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 II.  -  إعالنات قضائية
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12040املحكمة االبتدائية بالعرائش............................................................................... 
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12041املحكمة االبتدائية بالجدندة............................................................................... 
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12042املحكمة  االبتدائية بتطوان................................................................................. 

 ............................................................................... 12042املحكمة  االبتدائية بخريبكة

12042املحكمة االبتدائية ببني مال8............................................................................... 

12043املحكمة االبتدائية بايزكان................................................................................... 

 .................................................................................... 12043محكمة االستئناف بفاس

 III.  -  إعالنات إدارية

12044وكالة الحوض املائي لسبو.................................................................................... 

12053الوكالة الحضرية لتارودايت ............................................................................... 

12055املؤسسة املستقلة ملراقبة وتنسيق الصادرات ................................................... 

12060املسرح الوطني محمد الخامس............................................................................ 

12065صندوق التجهيز الجماعي..................................................................................... 

إعالن عن وضع ونشر مشروع  مرسوم يعلن أيه من املنفعة العامة تزويد 

باملاء الصالح  للشرب  التابعة لجماعة زاوية سيدي قاسم  الدواوير 

الالزمة األرضية  القطع  ملكية  بموجبه  وتنزع  تطوان(   )إقليم 

12069 لهذا الغرض............................................................................................ 

الحسيمة  مدننة  تزويد  العامة  املنفعة  من  أيه  يعلن  مرسوم  مشروع 

البحر  ماء  تحلية  محطة  من  ايطالقا  للشرب  الصالح  باملاء 

الالزمة  األرضية  القطع  ملكية  بموجبه  وتنزع  الحسيمة(   )إقليم 

12075لهذا الغرض............................................................................................. 

إعالن عن وضع ونشر مشروع  مرسوم يعلن أيه من املنفعة العامة تزويد 

الدواوير التابعة لجماعة سيدي احمد الشريف باملاء الصالح للشرب 

12078)إقليم وزان( وتنزع بموجبه ملكية القطع األرضية الالزمة لهذا الغرض 

إعالن عن وضع ونشر مشروع  مرسوم يعلن أيه من املنفعة العامة تقوية تزويد 

دواوير تابعة لجماعة الزراردة إقليم تازة باملاء الصالح للشرب وتنزع 

12081بموجبه ملكية القطع األرضية الالزمة لهذا الغرض............................... 

بالجريدة  املنشور  تعدنلي ملشروع مرسوم  استدراك  ونشر  إعالن عن وضع 

من  أيه  يعلن  الذي   2021 ننانر   20 بتاريخ   5647 عدد  الرسمية 

املنفعة العامة تزويد الدواوير التابعة لجماعة باب برد باملاء الصالح 

 للشرب )إقليم وفشاون( وتنزع بموجبه ملكية القطع األرضية الالزمة

12082 لهذا الغرض............................................................................................ 

استدراك تعدنلي ملشروع املرسوم املعلن أيه من املنفعة العامة تزويد الدواوير 

بالجريدة  واملنشور  للشرب،  الصالح  باملاء  الولجة  لجماعة  التابعة 

12085الرسمية عدد 5593 بتاريخ 08 ننانر 2020 صفحة رقم 852................ 

استدراك تعدنلي نلغي ويعوض االستدراك التعدنلي املنشور بالجريدة الرسمية 

عدد 5575 الصادرة بتاريخ 4 سبتمبر 2019 ملشروع مرسوم املعلن 

أن من املنفعة العامة تزويد مدننتي الخميسات وتيفلت باملاء الصالح 

12086للشرب )جماعة الخميسات - عمالة - إقليم الخميسات(...................... 
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بناء  العامة  املنفعة  من  أيه  يعلن  مرسوم  مشروع   ونشر  وضع  عن  إعالن 

الالزمة املباني  ملكية  بموجبه  وتنزع  ميدلت  بإقليم  الحنك   سد 

12087 لهذا الغرض............................................................................................ 

مرسوم  مشروع  ونشر  وضع  عن  إعالن  نشر  في  وقع  تعدنلي  استدراك 

الخط  محرم  توسيع  بأوغا8  القيام  العامة  املنفعة  من  أيه  يعلن 

 الحدندي للقطارات ذات السرعة العالية بين طنجة والقنيطرة بين

القطع  ملكية  وبنزع   64.900/63.300  /60.390  /  59.912 ن.ك   

5645 الرسمية  بالجريدة  الصادر  الغرض  لهذا  الالزمة   األرضية 

12089 بتاريخ 22 جمادى األولى 1442 )06 ننانر 2021( صفحة 465.............. 

إعالن عن وضع ونشر مشروع  مقرر التخلي نأذن بالتخلي عن ملكية القطع 

األرضية الالزمة لبناء سد بني عزيمان )منطقة األوغا8 والطريق املؤدنة 

12090إلى السد بإقليم الدريوش )جماعة ازالف(.............................................. 

العامة  املنفعة  بأن  يعلن  قرار  مشروع  ونشر  إنداع  عن  إعالن 

لفتح  العامة  الطرق  حدود  وتخطيط  بتحدند  تق�سي 

ملسجد املحاذنة  الطرقية  املدارة  بين  الرابطة   الطريق 

 اللة فاطمة الزهراء وتجزئة هليل وتعيين القطعة األرضية املراد يزع 

12127ملكيتها ملا تستوجبه العملية................................................................... 

استدراك تعدنلي إلعالن عن وضع ونشر مشروع مرسوم بإعالن أن املنفعة 

تطوان  بين  الرابطة   2 رقم  الوطنية  الطريق  بتثنية  تق�سي  العامة 

ووفشاون، من النقطة الكيلومترنة 800+77 إلى النقطة الكيلومترنة 

485+98  ويزع ملكية القطع األرضية الالزمة لهذا الغرض بجماعتي 

وفشاون  بإقليم  الدردارة  وجماعة  تطوان  بإقليم  والواد  الحمراء 

جمادى   6 بتاريخ   5647 عدد  الرسمية  بالجريدة  يصه  املنشور 

 ................................................................ 12128اآلخرة 1442 )20 ننانر 2021)
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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

نلتزم املعلنون في ميدان اإلوهار القايوني إثبات هويتهم والسلطات املسندة إليهم.
وال تتحمل اإلدارة أنة مسؤولية فيما نتعلق بمضمون اإلعاليات.

 I.  -  إعالنات قانونية

 STE MAROCAINE MULTI 

IMPORT EXPORT-SMMIE

SARL

تأسيس وركة
نوم) محرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 

مسجل في الرباط) (،2021 أبريل) (12

2021،)قد تم تأسيس) 3)ماي) بتاريخ)

الشركة ذات املسؤولية املحدودة.

تاجر استيراد) (: الهدف االجتماعي)

وتصدنر املنتجات الغذائية الزراعية.

تاجر.

 100.000 (: الشركة) ما8  رأس 

درهم مقسم إلى)1000)حصة من فئة)

100)درهم للحصة الواحدة.

 340 فرح) اصمان  علي  السيد 

حصة.

سعيد) عواد  إسماعيل  السيد 

330)حصة.

 330 الكريم املرابط) السيد عبد 

حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع)

السجل التجاري.

باتريس لومومبا) وارع  (: العنوان)

وقة رقم)6)حسان،)الرباط)77.

املسير):)السيد علي اصمان فرح.

املحكمة) في  القايوني  اإلنداع  تم 

التجارية بالرباط تحت رقم)114827 

رقم السجل) (،2021 ماي) (21 بتاريخ)

التجاري)152175.

1 P

استيثاقية ميموزا

مكتب قايوني للمحاسبة

التحكيم التجاري الدولي والوساطة

الطابق األو8 إقامة بال روزا رقم)3)القنيطرة

الهاتف):)037376592

ترانسبور كوريز القنيطرة 

اللوجيستيك
وركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي تجزئة األمل 

1 تجزئة 2277 رقم 4 الساكنية 

القنيطرة

تأسيس وركة ذات مسؤولية 
محدودة

حرر) عرفي  عقد  بمقت�سى 

 2020 ديسمبر) (11 بالقنيطرة بتاريخ)

(،2021 ننانر) ( (7 بتاريخ) واملسجل 

مسؤولية) ذات  وركة  تأسيس  تم 

محدودة بميزاتها التالية):

كوريز) ترانسبور  التسمية 

القنيطرة اللوجيستيك ش ذ م م ش)

م.

والدولي) الوطني  النقل  (: الهدف)

لحساب) البضائع  النقل  للبضائع،)

الغير،)االستيراد.

األمل) تجزئة  (: االجتماعي) املقر 

الساكنية) (4 رقم) (2277 تجزئة)

القنيطرة،)القنيطرة.

املدة):)99)سنة.

الرأسما8 حدد في مبلغ)100.000 

من) حصة  (1000 إلى) مقسم  درهم 

درهم للحصة كلها مكتتبة) (100 فئة)

ومؤداة بكاملها وموزعة على املساهم)

املنفرد.

سفيان) النية  السيد  (: التسيير)

سبتمبر) (22 بتاريخ) مزداد  مغربي 

1983)بالقنيطرة ملدة غير محدودة.

إلى) ننانر  فاتح  من  املالية  السنة 

31)ديسمبر.

التسجيل تم باملحكمة االبتدائية)

بتاريخ) (58397 بالقنيطرة تحت رقم)

22)ننانر)2021.

2 P

استيثاقية ميموزا

مكتب قايوني للمحاسبة

التحكيم التجاري الدولي والوساطة

الطابق األو8 إقامة بال روزا رقم)3)القنيطرة

الهاتف):)037376592

مينة بوطون
وركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي 2335 حي 6 قصبة 

مهدنة القنيطرة

تأسيس وركة ذات مسؤولية 
محدودة

حرر) عرفي  عقد  بمقت�سى 

 2020 يوفمبر) (5 بتاريخ) بالقنيطرة 

(،2020 يوفمبر) ( (16 واملسجل بتاريخ)

مسؤولية) ذات  وركة  تأسيس  تم 

محدودة بميزاتها التالية):

التسمية مينة بوطون ش ذ م م)

ش م.

الهدف):)التصنيع والتسويق مواد)

البناء،)النقل البضائع.

 6 حي) (2335 (: االجتماعي) املقر 

قصبة مهدنة،)القنيطرة.

املدة):)99)سنة.

الرأسما8 حدد في مبلغ)100.000 
من) حصة  (1000 إلى) مقسم  درهم 
درهم للحصة كلها مكتتبة) (100 فئة)
ومؤداة بكاملها وموزعة على املساهم)

املنفرد.
جليل)) املتوكل  السيد  (: التسيير)
مغربي مزداد بتاريخ فاتح ننانر)1984 

بالقنيطرة ملدة غير محدودة.
إلى) ننانر  فاتح  من  املالية  السنة 

31)ديسمبر.
التسجيل تم باملحكمة االبتدائية)
بتاريخ) (58205 بالقنيطرة تحت رقم)

14)ننانر)2021.
3 P

استيثاقية ميموزا
مكتب قايوني للمحاسبة

التحكيم التجاري الدولي والوساطة
الطابق األو8 إقامة بال روزا رقم)3)القنيطرة

الهاتف):)037376592

كو ويب ماركوتين
وركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك منفرد
رأسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي 59 إقامة موالي 
عبد العزيز وارع موالي عبد العزيز 

القنيطرة
تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة بشريك منفرد
حرر) عرفي  عقد  بمقت�سى 
 2021 مارس) (26 بتاريخ) بالقنيطرة 
(،2021 أبريل) ( واملسجل بتاريخ فاتح)
مسؤولية) ذات  وركة  تأسيس  تم 

محدودة بميزاتها التالية):
التسمية):)كو ويب ماركوتين ش ذ)

م م ش م.
الهدف):)اوهار عبر االيترييت.
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املقر االجتماعي : 59 إقامة موالي 
عبد العزيز شارع موالي عبد العزيز، 

القنيطرة.
املدة : 99 سنة.

الرأسمال حدد في مبلغ 100.000 
من  حصة   1000 إلى  مقسم  درهم 
درهم للحصة كلها مكتتبة   100 فئة 
ومؤداة بكاملها وموزعة على املساهم 

املنفرد.
عبد  الفياللي  السيد   : التسيير 
 28 بتاريخ  مزداد  مغربي  الحق 
راحو  أوالد  بهوارة   1987 أغسطس 

كرسيف، ملدة غير محدودة.
إلى  يناير  فاتح  من  املالية  السنة 

31 ديسمبر.
االبتدائية  باملحكمة  التسجيل 
بتاريخ   59953 بالقنيطرة تحت رقم 

6 أبريل 2021.
4 P

STE MIDIYO
SARL AU

وبموجب   ،2021 يناير   27 بتاريخ 
عقد الجمع العام االستثنائي املسجل 
قرر   ،2021 فبراير   3 بالرباط بتاريخ 

الشريك الوحيد ما يلي :
العنوان  إلى  الشركة  مقر  تحويل 

التالي :
الرشاد  حي   14 رقم  األمان  زنقة 

القرية سال.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
 ،2021 مارس   23 بتاريخ  بالرباط 

تحت رقم 111965.
5 P

ESVPP
SARL

CAPITAL SOCIAL : 660.000 DH
 SIEGE SOCIAL : MEKNES
 MAG 08 MARJANE 4 IMM

IRFANE
سجل تجاري : 46171

بتاريخ  توثيقي  عقد  بمقت�ضى 
جميع  تفويت  تم   ،2021 أبريل   12
الحصص التي تملكها السيدة بوشرى 
660 حصة إلى  الحضري واملقدرة ب 

السيد ياسر طاهري.

 21 بتاريخ) بمقت�سى محضر عام 
أبريل)2021،)تم):

املمثلة) فوتت وركة عين مسكي 
من طرف احمد طاهري)1089)حصة)

إلى السيد عبد الحق حجيمي.
املمثلة) فوتت وركة عين مسكي 
من طرف احمد طاهري)2178)حصة)

إلى السيد محمد بختاوي.
فوتت وركة عين مسكي املثلة من)
حصة إلى) (429 طرف احمد طاهري)

السيد ناسر طاهري.
بوورى) السيدة  استقالة  تقدنم 
كمسيرة) منصبها  من  الحضري 
تام عن املدة) للشركة وإعطائها إبراء)
التي قضتها في التسيير مع وكرها على)

ذلك
طاهري) احمد  السادة  تعيين 
ومحمد بختاوي وعبد الحق حجيمي)
طاهري) والسيد  طاهري  وياسر 

كمسيرنن للشركة.
 21 بمقت�سى عقد توثيقي بتاريخ)
أبريل)2021،)مسجل بمكناس بتاريخ)
21)أبريل)2021،)تم بمقتضاه تحيين)

يظام أسا�سي للشركة.
6 P

BAHOTEL
SARL

CAPITAL(SOCIAL : 100.000 DH
 SIEGE(SOCIAL : SAADA(RUE
 7 N°5 ETAGE 2 APPT 4 SIDI
BERNOUSSI - CASABLANCA

سجل تجاري : 390599
بتاريخ) توثيقي  عقد  بمقت�سى 
بمكناس) مسجل  (،2021 9)أبريل)
بتاريخ)15)أبريل)2021،)تم بمقتضاه)
بتقدنم) الشركة  ما8  رأس  رفع 
قيمتها) تحدند  تم  عينية  حصص 
أعده) الذي  التقرير  على  بناء) وذلك 

خبير محاسبتي وعليه فقد تم):
من) الشركة  ما8  رأس  رفع 
درهم) (711.600 درهم إلى) (100.000
611.600)درهم أي بزيادة) أي بزيادة)
6116)حصة عينية في الشركة بقيمة)

100)درهم للحصة الواحدة.

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

(،2012 أبريل) 09)و12) توثيقي بتاريخ)

أبريل) (13 بتاريخ) بمكناس  مسجل 

2021،)تم بمقتضاه):

حصة للسيد عبد) (3486 تفويت)

هللا حب امللوك الصفريوي وللسيد)

السيد) طرف  من  العميري  عصام 

حصة) (1743 حفيظ بنهاوم بنسبة)

لكل واحد منهما.

حفيظ) السيد  استقالة  تقدنم 

للشركة) منصبه كمسير  من  بنهاوم 

وإعطائه إبراء)تام للمدة التي قضاها)

في التسيير مع وكره على ذلك.

تعيين السيد عبدهللا حب امللوك)

الصفريوي كمسير للشركة.

للشركة) القايوني  الشكل  تحويل 

من)SARL AU)إلى)SARL)وبذلك عد8)

األسا�سي) القايون  من  (06 الفصل)

للشركة.

الشركة) ما8  رأس  (: (6 الفصل)

درهم) (711.600 في) محددا  أصبح 

مقسم علي الشكل التالي):

 363.000 بنهاوم) السيد حفيظ 

درهم.

امللوك) حب  هللا  عبد  السيد 

الصفريوي)174.300)درهم.

 174.300 السيد عصام العميري)

درهم.

هي) الشركة  ما8  رأس  مجموع 

711.600)درهم.

الفصل)7 :

رأس ما8 الشركة أصبح محددا)

 7116 درهم مقسم إلى) (711.600 في)

حصة مقسمة على الشكل التالي):

 3630 بنهاوم) حفيظ  السيد 

حصة.

امللوك) حب  هللا  عبد  السيد 

الصفريوي)1743)حصة.

السيد عصام العميري)1743.

لرأس) املكوية  الحصص  مجموع 

ما8 الشركة هي)7116)حصة.

7 P

IMMOEBRC
SARL

 CAPITAL(SOCIAL : 1.755.800

DH

 SIEGE(SOCIAL : 93 HAY

 SAHARA(AVENUE(MED 6

MEKNES

سجل تجاري : 48587

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

أبريل) (19 بتاريخ) توثيقي  االستثنائي 

أبريل) (20 بتاريخ) واملسجل  (2021

2021)واملودع بدنوان األستاذ احمد)

الحضري موثق بمكناس قرر الشركاء)

االتفاق على ما نلي):

السيد) املرحوم  وفاة  تأكيد  تم 

والعيدي بولعيدي الذي وافته املنية)

بتاريخ)7)ديسمبر)2021.

حصص) مجموع  ايتقا8 

السيدة) (: وهم) ورثته  إلى  املرحوم 

رويد) والسيد  والعيدي،) فاطمة 

والعيدي) خالد  والسيد  والعيدي 

والسيد) والعيدي  والسيدمصطفى 

دويية) والسيدة  والعيدي  فريد 

والعيدي.

الحصص) أصبحت  وعليه 

الشركة) في  للمرحوم  اململوكة 

املذكورة أعاله كما نلي):

 2195 والعيدي) فاطمة  السيدة 

حصة.

 3414 والعيدي) رويد  السيد 

حصة.

 3414 والعيدي) خالد  السيد 

حصة.

 3414 السيد مصطفى والعيدي)

حصة.

 3414 والعيدي) فريد  السيد 

حصة.

 1707 والعيدي) دويية  السيدة 

حصة.

للشركة) القايوني  الشكل  تحويل 

.SARL(إلى(SARL AU(من

والعيدي) رويد  السيد  تعيين 

كمسير للشركة.
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بتاريخ توثيقي  عقد   بمقت�سى 

بمكناس) مسجل  (،2021 ماي) (3

بمقتضاه) تم  (،2021 ماي) (4 بتاريخ)

تحيين يظام أسا�سي جدند للشركة.

8 P

 CAFE BOULANGERIE

TAHNAOUTE

SARL AU

راسمالها : 50.000 درهم

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

22)أبريل)2021)بالرباط.

ذات) وركة  تأسيس  تم  قد 

واحد) بشريك  املحدودة  املسؤولية 

والتي تحمل الخصائص التالية):

 CAFE BOULANGERIE(:(التسمية

.TAHNAOUTE SARL AU

مخبزة،) (: االجتماعي) الهدف 

حلويات،)مقهى،)مثلجات،)مطعم.

 24 تجزئة) (: االجتماعي) املقر 

الطابق) (،6 5،)عمارة) هكتار،)سكتور)

السفلي،)تمارة.

من) ابتداء) سنة،) (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

الرأسما8):)50.000)درهم مقسمة)

درهم) (100 حصة من فئة) (500 إلى)

للحصة الواحدة.

 500 السيد الطنطاوي املصطفى)

حصة.

الطنطاوي) السيد  (: التسيير)

املصطفى كمسير وحيد للشركة.

من فاتح ننانر إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر.

االبتدائية) املحكمة  (: اإلنداع)

بمدننة تمارة.

 133027 رقم) (: السجل التجاري)

بتمارة))في)11)ماي)2021.

9 P

 STE IMMOBILIERE AL ALAA
AL JADIDA

SARL
مقرها االجتماعي : محج الجيش 

امللكي، الحبوس، الطابق السادس، 
20.000 الدار البيضاء، املغرب

مسجلة بالسجل التجاري باملحكمة 
التجارية بالدار البيضاء تحت

رقم 95291
الزيادة في رأسما8 الشركة

بتاريخ) عرفي  عقد  بموجب 
البيضاء،) بالدار  (2000 20)سبتمبر)
بالجمع) املجتمعين  الشركاء) قرر 
العالء) العقارية  للشركة  االستثنائي 
الجدندة ش م م،)الزيادة في رأسما8)
إلى) درهم  (100.000 من) الشركة 
باكتتاب) وذلك  درهم  (1.500.000
 100 فئة) من  جدندة  حصة  (1400
درهم تكتتب وتسدد يقدا كلها مقابل)
دنون مستحقة ومكتتبة على الشركة.
وتبعا لذلك تم تحدند الرأسما8)
إلى) مقسمة  درهم  (1.500.000 في)
درهم) (100 بقيمة) حصة  (15.000
للواحدة موزعة على الشركاء)كالتالي):
عبد) اللطيف  عبد  عزمي  السيد 

الهادي عبد الهادي)13.500)حصة.
السيد عمار عزمي عبد اللطيف)

عب الهادي)1500)حصة.
القايون) من  و7) (6 البنود) تغيير 

األسا�سي.
بكتابة) القايوني  اإلنداع  تم 
الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار)
 2000 أكتوبر) (12 بتاريخ) البيضاء)
تحت رقم السجل التجاري)178632.
10 P

 STE IMMOBILIERE AL ALAA
AL JADIDA

SARL
مقرها االجتماعي : محج الجيش 

امللكي، الحبوس، الطابق السادس، 
20.000 الدار البيضاء، املغرب

مسجلة بالسجل التجاري باملحكمة 
التجارية بالدار البيضاء تحت

رقم 95291
الزيادة في رأسما8 الشركة

بتاريخ) عرفي  عقد  بموجب 
البيضاء،  بالدار  (2001 16)أبريل)
بالجمع) املجتمعين  الشركاء) قرر 
العالء) العقارية  للشركة  االستثنائي 

الجدندة ش م م،)الزيادة في رأسما8)

إلى) درهم  (1.500.000 من) الشركة 

باكتتاب) وذلك  درهم  (4.000.000

 100 فئة) من  جدندة  حصة  (2500

درهم تكتتب وتسدد يقدا كلها مقابل)

دنون مستحقة ومكتتبة على الشركة.

وتبعا لذلك تم تحدند الرأسما8)

درهم) (4.000.000 في) االجتماعي 

)من فئة) 40.000)حصة) مقسمة إلى)

على) موزعة  للواحدة  درهم  (100

الشركاء)كالتالي):

عبد) اللطيف  عبد  عزمي  السيد 

الهادي عبد الهادي)36.000)حصة.

السيد عمار عزمي عبد اللطيف)

عب الهادي)4000)حصة.
القايون) من  و7) (6 البنود) تغيير 

األسا�سي.

بكتابة) القايوني  اإلنداع  تم 

الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار)

2001)تحت) 15)ماي) بتاريخ) البيضاء)
رقم السجل التجاري)188322.

11 P

AGRO LEGHZAL
SARL

املقر االجتماعي : تجزئة الغزواني رقم 

6 سيدي قاسم

السجل التجاري : 28069

التعدنل
العام) الجمع  مداوالت  على  بناء)

(،2021 فبرانر) (15 في) العادي  الغير 

 AGRO LEGHZAL وركاء) اتخذ 

.SARL

القرارات التالية):

قبو8 استقالة السيدة باخ جميلة)

من مهامها كمسيرة وحيدة.

الخيارة) محمد  السيد  تعيين 

مسيرا وحيدا.

تحدنث يظام الشركة.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  وتم 

بتاريخ) قاسم  بسيدي  االبتدائية 

رقم) تحت  (،2021 23)مارس)

.2021/79

12 P

STE ACADYMIA BASSMAE
SARL

تأسيس وركة ذات مسؤولية 
محدودة

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
بمدننة) ومسجل  (2021 أبريل) (14
تم) (،2021 أبريل) (28 بتاريخ) تزييت 
املسؤولية) ذات  الشركة  تأسيس 
املحدودة،)محددة العناصر كما نلي):

 STE ACADYMIA (: التسمية)
.BASSMAE SARL

:)طريق انليغ رقم) املقر االجتماعي)
44،)الطابق األو8 حي السالم أكادنر.

الغرض):)مركز الدعم والتقويم.
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيسها.
املسير):)صالح بيبرنن.

املسير املشارك):)زهرة وندرو.
رأس املا8):)90.000)درهم مقسم)
درهم) (100 900)حصة بما قدره) إلى)

لكل حصة موزعة كما نلي):
450)حصة 8 السيد صالح بيبرنن.
زهرة) السيدة   8 حصة  (450

وندرو.
:)من) السنة االجتماعية أو املالية)

فاتح ننانر إلى)31)ديسمبر.
تم اإلنداع القايوني لدى املحكمة)
التجارية ب أكادنر تحت رقم)99567 

بتاريخ)9)ماي)2021.
13 P

STE EMOTIONTVE
SARL AU

 SIEGE(SOCIAL : CASABLANCA
 39 AV(LALLA(EL(YACOUT 5 EME

ETAGE APT D
CAPITAL(SOCIAL : 10.000 DHS

 4 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
القايون) وضع  تم  (،2019 أكتوبر)
األسا�سي للشركة محدودة املسؤولية)

بشريك وحيد ذات املزانا التالية):
التسمية):)EMOTIONTVE)وركة)

محدودة املسؤولية بشريك وحيد.
الهدف االجتماعي):)تهدف الشركة)

إلى):
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جميع ايتاجات تلفزيون والويب.
إنشاء)املحتوى،)الحدث،)الحرفة،)
تنفيذ الدنكور،)صناعة األثاث املعاد)

تدويره.
الطابق) (،39 (: االجتماعي) املقر 
الخامس)،)وارع اللة الياقوت،)الدار)

البيضاء.
املدة):)99)سنة.

الشركة) حصص  (: الحصص)
حصة) (100 (: ( كالتالي) مسجلة 

اجتماعية.
 10.000 بنسعيد) سلمى  السيدة 

درهم.
املجموع):)10.000)درهم.

نحدد) (: االجتماعي) الرأسما8 
 10.000 مبلغ) في  الشركة  رأسما8 
حصة) (100 إلى) مقسم  درهم 
اجتماعية قيمة كل حصة)100)درهم)

حررت وسجلت جميعها باسم):
 100 بنسعيد) سلمى  السيدة 

حصة اجتماعية.
املجموع):)100)حصة اجتماعية.

السنة االجتماعية):)من فاتح ننانر)
إلى)31)ديسمبر.

:)تسير الشركة من طرف) التسيير)
املسير الوحيد السيدة سلمى بنسعيد.
العقود) جميع  في  الشركة  تلتزم 
بتوقيع منفرد للسيدة سلمى بنسعيد.
مركز) لدى  القايوني  اإلنداع  تم 
فبرانر) (28 بتاريخ) الجهوي االستثمار 

2020،)تحت عدد)458539.
14 P

SOFIL IMPORT-EXPORT 
تأسيس وركة

بموجب عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
تم تأسيس وركة) (،2021 ننانر) (20
رأسمالها) محدودة،) مسؤولية  ذات 
: درهم ومقرها االجتماعي) (100.000 
حي) (11 عنابية سكتور) زيقة  (2 رقم)

الرياض،)الرباط.
والتي تحمل الخصائص التالية):

SOFIL IMPORT- (: التسمية)
.EXPORT

ذات) وركة  (: القايويية) الصفة 
مسؤولية محدودة.

عمر) فياللي  السيد  (: الشركاء)

والسيدة حمادي وا�سي بشرى.

يقل) وركة  (: االجتماعي) الهدف 

البضائع.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

السجل التجاري.

الرأسما8):)100.000.000)درهم.

في) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 

الفاتح من ننانر وتنتهي في)31)ديسمبر)

من كل سنة.

التسيير):)السيد فياللي عمر.

لدى) تم  (: القايوني) اإلنداع 

بتاريخ) بالرباط  التجارية  املحكمة 

السجل التجاري رقم) (،2021 6)ماي)

.151901

15 P

ISSANORD
وركة ذات مسؤولية محدودة

ذات وريك وحيد

تأسيس
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 

قد) بالرباط  (2021 أبريل) (7 بتاريخ)

مسؤولية) ذات  وركة  تأسيس  تم 

محدودة ذات وريك وحيد باملميزات)

التالية):

 ISSANORD SARL (: التسمية)

.AU

:)تشييد املباني) الهدف االجتماعي)

السكنية وغير السكنية.
في) حدد  (: الشركة) رأسما8 

 1000 إلى) موزعة  درهم  (100.000

درهم،) (100 حصة اجتماعية بقيمة)

واسنادها) بأكملها  تحريرها  تم  وقد 

للشريك الوحيد عي�سى لعور.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع)

السجل التجاري.

ننانر) فاتح  من  (: املالية) السنة 

ديسمبر ما عدا السنة األولى) (31 إلى)

تبتدئ من تاريخ التسجيل.

املقر االجتماعي):)وارع باب تامسنا)

إقامة ادم وقة)8،)الرباط

:)تسير الشركة من طرف) التسيير)
لبطاقة) الحامل  لعور  السيد عي�سى 
 S373210 رقم) الوطنية  التعريف 

وذلك ملدة غير محدودة.
باملحكمة) التجاري  السجل  رقم 

التجارية بالرباط)114728.
16 P

TONY-K
وركة ذات مسؤولية محدودة

ذات وريك وحيد
رأسمالها : 10.000 درهم

مقرها االجتماعي : باب البحر تجزئة 
3 البرج عمارة ه محل رقم 18 سال 

املدننة الرباط
رقم السجل التجاري 25157 سال

الغير) العامة  الجمعية  بمقت�سى 
  16 املنعقدة بتاريخ) العادنة للشركاء)

مارس)2021،)تم تقرير ما نلي):
للسجل) تجارية  عالمة  اضافة 
 LE 18 BOUREGREG التجاري)
الرقم) تحت  املطلوبة  (STREET

2308313)بتاريخ)3)مارس)2021،
بكتابة) القايوني  اإلنداع  تم 
االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 
تحت) (2021 أبريل) (22 بتاريخ) بسال 

رقم)356.
17 P

LE RIVAGE PALACE
املحدودة) املسؤولية  ذات  وركة 

والتي تحمل الخصائص التالية):
الهدف االجتماعي):)مقهى.

مطعم.
خدمة التموين.

رأسما8 الشركة):)100.000)درهم)
فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

100)درهم للحصة الواحدة.
مقسمة كالتالي):

السيد سفيان عامر)700)حصة.
السيدة جيهان الزبير)100)حصة.

السيدة عهد عامر)100)حصة.
السيد فهد عامر)100)حصة.

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

السجل التجاري.

ننانر) فاتح  من  (: املالية) السنة 

ما) سنة  كل  من  ديسمبر  (،31 إلى)

تاريخ) من  تبتدئ  األولى  السنة  عدا 

التسجيل.
الطريق) زاوية  (: االجتماعي) املقر 

الساحلية وارع موالي عبد هللا اقامة)

فوزي الهرهورة تمارة.

املسير):)السيد سفيان عامر.
(: التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

.133043

18 P

WHITE DESIGN
وركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
رأسمالها : 10.000 درهم

املقر االجتماعي : وارع االمير موالي 

عبد هللا إقامة احالم 2 محل رقم 20 

و21 مراكش

يقل املقر االجتماعي
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم) (،2021 أبريل) (21 بتاريخ) بطنجة 

تحرير محضر الجمع العام االستثنائي)

لشركة)WHITE DESIGN)وركة ذات)

وحيد) بشريك  محدودة  مسؤولية 

الذي قرر فيه الشريك الوحيد يقل)

وارع) مراكش،) إلى  االجتماعي  املقر 

 2 األمير موالي عبد هللا إقامة أحالم)

محل رقم)20)و21.

كتابة) لدى  القايوني  اإلنداع  تم 

الضبط باملحكمة التجارية بمراكش)

عدد) تحت  (،2021 ماي) (20 بتاريخ)

.124187

19 P

CHIC LOOK
تأسيس

 29 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

ـأبريل)2021،)تم تأسيس وركة ذات)

الشريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد بمكناس.

ذات املميزات اآلتية):

 CHIC (: الجماعية) التسمية 

.LOOK
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ذات) وركة  (: القايوني) الشكل 
الشريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.
بائع األحذنة) (: الهدف االجتماعي)

بالتقسيط.
(،12 متجر رقم) (: املقر االجتماعي)

النعيم)3)و4)مكناس.
 100.000 (: االجتماعي) الرأسما8 

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

الترقيم بالسجل التجاري للشركات.
نتم تسيير الشركة من) (: التسيير)
طرف السيد محمد موهوبي كمسير.

بمحكمة) القايوني  اإلنداع  سيتم 
التجارية بمكناس ومسجل في سجل)

التجاري تحت رقم)53231.
20 P

CASA FRIO
SARL

تأسيس وركة ذات مسؤولية 
محدودة

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالدار)
(،2021 أبريل) (19 بتاريخ) البيضاء)
تم تأسيس وركة ذات) ومسجل بها،)
مسؤولية محدودة،)النظام األسا�سي)

للشركة تم استخالص منه ما نلي):
.CASA FRIO(:(التسمية

مسؤولية) ذات  وركة  (: الشكل)
محدودة.

البيضاء،) الدار  (: املقر االجتماعي)
33)وارع حسن صغير الطابق الثاني)

مكتب)B2-5)الدار البيضاء.
املخازن) استغال8  (: املوضوع)
املبردة للتخزين وحتى تصدنر الفواكه)
العقارات) واستغال8  والخضروات 

واألرا�سي الزراعية.
تجارية) عملية  أي  عامة  وبصفة 
أو صناعية أو مالية أو عقارية تتعلق)
بشكل مباور أو غير مباور بالنشاط)

الرئي�سي وتعزز نشاط الشركة.
الشركاء):

السيد منير قيدي القاطن بالدار)
إدريس) موالي  وارع  (155 البيضاء)
الطابق األو8 رقم)5)والحامل للبطاقة)

.LB44450(الوطنية رقم

القاطنة) امنوح  سهير  السيدة 
موالي) وارع  (155 البيضاء) بالدار 
 5 رقم) األو8  الطابق  األو8  إدريس 
الشقة)12)والحاملة للبطاقة الوطنية)

.BE7088589
السيد جاد قيدي القاطن بالدار)
إدريس) موالي  وارع  (،155 البيضاء)
 12 الشقة رقم) (5 الطابق األو8 رقم)
واملمثل من طرف ولي أمره السيد منير)

قيدي.
السيدة لينا قيدي القاطنة بالدار)
إدريس) موالي  وارع  (155 البيضاء)
 12 الشقة رقم) (5 الطابق األو8 رقم)
واملمثلة من طرف ولي أمرها السيد)

منير قيدي.
القاطنة) قيدي  سارة  السيدة 
موالي) وارع  (155 البيضاء) بالدار 
الشقة) (5 األو8 رقم) الطابق  إدريس 
12)واملمثلة من طرف ولي أمرها) رقم)

السيد منير قيدي.
السيدة راييا قيدي القاطنة بالدار)
إدريس) موالي  وارع  (155 البيضاء)
 12 الشقة رقم) (5 الطابق األو8 رقم)
واملمثلة من طرف ولي أمرها السيد)

منير قيدي.
رأسما8) حدد  (: الشركة) راسما8 
درهم) (1.000.000 بمبلغ) الشركة 
مبلغ) حصة  (10.000 من) متكوية 
 100 اجتماعية مبلغ كل واحدة منها)
درهم ربعها مكتتبة مؤداة من طرف)
الشركاء) مع  نتناسب  بما  الشركاء)

وعلى النحو التالي):
السيد منير قيدي)200)حصة.

السيدة سهير امنوح)1800)حصة.
السيد جاد قيدي)2000)حصة.
السيدة لينا قيدي)2000)حصة.

السيدة سارة قيدي)2000)حصة.

السيدة سارة قيدي)2000)حصة.
مدة الشركة):)99)سنة ابتداء)من)

تقييد الشركة بالسجل التجاري.
تسير الشركة وتدار من) (: التسيير)
طرف السيد منير قيدي والذي نتوفر)
املنصوص) الصالحيات  جميع  على 
األسا�سي) والنظام  بالقايون  عليها 

للشركة.

نتم خصمها من أجل تكوين) (%5
والباقي) قايوييا  الواجبة  املدخرات 
الذنن) الشركاء) إوارة  رهن  نوضع 
نحددون النسبة التي سيتم توزيعها.

طريق) عن  الشركة  تأسيس  تم 
بالدار) لالستثمار  الجهوي  املركز 
بالسجل) تسجيلها  وتم  البيضاء)
رقم) تحت  البيضاء) بالدار  التجاري 

.503419
21 P

 MAROC FRANCE
RESTAURATION

SARL
إغالق التصفية

االستثنائي) العام  الجمع  قرر 
 MAROC FRANCE لشركة)
ذات) وركة  (RESTAURATION
رأسمالها) محدودة  مسؤولية 
بالدار) مقرها  درهم،) (300.000
باب املنصور مجمع باب) (3 البيضاء)
بالسجل) الطابق األو8 مسجلة  أيفا 
التجاري تحت رقم)113533)بيوم)31 

مارس)2021،)القرارات التالية):
املوافقة على تقرير املصفي وتبرئة)

ذمته.
النهائي) الحساب  على  املوافقة 
للتصفية والذي نظهر رصيد تصفية)
في) بما  (764.887,97 بقيمة) انجابي 
ذلك يتيجة التصفية السلبية بقيمة)

.191.404,67
قرار السداد من الحساب الجاري)
رأسما8) من  درهم  (27750 بمبلغ)
عالوة) ومن  درهم  (300.000 بمبلغ)

التصفية بمبلغ)434137,97)درهم.
قرار إبراء)ذمة املصفي عن مهمته)

في التصفية للشركة.
الشركة) تصفية  بإثبات  القرار 

نهائيا.
22 P

RABAT SANITAIRE
بمقت�سى جمع عام استثنائي حرر)
قرر) (،2021 ماي) (6 في الرباط بتاريخ)
 RABAT SANITAIRE وركاء)الشركة)

ش.م م.ما نلي):

تعدنل الشكل القايوني):

املسؤولية) محدودة  وركة  من 

ذات) املسؤولية  محدودة  وركة  إلى 

وريك وحيد.

 2520 تفويت) (: تفويت الحصص)

بن) محمد  السيد  طرف  من  حصة 

عبد الجليل إلى السيد جهاد واكريم.

طرف) من  حصة  (1109 تفويت)

إلى) توهامي  وازني  خدنجة  السيدة 

السيد جهاد واكريم.

طرف) من  حصة  (1318 تفويت)

السيدة ناسمينة بن عبد الجليل إلى)

السيد جهاد واكريم.

طرف) من  حصة  (2053 تفويت)

إلى) الجليل  عبد  بن  السيد منصف 

السيد جهاد واكريم.

تعدنل اإلدارة):

استقالة السيد منصف بن عبد)

الجليل من منصبه كمسير للشركة.

تعيين السيد جهاد واكريم كمسير)

وحيد للشركة.

من) (13 (،7 (،6 (،1 املواد) تعدنل 

القايون األسا�سي للشركة.

بكتابة) القايوني  اإلنداع  تم 

بتمارة) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

ماي) (21 بتاريخ) (5716 رقم) تحت 

.2021

23 P

CATHAGENE CALL CENTER
تأسيس وركة محدودة املسؤولية 

ذات وريك وحيد
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم) بالدار البيضاء) (،2021 12)مارس)

وضع القايون األسا�سي لشركة ذات)

وحيد) ووريك  محدودة  مسؤولية 

بالخصائص التالية):

 CATHAGENE CALL (: التسمية)

.CENTER

حسن) وارع  (33 (: الشركة) مقر 

صغير الطابق)8)ب)1)الدار البيضاء.

غرض الشركة):)مركز يداء.
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املدة):)حددت مدة الشركة ب)99.
بمبلغ) حدد  (: الشركة) رأسما8 

 1000 درهم مقسمة على) (100.000

 100 فئة) من  اجتماعية  حصة 

ومحررة) مكتتبة  للواحدة،) درهم 

السيدة) الوحيد  الشريك  طرف  من 

 16 بتاريخ) املزدادة  وبشوب  هزار 

وارع) ب  والساكنة  (،1976 مارس)

ارياية،) سكرة  (03 وطراية) الغال8 

رقم) السفر  لجواز  والحاملة  تونس 

نوليو) (20 لغانة) صالح  (X3885124

.2021

السنة االجتماعية):)من فاتح ننانر)

إلى)31)ديسمبر.

من) الشركة  تسيير  (: التسيير)

طرف السيدة هزار وبشوب ملدة غير)

محدودة.

باملحكمة) تم  (: القايوني) اإلنداع 

التجارية بالدار البيضاء.

بالسجل) الشركة  تقييد  تم 

بالدار) التجارية  باملحكمة  التجاري 

البيضاء)تحت الرقم)498011.

24 P

MAROCDIS
وركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد 
رأسمالها : 10.000 درهم

مقرها االجتماعي : الدار البيضاء، 

عين الشفاء 03، إقامة الحمد ب 2 
زيقة 16 الطابق 5

السجل التجاري 329319 

طور التصفية
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)14)ديسمبر)2020،)الشريك)

املسؤولية) ذات  للشركة  الوحيد 

املحدودة قرر):

طور التصفية للشركة.
طارق) عوريش  السيد  تعيين 

كمصفي للشركة.

بالدار) التصفية  مقر  وحدد 

إقامة) (03 الشفاء) عين  البيضاء)
الحمد ب)2)زيقة)16)الطابق)5.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
 30 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

ديسمبر)2020،)تحت رقم)759779.
25 P

دنوان األستاذ عبد الصمد حجيب
موثق

12)زاوية زيقة الداخلة زيقة باريس سابقا
وزيقة اكرا الطابق األو8،)الشقة رقم)4،)

مكناس
الهاتف):)0535404442
الفاكس):)0535404446

الشركة املدنية العقارية مصحة 
متعددة االختصاصات ملكناس

وركة مديية عقارية
بمقت�سى عقد تفويت املحرر من)
طرف األستاذ عبد الصمد حجيب،)
موثق بمدننة مكناس بتاريخ)18)ماي)
املسماة) بالشركة  املتعلق  (،2021
مصحة) العقارية  املديية  الشركة 
ملكناس،) االختصاصات  متعددة 
والبالغ) عقارية،) مديية  وركة 
نوجد) درهم،) (1.700.000 راسمالها)
زاوية) بمكناس  االجتماعي  مقرها 
قام) ج  م  بهرو  وزيقة  بويدونغ  زيقة 
السيد جما8 عبد الناصر القندو�سي)
بتفويت جميع حصصه االجتماعية)
اململوكة له في الشركة املذكورة أعاله)
السيد) إلى  حصة  (376 ب) املقدرة 

الحسين دخي�سي.
الشركة) بمقت�سى محضر وركاء)
طرف) من  واملحرر  أعاله  املذكورة 
موثق) االستاذ عبد الصمد حجيب،)
ماي) (18 بتاريخ) مكناس  بمدننة 
الشركة) في  الشركاء) قرر  (،2021

املذكورة أعاله ما نلي):
الدنن) يور  السيد  ايتخاب 
القندو�سي في مهامه كمسير للشركة)
غير) ملدة  وذلك  أعاله  املذكورة 

محدودة.
الحصص) تفويت  على  املوافقة 
املعينة أعاله وعلى الشريك الجدند)

السيد الحسين دخي�سي.
للشركة) األسا�سي  النظام  تعدنل 
البند) وكذا  و7) (6 البنود) وخاصة 

املتعلق بالتسيير.
26 P

دنوان األستاذ عبد الصمد حجيب

موثق

12)زاوية زيقة الداخلة زيقة باريس سابقا

وزيقة اكرا الطابق األو8،)الشقة رقم)4،)

مكناس

الهاتف):)0535404442

الفاكس):)0535404446

مصحة متعددة االختصاصات 

ملكناس
وركة التضامن

بمقت�سى عقد تفويت املحرر من)

طرف األستاذ عبد الصمد حجيب،)

موثق بمدننة مكناس بتاريخ)18)ماي)

املسماة) بالشركة  املتعلق  (،2021

االختصاصات) متعددة  مصحة 

والبالغ) التضامن،) وركة  مكناس،)

مقسم) درهم،) (7.000.000 راسمالها)

حصة اجتماعية بقيمة) (70.000 إلى)

اسمية قدرها)100)درهم لكل واحدة،)

بمكناس) االجتماعي  مقرها  نوجد 

زاوية زيقة بويدونغ وزيقة بهرو م ج)

املسجلة بالسجل التجاري للمحكمة)

التجارية بمكناس تحت رقم)17351،)

الناصر) عبد  جما8  السيد  قام 

حصصه) جميع  بتفويت  القندو�سي 

الشركة) في  له  اململوكة  االجتماعية 

 47530 ب) املقدرة  أعاله  املذكورة 

حصة إلى السيد الحسين دخي�سي.

الشركة) بمقت�سى محضر وركاء)

طرف) من  واملحرر  أعاله  املذكورة 

موثق) االستاذ عبد الصمد حجيب،)

ماي) (18 بتاريخ) مكناس  بمدننة 

الشركة) في  الشركاء) قرر  (،2021

املذكورة أعاله ما نلي):

إعادة ايتخاب السيد جما8 عبد)

في مهامه كمسير) القندو�سي  الناصر 

أعاله) املذكورة  للشركة  وريك  غير 

وذلك ملدة غير محدودة.

الحصص) تفويت  على  املوافقة 

املعينة أعاله وعلى الشريك الجدند)

السيد الحسين دخي�سي.

للشركة) األسا�سي  النظام  تعدنل 

البند) وكذا  و7) (6 البنود) وخاصة 

املتعلق بالتسيير.

القايوني لدى كتابة) ( تم اإلنداع)
بمدننة) التجارية  باملحكمة  الضبط 
2021،)تحت) 20)ماي) مكناس بتاريخ)

رقم)2488.
27 P

STE USOTEC
SARL

AU(CAPITAL(DE 100.000 DHS
 SIEGE(SOCIAL(N° 4 KISSARIAT

ASAKAR BD PH
 ZONE ADMINISTRATIVE

OULED TIEMA TAROUDANT
بموجب عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
الشركة) تأسست  (،2021 أبريل) (15
ذات) محدودة  مسؤولية  ذات 

الخصائص التالية):
اسم) الشركة  تحمل  (: التسمية)
مسؤولية) ذات  وركة  (USOTEC

محدودة.
(: كهدف) لها  الشركة  (: املوضوع)
املديية،) الهندسة  املباني،) تشييد 
األعما8) الصحي،) الصرف 
الطرق،) أعما8  الهيدروليكية،)
أعما8) املختلفة،) والشبكات  الطرق 

التكييف،)تجهيز التجزئة السكنية.
وراء) البيع،) الكهربائية،) األعما8 
األعما8) الكهربائية  املستلزمات 

الكهربائية بأيواعها.
أدوات السباكة والصيدلية.

الطاقة) أيظمة  وتركيب  أعما8 
الشمسية.

أعما8 الري والري الدقيق.
مقاو8 أعما8 متنوعة.

قسارية) (4 رقم) (: االجتماعي) املقر 
اسكار وارع ولي العهد الحي اإلداري)

أوالد تانمة تارودايت.
املدة):)مدة الشركة محددة في)99 

سنة ابتداء)من نوم التأسيس.
في) محدد  (: االجتماعي) الرأسما8 
 1000 درهم مقسمة على) (100.000

حصة من فئة)100)درهم للواحدة.
موالي) ريقاوي  السيد  (: الشركاء)

نوسف)500)حصة.
 500 سليمان) جعفري  السيد 

حصة.
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ويسيرها) الشركة  ندنر  (: اإلدارة)
السيد ريقاوي موالي نوسف.

السنة االجتماعية):)تبتدئ السنة)
االجتماعية في فاتح ننانر لتنتهي في)31 

ديسمبر.
القايوني) لالحتياط  (%5 (: األرباح)
لقرار) تبعا  نضاف  أو  نوزع  والباقي 

الشركاء.
لقد تم اإلنداع القايوني) (: الوضع)
بتارودايت) االبتدائية  املحكمة  لدى 

نوم)12)ماي)2021،)تحت رقم)410.
تم التسجيل في السجل التجاري)
بتارودايت) االبتدائية  املحكمة  لدى 
نوم)21)ماي)2021،)تحت رقم)7757.
28 P

PHARMACIE EL KHEIR
وركة ذات املسؤولية املحدودة

ذات الشريك الوحيد
رأس ما8 بقيمة 1.000.000 درهم

تأسيس وركة
 9 بتاريخ) املؤرخ  العقد  حسب 
تمت صياغة القايون) (،2021 فبرانر)
املسؤولية) ذات  للشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  املحدودة 

خصائصها كالتالي):
 PHARMACIE EL (: االسم)

.KHEIR
 277 رقم) (: االجتماعي) املقر 

تسلطايت)2)حي الجدندة مراكش.
في) الشركة  تهدف  (: األهداف)

املغرب أو في الخارج إلى ما نلي):
بائع صيدالني بالتقسيط.

تجارية) عملية  كل  عام  بشكل 
عملية) كل  أو  مالية  أو  صناعية  أو 
مرتبطة أو العقارات ذات طابع بياني)
عناصره) تعيين  تم  تحدندي،) وليس 
لها عالقة) تكون  أن  نمكن  املختلفة 
مباورة أو غير مباورة بهدف الشركة)
أو قابلة بأن تسهل توسعها وتطورها.

مدتها):)99)سنة.
الشريك) مساهمة  (: رأسمالها)
الخير،) السيد محمد أمين  الوحيد،)
املهنية) أصو8  جميع  من  تتكون 
الصيدلي) نشاط  بممارسة  املتعلقة 
من) ثالثا  (161 املادة) ألحكام  وفقا 

قايون الضرائب العام.

 1.000.000 األخير) املبلغ  ويبلغ 
10.000)سهم) درهم وهي مقسمة إلى)
بقيمة)100)درهم للسهم،)مكتتب بها)
بالكامل مدفوعة بالكامل ومخصصة)
للسيد محمد أمين الخيرفيه الشريك)

الوحيد.
على) موزعة  درهم  (1.000.000
درهم) (100 فئة) من  حصة  (10000
لكل حصة،)تابعة موزعة على الشكل)

التالي):
الخيرفيه) أمين  محمد  السيد 

10.000)حصة.
:)تسير الشركة من طرف) التسيير)

السيد محمد أمين الخيرفيه.
فاتح) من  ابتداءا  (: املالية) السنة 
ننانر من كل سنة إلى غانة)31)ديسمبر)

من يفس السنة.
باملركز) القايوني  اإلنداع  تم 
الجهوي لالستثمار بمراكش بتاريخ)24 

فبرانر)2021،)تحت رقم)122159.
29 P

ATLAS NUTS
رشكة ذات مسؤولية محدودة
رأساملها : 10.000 درهم

الشقة 15 عامرة عبلة الطابق الثالث 
جليز، مراكش

رقم السجل التجاري : 61419
العام) الجمع  ملحضر  تبعا 
(،2021 أبريل) (23 بتاريخ) االستثنائي 

تم تقرير ما نلي):
حصة في ملك وركة) (99 تفويت)
 MOROCCAN ALMONDS
من) املسيرة  (INTERNATIONAL
 JOSE MANUEL السيد) طرف 
لحساب الشركة) (SIRVENT BAEZA

.MANSIR MAROC
6)و7)من النظام) تحيين الفصو8)

األسا�سي للشركة.
حدد الراسما8 االجتماعي في مبلغ)
10.000)درهم مقسم إلى)100)حصة.

 JOSE MANUEL السيد)
 100 SIRVENT BAEZA 1)حصة ب)

درهم.
 MANSIR MAROC 99 وركة)

حصة ب)9.900)درهم.

 10.000 100)حصة ب) (: املجموع)
درهم.

تحيين النظام األسا�سي للشركة.
بكتابة) تم  (: القايوني) اإلنداع 
الضبط باملحكمة التجارية بمراكش)
عدد) تحت  (،2021ّ ماي) (17 نوم)

.6011
30 P

 THE CULTURAL CENTER
FOR LANGUGE 
AND TRAINING

ش م م ش و
الرباط ت س : 99959
تحويل املقر االجتماعي

بتاريخ) مؤرخ  قرار  بمقت�سى 
السيد محمد) قرر  (،2021 25)ننانر)
الوحيد) والشريك  املسير  البغدادي 

للشركة ما نلي):
تحويل املقر االجتماعي من عمارة)
وارع) الثالث،) الطابق  (،06 رقم) (،1
حي) إلى  الربط  هللا،) عبد  بن  عال8 
الداليا رقم)120)الشقة)6)و7)الطابق)

الثاني،)تيفلت.
كتابة) لدى  القايوني  اإلنداع  تم 
بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 

بتاريخ)19)ماي)2021.
تحت رقم)114781.

31 P

STE SIK-OPTIQUE
SARL

التصفية النهائية للشركة
 STE على إثر الجمع العام لشركة)
ذات) لشركة  (SIK-OPTIQUE SARL

مسؤولية محدودة,
 13 قسارية الرحمة رقم) (: مقرها)
وارع زرقطوني سيدي قاسم،)بتاريخ)
على) االتفاق  تم  (،2021 فبرانر) (9

ما نلي):
STE SIK-(التصفية املبكرة لشركة

.OPTIQUE SARL
إقالة السيدة جليلة بلقاسم من)

مهمة التسيير.

بنقاسم) جليلة  السيدة  تعيين 
كمصفية للشركة.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
بتاريخ) قاسم  بسيدي  االبتدائية 
رقم) تحت  (،2021 فبرانر) (24

,104/27945
32 P

AFRITURQ COFFE
تأسيس وركة

رقم) عرفي  عقد  بمقت�سى 
 202100022053034)بتاريخ)14)أبريل
ذات) وركة  تأسيس  تم  (،2021
فردنة،) وركة  محدودة،) مسؤولية 

خصائصها كالتالي):
محمد) وارع  (: التجاري) االسم 

الخامس قيادة الخنيشات.
املواد) بيع  (: الرئي�سي) الهدف 

الغذائية بالجملة ويصف الجملة.
تصدنر واستيراد.

نوم) من  ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
التأسيس.

درهم) (100.000 (: املا8) رأس 
فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 
الوحيد) املالك  لفائدة  درهم  (100

للشركة السيدة فاطمة افقير.
التسيير):)فاطمة افقير.

بكتابة) القايوني  اإلنداع  تم 
الضبط باملحكمة االبتدائية بسيدي)
2021،)تحت عدد) 3)ماي) قاسم نوم)

.242
السجل التجاري رقم)28849.

33 P

MARZAK CASH
SARL AU

ماي) (3 في) مؤرخ  عقد  تحت 
2021،)حررت القوايين لشركة ذات)

الخصائص التالية):
.MARZAK CASH(:(التسمية

ذات) وركة  (: القايوني) الشكل 
الشريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

الواحد.
تحويل) (: االجتماعي) الهدف 

األموا8.
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وارع) (3 رقم) (: االجتماعي) املقر 

الحسن الثاني جرف امللحة.

درهم) (50.000 (: رأسما8 الشركة)

كلها على الشكل التالي):

حصة من) (500 الطويري ادريس)

فئة)100)درهم لكل حصة.

التسيير):)للسيد الطويري ادريس.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي للشركة.

من فاتح ننانر إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

تم التقييد بالسجل التجاري لدى)

املحكمة االبتدائية ببلقصيري تحت)

رقم)601.

34 P

STE SAIDI CENTRE PRIVE

تعدنل في وركة
لشركاء) العام  الجمع  إثر  على 

STE SAIDI CENTRE PRIVE SARL

وركة ذات مسؤولية محدودة بتاريخ)

بحي) الكائن  بمقرها  (،2021 ننانر) (7

سيدي) (320 القدس دور أر�سي رقم)

قاسم،)تقرر ما نلي):

زبيدة) السيدة  حصص  تفويت 

السيد) لفائدة  حصة  (500 بنبراهيم)

الياس الكداري.

تسمية السيدة يجية بيط مسيرة)

 STE SAIDI CENTRE PRIVE وركة)

.SARL

للشركة) القايوني  الشكل  تغيير 

محدودة) مسؤولية  ذات  وركة  من 

محدودة،) ذات مسؤولية  إلى وركة 

وركة فردنة.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

بتاريخ) قاسم  بسيدي  االبتدائية 

رقم) تحت  (،2021 مارس) (5

.125/28715

35 P

FIDUCIAIRE CHIHAB
N°28(RUE(10(V.N(SIDI(KACEM

STE. MONCILOC
S.A.R.L A.U

تعدنل في وركة
اإلستثنائي) العام  الجمع  إثر  على 
 STE. MONCILOC S.A.R.L لشركة)
A.U)وركة ذات مسؤولية محدودة،)
وركة فردنة،)بتاريخ)25)فبرانر)2021 
تعاويية الجد جماعة) الكائن  مقرها 
اوبايات قيادة زيرارة سيدي قاسم)

تقرر ما نلي):
تشطيب نشاط النقل الفردي.

التصدنر) نشاط  إضافة 
واإلستيراد.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
بتاريخ) قاسم  بسيدي  اإلبتدائية 
عدد) تحت  (2021 مارس) (11

.137/28707
36 P

EPILIUME
تأسيس وركة محدودة املسؤولية

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
تمت) (،2021 ماي) (10 نوم) بالرباط 
لشركة) التأسي�سي  القايون  صياغة 
الخصائص) لها  املسؤولية  محدودة 

التالية):
. EPILIUME(:(التسمية

الهدف):)
إزالة الشعر بشكل دائم.

 11RUE (: اإلجتماعي) ملقر 
 MELOUIA( APPARTEMENT( N°3

.1ER(ETAGE(N°3(AGDAL(RABAT
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيس الشركة.
الرأسما8):)حدد رأسما8 الشركة)

في مبلغ)100.000)درهم).
إلى) الشركة  تسيير  عهد  (: اإلدارة)
 Mr. MQIRAGE YOUSSEF ET
 Mr. KHARCHAFI SALIM ET Mr.

.SMIRKO AYOUB
من فاتح ننانر إلى) (: السنة املالية)

غانة)31)ديسمبر).
وتسجيل) القايوني  اإلندع  تم 
بتمارة) التجاري  بالسجل  الشركة 

رقم) تحت  (2021 ماي) (20 بتاريخ)

.114805

36P مكرر

 STE. MAROCAINE

 D’ENGRAISSEMENT DE

 BETAIL D’IMPORTATION

SMEBI

تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة بشريك وحيد

بمقت�سى عقد عرفي بسال بتاريخ)

القايون) تم وضع  (،2021 أبريل) (20

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

ذات) واحد  بشريك  املحدودة 

الخصائص التالية):

: اإلجتماعية)  التسمية 

 STE. MAROCAINE

 D’ENGRAISSEMENT( DE( BETAIL

.D’IMPORTATION(SMEBI

الهدف اإلجتماعي):)

التجاري) إدارة اإلستغال8  مقاو8 

أو) املديية  الخدمة  أو  الصناعي  أو 

العسكرية الزراعية.

استيراد وتصدنر األبقار.

دوار) (،88 رقم) (: اإلجتماعي) املقر 

الجغيدرات،)عين جوهرة تيفلت.

املدة اإلجتماعية):)99)سنة.

حدد) (: اإلجتماعي) الراسما8 

راسما8 الشركة في مبلغ)100.000.00 

درهم موزع على)1000)حصة من فئة)

100)درهم للحصة وزعت كما نلي):

السيدميكو خالد)1000)حصة.

تم تعيين السيد ميكو) (: التسيير)

غير) ملدة  للشركة  كمسير  خالد،)

محدودة.

تم اإلنداع القايوني لدى املحكمة)

اإلبتدائية بتيفلت تحت رقم)122.

 37 P

CAFE AJAX
SARL A.U

)على إثر الجمع العام املنعقد نوم)
 CAFE AJAX لشركة) (2021 ننانر) (6
 100.000.00 رأس مالها) (SARL A.U
تجزئة) اإلجتماعي  ومقرها  درهم 
حي البركة القرية) (123 الرويض رقم)

سال تقرر ما نلي):
حل الشركة.

محمد) بلخريف  السيد  إعالن 
مصفي للشركة.

كتابة)) لدى  القايوني  اإلنداع  تم 
بسال) اإلبتدائية  باملحكمة  الضبط 
رقم) تحت  (2021 فبرانر) (4 بتاريخ)

.35901
38 P

DIK WOOD
 س.ت تمارة : 130453

تحويل مقر الشركة
بمقت�سى عقد عرفي حرر بتمارة،)
قرر مسير وركة) (،2021 فبرانر) (5 في)
DIK WOOD)ش.ذ.م.م ذت الشريك)
درهم،) (100.000 رأسمالها) الوحيد،)
الحسن) وارع  (5 رقم) بتمارة  مقرها 
ما) األو8  الطابق  عبادي  حي  األو8،)

نلي):
تحويل مقر الشركة إلى الصخيرات)
ص.ب) (،999 تجزئة) لغوازي  دوار 

6989،)م.ت تمارة.
من) (4 املادة) تعدنل  تم  وبذلك 

القايون األسا�سي للشركة.
كتابة)) لدى  القايوني  اإلنداع  تم 
بتمارة) اإلبتدائية  باملحكمة  الضبط 
رقم) تحت  (2021 فبرانر) (25 بتاريخ)

.5072
من أجل اإلستخالص والبيان

39 P

ECO BIOLOGY SOLUTIONS
س.ت تمارة : 130757
تحويل مقر الشركة

بمقت�سى عقد عرفي حرر بتمارة،)
الشريك) قرر  (،2021 أبريل) (12
 ECO BIOLOGY لشركة) ( الوحيد)
SOLUTIONS)ش.ذ.م.م ذت الشريك
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درهم،) (100.000 رأسمالها) الوحيد،)

عمارة) االسرة،) إقامة  بتمارة  مقرها 
وارع طارق) (،24 وقة رقم) (،3 رقم)

ابن زياد ما نلي):

تحويل مقر الشركة إلى تمارة وقة)
رقم)1،)الطابق األو8،)تجزئة الوفاق،)

زيقة غزة،)عمارة رقم)2422.

من) (4 املادة) تعدنل  تم  وبذلك 

القايون األسا�سي للشركة.

كتابة)) لدى  القايوني  اإلنداع  تم 

بتمارة) اإلبتدائية  باملحكمة  الضبط 

رقم) تحت  (2021 ماي) (20 بتاريخ)

.5710
من أجل اإلستخالص والبيان

40 P

 HASSANE

DEVELOPPEMENT
تأسيس ش.ذ.م.م

بمقت�سى عقد عرفي حرر بتمارة،)

في)15)أبريل)2021،)تم تحرير القوايين)

األساسية لش.ذ.م.م مميزاتها كالتالي):

 HASSANE (: التسمية)

DEVELOPPEMENT)ش.ذ.م.م.

الهدف):)للشركة األهداف التالية:

اإلنعاش العقاري.

األوغا8 املختلفة والبناء.

بيع مواد البناء.

وعموما جميع العمليات التجارية،)

املنقولة والثابتة،) ملالية،) الصناعية،)

املتعلقة بصفة مباورة أو غير مباورة)

بأحد األهداف املذكورة أعاله والتي)

من وأنها تسهيل تنمية الشركة.

الطابق) (136 رقم) تمارة  (: املقر)
الثاني،)الشقة رقم)4،)زيقة القاهرة،)

كومتراف)1.
درهم) (100.000 (: املا8) رأس 

فئة) من  حصة  (1000 على) مقسمة 

بين) موزعة  للواحدة  درهم  (100

الشركاء)كالتالي):

السيد حسن حمدان)100)حصة.

السيدة لبنى حمدان)450)حصة.

السيدة ملياء)حمدان)450)حصة.

1.000)حصة.

السيدة سناء)حمدان)450)حصة.

1.000)حصة.

تسير الشركة ملدة غير) (: التسيير)

حسن) السيد  طرف  من  محدودة 

حمدان والسيدة لبنى حمدان.

السنة املالية):)تبتدئ في فاتح ننانر)

وتنتهي في)31)ديسمبر.

نوم) من  تبتدئ  سنة  (99 (: املدة)

تقييد الشركة بالسجل التجاري.

الذخيرة) خصم  بعد  (: األرباح)

لقرار) تبعا  الباقي  نوزع  القايويية 

إيصافا حسب حصص كل) الشركاء)

واحد منهم.

باملحكمة) تم  (: القايوني) اإلنداع 

 5714 عدد) تحت  بتمارة  اإلبتدائية 

بتاريخ)21)ماي)2021.

تقييد) تم  (: التجاري) السجل 

السجل) مصلحة  لدى  الشركة 

بتمارة) اإلبتدائية  باملحكمة  التجاري 

ماي) (21 بتاريخ) (133119 تحت عدد)

.2021
من أجل اإلستخالص والبيان

41 P

SOCIETE COTE OPTIQUE
SARL AU

رأسمالها : 10.000.00 درهم

مقرها اإلجتماعي : إقامة مكة زاوية 

زيقة املرابطين وزيقة مكة حسان 

الرباط

حل
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

قرر) (2021 أبريل) (5 بتاريخ) املنعقد 

الشريك الوحيد ما نلي):

وتعيين)) للشركة  األوان  قبل  حل 

اوقارة) العبا�سي  فاتن  السيدة 

كمصفية.

كتابة) لدى  القايوني  اإلنداع  تم 

بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم) تحت  (2021 ماي) (3 بتاريخ)

.114299
للخالصة والبيان

42 P

ETRANORD
ش.ذ.م.م

طنجة، مجمع دوار مسناية مجمع 
السكني قواسيم 21، الشطر األو8 

طابق االر�سي رقم 16
رأسمالها : 100.000 درهم

السجل التجاري رقم 
 78495

تفويت الحصص اإلجتماعية
تحدنث األيظمة األساسية

بمقت�سى سند عرفي مؤرخ بتاريخ)
ماي) (7 2021)ومسجل بتاريخ) ماي) (5
2021،)فوت السيدة بوسليم فاتحة)
حصة) (750 اإلجتماعية) حصصها 
أبضالس) السيد  لصالح  إجتماعية 
اإلجتماعية) الحصص  إبراهيم،)
تتوفر عليها داخل وركة) التي كايت 
(: املسماة) محدودة  مسؤولية  ذات 
ETRANORD)ش.ذ.م.م ذات رأسما8)
ومقرها) درهم  (100.000 قدره)
دوار) بطنجة،مجمع  اإلجتماعي 
(،21 مسناية مجمع السكني قواسيم)
 16 الشطر األو8 طابق األر�سي رقم)

املساهمون قرروا أن الشركة):
املوافقة على يقل ملكية أسهم.

إضافة مدنر مشارك جدند السيد)
أبضالس إبراهيم.

القايون) من  (14 املادة) تعدنل 
األسا�سي.

املدة)14 :
السيد أبضالس إبراهيم والسيدة)
مشاركين) مدنرين  فتيحة  بوسليم 

للشركة لفترة غير محدودة.
التوقيع املنفصل للسيد أبضالس)
فتيحة) بوسليم  والسيدة  إبراهيم 
ملزم للشركة مستوفى اليوم الجاري)

القايون األسا�سي للشركة.
تعدنل املواد)6-7)و14)من القايون)

األسا�سي).
إيجازه) تم  القايوني  اإلنداع  إن 
باملحكمة) الضبط  كتابة  لدى 
 2021 ماي) (12 التجارية بطنجة نوم)

وتحت رقم اإلنداع)242350.
مستخلص مطابق لألصل

التسيير

43 P

ATELIER VEGETAL
ش.ذ.م.م

وركة ذات مسؤولية محدودة
ذات رأسما8 قدره : 120.000 درهم 
املقر اإلجتماعي : طنجة، 33 وارع 

واد زيز طابق األر�سي
السجل التجاري رقم 63695

تحويل املقر اإلجتماعي
املسماة) الشركة  وركاء) إن 
ش.ذ.م.م،) (ATELIER VEGETAL
محدودة،) مسؤولية  ذات  وركة 
درهم) (120.000 رأسما8 قدره) ذات 
وارع) (33 ومقرها اإلجتماعي طنجة،)
 5 واد زيز طابق األر�سي قرروا بتاريخ)

مارس)2021)ما نلي):
وارع) (4 (: تحويل املقر اإلجتماعي)
ابن الهيثم إقامة غاودي،)وقة رقم)

2،)طنجة.
القايون) من  (4 الفصل) تعدنل 

األسا�سي.
الفصل)4 :

ابن) وارع  (4 اإلجتماعي) املقر  إن 
(،2 وقة رقم) الهيثم إقامة غاودي،)

طنجة.
تحدنث األيظمة األساسية.

إن اإلنداع القايوني تم إيجازه لدى)
التجارية) باملحكمة  الضبط  كتابة 
بطنجة نوم)3)ماي)2021)وتحت رقم)

اإلنداع)241928.
مستخلص مطابق لألصل

التسيير

44 P

 3Y AKABBAL
MANAGEMENT

ش.ذ.م.م
وركة ذات مسؤولية محدودة

ذات رأسما8 قدره : 50.000 درهم 
املقر اإلجتماعي : طنجة، 47 وارع 
الحسن الثاني الطابق األر�سي رقم 

  13
تكوين وركة ذات مسؤولية 

محدودة
 بمقت�سى سند عرفي مؤرخ بطنجة
ومسجل) (2021 أبريل) (13 بتاريخ)
وتحت رقم) (،2021 أبريل) (17 بتاريخ)
تم) فقد  (036426/7049 اإلنداع)
وإقامة وركة ذات مسؤولية) إنشاء)
املميزات) تتضمن  والتي  محدودة 

التالية):
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 3Y AKABBAL (: التسمية)

MANAGEMENT ش.ذ.م.م.

الهدف :  إن الشركة تهدف إلى :

أساسا : إنشاء وتوطين الشركات، 

املغربية  للشركات  القايوني  الدعم 

واألجنبية.

اإلدارية  الخدمات  تقدنم 

واملشورة للشركات.

عمل دعم  للشركات.

املعلومات  أيظمة  كافة  تنظيم 

التجارية.

دعم  وأي  تشخيص  بأي  القيام 

املالية  والدراسات  إقتصادي، 

واإلجتماعية.

تقييم األعما8.

ومالية  ضريبية  استشارات 

وإجتماعية.

األعما8  جميع  وصياغة  دراسة 

اإلجراءات  جميع  وإتمام  والعقود 

فيما  وخاصة  بها  املتعلقة  الرسمية 

نتعلق بالشركات.

تنظيم النداوات.

تنظيم وتنفيذ يظام الدعم.

جميع أعما8 التدقيق واملراجعة 

والتنظيم.

مساعدة األعما8.

خدمات السكرتارية عن بعد.

التمثيل التجاري.

خدمات املساعدة اإلفتراضية.

وكالة تسويق وإتصاالت رقيمة.

تطوير الويب.

التجارة اإللكترويية.

تصميم، تطوير وتنفيذ تطبيقات 

الهاتف.

تصميم وبيع الخدمات اإلعاليية.

خدمة اإلتصاالت والفعاليات.

وركة أبحاث السوق واملسوحات 

التسويقية واستطالعات الرأي.

الخدمات املسايدة واإلدارية.

الخدمات اإلدارية املكتبية املجمعة.

بوابات اإليترييت.

تجارة.

التعليم املستمر.

التدريب والتمنية الشخصية.

التقدنم أو املشاركة في أي سوق 

أو طلب عطاءات باإلوارة إلى األوياء 

املذكورة أعاله.

أكثر عموما :  كل العمليات التجارية،

أو) والعقارية،) املالية،) الصناعية،)

للسمسرة) العقارية وخصوصا  الغير 

التي لها عالقة مباورة أو غير مباورة)

بأحد األهداف السالفة الذكر أو كل)

هدف مماثل أو مشابه.

املقر اإلجتماعي):)طنجة،)47)وارع)

رقم) األر�سي  الطابق  الثاني  الحسن 

. 13

تنطلق من نوم) ( سنة) (99 (: املدة)

التأسيس.
ب) حدد  (: اإلجتماعي) املا8  رأس 

500)حصة) 50.000)درهم مجزئ إلى)

درهم) (100 قيمة) ذات  إجتماعية 

للواحد خصصت 8):

 FIDUCIAIRE (: الشركة) إسم 

  CONSULTING AKABBAL

حصة) (375 اإلجتماعية) الحصص 

إجتماعية.

مجيد) أقبا8  السيد  (: اإلسم)

حصة) (125 اإلجتماعية) الحصص 

إجتماعية.

القيمة يقدا ملا) والكل مقابل أداء)

مجموعه)50.000)درهم.

التسيير):)واحد أو أكثر من املسيرنن)

بصالحية واسعة.

ناسمينة) أقبا8  السيدة  عينت 

مسيرة للشركة ملدة غير محدودة.

تنطلق من) ( (: السنة اإلجتماعية)

فاتح ننانر إلى)31)ديسمبر.

الصافية) النتائج  إن  (: الناتج)

القايويية) اإلقتطاعات  بعد  للشركة 

والتنظيمية،)تقسم بين الشركاء)على)

حسب عدد الحصص اململوكة لكل)

واحد منهم.

لدى) إيجازه  تم  القايوني  اإلنداع 

التجارية) باملحكمة  الضبط  كتابة 

وتحت) (2021 ماي) (6 نوم) بطنجة 

116169وتحت) التجاري رقم) سجل 
رقم اإلنداع)242160.

45 P

 MARRAKECH LAND AND
 PROPERTY

SARL
استمرار نشاط الشركة

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
بمراكش بتاريخ)30)سبتمبر)2020)تم)

اتخاد القرا ر التالي):
رغم) الشركة  حل  بعدم  قرار 

الخسائر املسجلة.
 92545 التجاري) السجل  رقم 

مراكش.
لدى كتابة) (: تم اإلنداع القايوني)
الضبط باملحكمة التجارية بمراكش)
أبريل) (20 بتاريخ) (123186 تحت رقم)

.2021
46 P

SOOK PARIS
SARL

استمرار نشاط الشركة
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم) (2020 30)سبتمبر) مراكش بتاريخ)

اتخاد القرا ر التالي):
رغم) الشركة  حل  بعدم  قرار 

الخسائر املسجلة.
 97283 التجاري) السجل  رقم 

مراكش.
لدى كتابة) (: تم اإلنداع القايوني)
الضبط باملحكمة التجارية بمراكش)
19)مارس) 121874)بتاريخ) تحت رقم)

.2021
47 P

ZWIN ZWIN BOUTIQUE-
HOTEL & SPA

SARL
استمرار نشاط الشركة

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
مراكش بتاريخ)5)أغسطس)2020)تم)

اتخاد القرا ر التالي):
رغم) الشركة  حل  بعدم  قرار 

الخسائر املسجلة.
 93535 التجاري) السجل  رقم 

مراكش.

لدى كتابة) (: تم اإلنداع القايوني)
الضبط باملحكمة التجارية بمراكش)
أكتوبر) (7 بتاريخ) (116069 تحت رقم)

.2020
48 P

RIAD Z
SARL

استمرار نشاط الشركة
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم) (2020 30)سبتمبر) مراكش بتاريخ)

اتخاد القرا ر التالي):
رغم) الشركة  حل  بعدم  قرار 

الخسائر املسجلة.
 85403 التجاري) السجل  رقم 

مراكش.
لدى كتابة) (: تم اإلنداع القايوني)
الضبط باملحكمة التجارية بمراكش)
ننانر) (20 بتاريخ) (119686 تحت رقم)

.2021
49 P

FITNESS ZONE
SARL

استمرار نشاط الشركة
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم) (2020 30)سبتمبر) مراكش بتاريخ)

اتخاد القرا ر التالي):
رغم) الشركة  حل  بعدم  قرار 

الخسائر املسجلة.
 78445 التجاري) السجل  رقم 

مراكش.
لدى كتابة) (: تم اإلنداع القايوني)
الضبط باملحكمة التجارية بمراكش)
تحت رقم)118167)بتاريخ)7)ديسمبر)

.2020
50 P

PARME MARIN 
 SARL

استمرار نشاط الشركة
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم) (2020 24)سبتمبر) مراكش بتاريخ)

اتخاد القرا ر التالي):
رغم) الشركة  حل  بعدم  قرار 

الخسائر املسجلة.
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 50663 التجاري) السجل  رقم 

مراكش.

لدى كتابة) (: تم اإلنداع القايوني)

الضبط باملحكمة التجارية بمراكش)

تحت رقم)117550)بتاريخ)23)يوفمبر)

.2020

51 P

RACINE JARDIN

SARL

استمرار نشاط الشركة
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم) (2020 28)سبتمبر) مراكش بتاريخ)

اتخاد القرا ر التالي):

رغم) الشركة  حل  بعدم  قرار 

الخسائر املسجلة.

 72775 التجاري) السجل  رقم 

مراكش.

لدى كتابة) (: تم اإلنداع القايوني)

الضبط باملحكمة التجارية بمراكش)

تحت رقم)117549)بتاريخ)23)يوفمبر)

.2020

52 P

HYGIENE HABITAT

SARL

استمرار نشاط الشركة
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم) (2020 21)سبتمبر) مراكش بتاريخ)

اتخاد القرا ر التالي):

رغم) الشركة  حل  بعدم  قرار 

الخسائر املسجلة.

 22271 التجاري) السجل  رقم 

مراكش.

لدى كتابة) (: تم اإلنداع القايوني)

الضبط باملحكمة التجارية بمراكش)

يوفمبر) (5 بتاريخ) (116939 تحت رقم)

.2020

53 P

 AN CONSTRUCTION
SARL

السجل التجاري : 350215
الرسمي) املحضر  بمقت�سى 
 2021 فبرانر) (23 نومه) املؤرخ 
قرر) لقد  الدارالبيضاء،) بمدننة 
 AN لشركة) الوحيد  الشريك 

. CONSTRUCTION  SARL
السيد) وتحدند  الشركة  حل 
الفسخ) بمهام  اللطيف  عبد  ازويتة 

النهائي للشركة.
باملحاكم) القايوني  اإلنداع  تم 
ماي) (5 في) بالدارالبيضاء) التجارية 

2021)تحت رقم)777092.
54 P

LIVE CONSULTING
SARL AU

السجل التجاري رقم 22461 سال
بمقت�سى املحضر الرسمي املؤرخ)
نومه بمدننة سال،)لقد قرر الشريك)
 LIVE لشركة) للشركاء) الوحيد 

. CONSULTING  SARL AU
للشركة) اإلجتماعي  املقر  تحويل 
 96 رقم) القدنم  املقر  عنوان  من 
الحمراء) دار  الخامس  محمد  وارع 
سال إلى العنوان الجدند طابق الثاني)
 4 سيدي معروف) (26 زيقة) (47 رقم)

الدارالبيضاء.
باملحاكم) القايوني  اإلنداع  تم 
 35886 تحت رقم) ( اإلبتدائية بسال)

بتاريخ)21)فبرانر)2021 .
55 P

CAFE YANOR
مقهى نايور

وركة ذات مسؤولية محدودة 
بشريك وحيد

رأسمالها : 10.000.00 درهم
املقر اإلجتماعي : 15 وارع األبطا8 

وقة رقم 4 أكدا8 الرباط
السجل التحاري رقم 152125 

الرباط
تأسيس

ماي) (3 بتاريخ) عرفي  لعقد  تبعا 
ذات) وركة  تأسييس  تم  (،2021
وحيد. بشريك  محدودة  مسؤولية 

مواصفاتها كالتالي):

ذات) وركة  (: القايوني) الشكل 
مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

التسمية اإلجتماعية):)مقهى نايور)
.CAFE YANOR

استغال8) (: اإلجتماعي) الهدف 
آيس) صالون واي،) مطعم،) مقعى،)

كريم،)حلويات ومخبزة.
املقر اإلجتماعي):)15)وارع األبطا8)

وقة رقم)4)أكدا8 الرباط.
املدة):)حددت مدة الشركة في)99 
في) تسجيلها  تاريخ  من  تبتدئ  سنة 

السجل التجاري.
الرأسما8 اإلجتماعي):)10.000.00 

درهم
السيد) قام  (: الرأسما8) توزيع 
بإنداع) ناسين البقالي،)وريك وحيد،)
 10.000.00 بقيمة) يقدنة  تقدمة 

درهم.
:)تم تعيين السيد ناسين) التسيير)
مزداد) الجنسية،) البقالي،مغربي 
أكتوبر) (9 بتاريخ) بالدارالبيضاء،)
1974،)قاطن بتمارة،)الوفاق،)عمارة)
للبطاقة) حامل  (،11 وقة) (،2382
(،A424361 رقم) للتعريف  الوطنية 

مسير للشركة ملدة غير محدودة.
تسجيل) تم  (: القايوني) اإلنداع 
بالرباط) التجاري  بالسجل  الشركة 
ماي) (19 بتاريخ) (152125 تحت رقم)

.2021
من أجل النشر واإلوهار

التسيير

56 P

KARIMI CAR
بشريك واحد

تأسيس
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 
وضع) تم  (2021 فبرانر) (22 بتاريخ)
ذات) لشركة  األسا�سي  القايون 
واحد) بشريك  املحدودة  املسؤولية 

ذات الصفات التالية):
ش.م.م) كار  كريمي  (: التسمية)

بشريك واحد.
الهدف اإلجتماعي):)كراء)السيارت)

بدون سائق.

العمليات) كل  عامة  وبصفة 

املنقولة) املالية  الصناعية  التجارية 

بطريقة) املتعلقة  املنقولة  الغير  أو 

باألنشطة) مباورة  غير  أو  مباورة 

املذكورة أعاله أو من وأنها املساهمة)

في تطور الشركة).

الكائن) الكراج  (: اإلجتماعي) املقر 

برقم)19)مكرر زيقة)14)حي اطلس)1 

مكناس.

نوم) من  ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

إذا) إال  التجاري  بالسجل  التسجيل 

تعرضت الشركة للحل املسبق أو تم)

تمدندها.
رأسما8 الشركة):)100000)درهم)

فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسم 

كلها) الواحدة  للحصة  درهم  (100

من يصيب وريف الكريمي الشريك)

الوحيد.

الجليل) عبد  السيد  (: املسير)
 5 وملدة) الوحيد  املسير  رضوان 

سنوات.

بفاتح) تبدأ  (: اإلجتماعية) السنة 

ننانر وتنتهي نوم)31)ديسمبر من يفس)

السنة ما عدا السنة األولى تبتدئ من)

تاريخ التسجيل في السجل التجاري.
التجاري) بالسجل  التقييد  تم 

تحت) بمكناس  التجارية  للمحكمة 
رقم)53311.

بمثابة مقتطف وبيان

57 P

FUST
SARL AU

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

تأسيس) تم  قد  (2021 أبريل) (26

وركة ذات املسؤولية املحدودة ذات)

الشريك الوحيد).

الهدف اإلجتماعي):)

أوغا8 الطباعة.
 100000 (: الشركة) ما8  رأس 

حصة من) (1000 إلى) درهم مقسمة 

فئة)100)درهم للحصة الواحدة.

 1000 أورف) محمد  القباج 

حصة.
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من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع)

السجل التجاري.

من فاتح ننانر إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

املقر اإلجتماعي):)175،)وارع عبد)

الكريم الخطابي املحيط الرباط.

املسيرة):)املبيطل حنان.

(: التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

.152189

58 P

CALSINA CARRE MAGHREB

 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE

 AU(CAPITAL(DE : 4.836.000.00

DIRHAMS

 SIEGE(SOCIAL : 14 RUE(ALLAL

 BEN ABDELLAH IMM CHELLAH

 OFFICE(CENTRE 2 ETG(APPT(N°

14 GTANGER

تجدند والنة املدنر
بعد قرار محضر الجمع العام الغير)

2020)مسجل) يوفمبر) (16 العادي في)

 2021 12)ننانر) بنفس املدننة بتاريخ)

نبدو أن األخيرة قد قررت):

املصادقة على جميع األعما8 التي)

نقوم بها املدنر ومنحه إبراء)ذمة كاملة)

ونهائيا إلدارته.

الهاومي) بن  هيثم  السيد  تعيين 

ثالث) ملدة  كمدنر  والنته  وتجدند 

على أن نتم) سنوات تبدأ من اليوم،)

تحدند أن هذا األخير نمكن بتوقيعه)

إلزام الشركة بشكل صحيح في جميع)

أعمالها.

إجراء)اإلنداع القايوني في املحكمة)

ننانر) (29 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2021)تحت رقم)927.

59 P

IBIZA TANGER S.A
 SOCIETE ANONYME

 AU(CAPITAL(DE : 12.000.00
DHS

 SIEGE(SOCIAL : HOTEL
 OUMNIA AVENUE

BEETHOVEN TANGER
 REISTRE DE COMMERCE

N°21.831
إبطا8 الصالحيات

الشركة املحدودة املعروفة باسم)
إنبيزا طنجة بتاريخ)28)أكتوبر)2020 

نبدو أن األخيرة قد قررت):
في هذا اليوم من)28)أكتوبر)2020 
وبساطة) محض  وإلغاء) حد  لوضع 
منحتها) التي  الصالحيات  لتفويضات 
في)20)سبتمبر)2005)و11)ماي)2012 
كبير) أوحايا،) اللطيف  عبد  للسيد 
املسؤولين التنفيذنين،)من الجنسية)
رقم) البطاقة  حامل  هوية  املغربية،)

.K42664
ييجة ملا سبق،)لم يعد السيد عبد)
اللطيف أوحايا نتمتع بوضع املمثل)
املعتمد للشركة ويجب عليه من اآلن)
نأي) القيام  عن  اإلمتناع  فصاعدا 
األخير. هذا  إوراك  وأيه  من  عمل 
املحكمة) في  القايوني  اإلنداع  إجراء)
ننانر) (28 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2021)تحت رقم)885.
60 P

 CALSINA CARRE MAGHREB
TRANSLOG

  SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE(D’ASSOCIE(UNIQUE
 AU(CAPITAL(DE : 100.000.00

DIRHAMS
 SIEGE(SOCIAL : 14 RUE(ALLAL

 BEN ABDELLAH IMM CHELLAH
 OFFICE(CENTRE 2 ETG(APPT(N°

14 TANGER
تجدند والنة املدنر

بعد قرار محضر الجمع العام الغير)
2020)مسجل) يوفمبر) (16 العادي في)
 2021 12)ننانر) بنفس املدننة بتاريخ)

نبدو أن األخيرة قد قررت):

األعما8) جميع  على  املصادقة 
اإلدارية التي قام بها السيد هيثم بن)
األخير كمدنر) ( تعيينه) الهاومي منذ 
وحيد للشركة ومنحه إبراء)ذمة كاملة)))

ونهائية إلدارتها.
تجدند والنة املدنر الوحيد للسيد)
هيثم بن الهاومي لفترة جدندة))مدتها)
ثالث))3()سنوات تبدأ من هذا اليوم،)
الشركة) نلزم  أن  األخير  لهذا  نمكن 
بجميع األعما8 املتعلقة بها بتوقيعه)

وحده.
إجراء)اإلنداع القايوني في املحكمة)
ننانر) (29 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2021)تحت رقم)928.
61 P

BETELCOM
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

وريك وحيد
رأسمالها : 100.000.00 درهم

املقر اإلجتماعي : 6 زيقة ضانة عوا، 
الطابق 4، وقة رقم 16 أكدا8 

الرباط
بتاريخ) بمقت�سى عقد عرفي حرر 
القايون) وضع  تم  (2021 مارس) (17
األسا�سي لشركة محدودة))املسؤولية،)

خاصيتها كالتالي):
ش.م.م) (BETELCOM (: التسمية)

ذات وريك وحيد.
الهدف):)للشركة األهداف التالية:
واإلتصاالت،) الشبكات  تركيب 

وأجهزة الكمبيوتر.
البناء)واألوغا8 املختلفة.

املدة):)99)سنة.
فيما) محدد  (: الشركة) رأسما8 
مقسم) درهم  (100.000.00 قدره)
100)درهم) 1000)حصة من فئة) إلى)
للواحدة كلها ممنوحة للسيد بلعبدي)

عبد الصمد.
التسيير):)تسيير الشركة من طرف)
مسير) الصمد  عبد  بلعبدي  السيد 

وحيد.
القايوني) اإلندع  تم  (: اإلنداع)
التجارية) باملحكمة  الضبط  بكتابة 
تحت) (،2021 ماي) (20 نوم) بالرباط 

رقم)114789.
بمثابة مقتطف وبيان

62 P

SMART WIN RABAT 

 SARL

EZZITOUNI IMMOBILIER
S.A.R.L AU

تأسيس وركة ذات مسؤولية 
محدودة بمسؤو8 واحد

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
وركة) تأسيس  تم  (،2021 ماي) (5
واحد) بمسؤو8  املسؤولية  محدودة 

باملواصفات التالية):
 EZZITOUNI (: التسمية)

.IMMOBILIER S.A.R.L AU
غيثة) تجزئة  (46 (: التجاري) املقر 

بوزييقة.
الهدف التجاري):)

منعش عقاري.
في) محدد  (: الراسما8)
100000.00درهم مقسمة إلى)1000 

حصة كما نلي):
 1000 الزيتوني) أحمد  السيد 

حصة.
املدة):)99)سنة من تاريخ تأسيسها.
الزيتوني. أحمد  السيد  (: التسيير)
التجارية) املحكمة  (: القايوني) اإلندع 
275)سجل) ابن سليمان تحت الرقم)

تجاري رقم)6865.
63 P

SMART WIN RABAT

 SARL

 SERVICE MONDIAL
 DE COMMERCE
INTERNATIONAL

S.A.R.L AU
تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة بمسؤو8 واحد
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
وركة) تأسيس  تم  (،2021 ماي) (7
واحد) بمسؤو8  املسؤولية  محدودة 

باملواصفات التالية):
 SERVICE (: التسمية)
 MONDIAL DE COMMERCE

.INTERNATIONAL S.A.R.L AU
املقر التجاري):)رقم)22)زيقة جبل)

مو�سى وقة رقم)12)أكدا8 الرباط.
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الهدف التجاري):)

وكيل أعما8.

وسيط تجاري.

في) محدد  (: الرأسما8)

100000.00درهم مقسمة إلى)1000 

حصة كما نلي):

 1000 بلطيف) مؤنس  السيد 

حصة.

املدة):)99)سنة من تاريخ تأسيسها.

بلطيف. مؤنس  السيد  (: التسيير)

التجارية) املحكمة  (: القايوني) اإلندع 

 114809 رقم) قايوني  إندع  للرباط 

سجل تجاري رقم)152157.

64 P

TONAROZ MINING
SARL

وركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسمالها : 100.000 درهم

املقر اإلجتماعي : 9 وارع النخيل 
قطاع 21 بلوك U الطابق األو8 

مكتب 2 حي الرياض الرباط

السجل التجاري رقم 152181

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم) (2021 أبريل) (4 بتاريخ) بالرباط 

وضع القايون األسا�سي لشركة ذات)

املسؤولية املحدودة ذات الخصائص)

التالية):

 TONAROZ MINING(:(للتسمية

ش.م.م.

9)وارع النخيل) (: املقر اإلجتماعي)
األو8) الطابق  (U بلوك) (21 قطاع)

مكتب)2)حي الرياض الرباط.

الهدف اإلجتماعي):

استغال8 املناجم.

التجارة.

اإلستيراد والتصدنر.
رأسما8 الشركة):)100.000)درهم)

 100 حصة بقيمة) (1000 مكون من)

الواحدة موزعة على) للحصة  درهم 

الشكل التالي):

الحامل) السهلي  املختار  السيد 

رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

ZG22043 500)حصة.

الحامل) بنزائر  منصف  السيد 

رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

ZG111010 170)حصة.

الحامل) أمزاوروا  أمين  السيد 

رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

AA19129 160)حصة.

السيد نحيى مقوار الحامل لبطاقة)

 ZG109969 التعريف الوطنية رقم)

170)حصة.

تسيير) مهمة  أسندت  (: التسيير)

السهلي) املختار  للسيد  الشركة 

ايفرد) كما  بنزائر  منصف  والسيد 

بالتوقيع) السهلي  املختار  السيد 

لصالح الشركة.

كتابة) لدى  القايوني  اإلندع  تم 

بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 

عدد) تحت  (،2021 ماي) (24 نوم)

.5337
للبيان واإلوارة
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مونديال طرمنال طرادين 
وركة م.م بمساهم واحد

 SOCIETE MONDIAL TERMINAL

TRADING

املقر اإلجتماعي : وارع محمد 

الخامس عمارة اسية رقم 6 وقة 

رقم 3 تابريكت سال

السجل التجاري رقم 9741

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

الشركة) مقر  في  املنعقد  اإلستثنائي 

نوم)22)أبريل)2021)تقرر ما نلي):

من) الشركة  رأسما8  رفع 

إلى) درهم  (2000.000.00

بخلق) وذلك  درهم  (2.500000.00

5000)حصة جدندة يقذا.

باملحكمة) القايوني  اإلندع  تم 

(،2021 ماي) (20 اإلبتدائية بسال نوم)

تحت رقم)36669.
عن املسير

ائتمايية غريس
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SOCIETE SWAS SERVICE

 SOCIET A RESPONSABILITE

LIMITEE

 AU(CAPITAL(DE: 100.000.00

DHS

 SIEGE(SOCIAL : N°2 IMM 13

AVENUE IDRISSI II VN MEKNES

تصفية وركة
بمكناس) عرفي  عقد  بمقت�سى 

قرر أعضاء) (،2021 مارس) (3 بتاريخ)

رأسما8) (،SWAS SERVICE وركة)

والتي) درهم  (100.000.00 الشركة)

2)عمارة) نوجد مقرها اإلجتماعي رقم)

13)وارع إدريس الثاني م.)ج مكناس)

ما نلي):

النهائية) التصفية  على  املوافقة 

للشركة.

إعفاء)املصفي من مهامه ووطب)

الشركة.

تم اإلندع القايوني لدى املحكمة)

ماي) (5 بتاريخ) بمكناس  التجارية 

2021،)تحت رقم)170.
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 PHARMACIE LES JARDINS

DES OLIVIERS

SARL AU

تأسيس وركة
تم إيجاز القايون األسا�سي بتاريخ)

لتأسيس) بمكناس  (2021 مارس) (24

وركة ذات املسؤولية املحددة ذات)

وريك وحيد باملواصفات التالية):

 PHARMACIE LES (: التسمية)

 JARDINS DES OLIVIERS SARL

.AU

النشاط :

صيدلية.

 MAG( N°2 ET  : الرئيس  املقر 

 3 A41 AL( ANOUAR( MAJATE

.MEKNES

رأسما8  : حدد  الشركة  رأسما8 

الشركة في مبلغ 100.000.00 درهم 

موزعة ب 1000 سهم 100.00 درهم 

املساهمين  على  موزعة  سهم  لكل 

بالشكل التالي:

محمد علي الداودي 1000 سهم.

املدة : حددت املدة في 99سنة.

الشركة  ويدنر  يسير   : التسيير 

السيد محمد علي الداودي.

تم اإلندع القايوني لدى املحكمة)

ماي) (18 بتاريخ) بمكناس  التجارية 

2021،)تحت رقم)53261.
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NAMTOP NEGOCE شركة
تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة
بمقت�سى عقد عرفي محرر بالدار)

تم) (2021 مارس) (22 بتاريخ) البيضاء)

تأسيس وركة لها الخصائص التالية):

مسؤولية) ذات  وركة  (: الشكل)

محدودة.

التسمية):)يامطور ييكوص.

الغرض):)االستيراد والتصدنر.

والشراء) البيع  عمليات  جميع 

والتجارة.

عمليات النسيج والخياطة.

املدة):)99)سنة.

الرأسما8 التجاري):)80.000)درهم)

800)حصة اجتماعية من) مقسم إلى)

فئة)100)درهم للحصة الواحدة.

بارك) (GH2-5 (: االجتماعي) املقر 

الرحمة الدار البيضاء.

التسيير):)تم تعيين السيدة يمراني)

ملدة) للشركة  وحيدة  مسيرة  فاطمة 

غير محدودة.

اإلنداع) تم  (: القايوني) اإلنداع 

القايوني للشركة باملحكمة التجارية)

 2021 أبريل) (9 نوم) البيضاء) للدار 

تحت رقم)774097.
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 ATLAS HOSPITALITY

MOROCCO

أطلس هوسبيتاليتي موروكو

وركة مساهمة

نبلغ رأسمالها 386.539.300 درهم

املقر االجتماعي : فندق أطلس 

املطار النواصر - املطار الدولي محمد 

 الخامس النواصر ص ب 101

الدار البيضاء 20000

 السجل التجاري بالدار البيضاء

رقم 30515

نهانة عقد التسيير الحر لفندق 

أطلس الشاون

بمقت�سى عقد نهانة التسيير الحر)

 25 بتاريخ) الشاون  أطلس  لفندق 

بشفشاون) واملسجل  (2021 مارس)

بتاريخ)24)ماي)2021)تحت رقم األمر)

(،OR( 2021/2700( باالستخالص)

 255880141 عدد) ()RE( تسجيل)

 2537 عدد) املحفوظة  النسخة 

الحميد) عبد  سيدي  بزيقة  والكائن 

وفشاون) (25 (: البرند) صندوق 

املغربي) الوطني  املكتب  املالك  بين 

والكائن) عمومية  مؤسسة  للسياحة 

مقرها بزاوية واد املخازن وزيقة زالقة)

ووركة) الرباط  أكدا8  (19 ب) ص 

موروكو») هوسبيتاليتي  «أطلس 

رأسمالها) نبلغ  مساهمة  وركة 

واملسجلة) درهم  (386.539.300

البيضاء بالدار  التجاري   بالسجل 

مقرها) نوجد  والتي  (30515 رقم)

املطار) أطلس  بفندق  االجتماعي 

محمد) الدولي  املطار  (- النواصر)

الدار) (101 الخامس النواصر ص ب)

البيضاء.

اتفقت األطراف على ما نلي):

بتاريخ الحر  التسيير  عقد   إنهاء)

تعويض) دون  (2020 ديسمبر) (31

من أي طرف وبالتالي فسخ كل عقد)

نتعلق به.

 العمل على نشر إعالن نهانة التسيير

الحر على وكل مستخرج في الجريدة)

اإلعاليات) جريدة  وفي  الرسمية 

القايويية حسب مقتضيات الفصل)

153)من مدون التجارة.

حسب) املالك  إلى  الفندق  إعادة 

الفصل)16)من العقد.
من أجل التلخيص والنشر

مجلس اإلدارة
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STE MALL MEK
SARL  AU

 وركة ذات املسؤولية املحدودة

ذات الشريك الوحيد
رأسمالها االجتماعي : 100.000 

درهم

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

19)أبريل)2021)بمكناس تم تأسيس)

وركة ذات املسؤولية املحدودة ذات)

الشريك الوحيد والتي تتميز بما نلي):

.MALL MEK(:(التسمية

موضوع الشركة):)

للمنتوجات) واالستيراد  التصدنر 

االلكترويية.

أوغا8 مختلفة.

املولى) مجمع  (: االجتماعي) املقر 

اسماعيل العمارة)6)الشقة)9)املدننة)

الجدندة مكناس.
رأسما8 الشركة):)100.000)درهم)

مقسمة إلى)1000)حصة بقيمة)100 

درهم للحصة.

1000)حصة لخليد أمحصار.

خليد) (: التسيير) مهمة  في  يعين 

أمحصار.

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

سنة كل  من  ديسمبر  (31 إلى)  ننانر 

ما عدا السنة األولى تبتدئ من تاريخ)

التسجيل.
رقم السجل التجاري):)53149.

باملحكمة) تم  (: القايوني) اإلنداع 

ماي) (3 بتاريخ) بمكناس  التجارية 

.2021
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STE LUXE TRAVAUX METAL
SARL  AU

 وركة ذات املسؤولية املحدودة
ذات الشريك الوحيد

رأسمالها االجتماعي : 100.000 
درهم

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
26)أبريل)2021)بمكناس تم تأسيس)
وركة ذات املسؤولية املحدودة ذات)

الشريك الوحيد والتي تتميز بما نلي):
 LUXE TRAVAUX (: التسمية)

.METAL
موضوع الشركة):)

مصنع العناصر املعديية للبناء.
أوغا8 مختلفة والبناء.

حي) (520 رقم) (: االجتماعي) املقر 
السالم توسيع سيدي سعيد مكناس.
رأسما8 الشركة):)100.000)درهم)
مقسمة إلى)1000)حصة بقيمة)100 

درهم للحصة.
1000)حصة لعبد السالم ومراح.
عبد) (: التسيير) مهمة  في  يعين 

السالم ومراح.
فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 
سنة كل  من  ديسمبر  (31 إلى)  ننانر 
ما عدا السنة األولى تبتدئ من تاريخ)

التسجيل.
رقم السجل التجاري):)53185.

باملحكمة) تم  (: القايوني) اإلنداع 
ماي) (6 بتاريخ) بمكناس  التجارية 

.2021
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STE OGT
SARL  AU

 وركة ذات املسؤولية املحدودة
ذات الشريك الوحيد

رأسمالها االجتماعي : 100.000 
درهم

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
بمكناس تم تأسيس) (2021 فبرانر) (8
وركة ذات املسؤولية املحدودة ذات)

الشريك الوحيد والتي تتميز بما نلي):
.OGT SARL AU(:(التسمية

موضوع الشركة):)
االستشارات في التسيير.

بيع ووراء)اللوازم املكتبية.
أوغا8 مختلفة والبناء.

املقر االجتماعي):)40)وارع روازين)
6)الطابق) 2)وقة) سوق جدند الدرج)

األو8 مكناس.
رأسما8 الشركة):)100.000)درهم)
مقسمة إلى)1000)حصة بقيمة)100 

درهم للحصة.
1000)حصة لرويد لوكتامي.

رويد) (: التسيير) مهمة  في  يعين 
لوكتامي.

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 
سنة كل  من  ديسمبر  (31 إلى)  ننانر 
ما عدا السنة األولى تبتدئ من تاريخ)

التسجيل.
رقم السجل التجاري):)52383.

باملحكمة) تم  (: القايوني) اإلنداع 
فبرانر) (18 بتاريخ) بمكناس  التجارية 

.2021
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NAPRO10 
وركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها 2.000.000 درهم

 RUE CHEVALIER BAYARD,
 RCE(VAL(ROSE, ETAGE 1,

 N°2 ENTREE(E , BELVEDERE,
CASABLANCA

السجل التجاري : 395585 
العام) الجمع  ملداوالت  تبعا  (- (I
 ,2021 أبريل) (21 غير العادي بتاريخ)
ذات) وركة  («NAPRO10» لشركة)
رأسمالها) املحدودة  املسؤولية 

2.000.000)درهم تقرر ما نلي):
1)-)االستقالة وتعيين مدنر جدند.

2)-)تعدنل توقيع الشركة.
3)-)انشاء)النظام األسا�سي املعد8.
الستكما8) منح  سلطة  (- (4

اإلجراءات القايويية.
II)-)وقد تم اإلنداع القايوني لدى)
 17 املحكمة التجارية بالدار البيضاء)

ماي2021)تحت عدد)778377.
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  SARAH TISSUS 
وركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
رأسمالها 100.000 درهم

مجموعة ليكاميلياس، محل رقم 
M 11 , 7 ، الطابق األر�سي، حي 

الرياض، الرباط
السجل التجاري : 130013 

التعريف الضريبي : 25203042
وهادة التعريف املوحد : 

002055451000015
العام) الجمع  ملداوالت  تبعا  (- (I
 2021 أبريل) (22 بتاريخ) العادي  غير 
وركة) («SARAH TISSUS» لشركة)
بشريك) محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد,)رأسمالها)100.000)درهم.)
II)-)تقرر ما نلي):

مسؤولية) ذات  وركة  تحويل 
محدودة بشريك وحيد إلى وركة ذات)

مسؤولية محدودة.
تفويت حصص اجتماعية.

 استقالة املدنرة الوحيدة السابقة،
 وتعيين وصالحيات املدنرين املشاركين

الجدد.
تمدند غرض الشركة.

تحيين النظام األسا�سي في وركة)
ذات مسؤولية محدودة.

السلطة القايويية.
III)-)وقد تم اإلنداع القايوني لدى)
ماي) (18 بالرباط) التجارية  املحكمة 

2021)تحت عدد)114692.
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 NEW AFFAIRE شركة
SARL AU

السجل التجاري 28699 
استقالة املسير، تعيين املسير 

الجدند، اإلمضاء
بتاريخ) املنعقد  املحضر  بموجب 
املساهم) قرر  (،2021 أبريل) (15

الوحيد للشركة ما نلي):
برسو8) ( استقالة مسيرة الشركة)
التعريف) لبطاقة  الحاملة  حياة 

.AB183967(الوطنية

فيروز) لكموح  السيدة  تعيين 
ملدة) وريكة  غير  للشركة  كمسيرة 

سنة.
عملية) ألي  بالنسبة  (: التوقيع)
الشيكات،) وتوقيع  مصرفية،)
والتحصيالت،) والتحويالت،) الحواالت،)

والخصومات...
وبصفة عامة،)بالنسبة ألي عملية)
طرف) من  توقيعها  سيتم  إدارية 
السيد لكموح احمد بصفته صاحب)
الشركة،)و من طرف السيدة لكموح)
غير) للشركة  مسيرة  بصفتها  فيروز 

وريكة).
2)-)تم اإلنداع القايوني لدى كتابة)
بسال) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
نوم)19)ماي)2021)تحت رقم)36641.

لإلوارة والنشـــــــــــــر
املسيرة
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ELEMENT 13
تفويت حصص

استقالة املسير الوحيد
تعيين املسير الوحيد الجدند

تحويل الشركة إلى وركة ذات 
املسؤولية املحدودة بشريك واحد
املصادقة على القوايين الجدندة

حصص) تفويت  عقد  بمقت�سى 
بتاريخ)19)ننانر)2021)فوتت الشركة)
من) حصة  (LEONARDIS 30.000
الشركة املذكورة أعاله لفائدة السيد)

غودنت كودان نان ييكوال فلوران.
العام) بالجمع  الشركاء) صادق 
 2021 ننانر) (19 بتاريخ) االستثنائي 

للشركة على ما نلي):
30.000)حصة من طرف) تفويت)

.LEONARDIS(وركة
السيد) الوحيد  املسير  استقالة 
فليب ماري ألبير موريس فليشر من)

مهامه.
الجدند) الوحيد  املسير  تعيين 
ييكوال) نان  كودان  غودنت  السيد 

فلوران.
ذات) وركة  إلى  الشركة  تحويل 

املسؤولية املحدودة بشريك واحد.

املصادقة على القوايين األساسية)
الجدندة.

تم اإلنداع القايوني لدى املحكمة)
أبريل) (9 في) البيضاء) للدار  التجارية 

2021)تحت رقم)774059.
77 P

UNISYSTEM GROUP SA
 SIEGE(SOCIEL : LOT(ZOUBIDA

 N° 20 RDC(CASABLANCA
CASABLANCA
RC : 134217

العام) الجمع  مقرر  على  بناء)
ديسمبر) (25 في) املنعقد  االستثنائي 

2019)تقرر ما نلي):
تم تحويل مقر الشركة إلى العنوان)

التالي):
200)وارع غايدي الدار البيضاء.

لتعدنل النظام األسا�سي للشركة)
وفقا لذلك واعتماد قوايين جدندة.

للشركة) القايوني  اإلنداع  يفذ 
البيضاء) بالدار  التجارية  باملحكمة 
رقم) تحت  (2021 ماي) (12 بتاريخ)

.778287
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 TESCA TEXTILES & SEAT
COMPONENTS MOROCCO

SARL
 ZONE FRANCHE

 D’EXPORTATION(BOUKHALEF
ILLO 60 TANGER

RR 66787
 PROGET DE SCISSION

PARTIELLE - TRAITE(D’APPORT
AVIS

 18 بموجب عقد عرفي مؤرخ في)
اتفاقية تجزئة) إبرام  تم  (2021 ماي)
جزئية ستؤدي في النهانة إلى مساهمة)

جزء)من الشهرة بين):
 TESCA( TEXTILES( &( SEAT
 COMPONENTS MOROCCO
محدودة) مسؤولية  ذات  وركة 
مقرها) نورو  (5.310.500 برأسما8)
املنطقة الحرة للتصدنر) (: االجتماعي)
مسجلة) طنجة  (60 رقم) بوخالف 

برقم) لطنجة  التجاري  السجل  في 

الواجب) النحو  على  ممثلة  (66787

بصفته) ريبولت  دندنيه  بالسيد 

مسيرا.

باسم) نلي  فيما  إليها  املشار 

أو) («TESCA TSC MOROCCO»

«الشركة املقسمة»)؛

من جهة)؛

 TESCA SEAT وركة)

 COMPONENTS MOROCCO

مع) محدودة  مسؤولية  ذات  وركة 

10.000)نورو) وريك وحيد رأسمالها)

ومقرها االجتماعي في املنطقة الحرة)

طنجة) (60 رقم) بوخالف  للتصدنر 

مسجلة في السجل التجاري لطنجة)

ممثلة حسب األصو8) (76703 برقم)

ريبولت) دندنيه  السيد  بواسطة 

بصفته مسيرا.

باسم) نلي  فيما  إليها  املشار 

أو) («TESCA SC MOROCCO»

«الشركة املستفيدة»)؛

من جهة أخرى)؛

بموجب) الشركة  وركاء) وافق 

هذه االتفاقية على وروط مشروع)

 TESCA TSC» لـ) الجزئي  الفصل 

 TESCA SC» لصالح) («MOROCCO

.«MOROCCO

الجزئي) الفصل  عملية  تتكون 

 TESCA TSC» مساهمة) من 

 TESCA SC» إلى) («MOROCCO

أصو8) من  جزء) في  («MOROCCO

«TESCA TSC MOROCCO»)املكوية)

مكويات) وتجميع  تصنيع  فرع  من 

الوسائد) مثل  السيارات  مقاعد 

ومسايد الظهر ومسند الرأس وغطاء)

الذراعين) مسايد  أو  الرأس  مسند 

الذي) ()«SC «فرع) )من اآلن فصاعدا)

تدنره حاليا والذي يشكل فرعا كامال)

نشاطه) فرع  من  للنشاط  ومستقال 

«املنسوجات».

 تاريخ إغالق الحسابات املستخدمة

لتحدند وروط الصفقة.
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البيايات) على  املوافقة  تمت 
املالية للشركة األم للشركة املقسمة)
 واملستخدمة لتحدند وروط الصفقة
مارس) (31 في) األخيرة  إدارة  قبل  من 

.2021
تاريخ استحقاق الوحدات الجدندة.
إنشاء) على  الشركات  توافق 
األسهم الجدندة للشركة املستفيدة)
قبل) من  األرباح  توزيع  حقوق  مع 
الشركة املنقسمة اعتبارا من) وركاء)
فاتح نوليو)2021)في منتصف الليل.

املساهمة في صافي أصو8 اللجنة)
العليا.

األصو8 اإلجمالية):)312.259.345,17 
درهم.

لخصم االلتزامات):)244.864.287,53 
درهم.

 67.395.057,64 (: صافي األصو8)
درهم))قيمة املساهمة املرجعية(.

تم تحدند القيمة املعادلة باليورو)
عند) هذه  (scission عملية) إطار  في 
ملعد8) وفقا  نورو  (6.269.307,69

تحويل ثابت باالتفاق بين الطرفين.
أجر املساهمة.

زيادة رأسما8 الشركة املستفيدة.
قسط املساهمة.

وخفص) املحتجزة  األرباح  توزيع 
رأسما8 الشركة املقسمة.

منصوص) هو  فيما  (: املعارضة)
نشر) سيتم  املعاهدة  هذه  في  عليه 
هذه) في  الوارد  االستقطاع  مشروع 
وبطريقة) للقايون  وفقا  املعاهدة 
لدائني) املمنوع  الوقت  بمدة  تنتهي 
الشركات لتقدنم اعتراض بعد هذه)
العام) االجتماع  قرار  قبل  االعاليات 
ملساهمي الشركة املنقسمة واملساهم)
الوحيد في الشركة املستفيدة الحاكم)

في هذا املشروع.
سترفع) إن وجدت،) االعتراضات،)
التي) التجارية لطنجة  أمام املحكمة 

ستحسم مصيرها.
اختيار املوطن.

ويتائجها) العروض  هذه  لتنفيذ 
نختار) واإلخطارات،) املعاني  ولكافة 
بحكم) املعنية،) الشركات  ممثلو 
الرئي�سي) املقر  في  موطنهم  منصبهم،)

لهذه الشركات.

للشركة) القايوني  اإلنداع  يفذ 
باملحكمة التجارية لطنجة بتاريخ)24 

ماي)2021)تحت رقم)242600.
79 P

 TESCA  SEAT
COMPONENTS MOROCCO

SARL
 ZONE FRANCHE

 D’EXPORTATION(BOUKHALEF
ILLO 60 TANGER

RR 76703
 PROGET DE SCISSION

PARTIELLE - TRAITE(D’APPORT
AVIS

 18 بموجب عقد عرفي مؤرخ في)
اتفاقية تجزئة) إبرام  تم  (2021 ماي)
جزئية ستؤدي في النهانة إلى مساهمة)

جزء)من الشهرة بين):
 TESCA( TEXTILES( &( SEAT
 COMPONENTS MOROCCO
محدودة) مسؤولية  ذات  وركة 
مقرها) نورو  (5.310.500 برأسما8)
املنطقة الحرة للتصدنر) (: االجتماعي)
مسجلة) طنجة  (60 رقم) بوخالف 
برقم) لطنجة  التجاري  السجل  في 
الواجب) النحو  على  ممثلة  (66787
بصفته) ريبولت  دندنيه  بالسيد 

مسيرا.
باسم) نلي  فيما  إليها  املشار 
أو) («TESCA TSC MOROCCO»

«الشركة املقسمة»)؛
من جهة)؛

 TESCA  SEAT وركة)
 COMPONENTS MOROCCO
مع) محدودة  مسؤولية  ذات  وركة 
10.000)نورو) وريك وحيد رأسمالها)
ومقرها االجتماعي في املنطقة الحرة)
طنجة) (60 رقم) بوخالف  للتصدنر 
مسجلة في السجل التجاري لطنجة)
ممثلة حسب األصو8) (76703 برقم)
ريبولت) دندنيه  السيد  بواسطة 

بصفته مسيرا.
باسم) نلي  فيما  إليها  املشار 
أو) («TESCA SC MOROCCO»

«الشركة املستفيدة»)؛

من جهة أخرى)؛
بموجب) الشركة  وركاء) وافق 
هذه االتفاقية على وروط مشروع)
 TESCA TSC» لـ) الجزئي  الفصل 
 TESCA SC» لصالح) («MOROCCO

.«MOROCCO
الجزئي) الفصل  عملية  تتكون 
 TESCA TSC» مساهمة) من 
 TESCA SC» إلى) («MOROCCO
أصو8) من  جزء) في  («MOROCCO
«TESCA TSC MOROCCO»)املكوية)
مكويات) وتجميع  تصنيع  فرع  من 
الوسائد) مثل  السيارات  مقاعد 
ومسايد الظهر ومسند الرأس وغطاء)
الذراعين) مسايد  أو  الرأس  مسند 
الذي) ()«SC «فرع) )من اآلن فصاعدا)
تدنره حاليا والذي يشكل فرعا كامال)
نشاطه) فرع  من  للنشاط  ومستقال 

«املنسوجات».
 تاريخ إغالق الحسابات املستخدمة

لتحدند وروط الصفقة.
البيايات) على  املوافقة  تمت 
املالية للشركة األم للشركة املقسمة)
 واملستخدمة لتحدند وروط الصفقة
مارس) (31 في) األخيرة  إدارة  قبل  من 

.2021
تاريخ استحقاق الوحدات الجدندة.
إنشاء) على  الشركات  توافق 
األسهم الجدندة للشركة املستفيدة)
قبل) من  األرباح  توزيع  حقوق  مع 
الشركة املنقسمة اعتبارا من) وركاء)
فاتح نوليو)2021)في منتصف الليل.

املساهمة في صافي أصو8 اللجنة)
العليا.

األصو8 اإلجمالية):)312.259.345,17 
درهم.

لخصم االلتزامات):)244.864.287,53 
درهم.

 67.395.057,64 (: صافي األصو8)
درهم))قيمة املساهمة املرجعية(.

تم تحدند القيمة املعادلة باليورو)
عند) هذه  (scission عملية) إطار  في 
ملعد8) وفقا  نورو  (6.269.307,69

تحويل ثابت باالتفاق بين الطرفين.
أجر املساهمة.

زيادة رأسما8 الشركة املستفيدة.
قسط املساهمة.

وخفص) املحتجزة  األرباح  توزيع 
رأسما8 الشركة املقسمة.

منصوص) هو  فيما  (: املعارضة)
نشر) سيتم  املعاهدة  هذه  في  عليه 
هذه) في  الوارد  االستقطاع  مشروع 
وبطريقة) للقايون  وفقا  املعاهدة 
لدائني) املمنوع  الوقت  بمدة  تنتهي 
الشركات لتقدنم اعتراض بعد هذه)
العام) االجتماع  قرار  قبل  االعاليات 
ملساهمي الشركة املنقسمة واملساهم)
الوحيد في الشركة املستفيدة الحاكم)

في هذا املشروع.
سترفع) إن وجدت،) االعتراضات،)
التي) التجارية لطنجة  أمام املحكمة 

ستحسم مصيرها.
اختيار املوطن.

ويتائجها) العروض  هذه  لتنفيذ 
نختار) واإلخطارات،) املعاني  ولكافة 
بحكم) املعنية،) الشركات  ممثلو 
الرئي�سي) املقر  في  موطنهم  منصبهم،)

لهذه الشركات.
للشركة) القايوني  اإلنداع  يفذ 
باملحكمة التجارية لطنجة بتاريخ)24 

ماي)2021)تحت رقم)242601.
80 P

STE S2A MANAGEMENT
SARL

تاسيس وركة
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم) (2021 ماي) (7 بتاريخ) بالبيضاء)

تاسيس وركة باملواصفات التالية):
 STE S2A (: التسمية)

.MANAGEMENT SARL
 11 وارع) (75 (: االجتماعي) املقر 
 169 رقم) وقة  االو8  الطابق  ننانر 

الدارالبيضاء.
الهدف االجتماعي):)رئيس مشروع)
معامالت) بجميع  والقيام  مفوض 

البناء)املختلفة.
ذات) وركة  (: القايوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.
الراسما8):)100.000)درهم.
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الحصص):)
 600 (.. السيد عبد الجليل منعم)

حصة.
السيد أنس منعم)....)400)حصة.

عبد) السيد  تعيين  تم  (: التسيير)
للبطاقة) الحامل  منعم  الجليل 
مسيرا) (BH18048 رقم) الوطنية 

للشركة ملدة غير محدودة.
من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 

فاتح ننانر الى)31)ديسمبر.
املدة):)تم تحدنديها في)99)سنة.

باملحكمة) القايوني  االنداع 
التجارية للدارالبيضاء)بتاريخ)20)ماي)
2021،)تحت رقم)778959)واملسجل)

التجاري رقم)503605.
81 P

 STE AKAAR ASSOCIATIVES
DEVELOPPEMENT

فسخ مسبق للشركة
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
بتاريخ)7))أبريل))2021،)قرر الشريك)

الوحيد ما نلي):
فسخ مسبق للشركة.

السيد) للشركة  مصفي  تعيين 
عماد بلخيري.

تعيين مقر التصفية بالدارالبيضاء)
حمد) اقامة  الزرقطوني  وارع  (410

الطابق االو8 وقة)1.
بكتابة) القايوني  االنداع  تم 
التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 
بالدارالبيضاء)في)7)ماي)2021،)تحت)

رقم)777491.
82 P

STE RA AUTO
SARL

وركة ذات مسؤولية محدودة
السجل التجاري رقم : 133077

 6 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم تاسيس وركة ذات) (،2021 ماي)
باملواصفات) محدودة  مسؤولية 

التالية):
.RA AUTO(:(التسمية

ذات) وركة  (: القايويية) ( الصفة)
مسؤولية محدودة.

الهدف االجتماعي):)صياية واصالح)

بيع قطع غيار السيارات،) السيارات،)

كهرباء) السيارات،) ميكاييك 

السيارات،)تشخيص السيارات.
يقدا) درهم  (20.000 (: راسما8)

مكتتب فيها بالكامل ومدفوع.

 99 تحدد مدة الشركة ب) (: املدة)

السجل) في  تاريخ تسجيلها  سنة من 

الحل) أو  التمدند  باستثناء) التجاري 

املبكر.

ننانر) فاتح  من  (: املالية) السنة 

ديسمبر من كل سنة) (31 في) وتنتهي 

ماعدا السنة االولى تبتدئ من تاريخ)

التسجيل.
املقر االجتماعي):)رقم)136)الطابق)
القاهرة) زيقة  (4 رقم) وقة  الثاني 

كوماطراف)1)تمارة.

وريك) باحسين،) بيع  (: التسيير)

مدة) دون  الشركة  ادارة  نمارس  (،

محددة.

الشركة) تاسيس  تقدنم سند  تم 

بالسجل التجاري باملحكمة االبتدائية)

تحت) (،2021 ماي) (19 بتمارة بتاريخ)
رقم)5687.

83 P

STE DUSELDORF CAR
وركة ذات مسؤولية محدودة

تاسيس وركة
عرفي) أو  توثيقي  عقد  بمقت�سى 

أكتوبر) (21 مسجل في الرباط بتاريخ)

ذات) وركة  تاسيس  تم  قد  (2020

على) تتوفر  محدودة  مسؤولية 

الخصائص التالية):

 STE (: التجارية) التسمية 

.DUSELDORF CAR

ذات) وركة  (: القايوني) الشكل 

مسؤولية محدودة.

استيراد) (: االجتماعي) الهدف 

واملستعملة،) الجدندة  السيارات 

الخفيفة) السيارات  وبيع  وراء)

واملبادالت) واملستعملة  الجدندة 

التجارية والتجارة والتوزيع.

راسما8 الشركة):)100.000)درهم)
فئة) من  حصة  (1000 الى) مقسمة 
درهم للحصة الواحدة موزعة) (100

على الشكل التالي):
السيد بطاني أيور)....)500)حصة.

 500 (..... ميمون) بطاني  السيد 
حصة.

املدة):)99)سنة من تأسيس النهائي)
أي من تاريخ وضع السجل التجاري.

من فاتح ننانر الى) (: السنة املالية)
31)ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة)

االولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
وارع االبطا8) (15 الرباط) (: املقر)

وقة)4)اكدا8.
تعيين السيد بطاني أيور) (: املسير)
الوطنية) التعريف  للبطاقة  الحامل 
بطاني) والسيد  (FA165768 رقم)
التعريف) للبطاقة  الحامل  ميمون 
للشركة) مسيران  (FA70960 رقم)

املذكورة وذلك ملدة غير محددة.
(: التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 
 7 بتاريخ) للرباط  التجارية  باملحكمة 

ننانر)2021،)تحت رقم)148763.
84 P

 STE GOLDEN SMART
COMPANY

SARL
تاسيس وركة

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم االنداع القايون) (،2021 ماي) (10
املسؤولية) ذات  لشركة  التاسي�سي 

املحدودة ذات املميزات التالية):
 GOLDEN SMART (: التسمية)

.COMPANY SARL
الهدف):)غرض الشركة في املغرب)

وفي غيره):
أنشطة) وجميع  االتصا8  مركز 

دعم االعما8 االخرى.
مساعدة العمالء،)تمرين.

جميع) تحقيق  عام،) وبشكل 
واالستيراد) التجارية  العمليات 
واملنقولة) والصناعية  والتصدنر 
والعقارية واملالية بشكل مباور أو غير)
مباور،)كليا او جزئيا الي من االوياء)
مماثلة أو ذات) املحددة أو أي أوياء)

تطوير) تعزز  أن  املحتمل  من  صلة 

في) أو  املغرب  في  االجتماعي  النشاط 

الخارج.

املقر االجتماعي):)15)وارع الجيش)

الثالث) الطابق  الصافي  اقامة  امللكي 
رقم)11)املحمدنة.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيسها النهائي.

محدد) (: االجتماعي) الراسما8 

 100 الى) مقسم  درهم  (10.000 في)

100)درهم) حصة اجتماعية من فئة)

للواحدة.

من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 

ننانر) فاتح  من  االجتماعية  السنة 

وتنتهي في)31)ديسمبر.
زريري) ناسر  تعيين  تم  (: التسيير)

مسيران) الفاهم  أسامة  والسيد 

للشركة.

بالسجل) القايوني  االنداع  تم 

االبتدائية) املحكمة  لدى  التجاري 

(،2021 ماي) (24 بتاريخ) باملحمدنة 

تحت رقم)3781.
ملخص قصد النشر

85 P

STE JAYACOS
SARL

وركة ذات مسؤولية محدودة

تاسيس وركة

 5 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

2021)بسال تم تاسيس وركة) مارس)

ذات مسؤولية محدودة باملواصفات)

التالية):

.STE JAYACOS SARL(:(التسمية

:)تسويق املنتج) الهدف االجتماعي)

استيراد) التجميل،) مستحضرات 

وتصدنر مستحضرات التجميل.

 1 :)حي االمل رقم) املقر االجتماعي)

طريق القنيطرة سال.
راسما8 الشركة):)100.000)درهم)

مقسمة على)1000حصة لكل واحدة)

100)درهم.

كوثر) السيدة  (: الشركة) مسيرة 

جال8 لفترة غير محدودة.
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تم االنداع القايوني لدى املحكمة)

ماي) (17 بتاريخ) بسال  االبتدائية 

2021،)تحت رقم)36608.

86 P

STE MAROC SALAF
 SIEGE : N°14 RUE(AL(ACHARI

APPT 4 AGDAL(RABAT

تاسيس وركة
في) حرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم) (،2021 ماي) (5 بتاريخ) الرباط 

املسؤولية) ذات  وركة  تاسيس 

الخصائص) تحمل  والتي  املحدودة 

التالية):

.STE MAROC SALAF(:(التسمية

ذات) وركة  (: القايويية) ( الصفة)

مسؤولية محدودة.

في) وسيط  (: االجتماعي) الهدف 

عمليات القروض.
درهم) (10.000 (: راسما8 الشركة)

100)حصة اجتماعية ب) مقسم الى)

موزع) الوحيدة  للحصة  درهم  (100

بين الشركاء)على الشكل التالي):

 25 (.. نوسف) الكابوس  السيد 

حصة.

 25 (.. هناء) الكابوس  السيدة 

حصة.

 25 (.. أسامة) الكابوس  السيد 

حصة.

 25 (.. أسامة) الكابوس  السيد 

حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التاسيس النهائي.

من فاتح ننانر الى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة)

التسجيل) تاريخ  من  تبتدئ  االولى 

بالسجل التجاري.
زيقة) (14 رقم) (: االجتماعي) املقر 

اكدا8) (4 رقم) الشقة  االوعري،)

الرباط.

الشركة) بادارة  نتكلف  (: االدارة)

الكابوس) السيد  محدودة  غير  ملدة 

نوسف الحامل للبطاقة الوطنية رقم)

.A146065

تسجيل) تم  (: القايوني) االنداع 

بكتابة) التجاري  السجل  في  الشركة 

التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

تحت) (،2021 ماي) (21 نوم) بالرباط 
رقم)152169.

87 P

 STE SOJADIV
SARL AU

وركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

مقرها االجتماعي : 892 وارع موالي 

ادريس االو8 املسيرة 1 تمارة

سجلها التجاري : 73601 الرباط

املؤرخ) العام  الجمع  بمقت�سى 

2020)قرر املسير) 21)ديسمبر) بتاريخ)

التعدنالت التالية):

فسخ الشركة السابق الوايه.

جكار) عصام  السيد  تعيين 

كمصفي الشركة.

موالي) وارع  (892 التصفية) مقر 

ادريس االو8 املسيرة)1)تمارة.

براءة املصفي السيد عصام جكار.

بكتابة) القايوني  االنداع  تم 

الرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 

تحت رقم)111127)بتاريخ)25)فبرانر)

.2021
عن النسخة والنص

88 P

STE GLOBOS TRAV
SARL

رأسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : توطين بمكتب 
رقم 3 الطابق السفلي اقامة 

الياسمين رقم 25 وارع يعقوب 

املنصور القنيطرة

تصريح بالتأسيس
 29 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

فاتح) بتاريخ  واملسجل  (2021 مارس)

ابريل)2021)تم تأسيس وركة تحمل)

الخصائص التالية):

 STE GOLOBOS (: التسمية)

.TRAV SARL

مختلفة) اوغا8  (: الهدف)

واملفاوضة.

تطوين بمكتب) (: املقر االجتماعي)

اقامة) السفلي  الطابق  (3 رقم)

املنصور) يعقوب  (25 رقم) الياسمين 

القنيطرة.

رأسمالها):)حدد في مبلغ)100.000 

درهم.

العربي) احمتي  السيد  (: التسيير)

.GK 99657(بطاقته الوطنية رقم

مدة الشركة):)99)سنة.

السجل التجاري):)لقد تم االنداع)

باملحكمة) الضبط  بكتابة  القايوني 

نوم) بتاريخ  بالقنيطرة  االبتدائية 

 82324 رقم) تحت  (،2021 ماي) (6

والحصو8 على السجل التجاري برقم)

.60511

89 P

STE INVETS TR-M
SARL AU 

رأسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : توطين بمكتب 

رقم 3 الطابق السفلي اقامة 

الياسمين رقم 25 وارع يعقوب 

املنصور القنيطرة

تصريح بالتأسيس
 28 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

فاتح) بتاريخ  واملسجل  (2021 أبريل)

ابريل)2021)تم تأسيس وركة تحمل)

الخصائص التالية):

 STE INVETS TR-M (: التسمية)

.SARL AU

مختلفة) اوغا8  (: الهدف)

واملفاوضة.

تطوين بمكتب) (: املقر االجتماعي)

اقامة) السفلي  الطابق  (3 رقم)

املنصور) يعقوب  (25 رقم) الياسمين 

القنيطرة.

حدد في مبلغ) (: ( رأسما8 الشركة)

100.000)درهم.

التسيير):)السيد محمد بن الشيخ)

.GA191723(بطاقته الوطنية رقم

مدة الشركة):)99)سنة.

السجل التجاري):)لقد تم االنداع)

باملحكمة) الضبط  بكتابة  القايوني 

نوم) بتاريخ  بالقنيطرة  االبتدائية 

 82323 رقم) تحت  (،2021 ماي) (6

والحصو8 على السجل التجاري برقم)

.60513

90 P

STE CENTRE LYONNAIS
SARL AU

وركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

رأسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : املحل الكائن 

بزاوية زيقة 270 و271 سيدي قاسم

تصريح بالتاسيس

 10 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

ماي) (5 بتاريخ) واملسجل  (2021 ماي)

تحمل) وركة  تأسيس  تم  (2021

الخصائص التالية):

 STE CENTRE (: التسمية)

.LYONNAIS  SARL AU

استغال8 مقهى ومخبزة) (: الهدف)

عصرية لبيع الحلويات.

الكائن) املحل  (: االجتماعي) املقر 

سيدي) و271) (270 الزيقة) بزاوية 

قاسم.

حدد في مبلغ) (: ( رأسما8 الشركة)

100.000)درهم.

فكري)) جواد  السيد  (: التسيير)

.PY19988(بطاقته الوطنية رقم

مدة الشركة):)99)سنة.

السجل التجاري):)لقد تم االنداع)

باملحكمة) الضبط  بكتابة  القايوني 

بتاريخ) قاسم  بسيدي  االبتدائية 

والحصو8 على) (،2021 ماي) (20 نوم)

السجل التجاري برقم)28871.

91 P
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STE ECH CHAHEDY AUTO
SARL AU

وركة ذات مسؤولية محدودة
بشريك وحيد

رأسمالها : 100.000 درهم
مقرها االجتماعي : تجزئة الفشتالي 
وارع محمد الخامس طريق وزان 

جرف امللحة
تصريح بالتاسيس

بمقت�سى عقد عرفي بتاريخ ابريل))
ابريل) (12 بتاريخ) واملسجل  (2021
تحمل) وركة  تأسيس  تم  (2021

الخصائص التالية):
 STE ECH-CHAHEDY(:(التسمية

.AUTO  SARL AU
الهدف):)بيع السيارات والشاحنات)

املستعملة.
تجزئة الفشتالي) (: املقر االجتماعي)
وزان) طريق  الخامس  محمد  وارع 

جرف امللحة.
حدد في مبلغ) (: ( رأسما8 الشركة)

100.000)درهم.
:)عين السيد عبد العزيز) التسيير)
رقم) الوطنية  بطاقته  الشاهدي 

.GN61555
مدة الشركة):)99)سنة.

السجل التجاري):)لقد تم االنداع)
باملحكمة) الضبط  بكتابة  القايوني 
بتاريخ) بلقصيري  بمشرع  االبتدائية 
والحصو8 على) (،2021 ماي) (20 نوم)

السجل التجاري رقم)609.
92 P

 STE   M.K.Y TRAVAUX
SARL AU

وركة ذات مسؤولية محدودة
بشريك وحيد

رأسمالها : 500.000 درهم
مقرها االجتماعي : تجزئة الفشتالي 
وارع محمد الخامس طريق وزان 

جرف امللحة
تصريح بالتاسيس

 28 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
 28 بتاريخ) واملسجل  (2021 ( ابريل)
ابريل)2021)تم تأسيس وركة تحمل)

الخصائص التالية):

   STE M.K.Y TRAVAUX(:(التسمية

.SARL AU

مختلفة) :اوغا8  الهدف)

واملفاوضة.

بمكتب) توطين  (: االجتماعي) املقر 
اقامة) السفلي  الطابق  (3 رقم)
25)وارع يعقوب املنصور) الياسمين)

القنيطرة.
حدد في مبلغ) (: ( رأسما8 الشركة)

500.000)درهم.

بنعي�سى) السيد  عين  (: التسيير)

رقم) الوطنية  بطاقته  املكاوي 

.GA141677

مدة الشركة):)99)سنة.

السجل التجاري):)لقد تم االنداع)

باملحكمة) الضبط  بكتابة  القايوني 

 19 االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ نوم)

والحصو8 على السجل) (،2021 ماي)

التجاري رقم)60659.

93 P

STE METREVET
وركة ذات مسؤولية محدودة

تأسيس وركة
بالرباط) عرفي  عقد  بمقت�سى 

وضع) تم  (2021 ابريل) (13 بتاريخ)

ذات) لشركة  االسا�سي  النظام 

بالخصائص) املحدودة  املسؤولية 

التالية):

.STE METREVET(:(التسمية

ذات) وركة  (: القايويية) الصيغة 

املسؤولية املحدودة.
املقر االجتماعي):)رقم)30)وقة رقم)
8،)زيقة موالي احمد الوكيلي حسان)

الرباط.

املعدني) البناء) (: الشركة) غانة 

ايواعه) بجميع  املعدني  والطالء)

ومواده.
 100.000 (: الشركة) رأسما8 

درهم مقسمة على الشريكين السادة)

ايصبة) (500 بقيمة) قاسمي  عديان 

100)درهم للنصيب الواحد) من فئة)

ايصبة) (500 ويدنر عبد املولى بقيمة)

من فئة)100)درهم للنصيب الواحد.

:)تسير الشركة من طرف) التسيير)
عبد) ويدنر  قاسمي  عديان  السادة 
قايوييان) مسيران  بصفتهما  املولى 

للشركة.
التجاري) بالسجل  التقييد  تم 
 5284 باملحكمة التجارية تحت رقم)

بتاريخ)19)ماي)2021.
بمثابة وبيان مقتطف

94 P

شركة باتيسري اوريونطال 
يامال شام

وركة ذات مسؤولية محدودة
بمقت�سى عقد عرفي بتاريخ)3)ماي)
وركة) تأسيس  تم  بالرباط  (2021
ذات مسؤولية محدودة باملواصفات)

التالية):
اورينطا8) باتيسري  (: التسمية)

ناما8 وام ش.م.م.
باتسري،) (: االجتماعي) الهدف 

مقهى،)سناك واستيراد وتصدنر.
رأسما8 الشركة):)رأسما8 الشركة)
الى) درهم مقسم  (100.000 في) حدد 
1000)حصة اجتماعية كلها محررة.

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

من فاتح ننانر الى) (: السنة املالية)
31)ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة)

االولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
زاوية وارع) (18 (: املقر االجتماعي)
املغرب العربي وزيقة الووس الرباط.

التسيير):)الشركة مسيرة من طرف)
وقرقور) الفتاح  عبد  قرقور  السادة 

محمد ملدة غير محددة.
تم االنداع القايوني لدى املحكمة)
التسجيل) رقم  بالرباط  التجارية 
بالسجل التجاري)152209)بالرباط.

95 P

 STE GROUPE ALIANCE
 CONSTRUCTION

IMMOBILIER
 9 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم) الرباط  بمدننة  (2020 أكتوبر)
املسؤولية) ذات  وركة  تأسيس 

املحدودة مميزاتها كالتالي):

 GROUPE (: التسمية االجتماعية)
 ALIANCE CONSTRUCTION

.IMMOBILIER SARL AU
البناء) اعما8  (: الشركة) موضوع 

املختلفة.
بصفة عامة كل العمليات املالية،)
التجارية والصناعية املرتبطة بشكل)
مباور أو غير مباور بموضوع الشركة)
وكذا جميع العمليات من وأنها تنمية)

الشركة.
ادريس) وارع  (: االجتماعي) املقر 
3)حسان) الطابق) (6 االكبر وقة رقم)

الرباط.
الرأسما8):)حدد رأسما8 الشركة)
على) مقسمة  درهم  (100.000 في)
1000)حصة اجتماعية من فئة)100 

درهم للحصة.
هشام السالوي)....)1000)حصة.

عهد تسيير الشركة الى) (: التسيير)
السيد هشام السالوي.

:)تبتدئ من فاتح) السنة التجارية)
كل) من  ديسمبر  (31 في) وتنتهي  ننانر 

سنة.
املدة):)99)سنة.

باملحكمة) التجاري  السجل  رقم 
التجارية):)148271.

96 P

STE R.M.H TEL
SARL AU

تأسيس وركة
 STE R.M.H SARL(:(اسم الشركة

.AU
:)تركيب وبكة) الهدف االجتماعي)

االتصاالت.
مكرر وارع) (12 (: املقر االجتماعي)

لبنان رقم)3)حي ملحيط الرباط.
رأسما8 الشركة):)100.000)درهم)
فئة) من  حصة  (1000 الى) مقسمة 
الواحدة للسيد) درهم للحصة  (100

هشام كويلمي.
التسيير):)السيد هشام كويلمي.

(: التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 
.152031

97 P
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 STE LABORATOIRE
 D›ANALYSE MEDICALES

TAMESNA
تعدنالت بالشركة

(: الشركة) اسم 
 STELABORATOIRE( D’ANALYSE

.MEDICALES TAMESNA
 JASMINE 2 (: االجتماعي) املقر 
العمارة ج)1)الشقة رقم)1)و3)الطابق)
االر�سي والطابق االو8 تامسنا تمارة.

رفع رأسما8 الشركة ب)800.000 
الشركة) رأسما8  ليصبح  درهم 

900.000)درهم مقسمة كالتالي):
من) حصة  (9000 السواني) زهرة 

فئة)100)درهم للحصة الواحدة.
املحكمة) في  القايوني  االنداع  تم 

االبتدائية تمارة تحت رقم)4991.
98 P

مكتب االستشارة
CCM CONSEILS

SARL
مقرها):)رقم)136)القاهرة الطابق االو8 وقة)

رقم)2)كومطراف)1)تمارة)
الهاتف):)05.37.64.42.48
الفاكس):)05.37.64.47.64

 STE IN PARA
SARL

مقرها االجتماعي : تجزئة رياض اوالد 
امطاع س 1 رقم 412 تمارة

 10 بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في)
وركة) تأسيس  تم  قد  (2021 ماي)
املسؤولية) ذات  ( (IN PARA SARL
الخصائص) تحمل  والتي  املحدودة 

التالية):
.STE IN PARA SARL(:(التسمية

ذات) وركة  (: القايويية) الصفة 
مسؤولية محدودة.

 100.000 (: الشركة) رأسما8 
درهم.

بيع) (: االجتماعي) الهدف 
والدوات) التجميل  مستحضرات 

الطبية ووبه الطبية.
الشركاء):)

طارق العطار)500)حصة.
سناء)فروض)500)حصة.

وسناء) العطار  طارق  (: التسيير)

فروض مسيرنن للشركة.

من فاتح ننانر الى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة)

االولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

التقييد) تم  (: القايوني) ( االنداع)

بالسجل التجاري باملحكمة التجارية)

تحت) (،2021 ماي) (24 بتمارة بتاريخ)
رقم)133131.

99 P

البنك الشعبي للرباط

القنيطرة
مقرها االجتماعي : وارع طرابلس 

رقم 3 حسان الرباط

السجل التجاري رقم : 2553

مجلس) اعضاء) محضر  بموجب 

 2021 ماي) (6 الرقابة املنعقد بتاريخ)

القنيطرة) للرباط  الشعبي  للبنك 

ورأسما8) تعاوني  وكل  ذات  وركة 

قلبل للتغيير لها مجلس ادارة جماعية)
للقايون) خاضعة  للرقابة  ومجلس 
مقرها االجتماعي بشارع) (12.96 رقم)

تعيين) صادق على  (،3 رقم) طرابلس 

الجماعية) االدارة  مجلس  عضوة 

السيدة سعاد ادري�سي قيطوني.

لدى) القايوني  االنداع  القيام  تم 

التجارية) باملحكمة  الضبط  كتابة 

بالرباط تحت رقم)114837.

100 P

GROUPEMENT SADDAM
SARL AU

بتاريخ)18)سبتمبر)2020)وبموجب)

عقد الجمع العام االستثنائي املسجل)

(،2020 سبتمبر) (25 بتاريخ) بالرباط 

قرر الشركاء)ما نلي):

فوزي) حسن  السيد  تفويت 

بالشركة) نملكها  التي  الحصص 

لفائدة السيد محمد الباهي.

استقالة السيد حسن فوزي من)

تسيير الشركة وتعيين السيد محمد)

الباهي كمسير للشركة.

بكتابة) القايوني  االنداع  تم 

التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

2020،)تحت) 2)اكتوبر) بتمارة بتاريخ)
رقم)4054.

101 P

STE NOUR AL FAKIA
SARL

تأسيس وركة
 3 تبعا لعقد عرفي مؤرخ في نوم)

قوايين) تم وضع  حيث  (،2021 ماي)

املسؤولية) ذات  املساهمة  الشركة 

املحدودة وذات املميزات التالية):

الفاكية) يور  وركة  (: التسمية)

ش.م.م.

الصفة القايويية):)وركة مساهمة)

ذات مسؤولية محدودة.

حدد موضوع الشركة) (: املوضوع)

في ما نلي):

تاجر الفواكه املجففة.

في) الرأسما8  حدد  (: الرأسما8)

100.000)كلها لالكتتاب والدفع.
عمارة) (31 رقم) (: االجتماعي) املقر 

13)اكادنر باي)2)حي فويتي اكادنر.

99)سنة ابتداء) :)حددت في) املدة)

من تاريخ تأسيس الشركة.

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

كل) من  ديسمبر  (31 في) وتنتهي  ننانر 

سنة.

السيد) الشركة  ندنر  (: االدارة)

ابراهيم فنان ملدة غير محدودة.

بكتابة) القايوني  االنداع  تم 

التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

تحت) (،2021 ماي) (24 الكادنر بتاريخ)
رقم)99736.

102 P

STE BROWN HORSE
SARL

تأسيس وركة
 3 تبعا لعقد عرفي مؤرخ في نوم)

قوايين) تم وضع  حيث  (،2021 ماي)

املسؤولية) ذات  املساهمة  الشركة 

املحدودة وذات املميزات التالية):

هورس) بروان  وركة  (: التسمية)

ش.م.م.

الصفة القايويية):)وركة مساهمة)

ذات مسؤولية محدودة.

حدد موضوع الشركة) (: املوضوع)

في ما نلي):

مطعم بسعر ثابت.

في) الرأسما8  حدد  (: الرأسما8)

100.000)كلها لالكتتاب والدفع.
وارع) (5 رقم) (: االجتماعي) املقر 

الجيش امللكي املنزه ب)3))اكادنر.

99)سنة ابتداء) :)حددت في) املدة)

من تاريخ تأسيس الشركة.

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

كل) من  ديسمبر  (31 في) وتنتهي  ننانر 

سنة.

االدارة):)ندنر الشركة السيد انس)

ادزي))ملدة غير محدودة.

بكتابة) القايوني  االنداع  تم 

التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

تحت) (،2021 ماي) (24 الكادنر بتاريخ)
رقم)99737.

103 P

STE NEW SMELL
وركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها : 100.000 درهم

مقر الشركة : كراج كلم 1 طريق 

اكادنر تيزييت

بمقت�سى محضر الجمع العام غير)

2021)بمقر) ابريل) (12 العادي بتاريخ)

الشركة تقرر ما نلي):

حصص) تفويت  على  املصادقة 

سناء) السيدة  طرف  من  الشركة 

حزرك الى السيدة بشرى افقير.

الزهراء) فاطمة  السيدة  تعيين 
افقير مسيرة للشركة والسيدة بشرى)

افقير يائبة املسيرة للشركة.

تم االنداع امللف القايوني بمكتب)

االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

بالعيون بتاريخ)24)ماي)2021،)تحت)
رقم)2021/189.

104 P
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STE ELECT FADA
SARL

وركة ذات مسؤولية محدودة

مقرها االجتماعي : بلوك ي ا غروض 

بنسركاو اكادنر

ابريل) (6 على اثر مداوالتها بتاريخ)

قرر الجمع العام غير العادي) (2021

.STE ELECT FADA SARL(للشركة
التجاري) بالسجل  املسجلة 

باملحكمة التجارية باكادنر تحت رقم)

13059،)ما نلي):

حل الشركة بصفة مبكرة ابتداء)

من)6)ابريل)2021.

تعيين مصفي الشركة في شخص)

اليعقوبي عبد هللا.

مقر التصفية واملراسلة):)بلوك ي ا)

غروض بنسركاو اكادنر.

بكتابة) القايوني  االنداع  تم 

باكادنر) التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم) تحت  (،2021 ماي) (11 بتاريخ)

.99522

105 P

شركة ابن كيران ريل استيت
وركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : 54 زيقة 

تانسيفت وقة رقم 1 اكدا8 الرباط

بمقت�سى عقد عرفي حرر بالرباط،)

تم) (،2021 ابريل) (22 بتاريخ) سجل 

املسؤولية) ذات  وركة  تأسيس 

املحدودة ذات الخصائص التالية):)

ذات) وركة  (: القايوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.

التسمية):)بن كيران ريل استيت.

الهدف االجتماعي):)تهدف الشركة)

في املغرب والخارج الى):

املبنية) االرا�سي  وبيع  تطوير 

باالضافة الى):

تطوير العقارات بجميع اوكالها،)

والسيما عمليات تقسيم االر�سي أو)

السكني) لالستخدام  املباني  البناء)

أو) السياحي  أو  املنهي  أو  التجاري  أو 

االداري بغرض البيع او االنجار.

وحقوق) واملباني  االرا�سي  حيازة 
العقارات واالنشاء)والتأجير والتباد8)

والبيع كليا أو جزئيا.
تأجير وادارة وتأجير وادارة جميع)

املمتلكات املنقولة وغير املنقولة.
االستحواذ على حصة او مصلحة)

في اي وركات او مؤسسات مماثلة.
وراء)وبيع وتاجير العقارات وتاجر)

العقارات.
والتجدند) واالصالح  البناء)
والتأهيل وبشكل اعم تحسين جميع)

املمتلكات املنقواة وغير املنقولة.
ضرورية) اموا8  اي  اقتراض 
لتحقيق هذا الهدف ةاالنشاء)جميع)
االخرى) الضمايات  او  الضمايات 

لالزمة البرام هذه القروض.
املعامالت) جميع  عام،) وبشكل 
او) الصناعية  او  املالية  او  التجارية 
املنقولة او العقارية املرتبطة بشكل)
املوضوع) بهذا  مباور  غير  او  مباور 
والتي من املحتمل ان تعزز تحقيقه،)
باي وكل من االوكا8،)في اطار جميع)
قطاعات االقتصاد بشرط احترامها،)

ومع ذلك طابعها املدني.
زيقة) (54 (: االجتماعي) املقر 
تانسيفت وقو رقم)1)اكدا8 الرباط.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)
التسجيل في السجل التجاري.

السنة) تبدأ  (: االجتماعية) السنة 
االجتماعية من فاتح ننانر لتنتهي في)
باستثناء) كل سنة،) ديسمبر من  (31
نوم) ستبدأ  االولى،) املالية  السنة 
ديسمبر من) (31 التأسيس لتنتهي في)

يفس السنة.
تم تحدند) (: الرأسما8 االجتماعي)
 100.000 مبلغ) في  الشركة  راسما8 
حصة) (1000 الى) مقسم  درهم،)
بقيمة)100)درهم للواحدة،)مدفوعة)
بما) للشركاء) ومخصصة  بالكامل 
نتناسب مع مساهمات كل منهم،)على)

النحو التالي):
 250 (... كيران) بن  يادنا  السيدة 

سهم.
 250 (... كيران) بن  عاد8  السيد 

سهم.

 250 (... بن كيران) امينة  السيدة 
سهم.

اجمالي)1000)سهم.
:)تم تعيين السيدة يادنة) التسيير)
للشركة،) قايوني  كمسير  كيران  بن 
بكامل) متمتعة  محدودة  غير  ملدة 

الصالحيات.
الحصو8) تم  (: التجاري) السجل 
طرف) من  التجاري  السجل  على 
التجاري) للسجل  القايوني  مسؤو8 
لدى املحكمة التجارية بالرباط بتاريخ)

25)ماي)2021،)تحت رقم)152203.
مختصر للنشر والتوزيع

106 P

 STE RAMIS GARDIENNAGE
SARL AU

SARL AU(:(الصفة القايويية
في) العرفي  العقد  تسجيل  تاريخ 
بالرباط والتي تحمل) (2021 ابريل) (8

الخصائص التالية):
الحراسة) (: االجتماعي) الهدف 

بجميع ايواعها.
رأسما8 الشركة):)100.000)درهم)
مقسم الى)1000)حصة من فئة)100 
الواحدة موزعة على) للحصة  درهم 

الشكل التالي):
 1000.... الرامي) احمد  السيد 

حصة.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.
من فاتح ننانر الى) (: السنة املالية)
31)ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
تجزئة) (468 (: االجتماعي) املقر 
4)وارع علي) اوالد بن الناصر سكتور)

الشريف وقة رقم)6)تمارة.
التسيير الشركة من طرف السيدة)

زينب برهومي.
احمد) السيد  طرف  من  توقيع 

الرامي.
التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 
باملحكمة االبتدائية بتمارة تحت رقم)

السجل التجاري)133091.
107 P

STE ZIMATEC MAROC
SARL

وركة ذات مسؤولية محدودة

تأسيس وركة
النظام) في  الشركاء) قرار  بموجب 

مارس) (10 بتاريخ) املسجل  االسا�سي 

ذات) وركة  تأسيس  تقرر  (2021

تبعا لذلك فانها) مسؤولية محدودة،)
الحقاوي) فؤاد  السيد  من  تتكون 

والسيد ناسين بادو.

في) مقاو8  (: الشركة) نشاط 

التركيبات الكهربائية.

اعما8 متنوعة.

مقر الشركة):)12)مكرر زيقة لبنان)

الشقة رقم)3))حي املحيط الرباط.

 ZIMATEC (: الشركة) تسمية 

.MAROC SARL

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

احداثها الفعلي.

رأسما8):)حدد في)100.000)درهم)

مقسم على)1000))حصة بقيمة)100 

درهم للواحدة.

التسيير):)السيد فؤاد الحقاوي.

التوقيع):)السيد فؤاد الحقاوي.

تم االنداع القايوني لدى املحكمة)

ماي) (18 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2021،)تحت رقم)152081.
وهذا مقتطف وبيان

108 P

 STE MOROCCAN MARINE

ENGINE SERVICES
وركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد

مقرها االجتماعي : زيقة حمان 

الفطواكي رقم 22 أكادنر

اعالن  متعدد القرارات
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

تم اتخاذ) (2021 مارس) (22 املؤرخ في)

القرارات التالية):

 SESA MARINE تفويت الشركة)

 510 تملكها) التي  الحصص  مجموع 

حصة الى السيد كما8 صبري.
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للشركة) القايوني  الشكل  تغيير 
من وركة ذات املسؤولية املحدودة)
الى وركة ذات املسؤولية املحدودة)

بشريك وحيد.
االسا�سي) القايون  صياغة  اعادة 

للشركة.
باملحكمة) القايوني  االنداع  تم 
التجارية باكادنر بتاريخ)11)ماي)2021 

تحت رقم)99531.
109 P

STE SERVICES A DOMICILE
SARL

 وركة ذات مسؤولية محدودة
اعالن متعدد القرارات

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)11)ابريل)2021)تم):

عدي) انت  محمد  السيد  تفويت 
300)حصة اجتماعية من اصل)800 
حصة اجتماعية لفائدة السيد رضا)

الخلفي.
عدي) انت  محمد  السيد  تعيين 
كمسيرنن) الخلفي  رضا  والسيد 

مشاركين ملدة غير محددة.
االسا�سي) القايون  صياغة  اعادة 

للشركة.
باملحكمة) القايوني  االنداع  تم 
 11 بتاريخ) بالدارالبيضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)777944.
110 P

 STE DERYASSINE DE
CONSTRUCTION

SARL AU
 وركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
اعالن متعدد القرارات

العام)) الجمع  القرار  بمقت�سى 
املؤرخ في)21)اكتوبر)2020))تم):

الرئي�سي) املقر  تحويل  (
 DERYASSINE DE لشركة)
وارع) (15 من) (CONSTRUCTION
طريق) الى  وزان  اسماعيل  موالي 
ب) بناء) مهدنة تجزئة اليونس داريا،)
4))طابق تحت ار�سي رقم)4)القنيطرة.

االسا�سي) القايون  صياغة  اعادة 

للشركة.

باملحكمة)) القايوني  االنداع  تم 

ديسمبر) (6 بتاريخ) بوزان  االبتدائية 

2020،)تحت رقم)30420.

111 P

STE WORLD SERVICES COMPTA

 CENTRE D›AFFAIRES ET DE

,DOMICILIATION

 CONSEIL, JURIDIQUE, FISCAL ET

FINANCIER

STE NUTRICK
SARL AU

وركة ذات املسؤولية املحدودة

 ذات وريك وحيد

تأسيس وركة
بالرباط) عرفي  عقد  بمقت�سى 

وضع) تم  (،2021 ابريل) (27 بتاريخ)

ذات) لشركة  االسا�سي  القايون 

وريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

وحيد الخصائصها كاالتي:

 STE (: االجتماعية) التسمية 

.NUTRICK SARL AU

تاجر غذائية) (: الهدف االجتماعي)

التجميل) منتجات  توزيع  تكميلية،)

ومهمة وصادرات.

 9 3)عمارة) املقر االجتماعي):)وقة)
زيقة فارصوفيا املحيط الرباط.

99)سنة ابتداء) (: املدة الجتماعية)

من تاريخ تأسيسها.

 100.000 (: االجتماعي) الرأسما8 

حصة من) (1000 درهم موزعة على)

100)درهم للحصة كما نلي):

 1000 ويهب) اسماء) السيدة 

حصة.

السنة االجتماعية):)تبدأ من فاتح)

ننانر الى)31)ديسمير من كل سنة.

ويهب) اسماء) السيدة  (: التسيير)

مسيرة للشركة ملدة غير محدودة.
التجاري) السجل  االنداع  تم 

التجارية) باملحكمة  الضبط  بمكتب 

بالرباط بتاريخ)18)ماي)2021،)تحت)
رقم)5204.

112 P

 STE TRAVAUX ET
AMENAGEMENT PROJETS
شركة ذات مسؤولية محدودة

تأسيس وركة
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
تمت) (،2021 ابريل) (29 بالرباط نوم)
لشركة) التأسي�سي  القايون  صياغة 
الخصائص) لها  املسؤولية  محدودة 

التالية):
 STE TRAVAUX ET (: التسمية)

.AMENAGEMENT PROJETS
واالوغا8) البناء) (: النشاط)

املختلفة.
 8 رقم) وقة  (: االجتماعي) املقر 
30)زيقة موالي احمد الوكيلي) عمارة)

حسان الرباط.
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تاسيس الشركة.
الرأسما8):)حدد راسما8 الشركة)

في مبلغ)100.000)درهم.
الى) الشركة  تسيير  عهد  (: االدارة)

السيد مصطفى هيسوف.
من فاتح ننانر الى) (: السنة املالية)

غانة)31)ديسمبر من يفس السنة.
وتسجيل) القايوني  االنداع  تم 
بالرباط) التجارية  باملحكمة  الشركة 
رقم) تحت  (،2021 ماي) (3 بتاريخ)

.114327
113 P

STE AYSOUM DAKLASI
تاسيس وركة

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
(،2021 ابريل) (10 بتاريخ) االستثنائي 

تم وضع القايون االسا�سي للشركة):
مطعم،) (: االجتماعي) املوضوع 
املتاجرة في اللحوم) مجزرة ومشواة،)
الحمراء)والبيضاء)الطازجة واملجمدة)
استيراد) وبالجملة  بالتقسيط 
والتصدنر) استيراد  (، والتصدنر)
منتجات) وتسويق  ايتاج  املاوية،)
الثروة الحيوايية،)املتاجرة في اعالف)
ومعدات) ( املاوية واملتاجرة في لوازم)

تربية املوا�سي.

 AYSOUM DAKLASI (: االسم)
وركة ذات املسؤولية املحدودة.

مروى) اقامة  (: االجتماعي) املقر 
العمارة ا املحل التجاري رقم)1-2.

رأسما8 الشركة):)100.000)درهم)
حصة اجتماعية) (1000 مقسمة الى)
100)درهم للواحدة مسجلة ومحررة.

املدة):)99)سنة.
التسيير):)محمد الكرن.

باملحكمة) القايوني  االنداع  تم 
تسجيل) تم  كما  بتمارة  االبتدائية 
الشركة بالسجل التجاري تحت رقم)

.132871
114 P

DROP CONSTRUCTION
SARL AU

تبعا ملقررات عقد مسجل بالرباط)
تم وضع القايون) (2021 أبريل) (19 في)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
باملميزات) وحيد  بشريك  محدودة 

التالية):
 DROP (: التسمية)

CONSTRUCTION)ش.م.م ش.و.
قطاع) (753 رقم) (: املقر االجتماعي)

واو حي الرحمة سال.
واالوغا8) البناء) (: املوضوع)

املختلفة.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة) (-

التأسيس الفعلي للشركة.
:)تسير الشركة من طرف) التسيير)
غير) ملدة  هللا  عبد  زويتينة  السيد 

محددة.
10.000)درهم مقسم) (: الرأسما8)
درهم) (100 بقيمة) حصة  (100 إلى)

للحصة.
السنة اإلجتماعية):)تبتدئ في فاتح)
ديسمبر باستثناء) (31 ننانر وتنتهي في)

سنة التأسيس.
كتابة) لدى  القايوني  اإلنداع  تم 
بسال) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
رقم) تحت  (2021 ماي) (16 بتاريخ)
رقم) التجاري  السجل  (.36626

 .33691
115 P
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DESERT ROSE INVESTISMENT

SARL AU
ماي) (5 بموجب عقد عرفي بتاريخ)
2021)تم تأسيس وركة باملواصفات)

التالية):)
 DESERT ROSE (: التسمية)

.INVESTISMENT SARL AU
مسؤولية  ذات  وركة   : الصفة 

محدودة ذات الشريك الواحد.
درهم) (1.000.000 (: املا8) الرأس 
منها ب) سهم كل  (1.000 إلى) مقسم 

100)درهم.
 538 رقم) (700 تجزئة) (: العنوان)

العيون)-)املغرب.
خلق وتهيئة) (: النشاط االجتماعي)
باألنشطة) خاصة  مناطق  وتسيير 

الصناعية والتجارية.
 JAMAL السيد) (: التسيير)

JARPOU
باملحكمة) القايوني  اإلنداع 
ماي) (21 بتاريخ) بالعيون  اإلبتدائية 

2021)تحت رقم)1563/2121.
116 P

O DESERT
S.A.R.L

تأسيس وركة
 14 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
ذات) وركة  إنشاء) تم  (2021 أبريل)
بالخصائص) املحدودة  املسؤولية 

التالية):
O DESERT(:(التسمية

الشركة) هدف  نتعلق  (: النشاط)
باملغرب وبالخارج ب):

جميع أنشطة اإلنواء)السياحي.
محمد) وارع  (: االجتماعي) املقر 

الخامس الرقم)176)الداخلة.
99)سنة ابتداء)من تاريخ) (: -)املدة)

التأسيس.
رأس املا8):)حدد في مبلغ)100.000  
درهم مقسم إلى)1000)حصة من فئة)

100)درهم للواحدة.
 OUTDOOR (: املا8) رأس  توزيع 
SAHARA SARL AU 

900)حصة)؛

 100 الالوي) عبد  احمد  السيد 

حصة.

تم تعيين السيد احمد) (: التسيير)

عبد الالوي كمسير للشركة.

من) تبتدئ  (: اإلجتماعية) السنة 

فاتح ننانر وتنتهي في)31)ديسمبر.

باملحكمة) تم  (: القايوني) اإلنداع 

 12 بتاريخ) الذهب  بواد  االبتدائية 

 2021/792 رقم) تحت  (2021 ماي)

وبالسجل التجاري تحت رقم)18275.

117 P

WAIMAE BAY

SARL AU

تأسيس وركة
بتاريخ) عرفي  عقد  بمق�سى 

29)مارس)2021)تم إنشاء)وركة ذات)

وحيد) بشريك  املحدودة  املسؤولية 

بالخصائص التالية):)

.WAIMAE BAY(:(التسمية

الشركة) هدف  نتعلق  (: النشاط)

باملغرب وبالخارج ب):

جميع أنشطة اإلنواء)السياحي.

املقر االجتماعي):)حي القسم وارع)

الوالء)الرقم)C26)الداخلة.

99)سنة ابتداء)من تاريخ) (: -)املدة)

التأسيس.
رأس املا8):)حدد في مبلغ)100.000 

درهم مقسم إلى)1000)حصة من فئة)

100)درهم للواحدة.

: املا8) رأس   توزيع 

SOUFIANE HAMAINI  السيد)

 1000)حصة.

السيد) تعيين  تم  (: التسيير)

كمسير) (SOUFIANE HAMAINI

للشركة.

من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 

فاتح ننانر وتنتهي في)31)ديسمبر.

باملحكمة) تم  (: القايوني) اإلنداع 

 12 بتاريخ) الذهب  بواد  االبتدائية 

 2021/594 رقم) تحت  (2021 أبريل)

وبالسجل التجاري تحت رقم)18235.

118 P

STE PESCONDA
SARL

رأسمالها : 15.000.000 درهم
مقرها : بقعة رقم 181-182 الحي 

الصناعي حي السالم الداخلة
تعدنالت قايويية

 12 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
ماي)2021)تمت املصادقة من طرف)

الشركاء)على ما نلي):
التجاري بإضافة) توسيع الغرض 
األشخاص) يقل  (: التالية) األنشطة 

لحساب الخاص والغير.
للسلع) والدولي  الوطني  املقل 
النقل) (- والغير) الخاص  لحساب 
جميع) كراء) (- وتسيير أسطو8 النقل)

معدات النقل.
من) الشركة  رأسما8  في  الزيادة 
15.000.000)درهم إلى)30.000.000 

درهم وذلك بإدماج االحتياطي.
اإلنداع) تم  (: القايوني) اإلنداع 
االبتدائية) باملحكمة  القايوني 
بالداخلة بتاريخ)21)ماي)2021)تحت)

رقم)2021/848.
119 P

SABA PELAGIQUE
S.A.R.L

تعدنالت قايويية
االستثنائي) العام  الجمع  إثر  على 
SABA PELAGIQUE(ملساهمي وركة
املحدودة،) املسؤولية  ذات  وركة 
درهم) (100.000 رأسمالها) البالغ 
والكائن مقرها ب):)54)تجزئة العيون،)

تم قبو8 وتقرر ما نلي):
الحصص) من  حصة  (84 تفويت)
السيد) لفائدة  السيد رويد بركوش 

رويد ساي�سي)؛
الحصص) من  حصة  (83 تفويت)
السيد) لفائدة  السيد رويد بركوش 

عبد العزيز ساي�سي)؛
الحصص) من  حصة  (83 تفويت)
السيد) لفائدة  السيد رويد بركوش 

محمد بركوش)؛
ساي�سي) رويد  السيد  تعيين 

كمسير وحيد للشركة.

كتابة) لدى  القايوني  االنداع  ثم 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون)
رقم) تحت  (2021 ماي) (24 بتاريخ)

.2021/1578
120 P

AW DESIGN
املنعقد)) العام  الجمع  بمقت�سى 

بتاريخ)30)أبريل)2021)تقرر ما نلي):)
استقالة وتعيين مسير.

بناني) أمين  محمد  السيد  قام 
ثاني) كمسير  منصبه  من  باالستقالة 
للشركة وتم االحتفاظ بالسيد وائل)

الرويد كمسير لها.
تغيير الشكل القايوني للشركة

تم تغيير الشكل القايوني للشركة)
من وركة ذات املسؤولية املحدودة)
إلى وركة ذات املسؤولية املحدودة)

ذات الشريك الوحيد.
السيد) قام  (: الحصص) تفويت 
محمد أمين بناني بتفويت)500)حصة)
السيد) إلى  الشركة  في  نمتلكها  التي 

وائل الرويدي.
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
ماي) (24 بــتاريخ) بالرباط  التجارية 

2021)تحت رقم)114869
121 P

STE ALORA PRESTIGE CAR
SARL

تكوين وركة محدودة املسؤولية
بالرباط) مؤرخ  محضر  بمقت�سى 
القوايين) وضع  تم  (2021 ماي) (25
األساسية لشركة محدودة املسؤولية)

ذات املميزات التالية):
بدون) السيارات  كراء) (: الهدف)

سائق.
املحل) (65 املودة رقم) حي  (: املقر)

رقم)22)اليوسفية الرباط.
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تكوين الشركة.
املا8) رأس  حدد  (: املا8) رأس 
مقسم) درهم،) (100.000 قدره) بما 
درهم) (100 بنسبة) حصة  (100 على)
الصندوق) في  ودفعت  للواحدة،)

االجتماعي للشركة.
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األرباح):)تؤخذ)5)في املائة من األرباح)

الصافية للتأسيس االحتياطي.

الحصص):)السيد منير حمان)500 

حصة.

 500 الكوادي) هشام  السيد 

حصة.

املجموع):)1000)حصة.

 التسيير):)تدار الشركة من طرف):

غير) ملدة  حمان  سهام  السيدة 

محدودة.

بكتابة) تم  (: القايوني) لإلنداع 

بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 

تحت رقم السجل التجاري)152185.

122 P

STE RYAD JOBS LINK
وركة محدودة املسؤولية
رأسما8 : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : رقم 46 وارع عقبة 

عمارة رقم 2 اكدا8 الرباط

السجل التجاري رقم 126397 

الرباط

العام) الجمع  محضر  عمل  تم 

جوبس) رياض  لشركة  االستثنائي 

فاتح) بتاريخ  املسؤولية  لينك وركة 

مارس)2021)الرباط قرر ما نلي):

تفويت الحصص):

واحي) غزالن  السيدة  فوتت 

مارس) فاتح  بتاريخ  عقد  بموجب 

2021)ستمائة)600)حصة التي تملكها)

في وركة رياض جوبس لينك لفائدة)

صالح) بن  محمد  بن  احمد  السيد 

ا8 الحارث جنسيته سعودنة عربية.)

الحامل) (1973 ننانر) (6 مزداد بتاريخ)

.U697883(لجواز السفر تحت رقم

واحي) حليمة  السيدة  فوتت 

مارس) فاتح  بتاريخ  عقد  بموجب 

التي) حصة  (400 أربعمائة) (2021

تملكها في وركة رياض جوبس لينك)

بن) محمد  بن  احمد  السيد  لفائدة 

صالح ا8 الحارث جنسيته سعودنة)

 1973 ننانر) (6 بتاريخ) مزداد  عربية،)

رقم) تحت  السفر  لجواز  الحامل 

.U697883

ألف) (: إجمالي الحصص املحولة)
)1000()حصة بقيمة مائة ألف درهم)

)100.000.00)درهم(.
استقالة السيدة غزالن واحي من)

منصبها كمسيرة.
محمد) بن  احمد  السيد  تعيين 
وحيد) الحارث كمسير  ا8  بن صالح 
وركة) لينك  جوبس  رياض  لشركة 
محدودة املسؤولية الجل غير محدود.

 16 1 - 6 - 7 13-)و) تعدنل املواد)
من النظام األسا�سي.

سجل) في  تم  القايوني  اإلنداع 
بتاريخ) بالرباط  التجارية  املحكمة 

3)ماي)2021)تحت رقم)4865.
123 P

LABEL AQUA
وركة ذات مسؤولية محدودة في 

حالة التصفية
نبلغ رأسمالها : 500.000 درهم 
املقر االجتماعي : 2205، املنطقة 
الصناعية أوالد زعير، عين عودة 

12100، الرباط
السجل التجاري بالرباط رقم 

91511
قفل التصفية

ماي) (4 بتاريخ) بمقت�سى مداوالت 
غير) العامة  الجمعية  قررت  (2021

العادنة):
التصفية) حساب  على  املوافقة 
النهائي الذي يتج عنه،)رصيد سالب)
 1.253.565.70 قدره) للتصفية 
أو) تعويض  أي  إجراء) وعدم  درهم،)

توزيع على الحصص.
التصفية) قفل  عن  اإلعالن 

النهائي،)وإبراء)ذمة املصفي.
ووثائق) وأوراق  دفاتر  إنداع 
الضبط) بكتابة  املصفاة  الشركة 
باملحكمة التجارية أو أي مكان آخر)

تحدده املحكمة املذكورة.
سيتم اإلنداع) (: القايوني) اإلنداع 
املحكمة) الضبط  بكتابة  القايوني 

التجارية بالرباط.
من أجل التلخيص والنشر

املصفي

124 P

HAOMATRAV شركة

ش.م.م.ش.و

الرأسما8 االجتماعي : الرقم 257 

زيقة الطوقان حي كريمة - سال

بمقت�سى الجمع العام التأسي�سي)

تم) (،2021/03/31 بتاريخ) مؤرخ 

مسؤولية) ذات  وركة  تأسيس 

محدودة ذات وريك وحيد باملميزات)

التالية):

 HAOMATRAV(التسمية):)وركة

ش.م.م.ش.و.

ذات) وركة  (: القايوني) الوضع 

مسؤولية محدودة ذات وريك وحيد.

الهدف):)األوغا8 املختلفة والبناء)

-)التجارة.

257)زيقة) املقر االجتماعي):)الرقم)

الطوقان حي كريمة)-)سال.

املدة):)حددت مدة الشركة في)99 

سنة تبتدئ من تاريخ تأسيسها.

حدد) (: االجتماعي) الرأسما8 

 100.000 في) االجتماعي  الرأسما8 

حصة) (1000 على) مقسمة  درهم،)

موزعة) درهم للواحدة،) (100 بقيمة)

على الشكل التالي):

 1000 (: حمى) الطاهر  السيد 

حصة.

املجموع):)1000)حصة.

التسيير):)أسندت مهمة التسيير إلى)

السيد الطاهر حمى،)كمسير ملدة غير)

.HAOMATRAV(محدودة،)لشركة

األسا�سي) القايوني  الوضع  تم 

للشركة حسب الفصل)96-05.

للشركة) القايوني  اإلنداع  تم 

باملركز الجهوي لإلستثمار بالرباط في)

2021/05/17)تحت الرقم)36625.

125 P

B COMME PEINTURE
SARL

ب كوم بانتور ش.م.م
برأسما8 500.000 درهم.

املقر االجتماعي : 80، زيقة باتريس 
لومومبا، الشقة 5، الرباط.

I.C.E. n° 001.961.317.000.039
رفع رأسما8 الشركة

االستثنائي) العام  الجمع  قرر 
لشركة))ب كوم بايتور ش.م.م املنعقد)

بتاريخ)17)ماي)2021)ما نلي):
من) الشركة  رأسما8  من  الرفع 
درهم) (500.000 درهم إلى) (100.000
درهم وذلك) (400.000 بإضافة مبلغ)
بخلق)4000)حصة جدندة من خال8)
املحدث) الخاص  االحتياطي  إدماج 
لهذا الغرض من صافي األرباح ومنح)
4)حصص جدندة مجايا لكل حصة)

قدنمة في ملك الشريكين.
 500.000 أصبح رأسما8 الشركة)
درهم مقسم بين الشريكين بمقدار)
درهم) (475.000 ب) حصة  (4750
اسماعيل اإلدري�سي  باح�سي   للسيد 
درهم) (25.000 ب) حصة  (250 و)

للسيدة التازي مجيدة.
تغيير الفصل السادس))املساهمة()
القايون) من  )الرأسما8() والسابع)

األسا�سي تبعا لذلك.
كتابة) لدى  القايوني  اإلنداع  تم 
ضبط املحكمة التجارية بالرباط نوم)

25)ماي)2021)تحت عدد)114.875.
مقتطف وبيان لإلوهار

126 P

FUSION HEALTH
وركة ذات مسؤولية محدودة

اوعار التأسيس
 30 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
وركة ذات) إنشاء) تم  (،2021 أبريل)
بالخصائص) محدودة  مسؤولية 

التالية):
هيلث») فوزين  (: القايوني) االسم 

وركة محدودة املسؤولية.
وارع األبطا8) (15 (: مقر الشركة)

عمارة)4)اكدا8)-)الرباط.
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الغرض من الشركة):
لحسابها) سواء) الشركة  غرض 
في) أو ييابة عن أطراف أخرى،)سواء)

النغرب أو في بلدان أخرى)؛
الطبية) املنتجات  وتوزيع  تسويق 

والصيداليية.
املعامالت) جميع  عام،) وبشكل 
املديية،) املنقولة،) غير  او  املنقولة 
التي) والصناعية  املالية  التجارية،)
ترتبط بصورة مباورة أو غير مباورة)
باملوضوع االجتماعي أو التي نرجح أن)

تعزز تنميته.
الشركة حدد في مئة) (: رأس املا8)

ألف درهم))100.000()درهم.
اإلدارة):)تدار الشركة من قبل):

من) رفيق،) اإلله  عبد  السيد 
للبطاقة) حامل  املغربية،) الجنسية 
 66273 ق) رقم  الوطنية  التعريف 
ويقيم في إقامة فهيم عمارة)06)نلوك)

س الشقة)11)-)الصخيرات.
من) الغسا�سي،) عاد8  السيد 
للبطاقة) حامل  املغربية،) الجنسية 
 266256 ز) رقم  الوطنية  التعريف 
 7 بلوك دا8 رقم) (7 ويقيم في قطاع)

زيقة ويسترنا حي الرياض)-)الرباط.
في) القايوني  اإلنداع  تم 
بتاريخ) بالرباط  التجارية  املحكمة 

2021/05/20)تحت رقم):)5288.
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BETO-DAL
تاسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة
بتاريخ) بمقت�سى عقد عرفي حرر 
الرباط،) في  (2021 لسنة) ماي  (10
مسؤولية) ذات  لشركة  تحرير  تم 
تحمل) التي  وحيد  بشريك  محدودة 

املميزات التالية):
 BETO-DAL مقاولة) (: التسمية)
محدودة) مسؤولية  ذات  وركة 

بشريك وحيد.
أعما8) (- البناء) أعما8  (: الهدف)
الصحي) والصرف  والطرق  الحفر 
(- بناء) مواد  تاجر  (- البضائع) يقل  (-

استيراد وتصدنر.

ضانة) زيقة  (6 (: االجتماعي) املقر 

أكدا8) (16 عوا الطابق الرابع الشقة)

-)الرباط.

مدة قيام الشركة):)99)سنة ابتداء)

من تاريخ تأسيسها النهائي.

ب) نقدر  (: الشركة) رأسما8 

 1000 إلى) مقسم  درهم  (100.000

للواحدة) درهم  (100 حصة من فئة)

موزعة كالتالي):

M)يبيل جعواني):)1000)حصة.

تسير الشركة) (: التسيير واإلمضاء)

يبيل) (: طرف) من  محدودة  غير  ملدة 

جعواني

(: بتوقيع) ملزمة  الشركة  تصبح 

يبيل جعواني.

من فاتح ننانر إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة.

 5% بعد اقتطاع) (: تقسيم األرباح)

كاحتياط قايوني،)نوزع الباقي حسب)

قرار الشركاء.

تم تسجيل باملحكمة) (: التسجيل)

 2021/05/25 نوم) للرباط  التجارية 

تحت الرقم)152215.
ملخص من أجل النشر
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NOURFA PROMO
تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات وريك وحيد
مؤرخ) توثيقي  عقد  بمقت�سى 

بالرباط في)30)أبريل)2021،)تم تحرير)

ببياياتها) للشركة  األسا�سي  القايون 

كالتالي):

ذات) وركة  (: القايوني) الشكل 

وريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

وحيد.

NOURFA PROMO(:(التسمية

الهدف االجتماعي):

-)منعش عقاري،

-)أوغا8 البناء،

-)أوغا8 الترصيص،

-)أوغا8 الكهرباء،

-)أوغا8 الصباغة،

واألعما8) األوغا8  جميع  (-
اإلنشائية والتشطيبات،

وتغطية) النجارة  أوغا8  (-
األرضيات ةالجدران والجبص،

-)التجارة.
وارع) تمارة،) (: االجتماعي) املقر 
عمارة) (، تجزئة فرح) طارق ابن زياد،)

34،)وقة)1،)الطابق األر�سي.
املدة):)99)سنة من تاريخ التسجيل)

في الشجل التجاري،
 3.600.000 (: املا8) رأس  مبلغ 
درهم تم دفعه عينا على وكل ارض)
بتمارة،) (3a44ca مساحتها) عارية 
أعده) تقرير  على  بناء) تقييمها  وتم 
بالرباط السيد خالد الفزازي مراقب)
حسابات،)وقسم))إلى)36000)يصيب)
يصيب) لكل  درهم  (100 بقيمة)
الوحيد) للشريك  بالكامل  مخصصة 
قاطن) الدنن،) يور  فنان  السيد 
حي) (،825 رقم) املنزه،) حي  بالرباط،)

يعقوب املنصور.
عين السيد فنان يور) ( (: التسيير)
قاطن) الجنسية،) مغربي  الدنن،)
حي) (،825 رقم) املنزه،) حي  بالرباط،)
لبطاقة) حامل  املنصور،) يعقوب 
 A498006 رقم) الوطنية  التعريف 

مسير للشركة ملدة غير محدودة.
 -  133105 (: التجاري) السجل 

املحكمة االبتدائية بتمارة.
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
ماي) (20 بتاريخ) بتمارة  االبتدائية 

2021،)تحت رقم)5706.
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VEGAS-MARBRE
SARL

تأسيس وركة ذات مسؤولية 
محدودة 

بناء)على عقد عرفي أعلن القايون)
األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية)

ذات املميزات التالية):
 VEGAS-MARBRE SARL(:(اإلسم

وركة ذات مسؤولية محدودة.
املوضوع):

اعما8 البناء.

بيع منتجات األرضيات والجدران)

واألسقف.

والجراييت) )الرخام  األحجار) بيع 

وأحجار التغطية األخرى(.

وارع) (54 (: االجتماعي) املقر 

أكدا8) (01 رقم) وقة  تانسيفت 

الرباط.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.
الرأسما8:)100.000)درهم))مكون)

قيمة كل واحدة) ( حصة) (1.000 من)

منها)100)درهم.

السيد انوب عبود)500)حصة.

السيد أسامة عبود)500)حصة.

تسيير الشركة و إدارتها) (: التسيير)

طبقا) عبود  أسامة  السيد  تحت 

للقايون األسا�سي للشركة مع السلطة)

الكاملة و ذلك ملدة غير محدودة.

السنة االجتماعية):)من فاتح ننانر)

إلى)31)ديسمبر.

القايوني) االنداع  أيجز  االنداع 

بتاريخ) التجارية  باملحكمة 
21/04/2021)تحت السجل التجاري)

رقم)151457
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PRODUCT PRIME
SARL

تأسيس وركة ذات مسؤولية 
محدودة 

بناء)على عقد عرفي أعلن القايون)

األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية)

ذات املميزات التالية):

 PRODUCT PRIME (: اإلسم)

SARL)وركة ذات مسؤولية محدودة.

املوضوع):

تقدنم الطعام حسب الطلب.

وجبات خفيفة.

استقبا8 وتنظيم الحفالت.

بيع معدات املطاعم.

مكرر وارع) (13 (: املقر االجتماعي)

مدغشقر الطابق االر�سي الرباط.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.
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الرأسما8):)100.000)درهم))مكون)
قيمة كل واحدة) ( حصة) (1.000 من)

منها)100)درهم.
السيد امين بلغازي)500)حصة.

السيدة ويماء)أوراغ)500)حصة.
تسيير الشركة و إدارتها) (: التسيير)
بلغازي) امين  السيد  تصرف  تحت 
والسيدة ويماء)أوراغ طبقا للقايون)
األسا�سي للشركة مع السلطة الكاملة)

وذلك ملدة غير محدودة.
السنة االجتماعية):)من فاتح ننانر)

إلى)31)ديسمبر.
القايوني) االنداع  أيجز  االنداع 
بتاريخ) بالرباط  التجارية  باملحكمة 
04/05/2021)تحت السجل التجاري)

رقم)151803.
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 LMIRAOUI ET RMILI
TRAVAUX DIVERS

  SARL  
تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة 
بناء)على عقد عرفي أعلن القايون)
األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية)

ذات املميزات التالية):
 LMIRAOUI ET RMILI (: اإلسم)
وركة) (TRAVAUX DIVERS SARL

ذات مسؤولية محدودة.
املوضوع):

)أعما8 البناء))؛
أيواع) جميع  وتصدنر  استيراد 

البضائع.
موالي (100 (: االجتماعي)  املقر 
يدى) اقامة  (2 مكتب) العزيز  عبد 

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

التأسيس النهائي.
الرأسما8):)100.000)درهم مكون)
قيمة كل واحدة) ( حصة) (1.000 من)

منها)100)درهم.
تسيير الشركة وإدارتها) (: التسيير)
الكريم) عبد  السيد  تصرف  تحت 
الرميلي) العالي  عبد  السيد  امليراوي 
للشركة) األسا�سي  للقايون  طبقا 
مع السلطة الكاملة و ذلك ملدة غير)

محدودة.

السنة االجتماعية):)من فاتح ننانر)

إلى)31)ديسمبر.

القايوني) االنداع  أيجز  االنداع 

ماي) (18 بتاريخ) التجارية  باملحكمة 

رقم) التجاري  السجل  تحت  (2021

.60639
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3AHF SERVICES SYSTEME 

SARL AU 

املقر الرئي�سي:5 وارع ميشليفن

رقم 1 أكدا8 الرباط

تفويت الحصص
الساعة) في  (2021 أبريل) (15 في)

الشركة وركاء) اجتمع  صباحا،) (10 

في اجتماع) (3AHF SERVICES SNC

املسجل) املكتب  في  عادي  غير  عام 

من) مقدم  إوعار  على  بناًء) املذكور 

اإلدارة):

عبد) السيد  العام  الجمع  نقبل 

عفاف) والسيدة  بولعيد  الرحمن 

إلى) أسهمهم  جميع  لنقل  بولعيد 

أيه) ويعلنون  (، املناني) رويد  السيد 

املذكورة) للشركة  الوحيد  املدنر 

للسيد) اإلدارة  استقالة  كماقبلت 

أنًضا) وعليه  (، بولعيد) الرحمن  عبد 

قبو8 تغيير الشكل القايوني للشركة)

إلى) الجماعي  اإلسم  دات  من وركة 

وركة للمساهم الوحيد ذو مسؤولية)

محدودة.)

درهم) (10.000 (: رأسما8 الشركة)

1000حصة بقيمة) و هي مقسمة إلى)

1)إلى) 100)درهم لكل منها مرقمة من)

.1000

املسير):)السيد رويد املناني.

التجاري) السجل  إنداع  تم 

تحت) لتمارة  اإلبتدائية  باملحكمة 

 2021/05/5 بتاريخ) (114753 الرقم)

رقم التسجيل5259.
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 STE CORDOBA TWENTY
ONE

وركة ذات املسؤولية املحدودة
بشريك وحيد

رأسما8 الشركة : 100.000 درهم
تجزئة املنزه وليلي رقم 33 وارع 

وادالرمان حي االيبعاث سال
نوم حرر  عرفي  عقد   بمقت�سى 
تأسيس) تم  بسال  (2021 مارس) (15
املحدودة) املسؤولية  ذات  وركة 

بشريك وحيد بالخصائص التالية):
 STE CORDOBA (: التسمية)

TWENTY ONE
الهدف : مطعم - مقهى.

رأسما8 الشركة):)100.000)درهم)
فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

100)درهم للحصة الواحدة.
 1000 الدريوش) محمد  السيد 

حصة.
املنزه) تجزئة   : االجتماعي  املقر 
حي) وادالرمان  وارع  (33 رقم) وليلي 

االيبعاث سال.
التسيير):)محمد الدريوش.

املدة):)مدة الشركة)99)سنة.
التجاري) بالسجل  التقييد  تم 
باملحكمة االبتدائية بسال تحت رقم)

.33541
بمثابة مقتطف وبيان
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MIYA BELKORA DESIGN
SARLAU

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
بتمارة) واملسجل  (2021 أبريل) (26
بتاريخ)5)ماي)2021)تم تأسيس وركة)
بالشريك) املحدودة  املسؤولية  ذات 

الوحيد تحمل الخصائص التالية):
 MIYA BELKORA (: التسمية)
ذات) وركة  (DESIGN SARLAU
بالشريك) املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.
مقاو8 غرس) (: الهدف االجتماعي)
استغال8 مشاتل) الحدائق،) وصياية 

للنباتات،)أعما8 أخرى.
دوار) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

وراكة،)املنزه،)عين عودة،)تمارة.

 100.000 (: الشركة) رأسما8 
1000)حصة بقيمة) درهم مقسم إلى)
درهم للحصة الواحدة مكتتبة) (100

ومحررة بالكامل):
1000)حصة) السيدة مية بلكورة)

اجتماعية)100.000)درهم.
وتسيرها) الشركة  تدنر  (: التسيير)
السيدة مية بلكورة ملدة غير محدودة.
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

وضع السجل التجاري.
من فاتح ننانر إلى) (: السنة املالية)
31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
تم اإلنداع القايوني لدى املحكمة)
ماي) (17 بتاريخ) بتمارة  االبتدائية 
2021)رقم التقييد بالسجل التجاري)

.1072
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SOCIETE OPTICAL GATE
SARL

تلقته) توثيقي  عقد  بمقت�سى 
بالدار) موثقة  بندي  وفاء) األستاذة 
(،2021 أبريل) (16 بتاريخ) البيضاء)
 MELUSINE وركة) من  كل  فوتت 
(،LAVARDIERE SAS وركة) (،SAS
كوييي) ميشيل  إنف  (- جون) السيد 
والسيد محمد كيحل جميع الحصص)
حصة) (13.000 أي) االجتماعية 
الت) الجارية  والحسابات  اجتماعية 
 OPTICAL GAT وركة) في  نملكونها 
وركة محدودة املسؤولية،)رأسمالها)
1.300.000)درهم،)مقرها االجتماعي)
املعاريف،) الفورات،) زيقة  (،59
 ODD وركة) لفائدة  البيضاء) الدار 
MAROC)وركة محدودة املسؤولية،)
ممثلها القايوني السيد اياس لكريبي.

وعليه قرر بمقت�سى عقد توثيقي)
التاريخ) بنفس  األستاذة  يفس  تلقته 

16)أبريل)2021 :
تفويت) عقد  على  املصادقة 
والحسابات) االجتماعية  الحصص 

الجارية.
للشركة) القايوني  الشكل  تحويل 
محدودة) مسؤولية  ذات  وركة  إلى 

بشريك وحيد.
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استقالة وتعيين مسير جدند.
وتحيين النظام األسا�سي للشركة.

تم اإلنداع القايوني بكتابة ضبط)
البيضاء) بالدار  التجارية  املحكمة 
تسجيل) وتم  (2021 ماي) (10 بتاريخ)
رقم) تحت  التاريخ  بنفس  التعدنل 

.17295
للنسخة والبيان

األستاذة وفاء)بندي
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STONELINK
SARL AU

رأسمالها):)100.000)درهم
املقر االجتماعي : 261 وارع عال8
بن عبد هللا حي األيدلس، تمارة

بمقت�سى عقد عرفي بتاريخ)3)ماي)
«ستون) وركة) وركاء) قرر  (،2021

لينك»)ش.ذ.م.م.ش.و ما نلي):
بيع)1000)حصة بقيمة)100)درهم)
للحصة من طرف السيد انس امزيان)

لفائدة السيد احمد املسعودي.
استقالة السيد أنس امزيان من)
مهامه كمسير للشركة وتعيين السيد)
جدند) كمسير  املسعودي  احمد 

للشركة ملدة غير محدودة.
 261 (: تحويل املقر االجتماعي من)
وارع عال8 بن عبد هللا حي األيدلس،)
تمارة إلى):)تجزئة ملزارة عمارة)2)وقة)

رقم)2)تمارة.
تعدنل القايون األسا�سي.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
االبتدائية بتمارة تحت رقم)5713.
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SE-INDUSTRIE شركة
وركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
رأسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : 295، وارع موالي 
نوسف دكان 2 القنيطرة

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
القايون) وضع  (2021 أبريل) (19
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
لتكون) وحيد  بشريك  محدودة 

خاصياتها كالتالي):

أيديستري) أوه  انص  (: التسمية)

ش.م.م.

الهدف):)إصالحات صناعية.

وارع) (295 (: االجتماعي) املقر 

موالي نوسف دكان)2)القنيطرة.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التسجيل النهائي بالسجل التجاري.

الشركاء):)السيد سعيد السباعي.

السنة االجتماعية):)من فاتح ننانر)

إلى)31)ديسمبر.

سعيد) السيد  عين  (: التسيير)

السباعي كمسير للشركة.

قد تم تسجيل الشركة بالسجل)

االبتدائية) املحكمة  لدى  التجاري 

بالقنيطرة تحت رقم)60649.
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PREVENTIA CONSEIL
SARL

رأسمالها : 10.000 درهم

املقر االجتماعي : زيقة سبو عمارة

ال ووب مكتب 2 طابق 5 القنيطرة

تقرير تصفية الشركة
القرارات) محضر  بمقت�سى 

ماي) (20 بتاريخ) املنعقد  االستثنائية 

بتاريخ تسجيله  تم  والذي  (2021 

 PREVENTIA 2021)لشركة) 21)ماي)

ذات) وركة  (CONSEIL SARL
رأسمالها) محدودة،) مسؤولية 

االجتماعي) ومقرها  درهم  (10.000
 2 زيقة سبو عمارة ال ووب مكتب)

طابق)5)القنيطرة،)تقرر ما نلي):

تصفية) تقرير  على  املوافقة 

الشركة.

بتصفية) للمكلف  إبراء) إعطاء)

الشركة):)السيد ناسين اوهناوي.
مكان تصفية الشركة):)زيقة سبو)

 5 طابق) (2 مكتب) ووب  ال  عمارة 

القنيطرة.

بمصلحة) القايوني  اإلنداع  تم 

السجل التجاري باملحكمة االبتدائية)

(،2021 ماي) (24 بتاريخ) بالقنيطرة 

تحت رقم)82570.
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CAFE 7MARS
وركة ذات املسؤولية املحدودة)

بشريك وحيد
رأسمالها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : متجر رقم 3

وارع موالي عبد العزيز، إقامة يدى

القنيطرة

تفويت حصص اجتماعية
وتعيين مسير جدند

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

 2021 ماي) (17 بتاريخ) العادي  غير 

CAFE 7MARS،)وركة ذات) لشركة)

وحيد،) بشريك  املحدودة  املسؤولية 

تقرر ما نلي):

مجموع) تفويت  على  املصادقة 

 1000 مجموعه) ما  أي  الحصص،)

حصة اجتماعية في ملك السيد ابن)

السيد) لفائدة  رضا،) محمد  وحود 

خرباش أحمد.

السيد) الوحيد  املسير  استقالة 

ابن وحود محمد رضا وتعيين السيد)

خرباش أحمد مسير وحيد للشركة.

من) و42) (7 (،6 الفصو8) تغيير 

القايون األسا�سي للشركة.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

رقم) تحت  بالقنيطرة  االبتدائية 

82537)بتاريخ)20)ماي)2021.
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BENWAHOUD BUILDING
وركة ذات املسؤولية املحدودة)

بشريك وحيد
رأسمالها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : عمار 57، زاوية 
زيقة ابن بطوطة وزيقة سعد زغلو8، 

متجر رقم 4، القنيطرة

تفويت حصص اجتماعية
وتعيين مسير جدند

بمقت�سى محضر الجمع العام غير)

العادي بتاريخ)17)ماي)2021)لشركة)

 BENWAHOUD BUILDING SARL

AU،)وركة ذات املسؤولية املحدودة)

بشريك وحيد،)تقرر ما نلي):

املصادقة على تفويت)500)حصة)

اجتماعية في ملك السيد ابن وحود)

السيد خرباش) لفائدة  محمد رضا،)

أحمد.

 500 تفويت) على  املصادقة 

حصة اجتماعية في ملك السيد ابن)

السيد لفائدة  رضا،) محمد   وحود 

عبد العالي يبيل.

السيد) الوحيد  املسير  استقالة 

مهام) من  رضا  محمد  وحود  ابن 

نهائي) إبراء) وإبرائه  الشركة  تسيير 

 وتعيين))السيد خرباش أحمد والسيد

لشركة) مسيران  يبيل  العالي  عبد 

 BENWAHOUD BUILDING

.SARL

من) و42) (7 (،6 الفصو8) تغيير 

القايون األسا�سي للشركة.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

رقم) تحت  بالقنيطرة  االبتدائية 

82538)بتاريخ)20)ماي)2021.
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مكتب األستاذ مراد عثماني

موثق بالقنيطرة،)42،)وارع االستقال8

وقة رقم)9

الهاتف):)05.37.37.07.16/05.37.37.28.48

الفاكس):)05.37.37.12.02

POLE MEDIA SOHAJKIM
تفويت األسهم

بمقت�سى عقد أبرم بمكتب األستاذ)

بالقنيطرة،) موثق  عثماني،) مراد 

السيد فوت  (،2021 أبريل) (14  نوم)

فاطنة) للسيدة  لطفي،) هللا  عبد 

مجموع األسهم التي نملكها) ضريف،)

 POLE MEDIA املسماة) الشركة  في 

االجتماعي) مقرها  (SOHAJKIM

بالرباط،)أكدا8،)42،)وارع األبطا8،)

9،)وركة) الطابق الثالث،)وقة رقم)
رأسمالها) محدودة،) مسؤولية  ذات 

3.100.000)درهم.

بمكتب) أبرم  عقد  بمقت�سى 

موثق) عثماني،) مراد  األستاذ 

(،2021 أبريل) (14 نوم) بالقنيطرة،)
بموجبه تم بين الشركاء)تعدنل قايون)

الشركة املسماة أعاله.
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بتاريخ للشركة  العام   الجمع 

2021)صادق على استقالة) ماي) (17

مهامه) من  لطفي  هللا  عبد  السيد 

كمسير للشركة.

تم إنداع ملف الشركة القايوني)

بتاريخ) بالرباط،) التجارية  باملحكمة 

24)ماي)2021)تحت رقم)114839.
التوقيع

األستاذ مراد عثماني
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POWER PARTS

وركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

رأسمالها االجتماعي : 10.000 درهم

مقرها االجتماعي : بالرباط، 18 وارع 

عمر ابن الخطاب الشقة 2 أكدا8

بتاريخ) املحرر  املحضر  بمقت�سى 

الشريك) قرر  (،2020 ديسمبر) (16

الوحيد ما نلي):

مريم) بولهند  السيدة  قررت 

الشركة) في  حصصها  جميع  تفويت 

نصبح) الذي  هشام  ݣوز  السيد  إلى 

الشريك الوحيد في الشركة.

تحويل املقر الرئي�سي للشركة إلى)

 23 العمارة) (4 الشقة) الدار البيضاء،)

إقامة داريس مجموعة)8)كلم)9)طريق)

الرباط عين السبع.

املسير) هشام  ݣوز  السيد  تعيين 

الوحيد للشركة ملدة غير محددة بعد)

تقدنم السيدة بولهند مريم استقالتها)

من جميع مناصبها كمسيرة للشركة.

تحيين القايون األسا�سي للشركة.

التجاري) بالسجل  التقييد  تم 

البيضاء) بالدار  التجارية  للمحكمة 

رقم) تحت  (2021 أبريل) فاتح  بتاريخ 

.492347

بمثابة مقتطف وبيان

املسير
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3D ROBUSTE

وركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد

رأسمالها : 100.000 درهم

A5 املقر االجتماعي : بقعة رقم

منطقة التنشيط طريق مهدنة 

القنيطرة

تأسيس وركة
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالقنيطرة،)تم وضع القايون األسا�سي)

املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفات) ذات  وحيد  بشريك 

التالية):

 3D ROBUSTE SARL (: التسمية)

AU

ذات) وركة  (: القايوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

 A5 رقم) بقعة  (: االجتماعي) املقر 

مهدنة)) طريق  التنشيط  منطقة 

القنيطرة.

موضوع الشركة):)

اإلنعاش العقاري.

رأسما8) حدد  (: الشركة) رأسما8 

درهم) (100.000 مبلغ) في  الشركة 

اجتماعية) حصة  (1000 إلى) مقسم 

محررة) للواحدة،) درهم  (100 بقيمة)

 بكاملها،)مكتتبة،)وموزعة على الشركاء

كالتالي):

 1000 السيد عبد الحق نحياوي)

حصة.

املدة):)99)سنة.

السيد إلى  أسند  (:  التسيير)

عبد الحق نحياوي.

من فاتح ننانر إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر.

التجاري) بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت)

رقم)60697)بتاريخ)24)ماي)2021.
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STE ALLOUS NEGOCE
وركة ذات املسؤولية املحدودة

املقر االجتماعي : زيقة 164 رقم 52
حي مر�سي القنيطرة

السجل التجاري رقم 47189
تحويل املقر االجتماعي

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
 ALLOUS لشركة) العادي  الغير 

NEGOCE،)تقرر ما نلي):
املقر) تحويل  على  املصادقة 
االجتماعي من):)زيقة)164)رقم)52)حي)
105)وارع جون) مر�سي القنيطرة إلى)

كندي القنيطرة.
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
رقم) تحت  بالقنيطرة  االبتدائية 

82473)بتاريخ)18)ماي)2021.
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BAY FRER TRA
وركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمالها : 100.000 درهم
املقر االجتماعي : 48 وارع أبو بكر 
الصدنق إقامة إنمان مكتب رقم 2

 القنيطرة
تأسيس وركة

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

املواصفات التالية):
BAY FRER TRA SARL(:(التسمية
ذات) وركة  (: القايوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.
وارع (48 (: االجتماعي)  املقر 
أبو بكر الصدنق إقامة إنمان مكتب)

رقم)2)القنيطرة.
موضوع الشركة):)

املقاولة في يقل البضائع.
أو) املختلفة  األوغا8  في  املقاولة 

البناء.
رأسما8) حدد  (: الشركة) رأسما8 
درهم) (100.000 مبلغ) في  الشركة 
اجتماعية) حصة  (1000 إلى) مقسم 
محررة) للواحدة،) درهم  (100 بقيمة)
 بكاملها،)مكتتبة،)وموزعة على الشركاء

كالتالي):

السيد عبد االله القد�سي.

السيد بوسلهام القد�سي.

املدة):)99)سنة.

السيد إلى  أسند  (:  التسيير)

السيد) وإلى  القد�سي  االله  عبد 

بوسلهام القد�سي.

من فاتح ننانر إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر.
التجاري) بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت)
رقم)60679)بتاريخ)20)ماي)2021.
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MOSASHA
وركة ذات املسؤولية املحدودة

وركة ذات املسؤولية املحدودة)
رأسمالها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : 30 وارع اإلمام 

علي مكتب رقم 2 القنيطرة

تأسيس وركة
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالقنيطرة،)تم وضع القايون األسا�سي)

لشركة ذات املسؤولية املحدودة ذات)

املواصفات التالية):

MOSASHA SARL(:(التسمية

ذات) وركة  (: القايوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.

30)وارع اإلمام) (: املقر االجتماعي)

علي مكتب رقم)2)القنيطرة.

موضوع الشركة):)

مستغل مقهى.
رأسما8) حدد  (: الشركة) رأسما8 

درهم) (100.000 مبلغ) في  الشركة 

اجتماعية) حصة  (1000 إلى) مقسم 

محررة) للواحدة،) درهم  (100 بقيمة)

 بكاملها،)مكتتبة،)وموزعة على الشركاء

كالتالي):

السيد أسامة الناجي.

السيد الحمزاوي زكرياء.

املدة):)99)سنة.

:)أسند إلى السيد أسامة) التسيير)

الناجي.

من فاتح ننانر إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر.
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التجاري) بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت)

رقم)60705)بتاريخ)24)ماي)2021.
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AZLA COTRAV
وركة محدودة املسؤولية

ذات الشريك الوحيد

رأسمالها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : عين بريدنة 8 دوار 

معاكال تعاويية الوحدة سيدي نحيى 

زعير تمارة

تأسيس وركة
بمقت�سى عقد عرفي بتاريخ)7)ماي)

2021)قد تم تأسيس وركة محدودة)

املسؤولية.

AZLA COTRAV(:(التسمية

الصفة القايويية):)وركة محدودة)

املسؤولية ذات الشريك الوحيد.

الهدف االجتماعي):)

بيع مواد البناء.

أوغا8 البناء.

رأسما8 الشركة):)100.000)درهم)

فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

100)درهم للحصة الواحدة،)موزعة)

بين الشركاء.

 1000 عزوز) سعيد  انت  السيد 

حصة.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

ننانر) فاتح  من  (: املالية) السنة 

ديسمبر من كل سنة ما عدا) (31 إلى)

تاريخ) من  تبتدئ  األولى  السنة 

إلى التجاري  السجل  في   التسجيل 

31)ديسمبر.

 8 بريدنة) عين  (: االجتماعي) املقر 

دوار معاكال تعاويية الوحدة سيدي)

نحيى زعير تمارة.

سعيد) انت  السيد  (: التسيير)

التعريف) لبطاقة  الحامل  عزوز،)

.Y133562(الوطنية رقم

باملحكمة) القايوني  الوضع  تم 
ماي) (24 بتاريخ) بتمارة  االبتدائية 
تحت رقم التقييد في السجل) (2021

التجاري رقم)133137.
قصد النشر

148 P

 EVASIONS SANS
FRONTIERES

SARL AU
تصفية وإغالق

وركة محدودة املسؤولية
ذات وريك وحيد

 EVASIONS وركة) تقرير  إن 
املحدودة) (SANS FRONTIERES
وحيد،) وريك  ذات  املسؤولية 
ومقرها) درهم  (2.000.000 رأسمالها)
االجتماعي ب)14)زيقة املحمدنة وقة)
نوم) واملنعقد  الرباط  حسان  (1 رقم)

22)أبريل)2021)قرر ما نلي):
الشركة) وإغالق  تصفية 
 Liquidation et clôture de la

.société
اإلنداع) تم  (: القايوني) اإلنداع 
القايوني باملحكمة التجارية بالرباط)
الرقم) تحت  (2021 ماي) (25 بتاريخ)

.114882
للخالصة والتذكير
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STE HOME BREAD
SARL

 ADRESSE : HAY(AL
MAAMOURA(N°13 S 6 TEMARA
بتاريخ) املمضية  للعقود  طبقا 
تم تحرير القايون) (2021 فاتح أبريل)
الخصائص) ذات  لشركة  األسا�سي 
أبريل) (26 بتاريخ) واملسجلة  التالية 

.2021
ذات) وركة  (: القايويية) الصفة 

املسؤولية املحدودة.
الهدف االجتماعي):)مخبزة.

درهم) (100.000 (: الرأسما8)
فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

100)درهم للحصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

ننانر) فاتح  من  (: املالية) السنة 

ديسمبر من كل سنة ما عدا) (31 إلى)

تاريخ) من  تبتدئ  األولى  السنة 

التسجيل.

املقر االجتماعي):)حي املعمورة رقم)

13)س)6)تمارة.

رويد) مويردن  السيد  (: التسيير)

والسيد كريح احمد.

كتابة) لدى  القايوني  اإلنداع  تم 

بتمارة) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

.133003
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دنوان األستاذ جما8 فراح

موثق

زيقة)21)رقم)25)األمل)3،)سيدي البريو�سي

الدار البيضاء

الهاتف):)05.22.73.98.24/05.22.73.79.10

الفاكس):)05.22.74.06.59

Maitrefarahjama@gmail.com(:(البرند اإللكتروني

MINERO شركة
ش م م ذات وريك وحيد

رأسمالها : 100.000 درهم

مقرها الرئي�سي : الدار البيضاء

5، زيقة Lieutenant berger - أيفا

تأسيس القايون األسا�سي للشركة
بمقت�سى عقد توثيقي من طرف)

األستاذ فراح جما8 بتاريخ)13)مارس)

ذات) وركة  تأسيس  تم  (،2021

واحد،) لشريك  املحدودة  املسؤولية 

خاصيتها كاآلتي):

م) م  ش  (،MINERO (: التسمية)

ذات وريك واحد.

هدفها):)الشركة هدفها باملغرب):

البحث والتنقيب عن جميع املواد)

الدراسات) جميع  وإيجاز  املعديية 

الرواسب) جميع  الستغال8  الالزمة 
حقوق) إليها  تؤو8  التي  التعدننية 

استغاللها.

امتيازات) جميع  على  الحصو8 

التعدنن والتغريب عنها.

التنقيب) عمليات  بكافة  القيام 

والتعدنن وخاصة استخراج ومعالجة)

وتحويل املواد املعديية وتطوير وبناء)

املناجم إلى آخره...

 جميع املعامالت التجارية والصناعية

واملالية واملنقولة والعقارية املتعلقة)

لغرض) مباور  غير  أو  مباور  بشكل 

الشركة.

مدتها):)حددت مدة الشركة في)99 

سنة.

(،5 املقر الرئي�سي):)الدار البيضاء،)

زيقة)Lieutenant berger)أيفا.

رأسمالها):)100.000)درهم،)حررت)

واكتتبت جميعها من طرف الشريك.

التسيير):)السيد بلحاج بوعبد هللا)

كما8 وريك ومسير واحد ملدة غير)

محدودة.

السجل) في  الشركة  تقييد  تم 

التجاري تحت رقم)779667.
األستاذ جما8 فراح

151 P

دنوان األستاذ جما8 فراح

موثق

زيقة)21)رقم)25)األمل)3،)سيدي البريو�سي

الدار البيضاء

الهاتف):)05.22.73.98.24/05.22.73.79.10

الفاكس):)05.22.74.06.59

Maitrefarahjama@gmail.com(:(البرند اإللكتروني

 METROLOGY شركة

PROSPECTS LIMITED
ش م م ذات وريك واحد

رأسمالها : 100.000 درهم

مقرها الرئي�سي : الدار البيضاء

5، زيقة Lieutenant berger - أيفا

تأسيس القايون األسا�سي للشركة
بمقت�سى عقد توثيقي من طرف)

األستاذ فراح جما8 بتاريخ)13)مارس)

ذات) وركة  تأسيس  تم  (،2021

واحد،) لشريك  املحدودة  املسؤولية 

خاصيتها كاآلتي):

 METROLOGY (: التسمية)

ش.م.م) (،PROSPECTS LIMITED

ذات وريك واحد.
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هدفها):)الشركة هدفها باملغرب):
البحث والتنقيب عن جميع املواد)
الدراسات) جميع  وإيجاز  املعديية 
الرواسب) جميع  الستغال8  الالزمة 
حقوق) إليها  تؤو8  التي  التعدننية 

استغاللها.
امتيازات) جميع  على  الحصو8 

التعدنن والتغريب عنها.
التنقيب) عمليات  بكافة  القيام 
والتعدنن وخاصة استخراج ومعالجة)
وتحويل املواد املعديية وتطوير وبناء)

املناجم إلى آخره...
التجارية) املعامالت  جميع 
واملنقولة) واملالية  والصناعية 
أو) مباور  بشكل  املتعلقة  والعقارية 

غير مباور لغرض الشركة.
مدتها):)حددت مدة الشركة في)99 

سنة.
(،5 املقر الرئي�سي):)الدار البيضاء،)

زيقة)Lieutenant berger)-)أيفا.
درهم،) (100.000 (: رأسمالها)
طرف) من  جميعها  واكتتبت  حررت 

الشريك.
التسيير):)السيد بلحاج بوعبد هللا)
كما8 وريك ومسير وحيد ملدة غير)

محدودة.
السجل) في  الشركة  تقييد  تم 

التجاري تحت رقم)779669.
األستاذ جما8 فراح

152 P

دنوان األستاذ جما8 فراح

موثق

زيقة)21)رقم)25)األمل)3،)سيدي البريو�سي

الدار البيضاء

الهاتف):)05.22.73.98.24/05.22.73.79.10

الفاكس):)05.22.74.06.59

Maitrefarahjama@gmail.com(:(البرند اإللكتروني

 INTER AFRICAIN شركة
IMMOBILIER

ش م م
رأسمالها : 100.000 درهم

مقرها الرئي�سي : الدار البيضاء
وارع محمد عبدو، رقم 63

بالمي
سجل تجاري : 214533

التعريف الضريبي : 40200623
تلقاه) توثيقي  عقد  بمقت�سى 
 13 بتاريخ) جما8  فراح  األستاذ 
 INTER قامت وركة) (،2021 مارس)
ش.م.م) (AFRICAIN IMMOBILIER

نمثلها السيد بلحاج بوعبد هللا كما8)
النحو) على  الشركة  غرض  بتغيير 

التالي):
البحث والتنقيب عن جميع املواد)
الدراسات) جميع  وإيجاز  املعديية 
الرواسب) جميع  الستغال8  الالزمة 
حقوق) إليها  تؤو8  التي  التعدننية 

استغاللها.
امتيازات) جميع  على  الحصو8 

التعدنن والتغريب عنها.
التنقيب) عمليات  بكافة  القيام 
والتعدنن وخاصة استخراج ومعالجة)
وتحويل املواد املعديية وتطوير وبناء)

املناجم إلى آخره...
التجارية) املعامالت  جميع 
واملنقولة) واملالية  والصناعية 
أو) مباور  بشكل  املتعلقة  والعقارية 

غير مباور لغرض الشركة.
وتعدنل املادة)2)من القوايين ذات)
الصلة تبعا لذلك،)والباقي نبقى دون)

تغيير.
تغيير) تم  التغيير  لهذا  ويتيجة 
األسا�سي) القايون  من  (2 الفصل)

للشركة.
التجارية) باملحكمة  اإلنداع  تم 
للدار البيضاء)بتاريخ)25)أبريل)2021 

تحت رقم)779607.
األستاذ جما8 فراح

153 P

دنوان األستاذ جما8 فراح

موثق

زيقة)21)رقم)25)األمل)3،)سيدي البريو�سي

الدار البيضاء

الهاتف):)05.22.73.98.24/05.22.73.79.10

الفاكس):)05.22.74.06.59

Maitrefarahjama@gmail.com(:(البرند اإللكتروني

 METRO شركة
CONSTRUCTION

ش م م
رأسمالها : 100.000 درهم

مقرها الرئي�سي : الدار البيضاء
وارع محمد عبدو، بالمي
سجل تجاري : 214533

التعريف الضريبي : 40200623
تلقاه) توثيقي  عقد  بمقت�سى 
بتاريخ جما8  فراح   األستاذ 

وركة) قامت  (،2021 مارس) (13
 METRO CONSTRUCTION
بو) بلحاج  السيد  نمثلها  ش.م.م 
عبد هللا كما8 بتغيير غرض الشركة)

على النحو التالي):
البحث والتنقيب عن جميع املواد)
الدراسات) جميع  وإيجاز  املعديية 
الرواسب) جميع  الستغال8  الالزمة 
حقوق) إليها  تؤو8  التي  التعدننية 

استغاللها.
امتيازات) جميع  على  الحصو8 

التعدنن والتغريب عنها.
التنقيب) عمليات  بكافة  القيام 
والتعدنن وخاصة استخراج ومعالجة)
وتحويل املواد املعديية وتطوير وبناء)

املناجم إلى آخره...
التجارية) املعامالت  جميع 
واملنقولة) واملالية  والصناعية 
أو) مباور  بشكل  املتعلقة  والعقارية 

غير مباور لغرض الشركة.
وتعدنل املادة)2)من القوايين ذات)
الصلة تبعا لذلك،)والباقي نبقى دون)

تغيير.
تغيير) تم  التغيير  لهذا  ويتيجة 
األسا�سي) القايون  من  (2 الفصل)

للشركة.
التجارية) باملحكمة  اإلنداع  تم 
للدار البيضاء)بتاريخ)25)أبريل)2021 

تحت رقم)779606.
األستاذ جما8 فراح

154 P

دنوان األستاذ جما8 فراح

موثق

زيقة)21)رقم)25)األمل)3،)سيدي البريو�سي

الدار البيضاء

الهاتف):)05.22.73.98.24/05.22.73.79.10

الفاكس):)05.22.74.06.59

Maitrefarahjama@gmail.com(:(البرند اإللكتروني

 GOLDEN شركة
METEROLOGYLIMITED

ش م م ذات وريك واحد
رأسمالها : 100.000 درهم

مقرها الرئي�سي : الدار البيضاء
5، زيقة Lieutenant berger - أيفا
تأسيس القايون األسا�سي للشركة

بمقت�سى عقد توثيقي من طرف)
األستاذ فراح جما8 بتاريخ)13)مارس)
ذات) وركة  تأسيس  تم  (،2021
واحد،) لشريك  املحدودة  املسؤولية 

خاصيتها كاآلتي):

 GOLDEN (: التسمية)
ش.م.م) (،METEROLOGYLIMITED

ذات وريك واحد.
هدفها):)الشركة هدفها باملغرب):

البحث والتنقيب عن جميع املواد)
الدراسات) جميع  وإيجاز  املعديية 
الرواسب) جميع  الستغال8  الالزمة 
حقوق) إليها  تؤو8  التي  التعدننية 

استغاللها.
امتيازات) جميع  على  الحصو8 

التعدنن والتغريب عنها.
التنقيب) عمليات  بكافة  القيام 
والتعدنن وخاصة استخراج ومعالجة)
وتحويل املواد املعديية وتطوير وبناء)

املناجم إلى آخره...
التجارية) املعامالت  جميع 
واملنقولة) واملالية  والصناعية 
أو) مباور  بشكل  املتعلقة  والعقارية 

غير مباور لغرض الشركة.
مدتها):)حددت مدة الشركة في)99 

سنة.
(،5 املقر الرئي�سي):)الدار البيضاء،)

زيقة)Lieutenant berger)-)أيفا.
رأسمالها):)100.000)درهم،)حررت)
واكتتبت جميعها من طرف الشريك.

التسيير):)السيد بلحاج بوعبد هللا)
كما8 وريك ومسير وحيد ملدة غير)

محدودة.
السجل) في  الشركة  تقييد  تم 

التجاري تحت رقم)779668.
األستاذ جما8 فراح

155 P

ZONTAR
وركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
تأسيس وركة

بمقت�سى عقد عرفي محرر بسال)
إنشاء) تم  (2021 مارس) (19 بتاريخ)
محدودة) مسؤولية  ذات  وركة 
الخاصيات) ذات  وحيد  بشريك 

التالية):
ZONTAR SARL AU(:(التسمية

ذات) وركة  (: القايوني) الشكل 
مسؤولية محدودة بشريك وحيد.
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املوضوع االجتماعي):
تحويل األموا8.

صرف.
نوم) من  ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التقييد في السجل التجاري.
املقر):)تجزئة مكتوبة رقم)8)وارع)

زربية حسيين سال.
درهم) (100.000 (: الرأسما8)
فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

100)درهم للحصة الواحدة.
السيد ادريس اجداع) (: الحصص)

1000)حصة.
اجداع) ادريس  السيد  (: التسيير)
غير) ملدة  للشركة  وحيد  كمسير 

محدودة.
السجل التجاري رقم):)33699.

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

156 P

 LA FONCIERE EMERGENCE
KENITRA 3

SARL AU
وركة محدودة املسؤولية

ذات الشريك الوحيد
رأسمالها : 25.000.000 درهم 

متحو8
مقرها االجتماعي : املجموعة إ1. 24، 

املنطقة الحرة أطلنتيك، الطريق 
الوطنية 4، بلدنة عامر السفلية، 

القنيطرة
السجل التجاري : 47241
تخفيض رأسما8 الشركة

بتاريخ عرفي  عقد   بموجب 
الشريك) قرر  (،2021 ديسمبر) (18

الوحيد للشركة):
بدافع) الشركة  تخفيض رأسما8 
درهم) (2.690.000 البالغة) الخسائر 
إلى) درهم  (25.000.000 من) ليصبح 

22.310.000)درهم.
تعدنل القايون األسا�سي للشركة.

كتابة) لدى  القايوني  اإلنداع  تم 
نوم القنيطرة  بمحكمة   الضبط 

11)ماي)2021)تحت رقم)82399.
قصد النشر واإلعالن

157 P

 EMERGE INVEST &
FINANCING
وركة مساهمة

رأسمالها : 300.000 درهم
مقرها االجتماعي : 4، زيقة ابن جابر

حي عين الذناب، الدار البيضاء
السجل التجاري : 270311

استقالة - تعيين عضو جدند 
باملجلس اإلداري - تغيير تسمية 

الشركة
بتاريخ عرفي  عقد   بموجب 
قرر الجمع العام) (،2021 مارس) (12

املختلط بما نلي):
سجلت استقالة وركة املمثلة من)
طرف اليد ريمويد فرحات من والنتها)
وقررت) اإلداري  املجلس  كعضوة 
وبدون) ونهائي  كامل  بشكل  إعفاءها 

تحفظات طوا8 مدة والنتها.
قررت تعيين السيدة هاجر بنعمار)
في منصب عضو مجلس اإلدارة ملدة)
خمس))5()سنوات وستنتهي إلى حين)
العادنة) العامة  الجمعية  انعقاد 
السنة) حسابات  في  للبت  املدعوة 

املالية)2025.
الذي) الشركة  اسم  تغيير  قررت 

.EMERGE FINANCING(أصبح
تعدنل القايون األسا�سي للشركة.

كتابة) لدى  القايوني  اإلنداع  تم 
للدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 
تحت) (2021 أبريل) (30 نوم) البيضاء)

رقم)776537.
قصد النشر واإلعالن

158 P

JULIO-FIT
تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
الرباط قد تم وضع القايون األسا�سي)

لشركة تحمل الخصائص التالية):
JULIO-FIT(:(التسمية

ذات) وركة  (: القايويية) الصفة 
املسؤولية املحدودة.

الهدف االجتماعي):)األنشطة ذات)
الصلة الرياضية.

املشاركة املباورة وغير املباورة في)

جميع العمليات املالية واملنقولة وفي)

جميع املنشآت التجارية والصناعية.

رأس املا8):)10.000)درهم مقسمة)

درهم) (100 حصة من فئة) (100 إلى)

للحصة.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التسجيل في السجل التجاري.

ننانر) فاتح  من  (: املالية) السنة 

ديسمبر من كل سنة ما عدا) (31 إلى)

تاريخ) من  تبتدئ  األولى  السنة 

التسجيل.

املقر االجتماعي):)59)إقامة موالي)

عبد العزيز رقم)4)القنيطرة.

التسيير):)السيدة خولة محسين.
التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

.60669

159 P

فيدوسبا

625،)وارع محمد الخامس

الهاتف):)05.22.24.01.33/ 05.22.24.65.02

الدار البيضاء

SONATRANS
الزيادة في رأس املا8

تحيين القايون األسا�سي للشركة
العادي) غير  العام  الجمع  قرر 

(،2021 أبريل) فاتح  بتاريخ  للشركاء)

وركة) (،SONATRANS لشركة)

رأسمالها) ذات املسؤولية املحدودة،)

7.000.000)درهم،)مقرها االجتماعي)

باكي ساحة يكيوال باكي زاوية) فضاء)

بارون) وبيار  اسميحة  محمد  زيقة 

الطابق السادس الدار البيضاء.

الشركة) رأسما8  في  الزيادة 

من) ليرتفع  درهم  (1.000.000 بمبلغ)

 8.000.000 الى) درهم  (7.000.000

عن) قيمتها  مجموع  ويسدد  درهم،)

 10.000 طريق األرباح وتوزيع مجايا)

درهم) (100 فئة) من  جدندة  حصة 

لكل واحدة.
القايون) من  (6 الفصل) تغيير 

األسا�سي للشركة.

الفصل)6):)الرأسما8 االجتماعي):

بمبلغ) الشركة  رأسما8  حدد 

الى) مقسمة  درهم  (8.000.000

درهم) (100 فئة) حصة من  (80.000

لكل واحدة موزعة كالتالي):

 47.700 بنسودة) محسن  السيد 

حصة و5.100)حصة بامللك رقبة.

 16.533 بنسودة) محمد  السيد 

حصة.

جوطي) بوطالب  لطيفة  السيدة 

زوجة بنسودة)10.667)حصة.

املجموع):)80.000)حصة.

تحيين القايون األسا�سي للشركة.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

التجارية بالدار البيضاء)بتاريخ)7)ماي)

2021،)تحت رقم)777513.
ملخص قصد النشر

فيدوسبا

160 P

فيدوسبا

625،)وارع محمد الخامس

الهاتف):)05.22.24.01.33/ 05.22.24.65.02

الدار البيضاء

ALL LOGISTIC TRANS
الزيادة في رأس املا8

تحيين القايون األسا�سي للشركة
العادي) غير  العام  الجمع  قرر 

(،2021 أبريل) فاتح  بتاريخ  للشركاء)

(،ALL LOGISTIC TRANS لشركة)

املحدودة،) املسؤولية  ذات  وركة 
مقرها) درهم،) (475.000 رأسمالها)

باكي ساحة يكيوال) االجتماعي فضاء)

اسميحة) محمد  زيقة  زاوية  باكي 

الدار) السادس  الطابق  بارون  وبيار 

البيضاء.

الزيادة في رأسما8 الشركة بمبلغ)

200.000)درهم ليرتفع من)475.000 

ويسدد) درهم،) (675.000 الى) درهم 

األرباح) طريق  عن  قيمتها  مجموع 

حصة جدندة) (2.000 وتوزيع مجايا)

درهم لكل واحدة من) (100 من فئة)

طرف السيد محسن بن سودة.
القايون) من  (6 الفصل) تغيير 

األسا�سي للشركة.
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الفصل)6):)الرأسما8 االجتماعي):
بمبلغ) الشركة  رأسما8  حدد 
 66.750 675.000)درهم مقسمة الى)
حصة من فئة)100)درهم لكل واحدة)

موزعة كالتالي):
 6.750 بنسودة) محسن  السيد 

حصة و100)حصة بامللك رقبة.
املجموع):)675.000)درهم.

تحيين القايون األسا�سي للشركة.
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
التجارية بالدار البيضاء)بتاريخ)5)ماي)

2021،)تحت رقم)777228.
ملخص قصد النشر

فيدوسبا

161 P

فيدوسبا
625،)وارع محمد الخامس

الهاتف):)05.22.24.65.02/ 05.22.24.56.56
الدار البيضاء

LE SQUARE GAUTHIER
تفويت الحصص

تحيين القايون األسا�سي للشركة
بمقت�سى عقد عرفي محرر بالدار)
البيضاء)بتاريخ)13)أبريل)2021،)تم):

 100 200)حصة من فئة) تفويت)
درهم التي نملكها السيد اسماعيل بن)
 LE SQUARE عبد الجليل في وركة)
 BECHAR EL(إلى وركة(GAUTHIER

.KHEIR INVEST
 100 200)حصة من فئة) تفويت)
السيد) نملكها  التي  للحصة  درهم 
اسماعيل بن عبد الجليل في وركة)
LE SQUARE GAUTHIER)إلى وركة)

.BECHAR EL KHEIR INVEST
العادي) غير  العام  الجمع  قرر 

للشركاء)بتاريخ)13)أبريل)2021.
تأكيد تفويت الحصص.

دراهم) (10 تغيير قيمة اسمية من)
إلى)100)درهم.

تحيين القايون األسا�سي للشركة.
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
التجارية بالدار البيضاء)بتاريخ)5)ماي)

2021،)تحت رقم)777227.
ملخص قصد النشر

فيدوسبا

162 P

فيدوسبا
625،)وارع محمد الخامس

الهاتف):)05.22.24.56.56/ 05.22.24.65.02
الدار البيضاء

 SOCIETE IMMOBILIERE LE
PARADIS ATLANTIQUE

متابعة نشاط الشركة
عادي) الغير  العام  الجمع  قرر 
لشركة) (،2021 أبريل) (30 بتاريخ)
 IMMOBILIERE LE PARADIES
ذات) وركة  (ATLANTIQUE
رأسمالها) املحدودة،) املسؤولية 
1.700.000)درهم،)مقرها االجتماعي)
جاك بيش مقابل مطعم فلوريدا دار)

بوعزة الدار البيضاء.
وركة) نشاط  متابعة 
 IMMOBILIERE LE PARADIS

.ATLANTIQUE
بكتابة) القايوني  اإلنداع  تم 
الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار)
البيضاء)بتاريخ)17)ماي)2021،)تحت)

رقم)778360.
ملخص قصد النشر

فيدوسبا

163 P

فيدوسبا
625،)وارع محمد الخامس

الهاتف):)05.22.24.65.02/ 05.22.24.56.56
الدار البيضاء

RIGOS IMMO
الزيادة في رأس املا8

تحيين القايون األسا�سي للشركة
العادي) غير  العام  الجمع  قرر 
(،2021 أبريل) (22 بتاريخ) للشركاء)
وركة) (،RIGOS IMMO لشركة)
رأسمالها) ذات املسؤولية املحدودة،)
(،2 99.900)درهم،)مقرها االجتماعي)
 8 أكتوبر الطابق الرابع رقم) (6 زيقة)

راسين الدار البيضاء.
الزيادة في رأسما8 الشركة بمبلغ)
 99.900 درهم ليرتفع من) (900.000
بإصدار) درهم،) (999.900 الى) درهم 
 100 حصة جدندة من فئة) (9.000
وتسدد) تكتب  واحدة،) لكل  درهم 
من) النقدي  االكتتاب  عند  بالكامل 

طرف الشركاء.

تغيير الفصل)6،)7)و8)من القايون)
األسا�سي للشركة.

الفصل)6):)الرأسما8 االجتماعي):
بمبلغ) الشركة  رأسما8  حدد 
 9.999 الى) درهم مقسمة  (999.900
حصة من فئة)100)درهم لكل واحدة.

الفصل)7 : 
للشركة بمبلغ  الشركاء)  ساهم 

كما نلي):
ب) (RIGOS HOLDING وركة)

333.300)درهم.
 333.300 ب) (HOLBIS وركة)

درهم.
ب) (GBB HOLDING وركة)

333.300)درهم.
املجموع):)999.900)درهم.

الفصل)8):)الحصص
ب) (RIGOS HOLDING وركة)

3.333)حصة.
وركة)HOLBIS)ب)3.333)حصة..
ب) (GBB HOLDING وركة)

3.333)حصة.
املجموع):)9.999)حصة.

تحيين القايون األسا�سي للشركة.
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
بتاريخ البيضاء) بالدار   التجارية 
24)ماي)2021،)تحت عدد)779390.

ملخص قصد النشر
فيدوسبا

164 P

فيدوسبا
625،)وارع محمد الخامس

الهاتف):)56 56 24 0522/ 02 65 24 0522
الدار البيضاء

ECOS PROPERTY GROUP
متابعة نشاط الشركة

للشريك) عادي  غير  بقرار  (- (1
2021،)لشركة) ماي) (3 الوحيد بتاريخ)
وركة) (ECOS PROPERTY GROUP
بشريك) املحدودة  املسؤولية  ذات 
درهم،) (100.000 رأسمالها) وحيد،)
الكوت) دي  ممر  االجتماعي  مقرها 

دنمرود،)الدار البيضاء،)تم):
 ECOS الشركة) نشاط  متابعة 

.PROPERTY GROUP

بكتابة) القايوني  اإلنداع  تم  (- (2

التجارية) املحكمة  لدى   الضبط 

بالدار البيضاء)بتاريخ)24)ماي)2021 

تحت رقم)779392.
ملخص قصد النشر

فيدوسبا

165 P

تسيير أصل تجاري

السيدات عائشة فرض، خدنجة 

فرض، وحبيبة فرض

السجل التجاري رقم 405002

بتاريخ) عرفي  عقد   بمقت�سى 

بالدار) مسجل  (،2021 مارس) (31

 RE7809(،2021(البيضاء)بتاريخ)6)ماي

 OR6884 QCE20111104681439

منح السيدات عائشة فرض،)خدنجة)

الحر) التسيير  فرض وحبيبة فرض،)

فاتح) من  ابتداء) سنوات  عشر  ملدة 

 CITY CAR وركة) إلى  (2021 أبريل)

االجتماعي) مقرها  (REPAIR SARL

الطابق) (3 رقم) (183 األمان) إقامة 

السفلي،)عين السبع،)الدار البيضاء.

األصل التجاري للطولوريي املتواجد)

36)وارع املحطة عين) بالدار البيضاء)

السبع،)محل أ.
ملخص قصد النشر

166 P

IB-STONE
SARL

تأسيس الشركة
العام) الجمع  عقد  بمقت�سى 

التأسي�سي املنعقد بتاريخ)20)أبريل)2021 

 IB-STONE SARL تأسيس وركة) تم 

باملواصفات التالية):

.STE IB-STONE SARL(:(التسمية

الطابق) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الثاني،)رقم)373)تجزئة املنارة،)طريق)

مكناس،)فاس.

 100.000 (: مبلغ رأسما8 الشركة)

1000)حصة بقيمة) درهم مكون من)

100)درهم للحصة الواحدة.
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حيان) ابن  للسيد  حصة  (500
فيصل،)الساكن ب رقم)7،)الزيقة)11 
املرجة) حي السغرووني،) (،2 الطابق)

واد فاس،)فاس.
حيان) ابن  للسيد  حصة  و500)
 محمد،)الساكن بإقامة زلكاع)01)ط)01 

رقم)09)اكزيانة،)طنجة.
غرض الشركة):

اإلنعاش العقاري)؛
األوغا8 املختلفة أو البناء)؛

االستيراد والتصدنر.
حيان) ابن  للسيدان  (: التسيير)

فيصل وابن حيان محمد.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة ابتداء)من تقييدها)

بالسجل التجاري.
كتابة) لدى  القايوني  اإلنداع  تم 
ضبط املحكمة التجارية بفاس بتاريخ)
2525)وتم) 2021)تحت رقم) 25)ماي)
التجاري) بالسجل  الشركة  تسجيل 

تحت رقم)67993.
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Cabinet Youness de Comptabilité
CABYOUCOM

Av CHAHID MBAREK BEN HOMMANI
Souk El Arbaa du Gharb

Tél : 0537 90 29 78
GSM : 0661 25 96 46

STE KARIMLUXE TRANS
SARL AU

وركة ذات املسؤولية املحدودة 
بشريك واحد

 ADRESSE : DOUAR(OULED
 HAMMAD ACHLOUJ SOUK

 TLET(EL(GHARB, SOUK 
EL ARBAA
RC : 27193

بتاريخ) عرفي  عقد   بمقت�سى 
بسوق) واملسجل  (2021 أبريل) (5
 2021 أبريل) (19 الغرب بتاريخ) أربعاء)
لشركة) األسا�سي  القايون  وضع 
بشريك) محدودة  مسؤولية  ذات 
حيث) (KARMILUXE TRANS واحد)
تحمل) لشركة  تأسيس  (: نلي) ما  تم 

الخصائص التالية):

 KARMILUXE (: التسمية)
.TRANS

ذات) وركة  (: القايوني) الشكل 
مسؤولية محدودة بشريك واحد.

رأس املا8):)حدد في)100.000)درهم)
قسمة اجتماعية) (1000 مقسمة إلى)

من فئة)100)درهم لفائدة):
السيد الشتيوي عبد اإلاله)1000 

حصة.
الهدف):)يقل املستخدمين.

املقر االجتماعي):)دوار اوالد حماد،)
عشلوج،)سوق الثالثاء)الغرب،)سوق)

أربعاء.
املدة):)99)سنة.

الشتيوي) السيد  عين  (: التسيير)
 GB78492 بطاقته) اإلاله،) عبد 

املسير الوحيد للشركة.
التسجيل) مع  القايوني  اإلنداع 
بالسجل التجاري تم بكتابة الضبط)
أربعاء) بسوق  االبتدائية  باملحكمة 
تحت) (2021 ماي) (21 بتاريخ) الغرب 
338)بالسجل الترتيبي و27193  عدد)

بالسجل التحليلي.
168 P

STE DOUMINOV TRANS
SARL

وركة ذات املسؤولية املحدودة
 ADRESSE : DOUAR(CHAAB
 HAD KOURT SIDI AMEUR 

AL HADI BELKSIRI
RC : 611

بتاريخ) عرفي  عقد   بمقت�سى 
بسيدي) واملسجل  (2021 أبريل) (23
وضع) (2021 أبريل) (26 قاسم بتاريخ)
ذات) لشركة  األسا�سي  القايون 
 DOUMINOV محدودة) مسؤولية 
تأسيس) (: نلي) ما  تم  حيث  (TRANS

لشركة تحمل الخصائص التالية):
.DOUMINOV TRANS(:(التسمية

ذات) وركة  (: القايوني) الشكل 
مسؤولية محدودة.

رأس املا8):)حدد في)100.000)درهم)
قسمة اجتماعية) (1000 مقسمة إلى)

من فئة)100)درهم لفائدة):

 500 العالي) عبد  الدومي  السيد 
حصة)؛

السيد الدومي حسن)500)حصة.
الهدف):)يقل املستخدمين.

الشعاب،) دوار  (: االجتماعي) املقر 
الحا�سي،) عمر  سيدي  كورت،) حد 

بلقصيري.
املدة):)99)سنة.

الدومي) السيد  عين  (:  التسيير)
حسن) الدومي  والسيد  العالي  عبد 

مسيرنن للشركة.
التسجيل) مع  القايوني  اإلنداع 
بالسجل التجاري تم بكتابة الضبط)
بلقصيري) االبتدائية  باملحكمة 
رقم) تحت  (2021 أبريل) (20 بتاريخ)
بالسجل) بالسجل اإلنداع و252) (85

الترتيبي و611)بالسجل التحليلي.
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Cabinet Youness de Comptabilité
CABYOUCOM

Av CHAHID MBAREK BEN HOMMANI
Souk El Arbaa du Gharb

Tél : 0537 90 29 78
GSM : 0661 25 96 46

STE AKHDARMAN TRANS
SARL AU

وركة ذات املسؤولية املحدودة 
بشريك واحد

 ADRESSE : DOUAR(OULED
 MOUSSA RMEL SIDI

 MOHAMED(LAHMAR, SOUK 
EL ARBAA
RC : 27191

بتاريخ) عرفي  عقد   بمقت�سى 
بسوق) واملسجل  (2021 ماي) (6
 2021 ماي) (7 بتاريخ) الغرب  أربعاء)
وضع القايون األسا�سي لشركة ذات)
واحد) بشريك  محدودة  مسؤولية 
حيث) (AKHDARMAN TRANS
تحمل) لشركة  تأسيس  (: نلي) ما  تم 

الخصائص التالية):
 AKHDARMAN (: التسمية)

.TRANS
ذات) وركة  (: القايوني) الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك واحد.

رأس املا8):)حدد في)100.000)درهم)
قسمة اجتماعية) (1000 مقسمة إلى)

من فئة)100)درهم لفائدة):
 1000 عثمان) األخضر  السيد 

حصة.
الهدف):)يقل املستخدمين.

املقر االجتماعي):)دوار اوالد مو�سى)
سوق) لحمر،) محمد  سيدي  الرمل 

أربعاء.
املدة):)99)سنة.

األخضر) السيد  عين  (: التسيير)
املسير) (GB43609 بطاقته) عثمان،)

الوحيد للشركة.
التسجيل) مع  القايوني  اإلنداع 
بالسجل التجاري تم بكتابة الضبط)
أربعاء) بسوق  االبتدائية  باملحكمة 
تحت) (2021 ماي) (21 بتاريخ) الغرب 
337)بالسجل الترتيبي و27191  عدد)

بالسجل التحليلي.
170 P

STE NARMEMAG
SNC

وركة التضامن
 ADRESSE : 5 RUE(CHAHID
 BITTALI MOHAMED BEN

 MEKKI, SOUK 
EL ARBAA
RC : 24729

حصص) بيع  عقود  بمقت�سى 
 2021 ننانر) (4 بتاريخ) اجتماعية 
 2021 مارس) (2 بتاريخ) واملسجلة 
استثنائية) عام  جمع  ومحاضر 
 2021 ننانر) (4 بتاريخ)  للشركة 
بسوق) واملسجلة  (2021 أبريل) و26)
األربعاء)الغرب بتاريخ)2)مارس)2021 

و26)أبريل)2021)قرر ما نلي):
بيع حصص اجتماعية):

100)حصة) باع السيد أنوب ييني)
والسيد) للحصة  درهم  (100 بقيمة)
مصطفى ييني)300)حصة بقيمة)100 
السيد صفاء) وباعت  للحصة  درهم 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (100 ييني)
 NARMEMAG وركة) في  للحصة 

لفائدة السيد انت حميدو عبد هللا.
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التالية) التغييرات  تمت  وعليه 
بالقايون األسا�سي للشركة.

جدو8 رقم)6)و7):)املوارد ورأسما8
ورد للشركة مبلغ وقدره)100.000 
قسمة) (1000 إلى) مقسمة  درهم 
اجتماعية)100)درهم للحصة موزعة)

كالتالي):
 50.000 مصطفى) ييني  السيد 

درهم تمثل)500)حصة اجتماعية)؛
هللا) عبد  حميدو  انت  السيد 
حصة) (500 تمثل) درهم  (50.000

اجتماعية)؛
 1000 درهم) (100.000 املجموع)

حصة اجتماعية.
من) االجتماعي  املقر  تغيير  تقرر 
زيقة الشهيد البيطالي محمد بن) (،5
إلى زيقة الشهيد) سوق أربعاء) املكي،)
(،13 رقم) املكي  بن  البيطالي  محمد 

سوق أربعاء.
للشركة) القايوني  الشكل  تحويل 
من وركة التضامن إلى وركة ذات)

مسؤولية محدودة.
كما تقرر تعيين وتسمية السيدنن)
ييني مصطفى وانت حميدو عبد هللا)

مسيرنن للشركة.
بكتابة) تم  القايوني  اإلنداع 
لسوق) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
 2021 ماي) (6 الغرب بتاريخ) األربعاء)

تحت رقم)2021/62.
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Cabinet Youness de Comptabilité

CABYOUCOM

Av CHAHID MBAREK BEN HOMMANI

Souk El Arbaa du Gharb

Tél : 0537 90 29 78

GSM : 0661 25 96 46

STE KHOUDARI TRANS
SARL

وركة ذات املسؤولية املحدودة 
 ADRESSE : CITE(HIND(GROUPE
 MAAMOURA(N°1321, SOUK 

EL ARBAA
RC : 26299

حصص) بيع  عقود  بمقت�سى 
اجتماعية ومحضر جمع عام استثنائي)
 2021 أبريل) (28 بتاريخ) للشركة 
3)ماي) بتاريخ) واملسجلة بسوق أربعاء)

2021)قرر ما نلي):

بيع حصص اجتماعية):
خالد) الخوداري  السيد  باع 
حصة) (1000 التهامي) والخوداري 
 KHOUDARI TRANS وركة) في 
درهم للحصة) (100 ش.ذ.م.م بقيمة)

لفائدة السيدة الخوداري محمد.
تم تغيير الشكل القايوني للشركة)
محدودة) مسؤولية  ذات  وركة  من 
محدودة) مسؤولية  ذات  وركة  إلى 

بشريك واحد.
التالية) التغييرات  تمت  وعليه 

بالقايون األسا�سي للشركة.
جدو8 رقم)6)و7):)املوارد ورأسما8

ورد للشركة مبلغ وقدره)100.000 
قسمة) (1000 إلى) مقسمة  درهم 
اجتماعية)100)درهم للحصة موزعة)

كالتالي):
السيد الخوداري محمد)100.000 
درهم تمثل)1000)حصة اجتماعية)؛

 1000 درهم) (100.000 املجموع)
حصة اجتماعية.

السيد) وتسمية  تعيين  تقرر  كما 
للشركة) مسير  محمد  الخوداري 
واستقالة السيدنن الخوداري خالد)

والخوداري التهامي
بكتابة) تم  القايوني  اإلنداع 
لسوق) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
 2021 17)ماي) األربعاء)الغرب بتاريخ)

تحت عدد)2021/67.
172  P

Cabinet Youness de Comptabilité
CABYOUCOM

Av CHAHID MBAREK BEN HOMMANI
Souk El Arbaa du Gharb

Tél : 0537 90 29 78
GSM : 0661 25 96 46

STE LIDARI TRANS
SARL

وركة ذات املسؤولية املحدودة
 ADRESSE : CITE(BADRE

 GROUPE(B(N°160, SOUK 
EL ARBAA
RC : 27177

بتاريخ) عرفي  عقد   بمقت�سى 
بسوق) واملسجل  (2021 ماي) (10
 2021 ماي) (10 الغرب بتاريخ) أربعاء)

وضع القايون األسا�سي لشركة ذات)
 LIDARI TRANS مسؤولية محدودة)
لشركة) تأسيس  (: نلي) ما  تم  حيث 

تحمل الخصائص التالية):
.LIDARI TRANS(:(التسمية

ذات) وركة  (: القايوني) الشكل 
مسؤولية محدودة.

رأس املا8):)حدد في)100.000)درهم)
قسمة اجتماعية) (1000 مقسمة إلى)

من فئة)100)درهم لفائدة):
 500 الخوداري) خالد  السيد 

حصة)؛
 500 الخوداري) التهامي  السيد 

حصة.
يقل املستخدمين ويقل) (: الهدف)

البضائع.
املقر االجتماعي):)حي بدر مجموعة)

ب رقم)160،)سوق أربعاء.
املدة):)99)سنة.

خالد) السيدنن  عين  (: التسيير)
الخوداري والتهامي الخوداري مسيرنن)

للشركة.
بكتابة) تم  القايوني  اإلنداع 
بسوق) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
 2021 ماي) (17 الغرب بتاريخ) أربعاء)
الترتيبي) بالسجل  (325 عدد) تحت 

و27177)بالسجل التحليلي.
173 P

T DAR AGRO CONSEIL
SARL AU

 وركة ذات مسؤولية محدودة 
ذات الشريك الوحيد

رأسمالها : 100.000 درهم
مقرها االجتماعي : كيلومتر 9 طريق 

بوقناد8، سال
السجل التجاري رقم 25833

إعالن عن تصفية
بمقت�سى قرارات الشريك الوحيد)
بالرباط) (2021 مارس) (20 بتاريخ)
كيلومتر)9)طريق القنيطرة،)بوقناد8،)
امليموني) ادريس  السيد  صادق  سال 
وأعفي) التصفية  حسابات  على 
لتوزيع) وصوت  كمصفي  والنته  من 
يطق) تم  للتصفية  الصافي  الرصيد 

بالختم النهائي للتصفية.

حسابات التصفية أودعت بكتابة)

بسال) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

رقم) تحت  (2021 ماي) (10 بتاريخ)

.36613
خالصة وبيان املصفي

174  P

CAP ECO BIO 3000
 وركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

رأسمالها : 100.000 درهم

من السيد عبد الرحيم البورا�سي إلى 

MARITA IMMOBILIERE وركة

تفويت الحصص االجتماعية
استقالة السيد عبد الرحيم 

البورا�سي وتعيين السيد رحا8 
بولكوط مسير للشركة

تحيين القوايين األساسية للشركة
محضر املصادقة على تفويت 

الحصص االجتماعية
طرف) من  محرر  عقد  بمقت�سى 

موثقة) العوفي،) صوييا  األستاذة 

 2021 ماي) و17) (10 بتاريخ) بالرباط 

في) اجتماعية  حصص  تفويت  تم 

CAP ECO BIO 3000)وركة) وركة)

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

الوحيد وذلك كالتالي):

البورا�سي،) الرحيم  عبد  السيد 

الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم)

.G40306

باع وفوت وحو8 جميع حصصه)

 CAP ECO وركة) في  االجتماعية 

 MARITA وركة) إلى  (BIO 3000

IMMOBILIERE)وركة ذات مسؤولية)

محدودة ذات الشريك الوحيد املمثلة)

بولكوط،) رحا8  السيد  طرف  من 

الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم)

.Y81002

تعيين الحصص االجتماعية):

مملوكة) اجتماعية  حصة  (1000

من السيد عبد الرحيم البورا�سي في)

.CAP ECO BIO 3000(وركة
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وبمقت�سى عقد محرر من طرف)
موثقة) العوفي،) صوييا  األستاذة 
تم) (2021 ماي) (17 بتاريخ) بالرباط 
األساسية) القوايين  تحيين  كذلك 

للشركة.
وبمقت�سى عقد محرر من طرف)
موثقة) العوفي،) صوييا  األستاذة 
تم) (2021 ماي) (17 بتاريح) بالرباط 
توقيع محضر املصادقة على تفويت)
الشركة) في  االجتماعية  الحصص 
الرحيم) عبد  السيد  استقالة  وتمت 
الحامل لبطاقة التعريف) البورا�سي،)
الوطنية رقم)G40306)وتعيين السيد)
لبطاقة) الحامل  بولكوط،) رحا8 
 Y81002 رقم) الوطنية  التعريف 

كمسير للشركة.
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
ماي) (21 االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ)

2021)تحت رقم اإلنداع)82559.
175 P

O.B IMPRESSION
SARL AU

إوعار بحل الشركة
20)ننانر) وبناء)على محضر بتاريخ)

2021)تقرر ما نلي):
 O.B IMPRESSION(:(اسم الشركة

.SARL AU
املقر الرئي�سي):)39)وارع لالناقوت)

رقم)5،)عمارة)D،)الدار البيضاء.
ننانر) (20 على مداولة بتاريخ) بناء)
قررت الهيئة االعتبارية حل) (،2021

الشركة مبكرا وتصفيتها.
نونس) السيد  تعيين كمصفي  تم 
األيدلس) دنار  في  املقيم  وافق 
 مجموعة)2)عمارة)1)الطابق)3)رقم)21 
بوسكورة،)الدار البيضاء)التي منحتها)
الستكما8) الصالحيات  أكبر  له 

العمليات االجتماعية.
تم تعيين املكتب الرئي�سي للتصفية)
في)39،)وارع لالناقوت،)رقم)5)عمارة)
العنوان) وهذا هو  البيضاء) الدار  د،)
الذي نجب إرسا8 املراسالت وإخطار)
املتعلقة) واملستندات  اإلجراءات 

بالتصفية.

للسندات) القايوني  اإلنداع  تم 
واملستندات املتعلقة بالتصفية.

للسندات) القايوني  اإلنداع  تم 
في) بالتصفية  املتعلقة  واملستندات 
البيضاء) بالدار  التجارية  املحكمة 
رقم) تحت  (2021 مارس) (3 بتاريخ)

.768316
176 P

STE GR.AZE TOURS
SARL AU

تكوين وركة محدودة املسؤولية 
ذات الشريك الوحيد

بالرباط) مؤرخ  محضر  بمقت�سى 
القوايين) تم وضع  (2021 مارس) (11
األساسية لشركة محدودة املسؤولية)
ذات الشريك الوحيد ذات املميزات)

التالية):
بدون) السيارات  كراء) (: الهدف)

سائق.
املحل) املامون،) قيسارية  (: املقر)

رقم)4،)حسان،)الرباط.
املا8) رأس  حدد  (: املا8)  رأس 

بما قدره)100.000)درهم.
تدار الشركة من طرف) (: التسيير)
السيد راوية واكر ملدة غير محدودة.

بكتابة) تم  (: القايوني) اإلنداع 
بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم) تحت  (2021 أبريل) (16 بتاريخ)

السجل التجاري)152009.
177 P

STE MEJET CAR
SARL AU

تكوين وركة محدودة املسؤولية 
ذات الشريك الوحيد

بالرباط) مؤرخ  محضر  بمقت�سى 
القوايين) تم وضع  (2021 مارس) (11
األساسية لشركة محدودة املسؤولية)
ذات الشريك الوحيد ذات املميزات)

التالية):
بدون) السيارات  كراء) (: الهدف)

سائق.
 5 رقم) (1 التجاري) املحل  (:  املقر)
املجموعة)74)البيتات،)ح.ي.م،)الرباط.

املا8) رأس  حدد  (: املا8)  رأس 
بما قدره)100.000)درهم.

تدار الشركة من طرف) (: التسيير)
السيد محمد علي املجاطي ملدة غير)

محدودة.
بكتابة) تم  (: القايوني) اإلنداع 
بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم) تحت  (2021 ماي) (19 بتاريخ)

السجل التجاري)152131.
178 P

STE HD DOR
SARL AU

رأسمالها : 100.000 درهم
مقرها : زيقة تطوان، حي السعادة، 
عمارة B، رقم 2، الطابق 3، العيون

تعدنالت قايويية
بتاريخ) عرفي  عقد   بمقت�سى 
تمت املصادقة من) (2021 أبريل) (30

طرف الشركاء)على ما نلي):
تفويت) تم  (: حصص) تفويت 
مجموع الحصص االجتماعية للشركة)
من طرف السيد عبد هللا ابووكري)

لفائدة السيد السعيد السعيدي.
السيد) استقالة  تمت  (: التسيير)
السيد) وتعيين  ابووكري  هللا  عبد 
وحيد) كمسير  السعيدي  السعيد 

للشركة ملدة غير محدودة.
اإلنداع) تم  (: القايوني) اإلنداع 
بتاريخ) بالعيون  االبتدائية   باملحكمة 
25)ماي)2021)تحت رقم)2021/1602.
179 P

 STE KADIT SAHARA
MULTISERVICE
ش.م.م بشريك وحيد

رأسمالها : 100.000 درهم
RC : 36743

 2021 25)ماي) تم بالعيون بتاريخ)
إنشاء)وركة بالخصائص التالية):

 KADIT SAHARA (: التسمية)
بشريك) ش.م.م  (MULTISERVICE

وحيد.
والعام) الخاص  النقل  (: النشاط)
والنقل) البضائع  يقل  لألشخاص،)

املدر�سي.

زيقة) (،9 رقم) (: االجتماعي) املقر 

صنعاء،)وارع موالي نوسف،)العيون.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التأسيس.
رأس املا8):)100.000)درهم مقسمة)

على)1000)حصة مقسمة كالتالي):

 1000 السيدة كلثوم اد بن جعا)

حصة.

محمد) أحزام  السيد  (: التسيير)

غير) ملدة  للشركة  الوحيد  املسير 

محدودة.

اإلنداع) تم  (: القايوني) اإلنداع 

بتاريخ) بالعيون  االبتدائية  باملحكمة 

25)ماي)2021)تحت رقم)2021/1597.

180 P

PEPINIERE SAKIA EL HAMRA
ش.م.م بشريك وحيد

رأسمالها : 100.000 درهم

 RC : 36735

 2021 25)ماي) تم بالعيون بتاريخ)

إنشاء)وركة بالخصائص التالية):

 PEPINIERE SAKIA EL(:(التسمية

HAMRA)ش.م.م بشريك وحيد.

املنبت،) استغال8  (: النشاط)

املثمرة،) األشجار  تسويق  غرس،)

أعما8 البستنة.

املقر االجتماعي):)وارع)20)غشت،)

الطابق الخامس،) حي موالي رويد،)
(،17/15005 رقم) العقاري  رسم 

العيون.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التأسيس.
رأس املا8):)100.000)درهم مقسمة)

على)1000)حصة مقسمة كالتالي):

 1000 بلوزة) ملنين  أم  السيدة 

حصة.

السيدة أم ملنين بلوزة) (: التسيير)

غير) ملدة  للشركة  الوحيدة  املسيرة 

محدودة.

اإلنداع) تم  (: القايوني) اإلنداع 

بتاريخ) بالعيون  االبتدائية  باملحكمة 

25)ماي)2021)تحت رقم)2021/1591.

181 P
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BELLE VIAND
SARL AU

إوعار بالزيادة رأس املا8 الشركة
في)24)ماي)2021)الشريك الوحيد)
 BELLE  VIAND SARL AU(في وركة

قرر ما نلي):
زيادة رأس املا8 الشركة):

قرر السيد عبد العالي حمدو�سي)
 BELLE VIAND(زيادة رأسما8 وركة
SARL AU)من خال8 التأسيس يقدا)
 1.000.000 درهم إلى) (100.000 من)
إلى) سهم  (1000 من) واألسهم  درهم 
10.000)سهم من خال8 تعدنل مواد)
النظام األسا�سي املذكورة أعاله على)

النحو التالي):
عبد العالي حمدو�سي)1.000.000 

درهم.
السيد عبد) (: التنظيم) أو  اإلدارة 

العالي حمدو�سي.
اإلنداع) نتم  (: القايوني) اإلنداع 
بالدار) التجارية  باملحكمة  القايوني 
ماي) (26 في) (779774 برقم) البيضاء)

.2021
182  P

 RESIDENCE BASATINE
AMINE

إوعار بتشكيل وركة
في) مؤرخ  خاص  عقد   بموجب 
وركة) تشكيل  تم  (،2021 ماي) (17
تتمثل خصائصها الرئيسية في اآلتي):

 RESIDENCE (: الشركة) اسم 
.BASATINE AMINE

الشكل القايوني):)وركة محدودة)
املسؤولية ذات وريك وحيد.

غرض الشركة):)منعش عقاري.
 املقر الرئي�سي):)حي النور،)مجموع أ)
عثمان،) سيدي  (24 زيقة) (34  رقم)

الدار البيضاء.
املدة):)99)سنة.

درهم) (5.000.000 (: املا8) رأس 
 200 25.000)سهم بقيمة) مقسم إلى)

درهم لكل منها على النحو التالي):
اإلله) عبد  الدويا�سي  السيد 

5.000.000)درهم.

السيد) (: التنظيم) أو  اإلدارة 

الدويا�سي عبد اإلله.

السنة االجتماعية):)من فاتح ننانر)

إلى)31)ديسمبر.

اإلنداع) تم  (: القايوني) اإلنداع 

بالدار) التجارية  باملحكمة  القايوني 

البيضاء)برقم)778482.

183 P

SELBATIMO
SARL

إوعار بحل الشركة
بتاريخ) ( محضر) على   وبناء)

20)أكتوبر)2020)تقرر ما نلي):

 SELBATIMO (: الشركة) اسم 

.SARL

حبيبة،) تجزئة  (: الرئي�سي)  املقر 

لكليات،) وارع  (،2 الطابق) (39 رقم)

الدار البيضاء.

بناء)على مداولة بتاريخ)20)أكتوبر)

الشركاء) مجموعة  قررت  (،2020

ودنا،) وتصفيتها  مبكرا  الشركة  حل 

للسيد وهروش) تعيينها كمصفي  تم 

محمد،)املقيم لساسفة،)تجزئة عملية)

الدار البيضاء) (،6 رقم) (17  ليساسفة)

في) مقيمة  الفالحي  سلوى  والسيد 

 1 الشقة) (114 رقم) يسرى  تجزئة 

األلفة،)الدار البيضاء)التي منحتها له)

أكبر الصالحيات الستكما8 العمليات)

االجتماعية.

الرئي�سي) املكتب  تعيين  تم 

 39 رقم) حبيبة  تجزئة  في  للتصفية 

الدار) لكليات  وارع  (،2 الطابق)

املراسالت) إرسا8  ويجب  البيضاء)

اإلخطار) نتم  وأن  العنوان  هذا  إلى 

املتعلقة) واملستندات  باألفعا8 

بالتصفية.

للسندات) القايوني  اإلنداع  تم 

في) بالتصفية  املتعلقة  واملستندات 

املحكمة التجارية بالدار البيضاء)بتاريخ)

21)ننانر)2021)تحت رقم)762154.

184  P

POWER AMAN
SARL AU

إوعار بحل الشركة
بتاريخ) محضر  على   وبناء)

8)أبريل)2021)تقرر ما نلي):
 POWER AMAN (: اسم الشركة)

.SARL AU
وارع) (61 (: الرئي�سي) املقر 
ملعاني) مصطفى  منطقة  لالناقوت،)
رياض،) مركز  (2 الطابق) (،39 رقم)

الدار البيضاء.
أبريل) (8 بتاريخ) مداولة  على  بناء)
قررت الهيئة االعتبارية حل) (،2021

الشركة مبكرا وتصفيتها.
حرمة) زكرياء) كمصفي  تعيين  تم 
 81  هللا املقيم في يجمة البيضاء)رقم)

منحة) التي  الدروة  (1  الطابق)
الستكما8) الصالحيات  أكبر  له 

العمليات االجتماعية.
الرئي�سي) املكتب  تعيين  تم 
لالناقوت) وارع  (61 في) للتصفية 
 39 رقم) ملعاني  مصطفى  منطقة 
الطابق)2)مركز رياض،)الدار البيضاء)
نجب) الذي  بالعنوان  هو  وهذا 
إرسا8 املراسالت وإخطار اإلجراءات)

واملستندات املتعلقة بالتصفية.
للسندات) القايوني  اإلنداع  تم 
في) بالتصفية  املتعلقة  واملستندات 
املحكمة التجارية بالدار البيضاء)بتاريخ)

16)أبريل)2021)تحت رقم)774721.
185 P

SHIZUKO ENGINES
SARL

إوعار بحل الشركة
بتاريخ) محضر  على   وبناء)

23)مارس)2021)تقرر ما نلي):
 SHIZUKO (: الشركة) اسم 

.ENGINES SARL
زيقة لعرعار،) (97 (: املقر الرئي�سي)
الدار) السلطان،) مرس  (،3 الطابق)

البيضاء.
مارس) (3 على مداولة بتاريخ) بناء)
قررت الهيئة االعتبارية حل) (،2021

الشركة مبكرا وتصفيتها.

جواد) كمصفي  تعيين  تم 

يجمة) في  املقيم  املجيد  عبد 
 54 زيقة) (3 ناسمينة) حي  البيضاء)
منحة) التي  الشق  عين  (37  رقم)

الستكما8) الصالحيات  أكبر  له 

العمليات االجتماعية.

الرئي�سي) املكتب  تعيين  تم 
زيقة لعرعار الطابق) (97 للتصفية في)

البيضاء) الدار  سلطان،) مرس  (3

نجب) الذي  بالعنوان  هو  وهذا 

إرسا8 املراسالت وإخطار اإلجراءات)

واملستندات املتعلقة بالتصفية.

للسندات) القايوني  اإلنداع  تم 

في) بالتصفية  املتعلقة  واملستندات 

املحكمة التجارية بالدار البيضاء)بتاريخ)

16)أبريل)2021)تحت رقم)774720.

186 P

MAC VI CONTRACTORS
ش.م.م

تأسيس وركة
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم) (2021 أبريل) (29 بتاريخ) بالرباط 

إنشاء)القايون األسا�سي لشركة ذات)

املميزات) ذات  املحدودة  املسؤولية 

التالية):

1)-)الشركاء):
رويد اماست)؛
زينب عيشون.

 MAC VI (: التسمية) (- (2

CONTRACTORS)ش.م.م.

للشركة) (: الشركة) غرض  (- (3

املغرب) داخل  متعددة  نشاطات 

وخارجه تتمثل أساسا في):

التركيبات الكهربائية)؛

أوغا8 البناء)واألوغا8 املتنوعة)؛

املفاوضات التجارية.

وارع) (15 (: الرئي�سي) املقر  (- (4

األبطا8،)وقة)4)أكدا8،)الرباط.

5)-)مدة الشركة):)99)سنة ابتداء)

من نوم تأسيسها.
في) حدد  (: الشركة) رأسما8  (- (6

 1000 إلى) مقسما  درهم  (100.000

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
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رويد اماست)400)بقيمة)40.000 
درهم)؛

زينب عيشون)600)بقيمة)60.000 
درهم.

6)-)التسيير):)الشركة مسيرة إداريا)
رويد) طرف  من  محددة  غير  وملدة 

اماست.
:)من فاتح) السنة االجتماعية) (- (8

ننانر إلى)31)ديسمبر من كل سنة.
:)تم تسجيل) 9)-)اإلنداع القايوني)
الشركة بالسجل التجاري للمحكمة)
 2021 25)ماي) التجارية بالرباط نوم)

رقم السجل التجاري)152211.
187 P

ATELIERS AFRIC
تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة
تبعا للعقد العرفي بتاريخ)27)أبريل)
2021،)تم وضع قوايين الشركة ذات)

املميزات التالية):
.ATELIERS AFRIC(:(التسمية

ذات) وركة  (: القايوني) الشكل 
املسؤولية املحدودة.

املوضوع):
قوالب) وتجميع،) تصنيع  إنشاء،)
املسلحة،) الخرسايية  لألعمدة 
واألبراج،) الكهربائية،) واألعمدة 
وتوريد املعدات وامللحقات الكهربائية)
واملتوسط) املنخفض  الجهد  ذات 

والجهد العالي)؛
والتجميع،) التصنيع  اإلنشاءات،)
)التصنيع) واملعديية) امليكاييكية 
امليكاييكي،)أعما8 الغالنات،)املواسير)
امللحومة واإلطار املعدني من الصلب)

واملواد من أي يوع()؛
املواد) وتحويل  التعدنن  أعما8 
والتجميع،) القطع واللحام وااليحناء)

إلخ()؛
امليكاييكي) والتصنيع  اآلالت 

)الطحن،)الخراطة،)إلخ()؛
أعما8 الصياية واإلمداد البحري)؛

على) الصياية  أعما8  جميع 
والتركيب) الصناعية  املعدات 

والتصنيع امليكاييكي)؛

والتركيب) البناء) أعما8  جميع 
والصياية للمعدات الكهربائية،)إلخ.

البعث،) وارع  (: الرئي�سي) املقر 
(،210 رقم) (،120 بلوك) حي القدس،)

العيون.
الرأسما8):)حدد في مبلغ)100.000 
حصة من) (1000 إلى) درهم مقسمة 

فئة)100)درهم موزعة كالتالي):
نحظيه لدمك)500)حصة)؛
عبد هللا اخلق)500)حصة.

نحظيه) تسير من طرف  (: اإلدارة)
لدمك.

بكتابة) تم  (: القايوني) اإلنداع 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون)
رقم) تحت  (2021 ماي) (20 بتاريخ)
وتم تسجيلها بالسجل) (2021/1554
التحليلي عدد) الرقم  التجاري تحت 

.36679
188 P

NEW 2016
SARL

تعدنالت قايويية
االستثنائي) العام  الجمع  إثر  على 
وركة) (NEW 2016 ملساهمي وركة)
البالغ) املحدودة،) املسؤولية  ذات 
درهم والكائن) (5.000.000 رأسمالها)
الدويرة،) بساحة  االجتماعي  مقرها 
إقامة الفتح،)الطابق األو8،)الشقة)3 

العيون،)تقرر ما نلي):
 25000 مجموع حصص) تفويت 
محمد) لفائدة  باني  هشام  حصة 

بنشيكر.
كتابة) لدى  القايوني  اإلنداع  تم 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون)
رقم) تحت  (2021 ماي) (24 بتاريخ)

.2021/1574
189 P

MAYA SERVICES
SARL AU

تعدنالت قايويية
االستثنائي) العام  الجمع  إثر  على 
 MAYA SERVICES وركة) ملساهمي 
وركة ذات املسؤولية املحدودة ذات)
رأسمالها) البالغ  الواحد،) املساهم 

مقرها) والكائن  درهم  (100.000
 E بلوك) (1 االجتماعي بتجزئة الوكالة)
عمارة)H142)الشقة رقم)2،)العيون،)

تقرر ما نلي):
مجموع) حصة  (1000 تفويت)
زهير) لفائدة  محوخ  بووتى  حصص 
700)حصة ولفائدة بووتى) وهداوي)

كثير)300)حصة.
من) القايوني  الشكل  تحويل 
املحدودة) املسؤولية  ذات  وركة 
ذات املساهم الواحد إلى وركة ذات)

املسؤولية املحدودة.
االجتماعي) املقر  عنوان  تأكيد 
 1 الوكالة) بتجزئة  الكائن  للشركة 
(،2 H142)الشقة رقم) E)عمارة) بلوك)

العيون.
كمسير) وهداوي  زهير  تعيين 

للشركة.
كتابة) لدى  القايوني  اإلنداع  تم 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون)
بتاريخ)24)ماي)2021)تحت رقم)1575.
190 P

ECOLOPROM
SARL

Au(capital(de 100.000 DHS
 Témara(Imm 3108 Appt 4 Rue

Abdelkrim Alkhatib Wifaq
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
العام) للجمع  (2021 ماي) (20
وركة) في  للمساهمين  االستثنائي 
ذات) (ECOLOPROM SARL

املسؤولية املحدودة قرر ما نلي):
احمد) السيد  املسيرنن  استقالة 

بوكالطة والسيد سعيد بوكالطة.
تعيين السيد اسماعيل بوكالطة،)
رقم) الوطنية  للبطاقة  الحامل 
جون) (1 بشارع) والقاطن  (R143095
جيرودو وقة)39)ليل،)فرنسا كمسير)

وحيد للشركة.
تحيين النظام األسا�سي للشركة.

كتابة) لدى  القايوني  اإلنداع  تم 
بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 

25)ماي)2021)تحت رقم)114862.
191 P

BATIWOLD
SARL

Au(capital(de 100.000 DHS
 Témara(Imm 3108 Appt 4 Rue

Abdelkrim Alkhatib Wifaq
بتاريخ) عرفي  عقد   بمقت�سى 
العام) للجمع  (2021 ماي) (20
وركة) في  للمساهمين  االستثنائي 
BATIWORLD SARL)ذات املسؤولية)

املحدودة قرر ما نلي):
احمد) السيد  املسيرنن  استقالة 

بوكالطة والسيد سعيد بوكالطة.
تعيين السيد اسماعيل بوكالطة،)
رقم) الوطنية  للبطاقة  الحامل 
جون) (1 بشارع) والقاطن  (R143095
جيرودو وقة)39)ليل،)فرنسا كمسير)

وحيد للشركة.
تحيين النظام األسا�سي للشركة.

كتابة) لدى  القايوني  اإلنداع  تم 
بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 

25)ماي)2021)تحت رقم)5748.
192  P

KETABCOM
ش.م.م

في) املؤرخ  القرار   بمقت�سى 
الوحيد) للشريك  (2021 فبرانر) (15

للشركة تقرر ما نلي):
الحل املسبق للشركة.

محمد) املنصور  السيد  تعيين 
ذمته) وإخالء) للشركة  كمصفي 

كمسير للشركة.
 تعيين مقر الشركة مكان للتصفية):)
زيقة أحمد البيضاوي السوي�سي،) (2

الرباط.
كاتب) لدى  القايوني  اإلنداع  تم 
بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 
نوم)23)مارس)2021)تحت رقم)112007.
193 P

CASAWEST
SARL

مؤرخ) عرفي  عقد   بموجب 
 2020 أكتوبر) (15 في) بالدار البيضاء)

تم إقرار ما نلي):
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غبرنال) روزاية  (: مسير) استقالة 
فنسيلو.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
التجارية بالدار البيضاء)في)8)ننانر)2021 

تحت عدد)760755.
194  P

CASACKET
SARL

 وركة محدودة املسؤولية 
ذات الشريك الوحيد

رأسمالها : 1.000.000 درهم
املقر الرئي�سي : 16 زيقة باب املندب، 

حي رسين
مؤرخ) عرفي  عقد   بموجب 
بالدار البيضاء)في)23)نوليو)2020)تم)

إقرار ما نلي):
للشركة) االجتماعي  املقر  تحويل 
مكاتب) فضاء) (: التالي) العنوان  إلى 
أندن زاوية وارع الجيش امللكي وزيقة)

ألزاس،)مكتب رقم)14،)املحمدنة.
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
التجارية بالدار البيضاء)في)16)مارس)

2021)تحت عدد)747102.
195  P

 BIOMETRICS MOTION
CAPTURE MAGHREB

SARL
وركة محدودة املسؤولية
رأسمالها : 100.000 درهم

املقر الرئي�سي : 26 وارع مرس 
السلطان، رقم 3، الدار البيضاء
تحويل املقر االجتماعي للشركة

مؤرخ) عرفي  عقد   بموجب 
تم) (2017 ماي) (31 في) بالدار البيضاء)

تقرير ما نلي):
للشركة) االجتماعي  املقر  تحويل 
املسيرة) إقامة  (: التالي) العنوان   إلى 

رقم)72،)املحمدنة.
تفويض أسهم الشركة من السيد)
لعسل املصطفى والسيد لعسل يور)

الدنن إلى السيدة لعسل ليلى.
استقالة السيد لعسل املصطفى)

والسيد لعسل يورالدنن.

تعيين السيدة لعسل ليلى مسيرة)
ألجل غير محدد.

اإلنداع) تم  (: القايوني) اإلنداع 
القايوني بكتابة ضبط املحكمة التجارية)
بالدار البيضاء)في)31)ماي)2017)تحت)
 2017 أكتوبر) (4 وفي) (643715 عدد)
باملحكمة التجارية) (1384 تحت عدد)

باملحمدنة.
196  P

MAKROUM & FILS
SARL

وركة محدودة املسؤولية
رأسمالها : 100.000 درهم

املقر الرئي�سي : تجزئة اإلصالح رقم 1 
إقامة باعزاوي ابن أحمد

مؤرخ) عرفي  عقد   بموجب 
تقرير) تم  (2020 ديسمبر) (7  بتاريخ)

ما نلي):
السيد) من  الشركة  أسهم  بيع 
السيدة) إلى  القادر  عبد   مكروم 

بن كران مريم.
استقالة السيد مكروم عبد القادر.

تعيين السيدة لعسل ليلى مسيرة)
وحيدة ألجل غير محدود.

 DELICES بإوارة) الشركة  تزويد 
.MAKROUM

اإلنداع) تم  (: القايوني) اإلنداع 
املحكمة) الضبط  بكتابة  القايوني 
فبرانر) (18 في) أحمد  ابن  االبتدائية 
2021)تحت عدد)10)السجل التجاري)

رقم)1013.
197  P

ADLEAD MEDIA
SARL AU

وركة محدودة املسؤولية
رأسمالها : 100.000 درهم

املقر الرئي�سي : 26 وارع مرس 
السلطان، رقم 3، الدار البيضاء

مؤرخ) عرفي  عقد   بموجب 
بالدار البيضاء)في)15)فبرانر)2021)تم)

تقرير ما نلي):
هشام) من  الشركة  أسهم  بيع 

علوي إلى السيد حمزة بوطويل.

استقالة السيد هشام علوي.
تعيين السيد حمزة بوطويل مسير)

ألجل غير محدد.
اإلنداع) تم  (: القايوني) اإلنداع 
املحكمة) ضبط  بكتابة  القايوني 
التجارية بالدار البيضاء)في)15)مارس)

2021)تحت عدد)770023.
198  P

األستاذ محمد رويد التدالوي
موثق بالدار البيضاء

67/69)وارع موالي ادري األو8،)الطابق األو8،)
الشقة رقم)3

0522 82 25 88 /0522 82 18 99
الفاكس):)42 15 82 0522

TRY INVEST
SARL

وركة محدودة املسؤولية
رأسما8 اجتماعي : 100.000 درهم

28 زيقة الغضفة، الطابق األر�سي، 
مكتب رقم 1، املعاريف، الدار البيضاء

تأسيس وركة
بمقت�سى عقد توثيقي تلقاه األستاذ)
بالدار) موثق  التدالوي  رويد  محمد 
 2020 يوفمبر) (12 بتاريخ) البيضاء)
ذات) للشركة  األسا�سي  النظام  وضع 
وحيد) بشريك  املحدودة  املسؤولية 

بالخصائص اآلتية):
 TRY INVEST SARL (: التسمية)

وركة محدودة املسؤولية.
الهدف االجتماعي):
اإلنعاش العقاري)؛

الوساطة)؛
واقتناء) عقاري  مجمع  إدارة 

عقارات)؛
استيراد وتصدنر وتجارة وتسويق)

أي منتج أو مادة)؛
إنشاء)وإدارة العقارات)؛

العقاري) الترويج  عمليات  جميع 
البيع أو اإلنجار)؛

وعموما جميع املعامالت التقنية)
الصناعية) أو  التجارية  أو   والفنية 
أو املالية أو املنقولة أو الغير املنقولة أو)
العقارية التي قد تكون مرتبطة بشكل)
مباور أو غير مباور بغرض الشركة أو)

من املحتمل أن تساهم في امتداده.

املقر االجتماعي):)28)زيقة الغضفة)
 1 رقم) مكتب  األر�سي،) الطابق 

املعاريف،)الدار البيضاء.
املدة):)99)سنة ابتداء)من تسجيلها)

بالسجل التجاري.
الرأسما8 االجتماعي):)نحدد رأسما8)
الشركة في مبلغ)100.000)درهم محررة)

جميعها على الشكل التالي):
 17000 السيد عبد القادر طاوي)

درهم)؛
 17000 طاوي) ادريس  السيد 

درهم)؛
 18000 السيد عبد املجيد طاوي)

درهم)؛
مومناني) تكناوتي  العربي  السيد 

48000)درهم)؛
املجموع)100.000)درهم.

في) الحصص  تحدد  (: الحصص)
كل) قيمة  اجتماعية  حصة  (1000
على) جميعها  محررة  (100 حصة)

الشكل التالي):)
 170 طاوي) القادر  عبد  السيد 

حصة)؛
السيد ادريس طاوي)170)حصة)؛

 180 طاوي) املجيد  عبد  السيد 
حصة)؛

مومناني) تكناوتي  العربي  السيد 
480)حصة)؛

املجموع)1000)حصة.
السنة االجتماعية):)من فاتح ننانر)

إلى)31)ديسمبر.
تسير الشركة ملدة غير) (: التسيير)
محددة من طرف واحد أو أكثر من)
الشركاء) قبل  من  معينين  املسيرنن 

وهم السادة):
والسيد) طاوي  ادريس  السيد 
عبد) والسيد  طاوي  القادر  عبد 
املجيد طاوي والسيد العربي تكناوتي)

مومناني.
وتلتزم الشركة في جميع عقودها)
اثنين) ملسيرنن  املشترك  بالتوقيع 
سواء)السيد العربي تكناوتي مومناني)
السيد) أو  طاوي  ادريس  والسيد 
العربي تكناوتي مومناني والسيد عبد)
القادر طاوي أو السيد العربي تكناوتي)

مومناني والسيد عبد املجيد طاوي.
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تم اإلنداع القايوني املركز الجهوي)

بتاريخ) البيضاء) بالدار   لالستثمار 

28)ديسمبر)2020)تحت عدد)484401.
للخالصة والبيان

األستاذ محمد رويد التدالوي

199  P

BOREVET
SARL

تأسيس
بموجب عقد عرفي مؤرخ بالدار)

البيضاء)في)8)فبرانر)2021،)تم وضع)

محدودة) لشركة  األسا�سي  القايون 

املسؤولية بالخصوصيات التالية):

BOREVET SARL(:(التسمية

مرس  وارع   26  : الرئي�سي  املقر 

السلطان رقم 3 الدار البيضاء.

املوضوع : تكمن أهداف الشركة 

والتركيب  الدنكور  يصائح  نلي  فيما 

لألفراد واملهنيين.

املدة : 99 سنة.
رأسمالها : حدد رأسما8 الشركة 

مخصصة  درهم   100.000 مبلغ  في 

كايتين  والسيدة  أالن  صباح  للسيد 

ميراي.

قبل  من  الشركة  تسير   : التسيير 

كايتين  والسيدة  أالن  صباح  السيد 

ميراي.

بكتابة  القايوني  اإلنداع  تم 

بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 

تحت   2021 مارس   19 في  البيضاء 

عدد 770887 السجل التجاري رقم 

.495205

200 P

NAZIH ELEC
SARL AU

تأسيس
بموجب عقد عرفي مؤرخ بالدار)

البيضاء)في)8)فبرانر)2021،)تم وضع)

محدودة) لشركة  األسا�سي  القايون 

املسؤولية بالخصوصيات التالية):

 NAZIH ELEC SARL (: التسمية)

AU

دنار  مشروع   8  : الرئي�سي  املقر 
 A6GH 6 رقم MG األيدلس 3 طابق

بوسكورة الدار البيضاء.
املوضوع : تكمن أهداف الشركة 

فيما نلي استيراد وتصدنر.
املدة : 99 سنة.

رأسمالها : حدد رأسما8 الشركة 
مخصصة  درهم   100.000 مبلغ  في 

للسيد نونس دعنون.
قبل  من  الشركة  تسير   : التسيير 

السيد نونس دعنون.
بكتابة  القايوني  اإلنداع  تم 
بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 
تحت   2021 فبرانر   10 في  البيضاء 
عدد 764841 السجل التجاري رقم 

.489177
201 P

MAKROUM & FILS
SARL
تأسيس

بموجب عقد عرفي مؤرخ بالدار)
البيضاء)في)4)أكتوبر)2020،)تم وضع)
محدودة) لشركة  األسا�سي  القايون 

املسؤولية بالخصوصيات التالية):
 MAKROUM(&(FILS (: التسمية)

SARL
اإلصالح  تجزئة   : الرئي�سي  املقر 
رقم 1 إقامة باعزاوي ابن أحمد الدار 

البيضاء.
املوضوع : تكمن أهداف الشركة 
واملخابز  واملطاعم  املقاهي  نلي  فيما 

ومناطق الترفيه.
املدة : 99 سنة.

رأسمالها : حدد رأسما8 الشركة 
مخصصة  درهم   100.000 مبلغ  في 
والسيدة  القادر  للسيد مكروم عبد 

بن كران مريم.
قبل  من  الشركة  تسير   : التسيير 
والسيدة  القادر  عبد  السيد مكروم 

بن كران مريم.
بكتابة  القايوني  اإلنداع  تم 
بابن  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
أحمد في 13 يوفمبر 2020 تحت عدد 

136 السجل التجاري رقم 1013.
202 P

FOUSKA BTP
تأسيس

تم وضع) (،2021 ماي) (24 بتاريخ)

محدودة) لشركة  األسا�سي  القايون 

ذات) وحيد  بشريك  املسؤولية 

املميزات التالية):

.FOUSKA BTP(:(التسمية

الرأسما8 : 100.000 درهم.

حي   23 رقم   : االجتماعي  املقر 

الفضيلة تمارة.

أوغا8   : االجتماعي  املوضوع 

مختلفة.

التسيير : من طرف فاسكا محمد.

املدة : 99 سنة.

السنة االجتماعية : من فاتح ننانر 

إلى 31 ديسمبر.

املحكمة  في  القايوني  اإلنداع  تم 

ماي   24 بتاريخ  بتمارة  االبتدائية 

2021 تحت عدد 5722.

203 P

SCORP INTERIM
SARL AU

تأسيس
تم وضع القايون األسا�سي لشركة)

وحيد) بشريك  املسؤولية  محدودة 

ذات املميزات التالية):

.SCORP INTERIM(:(التسمية

الرأسما8 : 100.000 درهم.

املقر االجتماعي : رقم 154 وارع 

بئر ايزران 33 الدار البيضاء.

املوضوع االجتماعي : الوساطة في 

التعيين والتوظيف.

التسيير : سيتم تسيير الشركة من 

طرف افرج يوفل.

جعفر  افرج   : الرأسما8  توزعي 

1000 حصة.

السجل  في  الشركة  تسجيل  تم 

 503339 رقم  تحت  التجاري 

)املحكمة التجارية بالدار البيضاء( .

204 P

مكتب األستاذ عبد اللطيف قاسمي

موثق

605،)وارع محمد الخامس بلفدنر،)الطابق)

الرابع،)رقم)8

 PERIMETRE
COMMUNICATION

وركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسمالها 500.000 درهم

مقرها االجتماعي بالدار البيضاء، 
158 وارع ايفا

سجلها التجاري بالدار البيضاء رقم 
83375

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
 PERIMETRE» لشركة) االستثنائي 
 22 بتاريخ) («COMMUNICATION

سبتمبر)2009 :
االستثنائي) العام  الجمع  قرر 
 500.000 من) الشركة  رأسما8  رفع 
عن) درهم  (1.000.000 إلى) درهم 
5.000)سهم جدند،)ان) طريق إنشاء)
نكتتب ويسدد عن طريق التعويض)
مع املطالبة بالدنون املستحقة على)

الشركة.
املحكمة) قسم  في  اإلنداع  تم 
 27 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتوبر)2009)تحت رقم)342294.
بمثابة مقتطف وبيان

األستاذ عبد اللطيف قاسمي

205 P

LINAS CO THERAPY
SARL

رأسمالها 10.000 درهم
مقرها االجتماعي : 292 وارع 

الزرقطوني الدار البيضاء
سجل تجاري 430679

الزيادة في رأسما8 الشركة
في) املؤرخة  املداوالت  خال8  من 
االجتماع) قرر  (،2021 مارس) (19
 LINAS CO(العام غير العادي لشركة

THERAPY)ما نلي):
 10.000 املا8 من) ( زيادة في رأس)
100.000)درهم،)من خال8) درهم إلى)
بقيمة) جدندة  حصة  (900 إنشاء)
مدفوعة) درهم،) (100 اسمية قدرها)
بعض) تعويض  طريق  عن  بالكامل 
الدنون السائلة واملستحقة مملوكة)

من قبل الشركاء)في الشركة.
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من) (6 للبند) املقابل  التعدنل 
النظام األسا�سي.

التصدنق على الصياغة الجدندة)
للنظام األسا�سي املحدث.

محكمة) في  القايوني  اإلنداع  تم 
 20 بتاريخ) التجارية  البيضاء) الدار 

ماي)2021)تحت رقم)779070.
للنشر واالستخالص

206 P

األستاذ جما8 الدنن العلمي

وارع الصحراء،)سكتور)6،)رقم)1137،)حي)

السالم،)سال

ELECTROMED
ش.ذ.م.م

رأسمالها : 300.000 درهم
مقرها االجتماعي بسال، سال 

الجدندة، وارع سيدي محمد 
بلحسن، عمارة رقم 50، وقة رقم 3

للجمع) توثيقي  محضر  بمقت�سى 
العام االستثنائي بتاريخ)3)ماي)2021،)
وركة   «ELECTROMED» لشركة)
رأسمالها   محدودة،  مسؤولية  ذات 
االجتماعي  مقرها  درهم،   300.000
سيدي  وارع  الجدندة،  سال  بسال، 
محمد بلحسن، عمارة رقم 50، وقة 
التجاري  بالسجل  املسجل   ،3 رقم 
لدى املحكمة االبتدائية بسال تحت 
لحسن  ورثة  بحضور   ،1893 عدد 
حعبي،  مريمة  السيدة  وهم  بلمدني 
السيد سعد بلمدني، اآلنسة هاجر 
بلمدني واآلنسة آنة بلمدني، والشركاء 
األصليين وهم السيد احمد بلمدني، 
السيدة ازهور بلمدني، السيد عربية 
والسيد  بلمدني  خدنجة  بلمدني، 

بوعزة بلمدني، تقرر ما نلي :
1 - التأكد من وفاة املرحوم السيد 

لحسن بلمدني.
2 - تعداد الشركاء الجدد.

3 - تقسيم الحصص االجتماعية 
للمرحوم بين الورثة.

4 - تسمية مسيرة جدندة للشركة 
في شخص السيدة مريم حعبي.

بالسجل  القايوني  اإلنداع  تم 
االبتدائية  املحكمة  لدى  التجاري 
بسال بتاريخ 20 ماي 2021 تحت عدد 

.431
207 P

 FCP UPLINE RETAIL

SERENITE
صندوق توظيفي جماعي مرخص 

له من طرف الهيأة املغربية لسوق 

الرساميل بتاريخ 30 مارس 2021

التكوين
صندوق) تدبير  قايون  وضع  تم 

توظيف جماعي تكمن مميزاته فيما)

نلي):

 FCP UPLINE RETAIL(:(التسمية

.SERENITE

تم تحدند مدة صندوق) (: ( املدة)

التوظيفي الجماعي في)99)سنة ابتداء)

من تاريخ إنداع الوثائق املشار إليها في)

من الظهير بمثابة قايون) (26 الفصل)

 21 بتاريخ) الصادر  (213-93-1 رقم)

بكتابة الضبط لدى) (1933 سبتمبر)

الحل) حالة  عدا  التجارية  املحكمة 

عليها) املنصوص  التمدند  أو  املسبق 

في هذا النظام األسا�سي أو في الظهير)

املشار إليه أعاله.

املؤسسة املودع لديها):

(،101 املركزي،) الشعبي  البنك 

وارع الزرقطوني الدار اليبضاء.

 UPLINE (: التدبير) مؤسسة 

 CAPITAL MANAGEMENT

رأسمالها) اإلسم  مجهولة  وركة 

مقرها) الكائن  درهم  (10.000.000

بالدار البيضاء)101)وارع الزرقطوني.

(: األو8) الحسابات  منتدب 

 CABINET(A(SAAÏDI(&(ASSOCIES

بهاء) السيدة  طرف  من  املمثل 

ساحة) (4 مقرها) الكائن  السعيدي،)

ماريشا8 الدار البيضاء.

(: األولية) التقدمات  مبلغ 

 1000 1.000.000)درهم مقسمة إلى)

للحصة) درهم  (1.000 ذات) حصة 

كليا) تم  إسمية  كقيمة  الواحدة 

اكتتابها ودفع قيمتها.

نمكن) ال  التي  املوجودات  مبلغ 

الحصص) القيام بإعادة وراء) دويه 

500.000)درهم.

بكتابة) القايوني  اإلنداع  تم 
الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار)
البيضاء)في)25)ماي)2021)تحت رقم)

.779617
208 P

 FCP UPLINE RETAIL
SERENITE PLUS

صندوق توظيفي جماعي مرخص 
له من طرف الهيأة املغربية لسوق 
الرساميل بتاريخ 30 مارس 2021

التكوين
صندوق) تدبير  قايون  وضع  تم 
توظيف جماعي تكمن مميزاته فيما)

نلي):
 FCP UPLINE RETAIL(:(التسمية

.SERENITE
تم تحدند مدة صندوق) (: ( املدة)
التوظيفي الجماعي في)99)سنة ابتداء)
من تاريخ إنداع الوثائق املشار إليها في)
من الظهير بمثابة قايون) (26 الفصل)
 21 بتاريخ) الصادر  (213-93-1 رقم)
بكتابة الضبط لدى) (1933 سبتمبر)
الحل) حالة  عدا  التجارية  املحكمة 
عليها) املنصوص  التمدند  أو  املسبق 
في هذا النظام األسا�سي أو في الظهير)

املشار إليه أعاله.
املؤسسة املودع لديها):

(،101 املركزي،) الشعبي  البنك 
وارع الزرقطوني الدار اليبضاء.

 UPLINE (: التدبير) مؤسسة 
 CAPITAL MANAGEMENT
رأسمالها) اإلسم  مجهولة  وركة 
مقرها) الكائن  درهم  (10.000.000
بالدار البيضاء)101)وارع الزرقطوني.
(: األو8) الحسابات  منتدب 
 CABINET(A(SAAÏDI(&(ASSOCIES
بهاء) السيدة  طرف  من  املمثل 
ساحة) (4 مقرها) الكائن  السعيدي،)

ماريشا8 الدار البيضاء.
(: األولية) التقدمات  مبلغ 
 1000 1.000.000)درهم مقسمة إلى)
للحصة) درهم  (1.000 ذات) حصة 
كليا) تم  إسمية  كقيمة  الواحدة 

اكتتابها ودفع قيمتها.

نمكن) ال  التي  املوجودات  مبلغ 

الحصص) القيام بإعادة وراء) دويه 

500.000)درهم.

بكتابة) القايوني  اإلنداع  تم 

التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

 2021 ماي) (24 في) البيضاء) بالدار 

تحت رقم)779320.

209 P

اوبالين كابيتال ماناجمنت
وركة مجهولة اإلسم

املقر االجتماعي : 101، وارع محمد 

الزرقطوني الدار اليبضاء

السجل التجاري 98611

التعريف الضريبي 01086819

اإلدارة) مجلس  قرارات  بمقت�سى 

للتوظيف) املشترك  للصندوق 

املنعقد) (UPLINE PATRIMOINE

بتاريخ)7)سبتمبر)2020)تقرر ما نلي):

تغيير املكتتبين املعنيين.

تغيير السنة املالية.

االكتتاب) مصاريف  تغيير 

والتسييل.

بكتابة) القايوني  اإلنداع  تم 

التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

 2021 ماي) (25 في) البيضاء) بالدار 

تحت رقم)779616.
ملخص لإلوارة والبيان

210 P

 IMPRIMERIE MAGHREBINE

ATTIJARIA-IMPRIMAT
SARL

املقر : رقم 2208 املنطقة الصناعية 

أوالد زعير - عين عودة

الرقم الضريبي : 3331007

السجل التجاري تمارة رقم 133115

تغيير النظام األسا�سي
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املنعقد بتاريخ)27)أبريل)2021)لشركة)

 IMPRIMERIE MAGHREBINE

 ATTIJARIA-IMPRIMAT SARL
ذات الرأسما8 800.000 درهم تقرر 

باإلجماع ما نلي :
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تحويل املقر االجتماعي من زاوية 
467 زيقة عباس ابن فرياس ووارع 
الحسن الثاني الرباط إلى : رقم 2208 
املنطقة الصناعية أوالد زعير - عين 

عودة - تمارة.
تغيير املادة 4 من النظام األسا�سي.
لقد تم اإلنداع القايوني باملحكمة 
القايوني  األجل  في  بتمارة  االبتدائية 

نوم 20 ماي 2021 تحت رقم 5709.
IMPRIMERIE MAGHREBINE ATTIJARIA-

IMPRIMAT SARL

211 P

SOGECOF
وركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
السجل التجاري سال رقم 17591

بمقت�سى الجمع العام غير العادي)
 2021 فبرانر) (23 املؤرخ بسال بتاريخ)

تم اآلتي):
ذو) تناز8 السيد رضوان الشبهي،)
للبطاقة) الحامل  املغربية،) الجنسية 
 1000 OD29669)على) الوطنية رقم)
لفائدة) درهم،) (100 فئة) من  حصة 
ذو الجنسية) بوويخي،) السيد زكرياء)
الوطنية) للبطاقة  الحامل  املغربية،)
رقم)CD206017،)فاس رقم)12)زيقة)

االجاس وارع النماء)يرجس.
رضوان) السيد  استقالة  قبو8 
السيد) وتعيين  التسيير،) من  الشبهي 
غير) ملدة  كمسير  بوويخي  زكرياء)

محدد.
تم اإلنداع القايوني لدى محكمة)
بسال) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

نوم)17)ماي)2021)تحت رقم)414.
املسير

212 P

AXIAL BIM INGENIERIE
وركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
رأسمالها 100.000 درهم

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بالرباط تم تأسيس) (2021 أبريل) (20
املحدودة) املسؤولية  ذات  وركة 
بشريك وحيد والتي تحمل الخصائص)

التالية :

 AXIAL BIM (: التسمية)

.INGENIERIE

مكتب) (: االجتماعي) الهدف 

(/ والبحث) والتحقيق  الدراسة 

استشارات في التدبير)/)أعما8 البناء.

املقر االجتماعي):)العمارة)30)وقة)

وارع موالي احمد لوكيلي حسان) (8

الرباط.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

درهم) (100.000 (: الرأسما8)

فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

100)درهم للحصة الواحدة.

بوخليفي) الرفيع  عبد  السيد 

1000)حصة.

الرفيع) عبد  السيد  (: التسيير)

بوخليفي.

من فاتح ننانر إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر.

التجارية) املحكمة  (: اإلنداع)

تحت) (2021 ماي) (12 بالرباط بتاريخ)
رقم)114647.

السجل التجاري رقم):)152021.
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TEXIS
SARL

رأسمالها 1.000.000 درهم

مقرها االجتماعي : 20 الحي الصناعي 

وارع املجد الطابق الثاني حي 

يعقوب املنصور الرباط

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

قرر وركاء) (2021 بتاريخ فاتح أبريل)

TEXIS)وركة ذات املسؤولية) وركة)

املحدودة رأسمالها)1.000.000)درهم)

ما نلي):

 10.000 تفويت) على  املصادقة 

في) املساهمين  طرف  من  حصة 

الشركة كما نلي):

جيلية هولدننك):5100)حصة.

املهدي حجاوي):)4900)حصة.

لفائدة السيد احمد ملزاح.

استقالة السيد بن دحمان جما8)

من منصبه كمسير للشركة.

تعيين السيد احمد ملزاح كمسير)

للشركة ألجل غير محدود.

ذات) وركة  إلى  الشركة  تحو8 

شخص) ذات  املحدودة  املسؤولية 

واحد.

 14 و) (7 و) (6 و) (3 تعدنل الفصو8)

وفق القايون األسا�سي للشركة.

كتابة) لدى  القايوني  اإلنداع  تم 

بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم) تحت  (2021 ماي) (5 بتاريخ)

.114437
من أجل اإلنداع والنشر
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STE LUXE-IMPORT
SARL

حي الرياض رقم 159 سيدي عال8 

البحراوي

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

(: نلي) ما  إقرار  تم  (2021 أبريل) (26

املسؤولية) ذات  وركة  تأسيس  تم 

الخصائص) تحمل  والتي  املحدودة 

التالية):

.LUXE-IMPORT(:(التسمية

ذات) وركة  (: القايويية) الصفة 

املسؤولية املحدودة.

األوغا8) (: االجتماعي) الهدف 

املختلفة أو البناء)-)األوغا8 البستنة)

والنظافة)-)االستيراد والتصدنر ويقل)

البضائع للغير.

 100.000 (: الشركة) رأسما8 

درهم.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

:)حي الرياض رقم) املقر االجتماعي)

159)سيدي عال8 البحراوي.

كمش) احمد  السيد  (: التسيير)

والسيد الرياحي اوكيردع.

تم اإلنداع القايوني لدى املحكمة)

ماي) (10 بتاريخ) بتيفلت  االبتدائية 

2021)تحت رقم)129.
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 STE DAMNATI LUBRIFIANT
DISTRIBUTION

SARL
الطابق 2 الشقة رقم 6 تجزئة املنزه 

)ا( 4 - سيدي عال8 البحراوي
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
(: نلي) ما  إقرار  تم  (2021 أبريل) (28
املسؤولية) ذات  وركة  تأسيس  تم 
الخصائص) تحمل  والتي  املحدودة 

التالية):
 DAMNATI (: التسمية)

.LUBRIFIANT DISTRIBUTION
ذات) وركة  (: القايويية) الصفة 

املسؤولية املحدودة.
زيوت) تجارة  (: االجتماعي) الهدف 
أو) املختلفة  األوغا8  (- املحروقات)
ويقل) (- والنظافة) البستنة  (- البناء)

البضائع للغير.
 100.000 (: الشركة) رأسما8 

درهم.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.
املقر االجتماعي):)الطابق)2)الشقة)
سيدي) (- (4 )ا() املنزه) تجزئة  (6 رقم)

عال8 البحراوي.
السيد جما8 الدمناتي) (: التسيير)

والسيد احمد الدمناتي.
تم اإلنداع القايوني لدى املحكمة)
ماي) (10 بتاريخ) بتيفلت  االبتدائية 

2021)تحت رقم)130.
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STE PRESTIHADDOU
SARL

 DHAR SADRA AIT ALI
 OULAHCEN SIDI ALLAL EL

BAHRAOUI - TIFLET
العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
 2021 أبريل) (22 الغير العادي بتاريخ)

تم إقرار ما نلي):
من) اجتماعية  حصة  (500 بيع)
اوالد) عمر  بن  السيد  من  كل  طرف 
العب�سي) الناصر  عبد  والسيد  عطو 
ادريس حدو رحو وتعيين) السيد  إلى 
مسيرا) عطو  اوالد  عمر  بن  السيد 

وحيدا لشركة بريستي حدو.



عدد)5667 - 28)ووا8)1442 )9)نوييو)2021)الجريدة الرسمية   11690

تم اإلنداع القايوني لدى املحكمة)

ماي) (5 بتاريخ) بتيفلت  االبتدائية 

2021)تحت رقم)123.
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 STE D’HYGIENES NEGOCE

ET NETTOYAGE
SARL AU

بتمارة) مؤرخ  محضر  بمقت�سى 

بتاريخ)19)ماي)2021)تم تغيير بعض)

قوايين الشركة وحدد ما نلي):

كاملة) جما8  ريدو  حصص  بيع 

بمبلغ) حصة  (1000 ب) تقدر  والتي 

100.000)درهم إلى السيد العلمي يور)

الدنن.

وتبرئة) استقالة  (: املسير) تغيير 

السيد ريدو جما8 وتدار الشركة من)

طرف مسيرها الجدند السيد العلمي)

يور الدنن ملدة غير محددة.

بكتابة) تم  (: القايوني) اإلنداع 

بتمارة) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

 2021 ماي) (24 بتاريخ) بتمارة  بتاريخ 

التجاري) السجل  (5729 رقم) تحت 

رقم)124151.
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STE SW & IKH
SARL

بتمارة) مؤرخ  محضر  بمقت�سى 

بتاريخ)17)ماي)2021)تم تغيير بعض)

قوايين الشركة وحدد ما نلي):

وتبرئة) استقالة  (: املسير) تغيير 

السيد وباكي عصام وتدار الشركة)

السيد) الجدند  مسيرها  طرف  من 

خولة) وباكي  والسيدة  وائل  وباكي 

ملدة سنتين.

بكتابة) تم  (: القايوني) اإلنداع 

بتمارة) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

 2021 ماي) (24 بتاريخ) بتمارة  بتاريخ 

التجاري) السجل  (5730 رقم) تحت 

رقم)130325.
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ESPACE VETERINAIRE
املنعقد) العام  الجمع  بمقت�سى 
2020)لشركاء)وركة) 7)فبرانر) بتاريخ)
وركة) (ESPACE VETERINAIRE
محدودة املسؤولية بمقرها االجتماعي)
ميشا8) زيقة  (39 برقم) الكائن 
 B2 وقة) تسميت  إقامة  املستشفى 
تقرر) الدار البيضاء) صخور السوداء)

ما نلي):
مجايية) بصفة  الهيبة  قبو8 
لجميع األسهم التي في ملك الشركاء)
إلى الهيئة الوطنية للبياطرة وتحويلها)
إلى) املسؤولية  محدودة  وركة  من 
ذات) املسؤولية  محدودة  وركة 

وريك وحيد.
تعين السيد طنشري وزاني،)رئيس)

الهيئة الوطنية للبياطرة.
تم اإلنداع القايوني لدى محكمة)
بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

10)فبرانر)2021)وتحت رقم)4749.
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RUINS OVERCAST
SARL

وركة روينز أوفركاست
في) العرفي  العقد  تسجيل  تاريخ 
16)فبرانر)2021)بسال قد تم تأسيس))
وركة روينز أوفركاست والتي تحمل)

الخصائص التالية):
تصميم) (: االجتماعي) الهدف 

وابتكار ألعاب الوسائط املتعددة.
وخدمات) الويب  مواقع  إنشاء)

الويب والتجارة اإللكترويية.
تصميمات إعاليية والشعارات)...

أنشطة أخرى تتعلق بتكنولوجيا)
املعلوميات واالتصاالت.

املنتجات) وتصدنر  استيراد 
والخدمات املتعلقة بنشاط الشركة.

رأسما8 الشركة):)100.000)درهم)
فئة) من  حصة  (1.000 إلى) مقسمة 
درهم للحصة الواحدة موزعة) (100

بين الشركاء)على الشكل التالي):
السيد عبابو محمد):)500)حصة.

السيد مايريك فلوريندنز فيريويدو)
جافييي)500)حصة.

من) ابتداءا  سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

من فاتح ننانر إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

املقر االجتماعي):)باب مصدق رقم)

12)سال.

املسير):)عبابو محمد.
التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

36484)بتاريخ)26)أبريل)2021)بسال.

221 P

SOCIETE OPPORTUNITEX
SARL AU

وركة أوبورتينيتيكس

وركة ذات املسؤولية املحدودة 

الشريك الوحيد

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

املنعقد بتاريخ)22)فبرانر)2021)بمقر)

الشركة قد تقرر ما نلي):

1)-)الحل املسبق للشركة.

2)-)تعيين مقر التصفية بالعنوان)

رقم) األبطا8  وارع  (15 رقم) (: التالي)

املصفي) وتعيين  (- الرباط) أكدا8  (4

السيد الصدنق جما8 تعريفه رقم أ)

.367742

3)-)صالحيات اإلنداع.

قد تم التقييد بالسجل التجاري)

تحت) (2021 ماي) (3 بتاريخ) بالرباط 

رقم)114302.
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ACTUS CONSULTING
SARL AU

التأسيس
بموجب عقد عرفي بالرباط بتاريخ)

تأسيس وركة) تم  (2021 مارس) (30

بشريك) محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد بالصفات التالية):

التسمية):)اكتيس كونسولتينغ.

ابن) وارع  (،59 (: املقر االجتماعي)

سينا وقة رقم)11)أكدا8)-)الرباط.

في) استشارة  (: الغرض االجتماعي)

التسيير.

املدة):)99)سنة.

درهم) (100.000 (: الرأسما8)

فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

100)درهم للحصة الواحدة،)اكتتبت)

كالتالي):

 1000 السيد املصطافى العسري)

حصة.

الشركة) تسيير  نتولى  (: التسيير)

غير) ملدة  العسري  املصطافى  السيد 

محددة.

للشركة) القايوني  اإلنداع  تم 

 26 نوم) بالرباط  التجارية  باملحكمة 

رقم) (114889 تحت رقم) (2020 ماي)

السجل التجاري)152241.
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دنوان األستاذ لحسن منقوش،)موثق بالرباط

وارع عمر ابن الخطاب،)عمارة)10،)وقة رقم)

6)أكدا8)-)الرباط

 FIRST AUTOMOTIVE

SOLUTIONS
ش.ذ.م.م

رأسمالها 100.000 درهم

الكائن مقرها االجتماعي بالرباط، 

حسان، زيقة أحمد لوكيلي، عمارة 

30، وقة 8

تغيير اإلسم االجتماعي للشركة
الجمع) محضر  بموجب  (- (1

الشريك) رخص  العادي،) العام 

الوحيد السيد عبد الكريم جعفري)

 YK» من) الشركة  تسمية  بتغيير 

 FIRST» إلى) ش.و  ش.م.م  («TRAV

(«AUTOMOTIVE SOLUTIONS

ش.م.م ش.و.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (26 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2021)تحت رقم)114887.
مقتطف وبيان

األستاذ لحسن منقوش،)موثق بالرباط
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WISE STONE CAPITAL
SARL

وركة ذات مسؤولية محدودة

يقل املقر االجتماعي
التغيير القايوني التابع لذلك

بتاريخ) استثنائيا  املشاركون  قرر 

املسماة) للشركة  (2020 يوفمبر) (30

وركة) («WISE STONE CAPITAL»
رأسمالها) محدودة،) مسؤولية  ذات 

االجتماعي) مقرها  درهم،) (100.000

البرج) سايتر،) توين  البيضاء،) بالدار 
ووارع) زاوية  (،16 الطابق) الغربي،)

يقل هذا املقر) الزرقطوني واملسيرة،)

إلى الدار البيضاء،)توين تاور)2،)توين)

و) (5 الطوابق) الغربي،) البرج  سايتر،)
زاوية ووارع الزرقطوني واملسيرة،) (6

من) (5 الفصل) لذلك،) تبعا  وتغيير،)

القايون األسا�سي.

بكتابة) القايوني  اإلنداع  تم 

بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 

البيضاء)بتاريخ)18)ماي)2021،)تحت)
رقم)778679.
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 SOCIETE IKADDAR

TRAVAUX & NEGOCE
وركة ذات املسؤولية املحدودة 

الشريك الوحيد
رأسمالها 500.000 درهم

مقرها االجتماعي : عمارة العيادي 

وارع الحسن الثاني تارودايت

السجل التجار ي رقم 839 املحكمة 

االبتدائية بتارودايت

العام) الجمع  لقرارات  تبعا 

أبريل) (26 بتاريخ) املنعقد  االستثنائي 

 SOCIETE IKADDAR 2021)لشركة)

وركة) (،TRAVAUX( &( NEGOCE

بشريك) املحدودة  املسؤولية  ذات 

واحد،)قرر الشركاء)ما نلي):
رفع رأسما8 الشركة من)500.000 

درهم إلى)1.500.000)درهم.

 7 و) (6 بذلك تم تعدنل الفصو8)

من القايون األسا�سي للشركة.

بكتابة) القايوني  اإلنداع  تم 

االبتدائية) باملحكمة  الضبط 

 2021 ماي) (25 بتاريخ) بتارودايت 

تحت رقم)551.
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مكتب األستاذ يبيل بوعياد موثق بفاس

45،)وارع الحسن الثاني،)عمارة الوطنية،)

الطابق الثاني رقم)202)فاس

 SOCIETE CAFE SAISS

PALACE

SARL

وركة محدودة املسؤولية

تفويت حصص اجتماعية
1)-)بمقت�سى عقد رسمي حرر لدى)

بفاس) موثق  بوعياد،) يبيل  األستاذ 

من) كل  فإن  (2020 ديسمبر) (22 في)

السيد محمد الحروني علوي،)السيد)

خلفي،) جواد  السيد  خلفي،) جما8 

السيد) اللطيف خلفي،) السيد عبد 

ادريس خلفي،)باعوا جميع حصصهم)

مهدي) السيد  لفائدة  االجتماعية 

للحصة) درهم  (100 بنسبة) يقاز،)

واحد) ()21000( عددها) االجتماعية،)

وعشرين ألف حصة اجتماعية،)التي)

 STE CAFE SAISS»(نملكونها في وركة

محدودة  وركة   «PALACE SARL

 2.100.000 رأسمالها) املسؤولية،)

بفاس،)) االجتماعي  ومقرها  درهم 

10،)تجزئة هاجر،)عين) القطعة رقم)

عمير،)طريق عين الشقف.

جما8) السيد  استقالة  تم  (- (2

خلفي.

تم تعيين السيد مهدي يقاز) (- (3

كمسير وحيد.

4)-)تم اإلنداع القايوني باملحكمة)

 2021 ماي) (25 في) بفاس  التجارية 

تحت رقم)2133/2021.
للخالصة والبيان

األستاذ يبيل بوعياد
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COMPTA DIRECT

BELKILUB
SARL AU

تأسيس وركة
بمقت�سى عقد عرفي بتاريخ) (: أوال)
وركة) تأسيس  تم  (2021 ماي) (17
محدودة املسؤولية الشريك الوحيد)

ذات الخصائص التالية):
 BELKILUB SARL AU (: التسمية)
الشريك) املسؤولية  محدودة  وركة 

الوحيد.
منتجات) وتوزيع  إيتاج  (: الهدف)

التنظيف وزيوت التشحيم.
حي املستوصف) (: املقر االجتماعي)

بني أيصار الناضور.
املدة):)مدة الشركة محددة في)99 

سنة.
في) محدد  (: االجتماعي) الرأسما8 
 1000 إلى) قسمت  درهم  (100.000
100)درهم) حصة اجتماعية من فئة)
للواحدة كلها مكتتبة ومحررة كما نلي)

:
السيد محمد بلقني):)1000)حصة.
السنة االجتماعية):)تبتدئ في فاتح)

ننانر وتنتهي في)31)ديسمبر.
الشركة) لتسيير  عين  (: التسيير)

وملدة غير محدودة.
رقم بطاقة) السيد محمد بلقني،)

.SA15393(الوطنية للتعريف
القايوني) اإلنداع  تم  (: ثاييا)
االبتدائية) باملحكمة  الضبط  بكتابة 
بالناضور بتاريخ)20)ماي)2021)تحت)

رقم)1022.
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FIDUCIAIRE FIRCOFISC NEW

SOCIETE AABAD AGRI
SARL

وركة ذات املسؤولية املحدودة
إعالن عن تأسيس

 3 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
2021)ببيوكرى حررت قوايين) مارس)
محدودة) مسؤولية  ذات  وركة 

خصائصها كالتالي):
 SOCIETE AABAD(اإلسم):)وركة

.AGRI SARL

األهداف : االستغال8 الفالحي.
املقر االجتماعي : طريق سبت انت 

ميلك واد الصفا اوتوكة انت باها.
املدة : 99 سنة ابتداء من تاريخ 

التأسيس النهائي.
في  حدد   : االجتماعي  الرأسما8 
إلى  مقسم  درهم   100.000 مبلغ 
1000 حصة بثمن 100 درهم للواحد 

موزع كالتالي :
السيد نوسف عباد : 250 حصة.
السيد احمد عباد : 500 حصة.
السيد محمد عباد : 125 حصة.

 125  : عباد  الدنن  عز  السيد 
حصة.

املجموع : 1000 حصة.
فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 
كل  من  ديسمبر   31 في  وتنتهي  ننانر 

سنة.
الشركة  بتسيير  نقوم   : التسيير 
وملدة غير محدودة السيد احمد عباد 

والسيد عز الدنن عباد.
اإلمضاءات  تكون   : اإلمضاءات 
أو  عباد  احمد  للسيد  االجتماعية 

السيد عز الدنن عباد.
اإلنداع  تم   : القايوني  اإلنداع 
باملحكمة  الضبط  بكتابة  القايوني 
ماي   6 بتاريخ  بايزكان  االبتدائية 

2021 تحت رقم 1062.
229 P

ATLAS BUSINESS CONSULTING
 AV. YACOUB EL MANSOUR IMM
 AL(AMIRA(III(N°(32,(3ème GUELIZ

MARRAKECH

 STE BOURJ TOUBKAL
PREFA
ش.ذ.م.م
تأسيس

وضع) (2021 ماي) (10 بتاريخ) تم 
قايون منظم لشركة باملميزات التالية :

 STE BOURJ (: التسمية)
TOUBKAL PREFA ش.ذ.م.م.

األعما8) في  مقاو8  (: الهدف)
املختلفة أو البناء.

بيع مواد البناء.
يقل البضائع لفائدة الغير.
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:)اسكجور تجزئة) املقر االجتماعي)
املحاميد)9)الطابق السفلي رقم)342 

مراكش.
في) حدد  (: االجتماعي) الرأسما8 
إلى) مقسما  درهم  (100.000 مبلغ)
درهم) (100 فئة) من  حصة  (1.000

موزع كاآلتي):
السيد محمد امكون):)340)حصة.

السيد �سي حسن):)330)حصة.
السيد علي امكون):)330)حصة.

غير) ملدة  اإلدارة  تسير  (: اإلدارة)
محمد) السيد  طرف  من  محدودة 

امكون.)
من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 
ديسمبر من) (31 إلى غانة) ننانر  فاتح 

كل سنة.
99)سنة ابتداء) :)حددت في) املدة)

من تاريخ تأسيس الشركة.
تم اإلنداع القايوني للشركة لدى)
بتاريخ) بمراكش  التجارية  املحكمة 
 124177 تحت رقم) (2021 ماي) (20
التجاري) بالسجل  الشركة  وسجلت 

بمراكش تحت رقم)115033.
230 P

FIDUCIAIRE FIRCOFISC NEW

SOCIETE CENTRE TAIBA
SARL

وركة ذات املسؤولية املحدودة
إعالن عن تأسيس

 5 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
بإيزكان حررت قوايين) (2021 مارس)
محدودة) مسؤولية  ذات  وركة 

خصائصها كالتالي):
 SOCIETE وركة) (: اإلسم)

.CENTRE TAIBA SARL
األهداف : مركز للتجميل.

األو8  الطابق   : االجتماعي  املقر 
الصناعية  املنطقة   1 رقم  عمارة 

تاسيال الدويرة الجهادنة ايزكان.
املدة : 99 سنة ابتداء من تاريخ 

التأسيس النهائي.
حدد   : االجتماعي  الرأسما8 
مقسم  درهم   100.000 مبلغ  في 
درهم   100 بثمن  حصة   1000 إلى 

للواحد موزع كالتالي :

 500  : الرحيمي  الحسن  السيد 
حصة.

السيد خالد اوليم : 500 حصة.
املجموع : 1000 حصة.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 
كل  من  ديسمبر   31 في  وتنتهي  ننانر 

سنة.
الشركة  بتسيير  نقوم   : التسيير 
الحسن  السيد  محدودة  غير  وملدة 

الرحيمي.
اإلمضاءات  تكون   : اإلمضاءات 
البنكية واالجتماعية للسيد الحسن 

الرحيمي أو السيد خالد اوليم.
اإلنداع  تم   : القايوني  اإلنداع 
باملحكمة  الضبط  بكتابة  القايوني 
ماي   21 بتاريخ  بايزكان  االبتدائية 

2021 تحت رقم 1151.
231 P

SANTE VISION TANGER
ش.ذ.م.م

رأسمالها 100.000 درهم
الكائن مقرها االجتماعي بتمارة، 17، 

وارع موالي رويد، املحل رقم 1
تأسيس

I)-)بموجب عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
12)أغسطس)2020،)تم وضع النظام)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

محدودة كالتالي):
 SANTE» وركة) (: التسمية)

VISION TANGER»)ش.ذ.م.م.
غرض الشركة):)

وبيع واستيراد جميع أجهزة) وراء)
ومستلزمات البصريات والسمعيات.

العدسات) وتسطيح  تصنيع 
الضوئية والشمسية وبيع النظارات)
واملواد) النهائية  والعدسات  البصرية 
والعدسات) والعيون  البصرية 

الالصقة والغرسات.
مشروع) وتشغيل  وتملك  إنشاء)

بصري.
أي) في  حصة  على  االستحواذ 

وركة.
اإلدارية) والشؤون  اإلدارة 
والقايويية واملحاسبية واإلدارة املالية)

للشركات.

الصفقات العقارية.
املعامالت) جميع  عام،) وبشكل 
أو) الصناعية  أو  املالية  أو  التجارية 
تكون) قد  التي  العقارية  أو  املنقولة 
مرتبطة بشكل مباور أو غير مباور)
أن) املحتمل  من  أو  الشركة  بغرض 

تعزز تطوير الشركة.
املدة):)99)سنة.

املقر االجتماعي): تمارة، 17، وارع 
موالي رويد، املحل رقم 1.

من  الكل  ساهم   : الحصص 
الشركاء بالحصص التالية :

السيدة مرية ملحوي):)800)حصة.
(: هبة) العقارية  املديية  الشركة 

200)حصة.
 1.000 (: جميع الحصص تساوي)

حصة.
درهم) (100.000 (: املا8) رأس 
 100 1.000)سهم بقيمة) موزعة على)

درهم للسهم.
السنة االجتماعية):)من فاتح ننانر)

إلى غانة)31)ديسمبر.
مرية) السيدة  (: الشركة) إدارة 
ومسيرة) وريكة  بصفتها  ملحوي،)
لها) املفوضة  الصالحيات  كامل  مع 

كمسيرة وملدة غير محددة.
-)تم اإلنداع القايوني باملحكمة) (II
ماي) (25 بتاريخ) بتمارة  االبتدائية 

2021)تحت رقم)1159.
232 P

EXPERTUM
وركة ذات املسؤولية املحدودة

متعدد القرارات
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في فاتح أبريل)2021،)تم اتخاد)

القرارات التالية):
حصة) (660 الشركة) تفويت 
حصة) (1000 أصل) من  اجتماعية 
التي تملكها الشركة إلى السيد أنوب)
أنوب) والسيد  حصة  (330 مسيكين)

التبر)330)حصة.
للشركة) القايوني  الشكل  تغيير 
من وركة ذات املسؤولية املحدودة)
ذات) وركة  إلى  وحيد  بشريك 

املسؤولية املحدودة.

 TAX من) الشركة  اسم  تغيير 
.EXPERTUM(إلى(PARTNERSHIP

تحدنث أهداف الشركة.
تغيير املقر االجتماعي إلى وقة)11،)
موالي) زيقة  زاوية  تلبس  ليه  عمارة 
بن) نوسف  وزيقة  الوكيلي  احمد 

تاوفين،)حسان،)الرباط.
األسا�سي) القايون  صياغة  إعادة 

للشركة.
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
ماي) (10 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2021،)تحت رقم)114584.
233 P

ZADA ARCHITECTES
SARL AU

رأسما8 الشركة : 90.000 درهم
املقر االجتماعي : وارع الزيتون، 
الشقة 5، الطابق الثاني إقامة 
مبروك 2، حي الرياض، الرباط

س ت : 145567
ت ض : 45942176

محضر الجمع العام الغير العادي)
بتاريخ)15)أبريل)2021،)قرر ما نلي):

تغيير املقر االجتماعي):
(،5 بالشقة) الزيتون  وارع  من 
حي) (،2 إقامة مبروك) الثاني  الطابق 

الرياض،)الرباط.
إلى)30)زيقة جيل أكيمدن،)رقم)9 

أكدا8 الرباط.
تحيين النظام األسا�سي للشركة.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
ماي) (26 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2021،)تحت رقم)114886.
234 P

INCIDE MAROC
وركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها : 500.000 درهم
مقرها االجتماعي : وارع مالي املبنى 

رقم 6 الطابق 1 دنور الجامع، 
الرباط

رقم السجل التجاري : 141181
الغير) العامة  الجمعية  بمقت�سى 
بتاريخ) املنعقدة  للشركاء) العادنة 

22)فبرانر)2021،)تم تقرير ما نلي):
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تغيير املقر االجتماعي للشركة):
املغرب) وارع  (: القدنم) العنوان 
العربي عمارة كراكشو املدخل ب رقم)

5)الرباط.
(: مالي) وارع  (: الجدند) العنوان 
دنور) األو8،) الطابق  (،6 رقم) املبنى 

جامع،)الرباط.
الشركة ستتحمل كامل املسؤولية)
بالنسبة لكل األطراف إثر تنفيذ جميع)
العمليات في حدود األحكام القايويية)
للشركة) األسا�سي  القايون  ووروط 
السيد) الشركة  مسير  بتوقيع  وذلك 

بيازا ستيفايو.
من) و16) (4 البند) صياغة  إعادة 
القايون األسا�سي للشركة تبعا لذلك.
أسا�سي) يظام  تحدنث  إعادة 

جدند للشركة.
بكتابة) القايوني  اإلنداع  تم 
التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 
بالرباط بتاريخ)18)ماي)2021،)تحت)

رقم)114630.
خالصة وبيان

املسير

235 P

BATI PREVENTION
SARL AU

املسجل) العرفي  العقد  بمقت�سى 
تم تأسيس) (،2021 أبريل) (22 بتاريخ)

وركة تحمل الخصائص التالية):
.BATI PREVENTION(:(التسمية

.SARL AU(:(الشكل القايوني
مكتب) (: االجتماعي) الهدف 

الدراسات.
رأسما8 الشركة):)100.000)درهم)
فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

100)درهم للحصة.
املقر االجتماعي):)فيال)142)سكتور)

02)املجد تامسنا تمارة.
تم تعيين السيد سمير) (: التسيير)

لقبيبي كمسير للشركة.
التجاري) بالسجل  تقييد  تم 
باملحكمة االبتدائية بتمارة تحت رقم)

133097)بتاريخ)19)ماي)2021.
236 P

2RJ IMMOBILIER
املسجل) العرفي  العقد  بمقت�سى 

تأسيس) تم  (،2021 أبريل) (7 بتاريخ)

وركة تحمل الخصائص التالية):

.2RJ IMMOBILIER(:(التسمية

.SARL AU(:(الشكل القايوني

الهدف االجتماعي):

منعش عقاري.

األوغا8 املختلفة.

رأسما8 الشركة):)100.000)درهم)

فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

100)درهم للحصة.

الطابق السفلي) (: املقر االجتماعي)

رقم)02)جنان البركة)40)بوزييقة.

يبيل) السيد  تعيين  تم  (: التسيير)

املذكوري كمسير للشركة.

التجاري) بالسجل  تقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية ببنسليمان تحت)

رقم)6879)بتاريخ)25)ماي)2021.

237 P

NEGO FREE
SARL AU

تفويت الحصص
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

10)ماي)2021،)تقرر ما نلي):

الشريك) قرر  (: حصص) تفويت 

الوحيد السيد فؤاد لفضيلي تفويت)

درهم) (100 فئة) من  حصة  (1000

املهدي) السيد  إلى  الواحدة  للحصة 

العبدالوي.

استقالة السيد فؤاد لفضيلي من)

منصب مسير للشركة وتعيين السيد)

جدند) كمسير  العبدالوي  املهدي 

للشركة.

تحدنث القايون الداخلي للشركة.

اإلنداع) تم  (: القايوني) اإلنداع 

الضبط) كتابة  لدى  القايوني 

بتاريخ) بالرباط  التجارية  باملحكمة 

19)ماي)2021،)تحت رقم)114752.
ملخص قصد النشر

238 P

BIOPLAC
SARL

تأسيس وركة
في) العرفي  العقد  تسجيل  تاريخ 
2021،)بالرباط والتي تحمل) 10)ماي)

الخصائص التالية):
الهدف االجتماعي):)تصنيع وتوزيع)

منتجات الجبس.
 1.000.000 (: الشركة) رأسما8 
درهم يقدا وهي تمثل)10.000)حصة)
من فئة)100)درهم للحصة الواحدة.

ملكية حصص املشاركة هي):
السيد زكرياء)ومام)3400)حصة)

أي)340.000)درهم.
 3300 الكموني) كما8  السيد 

حصة أي)330.000)درهم.
السيد محمد امال8)3300)حصة)

أي)330.000)درهم.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.
من فاتح ننانر إلى) (: السنة املالية)
31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
عقبة) واد  دوار  (: االجتماعي) املقر 

طريق فوارات عين عتيق،)تمارة.
ومام،) زكرياء) السيد  (: التسيير)
السيد كما8 الكموني والسيد محمد)

امال8.
التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 
133169)باملحكمة االبتدائية بتمارة.
239 P

AHMED MOHO TRANS
SARL

التأسيس
بالناظور) عرفي  عقد  بموجب 
وضع) تم  (،2021 أبريل) (12 بتاريخ)
 AHMED لشركة) األسا�سي  القايون 
ذات) وركة  (MOHO TRANS

مسؤولية محدودة.
 AHMED MOHO (: التسمية)

.TRANS SARL
والدولي) الوطني  النقل  (: الهدف)
لحساب) مصاحبة  بدون  لالمتعة 

الغير.

االستيراد والتصدنر.
وبصفة عامة كل الخدمات ذات)
إليها) املشار  باألهداف  مباورة  صلة 
أعاله أو القاهرة على توسيع وتطوير)

الشركة.
في) الشركة  مدة  حددة  (: املدة)
تأسيسها) تاريخ  من  ابتداء) سنة  (99

النهائي.
رأسما8 الشركة):)100.000)درهم)
موزع على)1000)حصة من فئة)100 

درهم كالتالي):
السيد املحوتي عصام)500)حصة.

 500 فاطمة) بندريسات  السيدة 
حصة.

املجموع):)1000)حصة.
السيد) عين  (: الشركة) تسيير 
املحوتي عصام كمسير للشركة ملدة)

غير محددة.
املقر االجتماعي):)حي الخطابي زيقة)

76)رقم)9)الناظور.
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
ماي) (6 نوم) بالناظور  االبتدائية 
التجاري) السجل  رقم  تحت  (،2021

.22137
240 P

TRANS MEDVITE
SARL

التأسيس
بالناظور) عرفي  عقد  بموجب 
وضع) تم  (،2021 فبرانر) (9 بتاريخ)
 TRANS لشركة) األسا�سي  القايون 
مسؤولية) ذات  وركة  (MEDVITE

محدودة.
 TRANS MEDVITE (: التسمية)

.SARL
والدولي) الوطني  النقل  (: الهدف)
لحساب) مصاحبة  بدون  لالمتعة 

الغير.
النقل السريع.

االستيراد والتصدنر.
وبصفة عامة كل الخدمات ذات)
إليها) باألهداف املشار  صفة مباورة 
أعاله أو القاهرة على توسيع وتطوير)

الشركة.
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في) الشركة  مدة  حددت  (: املدة)
تأسيسها) تاريخ  من  ابتداء) سنة  (99

النهائي.
رأسما8 الشركة):)100.000)درهم)
مؤرخ على)1000)حصة من فئة)100 

درهم كالتالي):
السيد اكراش محمد)500)حصة.
السيد املداني عماد)500)حصة.

املجموع):)1000)حصة.
السيدان) عين  (: الشركة) تسيير 
عماد) واملداني  محمد  اكراش 
كمسيران وريكان للشركة ملدة غير)

محددة.
املقر االجتماعي):)وارع عبد الكريم)

الخطابي رقم)4)العروي الناظور.
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
(،2021 مارس) فاتح  نوم  االبتدائية 

تحت رقم السجل التجاري)22057.
241 P

KADDINAD TRANS
SARL AU
التأسيس

بالناظور) عرفي  عقد  بموجب 
تم) (،2021 أبريل) (21 بتاريخ)
لشركة) األسا�سي  القايون  وضع 
ذات) وركة  (KADDINAD TRANS
مسؤولية محدودة بالشريك الوحيد.

 KADDINAD TRANS التسمية):)
.SARL AU

بدون) االمتعة  النقل  (: الهدف)
مصاحبة لحساب الغير.

وبصفة عامة كل الخدمات ذات)
إليها) املشار  باألهداف  مباورة  صلة 
أعاله أو القادرة على توسيع وتطوير)

الشركة.
في) الشركة  مدة  حددت  (: املدة)
تأسيسها) تاريخ  من  ابتداء) سنة  (99

النهائي.
رأسما8 الشركة):)100.000)درهم)
موزع على)1000)حصة من فئة)100 

درهم كالتالي):
 1000 محمد) قضوي  السيد 

حصة.
املجموع):)1000)حصة.

السيد) عين  (: الشركة) تسيير 
قضيوي محمد كمسير للشركة ملدة)

غير حددة.
قدماء) حي  (: االجتماعي) املقر 

املحاربين زيقة)70)رقم)10)الناظور.
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
ماي) (6 نوم) بالناظور  االبتدائية 

2021،)تحت رقم)925.
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 STE AHARCHAW
 FRERES DU COMMERCE
EXTERIEUR - SACOMEX

SARL
رأسمالها : 10.000 درهم

مقرها االجتماعي : وارع املسيرة 
الخضراء رقم 19 بن طيب الناظور

العرفيين) العقدنن  بمقت�سى 
والثاني) (،2021 أبريل) (9 املؤرخين في)
في)21)أبريل)2021،)فور الجمع العام)
العادي واالستثنائي ملساهمي الشركة)

ش م م قرر ما نلي):
النهائي) والتشطيب  اإلنقاف 

للنشاط التجاري للشركة.
وبنود أخرى,

اإلنداع) إن  (: القايوني) اإلنداع 
ضبط) بمكتب  سجل  القايوني 
بتاريخ) بالناظور  االبتدائية  املحكمة 
 952 رقم) تحت  (،2021 ماي) (10

و953.
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ECOGEN
العام) الجمع  محضر  بموجب 
أغسطس) (14 االستثنائي املنعقد في)
قرر الشريك الوحيد لشركة) (،2020

ECOGEN)ما نلي):
العنوان) إلى  الشركة  مقر  تغيير 
الجدند دوار أوالد العيا�سي بوقناد8)

سال.
إعادة تحيين القايون األسا�سي.

سجل) في  القايوني  اإلنداع  تم 
 17 بتاريخ) بسال  االبتدائية  املحكمة 

ماي)2021،)تحت رقم)36637.
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LES TROIS PRINCESSES
العام) الجمع  محضر  بموجب 

فبرانر) (5 في) املنعقد  االستثنائي 

 LES TROIS(2021،)قرر وركاء)وركة

PRINCESSES)ما نلي):

الحصص) تفويت  على  املصادقة 

نمتلكها) التي  حصة  (50 في) املتمثلة 

السيد سعيد التومي لصالح السيد)

وكيب بنحضرية.

السيدة) تمتلكها  التي  حصة  (50

فاطمة الزهراء)العلوي لصالح السيد)

وكيب بنحضرية.

السيد) إستقالة  على  املوافقة 

فاطمة) والسيدة  التومي  سعيد 

الزهراء)من مهامهم اإلدارية.

بنحضرية) وكيب  السيد  تعيين 

كمسير للشركة.

للشركة) القايوني  الشكل  تحويل 

من وركة ذات املسؤولية املحدودة)

محدودة) مسؤولية  ذات  وركة  إلى 

بشريك وحيد.

األسا�سي) القايون  تحيين  إعادة 

للشركة.

سجل) في  القايوني  اإلنداع  تم 

 20 املحكمة التجارية بالرباط بتاريخ)

أبريل)2021،)تحت رقم)112911.
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URBAN TRAG
SARL

وركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسمالها : 500.000 درهم

املقر االجتماعي : رقم 308 النخيل 4 

أحداف ازرو

تأسيس الشركة ذات املسؤولية 
املحدودة

طبقا للجمع العام العادي بتاريخ)

إنشاء) تقرر  (،2020 ديسمبر) (29

وركة ذات الخاصيات التالية):

مغربي) محمد  عمي  (: الشركاء)

األطلس) حي  (41 برقم) الجنسية 

لبطاقة) الحامل  ازرو  أحداف 

.V190207(التعريف الوطنية رقم

الجنسية) مغربي  باسو  محبوبي 

2)حي الحسني) 7)رقم) الساكن ببلوك)

لبطاقة) الحامل  فاس  القراق 

.UA2416(التعريف الوطنية رقم

ذات) وركة  (: القايوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.

 STE URBAN (: الشركة) اسم 

.TRAG

مقر الشركة):)رقم)308)النخيل)4 

أحداف أزرو.

موضوع الشركة):)موضوع الشركة)

في املغرب كما هو في الدو8 األخرى.

أعما8 مختلفة،)تفاوض.

العمليات) كل  عامة  وبصفة 

لها) التي  والعقارية  واملالية  التجارية 

مع) مباورة  غير  أو  مباورة  عالقة 

في) أعاله  املصنفة  املواضيع  إحدى 

إطار تسهيل وتقدم نشاط الشركة.

مدة الشركة):)99)سنة.

في) حدد  (: الشركة) املا8  رأس 

 1000 إلى) مقسمة  درهم  (500.000

حصة اجتماعية من قيمة)100)درهم)

للحصة الواحدة مقسمة كما نلي):

عمي محمد)2500)حصة.

محبوبي باسو)2500)حصة.

التسيير):)عين السيد عمي محمد)

مسيرا للشركة ملدة غير محدودة.

تبدأ السنة املالية) (: السنة املالية)

من فاتح ننانر وتنتهي بمتم ديسمبر)

من كل سنة.

االدخار) سحب  بعد  (: األرباح)

الشركاء) على  األرباح  توزع  القايوني 

حسب الحصص.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

التجارية بازرو بتاريخ)8)أبريل)2021.

السجل التجاري)875.
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KARKAS CAR
SARL

راسما8 : 100.000 درهم
العنوان : 657 مجموعة العهد حي 

النهضة 1 الرباط
االستثنائي) العام  الجمع  إطار  في 
لشركة)KARKAS CAR SARL)املنعقد)
بتاريخ)28)أبريل)2021،)قرر األعضاء)

وباإلجماع التغييرات التالية):
مسير) وتعيين  املسير  استقالة 

جدند):
قبو8) باإلجماع  األعضاء) قرر 
امين) محمد  السيد  املسير  استقالة 
الناجي ب و ط رقم)AA82950)وتعيين)
رقم) ط  و  ب  الناجي  رويد  السيد 

X50968،)مسير للشركة.
األسا�سي) القايون  تحدنث 

للشركة.
الجدندة) التعدنالت  مراعاة  مع 

للشركة.
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
التجارية بالرباط نوم)26)ماي)2021،)

تحت رقم)5407.
السجل التجاري رقم)151011.
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STE HITRA TRANSPORT
SARL

رأسمالها : 60.000 درهم
مقرها االجتماعي : دوار الكساكسة 

موالي بوسلهام سوق األربعاء 
الغرب، إقليم القنيطرة

تأسيس وركة
تبعا للعقد العرفي بتاريخ)10)ماي)
 STE(2021،)تم وضع قوايين الشركة
ذات) (HITRA TRANSPORT SARL

املميزات التالية):
 STE HITRA (: التسمية)

.TRANSPORT
ذات) وركة  (: القايوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.
املوضوع):)يقل املستخدمين.

الكساكسة) دوار  (: الرئي�سي) املقر 
موالي بوسلهام سوق األربعاء)الغرب.

الرأسما8):)100.000)درهم.

التسيير):)بنزننة محمد.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
التسجيل الرسمي باملصالح اإلدارية.

لدى) الضبط  بكتابة  اإلنداع  تم 
األربعاء) بسوق  االبتدائية  املحكمة 
تحت) (،2021 ماي) (10 الغرب بتاريخ)

رقم)2021/64.
248 P

 STE ATLAS FAWAKIH
SARL

رأسمالها : 100.000 درهم
مقرها االجتماعي : دوار كنافدة بحارة 

أوالد عياد، سوق األربعاء الغرب، 
إقليم القنيطرة
تأسيس وركة

تبعا للعقد العرفي بتاريخ)25)ماي)
الشركة) قوايين  وضع  تم  (،2021
STE ATLAS FAWAKIH SARL)ذات)

املميزات التالية):
 STE ATLAS (: التسمية)

.FAWAKIH
ذات) وركة  (: القايوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.
املوضوع):)تدبير الشؤون الفالحية.
املقر الرئي�سي):)دوار كنافدة بحارة)

أوالد عياد سوق األربعاء)الغرب.
الرأسما8):)100.000)درهم.

التسيير):)ازويتنة بولغيت.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
التسجيل الرسمي باملصالح اإلدارية.

لدى) الضبط  بكتابة  اإلنداع  تم 
األربعاء) بسوق  االبتدائية  املحكمة 
تحت) (،2021 ماي) (25 الغرب بتاريخ)

رقم)2021/70.
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 STE TALIOUINE
DISTRIBUTION

SARL
راسمالها : 100.000 درهم

RC(N° : 143871
االستثنائي) العام  الجمع  قرر 
أبريل) (27 بتاريخ) واملنعقد  للشركة 

2020،)الحل املسبق للشركة.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  وتم 

ماي) (26 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2021،)تحت رقم)114915.

250 P

MEROOCH
SARL AU

محرر) عرفي  عقد  بمقت�سى 

يظام) تكوين  تم  (،2021 20)أبريل)

املسؤولية) ذات  لشركة  أسا�سي 

وحيد) وريك  ذات  املحدودة 

خصائصها كالتالي):

.MEROOCH(:(التسمية

الهدف):)تمارس الشركة األهداف)

التالية):

أو) األعما8  مختلف  من  املقاو8 

البناء.

تجارة.

وراء)وبيع مواد البناء)واملعدات.
زيقة) (4 رقم) (: االجتماعي) املقر 

4)ساحة بيتري حسان،) عنان ميدان)

الرباط.
 100.000 (: رأس املا8 االجتماعي)

حصة قيمة) (1000 درهم مقسم إلى)

كل واحدة)100)درهم.

تم تعيين السيد مريم) (: التسيير)

التعريف) لبطاقة  الحامل  الشناوي 

كمسيرة) (A448476 رقم) الوطنية 

وحيدة للشركة وملدة غير محدودة.

وضع) تم  (: القايوني) اإلنداع 

الضبط) كتابة  لدى  القايوني  امللف 

باملحكمة التجارية بالرباط تحت رقم)

السجل التجاري)152271.
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RUN ON
SARL AU

في) محرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 

يظام) تكوين  تم  (،2021 17)ماي)

املسؤولية) ذات  لشركة  أسا�سي 

وحيد) وريك  ذات  املحدودة 

خصائصها كالتالي):

.RUN ON(:(التسمية

الهدف):)تمارس الشركة األهداف)

التالية):

مقاو8 بقطاع يقل الركاب والنقل)

السياحي.

ممو8 الحفالت واملناسبات.

حجز الخدمة.

زيقة) (17 عمارة) (: املقر االجتماعي)

 5 الطابق) (14 محمد ملدور وقة رقم)

املحيط الرباط.

 100.000 (: رأس املا8 االجتماعي)

حصة قيمة) (1000 درهم مقسم إلى)

كل واحدة)100)درهم.

تم تعيين السيد هشام) (: التسيير)

لبطاقةالتعريف) الحامل  القموس 

كمسير) (A785574 رقم) الوطنية 

وحيد للشركة وملدة غير محدودة.

وضع) تم  (: القايوني) اإلنداع 

الضبط) كتابة  لدى  القايوني  امللف 

باملحكمة التجارية بالرباط تحت رقم)

السجل التجاري)152269.
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 AGENCE IMMOBILIERE

CHENNAF
SARL AU

استثنائي) عام  جمع  بمقت�سى 

حرر في الرباط)10)مارس)2021،)قرر)

 AGENCE لشركة) الوحيد  الشريك 

 IMMOBILIERE CHENNAF SARL

AU)ما نلي):

من رقم) (: تحويل املقر االجتماعي)

أكدا8) (4 وقة) األبطا8  وارع  (15

عمارة) (12 رقم) استودنو  إلى  الرباط 

رقم)40)زيقة تاركة أكدا8 الرباط.

القايون) من  (4 املادة) تعدنل 

األسا�سي للشركة.

بكتابة) القايوني  اإلنداع  تم 

بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 

ماي) (26 بتاريخ) (114921 تحت رقم)

.2021

253 P
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MIARAGE TRANORD
بمقت�سى جمع عام استثنائي حرر)

في الرباط)21)ماي)2021،)قرر وركاء)

الشركة)MIARAGE TRANORD)ش)

م م ما نلي):

من) (: القايوني) الشكل  تعدنل 

وركة محدودة املسؤولية إلى وركة)

وريك) ذات  املسؤولية  محدودة 

وحيد.

تفويت الحصص):

10.000)حصة من طرف) تفويت)

السيد زياني محمد إلى السيد بناني)

عبد العالي.

تعدنل اإلدارة):

استقالة السيد زياني محمد من)

منصبه كمسير للشركة.

العالي) عبد  بناني  السيد  تعيين 

كمسير وحيد للشركة.

من) (13 (،7 (،6 (،1 املواد) تعدنل 

القايون األسا�سي للشركة.

بكتابة) القايوني  اإلنداع  تم 

بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 

ماي) (26 بتاريخ) (114923 تحت رقم)

.2021
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STE MEK TRAMED
SARL AU

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

لشركة) (2020 نوييو) (26 في) املؤرخ 

STE MEK TRAMED)ذات املسؤولية)

املحدودة،)مقرها االجتماعي):)محل)1 
رياض االسماعيلية ايا�سي) (512 رقم)

مكناس قد تقرر):

املذكورة) الشركة  ما8  رأس  رفع 

 2.000.000 إلى) درهم  (10.000 من)

درهم.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

نوليو) (10 بتاريخ) بمكناس  التجارية 

2020،)تحت رقم)1941.

سجل تجاري رقم)40557.
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 AVIS(DE(CREATION(D’UNE

SUCCURSALE

 ETABLISSEMENT

 APPRENDRE ET AGIR

RABAT
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

(،2021 أبريل) (8 بتاريخ) الرباط  في 

لشركة) فرع  تأسيس  تم  قد 

 ETABLISSEMENT APPRENDRE

.ET AGIR SARL

 ETABLISSEMENT (: التسمية)

.APPRENDRE ET AGIR RABAT

التكوين) (: االجتماعي) النشاط 

والتنمية البشرية.
موالي) زيقة  (17 (: الرئي�سي) املقر 
بالس بيتري) (5 وقة) (1 احمد لوكيلي)

حسان،)الرباط.

املسيرة):)امينة بناني.

نتم اإلنداع القايوني من محكمة)

رقم) التجاري  السجل  تحت  الرباط 

.152199
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  SOCIETE ESCABIO

DEV
وركة ذات مسؤولية محدودة 

برأسما8 قدره 100000 درهم

املقر االجتماعي : 294 وارع الحسن 

الثاني وقة رقم 9 الطابق الخامس 

الرباط السجل التجاري 152239

تأسيس) تم  بمقت�سى عقد عرفي 

وركة تحمل الخصائص)))التالية):

  SOCIETE ESCABIO ((:((التسمية((

DEV

ذات) وركة  (: القايويية) الصفة 

مسؤولية محدودة

االستيراد) االجتماعي:) الهدف 

املنتجات) )تسويق  والتصدنر)

الزراعية والقواقع الصالحة لألكل(

تاجر ومربي حلزون
رأس املا8)100000)))درهم)

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

 31 ننانر إلى) (1 :)من) السنة املالية)
ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
وارع) (294 (: االجتماعي) املقر 
الطابق) (9 رقم) الثاني وقة  الحسن 

الخامس الرباط.
السيد احمد بنعلي ملدة) التسيير:)

غير محدودة.
وقد تم اإلنداع القايوني باملحكمة)
التجارية بالرباط تاريخ)26)ماي)2021 

تحت رقم)114886  .   
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  SOCIETE PROACHKID SALE
SARL AU

وركة ذات املسؤولية املحدودة 
وريك واحد

رأسمالها : 10000 درهم
املقر االجتماعي : رقم 40 مكرر وارع 

الرياض حي البركة القرية سال
حل مسبق للشركة

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
أبريل) (12 بتاريخ) املنعقد  االستثنائي 

2021،)قرروا ما نلي):
الحل املسبق للشركة

الحليم برنس) السيد عبد  تعيين 
كمصفي))للشركة.

كمقر) االجتماعي  املقر  تعيين 
لتصفية))للشركة.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
االبتدائية بسال بتاريخ)20)ماي)2021 

تحت رقم)36667  .   
258 P

 SOCIETE ESSENS BEAUTE
  HAYAT

تأسيس وركة ذات املسؤولية 
املحدودة  ذات وريك واحد

 22 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
القايون) وضع  تم  (،2021 مارس)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
ذات) الوحيد  والشريك  املحدودة 

الخصائص)))التالية):
 SOCIETE(((:(التسمية))االجتماعي((

ESSENS BEAUTE HAYAT

تاجر) (: االجتماعي) الهدف 
مستحضرات التجميل بالتقسيط

أو) )تاجر  والتصدنر) االستيراد 
وسيط(

زيقة بوعنان) (8 (: املقر االجتماعي)
حي األمل القرية سال.

املدة االجتماعية):)99)سنة.
حدد) (: االجتماعي) الرأسما8 
   100000 مبلغ) في  الشركة  رأسما8 
درهم موزعة على)100)حصة من فئة)

100)للحصة وزعت كما نلي):
 1000 (: مسكيني) حياة  السيدة 

حصة.
السنة االجتماعية):)تبدأ من فاتح)

ننانر إلى)31)ديسمبر من كل سنة.
تم تعيين السيدة حياة) التسيير:)
غير) ملدة  للشركة  كمسير  مسكيني 

محدودة.
التجاري)) بالسجل  التقييد  رقم 

   .33723
259 P

 SOCIETE CAFE
BOURGEWAY

تأسيس وركة ذات املسؤولية 
املحدودة  

 18 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
القايون) وضع  تم  (،2021 مارس)
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
ذات) الوحيد  الشريك  و  املحدودة  

الخصائص)))التالية):
 SOCIETE   : التسمية  االجتماعي  

CAFE BOURGEWAY
صالون) (: االجتماعي) الهدف 

إلحتساء)الشاي
التفاوض بشكل العام.

أو) )تاجر  والتصدنر) االستيراد 
وسيط(

املقر االجتماعي):)50)زيقة مصمود)
حي الوحدة القرية سال.

املدة االجتماعية):)99)سنة.
حدد) (: االجتماعي) الرأسما8 
   100000 مبلغ) في  الشركة  رأسما8 
حصة من) (1000 درهم موزعة على)

فئة)100)للحصة وزعت كما نلي):
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(: الدعيبازي) الوافي  عبد  السيدة 
500)حصة.

 500 (: السيدة حميد الدعيبازي)
حصة.

السنة االجتماعية):)تبدأ من فاتح)
ننانر إلى)31)ديسمبر من كل سنة.

عبد) السيد  تعيين  تم  التسيير:)
حميد) والسيد  الدعيبازي  الوافي 
الدعيبازي كمسيران للشركة ملدة غير)

محدودة.
التجاري)) بالسجل  التقييد  رقم 

    .33713
260 P

 JABOUR MULTI شركة 
  SERVICES ET BATIMENTS

SARL AU
RC : 469.805 الدار البيضاء

تغيير مقر الشركة
الغير) العام  الجمع  بمقت�سى 
مارس) (8 بتاريخ) املنعقد  العادي 

2021،)تقرر ما نلي):
العنوان) إلى  الشركة  مقر  تغيير 
167)حي) الطابق السفلي رقم) (: التالي)

األما8 تيفلت.
تحدنث القايون الداخلي للشركة.
رقم) تحت  القايوني  اإلنداع  تم 
لدى) (2021 ماي) (21 بتاريخ) (18838

املحكمة التجارية))بالدار البيضاء.)))
261 P

يونيب طرونس
في) حرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 
وركة) تأسيس  تم  (،2021 ماي) (17
ش.م.م) محدودة  مسؤولية  ذات 

بالخصائص التالية):
نوييب طرونس) (: االسم التجاري)

ش.م.م.
بيع الدواجن) (: الهدف االجتماعي)

بالجملة ومشتقاته.
درهم) (100.000 (: املا8) رأس 
درهم) (100 حصة) (1000 إلى) مقسم 

للحصة الواحدة مقسمة كاآلتي):
 600 (: البشير) علي  بن  السيد 

حصة)؛

 400 (: مينة) اليون�سي  السيدة 

حصة.

املقر االجتماعي):)عمارة)30)الشقة)

8)وارع موالي أحمد الوكيلي حسان،)

الرباط.

التسيير):)السيد بن علي البشير.

املدة):)مدة الشركة):)99)سنة.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

التجارية بالرباط تحت رقم)5176.

بمثابة مقتطف وبيان

 261P مكرر

 STE  MYHER INDUSTRIE

SARL

وركة ذات مسؤولية محدودة

راسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : بنانة مايهير 

القابضة مبنى أم سعد لعيون

تعيين مسير ثاني للشركة

العادنة) غير  العامة  الجمعية  ان 

 MYHER INDUSTRIE(لشركاء)وركة

املسؤولية) ذات  وركة  ( (SARL

درهم) (100.000 راسمالها) املحدودة،)

بنانة مايهير) ( (: من مقرها االجتماعي)

رقم) القابضة مبنى أم سعد لعيون،)

قررت) (،28223 التجاري) السجل 

بتاريخ)12)فبرانر)2020)ما نلي):

التعيين مسير ثاني للشركة السيد)

مغربي) ارويد،) ولد  محمد  سيدي 

 1978 أكتوبر) (29 مواليد) الجنسية،)

حامل البطاقة الوطنية) في العيون،)

وارع) في  مقيم  (،SH97336 رقم)

الرويد) ولد  الزرقطوني فيال  محمد 

لعيون.

القايوني في املحكمة) ( تم االنداع)

2020،)تحت) 4)يويبر) بالعيون بتاريخ)

رقم)2961.

262 P

 STE  MYHER HOLDING
SARL

وركة ذات مسؤولية محدودة

راسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : املنطقة 

الصناعية، قطعة رقم 2 العيون

تعيين مسير ثاني للشركة
العادنة) غير  العامة  الجمعية  ان 

 MYHER INDUSTRIE(لشركاء)وركة

املسؤولية) ذات  وركة  ( (SARL

 املحدودة،)راسمالها)1.000.000)درهم

املنطقة) ( (: االجتماعي) مقرها  من 

العيون،) (2 رقم) قطعة  الصناعية،)

رقم السجل التجاري)24897،)قررت)

بتاريخ)12)فبرانر)2020)ما نلي):

التعيين مسير ثاني للشركة السيد)

مغربي) ارويد،) ولد  محمد  سيدي 

 1978 أكتوبر) (29 مواليد) الجنسية،)

حامل البطاقة الوطنية) في العيون،)

وارع) في  مقيم  (،SH97336 رقم)

الرويد) ولد  الزرقطوني فيال  محمد 

لعيون.

القايوني في املحكمة) ( تم االنداع)

بالعيون بتاريخ)23)يويبر)2020،)تحت)

رقم)2808.

263  P

 STE  MYHER GLACE
SARL

وركة ذات مسؤولية محدودة

راسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي :بنانة مايهير 

القابضة مبنى أم سعد لعيون

تعيين مسير ثاني للشركة
العادنة) غير  العامة  الجمعية  ان 

 MYHER GLACE وركة) لشركاء)

املسؤولية) ذات  وركة  ( (SARL

دره) (100.000 راسمالها) املحدودة،)

مايهير) بنانة  (: االجتماعي) مقرها  من 

رقم) القابضة مبنى أم سعد لعيون،)

قررت) (،26303 التجاري) السجل 

بتاريخ)11)فبرانر)2020)ما نلي):

التعيين مسير ثاني للشركة السيد)

مغربي) ارويد،) ولد  محمد  سيدي 

 1978 أكتوبر) (29 مواليد) الجنسية،)

حامل البطاقة الوطنية) في العيون،)

وارع) في  مقيم  (،SH97336 رقم)

الرويد) ولد  الزرقطوني فيال  محمد 

لعيون.

القايوني في املحكمة) ( تم االنداع)

2020،)تحت) 4)يويبر) بالعيون بتاريخ)

رقم)2960.

264  P

 STE MC SUD

SARL

وركة ذات مسؤولية محدودة

راسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : اقامة سبرتور 

وارع موالي اسماعيل بالقرب من 

مكان ام سعد لعيون 

تعيين مسير ثاني للشركة
العادنة) غير  العامة  الجمعية  ان 

  MC SUD SARL وركة) لشركاء)

املحدودة،) املسؤولية  ذات  وركة 

درهم من مقرها) (100.000 راسمالها)

وارع) سبرتور  اقامة  (: االجتماعي)

موالي اسماعيل بالقرب من مكان ام)

رقم السجل التجاري) (، سعد لعيون)

فبرانر) (11 بتاريخ) قررت  (،24659

2020)ما نلي):

التعيين مسير ثاني للشركة السيد)

مغربي) ارويد،) ولد  محمد  سيدي 

 1978 أكتوبر) (29 مواليد) الجنسية،)

حامل البطاقة الوطنية) في العيون،)

وارع) في  مقيم  (،SH97336 رقم)

الرويد) ولد  الزرقطوني فيال  محمد 

لعيون.

القايوني في املحكمة) ( تم االنداع)

2020،)تحت) 4)يويبر) بالعيون بتاريخ)

رقم)2963.

265  P
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 STE  MYHER LOGISTIC
SARL

وركة ذات مسؤولية محدودة
راسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : بنانة مايهير 
القابضة مبنى أم سعد لعيون

تعيين مسير ثاني للشركة
العادنة) غير  العامة  الجمعية  ان 
 MYHER  LOGISTIC لشركاء)وركة)
املسؤولية) ذات  وركة  ( (SARL
درهم) (100.000 راسمالها) املحدودة،)
بنانة مايهير) ( (: من مقرها االجتماعي)
رقم) القابضة مبنى أم سعد لعيون،)
قررت) (،28231 التجاري) السجل 

بتاريخ)12)فبرانر)2020)ما نلي):
التعيين مسير ثاني للشركة السيد)
مغربي) ارويد،) ولد  محمد  سيدي 
 1978 أكتوبر) (29 مواليد) الجنسية،)
حامل البطاقة الوطنية) في العيون،)
وارع) في  مقيم  (،SH97336 رقم)
الرويد) ولد  الزرقطوني فيال  محمد 

لعيون.
القايوني في املحكمة) ( تم االنداع)
2020،)تحت) 4)يويبر) بالعيون بتاريخ)

رقم)2962.
266 P

STE CASA AUTO UNION
SARL AU

وركة ذات مسؤولية محدودة
بشريك وحيد
تاسيس وركة

بالرباط) مؤرخ  محضر  بمقت�سى 
وضع) تم  (2020 يويبر) (19 بتاريخ)
القوايين االساسية لشركة محدودة)
املسؤولية ذات الشريك الوحيد ذات)

املميزات التالية):
بدون) السيارات  كراء) (: الهدف)

سائق.
املحل) الصباح،) اقامة  (: املقر)
 10 3،)مجموعة رقم) التجاري رقم ه)

ح.ي.م،)الرباط.
:)حدد راسما8 بما قدره) راسما8)

100.000)درهم.

تدار الشركة من طرف) (: التسيير)
السيد بودا معاد ملدة غير محدودة.

بكتابة) القايوني  االنداع  تم 
بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم) تحت  (،2021 ننانر) (6 بتاريخ)

السجل التجاري)148747.
267 P

 STE SAAD TWINS
SARL AU

مقرها االجتماعي : القطب  الحضري  
راس املاء ن س 11/63 فاس

 PV D›ASSEMBLEE GENERALE
 EXTRAORDINAIRE

االستثنائي) العام  للجمع  تبعا 
ش.ذ..م.م.) (SAAD TWINS لشركة)
(،2021 أبريل) (8 ش.و في فاس بتاريخ)

افرز الرقرارات التالية):)
جواد) السيد  حصص  تفويت 
%لفائدة السيد) (100 كركور بنسبة)

نوسف طارق.
للشركة) القايوني  الشكل  تحويل 
محدودة) مسؤولية  ذات  وركة  الى 

بشريك واحد.
في) للشركة  وحيد  مسير  تعيين 
شخص السيد نوسف طارق،)الحامل)

.GM84605(للبطاقة الوطنية رقم
جواد،) كركور  السيد  استقالة 
الوطنية) التعريف  للبطاقة  الحامل 
مدنر) منصب  من  (C976231 رقم)

الشركة.
كتابة) لدى  القايوني  االنداع  تم 
بفاس) التجارية  باملحكمة  الضبط 
ماي) (25 بتاريخ) (2561 رقم) تحت 

.2021
268 P

 STE SWEETNAIT
 SARL

مقرها االجتماعي : تجزئة اسماء رقم 
142 طريق عين الشقف فاس
 CONSTITUTION D›UNE

 SOCIETE
بفاس) عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم تاسيس) (،2021 أبريل) (23 بتاريخ)
وركة ذات مسؤولية محدودة تتميز)

بالخصائص التالية):

 STE (: الشركة) تسمية 

ذات مسؤولية) (SWEETNAIT SARL

محدودة.
صالون) (: االجتماعي) الهدف 

حالقة،)التجميل والعنانة بالجسم.

اسماء) تجزئة  (: االجتماعي) املقر 
رقم)142)طريق عين الشقف فاس.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التاسيس النهائي.

السنة املحاسباتية):)من فاتح ننانر)

الى)31)ديسمبر من كل سنة.

مبلغ) في  محددة  (: الراسما8)

100.000)درهم.

مجزأ الى)1000)حصة بقيمة)100 

درهم لكل حصة موزعة كالتالي):

 500 (.. السيدة سومية ييت علي)

سهم.

 500 (... السيدة فاطمة ييت علي)

سهم.

املجموع)...)1000)سهم.

التسيير):)الشركة مسيرة من طرف)

السيدة ييت علي سومية.

تم االنداع القايوني للشركة))لدى)

التجارية) باملحكمة  الضبط  كتابة 

بفاس تحت رقم)2513)بتاريخ)25)ماي)

(،67981 التجاري) السجل  (،2021

الضريبة املهنية رقم)13440287.

269 P

 STE EZ-CAR RENTAL
SARL  AU

مقرها االجتماعي : رقم 22 وارع 

جرير اقامة أنس املتجر رقم 2، فاس 

30000

محضر الجمع العام االستثنائي 
بتاريخ 27 أبريل 2021

االستثنائي) العام  للجمع  تبعا 

 EZ-CAR RENTAL لشركة)

 27 بتاريخ) بفاس  ش.ذ.م.م.ش.و،)

القرارات) أفرزت  (،2021 أبريل)

التالية:

الفسخ املسبق للشركة.

كمقر) االجتماعي  املقر  تحدند 

التصفية.

تعيين السيدة كسوس هدى فرح)
كمصفية للشركة.

كتابة) لدى  القايوني  االنداع  تم 
بفاس،) التجارية  باملحكمة  الضبط 
ماي) (25 بتاريخ) (2514 رقم) تحت 

.2021
مدنر الشركة

كسوس هدى))فرح

270 P

3D ECHAUMI
وركة ذات مسؤولية محدودة

بيع الحصص، استقالة املسير الثاني
تعيين مسير ثاني جدند ملدة غير 

محدودة
امضاء البنكي واالداري

االستثنائي) العام  ملحضر  تبعا 
للشركاء)املؤرخ بأكادنر بتاريخ)17)ماي)

2021)تقرر ما نلي):
قام السيد عبد الكبير عيناب ببيع)
الشركة) في  نملكها  التي  حصة  (850
السيد) لفائدة  ( (3D ECHAUMI

نوسف بوحسين.
قام السيد عبد الكبير عيناب ببيع)
 3D(800)حصة التي نملكها في وركة
الحسين) السيد  لفائدة  (ECHAUMI

عيناب.
استقالة السيد عبد الكبير عيناب)

من مهامه كمسير ثاني للشركة.
بوحسين) نوسف  السيد  تعيين 
مسير ثاني للشركة ملدة غير محدودة.

واالداري) البنكي  التوقيع  الغاء)
للسيد عبد الكبير عيناب.

ملتزمة) (3D ECHAUMI وركة)
للسيد) املشترك  البكي  بالتوقيع 
نوسف) والسيد  الحسين  عيناب 

بوحسين.
ملتزمة) (3D ECHAUMI وركة)
عيناب) للسيد  االداري  بالتوقيع 

الحسين أو السيد نوسف بوحسين.
بكتابة) القايوني  االنداع  تم 
االبتدائية) باملحكمة  لدى  الضبط 
 26 بتاريخ) (1185 تحت رقم) اليزكان،)

ماي)2021.
271 P
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شركة  حياة موروكو
وركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها : 40.000.000 درهم
مقرها االجتماعي : كازا توين 

تارو بيزنس سايتر تقاطع وارع 
الزرقطوني ووارع املسيرة الخضراء 

الدارالبيضاء
السجل التجاري رقم : 302579 

الدارالبيضاء
للشريك) قرار  محضر  بمقت�سى 
 2021 مارس) (15 في) املؤرخ  الوحيد 
االجتماعي) املقر  يقل  قرار  اتخاذ  تم 
العمالة) يفس  تراب  داخل  للشركة 
 2 تاوز) توين  كازا  الكائن  بالعنوان 
بيزنس سايتر توين سايتر تقاطع وارع)
الزرقطوني ووارع املسيرة الخضراء)
 20100 والسادس) الخامس  الطابق 

الدارالبيضاء.
وقد تم االنداع لدى كتابة الضبط)
بالدارالبيضاء) التجارية  باملحكمة 
رقم) تحت  (،2021 ماي) (25 بتاريخ)

.779561
272 P

STE LOTUS D›OR
وركة محدودة املسؤولية 

بشريك وحيد
تأسيس وركة

بمقت�سى عقد عرفي بسال بتاريخ)
القايون) تم وضع  (،2021 ابريل) (15
املسؤولية) ذات  لشركة  االسا�سي 
املحدودة بشريك واحد ذات الخائص)

التالية):)
 STE (: ( االجتماعية) (: التسمية)

.LOTUS(D’OR
صانع) (: االجتماعي) الهدف 
واستيراد) الترويج  املجوهرات،)

وتصدنر.
مكرر،) (39 رقم) (: املقر االجتماعي)
حي) محمد،) سيدي  االمير  وارع 

الصفاء،)احصين سال.
املدة االجتماعية):)99)سنة.

حدد) (: االجتماعي) الرأسما8 
 100.000 راسما8 الشركة في املبلغ)
درهم موزع على)1000)حصة من فئة)

100)درهم للحصة وزعت كما نلي):

(... احمد) الحوس  يانت  السيد 
1000)حصة.

يانت) تم تعيين السيد  (: التسيير)
كمسير للشركة ملدة) الحوس احمد،)

غير محدودة.
تم التسجبل في السجل التجاري)
باملحكمة) الضبط  كتابة  لدى 

االبتدائية بسال تحت رقم)36684.
273 P

STE Z&S ARCHITECTES
SARL

وركة محدودة املسؤولية 
تأسيس وركة

في) مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
مؤسسة) تم انشاء) (،2021 ابريل) (15
ذات مسؤولية محدودة بالخصائص)

التالية):
 : 

 STE( Z&S ( (: التسمية)
.ARCHITECTES SARL

راسما8)) (: االجتماعي) الرأسما8 
50.000.00)درهم.

عنوان الشركة):)56)زيقة ابراهيم)
روداني العمارة رقم)56)الشقة رقم)2 

املحيط الرباط.
هندسة) (: املؤسسة) الهدف 

معمارية.
ودنالر) زغلو8  اسامة  (: املسير)

السبتي.
الضريبة املهنية رقم):)26303667.

 152273 رقم) التجاري  السجل 
باملحكمة التجارية بالرباط.

274 P

 CABINET ROCHE ET
MAMERI

السجل التجاري رقم : 113399
الرباط

طبقا ملحضر الجمع العام لشركة)
 CABINET ROCHE ET MAMERI
درهما) (50.000 رأسمالها) (،SARL
قابس) زيقة  (11 االجتماعي) ومقرها 
رقم)10)الرباط،)تقرر ما نلي):)تحويل)

املقر التجاري.

كتابة) لدى  القايوني  االنداع  تم 
بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم) تحت  (،2021 مارس) (9 بتاريخ)

.D111573
275 P

 STE REMARIM
BUREAUTIQUE

SARL AU
السجل التجاري رقم : 131429 

الرباط
طبقا ملحضر الجمع العام لشركة)
 REMARIM BUREAUTIQUE SARL
AU،)راسمالها)10.000)درهما ومقرها)
عنابة) زيقة  (13 بالرباط) االجتماعي 

الرباط حسان تقرر ما نلي):
فسخ املسبق للشركة.

كتابة) لدى  القايوني  االنداع  تم 
بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم) تحت  (،2021 مارس) (9 بتاريخ)

.D111573
276 P

 STE RECYCLE BOIS MAROC
 SARL

CAPITAL : 500.000 DHS
 SIEGE : 4 RUE(NOPALEA(LOT 4
 SECTEUR 17 BLOC 1 HAY(RIAD

RABAT
ICE(N° : 002781978000096

تاسيس وركة
بناء)على عقد عرفي موقع بالرباط)
وضع) تم  (،2021 مارس) (18 نوم)
محدودة) لشركة  االسا�سي  القايون 
املسؤولية تتميزها الخاصيات االتية):

 STE RECYCLE BOIS (: التسمية)
. MAROC  SARL

صناعي  وتحويل  جمع   : الهدف 
للمخلفات الخشبية.

يبوليا،  زيقة   4  : االجتماعي  املقر 
القطاع 4، املجموعة 1، حي الرياض 

الرباط.
درهم   500.000  : الرأسما8 
فئة  من  حصة   5000 الى  مقسمة 
100 درهم لكل واحدة، ادنت يقدا 

بالربع، ووزعت على الشكل التالي :

 1700  .... مريم  كطانة  السيدة 
حصة.

 1650  .... ليلى  عمور  السيدة 
حصة.

السيد حدور عز الدنن .... 1650 
حصة.

من  سنة   99  : الصالحية  مدة 
تأسيسها.

تسيير الشركة : تم تعيين كل من 
ليلى  وعمور  مريم  كطانة  السيدتين 
كمسيرنن  الدنن  عز  حدور  والسيد 

للشركة.
السنة الحسابية : من فاتح ننانر 

الى 31 ديسمبر من كل سنة.
بمكتب  القايوني  االنداع  تم 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
تحت   ،2021 ماي   20 نوم  بالرباط 

رقم 5315.
كطانة مريم

مسيرة

277 P

STE ARSAT LAARA
وركة ذات مسؤولية محدودة

راسمالها : 75.000 درهم
مقرها االجتماعي : زيقة سمية اقامة 
وهرزاد 3، الطابق 5، رقم 22 حي 

النخيل الدارالبيضاء
بموجب عقد توثيقي مؤرخ بتاريخ)
10)ماي)2021،)تلقاه االستاذ احسان)
بالدارالبيضاء،) موثق  بنسودة،)
العام) الجمع  محضر  نتضمن 
االستثنائي تم اتخاذ القرارات التالية:
من) (: القايويية) الصفة  تغيير 
وركة) الى  العقارية  املديية  الشركة 

ذات املسؤولية املحدودة.
تغيير التسمية))من الشركة املديية)
العقارية عرصة العرا الى عرصة العرا)

ش.م.م.
تغيير املقر االجتماعي للشركة):)من)
الى) سيرفان  سان  زيقة  تازارين  فيال 
زيقة سمية اقامة وهرزاد)3،)الطابق)

5،)رقم)22،)حي النخيل.
رفع رأسما8 الشركة):)من)10.000 

درهم الى)75.000)درهم.
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السني) برادة  اميين  تعيين السيد 
كمسير وحيد للشركة.

تبني يظام اسا�سي جدند للشركة)
والذي نحمل الخصائص التالية):

التسمية):)عرصة العرا ش.م.م.
ذات) وركة  (: القايويية) الصفة 

مسؤولية محدودة.
موزع) (75.000 (: رأسما8 الشركة)

على)750)حصة.
املدة):)99)سنة.

)املقر االجتماعي):)174)زيقة سمية)
رقم) (،5 الطابق) (،3 وهرزاد) ( اقامة)

22،)حي النخيل.
من طرف السيد امين) (: التسيير)

برادة السني.
باملحكمة) القايوني  االنداع  تم 
 21 بتاريخ) بالدارالبيضاء) التجارية 

ماي)2021،)تحت رقم)779241.
278 P

STE LEWLIDI
وركة ذات مسؤولية محدودة

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
قد) (،2021 ابريل) (27 بتاريخ) الرباط 
املسؤولية) ذات  وركة  تأسيس  تم 

املحدودة.
.STE LE LEWLIDI(:(التسمية

صناعة) (: االجتماعي) الهدف 
واالستيراد) النسيجية  املالبس 

والتصدنر.
 100.000 (: الشركة) ( رأسما8)
حصة من) (1000 الى) درهم مقسمة 

فئة)100)درهم للحصة الواحدة.
 1000 (.... الحجامي) مصطفى 

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

السجل التجاري.
من فاتح ننانر الى)) (: السنة املالية)
31)ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة)

االولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
املقر):)عمارة)30)رقم)8)زيقة موالي)

احمد لوكيلي حسان الرباط.
املسير مصطفى الحجامي.

(: التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 
.152259

279 P

STE DIVERS PREST
SARL AU

 SIEGE : N°16 LOT(SAID(HAJJI

RTE KENITRA SALE

وركة ذات مسؤولية محدودة

تأسيس وركة
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

قد) (،2021 مارس) (29 بتاريخ) سال،)

املسؤولية) ذات  وركة  تأسيس  تم 

املحدودة من وريك وحيد.

 DIVERS PREST SARL(:(التسمية

.AU

العروض) املطعم،) (: االهداف)

واملهرجايات الفنية واالعما8 املتنوعة)

واالنشاءات.
تجزئة) (16 رقم) (: الرئي�سي) املقر 

سعيد حجي طريق القنيطرة سال.
تحدند) تم  (: الشركة) رأسما8 
درهم) (100.000 بمبلغ) رأسما8 

للواحدة،) درهم  (100 بقيمة) مقسم 

موزعة على النحو التالي):

 1000 (.... الرزيمة) رافت  السيد 

حصة.

تمثل) التي  الحصص  اجمالي 
راسما8)..)1000)حصة.

من فاتح ننانر الى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر.

تسجيل) تم  (: ( القايوني) االنداع 

بسال) التجاري  السجل  في  الشركة 

رقم) تحت  (،2021 ماي) (7 بتاريخ)

التقييد)33579.

280 P

 STE SETAMER
SARL AU

تأسيس وركة
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 

وضع) تم  (،2021 مارس) (29 بتاريخ)

ذات) لشركة  االسا�سي  القايون 

واحد.) بشريك  املحدودة  املسؤولية 

ذات الصفات التالية):

 STE SETAMER SARL(:(التسمية

.AU

جميع) (: االجتماعي) الهدف 
االنشاءات املعديية االعما8 املختلفة)
وغيرها) النفسية  املعادن  ايتاج 
استيراد) الحدندنة  غير  املعادن  من 

وتصدنر.
العمليات) كل  عامة  وبصفة 
التجارية الصناعية املالية املنقولة او)
غير املنقولة املتعلقة بطريقة مباورة)
باالنشطة املذكورة اعاله او من وانها)

املساهمة في تطوير الشركة.
وارع عال8) (56 (: املقر االجتماعي)
حسان) (8 رقم) الشقة  هللا  عبد  بن 

الرباط.
نوم) من  ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
اذا) اال  التجاري  بالسجل  التسجيل 
او) املسبق  للحل  الشركة  تعرضت 

تمدندها.
راسما8 الشركة):)100.000)درهم)
مقسم الى)1000)حصة من فئة)100 
درهم للحصة الواحدة واملفصلة كما)

نلي):
السيد اكرام موالي لحسن)1000 
للحصة) درهم  (100 فئة) من  حصة 

الواحدة.
السيد اكرام موالي لحسن املسير)

الوحيد وملدة غير محدودة.
بفاتح) تبدأ  (: االجتماعية) السنة 
ننانر وتنتهي نوم)13)ديسمبر من يفس)
السنة ماعدا السنة االولى تيتدئ من)

تاريخ التسجيل في السجل التجاري.
التجاري) بالسجل  التقييد  تم 
 6 للمحكمة التجارية بالرباط بتاريخ)

ماي)2021،)تحت رقم)151905.
بمثابة مقتطف وبيان
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 STE BEN’SONS
 COORPORATION

SARL
حصص) تفويت  عقد  بمقت�سى 
وفاتح) مارس  (30 بتاريخ) توثيقي 
محمد) السيد  فوت  (،2021 ابريل)
حصة) (1500 بنمخلوف،) يجيب 
الحصص) مجموع  من  اجتماعية 
(: املسماة) الشركة  في  نمتلكها  التي 
(،BEN’SONS( COORPORATION

وركة محدودة املسؤولية،)رأسمالها)

مقرها) والكائن  درهم،) (1.500.000

فاض) بالدارالبيضاء،) االجتماعي 

الخير)13،)تجزئة)FUESENTA،)طريق)

110،)كلم)12.50،)سيدي البريو�سي،)

لفائدة السيدة وفاء)ديون.

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

الغير العادي للشركة،)املنعقد بتاريخ)

فاتح ابريل)2021،)تقرر ما نلي):

الحصص) تفويت  على  املصادقة 

املذكورة اعاله.
تعدنل الفصلين)6)و7)من القايون)

االسا�سي للشركة.

اسا�سي) قايون  على  املصادقة 

التي) التعدنالت  جدند يشمل جميع 

لحقت بالشركة.

لدى) القايوني  االنداع  تم 

التجارية) باملحكمة  الضبط  كتابة 

(،2021 ماي) (7 بتاريخ) بالدارالبيضاء)

تحت رقم)777528.
لالستخالص والنشر

282 P

STE ZAINEB TELECOM
SARL AU

مقرها االجتماعي : وارع ابي رقراق 

اقامة 3 رقم س 6 سال الجدندة

: في) العرفي  العقد   تاريخ تسجيل 

تحمل) والتي  سال  (2021 ابريل) (15

الخصائص التالية):)

املعلوميات) (: االجتماعي) الهدف 

وتاجر االجهزة.
رأسما8 الشركة):)100.000)درهم)

فئة) من  حصة  (1000 الى) مقسمة 

100)درهم للحصة الواحدة،)موزعة)

بين الشركاء)على الشكل التالي):

 1000 (... زينب) حينا  السيدة 

حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي اي من تاريخ وضع)

السجل التجاري.

من فاتح ننانر الى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة)

االولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
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:)وارع ابي رقراق) املقر االجتماعي)

اقامة)3)رقم س)6)سال الجدندة.

املسير):)حينا زينب.

(: التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

رقم) تحت  بسال  االبتدائية  املحكمة 

36600)نوم)17)ماي)2021.

283 P

STE B4 PRO SOLUTIONS

وركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات وريك وحيد

رأسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : 6 زيقة ضانة عوا 

الطابق الرابع وقة رقم 16 اكدا8 

الرباط

بتاريخ) بمقت�سى عقد عرفي حرر 

القايون) وضع  تم  (2021 مارس) (16

االسا�سي لشركة محدودة املسؤولية)

خاصستها كالتالي):

الهدف):)للشركة االهداف التالية.

بالتقسيط) واستغال8  التجارة 

الغذائية،) واملنتوجات  املواد  لجميع 

بدون محل تجاري واستيراد وتصدنر.

املدة):)99)سنة.

راسما8 الشركة):)محدد فيها قدره)

 1000 الى) مقسم  درهم  (100.000

للواحدة) درهم  (100 حصة من فئة)

كلها ممنوحة للسيد محمد براغ.

التسيير):)تسيير الشركة من طرف)

السيد محمد براغ مسير وحيد.

بكتابة) القايوني  االنداع  تم 

بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم) تحت  (،2021 ماي) (26 نوم)

.114898

(: التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

.152253
بمثابة مقتطف وبيان

284 P

STE LIT CAR

وركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : 2401 تجزئة 

الوفاق الشقة رقم 7 تمارة

تأسيس وركة
 10 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

ماي)2021)تم وضع القايون االسا�سي)

املحدودة) املسؤولية  ذات  للشركة 

والتي تتميز بما نلي):

ذات) كار  ليت  وركة  (: التسمية)

املسؤولية املحدودة.

بدون) السيارات  كراء) (: الهدف)

سائق.

املدة):)حددت في)99)سنة،)ايظالقا)

السجل) في  التسجيل  تاريخ  من 

التجاري.

تجزئة) (2401 (: االجتماعي) املقر 

الوفاق الشقة رقم)7)تمارة.

راسما8 االجتماعي):)حدد في مبلغ)

 1000 الى) مقسمة  درهم  (100.000

درهم) (100 بثمن) اجتماعية  حصة 

للواحدة في حوزة):

 800 (.... محمد) بريغت  السيد 

حصة.

 200 (... أميمة) وعبي  السيدة 

حصة.

من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 

فاتح ننانر الى)31)ديسمبر من كل سنة.

من) الشركة  تسيير  (: التسيير)

طرف السيدة وعبي أميمة ملدة غير)

محدودة.

الربح) من  (% (5 نقتطع) (: الربح)

الصافي في كل سنة من أجل تكوين)

االحتياط القايوني.

بكتابة) القايوني  االنداع  تم 

االبتدائية) باملحكمة  الضبط 

بالسجل) (،2021 ماي) (25 بتمارة،في)

التجاري تحت رقم)133167.
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 FIDUCIAIRE FIROFISC NEW

SARL AU

B.P 606 BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA

TEL : 05.28.81.96.40

FAX : 05.28.81.96.41

STE ACKT HORIZONS
SARL

وركة ذات مسؤولية محدودة
 10 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
وركة) محضر  حرر  (،2021 فبرانر)
ذات مسؤولية محدودة تقرر ما نلي):

املصادقة على تصفية الشركة.
تحدند مقر تصفية الشركة.

االجتماعي) باملقر  التصفية  تمت 
املحمدي) حي  (25 بلوك) (148 برقم)

اكادنر.
تعيين السيد الغالي عيدة مصفي)

للشركة.
بكتابة) القايوني  االنداع  تم 
بايزكان) التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم) تحت  (،2021 ماي) (25 بتاريخ)

.99766
286 P

 STE LES JARDINS DE
SKHIRAT

وركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس وركة

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
القايون) وضع  تم  (2021 مارس) (30
املسؤولية) ذات  للشركة  االسا�سي 
املعطيات) تحت  وذلك  املحدودة 

التالية):
 STE LES JARDINS DE(:(التسمية

.SKHIRAT SARL
غرض الشركة):)منعش عقاري.

املقر):)عمارة)37)وارع اوكانمدن،)
وقة رقم)10)أكدا8 الرباط.

ب) الشركة  مدة  حددت  (: املدة)
99)سنة ابتداء)من تاريخ تسجيلها في)

السجل التجاري.
بمبلغ) حدد  (: الشركة) رأسما8 
 1000 مقسمة الى) درهم،) (100.000
للواحدة،) درهم  (100 ب) حصة 

مكتتبة ومحررة وموزعة كالتالي):

 100 (... السيد عبد هللا بولعيش)
حصة.

 200 (... بولعيش) زبيدة  السيدة 
حصة.

السيدة البتو8))بولعيش العزيفي)
... 200)حصة.

السيد انمان الدهدوه الكباص))...)
100)حصة.

(... بولعيش) السيد محمد سعيد 
200)حصة.

 200 (... السيد مصطفى بولعيش)
حصة.

املجموع)....)1000)حصة.
التسيير):)تسيير وحيد للشركة من))

طرف):
السيد عبد هللا بولعيش الحامل)
للبطاقة الوطنية رقم)A710672)ملدة)

غير محدودة.
للشركة) القايوني  االنداع  تم 
باملحكمة التجارية بالرباط بتاريخ)25 

ماي)2021،)تحت رقم)114877.
سجلت الشركة بالسجل التجاري)

تحت رقم)152231.
مقتطف قصد االوهار

 287 P

شركة تاسيال ماتيريو 
أنديستغيال إ نكوص

وركة ذات مسؤولية محدودة
تاسيس وركة

 9 في) بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ 
ماي)2021)تم وضع القايون االسا�سي)
املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

ذات الخصائص التالية):
ماتيرنو) تاسيال  (: التسمية)

أيديستغيا8 إ يكوص.
الغرض االجتماعي):)البيع،)الشراء،)
والتجارة في كل قطع غيار وملحقات)
املنتجات) جميع  الجدندة،) الشحن 
وجميع) واالكسسوارات  املعديية 
جميع) وكذا  الحدندنة،) املنتجات 

املنتجات املعديية واالكسسوارات.
مع) الصناعي  التجاري  التمثيل 
توزيع جميع املنتجات واملواد املتعلقة)

بالغضر االجتماعي.
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جميع العمليات املتعلقة بالتمثيل)

غير) أو  مباورة  بطريقة  والوساطة 

مباورة.

جميع أعما8 النجارة واالملنيوم.

لغرض) انداع  الصياية  الحراسة 

االنشطة) جميع  وكذلك  التخزين 

املماثلة أو ذات الصلة.

االستيراد،) التصدنر،) التجارة،)

ويقل) التخزين  الوساطة،) التمثيل،)

والشبه) واملصنعة  االولية  املواد 

ولحساب) لحسابها  والسلع  مصنعة 

أي جهة أخرى.

زيقة) تاسيال  (: االجتماعي) املقر 

 117 رقم) مليلية  وارع  الجدندة 

دويرة الجهادنة اكادنر.

من) سنة  (99 في) حددت  (: املدة)

تاريخ تاسيس الشركة النهائي.

حدد) (: االجتماعي) الراسما8 

الراسما8 في)100.000)درهم مقسمة)

الى)1000)حصة اجتماعية من قيمة)

100)درهم لكل حصة.

 500 (... حسن) بومكوك  السيد 

حصة أي ما يعاد8)50.000)درهم.

 500 (... محمد) بومكوك  السيد 

حصة أي ما يعاد8)50.000)درهم.

التسيير):)تم تعيين كل من السيد)

بومكوك) والسيد  حسن  بومكوك 

غير) ملدة  للشركة  مسيرنن  محمد 

محددة.

الشركة ملزمة) (: بالنسبة التوقيع)

املشترك) بالتوقيع  صحيح  بشكل 

والسيد) حسن  بومكوك  للسيد 

بومكوك محمد.

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

كل) من  ديسمبر  (31 في) وتنتهي  ننانر 

سنة.

باملحكمة) القايوني  االنداع  تم 

ماي) (25 بتاريخ) بايزكان  االبتدائية 

2021،)تحت رقم)1166.
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 STE AGRI AR EQUIPEMENT
SARL

وركة ذات مسؤولية محدودة
راسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : دوار اوالد باملعطي 
ارميلة بلقصيري سيدي قاسم

تاسيس وركة
ماي) (5 طبقا لعقد خاص بتاريخ)
ذات) وركة  تاسيس  تم  (،2021
الصفات) ذات  محدودة،) مسؤولية 

التالية):
اسم) تحمل  الشركة  (: التسمية)

.AGRI AR EQUIPEMENT SARL
وتركيب) بيع  (: ب) تهتم  الشركة 

مواد فالحية.
املقر االجتماعي):)دوار اوالد باملعطي)

ارميلة بلقصيري سيدي قاسم.
 100.000 في) حدد  (: الراسما8)
حصة) (1000 على) مقسم  درهم 
اجتماعية ثمن كا واحدة)100)درهم.

للسيد) مخو8  التسيير  (: التسيير)
عاروة خالد.

الربح):)من الربح الصافي تخصم)5 
%لالحتياطات القايويية.

االنداع القايوني لقد تم باملحكمة)
ماي) (24 نوم) بلقصيري  االبتدائية 
رقم) (255/21 رقم) تحت  (،2021

السجل التجاري)617.
من أجل النسخ والبيان

289 P

 STE TRANS GZIRI
SARL AU

وركة ذات مسؤولية محدودة
بشريك وحيد

راسمالها : 100.000 درهم
مقرها االجتماعي : تجزئة املرجة 

الزيقة 37 جرف امللحة سيدي قاسم
تاسيس وركة

 17 بتاريخ) خاص  لعقد  طبقا 
تم تاسيس وركة ذات) (،2021 ماي)
وريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

وحيد،)ذات الصفات التالية):
اسم) تحمل  الشركة  (: التسمية)

.TRANS GZIRI SARL AU
الشركة تهتم ب):)يقل البضائع.

املرجة) تجزئة  (: االجتماعي) املقر 

الزيقة)37)جرف امللحة سيدي قاسم.

 100.000 في) حدد  (: الراسما8)

حصة) (1000 على) مقسم  درهم 

اجتماعية ثمن كل واحدة)100)درهم.

للسيد) مخو8  التسيير  (: التسيير)

عبدالي عائشة.

الربح):)من الربح الصافي تخصم)5 

%لالحتياطات القايويية.

االنداع القايوني لقد تم باملحكمة)

ماي) (26 نوم) بلقصيري  االبتدائية 

رقم) (263/21 رقم) تحت  (،2021

السجل التجاري)621.
من أجل النسخ والبيان
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 STE WALADBAR
SARL AU

وركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

راسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : رقم 22 جنان 

الزيتون سيدي قاسم

تاسيس وركة
 20 بتاريخ) خاص  لعقد  طبقا 

وركة) تاسيس  تم  (،2021 أبريل)

ذات مسؤولية محدودة ذات وريك)

وحيد،)ذات الصفات التالية):

اسم) تحمل  الشركة  (: التسمية)

.WALADBAR SARL AU

الشركة تهتم ب):)أوغا8 مختلفة)

أو البناء.

مفاوض.

جنان) (22 رقم) (: االجتماعي) املقر 

الزيتون سيدي قاسم.

 100.000 في) حدد  (: الراسما8)

حصة) (1000 على) مقسم  درهم 

اجتماعية ثمن كل واحدة)100)درهم.

للسيد) مخو8  التسيير  (: التسيير)

الشباب عبد الغني.

الربح):)من الربح الصافي تخصم)5 

%لالحتياطات القايويية.

االنداع القايوني لقد تم باملحكمة)

ماي) (26 نوم) بلقصيري  االبتدائية 
رقم) (285/21 رقم) تحت  (،2021

السجل التجاري)28879.
من أجل النسخ والبيان

291 P

شركة إ.ي.ج.ج.س افريقيا
الوحيد) الشريك  قرار  بموجب 

تقرر تغيير) (،2021 أبريل) (30 بتاريخ)

الى) إ.ي.ج.ج.س  من  الشركة  اسم 

إ.ي.ج.ج.س.)أفريقيا.

من) (3 للبند) تصحيحي  تغيير 

القايون االسا�سي.

باملحكمة) القايوني  االنداع  تم 

ماي) (18 بتاريخ) بالبيضاء) التجارية 

2021،)تحت رقم)778637.
لالعالن والنشر

292 P

JRH CONSULTING

SARL

CENTER BOUDHOOR
الشفوي) املحضر  بمقت�سى  أوال:)

لشركة) اإلستثنائي  العام  للجمع 

ش.م.م) (CENTER BOUDHOOR

وارع) مكرر  (49 مقرها) والكائن 

2،)دنور جامع الطابق) مذغشقر رقم)

األر�سي،)وعقد البيع تقرر ما نلي):

التي) حصة  (200 ويقل) بيع 

 SANAE KARIMI السيدة) تمتلكها 

السيدة) إلى  (BENCHEQROUN

.NAJOUA BENAMEUR

بيع ويقل)200)حصة التي تمتلكها)

إلى) (FATIMA SADDIDI السيدة)

 .NAJOUA BENAMEUR السيدة)

تمتلكها) التي  حصة  (600 ويقل) بيع 

 NAJOUA BENAMEUR السيدة)

 HIBA WASSIMA السيدة) إلى 

 .BOUYAGHROUMNI

التي) حصة  (200 ويقل) بيع 

 ZINEB OUAABA السيدة) تمتلكها 

 HIBA WASSIMA السيدة) إلى 

.BOUYAGHROUMNI
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التي) حصة  (200 ويقل) بيع 

 MINA AFFANI السيدة) تمتلكها 

 HIBA WASSIMA السيدة) إلى 

 .BOUYAGHROUMNI

تغيير الشكل القايوني):

استقالة املسيرة السابقة للشركة)

.MINA AFFANI(السيدة

املعد8) األسا�سي  النظام  اعتماد 

للشركة.

 HIBA WASSIMA تعيين السيدة)

كمسيرة) (BOUYAGHROUMNI

للسركة ملدة غير محددة.

القايوني) اإلنداع  تم  لقد  (: ثاييا)

باملحكمة التجارية بالرباط تحت رقم)

114806)بتاريخ)20)ماي)2021.

293 P

 STE. AERO ALIANCES

FONDATION AAF

SARL

تكوين وركة محدودة املسؤولية
بالرباط) مؤرخ  محضر  بمقت�سى 

بتاريخ)3)ماي)2021)تم وضع القوايين)

األساسية لشركة محدودة املسؤولية)

ذات املميزات التالية):

مجا8) في  اإلستشارات  (: الهدف)

الطيران.

املقر):)عمارة رقم)30)وقة رقم)8 

حسان) وارع موالي أحمد الوكيلي،)

الرباط.

بما) املا8  رأس  حدد  (: املا8) رأس 

قدره)100.000.00)درهم.

غير) ملدة  الشركة  تدار  (: التسيير)

بلحرمة) السيد  طرف  من  محدودة 

عبد الخالق.

بكتابة) تم  (: القايوني) اإلنداع 

بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 

بتاريخ)24)ماي)2021.

رقم السجل التجاري)152193.

294 P

JRH CONSULTING

BETOCOST RABAT

SARL

تأسيس وركة ذات مسؤولية 
محدودة

تم تأسيس وركة بالرباط تحمل)

ماي) (20 بتاريخ) التالية  الصفات 

.2021

 BETOCOST (: اإلجتماعي) اللقب 

.RABAT SARL

ذات) وركة   : القايويية  الصفة 

املسؤولية املحدودة.

لها) الشركة  (: اإلجتماعي) الهدف 

هدف أنضا في املغرب كما في الخارج):

استيراد وتصدنر.

أوغا8 متعددة في البناء.

املعماالت) جميع  عام،) وبشكل 

املالية التجارية أو الصناعية أو املالية)

مباور) بشكل  املتعلقة  العقارية  أو 

أو) الشركة  بموضوع  مباور  غير  أو 

لصالح مصالحها،)بما في ذلك التعاون)

بجميع أوكاله مع جميع العمليات أو)

الشركات أو الشركات التي لديها كائن)

مماثل أو ملحق.

درهم) (100.000.00 (: املا8) رأس 

فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

100)درهم للحصة.

اإلبراهيمي حكيم)900)حصة.

أحمد الشلح)100)حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

من فاتح ننانر إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل).

املقر اإلجتماعي):)إقامة فا8 فلوري)

عمارة)8)وقة)5)سعيد حجي سال.

التسيير):)أحمد الشلح.

باملحكمة) (: القايوني) اإلنداع  تم 

التسجيل) رقم  سال  اإلبتدائية 

بالسجل التجاري)33727.
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 JORF PETROLEUM

STORAGE
وركة مساهمة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : تجزئة 

التوفيق، الطابق 5 سيدي معروف 

الدارالبيضاء املغرب
رقم التقييد في السجل التجاري : 

268977

إعالن متعدد القررات
طريقة مزاولة اإلدارة العامة

معينة وفاة متصرف
عز8 وتعين متصرفين

العادي   العام  الجمع  بمقت�سى 

املنعقد استثنائيا املؤرخ في 17 مارس 

2021 تم اتخاذ القرارت التالية :

مزاولة  طريقة  على  املصادقة 

طرف  من  املختارة  العامة،  اإلدارة 

الفصل  في  واملتمثلة  اإلدارة  مجلس 

بين مهام املدنر العام ورئيس مجلس 

اإلدارة.

املرحوم  املتصرف،  وفاة  معاننة 

.ABDELAZIZ BOUMZABRA

السادة  املتصرفين  عز8 

 ABDELTIF( M’HAIDRA

ABDELRAHMAN GASSEM AL-

.JUSH’AH(YOUSSEF(OUHILAL

 YOUSSEF السادة  تعيين 

 BELKHADIR ABDELKRIM EL

 Leïla والسيدة   HAMZAOUI

سنوات  ثالث  ملدة   BOUMZABRA

واملنتهية عند اختتام الجمعية العامة 

السنة  حسابات  في  للبت  املدعوة 

املنصرمة نومه 31 ديسمبر 2023.

تأكيد إقامة املتصرفين ادياه.

 SAMIR ) وركة في طور التصفية 

القضائية(.

.AHMED HARNOUCH السيد

 ABDELKRIM EL السيد 

.HAMZAOUI

.YOUSSEF BELKHADIR السيد

.Leïla BOUMZABRA السيدة

. ABDELMJID BERNAKIالسيد

.LHOUSSAINE BEGI السيد

تم اإلنداع القايوني بالدارالبيضاء 

رقم  تحت   2021 أبريل   29 بتاريخ 

.774996
بمقت�سى مقتطف وبيان
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 JORF PETROLEUM

STORAGE
وركة مساهمة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : تجزئة 

التوفيق، الطابق 5 سيدي معروف 

الدارالبيضاء املغرب
رقم التقييد في السجل التجاري : 

268977

تعين مدنر عام
اإلدارة  مجلس  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في 4 يوفمبر 2020 تم اتخاذ 

القرارت التالية :

 MOSTAFA السيد  تعيين 

لشركة  عاما  مدنرا   ،AMROUCHE

 JORF PETROLEUM STORAGE

من تاريخ فاتح) ابتداء) ( سنتين) ( ملدة)

ننانر)2021. 

باملحكمة  القايوني  اإلنداع  تم 

التجارية بتاريخ 7 ننانر 2021 تحت 
رقم 760711.

بمقت�سى مقتطف وبيان

LOUKILI ADVISORY FIRM

297 P

 GLOBAL CONTROL

COMPANY
وركة ذات مسؤولية محدودة

15 وارع األبطا8 وقة 4 أكدا8 

الرباط
 100.000.00 (: الشركة) رأسما8 

درهم مقسمة إلى)100)حصة من فئة)

1000)درهم للحصة الواحدة موزعة)

بين الشركاء)كالتالي):

خويدة) الرحمان  صفي  السيد 

340)حصة.

السيد محمد باوا)330)حصة.

 330 حاف�سي) قاسم  السيد 

حصة.
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املقر اإلجتماعي):)15)وارع األبطا8)
وقة)4)أكدا8 الرباط.

التسيير):)صفي الرحمان خويدة.
(: التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

.118933
العام) الجمع  ملحضر  طبقا 
نوييو) (29 في) املنعقد  اإلستثنائي 
 GLOBAL CONTROL(2019)لشركة
مسؤولية) ذات  وركة  (COMPANY

محدودة تقرر ما نلي):
توسيع نشاط الشركة.

تحيين القايون األسا�سي للشركة.
لدى) القايوني  اإلنداع  تم  وقد 
التجارية) باملحكمة  الضبط  كتابة 
تحت) (2021 ماي) (26 في) بالرباط 

رقم5416.
298 P

 GLOBAL CONTROL
COMPANY

وركة ذات مسؤولية محدودة
15 وارع األبطا8 وقة 4 أكدا8 

الرباط
 100.000.00 (: الشركة) رأسما8 
درهم مقسمة إلى)100)حصة من فئة)
1000)درهم للحصة الواحدة موزعة)

بين الشركاء)كالتالي):
خويدة) الرحمان  صفي  السيد 

340)حصة.
السيد محمد باوا)330)حصة.

 330 حاف�سي) قاسم  السيد 
حصة.

املقر اإلجتماعي):)15)وارع األبطا8)
وقة)4)أكدا8 الرباط.

التسيير):)صفي الرحمان خويدة.
(: التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

.118933
العام) الجمع  ملحضر  طبقا 
اإلستثنائي املنعقد في)16)أبريل)2021 
 GLOBAL CONTROL لشركة)
مسؤولية) ذات  وركة  (COMPANY

محدودة تقرر ما نلي):
يقل)150)حصة من رأسما8 وركة)
 GLOBAL CONTROL COMPANY
في ملكية السيد محمد الباوا لفائدة)

السيد صفي الرحمان خويدة

يقل)150)حصة من رأسما8 وركة)

 GLOBAL CONTROL COMPANY

في ملكية السيد محمد الباوا لفائدة)

السيد موالي أحمدحاف�سي.

يقل)30)حصة من رأسما8 وركة)

 GLOBAL CONTROL COMPANY

في ملكية السيد محمد الباوا لفائدة)

السيد سعيد راوبي.

تحيين القايون األسا�سي للشركة.

لدى) القايوني  اإلنداع  تم  وقد 

التجارية) باملحكمة  الضبط  كتابة 

تحت) (2021 ماي) (26 في) بالرباط 
رقم5417.

299 P

STE. NOMAD GUEST
SARL AU

تأسيس وركة
 28 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

ذات) وركة  إنشاء) تم  (2021 أبريل)

وحيد) بشريك  املحدودة  املسؤولية 

بالخصائص التالية):

.NOMAD GUEST(:(التسمية

الشركة) هدف  نتعلق  (: النشاط)

باملغرب وبالخارج ب):

جميع أنشطة اإلنواء)السياحي.

املقر اإلجتماعي):)الرقم)408)عمارة)

سمية وارع الوالء)الشقة)2)الداخلة.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التأسيس.
مبلغ) في  حدد  (: املا8) رأس 

 1000 100000.00)درهم مقسم إلى)

حصة من فئة)100)درهم للواحدة.

انس) السيد  (: املا8) رأس  توزيع 

العموري)1000)حصة.

انس) السيد  تعيين  تم  (: التسيير)

العموري كمسير للشركة.

من) تبتدئ  (: اإلجتماعية) السنة 

فاتح ننانر وتنتهي في)31)ديسمبر.

باملحكمة) تم  (: القايوني) اإلنداع 

 25 بتاريخ) الذهب  بواد  اإلبتدائية 

 2021/895 رقم) تحت  (2021 ماي)

وبالسجل التجاري تحت رقم)18369.

300 P

STE. SCA SERVICES
 SARL

تأسيس وركة
 16 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
ذات) وركة  إنشاء) تم  (2021 أبريل)
بالخصائص) املحدودة  املسؤولية 

التالية):
.SCA SERVICES(:(التسمية

الشركة) هدف  نتعلق  (: النشاط)
باملغرب وبالخارج ب):

املباني) وحراسة  ومراقبة  أمن 
البناء) ومواقع  واملستودعات 
واملنتدنات) واملصانع  والشركات 

واملؤتمرات واملباني املهنية األخرى.
العمارات) (: اإلجتماعي) املقر 
 508 الرقم) العطف  زيقة  الحمراء)

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

التأسيس.
مبلغ) في  حدد  (: رأسما8)
إلى) مقسمة  درهم  (100.000.00
درهم) (100 فئة) من  حصة  (1000

للواحدة.
)توزيع رأسما8):)

السيد سالم حمية)400)حصة.
السيد الشيخ حمية)300)حصة.
السيد احمد حمية)300)حصة.

تم تعيين السيد سالم) (: التسيير)
حمية كمسير للشركة.

من) تبتدئ  (: اإلجتماعية) السنة 
فاتح ننانر وتنتهي في)31)ديسمبر.

باملحكمة) تم  (: القايوني) اإلنداع 
 12 بتاريخ) الذهب  بواد  اإلبتدائية 
 2021/793 رقم) تحت  (2021 ماي)
وبالسجل التجاري تحت رقم)18305.
 301 P

STE. TICHEKH ENERGY
SARL AU

تأسيس وركة
 24 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
ذات) وركة  إنشاء) تم  (2021 أبريل)
بالخصائص) املحدودة  املسؤولية 

التالية):
.TICHEKH ENERGY(:(التسمية

الشركة) هدف  نتعلق  (: النشاط)
باملغرب وبالخارج ب):

محطات) واستغال8  تسيير 
التقسيط) تجارة  مع  الخدمات،)
والوقود) البترولية  املنتجات  وتوزيع 
وزيوت التشحيم واملنتجات املشتقة.
العمارات) (: اإلجتماعي) املقر 
 550 الرقم) العطف  زيقة  الحمراء)

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

التأسيس.
مبلغ) في  حدد  (: رأسما8)
100000.00)درهم مقسمة إلى)1000 

حصة من فئة)100)درهم للواحدة.
)توزيع رأسما8):)

 1000 السيد داهي اهل الخطاط)
حصة.

تم تعيين السيد داهي) (: التسيير)
اهل الخطاط كمسير للشركة.

من) تبتدئ  (: اإلجتماعية) السنة 
فاتح ننانر وتنتهي في)31)ديسمبر.

باملحكمة) تم  (: القايوني) اإلنداع 
 25 بتاريخ) الذهب  بواد  اإلبتدائية 
 2021/896 رقم) تحت  (2021 ماي)
وبالسجل التجاري تحت رقم)18371.
302 P

MEDUSE MED
تأسيس وركة

تبعا للعقد العرفي بتاريخ)20)ماي)
2021)تم وضع قوايين))الشركة ذات)

املميزات التالية):
.MEDUSE MED(:(التسمية(

ذات) وركة  (: القايوني) الشكل 
الشريك) وذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.
نتعلق نشاط الشركة) (: املوضوع)

سواء)باملغرب أو خارجه):
جميع األنشطة بالصيد والبحر.

الضباط) يادي  (: الرئي�سي) املقر 
عمارة)2)الطابق األو8 رقم)1العيون.

مبلغ) في  حدد  (: الرأسما8)
إلى) مقسمة  درهم  (100.000.00
درهم) (100 فئة) من  حصة  (1000

للواحدة في ملك عبد العزيز عزمي.
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السيد) تسيير من طرف  (: اإلدارة)

عبد العزيز عزمي.

بكتابة) تم  القايوني  اإلنداع 

الضبط باملحكمة اإلبتدائية بالعيون)

رقم) تحت  (2021 ماي) (25 بتاريخ)

رقم) تجاري  سجل  (2021/1604

.36747

303 P

STIGMO TRANS

ستيكمو ترانس

ش.م.م

 17 بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في)

ماي)2021)تم وضع القايون األسا�سي)

لشركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

املواصفات التالية):

التسمية):)ستيكمو ترانس ش.م.م)

STIGMO TRANS SARL AU)لشركة)

ذات مسؤولية محدودة.

الهدف اإلجتماعي):

)النقل الوطني والدولي للبضائع.

االستيراد والتصدنر.

 IMM :)وقة رقم) املقر اإلجتماعي)

الشطر) الثالث  الطابق  (13 337

الثالث حي املرس الدويرة الجهادنة).

سنة) (99 (: اإلجتماعية) املدة 

ابتداء)من تاريخ تسجيلها في السجل)

التجاري عدا إذا تم الحل املسبق أو)

التمدند.

نتكون من) (: الرأسما8 اإلجتماعي)

100.000.00)درهم.

تم تعيين السيد) (: تسيير الشركة)

إكموالن نوسف.

سجل) في  التقييد  تم  (: التقييد)

ماي) (26 إيزكان) اإلبتدائية  املحكمة 

للسجل) (1179 عدد) تحت  (2021

التحليلي رقم)23401.

304 P

 MAROCAINE DE GENIE
 CIVIL ET EQUIPEMENTS

METALLIQUES
SARL

املغربية الهندسة املديية واملعدات 
ش.م.م

 3 في) بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ 
ماي)2021)تم وضع القايون األسا�سي)
لشركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

املواصفات التالية):
الهندسة) املغربية  التسمية:)
ش.م.م) واملعدات  املديية 
محدودة) مسؤولية  ذات  لشركة 
 MAROCAINE DE GENIE CIVIL ET
 EQUIPEMENTS METALLIQUES

.SARL
الهدف اإلجتماعي):

تصنيع املكويات املعديية للبناء) (
وأعما8 الفوالذ اإلنشائية.

املقر اإلجتماعي):)س)?)أو ست أ ا&أ)
خدمات رقم)1525)رقم)5)حي السالم)

أكادنر.
سنة) (99 (: اإلجتماعية) املدة 
ابتداء)من تاريخ تسجيلها في السجل)
التجاري عدا إذا تم))الحل املسبق أو)

التمدند.
نتكون من) (: الرأسما8 اإلجتماعي)

100.000.00)درهم.
تم تعيين السيد) (: تسيير الشركة)

أحمد بوحمدي.
السجل) في  التقييد  تم  (: التقييد)
التجاري بأكادنر)26)ماي)2021)تحت)
رقم) التحليلي  للسجل  (99784 عدد)

.47593
305 P

BONDADAES DEL MAR
تعدنالت قايويية

 BONDADAES DEL (: التسمية)
.MAR

ذات) وركة  (: القايوني) الشكل 
املسؤولية املحدودة.

 1 :)حي خط الرملة) املقر الرئي�سي)
زيقة عبدة رقم)93)العيون.

الجمع) ملداوالت  طبقا  (: املوضوع)
الغير عادي بتاريخ)12)ماي)2021)قرر)

املشاركون ما نلي):
طرف) من  حصة  (600 تفويت)
السيد) إلى  الشركي  بوجمعة  السيد 

كريم الشركي.
طرف) من  حصة  (400 تفويت)
السيد عبد هللا اقشار إلى السيد كريم)

الشركي.
تعيين السيد كريم الشركي كمسير)

ووريك وحيد للشركة.
للشركة) القايوني  الشكل  تغيير 
املسؤولية) ذات  وركة  ليصبح 

املحدودة وذات الشريك الوحيد.
بكتابة) تم  القايوني  اإلنداع 
الضبط باملحكمة اإلبتدائية بالعيون)
رقم) تحت  (2021 ماي) (25 بتاريخ)

.2021/1603
306 P

RIZUP INTERNATIONAL
تعدنالت قايويية

 RIZUP (: التسمية)
.INTERNATIONAL

ذات) وركة  (: القايوني) الشكل 
وذات الشريك) ( املسؤولية املحدودة)

الوحيد.
املدارس) وارع  (: الرئي�سي) املقر 

سوق ملخاخ رقم)5))العيون.
الجمع) ملداوالت  طبقا  (: املوضوع)
 2021 أبريل) (30 بتاريخ) عادي  الغير 

قرر املشاركون ما نلي):
حل الشركة.

بكتابة) تم  القايوني  اإلنداع 
الضبط باملحكمة اإلبتدائية بالعيون)
رقم) تحت  (2021 ماي) (24 بتاريخ)

.2021/1579
307 P

NINOXSA
تعدنالت قايويية
.NINOXSA(:(التسمية

ذات) وركة  (: القايوني) الشكل 
وذات الشريك) ( املسؤولية املحدودة)

الوحيد.

القيروان) وارع  (: الرئي�سي) املقر 
رقم)142))العيون.

الجمع) ملداوالت  طبقا  (: املوضوع)
الغير عادي بتاريخ)12)ماي)2021)قرر)

املشاركون ما نلي):
حل الشركة.

بكتابة) تم  القايوني  اإلنداع 
اإلبتدائية) باملحكمة  الضبط 
تحت) (2021 ماي) (24 بالعيون بتاريخ)

رقم2021/1580.
308 P

SEABROS شركة
ش.م.م

رأسمالها : 100000.00 درهم
مقرها : تجزئة رقم 79 عدد 231 
زيقة سبتة الطابق الثالث العيون

السجل التجاري : رقم 29825
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2021 أبريل) (27 املنعقد بتاريخ)
وركة) وركاء) طرف  من  املصادقة 

SEABROS)ش.م.م على ما نلي):
تفويت حصص إجتماعية):

طرف) من  حصة  (500 تفويت)
السيد طه دوما لصالح):

)السيد رويد بيالح)250)حصة.
السيد اللود بووواط)250)حصة.
من) دوما  طه  السيد  استقالة 
بيالح) رويد  السيد  وتعيين  التسيير 

املسير للشركة ملدة غير محدودة.
اإلنداع) ( تم) (: القايوني) اإلنداع 
بالعيون) اإلبتدائية  باملحكمة 
رقم) تحت  (2021 ماي) (26 بتاريخ)

.2021/1606
للنشر والبيان

309 P

STE. SAHARA AMICAL 
SARL

رأسمالها : 100.000.00 درهم
مقرها : حي القدس تجزئة الوفاق 

بلوك E الرقم 618 العيون
تعدنالت قايويية

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2021 أبريل) (7 بتاريخ) املنعقد 
على ما) املصادقة من طرف الشركاء)

نلي):
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تفويت حصص على الشكل التالي:

السيد) طرف  من  حصة  (100

السيد) لفائدة  فالح  سالم  محمد 

اسامة الجراري.

100)حصة من طرف السيد علي)

اسامة) السيد  لفائدة  العلوي  سالم 

الجراري)25)حصة(.

 25( املحجوب) بن  انوب  والسيد 

الربيع) ابو  سيداتي  والسيد  حصة()

ابكشو) مبارك  والسيد  حصة() (25(

)25)حصة(.

السيد) طرف  من  حصة  (100

حسن بنعمران لفائدة السيد ابراهيم)

فروح)25)حصة(.

 25( البطوش) نوسف  والسيد 

 25( صبطي) نونس  والسيد  حصة()

حصة()والسيد عبد الوهاب ابوالربيع)

)25)حصة(.

اإلنداع) ( تم) (: القايوني) اإلنداع 
بالعيون) اإلبتدائية  باملحكمة 

رقم) تحت  (2021 ماي) (11 بتاريخ)

.2021/1473

310 P

PECARE ESPACES VERTS
 ETUDES PAYSAGERES ET

 TECHNIQUE AMENAGEMENT

ESPACES URBAIN EXTERIEUR

 TRAVAUX DIVERS TOUT

 CORPS(D’ETAT(LIES(AUX

 AMENAGEMENT URBAIN

 EXTERIEUR )ESPACE(VERT,

PLACE PUBLIC VOIRIE(

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

واملسجل) (2021 مارس) (8 بناريخ)

تغيير) (: باإلجماع) تقرر  بالرباط 

 PECARE لشركة) التجاري  اإلسم 

إلى (ESPACES VERTS SARL AU 

 GEO - PAYSAGE CONCEPT SARL

.AU

تعدنل وتجميع الهدف اإلجتماعي:

الطبيعية) املناظر  وتقنية  دارسة 

الخارجية) املساحات  وتهيئة 

الحضرية.

هيئات) لجميع  متنوعة  أعما8 
املساحات) بتهيئة  صلة  ذات  الدولة 
)املساحات) الحضرية) الخارجية 

الخضراء)األماكن العامة والطرق(
تحويل املقر الرئي�سي للشركة من)
أكدا8 الرباط) (2 زيقة حنين وقة) (4
 43 B)رقم) زيقة اليمامة درج) (10 ( إلى)

الرباط.
تعدنل القايون األسا�سي للشركة.

رقم) السلبية  الشهادة  (: اإلنداع)
2390191)بتاريخ)4)مارس)2021.

في) إحرازه  تم  القايوني  اإلنداع 
 27 املحكمة التجارية بالرباط بتاريخ)

ماي)2021)تحت رقم)5455.
التسيير

311 P

AFRICA DREAM LAND
تأسيس وركة محدودة املسؤولية 

بشريك وحيد
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
تمت) (،2020 نوليو) (20 بالرباط نوم)
لشركة) التأسي�سي  القايون  صياغة 
محدودة املسؤولية بشريك وحيد لها)

الخصائص التالية):
 AFRICA DREAM (: التسمية)

.LAND
املناسبات) تنظيم  (: الهدف)

والحفالت املهنية.
ابن) 79وارع  (: اإلجتماعي) املقر 
 6 رقم) وقة  الثاني  الطابق  سينا 

أكدا8 الرباط.
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيس الشركة.
الرأسما8):)حدد رأسما8 الشركة)

في مبلغ)10.000)درهم
الشركة) تسيير  عهد  (: اإلدارة)
 Mr.ESSOME RONG DAVID

.RODRIGUE
من فاتح ننانر إلى) (: السنة املالية)

غانة)31)ديسمبر.
وتسجيل) القايوني  اإلنداع  تم 
الشركة بالسجل التجاري للمحكمة)
التجارية بالرباط بتاريخ فاتح سبتمبر)

2020)تحت رقم)145315.
312 P

PARARYN
وركة ذات املسؤولية املحدودة 

وذات الشريك الوحيد
رقم 101 وارع وهران زهور 1 فاس

رأس مالها : 100.000 درهم
بمقت�سى عقد عرفي املؤرخ بتاريخ)
املصادقة) تمت  (2021 ننانر) (20
ذات) لشركة  األسا�سي  القايون  على 
الشريك) وذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.
 AU PARARYN SARL (: التسمية)

.AU
وارع) (101 رقم) (: املقر اإلجتماعي)

وهران زهور)1)فاس).
النشاط اإلجتماعي):)

بيع مواد الشبه الطبية والتجميل.
تحويل األموا8.

ما8) رأس  حدد  (: املا8) الرأس 
درهم) (100.000 مبلغ) في  الشركة 
حصة اجتماعية) (1000 مقسمة إلى)
بقيمة)100درهم للحصة كلها في اسم)

السيدة سميرة اجوني.
:)تسير الشركة من طرف) التسيير)
السيدة سميرة اجوني بصفتها مسيرة)

الشركة.
مدة الشركة):)99)سنة.

وقد تم إنداع نسخة من القايون)
التجارية) املحكمة  لدى  األسا�سي 
بفاس بالسجل التجاري عدد)66591 

بتاريخ)5)مارس)2021.
313 P

STE. ADAM PROMOTION
S.A.R.L

تأيس وركة
 12 بتاريخ) عرفي  عقد  بموجب 
تأسيس) تم  باملحمدنة  (2021 أبريل)
املحدودة) املسؤولية  ذات  وركة 

بالخصوصيات التالية):
املوضوع اإلجتماعي):)

مقاو8 بناء.
األوغا8 املختلفة.

التجارية) العمليات  كل  وعموما 
املنقولة أو غير) والصناعية واملالية،)
بصفة) نتعلق  ما  وجميع  املنقولة 
بالنشاط) مباورة  غير  أو  مباورة 

اللوازم) استيراد  خصوصا  املزاو8 
املستخلصة إليجاز هذا النشاط.

 ADAM وركة) (: التسمية)
.PROMOTION S.A.R.L

الجيش) وارع  (: اإلجتماعي) املقر 
امللكي الطابق)3)مكتب)12)املحمدنة.

املدة):)99)سنة.
درهم) (100.000.00 (: الرأسما8)
100)درهم) 1000)حصة) مقسمة إلى)
الشركاء) على  مقسمة  حصة  لكل 

كالتالي):
السيد محمد مطوري يساهم ب)

50.000.00)درهم.
ب) يساهم  ناسين عاصم  السيد 

50.000.00)درهم.
السيد محمد مطوري) (: التسيير)
مسير وحيد للشركة ملدة غير محدودة.
من فاتح ننانر إلى) (: السنة املالية)

نهانة ديسمبر.
لإلحتياط القايوني) (% (5 (: األرباح)

والباقي نقسم على الحصص.
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
اإلبتدائية باملحمدنة تحت رقم)1075 
2021)والقيد بالسجل) 4)ماي) بتاريخ)

التجاري تحت الرقم)27981.
)لإلنداع والنشر

اإلدارة

314 P

STE. ADK SAKAN
S.A.R.L

حل الشركة
 16 بتاريخ) عرفي  عقد  بموجب 
لشركة) باملحمدنة  (2021 ديسمبر)

STE. ADK SAKAN)تقرر ما نلي):
حل الشركة.

تعيين السيد عبد السالم بالحافي)
مصفي للشركة.

للتصفية) الشركة  مقر  تحدند 
 30 رقم) (18 بلوك) مراكش  درب 

العالية املحمدنة.
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
 154 اإلبتدائية باملحمدنة تحت رقم)

بتاريخ)21)ننانر)2021.
)لإلنداع والنشر

اإلدارة

315 P



11707 الجريدة الرسميةعدد)5667 - 28)ووا8)1442 )9)نوييو)2021) 

STE. HM CONTRACTING
SARL AU

تمدند املوضوع اإلجتماعي
فاتح) بتاريخ  عرفي  عقد  بموجب 

مارس)2021)باملحمدنة تقرر ما نلي):

تمدند املوضوع اإلجتماعي إلى.

مقاو8 التزنين.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

 752 اإلبتدائية باملحمدنة تحت رقم)

بتاريخ)18)مارس)2021.
)لإلنداع والنشر

اإلدارة

316 P

STE. A.B  NETPRO
SARL

بيع حصص 
الشكل 
التسيير

 23 بتاريخ) عرفي  عقد  بموجب 

مارس)2021)باملحمدنة تقرر ما نلي):

بيع)550)حصة من السيدة احالم)

عصكي للسيد بريس سيلفان فرايك)

باكيت.

محدودة) ( تغيير الشكل إلى وركة)

املسؤولية.

والسيد) عصكي  احالم  السيدة 

بريس سيلفان فرايك باكيت مسيران)

للشركة ملدة غير محدودة.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

اإلبتدائية بن سليمان تحت رقم)209 

بتاريخ)12)أبريل)2021.
)لإلنداع والنشر

اإلدارة

317 P

STE. A.B  NETPRO
SARL

بيع حصص 
الشكل 

رفع رأس املا8
بموجب عقد عرفي بتاريخ)3)فبرانر)

2021)باملحمدنة تقرر ما نلي):

السيدة) من  حصة  (25 بيع)
السعدنة علق))للسيدة احالم عصكي.
25)حصة من السيدة فوزية) بيع)

علق))للسيدة احالم عصكي.
محدودة) ( تغيير الشكل إلى وركة)

املسؤولية ذات الشريك الوحيد.
درهم) (10000 رفع رأس املا8 من)

إلى)110000)درهم.
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
اإلبتدائية بن سليمان تحت رقم)125 

بتاريخ فاتح مارس)2021.
)لإلنداع والنشر

اإلدارة

318 P

STE. MAISON LEBOEUF
S.A.R.L

تأسيس وركة
 11 بتاريخ) عرفي  عقد  بموجب 
باملحمدنة تم تأسيس) (2020 يوفمبر)
املحدودة) املسؤولية  ذات  وركة 

بالخصوصيات التالية):
)املوضع اإلجتماعي):

استيراد وبيع اللحوم وجميع املواد)
الغذائية.

التجارية) العمليات  كل  وعموما 
والصناعية واملالية،)املنقولة أو الغير)
بصفة) نتعلق  ما  وجميع  املنقولة 
بالنشاط) مباورة  غير  أو  مباورة 
اللوازم) استيراد  خصوصا  املزاو8 

املستخلصة إليجاز هذا النشاط.
 MAISON وركة) (: التسمية)

.LEBOEUF S.A.R.L
املقر اإلجتماعي):ركن وارع الجيش)
 12 3)رقم) امللكي زيقة الزاس الطابق)

املحمدنة.
املدة):)99)سنة.

درهم) (100.000.00 (: الرأسما8)
100)درهم) 1000)حصة) مقسمة إلى)
الشركاء) على  مقسمة  حصة  لكل 

كالتالي):
ب) تساهم  دال8  حنان  السيدة 

33.000.00)درهم.
ب) يساهم  االفي  براهيم  السيد 

33.000.00)درهم.

السيد كريم الحاج ومس الدنن)
يساهم ب)34.000.00)درهم.

االفي) براهيم  السيد  (: التسيير)
الدنن) ومس  الحاج  كريم  والسيد 

مسيران للشركة ملدة غير محدودة.
من فاتح ننانر إلى) (: السنة املالية)

نهانة ديسمبر.
القايوني) لإلحتياط  (5% (: األرباح)

والباقي نقسم على الحصص.
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
رقم) تحت  باملحمدنة  اإلبتدائية 
 2020 ديسمبر) (21 بتاريخ) (1729
والقيد بالسجل التجاري تحت الرقم)

.26727
)لإلنداع والنشر

اإلدارة

319 P

STE. AGRO MAKINA
S.A.R.L

 27 بتاريخ) عرفي  عقد  بموجب 
باملحمدنة تم تأسيس) (2020 يوفمبر)
املحدودة) املسؤولية  ذات  وركة 

بالخصوصيات التالية):
)املوضع اإلجتماعي):

آخر) مصنع  أو  مطحنة  مشغل 
للطحن والضرب والسحق والسحق)
والسحق والخلط والعصر والتقشير.

تاجر.
التجارية) العمليات  كل  وعموما 
املنقولة أو غير) والصناعية واملالية،)
بصفة) نتعلق  ما  وجميع  املنقولة 
بالنشاط) مباورة  غير  أو  مباورة 
اللوازم) استيراد  خصوصا  املزاو8 

املستخلصة إليجاز هذا النشاط.
 AGRO وركة) (: التسمية)

.MAKINA SARL
الجيش) وارع  (: اإلجتماعي) املقر 
امللكي الطابق)3)مكتب)12)املحمدنة.

املدة):)99)سنة.
درهم) (100.000.00 (: الرأسما8)
100)درهم) 1000)حصة) مقسمة إلى)
الشركاء) على  مقسمة  حصة  لكل 

كالتالي):
ب) يساهم  خلوقي  سعيد  السيد 

50.000.00)درهم.

الراقي تساهم ب) السيدة رويدة 
50.000.00)درهم.

خلوقي) سعيد  السيد  (: التسيير)
مسير وحيد للشركة ملدة غير محدودة.
من فاتح ننانر إلى) (: السنة املالية)

نهانة ديسمبر.
القايوني) لإلحتياط  (5% (: األرباح)

والباقي نقسم على الحصص.
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
رقم) تحت  باملحمدنة  اإلبتدائية 
 2020 ديسمبر) (28 بتاريخ) (1774
والقيد بالسجل التجاري تحت الرقم)

.26781
)لإلنداع والنشر

اإلدارة

320 P

STE. GUARDCORPS
SARL

رفع رأس املا8
 30 بتاريخ) عرفي  عقد  بموجب 
ما) تقرر  باملحمدنة  (2020 ديسمبر)

نلي):
من) الشركة  ما8  رأس  رفع 
500000.00)درهم إلى)2000000.00 

درهم بتحويل الحساب الجاري.
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
 342 اإلبتدائية باملحمدنة تحت رقم)

بتاريخ)15)فبرانر)2021.
)لإلنداع والنشر

اإلدارة

321 P

SOCIETE LPR
SARL

بيع حصص
التسيير 

ماي) (4 بموجب عقد عرفي بتاريخ)
 LPR لشركة) بالدارالبيضاء) (2021

SARL)تقرر ما نلي):
بيع)1600)حصة من طرف السيد)

كريم االفي للسيدة حنان دال8.
والسيد) دال8  حنان  السيدة 
سامويل بوجدندي مسيران للشركة)

ملدة غير محدودة.
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دفتر) حفظ  مسؤولية  تقع 
حنان) السيدة  عاتق  على  الشيكات 

دال8.
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
رقم) تحت  بالدارالبيضاء) التجارية 

778038)بتاريخ)11)ماي)2021.
)لإلنداع والنشر

اإلدارة

322 P

BELMODN CARS
تأسيس وركة

 29 بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في)
وركة) تأسيس  تم  قد  (2021 أبريل)
بشريك) املحدودة  املسؤولية  ذات 
الخصائص) تحمل  والتي  وحيد 

التالية:
.BELMODN CARS(:(التسمية

الهدف اإلجتماعي):)
تأجير السيارات بدون سائق.

 100.000.00 (: الشركة) رأسما8 
درهم.

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

بتمارة قيسارية) (: املقر اإلجتماعي)
النور تامسنا مكان)49)متجر)144 .

التسيير):)حفيض زانن.
اإلنداع القايوني):)24)ماي)2021.

التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 
باملحكمة اإلبتدائية بتمارة)133139.
323 P

AFRICA MY HOME
SARL AU

4 زيقة جبل تزكا رقم 3 أكدا8 
الرباط

تأسيس وركة
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم) (2021 ماي) (5 بتاريخ) بالرباط 
وضع النظام األسا�سي للشركة ذات)
املسؤولية املحدودة للشريك الوحيد):

 AFRICA MY HOME (: التسمية)
.SARL AU

املقر االجتماعي):)4 زيقة جبل تزكا 
رقم 3 أكدا8 الرباط.

في) مستشار  (: االجتماعي) الهدف 

التسيير.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع)

السجل التجاري.

بفاتح) تبتدئ  (: املالية) السنة 

سنة كل  من  ديسمبر  (31 إلى)  ننانر 

ما عدا السنة األولى تبتدئ من تاريخ)

التسجيل.
رأس املا8):)إن رأسما8 الشركة قد)

حدد في مبلغ)100.000)درهم مقسمة)

100)درهم) 1000)حصة من فئة) إلى)

للحصة الواحدة):

1000)حصة للسيدة غايم كريمة.

املسير):)السيدة غايم كريمة.
التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

.152207

324 P

TRINAGRI
SARL

 RC : 502083

تأسيس وركة ذات مسؤولية 
محدودة

إيجاز) تم  عرفي  عقد  بمقت�سى 

ذات) للشركة  األسا�سي  القايون 

املسؤولية املحدودة ذات الخصائص)

التالية):

. TRINAGRI SARL(:(التسمية

غرض الشركة بإنجاز):

تدبير االستغالليات الفالحية.

بناء) أعما8  أو  متنوعة  أعما8 

لحساب االستغالليات الفالحية.
وتداو8) وتوزيع  وبيع  وراء)

املتعلقة) املواد  أو  املنتجات  جميع 

باالستغالليات الفالحية.

دي) وارع  (5  : االجتماعي  املقر 

بن) (2 دنكسمود الطابق األو8 وقة)

جدنا الدار البيضاء.

املدة):)محدودة في)99)سنة.

 100.000 في) محدد  (: الرأسما8)

درهم مقسم إلى)1000)حصة من فئة)

درهم ومجموع هذه الحصص) (100

موزعة على النحو التالي):

السيد الحناتي جواد)500)حصة.

السيد هوبيزي عثمان)500)حصة.

املجموع):)1000)حصة.

جواد) الحناتي  السيد  (: التسيير)

لفترة غير محدودة.

السجل) في  الشركة  تسجيل  تم 

قم) تحت  البيضاء) بالدار  التجاري 

.502083

باملحكمة  القايوني  اإلنداع  تم 

التجارية بالدار البيضاء.

325 P

AV COSMETIQUE
تصفية

 29 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

 AV لشركة) بالرباط  (2012 ماي)

COSMETIQUE SARL AU)رأسمالها)

درهم سجلها التجاري رقم) (10.000

الحسن) وارع  (9 بـ) مقرها  (91545

املركز) السو�سي  مختار  زيقة  الثاني 

التجاري السالم الرباط قرر ما نلي):

قفل التصفية.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

التجارية بالرباط بتاريخ)5)ماي)2021 

الرقم)114423.

326 P

GUESTDEV
تصفية

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

لشركة) بالرباط  (2018 أبريل) (18

رأسمالها) (GUESTDEV SARL AU

التجاري) سجلها  درهم  (100.000

131331)مقرها بـشارع املقاومة) رقم)

زيقة لندن عمارة كرين صون رقم)91 

املحيط الرباط قرر ما نلي):

قفل التصفية.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

أبريل) (28 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2021)الرقم)113212.

327 P

AU PREMIER REGARD
SARL AU

DISSOLUTION
تصفية

االستثنائي) العام  للجمع  طبقا 
لشركة) االجتماعي  باملقر  تم  الذي 
وحيد) لشريك  املسؤولية  محدودة 
 AU PREMIER REGARD SARL AU

قرر ما نلي):
ايحال8 الشركة.

تعيين املصفية وئام ميكو الساكنة)
 4 1363)ش) 1)عمارة) بتجزئة الوفاق)

تمارة.
 مقر التصفية حدد بالعنوان التالي

 4 1363)ش) 1)عمارة) بتجزئة الوفاق)
تمارة.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
ماي) (24 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2021)الرقم)114835.
328 P

TOP GALAXY
SARL

في) االستثنائي  العام  للجمع  تبعا 
املقر االجتماعي لشركة ذات مسؤولية)

محدودة قرر وركاؤها ما نلي):
(: تغيير الهدف االجتماعي للشركة)

االستيراد والتصدنر)-)بيع األثاث.
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
ماي) (25 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2021)الرقم)114850.
329 P

DEBOURCOM
SARL AU 

في) االستثنائي  العام  للجمع  تبعا 
محدودة) لشركة  االجتماعي  املقر 
املسؤولية لشريك وحيد قرر ما نلي):

قررت السيدة نعيمة داهومي بيع)
حصة اجتماعية التي تملكها) (1000

للسيد محمد حميض.
داهومي) نعيمة  السيدة  استقالة 
السيد) وتعيين  الشركة  إدارة  من 

محمد حميض مدنرا لها.
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باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

التجارية بالرباط بتاريخ)7)ماي)2021 

الرقم)114530.

330 P

TO BUSINESS
SARL AU 

في) االستثنائي  العام  للجمع  تبعا 

محدودة) لشركة  االجتماعي  املقر 

املسؤولية لشريك وحيد قرر ما نلي):

 1000 قرر السيد ناسر عازم بيع)

حصة اجتماعية التي نملكها للسيد)

محمد حميض.

من) عازم  ناسر  السيد  استقالة 

السيد محمد) وتعيين  الشركة  إدارة 

حميض مدنرا لها.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

التجارية بالرباط بتاريخ)7)ماي)2021 

الرقم)114529.

331 P

COOPER MANAGEMENT

SLIMANI SADOUK

COMPTABLE(AGEE(PAR(L’ETAT

 N°(48(RUE(MOHAMED(EL(AMRAOUI

RESIDENCE NIZAR

TEL(:(06.61.22.00(&(05.37.87.81

FAX : 05.37.90.39.26

KENITRA

DURATION TRANS شركة
ش.ذ.م.م ذات الشريك الوحيد

املقر االجتماعي : تجزئة وعبان 2 

إقامة النور رقم 861 الشقة رقم 25 

العرائش

وركة) تأسيس  لعقد  تبعا 

ش.ذ.م.م)) (DURATION TRANS

تأسيس) تقرر  الوحيد  الشريك  ذات 

وركة ذات املسؤولية املحدودة))ذات)

الشريك الوحيد مميزاتها هي كالتالي):

وركة) (: الشكل القايوني للشركة)

ذات) املحدودة  املسؤولية  ذات 

الشريك الوحيد.

.DURATION TRANS(:(التسمية

املوضوع الرئي�سي):)يقل املوظفين،)

يقل البضائع لحساب الغير.

املقر االجتماعي):)تجزئة وعبان)2 
 25 وقة رقم) (861 إقامة النور رقم)

العرائش.
املدة):)99)سنة.

رأسما8) حدد  (: الشركة) رأسما8 
درهم) (10.000 مبلغ) في  الشركة 
مقسمة إلى)100)حصة اجتماعية من)

فئة)100)درهم للواحدة.
الشكل) على  الحصص  تخصص 

التالي):
التركي جما8،)دوار املهارزة املهارزة)

الساحل البئر الجدند):)100)حصة.
املجموع):)100)حصة.

جما8) التركي  السيد  (: اإلدارة)
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.MA-95479(رقم
 وقد تم اإلنداع القايوني لقوايين
 الشركة باملحكمة االبتدائية بالعرائش
رقم) تحت  (2021 ماي) (24 بتاريخ)
بملف السجل التجاري) (2021/667

رقم)6195.
332 P

ATLAN SPACE
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE
CAPITAL : 2.505.120 MAD

 SIEGE(SOCIAL : CFC(TOWER
 LOT 57 5éme ETAGE AVENUE

 MAIN STREET CASA ANFA HAY
HASSANI

RC(CASABLANCA : 501131
الجمع) تداوالت  بموجب 
الشركة) في  للمساهمين  االستثنائي 
2021)تم تقرير ما) بتاريخ فاتح مارس)

نلي):
من) للشركة  الرئيس  املقر  يقل 
 TEMARA APPT (: الحالي) العنوان 
 9 IMM 118 LOT QULED ZAER

.AIN EL AOUDA
 CFC TOWER(:(إلى العنوان التالي
 LOT 57 5éme ETAGE AVENUE
 MAIN STREET CASA ANFA HAY

.HASSANI
إعادة صياغة املادة 4 من النظام 

األسا�سي.

للمحضر) القايوني  اإلنداع  تم 

ضبط)) بكتابة  أعاله  إليه  املشار 

 16 بتاريخ) بتمارة  التجارية  املحكمة 

وبكتابة) (853 تحت رقم) (2021 أبريل)

بالدار) التجارية  املحكمة  ضبط 

البيضاء)بتاريخ)30)أبريل)2021)تحت)

رقم)776495.
من أجل االوعار

333 P

PONOS CONSEIL
 Société à responsabilité limitée

à associé unique

Au(capital(de 100.000 dirhams

 Siège(social : 265 bd(zerktouni

9éme(etage(n° 92 Casablanca

RC(Casablanca(n°489389 

تأسيس 
الدار) في  محرر  لعقد  تبعا 

ذات) وركة  أنشئت  البيضاء،)

مسؤولية محدودة من قبل الشريك)

الوحيد):

اطرويجي،) املجيد  عبد  السيد 

بتاريخ مزداد  الجنسية،)  مغربي 

29)أغسطس)1965،)مقيم ببسكورة)

كازا) (468 فيال) الخضراء) املدننة 

اݣرين تاون النواصر الدار البيضاء،)

الوطنية) التعريف  لبطاقة  والحامل 

.BE35202(رقم

PONOS CONSEIL(:(التسمية

مسؤولية) ذات  وركة  (: الشكل)

محدودة بشريك وحيد.

الزرقطوني) وارع  (: الشركة) مقر 

الطابق)9)رقم)92)الدار البيضاء،

املوضوع):)وتهدف الشركة 8/

من) العدند  في  الشركات  دعم 

مجاالت إدارة املوارد البشرية.

تنظيم) بشأن  املشورة  تقدنم 

املوارد البشرية،)من خال8 التشخيص)

هياكل) وإنشاء) واإلداري،) التنظيمي 

وإجراءات إدارة املوارد البشرية.

املتعلقة) الخدمات  جميع  تقدنم 

استشارات املوارد البشرية.

تاريخ) من  ابتداء) عام  (99 (: املدة)

تسجيلها في السجل التجاري.

رأس املا8):)100.000)درهم.

مسير الشركة ملدة غير محدودة):)

اطرويجي،) املجيد  عبد  السيد 

 29 بتاريخ) مزداد  الجنسية،) مغربي 

ببسكورة) مقيم  (،1965 أغسطس)

كازا) (468 فيال) الخضراء) املدننة 

 اݣرين تاون النواصر،)الدار البيضاء،

الوطنية) التعريف  لبطاقة  والحامل 

.BE35202(رقم

السجل) في  الشركة  سجلت 

بتاريخ البيضاء،) بالدار   التجاري 

10)فبرانر)2021،)سجلت الشركة في)

السجل التجاري تحت رقم)489389.
من أجل اإلوعار

334 P

 YALLAXASH TRANSFERT
 Société à Responsabilité Limitée

Au(capital : 100.000 dirhams

 Siège(social : 7 Rue(Sebta

Résidence(Rami(Bureau(N° 8

Casablanca 

RC(Casablanca : 250971 

الجمع) تداوالت  بموجب 

)الشركة() االستثنائي للمساهمين في)

تقرير تم  (،2021 أبريل) (2  بتاريخ)

ما نلي):

 REALITY تغيير اسم الشركة من)

 YALLAXASH إلى) (EXPERT

.TRANSFERT

تغيير الغرض املؤس�سي للشركة.

األسا�سي) النظام  صياغة  إعادة 

للشركة.

للمحضر) القايوني  اإلنداع  تم 

ضبط) بكتابة  أعاله،) إليه  املشار 

البيضاء) بالدار  التجارية  املحكمة 

رقم) تحت  (،2021 أبريل) (30 بتاريخ)

.776515
من أجل اإلوعار

335 P
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 NEWREST MAROC

  SERVICES
SA

 société anonyme

 au(capital(de  18.180.000,00

Dirhams

 Siège(Social : 18, rue(ibnou

 khalikane, quartier(plamier

Casablanca

 R.C. : Casablanca 45717

 I.F : 10 30 918

Patente : 37 9903 16

العام) الجمع  تداوالت  بموجب 

)الشركة() في) للمساهمين  العادي 

تم تقرير ما) (،2020 أكتوبر) (1 بتاريخ)

نلي):

ستارك) مارك  السيد  استقالة 

اإلدارة) بمجلس  كعضو  ( مهامه) من 

احتسابا من اجتماع مجلس اإلدارة)

املنعقد في يفس اليوم.

جدند) عضو  بصفة  تعيين 

بمجلس اإلدارة 8):

ذو) سواريز،) أوليفيه  السيد 

بتاريخ) املزداد  الفرنسية،) الجنسية 

15)ماي)1974)والقاطن ب332)وارع)

البيضاء،) الدار  روداني،) إبراهيم 

رقم) السفر  جواز  وحامل  املغرب،)

.12DH61654

بموجب تداوالت محضر اجتماع)

ديسمبر) (23 بتاريخ) اإلدارة  ( مجلس)

2020،)تم تقرير ما نلي):

استقالة السيد مارك ستارك من)

منصبه))كرئيس ملجلس اإلدارة)؛

تعيين بصفة رئيس جدند ملجلس)

اإلدارة:

ذو) سواريز،) أوليفيه  السيد 

بتاريخ) املزداد  الفرنسية،) الجنسية 

15)ماي)1974)والقاطن ب332)وارع)

البيضاء،) الدار  روداني،) إبراهيم 

رقم) السفر  جواز  وحامل  املغرب،)

.12DH61654

للمحاضر) القايوني  اإلنداع  تم 
الضبط) بكتابة  أعاله،) إليها  املشار 
البيضاء) بالدار  التجارية  املحكمة 
رقم))) تحت  (09/03/2021 بتاريخ)

 .769142
من أجل اإلوعار))

336 P

 NEWREST WAGONS-LITS
MAROC

société a responsabilitélimitée
a associe unique 

AU(CAPITAL(DE 100.000  DH
 Siège(Social : 18, rue(ibnou
 khalikane, quartier(plamier

Casablanca
 R.C. : Casablanca 410923

العام) الجمع  تداوالت  بموجب 
)الشركة() في) للمساهمين  العادي 
تقرير) تم  (،2020 أكتوبر) (1  بتاريخ)

ما نلي):
استقالة السيد مارك ستارك من)

مهامه))للشركة.
تعيين بصفة مسير جدند 8):

ذو) كربويتييه،) فرايك  السيد 
بتاريخ) املزداد  الفرنسية،) الجنسية 
ب) والقاطن  (1967 أغسطس) (4
البيضاء،) الدار  أحفير،) زيقة  (13
رقم) السفر  جواز  وحامل  املغرب،)

.13BB80318
للمحاضر) القايوني  اإلنداع  تم 
ضبط) بكتابة  أعاله،) إليه  املشار 
البيضاء) بالدار  التجارية  املحكمة 
رقم))) تحت  (25/02/2021 بتاريخ)

 .767537
من أجل اإلوعار))

337 P

 HYGIENIC MODERNE
INDUSTRIES

 société anonyme
 AU(CAPITAL(DE 10.300.000.00

MAD
Siège(Social : ZONE 

INDUSTRIELLE(OULED(SALEH, 
BOUSKOURA, CASABLANCA
RC  CASABLANCA(N° 430205

الجمع) تداوالت  بموجب 

الشركة) في  للمساهمين  االستثنائي 

تقرير تم  (،2019 يوفمبر) (22  بتاريخ)

)ما نلي):

الزيادة في رأس ما8 الشركة بمبلغ)

خال8) من  درهم  (10.000.000.00

إنشاء)وإصدار)100.000)سهما ليصل)

3.000)سهما) بذلك عدد االسهم من)

سيزند) وبذلك  سهما  (103.000 إلى)
رأس ما8 الشركة من)300.000.000 

درهم إلى)10.300.000.00)درهم).

بموجب تداوالت محضر اجتماع)

يوفمبر) (28 بتاريخ) االدارة  مجلس 

2019)تم تقرير ما نلي):

رأس) لزيادة  النهائي  التنفيذ 

 10.000.000 بمبلغ) الشركة  ما8 

ما8) رأس  بذلك  ليصل  درهم 

إلى) درهم  (300.000.00 الشركة من)

خال8) من  درهم  (10.300.000.00

سهما) (100.000 وإصدار) إنشاء)

بقيمة)100)درهم للسهم الواحد.

إعادة صياغة النظام األسا�سي.

للمحاضر) القايوني  اإلنداع  تم 

الضبط) بكتابة  أعاله،) إليها  املشار 

البيضاء) بالدار  التجارية  املحكمة 

رقم))) تحت  (،2021 ننانر) (29 بتاريخ)

 .763265
من أجل اإلوعار))

338 P

 AUXILIAIRE DES
TRANSPORTS AERIENS

SA ATASA
Au(capital(de 18.000.000 MAD 

 Siège(social : 18, Rue(Ibnou

Khalikane, quartier(palmier

Casablanca 

RC(Casablanca(n° 110543 

العادي) الجمع  تداوالت  بموجب 

بتاريخ) )الشركة() في) للمساهمين 

تقرير تم  (،2021 أكتوبر)  فاتح 

ما نلي):

ستارك) مارك  السيد  استقالة 

اإلدارة) بمجلس  كعضو  مهامه  من 

احتسابا من اجتماع مجلس اإلدارة)

املنعقد في يفس اليوم.

تعيين بصفة عضو جدند بمجلس)

اإلدارة 8):

سواريز،) أوليفييه  السيد 
املزداد) الفرنسية،) الجنسية  ذو 
ب) والقاطن  (1974 ماي) (15 بتاريخ)
الدار) روداني،) إبراهيم  وارع  (332
رقم) السفر  جواز  وحامل  البيضاء،)

.12DH61654
بموجب تداوالت محضر اجتماع)
ديسمبر) (23 بتاريخ) اإلدارة  مجلس 

2020،)تم تقرير ما نلي):
استقالة السيد مارك ستارك من)

منصبه كرئيس ملجلس اإلدارة.
تعيين بصفة رئيس جدند ملجلس)

اإلدارة.
سواريز،) أوليفييه  السيد 
املزداد) الفرنسية،) الجنسية  ذو 
ب) والقاطن  (1974 ماي) (15 بتاريخ)
الدار) روداني،) إبراهيم  وارع  (332
رقم) السفر  جواز  وحامل  البيضاء،)

.12DH61654
للمحاضر) القايوني  اإلنداع  تم 
ضبط) بكتابة  أعاله،) إليه  املشار 
البيضاء) بالدار  التجارية  املحكمة 
تحت رقم) (،2021 فبرانر) (25 بتاريخ)

.767538
من أجل اإلوعار

339 P

H&S INVEST HOLDING
SA

Société Anonyme 
Au(capital(de 2.553.400 MAD 
Siège(social : 203, Bd(Zerktouni

3ème(étage, Casablanca
RC(Casablanca : 140531 

الجمع) تداوالت  بموجب 
)الشركة() االستثنائي للمساهمين في)
تم تقرير (،2021 ديسمبر) (15  بتاريخ)

ما نلي):
بمبلغ) الشركة  رأسما8  زيادة 
إنشاء) خال8  من  درهما  (5.100
بذلك) ليصل  سهما  ()51( وإصدار)
سهما) (25.483 من) األسهم  عدد 
سيزند) وبذلك،) سهما.) (25.534 إلى)
 2.548.300 من) الشركة  رأسما8 

درهما إلى)2.553.400)درهما.
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رأسما8) لزيادة  النهائي  التنفيذ 
درهما) (5.100 بمبلغ) الشركة 
من) الشركة  رأسما8  بذلك  ليصل 
 2.553.400 إلى) درهما  (2.548.300
وإصدار) إنشاء) خال8  من  درهما،)
درهما للسهم) (100 سهما بقيمة) (51

الواحد.
األسا�سي) النظام  صياغة  إعادة 

للشركة.
للمحاضر) القايوني  اإلنداع  تم 
ضبط) بكتابة  أعاله،) إليها  املشار 
البيضاء) بالدار  التجارية  املحكمة 
رقم) تحت  (،2021 ننانر) (28 بتاريخ)

.763071
من أجل اإلوعار

340 P

H&S INVEST HOLDING
SA

Société Anonyme 
Au(capital(de 2.548.300 MAD 
Siège(social : 203, Bd(Zerktouni

3ème(étage, Casablanca
RC(Casablanca : 140531 

الجمع) تداوالت  بموجب 
)الشركة() االستثنائي للمساهمين في)
تقرير تم  (،2019 ماي) (8  بتاريخ)

ما نلي):
بمبلغ) الشركة  رأسما8  زيادة 
إنشاء) خال8  من  درهما  (163.800
وإصدار))1.638()سهما ليصل بذلك)
سهما) (23.845 من) األسهم  عدد 
سيزند) وبذلك،) سهما.) (25.483 إلى)
 2.384.500 من) الشركة  رأسما8 

درهما إلى)2.548.300)درهما.
األسا�سي) النظام  صياغة  إعادة 

للشركة.
بموجب تداوالت محضر اجتماع)
مجلس اإلدارة بتاريخ)22)ماي)2020،)

تم تقرير ما نلي):
رأسما8) لزيادة  النهائي  التنفيذ 
درهما) (163.800 بمبلغ) الشركة 
من) الشركة  رأسما8  بذلك  ليصل 
 2.548.300 إلى) درهما  (2.384.500
وإصدار) إنشاء) خال8  من  درهما،)
درهما) (100 بقيمة) سهما  (1638

للسهم الواحد.

األسا�سي) النظام  صياغة  إعادة 
للشركة.

للمحاضر) القايوني  اإلنداع  تم 
ضبط) بكتابة  أعاله،) إليها  املشار 
البيضاء) بالدار  التجارية  املحكمة 
تحت رقم) (،2020 سبتمبر) (4 بتاريخ)

.744914
من أجل اإلوعار

341 P

DISLOG INDUSTRIES
Société Anonyme 

 Au(capital(de 169.300.000 
MAD

LE(Siège(social : Zone 
Industrielle(Ouled(Saleh 

Bouskoura
Casablanca

RC(Casablanca : 403199 
الجمع) تداوالت  بموجب 
)الشركة() االستثنائي للمساهمين في)
تقرير تم  (،2021 فبرانر) (17  بتاريخ)

ما نلي):
 DISLOG تغيير اسم الشركة من)
.DISLOG INDUSTRIES(إلى(FOOD
األسا�سي) النظام  صياغة  إعادة 

للشركة.
للمحضر) القايوني  اإلنداع  تم 
ضبط) بكتابة  أعاله،) إليه  املشار 
البيضاء) بالدار  التجارية  املحكمة 
رقم) تحت  (،2021 ماي) (17 بتاريخ)

.778437
من أجل اإلوعار

342 P

DISLOG FOOD SA
Société Anonyme 

 Au(capital(de 169.300.000 
MAD

 Siège(social : Zone(Industrielle
Ouled Saleh Bouskoura

Casablanca
RC(Casablanca : 403199 

الجمع) تداوالت  بموجب 
)الشركة() االستثنائي للمساهمين في)
تم تقرير (،2020 ديسمبر) (15  بتاريخ)

ما نلي):

بمبلغ) الشركة  رأسما8  زيادة 

خال8) من  درهما  (20.000.000

سهما) ()200.000( وإصدار) إنشاء)

من) األسهم  عدد  بذلك  ليصل 

 1.693.000 إلى) سهما  (1.493.000

رأسما8) سيزند  وبذلك،) سهما.)

الشركة من)149.300.000)درهما إلى)

169.300.000)درهما.

األسا�سي) النظام  صياغة  إعادة 

للشركة.

بموجب تداوالت محضر اجتماع)

ديسمبر) (23 بتاريخ) اإلدارة  مجلس 

2020،)تم تقرير ما نلي):

رأسما8) لزيادة  النهائي  التنفيذ 

درهما) (20.000.000 بمبلغ) الشركة 

الشركة) رأسما8  بذلك  ليصل 

إلى) درهما  (149.300.000 من)

خال8) من  درهما،) (169.3000.000

سهما) (200.000 وإصدار) إنشاء)

بقيمة)100)درهما للسهم الواحد.

األسا�سي) النظام  صياغة  إعادة 

للشركة.

للمحاضر) القايوني  اإلنداع  تم 

ضبط) بكتابة  أعاله،) إليها  املشار 

البيضاء) بالدار  التجارية  املحكمة 

رقم) تحت  (،2021 فبرانر) (4 بتاريخ)

.764138
من أجل اإلوعار

343 P

 SOCIETE DE
 CONDITIONNEMENT DES

HUILES D’OLIVES
SOCIETE CHO

Société Anonyme 

Au(capital(de 16.000.000 DHS 

 Siège(social : Zone(Industrielle

Ouled Saleh Bouskoura

Casablanca

RC(Casablanca : 397505 

الجمع) تداوالت  بموجب 

)الشركة() االستثنائي للمساهمين في)

تقرير تم  (،2019 مارس) (27  بتاريخ)

ما نلي):

استقالة السيد محمد علي التازي)

مهامه) ومن  عام  كمدنر  مهامه  من 

كمسير للشركة.

تعيين بصفة مدنر عام للشركة):

السيد عبد العزيز مخلوفي،)مقيم)

بشارع محمود املطري ساقية الدنير)

تونس والحامل لبطاقة) صفاقس،) (-

رقم) التونسية  الوطنية  التعريف 

.01142673

يظرا االستقالة السيد محمد علي)

أكد املجلس تشكيل مكتب) التازي،)

مجلس اإلدارة على النحو التالي):
السيد (: عام) مدنر   رئيس 

عبد العزيز املخلوفي.

مسيرة السيدة ريم مخلوفي.

 La Société de مسيرة)

 Conditionnement des Huiles

ويمثلها السيد) (d’Olives( -(CHO(SA

عبد الغزيز مخلوفي.

مسيرة):)CHO AMERICA)ويمثله)

السيد وجيه ريكيك.

للمحاضر) القايوني  اإلنداع  تم 

ضبط) بكتابة  أعاله،) إليها  املشار 

البيضاء) بالدار  التجارية  املحكمة 

رقم) تحت  (،2021 مارس) (18 بتاريخ)

.770810
من أجل اإلوعار

344 P

 FUDICIAIQ(مكتب الخبرة واملحاسبات

ASSOCIES
العنوان):)إقامة)CAF)زاوية وارع عمر الخيام)

وزيقة الهدهد بوسيجور الدار البيضاء

الهاتف):)05.22.47.35.77

CH HOLDING
تأسيس وركة

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

2020)بالدار البيضاء)تم) 20)سبتمبر)

توقيع القايون األسا�سي للشركة ذات)

املواصفات التالية):

وركة) (: الشكل القايوني للشركة)

بشريك) محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد.

 CH (: التجارية) التسمية 

.HOLDING
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خدمات) (: االجتماعي) الهدف 

الهولدننغ واحتضان وركات تجارية)

وغيرها تحت متصرف واحد أو عدة)

متصرفين وكل ما له عالقة مباورة)

وغير مباورة بهدف الشركة.

إقامة) في  عين  (: االجتماعي) املقر 

جبران) خليل  جبران  وارع  العاليا 

عمارة)B10 GHK27)الجدندة.

في) حدد  (: االجتماعي) الرأسما8 

مبلغ)10.000)درهم.

التسيير):)عين السيد أحمد الشيخ)

لحلو كمسير وحيد للشركة ملدة غير)

محدودة.

األرباح القايويية):)نتم خصم)5% 

ويتم) القايوني  لالحتياط  الواجب 

الباقي للشريك الوحيد للشركة.

السنة القايويية):)تبتدئ من فاتح)

ننانر وتختم في متم ديسمبر من كل)

سنة.

بكتابة) تم  (: القايوني) اإلنداع 

االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

25752)وقيدت) بالجدندة تحت رقم)

 17379 بالسجل التجاري تحت رقم)

بتاريخ)17)ديسمبر)2020.

345 P

 FUDICIAIQ(مكتب الخبرة واملحاسبات

ASSOCIES
العنوان):)إقامة)CAF)زاوية وارع عمر الخيام)

وزيقة الهدهد بوسيجور الدار البيضاء

الهاتف):)05.22.47.35.77

FRANCHIPLUS شركة
ش.ذ.م.م

املقر االجتماعي : الطريق الرئيسية 
رقم 3011 بوسكورة رقم 9

الدار البيضاء

الرأسما8 االجتماعي : حدد في مبلغ 

50.000 درهم

تعدنالت
عام) جمع  محضر  بمقت�سى 

البيضاء) بالدار  املنعقد  االستثنائي 

الجمع) قرر  (،2021 ننانر) (26 بتاريخ)

العام االستثنائي للشركة ما نلي):

تغيير املقر الرئيس للشركة.

تغيير الهدف االجتماعي للشركة.

بكتابة) تم  (: القايوني) اإلنداع 
الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار)
البيضاء)بتاريخ)26)ننانر)2021)تحت)

رقم)762709.
346 P

A.B.S COURTAGE شركة
ش.ذ.م.م - ش.و

تأسيس
على إثر عقد خاص مؤرخ بتاريخ)
تم تأسيس وركة) (،2021 مارس) (22
بشريك) محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد بالصبغات التالية):
 A.B.S وركة) (: الشركة) إسم 

COURTAGE
:)هدف الشركة باملغرب) املوضوع)

أو بالخارج):
مركز النداء.

املقر االجتماعي):)سكتور)6،)إقامة)
حي) (،15 وقة) (،2 عمارة) النخلة،)

الرياض،)الرباط.
درهم) (100.000 (: املا8) رأس 
فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 
حررت كلها) درهم لكل واحدة،) (100

باسم السيدة بشرى منى سنكوج.
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)
تمدندها) حالة  في  عدا  ما   إنشائها 

أو فسخها مسبقا.
التسيير):)الشركة مسيرة من طرف)

السيدة بشرى منى سنكوج.
اإلنداع) أيجز  (: القايوني) اإلنداع 
القايوني باملحكمة التجارية بالرباط،)
في)17)ماي)2021،)تحت رقم السجل)

التجاري)152033.
من أجل املستخرج واإليجاز

347 P

CAUDIGEF FIDUCIAIRE SARL

 920-Avenue(des(Fars,(appt(N°(1,(C.Y.M

Rabat

Tél. : 05.37.79.59.99

Fax : 05.37.79.55.73

HB SOLUTIONS
SARL

وارع طارق ابن زياد، الخيزران 4
املجموعة 1 تمارة

السجل التجاري بالرباط
رقم 124905

الجمع) مداوالت  بمقت�سى 
بتاريخ) املنعقد  االستثنائي  العام 
رقم تحت  املسجلة  (،2021 ماي) (7 
-  RE : 2021001187162046 

OR : 147/24/2021)قرر ما نلي):
حصة (500 بيع) على   املوافقة 
من قبل السيد هشام مقصود وفق)

اآلتي):
حصة لفائدة السيد حسن) (200

بدر الدنن بمبلغ)200.000)درهم.
300)حصة لفائدة السيدة فاطمة)
 300.000 بمبلغ) بوعياد  الزهراء)

درهم.
كان) التي  الحصص  كامل  وتمثل 
نتوفر عليها السيد هشام مقصود في)

.HB SOLUTIONS(وركة
السيد) استقالة  على  املوافقة 
للشركة) كمسير  مقصود  هشام 
للمدة) تسييره  عن  ذمته  إبراء) مع 
السابقة،)واإلبقاء)على السيد حسن)
بدر الدنن الحامل للبطاقة الوطنية)
رياض) (: والقاطن في) (PA35071 رقم)
 11 رقم) (8 قطاع الطالعة) األيدلس،)
تمارة كمسير وحيد للشركة ملدة غير)

محدودة.
السابع) السادس،) الفصل  تغيير 
األسا�سي) القايون  من  عشر  والرابع 
الرأسما8) بالحصص،) املتعلقين،)

االجتماعي والتسيير.
بكتابة) القايوني  اإلنداع  تم 
االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 
تحت) (2021 ماي) (25 بتاريخ) بتمارة 

.D5750(رقم
348 P

ENTRA FARS
تأسيس

28)ماي) وفقا لعقد عرفي حرر في)
2021،)تم تأسيس وركة ذات امليزات)

التالية):
ENTRA FARS(:(التسمية

البناء) (: االجتماعي) الهدف 
وإنشاءات متنوعة.

زيقة) (33 (: االجتماعي) املقر 
الجدنرية حي الوالء)القرية سال.

في) حدد  (: الشركة) رأسما8 

 1000 (8 مقسمة  درهم  (100.000

حصة موزعة كالتالي):

 1000 فرعوس) راضون  السيد 

حصة.

ويدنرها) الشركة  يسير  (: التسيير)

السيد راضون فرعوس.

املحكمة) في  تم  القايوني  اإلنداع 

 2021 ماي) (27 في) بسال  االبتدائية 

السجل التجاري رقم)33777.
للخالصة والبيان

349 P

مكتب املستشار

37،)زيقة جبل تازكا،)رقم)1،)أكدا8،)الرباط

الهاتف):)05.37.77.50.71

almoustachar1@gmail.(:(البرند االلكتروني

com

أسبيطاليزاسيون أ دومسيل
ش.م.م

HOSPITALISATION 

A DOMICILE 

SARL AU

حل الشركة
بتاريخ) عادي  غير  قرار  بموجب 

الشريكة الوحيدة) (،2021 أبريل) (30

في الشركة ذات املسؤولية املحدودة)

أ) «أسبيطاليزاسيون  املسماة)

 10.000 قدره) برأسما8  دومسيل»،)

درهم،)وبمقر اجتماعي كائن بالرباط،)

أكدا8،) (،4 رقم) وارع األبطا8،) (،15

واملسجلة في السجل التجاري بالرباط)

تحت رقم)147777،)قررت ما نلي):

الحل املبكر للشركة وتصفيتها.

تعيين كمصفية للشركة السيدة)

يادنة مرزاق،)من مواليد)10)ديسمبر)

الحاملة) الجنسية،) مغربية  (،1968

(،BE492561 رقم) الوطنية  للبطاقة 

إقامة) (،10 قطاع) واملقيمة بالرباط،)

حي) (،1 رقم) وقة  أ،) عمارة  أحد،)

الرياض.

تحدند مقر التصفية في العنوان)

(،4 رقم) وارع األبطا8،) (،15 (: التالي)

أكدا8،)الرباط.
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في) القايوني  اإلنداع  تم  وقد 
بتاريخ بالرباط  التجارية   املحكمة 

27)ماي)2021)تحت رقم)114932.
350 P

JIRARI COMPUTER
SARL AU

استثنائي) عام  جمع  بمقت�سى 
 2021 ماي) (27 نوم) الرباط  في  حرر 
 JIRARI(قرر الشريك الوحيد للشركة
ش.م.م ذات الشريك) (COMPUTER

الوحيد ما نلي):
طرف) من  حصة  (1000 تفويت)
السيد فتحي جرري إلى السيد جهاد)

واكريم.
استقالة السيد فتحي جرري من)

منصبه كمسير للشركة.
تعيين السيد جهاد واكريم كمسير)

وحيد للشركة.
من) و13) (7 (،6 املواد) تعدنل 

القايون األسا�سي للشركة.
بكتابة) القايوني  اإلنداع  تم 
بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 
ماي) (27 بتاريخ) (114991 تحت رقم)

.2021
351 P

JOIN ET MATERIAUX
SARL AU

بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ)
19)ماي)2021)تم تكوين يظام أسا�سي)
لشركة ذات املسؤولية املحدودة ذات)

وريك وحيد خصائصها كالتالي):
JOIN ET MATERIAUX(:(التسمية
الهدف):)تمارس الشركة األهداف)

التالية):
إنشاءات) أو  أعما8  مقاو8 

مختلفة.
تاجرة.

وراء)وبيع مواد ومعدات البناء.
زيقة) (17 عمارة) (: املقر االجتماعي)
محمد ملدور رقم)14)الطابق الخامس)

املحيط الرباط.
 100.000 (: رأس املا8 االجتماعي)
حصة قيمة) (1000 درهم مقسم إلى)

كل واحدة)100)درهم.

تم تعيين السيد محمد) (: التسيير)
التعريف) لبطاقة  الحامل  الرغاي 
كمسير) (،AA112379 رقم) الوطنية 

وحيد للشركة وملدة غير محدودة.
وضع) تم  (: القايوني) اإلنداع 
الضبط) كتابة  لدى  القايوني  امللف 
باملحكمة التجارية بالرباط تحت رقم)

السجل التجاري)152319.
352 P

OUR CONST
SARL AU

بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ)
20)ماي)2021)تم تكوين يظام أسا�سي)
لشركة ذات املسؤولية املحدودة ذات)

وريك وحيد خصائصها كالتالي):
OUR CONST(:(التسمية

الهدف):)تمارس الشركة األهداف)
التالية):

إنشاءات) أو  أعما8  مقاو8 
مختلفة.

تاجرة.
وراء)وبيع مواد ومعدات البناء.

زيقة) (17 عمارة) (: املقر االجتماعي)
محمد ملدور رقم)14)الطابق الخامس)

املحيط الرباط.
 100.000 (: رأس املا8 االجتماعي)
حصة قيمة) (1000 درهم مقسم إلى)

كل واحدة)100)درهم.
السيد) تعيين  تم  (: التسيير)
لبطاقة) الحامل  هشام  القموس 
(،A785574 رقم) الوطنية  التعريف 
غير) وملدة  للشركة  وحيد  كمسير 

محدودة.
وضع) تم  (: القايوني) اإلنداع 
الضبط) كتابة  لدى  القايوني  امللف 
باملحكمة التجارية بالرباط تحت رقم)

السجل التجاري)152317.
353 P

HIGH FIVE PROMO
SARL AU

بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ)
19)ماي)2021)تم تكوين يظام أسا�سي)
املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 
ذات وريك وحيد خصائصها كالتالي):

HIGH FIVE PROMO(:(التسمية
الهدف):)تمارس الشركة األهداف)

التالية):
إنشاءات) أو  أعما8  مقاو8 

مختلفة.
تاجرة.

وراء)وبيع مواد ومعدات البناء.
زيقة) (17 عمارة) (: املقر االجتماعي)
محمد ملدور رقم)14)الطابق الخامس)

املحيط الرباط.
 100.000 (: رأس املا8 االجتماعي)
حصة قيمة) (1000 درهم مقسم إلى)

كل واحدة)100)درهم.
تم تعيين السيد هشام) (: التسيير)
التعريف) لبطاقة  الحامل  القموس 
كمسير) (،A785574 رقم) الوطنية 

وحيد للشركة وملدة غير محدودة.
وضع) تم  (: القايوني) اإلنداع 
الضبط) كتابة  لدى  القايوني  امللف 
باملحكمة التجارية بالرباط تحت رقم)

السجل التجاري)152321.
354 P

TRANS RAGHAY
SARL

بمقت�سى جمع عام استثنائي حرر)
قرر) (2021 ماي) (12 نوم) الرباط  في 
 TRANS RAGHAY وركة)  وركاء)

ما نلي):
تغيير) تم  (: الشركة) اسم  تعدنل 
 RAGHAY اسم الشركة الذي أصبح)

.LITAAMIR
أصبح) الذي  النشاط  تعدنل 

كالتالي):
مقاو8 األعما8 املتنوعة أو البناء)

والطرق واألوغا8 العامة.
املواقع) تأهيل  وإعادة  ترميم 

واملساحات التاريخية.
عن) ييابة  البضائع  يقل  مقاو8 

الغير.
القايون) من  و3) (2 املادة) تعدنل 

األسا�سي للشركة.
بكتابة) القايوني  اإلنداع  تم 
بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 
ماي) (27 بتاريخ) (114990 تحت رقم)

.2021
355 P

 EXPERTISE CONSEIL

FORMATION
ECF - SARL(AU

وركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد )في طور التصفية(

مقرها االجتماعي : 46 ب د 

الزرقطوني الطابق الثاني الشقة رقم 

6 الدار البيضاء
رقم التقييد في السجل التجاري 

385893

حل الشركة
املؤرخ في) بمقت�سى قرار الشركاء)

28)أغسطس)2020)تقرر حل وركة)

بشريك) محدودة  مسؤولية  ذات 

 EXPERTISE CONSEIL وحيد)

FORMATION - ECF)مبلغ رأسمالها)

مقرها) وعنوان  درهم  (100.000

االجتماعي)46)ب د الزرقطوني الطابق)

البيضاء) الدار  (6 رقم) الشقة  الثاني 

يتيجة لعدم قيام الشركة باألهداف)

التي أسست من أجلها.

ب) (46 ب) التصفية  مقر  وحدد 

الشقة) الثاني  الطابق  الزرقطوني  د 
6)الدار البيضاء)وعينت السيدة) رقم)

امزيل السعدنة كمصفية للشركة.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

 25 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)779548.

356 P

STE  TECHNOWARE
SARL

وركة ذات املسؤولية املحدودة

مقرها االجتماعي  : تقسيم رزوقي 

عمارة 1 رقم الدار 6 تمارة

تأسيس وركة
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

2021)بالرباط تم تأسيس)  22)أبريل)

وركة تحمل الخصائص التالية):

 STE TECHNOWARE(:(التسمية

ش.م.م.

تسويق مواد) (: الهدف االجتماعي)

الكمبيوتر والتجارة.
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درهم) (100.000 (: املا8) رأس 

حصة اجتماعية) (1000 مقسمة إلى)

موزعة) للحصة  درهم  (100 بقيمة)

كالتالي):

500)حصة اجتماعية بقيمة)100 

درهم للحصة بحوزة السيد اوبان)

نونس.

500)حصة اجتماعية بقيمة)100 

درهم للحصة بحوزة السيد صرحي)

سعد.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التقيد بالسجل التجاري.

رزوقي) تقسيم  (: االجتماعي) املقر 
عمارة)1)رقم الدار)6)تمارة.

اوبان) السيد  تعيين  (: التسيير)

محدودة) غير  ملدة  مسير  نونس 

للشركة.

الضبط) بكتابة  اإلنداع  تم  لقد 

تحت) بتمارة  االبتدائية  باملحكمة 

 2021 ماي) (24 بتاريخ) (1124 الرقم)
التجاري) بالسجل  التقيد  رقم 

.133127

357 P

STE BENZELMA CAR
SARL AU

مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 

قد) (2021 ماي) (4 بتاريخ) الرباط  في 

املسؤولية) ذات  وركة  تأسيس  تم 

املحدودة بشريك وحيد.

 STE BENZELMA (: التسمية)

.CAR

الهدف االجتماعي):)كراء)السيارات.
رأسما8 الشركة):)100.000)درهم)

فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

100)درهم للحصة الواحدة.

(: الحسين) أهل  رايية  السيدة 

1000)حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع)

السجل التجاري.

من فاتح ننانر إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

السفلي) الطابق  (1 رقم) (: املقر)

إقامة العالية وارع الحوز حي اإلداري)

الرباط.

أهل) رايية  السيدة  (: املسيرة)

الحسين.

(: التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

152187)باملحكمة التجارية بالرباط.

358 P

 STE FIRST JUST

INTERNATIONAL SERVICE

SARL

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

االستثنائي املنعقد بتاريخ)25)يوفمبر)

قرر الشريك الوحيد للشركة) (2019

 FIRST JUST INTERNATIONAL

SERVICE)ما نلي):

الحصص) مجموع  بيع  تم 

االجتماعية التي نملكها السيد رويد)

حصة) (50 وهي) بالشركة،) مزيان 

100)درهم للحصة) اجتماعية بقيمة)

إلى السيد ناسين سالمي.

في) محدد  الشركة  رأسما8  بقي 

على) موزع  درهم  (100.000 مبلغ)

 100 حصة اجتماعية بقيمة) (1000

درهم للحصة لفائدة ناسين سالمي.

يقل املقر االجتماعي للشركة من))

وارع عبد املومن،)إقامة املأمون رقم)

زيقة) (3 حسان الرباط إلى رقم) (613

اروز سكتور)11)حي الرياض الرباط.

العام) الجمع  محضر  وبموجب 

الشركة) في  للمساهم  االستثنائي 

 FIRST JUST INTERNATIONAL

 2021 مارس) (16 بتاريخ) (SERVICE

قرروا ما نلي):

اإلنداع) تم  (: القايوني) اإلنداع 

القايوني باملحكمة التجارية بالرباط)

السجل) (2021 ماي) (27 بتاريخ)

التجاري رقم)5469.

359 P

STE WEST PELAGIQUE
 SARL

وركة ذات املسؤولية املحدودة
إعالن تحويل املقر الرئي�سي للشركة

بمقت�سى قرار الجمع العام املؤرخ)
في)18)ماي)2021)تم):

لشركة) الرئي�سي  املقر  تحويل 
حي) من  (WEST PELAGIQUE
(- الطابق األو8) (،123 املستقبل رقم)
العيون إلى الشقة رقم)3)العمارة رقم)
الثاني إقامة اللة سكينة) الطابق  (2

بوجدور.
األسا�سي) القايون  صياغة  إعادة 

للشركة.
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
ماي) (27 بتاريخ) بالعيون  االبتدائية 

2021)تحت رقم)3135.
360 P

 STE HW LOGISTIQUE
D’IMPORT ET EXPORT

وركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : 332، وارع 
ابراهيم الروداني إقامة الريحان، 

الطابق 5، وقة 21 املعاريف
الدار البيضاء
تأسيس وركة

)بموجب عقد عرفي محرر في) (- (1
الدار البيضاء)بتاريخ)18)فبرانر)2021 
املسؤولية) ذات  وركة  تأسيس  تم 

املحدودة ذات املميزات التالية):
 STE HW (: التسمية)
 LOGISTIQUE( D’IMPORT( ET

EXPORT)ش.م.م.
ذات) وركة  (: القايوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.
الهدف):)

النقل الوطني والدولي للبضائع.
االستيراد والتصدنر.

وارع) (،332 (: االجتماعي) املقر 
الريحان،) إقامة  الروداني  ابراهيم 
املعاريف الدار) (21 وقة) (،5 الطابق)

البيضاء.

 100.000 (: رأس املا8 االجتماعي)

1000)حصة من فئة) درهم مجزأ إلى)

100)درهم للحصة الواحدة مدفوعة)

كما نلي):

السيدة فكار وفاء):)500)حصة.

السيد الدهبي هشام):)500)حصة.

التسيير):)تم تعيين كل من السيدة)

هشام) الدهبي  والسيد  وفاء) فكار 

كمسيرنن للشركة لفترة غير محدودة.

السنة) تبدأ  (: االجتماعية) السنة 

االجتماعية من فاتح ننانر وتنتهي في)

آخر ديسمبر من كل سنة.

لهذا) القايوني  اإلنداع  وتم  ( (- (2

هيئة) لدى  الضبط  بكتابة  املحضر 

في) املحكمة التجارية بالدار البيضاء)

20)ماي)2021)تحت رقم)503761.

361 P

STE TRANS EL AKKALI
ش.ذ.م.م.

املقر االجتماعي : حي السالم 

مجموعة السمارة زيقة 35 رقم 33، 

سوق األربعاء الغرب

املسؤولية) ذات  وركة  تأسيس 

درهم) (100.000 رأسمالها) املحدودة 

تم وضع القايون) (2019 أبريل) (22 في)

املسؤولية) ذات  للشركة  األسا�سي 

املحدودة مميزاتها هي كالتالي):

وركة) (: الشكل القايوني للشركة)

ذات املسؤولية املحدودة.

 STE TRANS EL (: التسمية)

.AKKALI

املوضوع الرئي�سي):)النقل الخاص.

السالم) حي  (: االجتماعي) املقر 

(،33 35)رقم) مجموعة السمارة زيقة)

سوق األربعاء)الغرب.

املدة):)99)سنة.

رأسما8) حدد  (: الشركة) رأسما8 

100.000)مائة ألف) الشركة في مبلغ)

ألف حصة) (1000 درهم مقسمة إلى)

مائة درهم) (100 اجتماعية من فئة)

للواحدة.
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توزع الحصص على الشكل التالي:)

أوالدعبد) دوار  (: العكالي) محمد 

سوق) لحمر  محمد  سيدي  السالم 

حصة) (500 (: الغرب) األربعاء)

اجتماعية.

:)دوار أوالدعبد) إسماعيل العكالي)

لحمر) محمد  سيدي  السالم 

حصة) (500 (: الغرب) األربعاء) سوق 

اجتماعية.

املجموع):)1000)حصة اجتماعية.

محمد) السيد  تعيين  (: اإلدارة)

التعريف) لبطاقة  الحامل  العكالي،)

والسيد) (GB 120060 رقم) الوطنية 

لبطاقة) الحامل  العكالي،) إسماعيل 

 GB 227408 الوطنية) التعريف 

كمسيرنن لإلدارة.

وقد تم اإلنداع القايوني لقوايين)

بسوق) االبتدائية  باملحكمة  الشركة 

 2019 27)ماي) األربعاء)الغرب بتاريخ)

تحت رقم)261/2019.

362 P

دنوان األستاذ لحسن منقوش

املوثق بالرباط

وارع عمر ابن الخطاب،)عمارة)10،)وقة رقم)

6)أكدا8)-)الرباط

الهاتف):)05.37.77.27.73

الفاكس):)05.37.77.27.74

STE ART ‘ CHI INTERIORS

ش.ذ.م.م. ش.و

رأسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : بالرباط - حسان 

زيقة موالي أحمد لوكيلي،

عمارة 30، وقة 8

تأسيس وركة
في مؤرخ  موثق  عقد   بموجب 

وركة) تأسيس  تم  (2021 أبريل) (7  

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

الوحيد مميزاتها كالتالي):

 STE( ART( ‘( CHI (: التسمية)

INTERIORS)ش.ذ.م.م.)ش.و.

األنشطة) (: االجتماعي) الغرض 

املعمارية والهندسية.

املقر االجتماعي):)بالرباط)-)حسان)

زيقة موالي أحمد لوكيلي،)عمارة)30،)

وقة)8.

في) تحدندها  تم  (: الشركة) مدة 

تسعة وتسعون)99)سنة.

مبلغ) في  حدد  (: الشركة) رأسما8 

مائة آالف درهم)100.000)درهم.

التسيير):)تم تعيين السيدة إنمان)

غير) ملدة  للشركة  كمسيرة  الحروي 

محدودة.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

2021)تحت) 27)ماي) التجارية بتاريخ)

رقم)114960.

التجاري) بالسجل  التقييد  وتم 

تحت رقم)152291.
مقتطف وبيان

األستاذ لحسن منقوش موثق بالرباط

363 P

الشركة العقارية املدنية

ايمو - كلوبال
IMO - GLOBAL

تأسيس) تم  بمقت�سى عقد عرفي 

الشركة العقارية املديية.

التسمية):)وركة إنمو)-)كلوبا8.

األسا�سي) القايون  تسجيل  مرجع 

وتحمل) (2021 ماي) (3 بتاريخ) (17884

الخصائص التالية):

الوحدات السكنية بشكل) إنشاء)

تضامني.

مع) عقارية  وراكات  على  توقيع 

الجمعيات السكنية والودادنات.

مشاريع سكنية اقتصادنة) إنشاء)

لذوي الدخل املحدود.

السيد) للشركة  الفعلي  املسير 

الكفلي عبد هللا.

مدة التسيير غير محددة.

وارع األمير سيدي) (27 (: العنوان)

محمد القرية سال.

364 P

الشركة العقارية املدنية
كلوبال - إعمار

GLOBAL - EMMAR 
تأسيس) تم  بمقت�سى عقد عرفي 

الشركة العقارية املديية.
التسمية):)وركة))كلوبا8)-إعمار.

األسا�سي) القايون  تسجيل  مرجع 
 2021 أبريل) (20 بتاريخ) (15798

وتحمل الخصائص التالية):
الوحدات السكنية بشكل) إنشاء)

تضامني.
مع) عقارية  وراكات  على  توقيع 

الجمعيات السكنية والودادنات.
مشاريع سكنية اقتصادنة) إنشاء)

لذوي الدخل املحدود.
السيد) للشركة  الفعلي  املسير 

الكفلي عبد هللا.
مدة التسيير غير محددة.

وارع األمير سيدي) (24 (: العنوان)
محمد القرية سال.

365 P

STE FAST SERVICES
املقر االجتماعي : رقم 1545 قطاع 

12 حي السالم سال
حل مبكر

 3 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
ديسمبر)2020)بسال تقرر ما نلي):

حل مبكر للشركة.
الحن�سي) محمد  السيد  تعيين 

مصفي للشركة.
 1545 تحدند مقر التصفية رقم)

قطاع)12)حي السالم)-)سال.
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

االبتدائية بسال نوم)20)ماي)2021.
366 P

 STE GENERALE AFRICA
 TECHNOLOGIES AND

SERVICES - SG ATS
RC : 291749

بموجب محضري مجلس اإلدارة)
املنعقد) العادي  العام  والجمع 
 بشكل غير عادي للشركة واملؤرخ ب
اتخاذ) تم  قد  (2020 ديسمبر) (22  

القرارات التالية):
 SAFFON السيد) استقالة 
من مهامه) (MARC, PAUL, PASCAL

كرئيس مجلس اإلدارة.

 GARCET, السيد) تعيين 
جنسية) من  (PHILIPPE, FISCAL
مارس) (31 بتاريخ) املزداد  فرنسية،)
الوطنية) للبطاقة  والحامل  (،1964
مجلس) كرئيس  (13FV17275 رقم)

اإلدارة.
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
بتاريخ البيضاء) بالدار   التجارية 

 20)ماي)2021)حت رقم)779088.
367 P

STE MAGHREB GAZ
S.A

وركة مساهمة
رأسمالها : 15.000.000 درهم

مقرها االجتماعي : عمارة تفراوتي، 
كم 7.5 طريق الرباط )عين السبع(

السجل التجاري رقم 30.455
 VIVO تغيير املمثل الدائم لشركة
ENERGY MAROC S.A في مجلس 
MAGHREB GAZ.SA إدارة وركة

مجلس) (2021 فبرانر) (10 بتاريخ)
املمثل) بتغيير  علم  الشركة  اإلدارة 
 VIVO  ENERGY لشركة) الدائم 
MAROC SA)التي سوف تكون ممثلة)
 STOGAZ S.A(في مجلس إدارة وركة

من طرف السيدة هند أمزيان.
كتابة) لدى  القايوني  اإلنداع  تم 
بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 
تحت) (2021 ماي) (11 نوم) البيضاء)

رقم)777914.
من أجل اإلنجاز والبيان

368 P

STE STOGAZ
S.A

وركة مساهمة
رأسمالها : 45.000.000 درهم

مقرها االجتماعي : زيقة
 فرحات حشاد - املحمدنة

السجل التجاري رقم 2171
 VIVO تغيير املمثل الدائم لشركة

 ENERGY MAROC S.A
مجلس) (2021 فبرانر) (10 بتاريخ)
علم (STOGAZ  SA وركة) اإلدارة 
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الدائم) املمثل  تغيير  على  ووافق 
 VIVO ENERGY MAROC لشركة)
SA)التي سوف تكون ممثلة في مجلس)
إدارة وركة)STOGAZ S.A)من طرف)

السيدة هند أمزيان.
كتابة) لدى  القايوني  اإلنداع  تم 
االبتدائية) باملحكمة  الضبط 
تحت) (2021 ماي) (3 نوم) باملحمدنة 

رقم)1057.
من أجل اإلنجاز والبيان

369 P

 STE AFRIQUIA
 MAROCAINE DE

 DISTRIBUTION DE
 «CARBURANTS» AFRIQUIA

SMDC
S.A

وركة مساهمة
رأسمالها : 125.000.000 درهم

مقرها االجتماعي : زيقة ابن الويان 
عين السبع -  الدار البيضاء

السجل التجاري رقم 26.713
تغيير املمثل الدائم لشخص معنوي

مجلس) (2021 فبرانر) (17 بتاريخ)
املمثل) بتغيير  علم  الشركة  اإلدارة 
 AL AJIAL HOLDING(الدائم لشركة
SA)التي سوف تكون ممثلة من طرف)
مشاري) محمد  محمد صالح  السيد 

عبد العزيز الكليب.
كتابة) لدى  القايوني  اإلنداع  تم 
بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 
تحت) (2021 مارس) (11 نوم) البيضاء)

رقم)769546.
من أجل اإلنجاز والبيان

370 P

ائتمايية القدس
10)زيقة بكين وقة رقم)3)املحيذ الرباط

الهاتف)/)الفاكس):)05.37.70.62.21

شركة سيرفيس بارادي
وركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
زيقة مستشفى موالي نوسف

رقم 49 الرباط
تعدنالت قايويية للشركة

تحويل املقر االجتماعي
العام) الجمع  محضر  بموجب 

أبريل) (27 بتاريخ) املنعقد  االستثنائي 

2021)تقرر ما نلي):

للشركة) االجتماعي  املقر  تحويل 

وارع عقبة) (46 (: من العنوان التالي)

زيقة) إلى  الرباط  أكدا8  (2 رقم)

 49 رقم) نوسف  موالي  مستشفى 

الرباط.

تعدنل القايون األسا�سي للشركة.

بكتابة) القايوني  اإلنداع  تم 

التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

تحت) (2021 ماي) (26 بالرباط بتاريخ)

5414)والسجل) رقم السجل الترتيبي)

التحليلي رقم)119641.

371 P

STE EXCELIMO
وركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها االجتماعي قدره 500.000 

درهم

املقر االجتماعي : املحل التجاري رقم 

313،حي النهضة 2 إضافي إقامة 3 

الرباط

السجل التجاري بالرباط

رقم 138673

بيع) إتمام  عقب  (: األو8) القرار 

سهم) (3.400 وأربعمائة) آالف  ثالثة 

لكل) درهم  (100 مائة) بقيمة إسمية 

 BLACK PEARL وركة) منهالصالح 

 2019 ديسمبر) (19 في) (SERVICES

وكل) أن  إلى  العام  الجمع  ارتأى 

ذات) وركة  اآلن  أصبح  الشركة 

مسؤولية محدودة.

املا8) رأس  توزيع  أن  نالحظ  ثم 

سيكون اآلن على النحو التالي):

للسيد محمد وسام بهضوض حتى)

1600)سهم.

 BLACK PEARL الشركة)

SERVICES)حتى)3400)سهم.

املجموع):)5000)سهم.

:)يتيجة ملا سبق قرر) القرار الثاني)
النظام) صياغة  إعادة  العام  الجمع 
ذات) وركة  في  للشركة  األسا�سي 
كل) على  ويوافق  محدودة  مسؤولية 
فإن) عام،) وبشكل  حدة،) على  مادة 
األسا�سي) للنظام  الجدندة  الصياغة 
تحدد أن الشركة تحافظ على يفس)
التسمية،) يفس  االجتماعي  الغرض 
رأس) يفس  االجتماعي،) املقر  يفس 
هذه) إعادة  وأن  املسير  ويفس  املا8 
شخص) خلق  إلى  التؤدي  الصياغة 

معنوي جدند.
اإلنداع) تم  (: القايوني) اإلنداع 
باملحكمة) الضبط  بكتابة  القايوني 
 2021 ماي) (27 في) بالرباط  التجارية 

تحت رقم)114957.
لالستخراج والذكر

التسيير
372 P

STE NEWTRAVO BTP
SARL

وركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها : 100.000 درهم

 N°136 2EME : املقر االجتماعي
 ETAGE(APPART 4 RUE(EL

KAHIRA(COMATRAV1 TEMARA
 20 بتاريخ) عرفي  عقد  بموجب 
على) املصادقة  تمت  (2021 أبريل)
ذات) للشركة  األسا�سي  القايون 
املسؤولية املحدودة ذات الخصائص)

التالية):
 STE NEWTRAVO (: التسمية)

.BTP
ذات) وركة  (: القايويية) الصفة 

مسؤولية محدودة.
وأوغا8) البناء) أعما8  (: الهدف)

مختلفة.
أعما8 التشجير.

العمليات) جميع  عامة  بصفة 
التجارية املرتبطة بصفة مباورة أو)

غير مباورة بنشاط الشركة.
 N°136( 2EME (: املقر االجتماعي)
 ETAGE APPART 4 RUE EL
.KAHIRA COMATRAV1 TEMARA

رأسما8 الشركة):)100.000)درهم)
فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

100)درهم للحصة الواحدة.
املدة):)99)سنة بعد التأسيس.

التسيير):)البياض محمد ملدة غير)
محدودة.

وقد تم اإلنداع القايوني باملحكمة)
ماي) (26 بتاريخ) بتمارة  االبتدائية 
التجاري) السجل  رقم  تحت  (2021

رقم)133179.
373 P

STE JOUDY BEAUTY SPA
SARL AU

بمقت�سى عقد موثق بتاريخ)6)ماي)
بتمارة قد تم تأسيس وركة) (2021

تحمل الخصائص التالية):
 STE JOUDY BEAUTY(:(التسمية

.SPA SARL AU
صالون) (: االجتماعي) الهدف 

الحالقة،)التجميل،)سبا،)وحمام.
آالف درهم) (10.000 (: رأس املا8)
درهم) (100 حصة) (100 إلى) مقسمة 

للحصة.
السيدة سميرة فؤاد):)100)حصة.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.
الهرهورة) تمارة  (: االجتاعي) املقر 
تجزئة رقم)4)رياض البحر متجر رقم)4.

التسيير):)السيدة سميرة فؤاد.
التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 
ماي) (25 بتاريخ) (133151 بتمارة)

.2021
374 P

 STE FKAS IFKAK DE
PROGUERIE

SARL AU
وركة محدودة املسؤولية

ذات الشريك الوحيد
تكوين وركة

بالرباط) مؤرخ  محضر  بمقت�سى 
وضع) تم  (2021 مارس) (12 بتاريخ)
القوايين األساسية لشركة محدودة)
املسؤولية ذات الشريك الوحيد ذات)

املميزات التالية):
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الهدف):)أوغا8 متعددة أو البناء،)

تجارة العقاقير.

مقاو8 في يقل البضائع.

عين) (48 رقم) يادنة  حي  (: املقر)

العودة تمارة.

بما) املا8  رأس  حدد  (: املا8) رأس 

قدره)100.000)درهم.

غير) ملدة  الشركة  :تدار  التسيير)

ابراهيم) السيد  طرف  من  محدودة 

لشكر.

بكتابة) تم  (: القايوني) لإلنداع 

بتمارة) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

رقم السجل) (2021 مارس) (10 بتاريخ)

التجاري)132859.

375 P

 STE EL ALOUANI

MOHAMED
SARL AU

وركة محدودة املسؤولية

ذات الشريك الوحيد

تكوين وركة
بتمارة) مؤرخ  محضر  بمقت�سى 

ضع) تم  (2021 مارس) (12 بتاريخ)

القوايين األساسية لشركة محدودة)

املسؤولية ذات الشريك الوحيد ذات)

املميزات التالية):

الهدف):)أوغا8 متعددة أو البناء،)

تجارة.

مقاو8 في يقل البضائع.

 30 :)حي املغرب العربي رقم) املقر)

سكتور)7)-)تمارة.

بما) املا8  رأس  حدد  (: املا8) رأس 

قدره)100.000)درهم.

غير) ملدة  الشركة  تدار  (: التسيير)

العلواني) السيد  طرف  من  محدودة 

العيا�سي..

بكتابة) تم  (: القايوني) لإلنداع 

بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم السجل) (2021 أبريل) (28 بتاريخ)

التجاري)132857.

376 P

STE AYOUB TRADE
SARL AU

تكوين وركة محدودة املسؤولية 
ذات الشريك الوحيد

بتمارة) مؤرخ  محضر  بمقت�سى 
وضع) تم  (2021 مارس) (8 بتاريخ)
القوايين األساسية لشركة محدودة)
املسؤولية ذات الشريك الوحيد ذات)

املميزات التالية):
الهدف):)

يجارة) البناء،) أو  متعددة  أوغا8 
األملنيوم)؛

يقل البضائع.
(،9 سكتور) ياصر،) حي  (:  املقر)

رقم)109،)عين عودة،)تمارة.
بما) املا8  رأس  حدد  (: املا8) رأس 

قدره)100.000)درهم.
غير) ملدة  الشركة  تدار  (: التسيير)
السيد حجوبي) (: محدودة من طرف)

أنوب.
بكتابة) تم  (: القايوني) اإلنداع 
بتمارة) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
رقم السجل) (2021 أبريل) (28 بتاريخ)

التجاري)132855.
377 P

STE NEOV
SARL AU

تكوين وركة محدودة املسؤولية 
ذات الشريك الوحيد

بالرباط) مؤرخ  محضر  بمقت�سى 
وضع) تم  (2021 أبريل) (26 بتاريخ)
القوايين األساسية لشركة محدودة)
املسؤولية ذات الشريك الوحيد ذات)

املميزات التالية):
الهدف):)

الخدمات التجارية)؛
خارجية) بمصادر  االستعاية 

للخدمات)؛
التجارة.

املقر):)عمارة رقم)30،)وقة رقم)8 
وارع موالي أحمد الوكيلي،)حسان،)

الرباط.
بما) املا8  رأس  حدد  (: املا8) رأس 

قدره)10.000)درهم.

غير) ملدة  الشركة  تدار  (: التسيير)
محدودة من طرف):)الجمالي إسماعيل.
بكتابة) تم  (: القايوني) اإلنداع 
بتمارة) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
السجل) رقم  (2021 ماي) (24 بتاريخ)

التجاري)152195.
378 P

STE ETAPES CONSULTING
SARL

تكوين وركة محدودة املسؤولية
بالرباط) مؤرخ  محضر  بمقت�سى 
وضع) تم  (2021 أبريل) (29 بتاريخ)
القوايين األساسية لشركة محدودة)
املسؤولية ذات الشريك الوحيد ذات)

املميزات التالية):
الهدف):)

االستشارات اإلدارية)؛
تقدنم الخدمات للشركات.

املقر):)عمارة رقم)30)وقة رقم)8 
وارع موالي أحمد الوكيلي،)حسان،)

الرباط.
بما) املا8  رأس  حدد  (: املا8) رأس 

قدره)100.000)درهم.
غير) ملدة  الشركة  تدار  (: التسيير)

محدودة من طرف):
السيد ياصري نوسف)؛

السيدة القر�سي مريم.
بكتابة) تم  (: القايوني) اإلنداع 
بتمارة) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
السجل) رقم  (2021 ماي) (24 بتاريخ)

التجاري)152191.
379 P

TINA ROSE
SARL

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
تأسيس) تم  قد  (،2021 أبريل) (12

وركة ذات املسؤولية املحدودة):
.TINA ROSE SARL(:(التسمية

أعما8 البناء) (: الهدف االجتماعي)
املختلفة.

رأسما8 الشركة):)100.000)درهم)
فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

100)درهم للحصة الواحدة.

عمر النوري)500)حصة)؛

إسماعيل النوري)500)حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع)

السجل التجاري.

من فاتح ننانر إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

دوار) (،1073 (: االجتماعي) املقر 

سال) بوقناد8،) (،3 قطاع) زردا8 

الجدندة.

املسير):)

عمر النوري)؛

إسماعيل النوري.
(: التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

.33743

380 P

BOYKA TRANS
ش.م.م

بلوك ب رقم 74، حي مبروكة 

اوسكار، عمارة 1، خنيفرة

يقل البضائع لحساب الغير
يقل األمتعة وتصدنر واستيراد

يص التأسيس
بتاريخ) عرفي  عقد   بمقت�سى 

وركة) تأسيس  تم  (2021 ماي) (12

ذات مسؤولية محدودة باملواصفات)

التالية):

.BOYKA TRANS(التسمية):)وركة

مسؤولية) ذات  وركة  (: الصفة)

محدودة.

املقر االجتماعي):)بلوك ب رقم)74 

حي مبروكة اوسكار،)عمارة)1.

لحساب) البضائع  يقل  (: الغرض)

الغير،)يقل األمتعة وتصدنر واستيراد.

 100.000 في) حدد  (: الرأسما8)

1000)حصة موزعة) درهم موزع إلى)

على الشكل التالي):
رضوان بووفوس)1000)حصة.

التسيير):)تسيير الشركة من طرف)

بووفوس وذلك ملدة) السيد رضوان 

غير محددة.
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اإلنداع) تم  (: القايوني) اإلنداع 
القايوني للشركة لدى كتابة الضبط)
بتاريخ) بخنيفرة  االبتدائية  باملحكمة 
26)ماي)2021)تحت رقم)2021/201 

السجل التجاري رقم)3887.
381 P

GITE NOUH
ش.م.م

حي موالي اسماعيل، انت اسحاق، 
خنيفرة

أوغا8 مختلفة ومفاوضة
يص التأسيس

بتاريخ) عرفي  عقد   بمقت�سى 
وركة) تأسيس  تم  (2021 أبريل) (20
ذات مسؤولية محدودة باملواصفات)

التالية):
.GITE NOUH(التسمية):)وركة

مسؤولية) ذات  وركة  (: الصفة)
محدودة.

موالي) حي  (: االجتماعي) املقر 
اسماعيل انت اسحاق.

الغرض):)أوغا8 مختلفة ومفاوضة.
الرأسما8):)حدد في)100.000)درهم)
على) موزعة  حصة  (1000 إلى) موزع 

الشكل التالي):
حليمة امحزون)1000)حصة.

التسيير):)تسيير الشركة من طرف)
ملدة) وذلك  امحزون  السيدة حليمة 

غير محددة.
اإلنداع) تم  (: القايوني) اإلنداع 
القايوني للشركة لدى كتابة الضبط)
بخنيفرة) االبتدائية  باملحكمة 
رقم) تحت  (2021 ماي) (25 بتاريخ)
التجاري) السجل  (197/2021 

رقم)3881.
382 P

REDOINE ATLAS SERVICES
ش.م.م

حي اخامن، رقم 150، خنيفرة
صاحب مغسل وبائع قطع الغيار

يص التأسيس
بتاريخ) عرفي  عقد   بمقت�سى 
وركة) تأسيس  تم  (2021 أبريل) (29
ذات مسؤولية محدودة باملواصفات)

التالية :

 REDOINE وركة) (: التسمية)

.ATLAS SERVICES

مسؤولية) ذات  وركة  (: الصفة)

محدودة.

اخامن) حي  (: االجتماعي)  املقر 
رقم)150،)خنيفرة.

وبائع) مغسل  صاحب  (: الغرض)

قطع الغيار.

الرأسما8):)حدد في)100.000)درهم)

على) موزعة  حصة  (1000 إلى) موزع 

الشكل التالي):
رضوان العماري)500)حصة)؛

محمد العماري)500)حصة.

من) الشركة  تسيير  (: التسيير)

طرف السيد رضوان العماري ومحمد)

العماري وذلك ملدة غير محددة.

اإلنداع) تم  (: القايوني) اإلنداع 

القايوني للشركة لدى كتابة الضبط)

بتاريخ) بخنيفرة  االبتدائية  باملحكمة 

 25)ماي)2021)السجل التجاري تحت)
التجاري) السجل  (198/2021 رقم)

رقم)3883.

383 P

SYOSSAD TRANS
ش.م.م

اعوير سيدي نحي اوساعد، خنيفرة

يقل البضائع لحساب الغير
يص التأسيس

بتاريخ) عرفي  عقد   بمقت�سى 

وركة) تأسيس  تم  (2021 ماي) (25

ذات مسؤولية محدودة باملواصفات)

التالية):

 SYOSSAD وركة) (: التسمية)

.TRANS

مسؤولية) ذات  وركة  (: الصفة)

محدودة.

سيدي) اعوير  (: االجتماعي) املقر 

نحي اوساعد،)خنيفرة.

لحساب) البضائع  يقل  (: الغرض)

الغير.

الرأسما8):)حدد في)100.000)درهم)

على) موزعة  حصة  (1000 إلى) موزع 

الشكل التالي):

املصطفى وافعي)1000)حصة.
التسيير):)تسيير الشركة من طرف)
السيد املصطفى وافعي وذلك ملدة)

غير محددة.
اإلنداع) تم  (: القايوني) اإلنداع 
القايوني للشركة لدى كتابة الضبط)
بخنيفرة) االبتدائية  باملحكمة 
رقم) تحت  (2021 ماي) (25 بتاريخ)
التجاري) السجل  (199/2021 

رقم)3885.
384  P

ماكيتا موروكو
 وركة محدودة املسؤولية 

ذات الشريك الوحيد
رأسمالها : 3.400.000 درهم

املقر االجتماعي : صالة الغرض، 
الفضاء التجاري رقم 5 استيرنا أما8 
رقم 5، طريق زياتة تجزئة مرحبا، 

عين السبع، الدار البيضاء
حرر) عرفي  عقد  بمقت�سى 
بكورتنبرغ بلجيكا في فاتح مارس)2021 
 2021 أبريل) (12 بتاريخ) سجل  قد 
الخصائص) ذات  تأسيس وركة  تم 

التالية):
الشكل القايوني):)وركة محدودة)

املسؤولية ذات الشريك الوحيد.
التسمية):)ماكيتا موروكو.

الهدف االجتماعي):)تهدف الشركة)
إلى ما نلي):

التدريب على معدات ماكيتا) (- (1
وصيايتها وإصالحها)؛

2)-)تنظيم صاالت العرض)؛
3)-)استيراد،)تصدنر وبيع األدوات)

واملعدات)؛
املعامالت) كل  وعموما،) (- (4
الصناعية) املالية،) التجارية،)
مباور) بشكل  املرتبطة  والعقارية 
االجتماعي) بالهدف  مباور  غير  أو 
النهوض) وأنها  من  والتي  للشركة 

بالشركة،)تطوير وتوسيع نشاطها.
صالة العرض،) (: املقر االجتماعي)
الفضاء التجاري رقم 5 استيرنا أما8 
مرحبا،  تجزئة  زياتة  طريق   ،5 رقم 

عين السبع، الدار البيضاء.

املدة : 99 سنة ابتداء من تاريخ 

التسجيل في السجل التجاري.

السنة  تبدأ   : االجتماعية  السنة 

لتنتهي  أبريل  فاتح  من  االجتماعية 

في 31 مارس من كل سنة باستثناء 

نوم  ستبدأ  األولى،  املالية  السنة 

من  مارس   31 في  لتنتهي  التأسيس 

السنة املوالية.

الرأسما8 االجتماعي : تم تحدند 
رأسما8 الشركة في مبلغ 3.400.000 

درهم مقسم إلى 34000 حصة بقيمة 

من  بالكامل  حرر  الذي  درهم   100

 STE MAKITA طرف الشريك الوحيد

.CORREPORATION

التسيير : تم تعيين السيد نو كيدو 

تكا�سي  اموتو  والسيد   YU KIDO

كمسيرنن   OMOTE TAKASHI

محدودة  غير  ملدة  للشركة  قايوييين 

متمتع بكامل الصالحيات.
الحصو8) تم  (: التجاري) السجل 

طرف) من  التجاري  السجل  على 

لالستثمار) الجهوي  املركز  مسؤو8 

أبريل) (12 بتاريخ) البيضاء) بالدار 

2021)تحت رقم)498777.
مختصر للنشر والتوزيع

385 P

STE JADORE TRANS
SARL AU

الرأسما8 : 100.000 درهم

تأسيس وركة ذات املسؤولية 
املحدودة بشريك وحيد

بمقت�سى عقد عرفي بسال بتاريخ)
القايون) وضع  تم  (،2021 ماي) (18

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

ذات) وحيد  بشريك  املحدودة 

الخصائص التالية):

 JADORE (: االجتماعية) التسمية 

.TRANS

الهدف االجتماعي):)مقاو8 في يقل)

األشخاص،)إصالح هياكل السيارات.
مكرر) (147 رقم) (: املقر االجتماعي)

وارع بال8 الصحراوي،)حي االيبعاث،)

سال.
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املدة االجتماعية):)99)سنة ابتداء)

من تاريخ تأسيسها.

الرأسما8 االجتماعي):)حدد رأسما8)

الشركة في مبلغ)100.000)درهم موزع)

على)1000)حصة من فئة)100)درهم)

للحصة وزعت كما نلي):

 1000 عثمان) لعبيدي  السيد 

حصة.

من) تبدئ  (: االجتماعية) السنة 

كل) من  ديسمبر  (31 إلى) ننانر  فاتح 

سنة.

التسيير):)تم تعيين السيد لعبيدي)

ملدة) للشركة  وحيد  كمسير  عثمان،)

الوثائق) على  وكموقع  محدودة،) غير 

البنكية.

تم إنداع السجل التجاري بمكتب)

بسال) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

بتاريخ)27)ماي)2021)تحت رقم)33783.

386  P

DESIGN AND GAMES
SARL

رأسما8 : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : عمارة 27 وقة 10 
زيقة بويبالن، أكدا8، الرباط

السجل التجاري رقم 82327

الحل املسبق للشركة
بمقت�سى الجمع العام غير العادي)

وركاء) قرر  (2015 ماي) (11 ليوم)

 DESIGN AND GAMES الشركة)

املحدودة) املسؤولية  ذات  (SARL 

ما نلي):

الحل املسبق للشركة)؛

الدكالي) حسن  السيد  تعيين 

كمصف للشركة)؛

بالرباط) التصفية  مقر  تحدند 
بويبالن،) زيقة  (10 وقة) (27 عمارة)

أكدا8،)الرباط.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

أكتوبر) (16 بتاريخ) بالرباط  التجارية 
2017)تحت رقم)93412)رقم السجل)

التحليلي)5845.
للنشر والبيان

387  P

STE MY SLOW COSMETICO
SARL AU

قفل التصفية
 MY SLOW (: الشركة) تسمية 

.COSMETICO SARL AU
درهم) (10.000 (: رأسما8 الشركة)
مقسمة إلى)100)حصة من فئة)100 

درهم للحصة الواحدة.
وركة) (: الشكل القايوني للشركة)
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

الوحيد.
املقر االجتماعي):)5،)زيقة عبد هللا)
الشفشاوني،)الطابق الثالث،)حي السالم،)

الخميسات.
رقم السجل التجاري):)28919.

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تقرر) (،2021 مارس) (31 في) املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة) حل وركة 
مبلغ) الوحيد،) الشريك  ذات 
وعنوان) درهم  (10.000 رأسمالها)
عبد هللا) زيقة  (،5 االجتماعي) مقرها 
حي) الثالث،) الطابق  الشفشاوني،)
عدم) يتيجة  الخميسات،) السالم،)
تحقيق الهدف وحدد مقر التصفية)
الشفشاوني،) هللا  عبد  زيقة  (،5 ب)
السالم،) حي  الثالث،) الطابق 
غزالن) السيدة  وعين  الخميسات 
امللكية) املدرسة  (: عنوانها) الدوبي،)
عمارة) السعادة،) حي  امللكي،) لدرك 
مراكش) مزوار،) عين  (،3 رقم) (،154
الجمعية) انعقاد  تم  وقد  كمصفية 

الختامية بتاريخ)15)ماي)2021.
تم اإلنداع القايوني لدى املحكمة)
بتاريخ) بالخميسات   االبتدائية 

25)ماي)2021)تحت رقم)214.
388  P

ائتمايية ماجستيك كاونساي ش.ذ.م.م

انس)5،)وارع الحسن األو8،)وقة رقم)3،)

تجزئة بلخير،)العمارة رقم)9،)الطابق الثاني،)

تمارة

Tél : 0537 64 40 48

STE COGIMAROC
SARL AU

تأسيس وركة ذات مسؤولية 
محدودة

بمقت�سى أيظمة الشركة املوقعة)
 2021 أبريل) (15 بتاريخ) الرباط  في 
مسؤولية) ذات  الشركة  تأسيس  تم 

محدودة والتي خاصياتها كالتالي):

وركة) (: التسمية) (- (1

COGIMAROC)ش.ذ.م.م.

هدف) (: االجتماعي) الهدف  (- (2

الشركة داخل املغرب أو خارجه هو):

يقل البضائع)؛

وكيل في النقل)؛

أوغا8 مختلفة)؛

السيارات ويقل السيارات.

وارع) (45 (: االجتماعي) املقر  (- (3

فرنسا وقة رقم)8،)أكدا8،)الرباط.

4)-)املدة):)99)سنة ابتداء)من نوم)

تسجيل الشركة في السجل التجاري.
5)-)رأسما8 الشركة):)تبث في مبلغ)

 1000 إلى) مقسمة  درهم  (100.000

100)درهم) حصة اجتماعية من فئة)

للواحدة مقسمة كالتالي):
حصة) (1000 القاسم) ابو  زهور 

اجتماعية.
زهور) تعيين  تم  (: التسيير) (- (6 

للشركة) وحيدة  مسيرة  القاسم  ابو 

وذلك ملدة غير محدودة.

قبلت) (: االجتماعي) التوقيع  (- (7

 الشركة توقيع املسيرة زهور ابو القاسم)

لجميع العقود التي تتعلق بها.

:)من فاتح) السنة االجتماعية) (- (8

ننانر إلى)31)من ديسمبر.

تم اإلنداع) (: اإلنداع القايوني) (- (9

القايوني باملحكمة التجارية بالرباط)
السجل) رقم  (2021 ماي) (26 بتاريخ)

التجاري)152245.
للنشر والبيان

389  P

S.A.P.I.A
 وركة ذات املسؤولية املحدودة 

في طور التصفية
رأسمالها : 1.000.000 درهم

 زيقة اللند، حي املستشفيات، 

رقم 14، الدار البيضاء

السجل التجاري 60249

حل وركة
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

تقرر حل) (2021 15)مارس) املؤرخ في)

املحدودة املسؤولية  ذات  وركة 

 S.A.P.I.A)مبلغ رأسمالها)1.000.000 
درهم وعنوان مقرها االجتماعي زيقة)
اللند حي املستشفيات رقم)14،)الدار)
يتيجة للتوقف عن مزاولة) البيضاء)

النشاط.
وحدد مقر التصفية بزيقة اللند)
الدار) (،14 رقم) املستشفيات،) حي 

البيضاء.
نوسف) بوخبرنن  (: السيد) وعين 

كمصفي للشركة.
وعند االقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخو8  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصفية.
استقالة املسيرنن السيد بوخبرنن)
مع) زكرياء) بوخبرنن  والسيد  نوسف 

إبراء)ذمتهما قي تسييرهما السابق.
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
بتاريخ) البيضاء) بالدار   التجارية 

20)أبريل)2021)تحت رقم)775050.
390  P

STARETCOM
 وركة ذات املسؤولية املحدودة 

في طور التصفية
رأسمالها : 500.000 درهم

زيقة أدن، رقم 8، الدار البيضاء
السجل التجاري 118275

حل وركة
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تقرر حل) (2021 15)مارس) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  وركة 
رأسمالها) مبلغ  (STARETCOM
مقرها) وعنوان  درهم  (500.000
الدار) (،8 رقم) أدن  زيقة  االجتماعي 
البيضاء)يتيجة للتوقف عن ممارسة)

النشاط.
وحدد مقر التصفية بزيقة أدن،)

رقم)8،)الدار البيضاء.
نوسف) بوخبرنن  (: السيد) وعين 

كمصفي للشركة.
وعند االقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخو8  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصفية.
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استقالة املسيرنن السيد بوخبرنن)
مع) زكرياء) بوخبرنن  والسيد  نوسف 

إبراء)ذمتهما قي تسييرهما السابق.
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
بتاريخ) البيضاء) بالدار   التجارية 

20)أبريل)2021)تحت رقم)775026.
391  P

ACTIVE TL
SARL AU

ICE : 002801323000029
IDENTIFIANT(FISCAL : 50209870

RC : 501135
بتاريخ) عرفي  عقد   بمقت�سى 
22)أبريل)2019)قرر الشريك الوحيد)
لشركة)ACTIVE TL SARL AU)وركة)
الشريك) ذات  املسؤولية  محدودة 
درهم) (100.000 رأسمالها) الوحيد 
الياقوت،) اللة  وارع  (39 (: الكائنة)
الدار) (،D وقة) الخامس،) الطابق 

البيضاء،)ما نلي):
الشركة) تسمية  (: التسمية) (- (1
ACTIVE TL SARL AU)وركة محدودة)

املسؤولية ذات الشريك الوحيد.
2)-)املقر االجتماعي):)39)وارع اللة)
(،D(الياقوت،)الطابق الخامس،)وقة

الدار البيضاء.
الرأسما8 محدد) (: الرأسما8) (- (3
 1000 درهم مقسم إلى) (100.000 في)
100)درهم للحصة) حصة اجتماعية)

والتقسيم هو كاآلتي):
 1000 الوراجلي) إنمان  السيدة 

حصة اجتماعية)؛
حصة) (1000 مجموعه) بما 

اجتماعية.
مساهمة يقدنة):

السيدة إنمان الوراجلي)100.000 
درهم)؛

بما مجموعه)100.000)درهم.
يقل البضائع على) (: املوضوع) (- (4

الطرق وخدمات النقل.
إنمان) السيدة  (: التسيير) (- (5
الوحيدة) واملسيرة  املمثلة  الوراجلي 
كامل) ولها  الوحيد  بوقيعها  للشركة 
الصالحيات في تمثيل وتسيير الشركة.

التجارية) باملحكمة  اإلنداع  تم 

بالدار البيضاء)بتاريخ)30)أبريل)2021 

تحت رقم)776499)بالسجل التجاري)

رقم)501135.
للنشر والبيان

392  P

AUDIMAK CONSULTING

FIRST FIDUS
SARL

بتاريخ) عرفي  عقد   بمقت�سى 

وركة) قرر وركاء) (1997 فبرانر) (27

FIRST FIDUS SARL)وركة محدودة)

درهم) (200.000 املسؤولية رأسمالها)

 22 رقم) (2 قطعة) فيال  (: ب) الكائنة 

عين) صوفوراس،) مسدود  طريق 

السبع،)الدار البيضاء)ما نلي):

جدو8 األعما8):

وافق) (: االجتماعي) املقر  يقل  (- (1

الجمع العام على يقل املقر االجتماعي)

للشركة):

22)طريق) 2)قطعة رقم) من):)فيال)

السبع،) عين  صوفوراس،) مسدود 

الدار البيضاء.

إلى):)1،)زيقة الفقيه الغازي،)الدار)

البيضاء.

فوتت) (: الحصص) تفويت  (- (2

حصة) (20 سمية) مقداد  السيدة 

املالكة لها وسعر كل حصة هو)1000 

درهم لفائدة السيدة):

السيدة الصوفي علية)20)حصة.

للرأسما8) الجدند  التقسيم  (- (3

الرأسما8) (: االجتماعي مع الحصص)

مقسم) درهم  (200.000 االجتماعي)

حاليا كما نلي):

العزيز) عبد  مقداد  السيد 

 180 بالحصص) درهم  (180.000

حصة)؛

 20.000 علية) الصوفي  السيدة 

درهم بالحصص)20)حصة.

وأسئلة) خاصة  صالحيات  (- (4

متنوعة.

التجارية) املحكمة  في  اإلنداع  تم 
 1997 أبريل) (29 في) البيضاء) بالدار 
برقم)138225)تحت السجل التجاري)

رقم)77413.
393  P

AUDIMAK CONSULTING

ECOLE ALAISSIOUI PRIVEE
SARL AU

بتاريخ) عرفي  عقد   بمقت�سى 
وركة) وركاء) قرر  (2020 ننانر) (23
 ECOLE ALAISSIOUI PRIVEE
SARL AU)وركة محدودة املسؤولية)
رأسمالها) الوحيد  الشريك  ذات 
وارع) (: ب) الكائنة  درهم  (100.000
الشفشاوني ووارع تيزي اوسلي،)عين)
كاردن،) السبع  عين  إقامة  السبع،)

الدار البيضاء)ما نلي):
جدو8 األعما8):

القرار األو8):)املوافقة على تصفية)
وإقفا8 الشركة.

االستثنائي) العام  الجمع  قرر 
 ECOLE الشركة) وإقفا8  تصفية 

.ALAISSIOUI PRIVEE SARL AU
القرار الثاني):)إلغاء)الشركة.

االستثنائي) العام  الجمع  قرر 
 ECOLE ALAISSIOUI وركة) إلغاء)

.PRIVEE SARL AU
التجارية) باملحكمة  اإلنداع  تم 
بالدار البيضاء)بتاريخ)12)ماي)2021 
تحت رقم)778200)بالسجل التجاري)

رقم)381277.
394  P

FIZAZI CONSULTING

MODERMAT RABAT
وركة ذات مسؤولية محدودة  

رأسمالها 100.000 درهم
املقر االجتماعي : 110 وارع الحسن 

الثاني - الرباط
تأسيس

تم) عرفي  عقد  بمقت�سى 
لشركة) األسا�سي  القايون  إنشاء)
وركة) («MODERMAT RABAT»
ذات مسؤولية محدودة والتي تتصف)

كما نلي):

«MODERMAT RABAT»(:(اسمها
ذات) وركة  (: القايوني) الشكل 

مسؤولية محدودة.
وارع) (110 (: االجتماعي) مقرها 

الحسن الثاني)-)الرباط.
داخل) الشركة  تهدف  (: هدفها)

املغرب وخارجه إلى):
بيع ووراء)األدوات املنزلية.

مكيفات الهواء.

أعما8 مختلفة.
جميع) فإن  عامة،) وبصفة 
والتجارية) املالية  املعامالت 
والعقارية،) واملنقولة  والصناعية 
أو) مباور  بشكل  تتعلق  قد  والتي 
املذكور أعاله أو) غير مباور بال�سيء)
من) مماثلة أو ذات صلة،) بأي أوياء)

املرجح أن تعزز تطويره أو توسيعه.
سنة تبتدئ من نوم) (99 (: أمدها)
تسجيل الشركة في السجل التجاري.

من) كل  الشركة  يسير  (: التسيير)
حامل) الشاب،) الفتاح  عبد  السيد 
للجنسية املغربية وللبطاقة الوطنية)
بالعمارة) الساكن  (،A403573 رقم)
وارع احمد ر�سى كدنرة) (5 أ الشقة)

النهضة الرباط.
تلتزم الشركة في كل ما) (: اإلمضاء)
من) كل  بإمضاء) معامالتها،) نخص 
املسيرنن السيد عبد الفتاح الشاب)

أو السيد أياس الشاب.
رأسمالها):)100.000)درهم موزعة)
بقيمة) اجتماعية  حصة  (1.000 إلى)

100)درهم للواحدة،)كما نلي):
الفتاح) عبد  للسيد  حصة  (500

الشاب.
500)حصة للسيد أياس الشاب.

من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 
فاتح ننانر إلى)31)ديسمبر من كل سنة)
من) تبتدئ  األولى  السنة  استثنائيا 
 31 تاريخ تأسيس الشركة وتنتهي في)

ديسمبر من السنة الجارية.

اإلنداع) تم  (: القايوني) اإلنداع 

التجارية) املحكمة  لدى  القايوني 

تحت) (2021 ماي) (27 بالرباط بتاريخ)

سجل تجاري رقم)152305.
للتلخيص والنشر

املسير

395 P
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 OUVRAGES MODERNES

GENERAL CONTRACTOR
تأسيس

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

قد) (2021 ماي) (4 بتاريخ) الرباط 

مسؤولية) ذات  وركة  تأسيس  تم 

محدودة):

 OUVRAGES (: الشركة) اسم 

 MODERNES GENERAL

CONTRACTOR

أعما8) (: االجتماعي) الهدف 

وإنشاءات متنوعة))مقاو8(.
 1.500.000 (: الشركة) رأسما8 

درهم) (15.000 إلى) مقسمة  درهم 

الواحدة) للحصة  درهم  (100 بقيمة)

الشريكين) بين  بالتساوي  موزعة 

مصطفى الباز ومحمد مجدوبي.

من فاتح ننانر إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع)

السجل التجاري.

وارع) (22 (: االجتماعي) املقر 

واد الذهب) (6 وقة) (3 القصبة رقم)

تمارة.

املسير):)مصطفى الباز.
(: التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

.133177

396 P

HB ALLURE
وركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد

التأسيس
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

وركة ذات) تم إنشاء) (،2021 6)ماي)

وحيد) بشريك  محدودة  مسؤولية 

بالخصائص التالية):

:)اوبي الير وركة) اإلسم القايوني)

بشريك) محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد.

70)وارع املليا حي) ( (: مقر الشركة)

الرياض الرباط.

غرض) (: الشركة) من  الغرض 

لحسابها أو ييابة عن) الشركة سواء)

في املغرب أو في) أطراف أخرى،)سواء)

بلدان أخرى.

مركز تجميل والحالقة.

املعامالت) جميع  عام،) وبشكل 

املديية،) املنقولة،) غير  أو  املنقولة 

التي) والصناعية  املالية  التجارية،)

غير) أو  مباورة  بصورة،) ترتبط 

مباورة باملوضوع االجتماعي أو التي)

نرجح أن تعزز تنميته.

في) حدد  الشركة  (: املا8) رأس 

100.000)درهم.

اإلدارة):)تدار الشركة من قبل)

من) قليلو  بن  هند  السيدة 

للبطاقة) حاملة  املغربية،) الجنسية 

أ748302  رقم  الوطنية  التعريف 

ورياغل وارع) بني  زيقة  (4 في) وتقيم 

محمد السادس السوي�سي الرباط.

املحكمة) في  القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (26 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2021)تحت رقم)114883.

397 P

AFRI CARTON ET PAPIER

نهانة تصفية وركة ذات مسؤولية 
محدودة

الجمع) مداوالت  بمقت�سى  (- (1

العام االستثنائي املنعقد بالرباط نوم)

20)ماي)2021،)قرر الشريك الوحيد):

التصفية) املوافقة على حسابات 

وإبراء)ذمة املصفي.

توزيع الباقي للتسوية النهائية.

وركة) تصفية  بنهانة  اإلقرار 

.«AFRI CARTON ET PAPIER»

القايوني) اإلنداع  نتم  سوف  (- (2

لدى كتابة الضبط للسجل التجاري)

باملحكمة التجارية بالرباط.
للخالصة والبيان

398 P

BOISSONS PLATINA
وركة محدودة املسؤولية محدودة 

بشريك واحد
رأس املا8 : 50.000 درهم

املقر االجتماعي : عين السبع - حي 
املحمدي مشروع حدائق عين 

السبع، مبنى 8، الطابق 4
وقة رقم 16، الدار البيضاء

السجل التجاري بالدار البيضاء
رقم 501215

تغيير يقل عنوان مقرها االجتماعي
الجمع) من  قرار  صدور  عقب 
العام االستثنائي بتاريخ فاتح أكتوبر)

2020،)تقرر):
على) االجتماعي  املقر  يقل  (- (1
-)حي املحمدي) :)عين السبع) العنوان)
مبنى) السبع،) عين  حدائق  مشروع 
الدار   ،16 رقم  وقة   4 الطابق) (،8

البيضاء.
وبناء عليه، تم تعدنل البند رقم 4 

من النظام األسا�سي.
في  القايوني  اإلنداع  إجراء  تم 
البيضاء  بالدار  التجارية  املحكمة 
رقم  تحت   ،2021 ماي   3 بتاريخ 

.16210
399 P

بيو كرين فايلد هولدين
وركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمالها 2.000.000 درهم
مقرها االجتماعي : حي بدر، مجموعة 
ب، رقم 189، سوق األربعاء الغرب

تأسيس وركة
املبرم) العرفي  العقد  بمقت�سى 
وضع القايون) (2021 ماي) (18 بتاريخ)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
املحدودة تحمل املواصفات التالية):

تحمل الشركة تسمية) (: التسمية)
وركة  هولدنن»  فانلد  كرين  «بيو 

ذات املسؤولية املحدودة.
سواء  الشركة  تهدف   : الهدف 
الغير  لحساب  أو  الخاص  لحسابها 
من األشخاص الذاتيين أو املعنويين 

باملغرب أو بالخارج :

املساهمة املباورة أو غير املباورة 

أو  التجارية  الشركات  جميع  في 

الزراعية أو الصناعية أو املالية أو غير 

من الشركات املغربية أو األجنبية.

إدارة مقتنياتها.

العمليات  جميع  عامة،  وبصفة 

املالية،  الصناعية،  التجارية، 

بصفة  املرتبطة  واملنقولة  العقارية 

باألهداف  مباورة  غير  أو  مباورة 

آخر  هدف  بأي  أو  أعاله  املحددة 

يعطي أفضلية لتطور.

بدر،) حي  (: االجتماعي) املقر 

مجموعة ب،)رقم)189،)سوق األربعاء)

الغرب.

املدة):)حددت مدة الشركة في)99 

سنة.

السنة االجتماعية):)تبتدئ في فاتح)

كل) من  ديسمبر  (31 في) وتنتهي  ننانر 

سنة.

حدد) (: االجتماعي  الرأسما8 

رأسما8 الشركة في مبلغ)2.000.000 

حصة من) (20000 درهم مقسم إلى)

مكتتبة) للواحدة  درهم  (100 فئة)

الشركاء) على  ربعها  ومحرر  بالكامل 

كاآلتي):

 10.000 (: السيد املهدي املجدي)

حصة.

 10.000 (: وردود) نونس  السيد 

حصة.

 20.000 (: الحصص) إجمالي 

حصة.

نونس) السيد  عين  (: التسيير)

غير) ملدة  للشركة  مسير  وردود 

محدودة.

اإلنداع) تم  (: التجاري) السجل 

املحكمة) ضبط  بكتابة  القايوني 

الغرب) األربعاء) بسوق  االبتدائية 

عدد) تحت  (2021 ماي) (27 بتاريخ)

.27199
للخالصة والتذكير

التسيير

400 P
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RABAT FINE
S.A

وركة مساهمة
رأسمالها 300.000 درهم

املقر االجتماعي : الطابق األر�سي رقم 
3 وارع أوالد فارس زيقة تفتشت 
قطعة 1 تجزئة ام الخير بئر قاسم 

السوي�سي - الرباط
تأسيس وركة مجهولة اإلسم

 22 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
وضع) تم  بالرباط  (،2021 أبريل)
يظام أسا�سي لشركة مساهمة طبقا)

للمواصفات اآلتية):
.RABAT FINE S.A(:(التسمية

الشكل القايوني):)وركة مساهمة)
ذات مجلس إدارة.

بيع املنتجات) (: الهدف االجتماعي)
الشهية والوجبات الخفيفة واألطعمة)
وتسليم) الطلب  تحت  أو  العامة 
واللحوم) )الجبن  املحلية) املنتجات 

الباردة والنبيذ(.
بالجملة) أو  بالتقسيط  البيع 

لجميع منتجات البقالة.
وراء)وبيع منتجات الرهيفة.

االستهالكية) السلع  بيع  أو  وراء)
وفقا) الخدمات  وتقدنم  واملعدات،)

للتشريعات املعمو8 بها في املغرب.
السلع) جميع  وتصدنر  استيراد 
االستهالكية واملعدات وفقا لأليظمة)

املعمو8 بها.
في) مصلحة  أو  حصة  على  األخذ 
أي وركة أو عمل تجاري ذي غرض)

مشابه أو مرتبط.
العمليات) جميع  عامة،) وبصفة 
التي لها ارتباط مباور أو غير مباور)
والتي) أعاله  املبينة  الغانات  بإحدى 
تنمية) على  تساعد  أن  وأنها  من 

الشركة.
الطابق األر�سي) (: املقر االجتماعي)
رقم)3)وارع أوالد فارس زيقة تفتشت)
قاسم) بئر  الخير  ام  تجزئة  (1 قطعة)

السوي�سي)-)الرباط.
رأسما8) حدد  (: الشركة) رأسما8 
درهم) (300.000 مبلغ) في  الشركة 
مقسمة على)6000)حصة من فئة)50 

درهم حرر الربع عند التأسيس.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)
تسجيلها بالسجل التجاري.

السنة االجتماعية):)من فاتح ننانر)
إلى)31)ديسمبر من كل سنة.

الشركة) تسيير  نتم  (: اإلدارة)
من) املتكون  إدارة  مجلس  قبل  من 

األعضاء)اآلتية أسماؤهم):
حامل) بوخد،) حمزة  السيد 
رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 
والساكن بالرباط رياض) أ395227،)
األيدلس سفييا)1)عمارة)80)وقة)17 

حي الرياض.
حاملة) الركركي  العالية  السيدة 
رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 
حي) بالرباط،) والساكنة  أ8918،)

الفرح خزان املاء)السكن الوظيفي.
حامل) العدلوني،) هشام  السيد 
رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 
أأ19976،)والساكن بالرباط)44)زاوية)

بن أحمد وبني تاجيت السوي�سي.
السيد) (: اإلدارة) مجلس  رئيس 

حمزة بوخد.
:)السيد علي) كاتب إداري للشركة)

سغرووني.
 FIDEX»(مأمور الحسابات):)وركة
SARL»)نمثلها السيد محمد ورانبي،)
بالرباط رقم) الكائن  خبير حيسوبي،)

6،)وارع موالي سليمان.
لتأسيس االحتياطي) (5% (: األرباح)
األرباح) هذه  من  والباقي  القايوني 
أو) االحتياطيات  لتكملة  خصص 
مبالغ لترحيل الرصيد وللربح املوزع.

ملنفعة) املقدمة  الخاصة  املزانا 
الجميع):)ال�سيء.

بموافقة) تتعلق  بنود  وجود 
املساهمين وتعيين الهيئة االجتماعية)

املخولة البت في طلبات املوافقة):
نحتوي النظام األسا�سي على بند)
باملوافقة ننص على أن يقل األسهم)
إلى طرف ثالث ألي سبب كان خاضعا)

ملوافقة مجلس اإلدارة.
2)-)تم اإلنداع القايوني باملحكمة)
ماي) (26 بتاريخ) بالرباط  التجارية 
)رقم) (114885 رقم) تحت  (2021

السجل هو)152237).
بمثابة مقتطف وبيان

«فيدكس»

401 P

PRODINTEX MAROC
برودايتيكس ماروك

وركة محدودة املسؤولية
 )في طور التصفية(

مقرها االجتماعي : املنطقة 
 ،II الصناعية، طريق تطوان، طريق
رقم 41، عبر املمر، باب B، محل رقم 

2 - طنجة
رأسمالها : 100.000 درهم

السجل التجاري طنجة - رقم 
50155

قفل التصفية
الجمع) قرارات  محضر  بمقت�سى 
العام االستثنائي املحرر بمقر الشركة)
تقرر) (2021 أبريل) (6 بتاريخ)  بطنجة 

ما نلي):
وحسابات) تقرير  على  املصادقة 

التصفية.
التصفية) حسابات  مراجعة 
التسوية) توزيع  على  والتصويت 

نهائية.
ذمة) وإبراء) التصفية  إغالق 
برادوس) بوريجو  ميجا8  املصفي 
 MIGUEL BORREGO PRADOS

وإنهاء)كل مهامه.
التشطيب النهائي على الشركة من)

السجل التجاري لطنجة.
كتابة) لدى  القايوني  اإلنداع  تم 
لطنجة) التجارية  املحكمة  ضبط 
رقم) تحت  (2021 ماي) (6 بتاريخ)

.242112
للخالصة والبيان

املصفي

402 P

JUMADI MAROC
جومادي ماروك

وركة محدودة املسؤولية
 ذات الشريك الوحيد
 )في طور التصفية(

مقرها االجتماعي : فضاء باب أيفا، 
إقامة رقم 3، زيقة باب املنصور، 

الطابق األو8 - الدار البيضاء
رأسمالها : 100.000 درهم

السجل التجاري الدار البيضاء - رقم 
232127

قفل التصفية
بمقت�سى محضر قرارات الشريك)
بالدار) الشركة  بمقر  املحرر  الوحيد 
 2020 ديسمبر) (31 بتاريخ) البيضاء)

تقرر ما نلي):

وحسابات) تقرير  على  املصادقة 
التصفية.

التصفية) حسابات  مراجعة 
والتصويت على توزيع التسوية نهائية.
ذمة) وإبراء) التصفية  إغالق 
 JUSTO(املصفي خوستو مارتين دنياز

MARTIN DIAZ)وإنهاء)كل مهامه.
التشطيب النهائي على الشركة من)

السجل التجاري بالدار البيضاء.
كتابة) لدى  القايوني  اإلنداع  تم 
بالدار) التجارية  املحكمة  ضبط 
2021)تحت) 10)ماي) بتاريخ) البيضاء)

رقم)777729.
للخالصة والبيان

املصفي

403 P

DULFABRIC MAROC
دولفابريك ماروك

وركة محدودة املسؤولية ذات 
الشريك الوحيد

مقرها االجتماعي : 59، وارع 
الزرقطوني، إقامة الزهور، الطابق 

9، الشقة 26، الدار البيضاء
رأسمالها : 1.134.000 درهم

السجل التجاري الدار البيضاء - 
رقم 380123

خفض رأس املا8 االجتماعي
قرارات)) محضر  بمقت�سى 
بمقر) املحرر  الوحيد  الشريك 
بتاريخ البيضاء) بالدار   الشركة 

 8)مارس)2021)تقرر ما نلي):
بمقدار) الشركة  رأسما8  خفض 
5.616.000)درهم وذلك بخفضه من)
 1.143.000 إلى) درهم  (6.750.000

درهم.
 7 و) (6 التعدنل املوازي للمادتين)

من النظام األسا�سي.
كتابة) لدى  القايوني  اإلنداع  تم 
بالدار) التجارية  املحكمة  ضبط 
البيضاء)بتاريخ)15)أبريل)2021)تحت)

رقم)774570.
للخالصة والبيان

املسير

404 P
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JR BIKE J.R.B

ش.م.م بشريك واحد

تأسيس
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 

وضع) تم  (2021 ماي) (11 بتاريخ)

ذات) لشركة  األسا�سي  القايون 

واحد) بشريك  املحدودة  املسؤولية 

ذات الصفات التالية):

(«JR BIKE J.R.B» (: التسمية)

ش.م.م بشريك واحد.

املتاجرة) (: االجتماعي) الهدف 

وبصفة) النارية،) الدراجات  وإصالح 

التجارية) العمليات  كل  عامة 

غير) أو  املنقولة  املالية  والصناعية 

املنقولة املتعلقة بطريقة مباورة أو)

غير مباورة باألنشطة املذكورة أعاله)

تطوير) في  املساهمة  وأنها  من  أو 

الشركة.

املقر االجتماعي):)تمارة بلدنة عين)

عودة)263)تجزئة األمل محل سارة1.

نوم) من  ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

إذا) إال  التجاري  بالسجل  التسجيل 

تعرضت الشركة للحل املسبق أو تم)

تمدندها.

رأسما8 الشركة):)500.000)درهم)

 100 500)حصة من فئة) مقسم إلى)

درهم للواحدة كلها من يصيب خوى)

احمد الشريك الوحيد.

خوى) احمد  السيد  (: املسير)

الشريك الوحيد وملدة غير محدودة.

السنة االجتماعية):)تبدأ من فاتح)

31)ديسمبر من يفس) ننانر وتنتهي في)

السنة ما عدا السنة األولى تبتدئ من)

تاريخ التسجيل في السجل التجاري.

التجاري) بالسجل  التقييد  تم 

للمحكمة االبتدائية بتمارة تحت رقم)

.133189
بمثابة مقتطف وبيان

405 P

SOCIETE FELLAH SAHLI
 Par Abréviation SOFISA

وركة ذات املسؤولية املحدودة

مقرها االجتماعي : رقم 134 بام 2 

عين تاوجطات الحاجب

رأسمالها : 100.000 درهم

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

 2021 أبريل) (12 بتاريخ) العادي  غير 

 SOCIETE FELLAH SAHLI ( لشركة)

لحمر) املسيرة  استقالة  (««SOFISA

خولة.

وريك) غير  جدند  مسير  تعيين 

للشركة السيد تعرى دريس الحامل)

.PB106577(للبطاقة الوطنية رقم

تعدنل القايون األسا�سي للشركة.

باملحكمة) تم  القايوني  اإلنداع 

 2292 رقم) تحت  بمكناس  التجارية 

بتاريخ)6)ماي)2021.

406 P

ROLANT TRANS
SARL AU

إقامة العزيزية وارع اململكة العربية 

السعودنة، الطابق الثالث، رقم 20، 

طنجة

تأسيس وركة ذات املسؤولية 
املحدودة بشريك وحيد

سجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 

بطنجة بتاريخ)7)ماي)2021،)تم وضع)

 ROLANT القايون األسا�سي لشركة)

املميزات) ذات  (TRANS SARL AU

التالية):

الشريك):)السيد عبد هللا الستيل)

بتاريخ مزداد  الجنسية   مغربي 

طنجة) بكزيانة  (1977 أكتوبر) (12  

أصيلة والساكن بمدور عين العسل)

للبطاقة) والحامل  طنجة  اجزيانة 

.K287792(الوطنية رقم

 ROLANT TRANS (: التسمية)

.SARL AU

 TRANSPORT DE (: الغرض)

.PERSONNEL DES ENTREPRISES

الرأسما8):)حدد الرأسما8 في مبلغ)

 1.000 إلى) درهم مقسمة  (100.000

للحصة) درهم  (100 فئة) من  حصة 

الواحدة خصصت كما نلي):

هللا) عبد  للسيد  حصة  (1000

الستيل.

العزيزية  إقامة   : االجتماعي) املقر 

السعودنة،  العربية  اململكة  وارع 

الطابق الثالث، رقم 20، طنجة.

املدة):)99)سنة.

تعيين السيد عبد هللا) (: التسيير)

غير) ( ملدة) للشركة  مسيرا  الستيل 

محدودة.

السنة االجتماعية):)من فاتح ننانر)

إلى)31)ديسمبر.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (20 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2021)تحت رقم)4676.
بمثابة مقتطف وبيان

407 P

 ALAHYANE BROTHERS

TRADING
وركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها : 12.500.000 درهم

املقر االجتماعي : الدار البيضاء 

قسارية 15 رمضان زاوية زيقة احمد 

بريهي وزيقة سترزبورك متجر 3
زيادة في رأسما8 الشركة

تحدنث النظام األسا�سي للشركة
العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

2021)قد) ماي) (10 االستثنائي بتاريخ)

تقرر ما نلي):

من) الشركة  رأسما8  في  الزيادة 

 12.500.000 إلى) درهم  (9.000.000

درهم.

تحدنث النظام األسا�سي للشركة)
قايون) من  (7 الفصل) تعدنل  بعد 

الشركة.

بكتابة) القايوني  اإلنداع  تم 

بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 

2021)تحت) 10)ماي) بتاريخ) البيضاء)
رقم)779028.

408 P

 CASA DEL MAR

SOLUTIONS
تأسيس وركة

بتاريخ العرفي  للعقد   تبعا 

قوايين) وضع  تم  (2021 مارس) (30  

الشركة ذات املميزات التالية):

 CASA DEL MAR (: التسمية)

.SOLUTIONS

الشكل القايوني):)وركة محدودة)

املسؤولية.

نتعلق نشاط الشركة) (: املوضوع)

سواء)باملغرب أو خارجه):

والخدمات) األوغا8  جميع 

املختلفة.

املقر الرئي�سي):)حي الجدند،)وارع)
املرابطين،)رقم)182،)طرفانة.

الرأسما8):)حدد في مبلغ)100.000 

حصة من) (1.000 درهم مقسمة إلى)

فئة)100)للواحدة.

تسيير الشركة من طرف) (: اإلدارة)

السيدة وفاء)افوزار.

بكتابة) تم  (: القايوتي) اإلنداع 

االبتدائية) باملحكمة  الضبط 

تحت) (2021 ماي) (5 بتاريخ) بالعيون 
2021/1436)سجل تجاري رقم) رقم)

.36503

409 P

مكتب األستاذ محمد السو�سي صدوق

موثق

62،)وارع محمد الخامس،)إقامة بدر،)الطابق)

الثاني،)فاس

الهاتف):)05.35.94.28.97/18

الفاكس):)05.35.94.00.56

 LA SOCIETE REAL ESTATE

ROOTS INVESTMENT
SARL

إنشاء
بتاريخ) توثيقي  عقد  بمقت�سى 

تم تأسيس النظام) (،2021 ماي) (12

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

محدودة وخصائصها كالتالي):

 LA التسمية):)تأخذ الشركة اسم)

 SOCIETE REAL ESTATE ROOTS

INVESTMENT SARL
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املوضوع :

الغرض):)غرض الشركة في جميع)

البلدان هو القيام لنفسها وبالنيابة)

عن الطرفين بما نلي):

اإلنعاش العقاري بكافة أوكاله.

وراء)أي أرض بناء)أو أي ممتلكات)

بكل) واستغاللها  قروية  أو  حضرية 

الوسائل.

والبناء) التشييد  أعما8  جميع 

ومعدات األرض.

أو بيع أي عقار أو أرض أو) وراء)

عمارة سكنية أو أي عقار آخر.

املعامالت) جميع  أعم،) وبشكل 

والعقارية) والصناعية  التجارية 

واملنقولة والعقارية واملالية املتعلقة)

بشكل مباور أو غير مباور باألوياء)

وأنها) من  التي  أو  أعاله،) املذكورة 

وكذلك) وتطويرها،) تحقيقها  تعزيز 

مباورة) غير  أو  مباورة  مشاركة  أي 

في الشركات) بأي وكل من األوكا8،)

مماثلة أهداف  لتحقيق  تسعى   التي 

)أو ذات صلة.

تم تحدند املقر) (: املقر االجتماعي)

االجتماعي للشركة في):)فاس)،)قطعة)
(،138 رقم) بنكيران،) تجزئة  (،1 رقم)

وارع أبي هريرة،)مويفلوري)1،)طريق)

صفرو.

نوم) من  ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

تسجيلها في السجل التجاري.
رأسما8) تحدند  تم  (: املا8) رأس 

درهم) (80.000 مبلغ) في  الشركة 

 100 بمبلغ) سهم  (800 إلى) مقسمة 

على) تخصيصها  تم  والتي  للسهم،)

مقابل) للشركاء،) التالي  النحو 

مساهماتهم):

السيد حجاري مجيد):)400)سهم.

 400 (: السيد عبد العزيز الصاط)

سهم.

إجمالي األسهم):)800)سهم.

بتعيين) الشركاء) نقوم  (: التسيير)

والسيد) مجيد  حجاري  السيد 

عبد العزيز الصاط مدنران لفترة غير)

محدودة.

2)-)تم اإلنداع القايوني لدى كتابة)

في بفاس  التجارية  املحكمة   ضبط 

رقم) تحت  (،2021 ماي) (25

.2021/2512
بمثابة مقتطف وبيان

األستاذ محمد السو�سي صدوق
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ELLIA INVEST
ش.م.م

الرأسما8 االجتماعي : 10.000 درهم

 CASABLANCA, 7 : املقر االجتماعي

RUE DES PAPILLIONSOASIS

بمقت�سى عقد توثيقي مؤرخ في)3 

نتمثل في محضر الجمع) (2021 أبريل)

العام االستثنائي،)تلقاه األستاذ رويد)

ارهمي،)موثق بمراكش،)قرر ما نلي):

املصادقة القبلية ملشروع تفويت)

التي) االجتماعية  الحصص  مجموع 

السيد) واستقالة  الشريكين  نملكها 

أحمد بن نحيى والسيد عبد الفتاح)

بنكيران.

الحساب) تحويل  على  املصادقة 

الجاري للشركاء.

تعيين السيد حميد فايدي مسير)

للشركة ملدة غير محددة.

تعدنل القايون األسا�سي للشركة.

السلطات املمنوحة.

للشركة) القايوني  اإلنداع  تم 

باملحكمة) الضبط  بكتابة 

بتاريخ البيضاء) بالدار   التجارية 

24)ماي)2021،)تحت عدد)779415.

411 P

OPTIQUE HAMZA
SARL AU

تأسيس وركة
بمقت�سى عقد عرفي بتاريخ فاتح)
القايون) وضع  تم  (،2020 ديسمبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  وذات  محدودة 

وذلك تحت املعطيات التالية):

 OPTIQUE» وركة) (: التسمية)

.«HAMZA SARL AU

غرض الشركة داخل املغرب):

يظاراتي.

املقر):)بلوك)TZ)رقم)5)رجا في هللا،)

يعقوب املنصور)-)الرباط.

املدة):)حددت مدة الشركة في)99 

في) تسجيلها  تاريخ  من  ابتداء) سنة 

السجل التجاري.

بمبلغ) حدد  (: الشركة) رأسما8 

 1000 إلى) مقسمة  درهم  (100.000

للواحدة،) درهم  (100 ب) حصة 

مكتتبة،)محررة وموزعة كالتالي):

 1000 (: زمزومي) حمزة  السيد 

حصة.

املجموع):)1000)حصة.

التسيير):)تسيير وحيد للشركة من)

طرف السيد حمزة زمزومي الحامل)

 AA58107 رقم) الوطنية  للبطاقة 

ملدة غير محدودة.

اإلنداع) تم  (: القايوني) اإلنداع 

باملحكمة) الشركة  لنظام  القايوني 

التجارية للرباط وذلك بتاريخ)10)ماي)

بالسجل) الشركة  سجلت  (2021

التجاري تحت رقم)151953.
مقتطف قصد اإلوهار

412 P

KMORE MAROC

وركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك واحد

رأسمالها نبلغ 10.000 درهم

املقر االجتماعي : 191 وارع الحسن 

الثاني الشقة رقم 3 الرباط

تغييرات

بتاريخ مداوالت   بمقت�سى 

إن الجمعية العامة) (2021 أبريل) (29

غير العادنة قد قررت):

بإضافة) الشركة  نشاط  تمدند 

النشاط التالي):

اإلدارية) املباني  تطهير  عمليات 

باستخدام) والسكنية  والصناعية 

كافة املنتجات واآلالت.

الباقي بدون تغيير.

وقد تم وضع قايون أسا�سي جدند)

مرفق بما سبق من التعدنالت.

اإلنداع) تم  (: القايوني) اإلنداع 

لدى) الضبط  بكتابة  القايوني 

 27 املحكمة التجارية بالرباط بتاريخ)

ماي)2021)تحت رقم)114976.

وهذا بمثابة مقتطف وبيان

413 P

AGRICOMO

SARL AU

تأسيس وركة ذات مسؤولية 
محدودة بشريك وحيد

الواحد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر تأسيس) (2021 أبريل) (8 بتاريخ)

بشريك) املسؤولية  محدودة  وركة 

وتبعا لذلك فإنها تتكون من) واحد،)

السيد عومري محمد.

 AGRICOMO (: الشركة) تسمية 

.SARL AU

وتقييم) إيتاج  (: الشركة) نشاط 

وتحويل وتسويق املنتجات الزراعية

املنتجات) وتصدنر  استيراد 

الزراعية.

بغوي�سي) بالد  (: الشركة) مقر 

السهو8 والد الرا�سي سال.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

إحداثها الفعلي.

درهم) (100.000 (: املا8) رأس 

مقسم على)1000)حصة بقيمة)100 

درهم للواحدة.

السيد عومري) (: التسيير التوقيع)

محمد.

تم اإلنداع القايوني لدى املحكمة)

االبتدائية بسال بتاريخ)24)ماي)2021 

تحت رقم)33739.
وهذا بمثابة مقتطف وبيان

414 P
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RABAT VOLAILLE
ENSEIGNE: DAWAJINE(JOHARA

وركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها نبلغ 1.500.000 درهم
املقر االجتماعي : تجزئة رقم 31 

الجماعة القروية عين جوهرة سيدي 
بوخلخا8 إقليم الخميسات

رفع وخفض الرأسما8 االجتماعي 
للشركة

بتاريخ مداوالت   بمقت�سى 
إن الجمعية العامة) (2021 أبريل) (27

غير العادنة قد قررت):
من) الشركة  رأسما8  رفع 
 5.800.000 إلى) درهم  (1.500.000
الجاري) الحساب  خال8  من  درهم 

للشركاء.
على) موزعة  الجدندة  الحصص 

الشكل التالي):
منح) الرملي  النبي  عبد  السيد 
 2.150.000 قيمته) مبلغا  للشركة 

درهما.
السيد سيدي خالد اإلدري�سي منح)
 2.150.000 قيمته) مبلغا  للشركة 

درهما.
من) الشركة  رأسما8  خفض 
 3.000.000 إلى) درهما  (5.800.000

درهما.
جدند) أسا�سي  يظام  وضع  تم 

مرفق بالتعدنل أعاله.
اإلنداع) تم  (: القايوني) اإلنداع 
لدى) الضبط  بكتابة  القايوني 
بالخميسات) االبتدائية  املحكمة 
بتاريخ)26)ماي)2021)تحت رقم)216.

وهذا مقتطف بمثابة مقتطف وبيان

415 P

NJB SERVICES
وركة ذات مسؤولية محدودة
برأسما8 قدره 100.000 درهم

املقر االجتماعي : 37، زيقة ادريس 
األكبر الطابق الثاني رقم 4 حسان 

الرباط
تفويت الحصص

الجمع) محضر  في  جاء) ملا  تبعا 
بتاريخ املنعقد  االستثنائي   العام 

 17)ماي)2021)تقرر مانلي):

 100 بقيمة) حصة  (500 تفويت)
طرف) من  الواحدة  للحصة  درهم 
السيد منير بن الصيف لصالح السيد)

عبد الجليل بنرمضان.
 100 بقيمة) حصة  (500 تفويت)
طرف) من  الواحدة  للحصة  درهم 
السيد عبد الجليل بنرمضان لصالح)

السيد كما8 جابر.
للشركة) القايوني  الشكل  تغيير 
محدودة) مسؤولية  ذات  وركة  من 
محدودة) مسؤولية  ذات  وركة  إلى 

بشريك وحيد.
كما تم وضع يظام أسا�سي جدند)

مرفق بما سبق من التعدنالت.
بكتابة) القايوني  اإلنداع  تم 
التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 
تحت) (2021 ماي) (27 بالرباط بتاريخ)

رقم)114975.
وهذا بمثابة مقتطف وبيان

416 P

 LA GALETTE DE BAB
SAHARA
SARL AU

تأسيس وركة ذات مسؤولية 
محدودة بشريك واحد

الواحد) الشريك  قرار  بموجب 
املسجل) األسا�سي  النظام  بمقت�سى 
تقرر تأسيس) (2021 ماي) (24 بتاريخ)
بشريك) املسؤولية  محدودة  وركة 
وتبعا لذلك فإنها تتكون من) واحد،)

السيدة اإلدري�سي بشرى.
 LA GALETTE (: الشركة) تسمية 

.DE BAS SAHARA SARL AU
ممون  مقهى،   : الشركة  نشاط 

حفالت.
مقر الشركة : تجزئة سعيد حجي 

رقم 452 طريق القنيطرة سال.
املدة : 99 سنة ابتداء من تاريخ 

إحداثها الفعلي.
درهما   100.000  : املا8  رأس 
مقسم على 1000 حصة بقيمة 100 

درهم للواحدة.
التسيير التوقيع  : السيد اإلدري�سي 

بشرى.

تم اإلنداع القايوني لدى املحكمة 
االبتدائية بسال بتاريخ 27 ماي 2021 

تحت رقم 33771.
وهذا بمثابة مقتطف وبيان

417 P

STE BELAFISH
SARL AU
تأسيس

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
تم) قد  بالرباط،) (2021 فبرانر) (17
املسؤولية) ذات  وركة  تأسيس 
تحمل) وحيد  وريك  ذات  املحدودة 

الخصائص التالية):
.BELAFISH(:(التسمية

ذات) وركة  (: القايويية) الصفة 
املسؤولية املحدودة

تاجر) مطعم  (: الهدف االجتماعي)
أسماك بالجملة والتجزئة.

درهم) (100.000 (: املا8) رأسما8 
فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

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

التأسيس النهائي.
من فاتح ننانر إلى) (: السنة املالية)
31)ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
وارع) (285 (: االجتماعي) املقر 

محمد بن عبد هللا العكاري الرباط.
التسيير):)السيد بلعبار أحمد.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
فبرانر) (24 بتاريخ) بالرباط  التجارية 
التجاري) السجل  رقم  تحت  (2021

.149765
418 P

STE ADAM EXPORT
SARL AU
تصفية

وتقرير) عرفي  عقد  بمقت�سى 
املصفي املسجالت في)23)أبريل)2021 
 ADAM وركة) تصفية  تم  بالرباط 
ولقد تم اإلنداع القايوني) (EXPORT
بتاريخ بسال  االبتدائية   باملحكمة 

17)ماي)2021)تحت الرقم)36637.
419 P

STE ADAM EXPORT
SARL AU

حل مسبق للشركة
املؤرخ) العرفي  العقد  بمقت�سى 

بتاريخ)21)سبتمبر)2020)قرر الشركاء)

 STE ADAM لشركة) مسبق  حل 

EXPORT SARL AU وتسمية محمد 

تم  كما  للشركة،  كمصف  وويوط 

تعيين مقر تصفية الشركة : 5 تجزئة 

تم  ولقد  السالم، سال  حي  األيدلس 

الوضع القايوني باملحكمة االبتدائية 

بسال بتاريخ 12 أكتوبر 2020 تحت 

رقم 35213.

420 P

STE HAFSSA - H
SARL

في) مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالرباط تم تأسيس) (2021 أبريل) (26

املحدودة) املسؤولية  ذات  وركة 

بالخصائص التالية):

 STE HAFSSA - H (: التسمية)

.SARL

ذات  وركة   : القايويية  الصفة 

الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

هدفها االجتماعي : مقاو8 البناء، 

أعما8 النجارة، أوغا8 مختلفة.

رأس املا8 : 100.000 درهم.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

السنة املالية : من فاتح ننانر إلى 

31 ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

مكرر   100  : االجتماعي  املقر 

وارع نوسف بن تاوفين حي الشيخ 

املفضل سال.

التسيير : تسير الشركة من طرف 

السيد محمد أوالد الحب�سي.

اإلنداع) تم  (: القايوني) اإلنداع 

القايوني بسال تحت رقم)33751.

421 P
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IMAB TECHNOLOGIE
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE

تغيير املقر االجتماعي
املنعقد) العام  الجمع  بمقت�سى 

2021)م قرر الشريك) 6)أبريل) بتاريخ)

الوحيد للشركة تغيير املقر االجتماعي)

طارق) إقامة  (10 بلوك) من  للشركة 

زياد) وارع طارق بن  (17 عمارة رقم)

تمارة إلى وارع السالم تابريكت بلوك)

س)3)رقم س)45)املجموعة السكنية)

رياض املجد سال.

التجاري) بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية تمارة تحت رقم)

5738)بتاريخ)24)ماي)2021.

422 P

GARE AUX GORILLES
تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة
 MAGASIN(N° 11 AU(RDC(DE

 L’IMMEUBLE 9 ANGLE(RUE

 THEOPHILE GAUTHIER ET RUE

 EL BOUHTOURI QUARTIER

GAUTHIER CASABLANCA

املؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

تأسيس) تم  (2021 أبريل) (16 بتاريخ)

وركة ذات مسؤولية محدودة وذات)

املميزات التالية):

 GARE (: االجتماعية) التسمية 

.AUX GORILLES

مطعم) إقامة  (: الشركة) هدف 

الخدمات) التوصيل،) التوزيع،)

االستشارية وتنظيم الحفالت.

العمليات) جميع  العموم  على 

املالية والعقارية) التجارية السندات 

ذات صلة مباورة وغير مباورة على)

األوياء)املذكورة أعاله أو من املحتمل)

أن تعزز تحقيقها وتطويرها إلى جايب)

مباورة) غير  أو  مباورة  مشاركة  أي 

بأي وكل كان في الشركات التي تسعى)

لتحقيق أهداف مماثلة أو ذات صلة.

 300.000 (: الشركة) ما8  رأس 
حصة من) (3000 درهم موزعة على)
الواحدة) للحصة  درهم  (100 فئة)

موزعة كالتالي):
الشرانبي) أمين  محمد  السيد 

مساهم ب)1800)حصة.
فيليبير) سعد  فريدريك  السيد 

مساهم ب)300)حصة.
السيد حمزة العراي�سي مساهم ب)

300)حصة.
السيد مهدي بوهابل مساهم ب)

300)حصة.
ب) مساهم  فوريفر  ليلي  وركة 

300)حصة.
التجاري) املحل  (: املقر االجتماعي)
 9 اإلقامة) السفلي  الطابق  (11 رقم)
وزيقة) غوتيير  تيوفيل  زيقة  زاوية 
الدار) غوتييغ  منطقة  البوهتوري 

البيضاء.
99)سنة من نوم تشكيلها) (: املدة)

النهائي.
تسير الشركة من طرف) (: اإلدارة)
السيد محمد أمين الشرانبي والسيد)
تم) الذنن  فيليبير  سعد  فريدريك 
تعيينهم كمدنرين قايوييين مشاركين)

لفترة غير محدودة.
األرباح):)نتم توزيع األرباح الصافية)
االحتياط) خصم  بعد  الشركاء) على 

القايوني بنسبة)5)في املئة.
باملحكمة) ( القايوني) اإلنداع  تم 
بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 
السجل) رقم  تحت  (2021 ماي) (18

التجاري رقم)503309.
من أجل االستخالص والبيان

423 P

AIR LIQUIDE MAROC S.A.
0522762000

 Tit Mellil طريق Myriam مبنى
الطريق السيار كازا الرباط

بمقت�سى محضر اجتماع مجلس)
(،2021 مارس) (10 بتاريخ) اإلدارة 
 Air liquide SA وركة) أعدته 
في) الرئي�سي  التي نقع مقرها  (Maroc
طريق (Myriam مبنى) البيضاء) الدار 

الدار) السيار  الطريق  (Tit Mellil  
قدره) ما8  برأس  الرباط،) البيضاء)
تحت) مسجلة  درهم  (110.160.600
سجل التجارة رقم)25293)تقرر مانلي):
اجتماع) محضر  واعتماد  قراءة 
يوفمبر) (16 بتاريخ) اإلدارة  مجلس 

.2020
 Bruno roques السيد) استقالة 
السيد) وتعيين  عام  مدنر  بصفته 
 Monsieur Gabriel CONSTANTIN

كمدنر عام جدند.
واختصاصات) صالحيات  تحدند 

املدنر العام.
يقل املقر الرئي�سي من مبنى مريم)
السيار) الطريق  مليل،) تيت  طريق 
21400)الدار) الدار البيضاء،)الرباط)
البيضاء)إلى موقع)Poussins)الثالثة،)

وارع أهل الغالم،)الدار البيضاء.
اإلدارة) مجلس  الجتماع  الدعوة 

بتاريخ)15)أبريل)2021.
اإلدارة) مجلس  تقرير  مسودة 
والقرارت التي سترفع إلى الجمع العام.
للشركة) القايوني  اإلنداع  تم 
املذكورة في املحكمة التجارية بالدار)
 2021 أبريل) (20 بتاريخ) البيضاء)
تحت رقم)775069)السجل التجاري)
تحت) (2021 أبريل) (20 املعد8 بتاريخ)

الرقم الترتيبي)14736.
للبيان واالطالع

السيد املدنر العام

424 P

AIR LIQUIDE MAROC S.A.
0522762000

 Tit Mellil طريق Myriam مبنى
الطريق السيار كازا الرباط

بمقت�سى محضر اجتماع مجلس)
(،2020 سبتمبر) (11 بتاريخ) اإلدارة 
 Air liquide SA وركة) أعدته 
في) الرئي�سي  التي نقع مقرها  (Maroc
طريق) (Myriam مبنى) البيضاء) الدار 
الدار) السيار  الطريق  (Tit Mellil
قدره) ما8  برأس  الرباط،) البيضاء)
تحت) مسجلة  درهم  (110.160.600
تقرر) (25293 رقم) التجارة  سجل 

مانلي):

طريق) عن  املا8  رأس  زيادة 
وعشرة) مائة  من  االحتياطات  دمج 
مالنين ومائة وستون ألف وستمائة)
إلى) درهم  (110.160.600 درهم)

170.627.900)درهم.
للشركة) القايوني  اإلنداع  تم 
املذكورة في املحكمة التجارية بالدار)
البيضاء)بتاريخ)22)فبرانر)2021)تحت)
التجاري) السجل  (،766871 عدد)
2021)تحت) املعد8 بتاريخ)22)فبرانر)

الرقم الترتيبي)6573.
للبيان واالطالع

السيد املدنر العام

425 P

ائتمايية فداد ش.ذ.م.م
5)املركز التجاري إبن سينا أكدا8 الرباط

الهاتف):)037.77.59.72

الشركة الصناعية للتعليب 
واملنتجات الزراعية

«SICOPA «SA
وقف األسهم

استقالة الرئيس وتعيين رئيس جدند
اجتماع) محضر  على  بناء)
املنعقد) العادنة  العامة  الجمعية 
اإلدارة) ومجلس  عادي  غير  بشكل 
املنعقد في فاس في)23)مارس)2021،)
الشركة) إدارة  مجلس  أعضاء) فإن 
واملنتجات) للتعليب  ( الصناعية)
مجهولة) وركة  «سيكوبا») الزراعية)
برأسما8)42.300.000)درهم ومقرها)
االجتماعي املنطقة الصناعية سيدي)

إبراهيم وارع)806)فاس ما نلي):
أحاط االجتماع علما ببيع أسهم)
وركة)SICOPA(«SA»)من قبل وركة)
لصالح) (ATLAS AGRUMES SA

.ANSAB HOLDING SARL(وركة
عزيز) السيد  باستقالة  االعتراف 
وتعيين) الزبير من والنته كرئيس  بن 
رئيسا) املسنوني  العزيز  عبد  السيد 

ملجلس اإلدارة.
عزيز) السيد  باستقالة  االعتراف 
 YANO وركة) واستقالة  زبير  بن 
بالسيد) ممثلة  (PARTICIPATION
كمدنر) مهامهم  من  زبير  بن  عزيز 
للشركة وتعيين السيد رويد فهمان)

والسيدة نهاد الرغاي مدنران.
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باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
التجارية بفاس بتاريخ)26)ماي)2021 

تحت رقم)2546.
426 P

FUSAAA
املسجل) العرفي  العقد  على  بناء)
العام) الجمع  تم  (2021 مارس) (4 في)
ذات) (FUSAAA لشركة) االستثنائي 
املسؤولية املحدودة مقرها االجتماعي)
ان ماري وارع) (9 الطابق الثاني رقم)
 100.000 رأسمالها) تمارة،) القاهرة 
التجاري) بالسجل  مسجلة  درهم 

تحت رقم)130011.
وتقرر في هذا الجمع):

حساب) من  حصة  (600 تفويت)
حصة) (400 السيد مهدي االحساني)
لفائدة السيدة ابرار اوزكيطي و200 
حصة لفائدة السيدة جيهان يعالتن.

االحساني،) مهدي  من  كل  تعيين 
يعالتن) وجيهان  اوزكيطي،) ابرار 

مسيرنن للشركة ملدة غير محدودة.
تغيير الشكل القايوني للشركة من)
وركة ذات مسؤولية محدودة وريك)
مسؤولية) ذات  وركة  إلى  وحيد 
وتغيير تسمية الشركة إلى) محدودة،)

.FUSAAA
للشركة) االجتماعي  املقر  تحويل 
ماري) ان  (9 رقم) الثاني  الطابق  من 
وارع القاهرة تمارة إلى وارع فا8 اولد)
4)الطابق األو8 عمارة رقم) عمير رقم)

55)الرباط.
وقد تم اإلنداع القايوني باملحكمة)
 2021 11)ماي) االبتدائية بتمارة نوم)
تحت رقم)5647)وباملحكمة التجارية)
بالرباط نوم)25)ماي)2021)تحت رقم)

.152233
427 P

B.K. EXPRESS
املسجل) العرفي  العقد  على  بناء)
العام) الجمع  تم  (2021 ماي) (18 في)
 B.K. EXPRESS لشركة) االستثنائي 
مقرها) املحدودة  املسؤولية  ذات 
االجتماعي وارع طارق ابن زياد إقامة)
رأسمالها) تمارة،) (4 رقم) متجر  ادم 
بالسجل) درهم مسجلة  (2.000.000

التجاري تحت رقم)126633.

وتقرر في هذا الجمع):

تفويت)10000)حصة من حساب)

السيد) لفائدة  خيمي  جابر  السيد 

حفيظ بويردن.

استقالة مسيري الشركة السادة)

جابر خيمي وحفيظ بويردن وتعيين)

السيدة سامية لزعر مسيرة للشركة.

تغيير الشكل القايوني من وركة)

إلى وركة) ذات املسؤولية املحدودة 

وريك) املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد.

وقد تم اإلنداع القايوني باملحكمة)

 2021 24)ماي) االبتدائية بتمارة نوم)

تحت رقم)5735.

428 P

K.B. EXPRESS

املسجل) العرفي  العقد  على  بناء)

العام) الجمع  تم  (2021 ماي) (17 في)

 K.B. EXPRESS لشركة) االستثنائي 

مقرها) املحدودة  املسؤولية  ذات 

االجتماعي وارع طارق ابن زياد إقامة)

رأسمالها) تمارة،) (4 رقم) متجر  ادم 

بالسجل) مسجلة  درهم  (100.000

التجاري تحت رقم)131057.

وتقرر في هذا الجمع):

حساب) من  حصة  (500 تفويت)

السيد) لفائدة  خيمي  جابر  السيد 

حفيظ بويردن.

استقالة السيد جابر خيمي.

تغيير الشكل القايوني من وركة)

إلى وركة) ذات املسؤولية املحدودة 

وريك) املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد.

التجاري من) تغيير مصدر األصل 

وهادة التوطين إلى عقد اإلنجار.

وقد تم اإلنداع القايوني باملحكمة)

 2021 25)ماي) االبتدائية بتمارة نوم)

تحت رقم)5736.

429 P

MANAMING

عنوان مقرها االجتماعي 48 وارع 

فا8 ولد عمير أكدا8 الرباط - 

10090 الرباط

رقم التقييد في السجل التجاري : 

152313

تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 

تم إعداد القايون) (2021 مارس) (23

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية):

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

.MANAMING(:(تسمية الشركة

بناء) (: بإنجاز) (: الشركة) غرض 

وأوغا8 عامة.

وارع) (48 عنوان املقر االجتماعي)

فا8 ولد عمير أكدا8 الرباط)-)10090 

الرباط.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسما8 الشركة)

درهم مقسم كالتالي):

1.000)حصة) (: السيد امين ياجي)

بقيمة)100)درهم للحصة.

ياجي،) امين  السيد  (: الشركاء)

 2 الوحدة) حي  (1 الحسنية) (: عنوايه)

زيقة)1)رقم)22)الدار البيضاء.

امين) السيد  (: الشركة) مسيري 

ياجي،)عنوايه):)الحسنية)1)حي الوحدة)

2)زيقة)1)رقم)22)الدار البيضاء.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (27 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2021)تحت رقم)5487.

430 P

 CHANGE شركة
SOULAIMANE

SARL AU
على) (2021 ماي) (21 نوم) تم 
الجمع) صباحا  العاورة  الساعة 
 CHANGE العام االستثنائي لشركة)
ذات) وركة  (SOULAIMANE
رأسمالها) املحدودة،) املسؤولية 
االجتماعي) ومقرها  درهم  (500.000
رقم) (،57 املركب االقتصادي،)عمارة)

6،)قلعة السراغنة حيث تم ما نلي):
بيع األسهم من طرف كل من):

السيد خليل) اآلنسة سلمى دنن،)
السيد) السيد بشرى العبا�سي،) دنن،)
دنن) بال8  السيد  دنن،) سليمان 
السيد) إلى  البركاوي  رابحة  والسيد 

العربي لكبيش.
تعيين السيد عماد مبروك مسيرا)
للشركة ملدة عامين قابلين للتجدند.

تحويل الشكل القايوني من وركة)
إلى وركة) ذات املسؤولية املحدودة 
بشريك) املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد.
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
نوم السراغنة  لقلعة   االبتدائية 

27)ماي)2021)تحت رقم)2021/222 
السجل التجاري):)941.

431 P

 STE PHARMACIE
BOUAABID ZNADA

SARL A.U
تأسيس وركة 

وضع) (2021 ماي) (18 بتاريخ) تم 
قايون منظم لشركة ذات املسؤولية)
باملميزات) وحيد  بشريك  املحدودة 

التالية):
 STE PHARMACIE (: التسمية)

BOUAABID ZNADA - SARL A.U
الهدف):)تجارة منتجات صيداليية)

بالتقسيط.
املقر االجتماعي):)الطريق الوطنية)
ازيادة،) جماعة  مركز  قبالة  (8 رقم)

قلعة السراغنة.
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سنة تبتدئ من تاريخ) (99 (: املدة)

18)ماي)2021.

 100.000 (: االجتماعي) الرأسما8 

درهم مقسم على)1000)سهم من فئة)

100)درهم موزعة كاآلتي):

اآلنسة سارة انت بووعيب):)100 

حصة.

من فاتح ننانر إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر.

اآلنسة) من طرف  تسير  (: اإلدارة)

سارة انت بووعيب.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

نوم السراغنة  لقلعة   االبتدائية 

27)ماي)2021)تحت رقم)223/2021.

رقم السجل):)4597.

432 P

ORUS SERVICES
وركة مساهمة

نبلغ رأسمالها 3.300.000 درهم

املقر االجتماعي : زينيت مليلنيوم

 العمارة 8 سيدي معروف

الدار البيضاء

السجل التجاري بالدار البيضاء

رقم 127409

استقالة وتعيين الرئيس املدنر العام
بمقت�سى مداوالت مجلس اإلدارة)

بتاريخ)15)ديسمبر)2014،)تم):)

محمد) السيد  استقالة  تسجيل 

أمين بوعبيد بصفته الرئيس املدنر)

العام ابتداء)من فاتح ننانر)2015.

الشرقاوي) عزيز  السيد  تعيين 

بصفته رئيس مجلس اإلدارة ابتداء)

مهامه) ملدة  (2015 ننانر) فاتح  من 

كمتصرف وسيتقلد أنضا مهام املدنر)

العام وسيحمل لقب الرئيس املدنر)

العام.

اإلدارة) مجلس  نتكون  وبالتالي 

ابتداء)من فاتح ننانر)2015)من):

الرئيس) الشرقاوي،) عزيز  السيد 

املدنر العام.

وركة)SALAFIN)ممثلة من طرف)

السيد عزيز الشرقاوي.

السيد أمين بوعبيد،)متصرف.

السيد محمد الراغوي،)متصرف.

السيد محمد صبيحي،)متصرف.

اإلنداع) تم  (: القايوني) اإلنداع 

بالدار) التجارية  باملحكمة  القايوني 

البيضاء)بتاريخ)27)ماي)2021،)تحت)

رقم)780137.
من أجل التلخيص والنشر

مجلس اإلدارة

433 P

 SATYS SEALING &

PAINTING MAROC

وركة مساهمة

نبلغ رأسمالها 5.984.100 درهم

املقر االجتماعي : هنكار 3600

خليج رقم 1، املنطقة الصناعية 

للخطوط امللكية املغربية مطار 

محمد الخامس النواصر 

الدار البيضاء

السجل التجاري بالدار البيضاء

رقم 288431

تجدند مدة مهام متصرفين
بتاريخ مداوالت   بمقت�سى 

الجمعية) سجلت  (،2021 مارس) (23

مهام) مدة  نهانة  العادنة  العامة 

 CHRISTOPHE السادة) املتصرفين 

وتجدند) بلعتيك  ومحمد  (CADOR

سنوات) خمس  ملدة  مهامهما  مدة 

التي) العامة  الجمعية  بانعقاد  تنتهي 

املالية) السنة  حسابات  في  ستبث 

املنتهية في)30)سبتمبر)2025.

اإلنداع) تم  (: القايوني) اإلنداع 

بالدار) التجارية  باملحكمة  القايوني 

البيضاء)بتاريخ)27)ماي)2021،)تحت)

رقم)780139.
من أجل التلخيص والنشر

مجلس اإلدارة

434 P

SALAFIN
وركة مساهمة ذات مجلس اإلدارة 

الجماعية
نبلغ رأسمالها 312.411.900 درهم
املقر االجتماعي : زينيت مليلنيوم

 العمارة 8 سيدي معروف
الدار البيضاء

السجل التجاري بالدار البيضاء
رقم 88437

استدراك خطإ وقع بالجريدة 
الرسمية عدد 5658

بتاريخ 7 أبريل 2021 باإلعالن الذي 
نحمل رقم 96P الصفحة 7109 :

......................................
بدال من) السيد محمد الراغوي،)

السيد محمد الراوي.
......................................

الباقي بدون تغيير.
435 P

CASSA AERO
وركة مساهمة

نبلغ رأسمالها : 141.532.300 درهم
املقر اإلجتماعي : املنطقة الحضرية 

النواصر-الدارالبيضاء
السجل التجاري  بالدارالبيضاء : 

1337689
تعيين متصرفين جدد

ورئيس مجلس اإلدارة 
بمقت�سى مداوالت مجلس اإلدرة)

بتاريخ)27)أبريل)2021)تم):
فؤاد) السيد  استقالة  تسجيل  (

بوطيب من مهامه كمتصرف.
البكاري) عثمان  السيد  تعيين 
بصفته متصرف عوض السيد فؤاد)

بوطيب املستقيل.
تسجيل وغور منصب املتصرف)
الذي) رفاض،) الفتاح  عبد  السيد 

أحيل على التقاعد.
تعيين السيد عبد الرزاق الظاهر)
بصفته متصرف عوض السيد عبد)

الفتاح رفاض.
تسجيل وغور منصب املتصرفة)
تم) التي  حبيبي،) رجاء) السيدة 

استدعاؤها ملهام جدندة.

حمو) انت  يوا8  السيدة  تعيين 

بصفتها متصرفة عوض السيدة رجاء)

حبيبي.
البكاري) عثمان  السيد  تعيين 

بصفته رئيس مجلس اإلدارة عوض)

السيد فؤاد بوطيب.

الجمعية) مداوالت  بمقت�سى 

العامة العادنة بتاريخ)27)أبريل)2021 

تمت املصادقة على تعيين املتصرفين)

التاليين.

السيد عثمان البكاري.

السيد عبد الرزاق الظاهر.

السيدة يوا8 انت حمو).

بانعقاد) مهامهم  مدة  تنتهي 

في) ستبث  التي  العامة  الجمعية 

حسابات السنة املالية املنتهية في)31 

أكتوبر)2023.

اإلنداع) تم  (: القايوني) اإلنداع 

التجارية) باملحكمة  القايوني 

بالدارالبيضاء)بتاريخ)27)ماي)2021،)

تحت رقم)780138.
من أجل التلخيص والنشر

مجلس اإلدارة

436 P

 DIGITAL SPRINT شركة

SURVEILLANCE ش.م.م
رأسمالها 100.000 درهم

املقر االجتماعي: رقم 128،مكتب 
رقم 201، الطابق الثاني حي فويتي 

العليا أكادنر

تـأسـيـس
توقيع) ذي  عرفي  عقد  بموجب 

خاص بتاريخ)12/05/2021)واملسجل)

تم وضع) (17/05/2021 نوم) بأكادنر 

ذات) لشركة  األسا�سي  القايون 

الخاصيات) ذات  مسؤولية محدودة 

التالية:

داخل) الشركة  تهدف  الـهــدف:)

املغرب.))

•)تركيب يظام إيذار.

الحاسبات) وبكات  تركيب  (•

واالتصاالت

•)تقنيات التحكم باللجوء.
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ومراقبة) أمنية  أيظمة  (•

فيدنوهات.

•)أيظمة مكافحة الحريق.

•)أعما8 التركيب والطالء)املختلفة)

الكهربائية) والتركيبات  والدراسة 

والكهروميكاييكية.

والتجارة) والتصدنر  االستيراد  (•

بشكل عام.

•)خدمة ما بعد البيع.

العمليات) جميع  العموم  وعلى  (•

والغير) العقارية  املالية،) التجارية 

العقارية التي لها عالقة مباورة أو غير)

مباورة بأهداف املشار إليها والتي من)

وأنها تطوير وتوسيع نشاط الشركة.

 DIGITAL SPRINT التسميــة:)

SURVEILLANCE))ش.م.م.

128،مكتب) رقم) املقر االجتماعي:)

الثاني حي فويتي) الطابق  (،201 رقم)

العليا أكادنر.

الـــمــدة):)99)سنة

الـرأسـمـا8:)100.000)درهم مقسم)

حصة اجتماعية من فئة) (1000 إلى)

درهم للحصة الواحدة مكتتبة) (100

يقدا ومحررة بالكامل ومسندة على)

الشكل التالي:

حصة) (500 (= محمد) األبلي  (-

اجتماعية.

حصة) (500 (= زكرياء) كروج  (-

اجتماعية.

 31 إلى) ننانر  فاتح  من  لـسـنـــة:)

دجنبر.)

غير) ملدة  الشركة  يسير  الـتـسـيـير:)

محدودة كل من السيد األبلي محمد)

والسيد كروج زكرياء.

السجل التجاري:)47553)أكادنر.

كتابة) لدى  القايوني  اإلنداع  تم 

بأكادنر) التجارية  باملحكمة  الضبط 

نوم)24/05/2021)تحت رقم)99734.
بمثابة مقتطف وبيان.))

436P مكرر 

 DROGUERIE ILLA شركة
  SERVICE

وركة ذات مسؤولية محدودة  
بشريك واحد 

تأســـيــس
ب مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
 06)ماي)2021)بأكادنر أسست وركة)
بشريك) محدودة  مسؤولية  ذات 

واحد.)
 DROGUERIE وركة) (: التسمية)

  ILLA SERVICE
الهدف):)وراء)و بيع جميع أصناف)

املعدات.)))))
الحبوس) زيقة  (: االجتماعي) املقر 

رقم)86)حي تالبورجت أكادنر.)
99)سنة من تاريخ التقييد) (: املدة)

في السجل التجاري.
درهم موزع) (100.000 الرأسما8:)
على)1000)حصة بمقدار)100)درهم)

للحصة موزعة كالتالي):
الوحيد) للشريك  حصة  (1000

السيد أوريك أحمد.)
تم تعيين السيد أوريك) التسيير:)
قبل) الذي  و  للشركة  مسيرا  احمد 

املهمة ملدة غير محددة.
الشركة مسجلة بالسجل التجاري)
بتاريخ) بأكادنر  التجارية  باملحكمة 

21/05/2021)تحت رقم)47541.
بنفس) القايوني  اإلنداع  وتم 
التاريخ تحت رقم) املحكمة و بنفس 

. 99723
الستخراج والذكر
السيد أوريك أحمد

437 P

 STE  EFSTROFIA شركة
MULTI TRAVAUX  SARL A.U

إعـالن عن إنشـــاء وركـــــة
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
وركة)) تأسيس  تم  ( ( (03/05/2021
ذات) املحدودة  املسؤولية  ذات 

املميزات التالية:
 STE EFSTROFIA (: التسمية)

MULTI TRAVAUX SARL A.U
املقر االجتماعي):)15)زيقة)03)الحي)

الجدند)-)طايطان)).

درهم) (100.000 ( (: الرأسما8)
حصة من فئة) ( (1000 مقسمة على)

100)دراهم.
الخاصة) البناء) أوغا8  (: الهدف)

األخرى،)
الشركاء):

مزداد) مغربي،) منتصر،) يجيع  (-
رقم) ب.و.ت  (،07/02/1978 بتاريخ)

.J303552
فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 
ننانر و تنتهي في)31)دجنبر من كل سنة
:)تسير الشركة حاليا من) التسيير)

طرف:
يجيع منتصر ملدة غير محددة.

باملحكمة) تم  (: التجاري) السجل 
بتاريخ) بطايطان  االبتدائية 

25/05/2021)تحت رقم)5805.
438 P

 AZRO AUTO PIECES
ش.م.م- ش.و

عقد) بمقت�سى  وــركة  تـأسـيـس 
تم) (07/05/2021 بتأريخ) عرفي 
محدودةاملسؤولية) ( ( تاسيس وركة)
تحمل) الوحيد  الشريك  ذات 

الخصائص التالية:
 AZRO AUTO (: الـتـسـميـــــــــــــــة) (-

.PIECES
-)الشكل):)ش.م.م-)ش.و

وتسويق) استيراد  (: الـمـوضـــــوع) (-
قطع الغيار املستعملة.

املحل) (: ( االجـتـماعــي) الـمـقر  (-
حي) (24 الرقم) (3 ببلوك) التجاري 

العرب ازرو انت ملو8.)
-)مــــــدة الشركــــــة):))99))سنة.)

  100.000 (: الشركـــة) رأسمـــا8  (-
درهم.))

:اسند) ( والتوقيع) الـتسـيـيــــــــــــــــــر  (-
للسيد اهنيش يور الدنن.)

لدى) القايوني  اإلنداع  تم  لقد  (-
االبتدائية) باملحكمة  الضبط  كتابة 
بتاريخ) (1163 رقم) تحت  بايزكان 
التجاري) رقم سجلها  (2021/05/24

هو:23381.
439 P

 BEST TRAVAUX SOUSS -
SARL

اإلوهار القايوني
العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
 BEST TRAVAUX(التأسي�سي))للشركة
SOUSS- SARL)-)رأسمالها)500.000 
للشركة) االجتماعي  باملقر  املنعقد 
الشركاء) قرر  (22/03/2021 بتاريخ)

مانلي:
زيقة) (30 رقم) (: الشركة) مقر  (-

الفرابي حي الداخلة اكادنر.
 500.000 في) حدد  املا8  رأس  (-
درهم مقسومة إلى))5000)حصة من)
وموزعة) الواحدة  درهم  (100 فئة)

كتالي):
-)كريم صاحب))1700)حصة.)

-)الشادلي خالد))1650)حصة.)))
-)اويط عبدهللا))1650)حصة.))))))))))))))

-)املوضوع):)من أهداف الشركة:
 1)–)أوغا8 متنوعة البناء.

 2)–)االوغا8 العمومية والتقنية)
للبنانات.

صاحب) كريم  يعتبر  ( التسيير:)
 BEST TRAVAUX للشركة) مسيرا 
SOUSS - SARL)-)))ملدة غير محدودة.
من) ابتداء) سنة  (99 املدة:)

التسجيل بالسجل التجاري.
القايوني) اإلنداع  تم  اإلنداع:)
بمدننة) التجارية  املحكمة  لدى 
تحت) (21/05/2021 بتاريخ) اكادنر 
رقم) التجاري  السجل  (99709 رقم)

.47517
440 P

 STE BILAGOCE TRANS
S.A.R.L

رأس مالها 100.000 درهم
املقر االجتماعي :  دوار الكبير اوالد 

علي الكردان اوالد تانمة 
 إعالن عن تأسيس وركة ذات 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد  
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
القايون) إحداث  تم  (،04/05/2021
املسؤولية) ذات  للشركة  األسا�سي 

املحدودة،)خصائصها كالتالي):
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  BILAGOCE TRAN (: التسمية)
  SARL AU

:)دوار الكبير اوالد) املقر اإلجتماعي)
علي الكردان اوالد تانمة
الهدف اإلجتماعي):)

-)يقل األشخاص لحساب الغير)
-)يقل البضائع لحساب الغير.

-)تنظيم الرحالت.
((: في) حدد  الشركة  ما8  رأس 
 1000 على) مجزء) درهم  (100.000
)للحصة) 100))درهم) ( حصة من فئة)

لواحدة كلها مكتتبة))كالتالي):
 1000 (: اجراري) ( حسن) السيد 

حصة،)أي)100.000)درهم.
أي) حصة،) (1000 (: املجموع)

100.000)درهم
حسن)) ( ( ( السيد) عين  (: التسيير)
غير) ملدة  للشركة  كمسيري  اجراري 

محدودة.
إلى) ننانر  فاتح  من  املالية:) السنة 

31)دجنبر).
املدة):)99)سنة.

لدى) القايوني  اإلنداع  تم  لقد 
املحكمة االبتدائية))بتارودايت بتاريخ))
 -  431 رقم) تحت  م  (04/05/2021

السجل التجاري):)7749.
441 P

SOCIETE ACHGHAL BJSARL
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE
Au(Capital(de 2.000.000 Dhs

 Adresse: MADINAT(EL(WIFAQ
 BLOC(D(N°712 LAAYOUNE

ICE : 002824784000089
تـــأسيــس وركة

بتاريخ) ( عرفي) عقد  بمقت�سى 
وركة) تأسيس  تم  (،03/05/2021
املحدودة باملميزات) ( ذات املسؤولية)

التالية:
التسمية):))وركة أوغا8 بج.

الوفاق) مدننة  (: االجتماعي) املقر 
بلوك د))رقم)712)العيون)).

درهم) (2.000.000 (: الرأسمـــــــــــــا8)
20.000)حصة من فئة) مقسمة على)

100)درهم.

أو) متنوعة  أعما8  (: الهـــــدف)
انشاءات

الشــــــــــــــركاء):)
-)جغغى الراحل)10.000))حصة.

-)باعزي الحسن))10.000))حصة.
املسير القايوني):)جغغى الراحل.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
بتاريخ) بالعيون  االبتدائية 
رقم) تحت  (02/05/2021

 .2021/1501
442 P

شــركة أكادير تيروار شيبين 
ش.م.م

 SOCIETE AGADIR TERROIR
SHIPPING sarl a.u

رأس مالها 100.000 درهم
املقر االجتماعي : تجزئة C57  الحي 
الصناعي تاسيال الدويرة الجهادنة 

80352
 إعالن عن تأسيس وركة ذات 
املسؤولية املحدودة بالشريك 

الوحيد
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
30)أبريل)2021م،)تم إحداث القايون)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
املحدودة بالشريك الوحيد من طرف)

املوقع للعقد،)خصائصها كالتالي:
تيروار) أكادنر  «وركة  التسمية:)
 STE AGADIR ( ش.م.م») ويبين 

TERROIR SHIPPING SARL A.U
املقر االجتماعي):)تجزئة)C57))الحي)
الجهادنة) الدويرة  تاسيال  الصناعي 

.80352
الهدف االجتماعي:

 MD DES(.بيع املنتجات املحلية(-
 .PRODUITS DE TERROIR

IMPORT-(.اإلستيراد والتصدنر(-
.EXPORT

.NEGOCE.التداو8 و التفاوض(-
في:) حدد  الشركة  ما8  رأس 
ألف) إلى  مقسم  درهم  (100.000
للحصة) درهم  (100 فئة) من  حصة 
يور) السيد  كاملة  نملكها  الواحدة 

الدنن زكور.

الدنن) يور  السيد  عين  التسيير:)

زكور؛)ب.ت.و)P52344؛)مسيرا وحيد)

للشركة ملدة غير محدودة.

إلى) ننانر  فاتح  من  املالية:) السنة 

31)دجنبر.

لدى) القايوني  اإلنداع  تم  لقد 

بتاريخ) بايزكان  االبتدائية  املحكمة 

 -  1059 20م تحت رقم:)  06/05/12

السجل التجاري:)23251.

443 P

 STE ANAJDAYN شركة

TRANS SARL
تأسيس وركة م م 

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

تأسيس) تم  (03/05/2021 في)

تحمل) املسؤولية  محدودة  وركة 

الخصائص التالية:

اسم) الشركة  تحمل  (: التسمية)

STE ANAJDAYN TRANS SARL

رأسما8) تحدد  الشركة:) رأسما8 

درهم) (100.000 مبلغ) في  الشركة 

 100 حصة بقيمة) (1000 مقسم الى)

درهم لكل حصة مقسمة كالتالي:

رقم) سعيد،) اجوب  السيد  (-

IC30436(البطاقة الوطنية

500)حصة.

االله،) عبد  الحسناوي  السيد  (-

 IC55572(رقم البطاقة الوطنية

 500)حصة.

املقر االجتماعي:)دواردراند سيدي)

بيبي اوتوكة أنت بها.

الهدف االجتماعي:)يقل االشخاص)

لحساب الغير،)يقل البضائع لحساب)

الغير.

التسيير:)تحدد تسيير الشركة من)

طرف:

رقم) سعيد  اجوب  السيد  (-

IC30436(البطاقة الوطنية

-)السيد الحسناوي عبد االله رقم)

.IC55572(البطاقة الوطنية

تم انداع امللف القايوني للشركة)
لدى املحكمة االبتدائية إليزكان تحت)
تاريخ06/05/2021  ب  (1048 رقم)

رقم السجل التجاري)23237.
444 P

FIDUCIAIRE TEMSIA

 STE AOUM HOUSSAM
SERVICE - S.A.R.L

تأسيس وركة دات املسؤولية 
املحدودة 

مؤرخ) عرفي  عقد  ١ـبموجب 
تم) (07/05/2021 ( باوتوكة انت بها)
ذات) لشركة  األسا�سي  النظام  وضع 
تكمن) والتي  املحدودة  املسؤولية 

مميزاتها فيما نلي)
 STE AOUM (: التسمية)

  HOUSSAM SERVICE - S.A.R.L
الشركة) غرض  نمكن  الغرض:)
لحساب) أو  الخاص  لحسابها  سواء)
أي دولة أخرى) وفي  املغرب  في  الغير 

فيما نلي
-)تحويل األموا8.

بدوار دراند سيدي) (: مقر الشركة)
بيبي اوتوكة انت بها.

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

رأسما8) نبلغ  الشركة:) رأسما8 
 100.000 درهم) الف  مائة  الشركة 
ذات) حصة  ألف  إلى  مقسم 
للحصة) كقيمة  درهم  (100 مائة)
القيمة) ومدفوعة  الواحدة،مكتتبة 

كليا ومخصصة للشريك اآلتي
 1000 سكينة) ابليه  السيدة  (-

حصة
السنة املالية:تبتدئ في فاتح ننانر)

وتنتهي في)31)دجنبر).
السيدة) الشركة  يسير  التسيير:)

ابليه سكينة ملدة غير محدودة)))))
كتابة) لدى  القايوني  اإلنداع  تم 
الضبط باملحكمة االبتدائية بإيزكان))
عدد) تحت  (21/05/2021 بتاريخ)

.1143
للخالصة والبيان

املسير

445 P
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 ARD LKARAM شركة

IMMOBILIER SARL – A.U
األسا�سي) القايون  بمقت�سى 

ماي) (07 بتاريخ) املؤرخ  للشركة 

بتاريخ) بإيزكان  املسجل  (،2021

 RE: رقم) تحت  (2021 ماي) (10

 2021000744712075, OR :

Gratis)تكويت وركة ذات املسؤولية)

املحددة ذات الشريك الواحد.

 ARD LKARAM (: مسماة)

IMMOBILIER
رأسمالها):)100.000)درهم.

الهدف االجتماعي):)

-)اوغا8 مختلفة واوغا8 البناء.

-)املباني،)والترويج العقاري.

املقر االجتماعي):)بلوك)08)حي انت)

القا�سي املزار انت ملو8.)

تاريخ) من  ابتداء) سنة  (99 املدة:)

تسجيلها بالسجل التجاري.))
رأسما8 الشركة مقسم كما نلي):

 1000 حميد) امهدي  السيد 

حصة.

:)من طرف السيد):) تسير الشركة)

امهدي حميد بصفته))املسير الوحيد)))

لشركة ملدة غير محدودة).

التوقيع البنكي و االجتماعي للسيد)

امهدي حميد بصفته املسير الوحيد)))

لشركة ملدة غير محدودة.

من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 

فاتح ننانر و تنتهي في)31)ديسمبر.

باملحكمة) تم  (: القايوني) اإلنداع 

بتاريخ) بإيزكان  االبتدائية 

21/05/2021،)تحت رقم)1147.

446 P

 ATLAS HORTICOLE SARL 

 AU
تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة من وريك واحد
في) املؤرخ  للعقد  طبقا 

وركة) تأسيس  تم  (06/05/2021

بالخصائص) املسؤولية  محدودة 

التالية:

 ATLAS HORTICOLE (: االسم)

SARL AU

الهدف):)الدعم الزراعي و املعالجة)

األولية للمحاصيل
رأسما8 الشركة:)100.000)درهم

التسيير:)يوفل واوش

السجل التجاري):)23241

املقر االجتماعي:)حي تودلي جماعة)

أنت اعميرة اوتوكة أنت باها.

املدة):)99)سنة.

للشركة) القايوني  اإلنداع  تم 

باملحكمة) التجاري  بالسجل 

 1043 رقم) تحت  بإيزكان  اإلبتدائية 

بتاريخ)06/05/2021.

447 P

 SOCIETE AUTO

ELBOUAITAOUI SARL AU
 Société à Responsabilité Limitée

associer unique

Au(Capital(de 500.000 Dhs

 Siège(Social(est(fixé(à : AV

 ENNASR(N° HAY(SAADYINE

.GUELMIM

ICE: 002808473000009

تـــأسيــس وركة
بتاريخ) ( عرفي) عقد  بمقت�سى 

وركة) تأسيس  تم  (،16/04/2021

وحيد) بشريك  ( املسؤولية) ذات 

املحدودة باملميزات التالية:

التسمية):))وركة البعطاوي اثو.

:)وارع النصر حي) املقر االجتماعي)

السعدنين رقم))كلميم.

درهم) (500.000 (: الرأسمـــــــــــــا8)

فئة) من  حصة  (5000 على) مقسمة 

100)درهم.
السيارات بدون) كراء) (: الهـــــــــــــــــدف)

سائق

الشــــــــــــــركاء):)

-)حميدوش عبد الرحمان)))5000  

حصة).

حميدوش عبد) (: القايوني) املسير 

الرحمان.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

بتاريخ) كلميم  االبتدائية 

17/05/2021)تحت رقم)2021/195.

448 P

 AZMOUR NEGOCE  SARL
ICE : 002773595000039

إعالن عن تأسيس وركة محدودة 
املسؤولية

بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ))

وركة) تأسيس  تم  (01/04/2021

محدودة املسؤولية ذات الخصائص)

التالية):)

  AZMOUR NEGOCE(:(التسمية

 Sarl

حي) (07 بلوك) االجتماعي:) املقر 

الخزايت ملزار انت ملو8).

وكراء) النجارة  اعما8  (: الهدف)

االت النجارة).

 100000 (: االجتماعي) الرأسما8 

درهم.

التسيير):)جامع اتزمورت).

املدة:)99)سنة.

السنة املالية):))فاتح ننانر حتى31 

دجنبر.

بالسجل) الشركة  تسجيل  تم 

 1118 رقم) تحت  بايزكان  التجاري 
السجل) رقم  (19/05/2021 بتاريخ)

التجاري)23329.

449 P

اعنتري كوسميتيك
تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات وريك واحد
أبريل) (12 في) املؤرخ  للعقد  طبقا 

ذات) وركة  تأسيس  تم  (2021

بالخصائص) املحدودة  املسؤولية 

التالية):

اإلسم):)اعنتري كوسميتيك.

الهدف):

بيع مواد التجميل.
 100.000 (: املجموعة) رأسما8 

درهم.

املسيرة):)حسناء)اعنتري.

انت محند) حي  (: املقر اإلجتماعي)
بلوك)5)زيقة)16)تيكوين اكادنر.

املدة):)99)سنة.
للمجموعة) القايوني  اإلنداع  تم 
بالسجل التجاري باملحكمة التجارية)
 19 بتاريخ) (99617 باكادنر تحت رقم)

ماي)2021.
450 P

CABINET SABCONSULTING

LUXURY GOLD
تأسيس وركة

 20 طبقا للعقد العرفي املؤرخ ب)
وركة) تأسيس  تقرر  (2021 أبريل)

باملواصفات اآلتية):
.LUXURY GOLD(:(التسمية

محدودة) وركة  (: الشكل)
املسؤولية.

 MAGASIN (: اإلجتماعي) املقر 
 N°C25,( REZ( DE( CHAUSSEE( DE
 LA GALERIE COMMERCIALE
 SAHARA MALL, AVENUE

.MOHAMED V, INEZGANE
رأس املا8:)100.000)درهم.

املسير):)عبد هللا بنعبود.
)من فاتح ننانر إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر.
كتابة) لدى  القايوني  اإلنداع  تم 
الضبط للمحكمة اإلبتدائية إليزكان)

بتاريخ)11)ماي)2021)برقم)1098.
451 P

ART DES NAVIRES شركة
العنوان : وقة رقم 204 إقامة 
الصفاء الحي املحمدي اكادنر

تأسيس
تحت) عرفي  عقد  بمقت�سى 
بتاريخ) مؤرخ  الشخ�سي  اإلمضاء)
املصادقة) تمت  (،2021 أبريل) (30
ذات) لشركة  األسا�سي  القايون  على 

الخصائص التالية):
 ART DES (: القايويية) التسمية 

.NAVIRES
ذات) وركة  (: القايوني) الشكل 

محدودة مسؤولية بشريك وحيد.



عدد)5667 - 28)ووا8)1442 )9)نوييو)2021)الجريدة الرسمية   11732

 204 وقة رقم) (: املقر اإلجتماعي)

إقامة الصفاء)الحي املحمدي اكادنر.

الغرض اإلجتماعي)):)

وبواخر) السفن  وتركيب  بناء)

الصيد البحري.

ومعدات) مراكب  وإصالح  صياية 

الصيد البحري.

غيار) وقطع  مواد  وتوزيع  تجارة 

ولوازم السفن.

حراسة وتنظيف) تجهيز،) تموين،)

السفن وبواخرالصيد.

االستيراد والتصدنر.

املعامالت) جميع  عامة  وبصفة 

واملبادالت التجارية التي من وأنها أن)

تنمي وتوسع من نشاط الشركة.

حدد) (: اإلجتماعي) الرأسما8 

مدفوعة) كلها  درهم  (100.000 في)

 1000 ومحررة بالكامل ومقسمة إلى)

درهم) (100 بقيمة) إجتماعية  حصة 

للمساهم) وكلها  الواحدة  للحصة 

والشريك الوحيد السيد رويد رفيق.

تم تعيين السيد رويد) (: التسيير)

رفيق مسيرا وحيد للشركة ملدة غير)

محدودة.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تسجيل الشركة في السجل التجاري)

باملحكمة التجارية بأكادنر.

من) تبتدئ  (: اإلجتماعية) السنة 

ديسمبر كل) (31 فاتح ننانر وتنتهي في)

سنة.

من األرباح) (% (5 تخصم) (: األرباح)

والباقي) القايوني  اإلحتياط  لتأسيس 

الجمعية) تصرف  تحت  نوضع 

العمومية للشركة.

بكتابة) تم  (: القايوني) اإلنداع 

التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

تحت) (،2021 ماي) (21 باكادنر بتاريخ)

بالسجل) واملسجلة  (99722 الرقم)

التجاري التحليلي رقم)47539.
)للنشر والبيان

املسير

452 P

STE VENPRO
SARL AU

تأسيس وركة
بمقت�سى القايون األسا�سي املؤرخ)

تأسيس) تم  (2021 أبريل) (23 بتاريخ)

ذات) املسؤولية  محدودة  وركة 

ذات) (VENPRO الوحيد) الشريك 

الخصائص التالية):

الهدف):)هدف الشركة في املغرب)

كما في الخارج هو):

األوغا8 املختلفة والبناء.

مقاو8 في تدبير األوغا8 الفالحية.

الحسن) واع  (: اإلجتماعي) املقر 

الثاني طريق طاطا تغجيجت كلميم.

املدة):)99)سنة.

 100000.00 في) حدد  الرأسما8:)

حصة) (1000 على) مقسم  درهم 

إجتماعية بقيمة)100)درهم للواحدة)

اغرابي) علي  السيد  يصيب  في  وهي 

1000)حصة إجتماعية.

وملدة) الشركة  تسير  (: التسيير)

علي) السيد  طرف  من  محدودة  غير 

اغرابي.

تم اإلنداع القايوني):)تم باملحكمة)

اإلبتدائية بكلميم بتاريخ)4)ماي)2021 

تحت رقم)181/2021.

453 P

 STE YOSRA–BISNESS SARL

AU  ش.م.م
تأسيس

في) املؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بتاريخ)) واملسجل  (2021 ابريل) (29

تأسيس) تم  بإيزكان  (18/03/2021

 STE( ( ( YOSRA( –( BISNESS وركة)

SARL AU))ش.م.م.)

هدفها):

-)يقل املستخدمين

:)تجزئة الرمل ا) العنوان التجاري)

1166))تراست إيزكان))))
إلى) موزعة  (100.000 رأسمالها)

 100 كل حصة) قيمة  حصة  (1000

درهم اكتتبت على الشكل اآلتي):

-)السيد عمر بازي):)1000)حصة.

تم تعيين السيد عمر بازي كمسير)

للشركة ملدة غير محدودة.)
تم اعتماد توقيع السيد عمر بازي)

في جميع العقود والوثائق اإلدارية.)

99)سنة) :)مدة عمر الشركة) املدة)

من تاريخ تأسيسها النهائي.

رقم) اإلنضاحي  التجاري  السجل 

.23335

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (19 بتاريخ) بايزكان  االبتدائية 

2021))تحت رقم)1123. 

454 P

  STE TRANSPORT BAHAN

S.A.R.L AU
رأس مالها 100.000 درهم

املقر االجتماعي : دوار امعازة 

الخنافيف اوالد تانمة 

إعالن عن تأسيس وركة ذات 
املسؤولية املحدودة بشريك وحيد 

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
القايون) إحداث  تم  (،04/05/2021

املسؤولية) ذات  للشركة  األسا�سي 

املحدودة،)خصائصها كالتالي):

 TRANSPORT (: التسمية)

  BAHAN  SARL AU

امعازة) دوار  (: اإلجتماعي) املقر 

الخنافيف اوالد تانمة

الهدف اإلجتماعي):)

-)يقل األشخاص لحساب الغير)

-)يقل البضائع لحساب الغير.

-)تنظيم الرحالت).
((: في) حدد  الشركة  ما8  رأس 

 1000 على) مجزء) درهم  (100.000

)للحصة) 100))درهم) ( حصة من فئة)

لواحدة كلها مكتتبة))كالتالي):

 1000 (: امهيشر) عمر  السيد 

حصة،)أي)100.000)درهم.

أي) حصة،) (1000 (: املجموع)

100.000,00)درهم

التسيير):)عين السيد عمر امهيشر)

كمسيري للشركة ملدة غير محدودة.

إلى) ننانر  فاتح  من  املالية:) السنة 

31)دجنبر).

املدة):)99)سنة.

لدى) القايوني  اإلنداع  تم  لقد 

املحكمة االبتدائية))بتارودايت بتاريخ))

 -  430 م تحت رقم) ( (04/05/2021

السجل التجاري:)7747.

455 P

STE  Géo REF   SARL AU
تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة بشريك وحيد 
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ باكادنر)

تم تأسيس وركة) (23/04/2021 في)

بشريك) محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد خصائصها:

  Géo REF(:((التسمية

واألوغا8) الدراسات  (: النشاط)

الطبوغرافية.

ذات) وركة  (: القايوني) الشكل 

مسؤولية وحيدة بشريك واحد.

درهم) (100.000 (: الرأسما8)

فئة) من  حصة  (1000 الى) مقسمة 

100)درهم.)

املسير):)عبد الصمد بنطاهر.

الشيكات) جميع  (: التوقيع)

بالتوقيع) سارية  تكون  والكمبياالت 

الفريد للسيد عبد الصمد بنطاهر.

 1 رقم) الشقة  (: االجتماعي) املقر 

حي) (216 رقم) عمارة  االو8  الطابق 

النهضة دراركة))اكادنر.

املدة:)99)سنة.

السنة) تبدأ  (: االجتماعية) السنة 

االجتماعية في األو8 من ننانر وتنتهي)

السنة) وستشمل  ديسمبر،) (31 في)

النهائي) تأسيس  وقت  األولى  املالية 

للشركة حتى)31)ديسمبر)2021

بمصلحة) تم  القايوني  اإلنداع 

التجارية) باملحكمة  التجاري  السجل 

باكادنر في)19/05/2021.

رقم اإلنداع)))99605.

456 P
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 STE GROUPE CANADA 

 BUSINESS
 s.a.r.l  a.u 

التفاصيل املتعلقة بالنشر
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

وركة) تأسست  (05/05/2021

محدودنة املسؤولية ذات الخصائص)

التالية):

التسمية):

 STE GROUPE CANADA

BUSINESS  s.a.r.l  a.u
رأسمالها:))300.000))درهم.

مقرها االجتماعي:)حي أنت الجال8)

جماعة وقيادة القليعة عمالة ايزكان)

أنت ملو8.

التجارة) (- االجتماعي:) الهدف 

العامة)–)كراء)لوازم الترفيه والرياضة)

–)أوغا8 البناء)وأوغا8 مختلفة)

سنينام) السيد  والتسيير:) اإلدارة 

التعريف) لبطاقة  الحامل  محمد 

  JM25525(الوطنية رقم

اإلنداع) تم  القايوني:) اإلنداع 

القايوني باملحكمة االبتدائية بايزكان)

رقم) تحت  (21/05/2021 نوم)

السجل التجاري رقم) (،2021/1149

.23369

457 P

GUIROH
ذات املسؤولية املحدودة ذات 

وريك وحيد وركة

تأسيس وركة
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

وركة) تأسيس  تم  (،19/04/2021

ذات املسؤولية املحدودة ذات وريك)

وحيد خصائصها))كالتالي:

 GUIROH((:(التسمية
مقاو8) (: االجتماعي) الهدف 

الطرق،) ،بناء) املختلفة) األوغا8 

قنوات لإلتصا8 والصرف الصحي،
زيقة) (01 بلوك) (: االجتماعي) املقر 

08)رقم)25)الحي املحمدي اكادنر.

املدة)99)))سنة.)

 100.000 في) حدد  (: الرأسما8)
حصة) (1000 إلى) مقسمة  درهم 
إجتماعية من فئة)100)درهم للحصة)
منتسبة للشريك الوحيد) ( الواحدة،)

السيد))احمد الروح.
التسيير:)يعهد بتسيير الشركة إلى)
الشريك الوحيد السيد احمد الروح))
ملدة غير محددة،))أما التوقيع فينسب)

له كذلك.)
تم اإلنداع القايوني بكتابة) ( وقد)
التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 
تحت)) ( (21/05/2021 ( بأكادنر بتاريخ)

رقم))99712.
للخالصة و البيان

عن املسيرة.

458 P

HAISSOU  PROJETS
إعـــــــالن عـــن إنشـــــــاء وــركـــــــة

بتاريخ)) عرفي  عقد  بمقت�سى 
22/04/2021تم تأسيس وركة ذات)
مسؤولية محدودة باملميزات التالية:

     HAISSOU  PROJETS(:(التسمية
املقر االجتماعي):)وارع حي تيحوية)

الغربية اسا
درهم) (100.000 (: الرأسما8)
فئة) من  حصة  (1000 على) مقسمة 

100)دراهم.
الهدف):)البناء)واألعما8 املتنوعة)

الشركاء):)-)السيد محمود حيسون،)
لبطاقة) الحامل  و  الجنسية،) مغربي 
  JZ 2796 رقم) الوطنية   التعريف 

500)حصة.
البخاري) الساهلة  السيدة  (-
لبطاقة) الجنسية.والحاملة  مغربية 
  JZ 8571 رقم) الوطنية   التعريف 

500)حصة
فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 
ننانر وتنتهي في)31)دجنبر من كل سنة
:)تسير الشركة حاليا من) التسيير)
ملدة) محمود حيسون  السيد:) طرف 

غير محددة.
باملحكمة) تم  (: التجاري) السجل 
((: بتاريخ) بكلميم  االبتدائية 

11/05/2021تحت رقم)193.
459 P

HAPIBEL
ذات املسؤولية املحدودة ذات 

وريكة وحيدة وركة
تأسيس وركة

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
وركة) تأسيس  تم  (،06/05/2021
ذات املسؤولية املحدودة ذات وريكة)

وحيدة خصائصها))كالتالي:
.HAPIBEL(((:(التسمية

واي،) قاعة  (: االجتماعي) الهدف 
ايواع) جمع  بيع  و  الحفالت  ممون 

املأكوالت املستهلكة في عين املكان،
:)مشزوع ضفاف) املقر االجتماعي)
الطابق) (15 رقم) عمارة  الشطز2)

االر�سي رقم)44)تيكيوين))اكادنر.
املدة)99)))سنة.)

 100.000 في) حدد  (: الرأسما8)
حصة) (1000 إلى) مقسمة  درهم 
إجتماعية من فئة)100)درهم للحصة)
الوحيد) للشريك  منتسبة  الواحدة،)

السيد))بشرى عاد8 غاللو.
الشركة) بتسيير  يعهد  التسيير:)
ملدة) ( اومست) الحسن  السيد  إلى 
التوقيع وتسيير) أما  ( ثالت سنوات،)
اختصاص) فمن  البنكية  العمليات 
الشريك الوحيد السيد عاد8 غاللو.)
تم اإلنداع القايوني بكتابة) ( وقد)
التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 
تحت)) ( (21/05/2021 بتاريخ) بأكادنر 

رقم))29720.
للخالصة و البيان

عن املسيرة.

460 P

STE ESCOMPTE SARL

 INTER-EUROPE شركة
TRAJET SARL ش. م. م

تأسيس وركة م م 
في:)) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
وركة) تأسيس  تم  (07/05/2021
وريك) ذات  املسؤولية  محدودة 

وحيد تحمل الخصائص التالية)):
اسم) الشركة  تحمل  (: التسمية)
 INTER-EUROPE TRAJET وركة)

.SARL

تحدد رأسما8) (: رأسما8 الشركة)

الشركة في)100.000)درهم مقسم الى)

لكل) درهم  (100 بقيمة) 1000حصة 

حصة موزعة كما نلي):)

-)عبد الرحيم وسالم):))200حصة)

-)عبد هللا وسالم):)200)حصة
-)رويد وسالم):)200)حصة

-)محمد وسالم):)200)حصة

-)عزيز وسالم):)200)حصة

املقر) تحدد  (: االجتماعي) املقر 

)العنوان):دوار) االجتماعي للشركة في)

انشادن) سالم  �سي  انت  البويبات 

اوتوكة انت بها

يقل البضائع) (: الهدف االجتماعي)

لحساب الغير

التسيير:)تحدد تسيير الشركة من)

طرف السيد رويد وسالم.

تم انداع امللف القايوني للشركة)

لدى املحكمةاالبتدائية اليزكان تحت)
رقم)1161))بتاريخ)24/05/2021.

461 P

STE  KALIRA  SARL شركة
إعالن عن إنشـــاء وركـــــة

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

وركة) تأسيس  تم  (19/05/2021

التضامن ذات املميزات التالية:

STE  KALIRA  SARL(:(التسمية
11)حي) 14)زيقة) (: املقر االجتماعي)

عين الرحمة)-))طايطان

درهم) (100.000 ( (: الرأسما8)

حصة من فئة) ( (1000 مقسمة على)

100)دراهم.

الهدف):)-)أوغا8 البناء

زعمة،) فطيمتو  (- (: الشركاء)

مغربية،)مزدادة بتاريخ)03/03/1975 

  JF22034(ب.ت.و رقم(،

مزدادة) مغربية،) برا،) مليكة  (-

رقم) ب.ت.و  (،09/04/1995 بتاريخ)

JF54362

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

ننانر و تنتهي في)31)دجنبر من كل سنة

:)تسير الشركة حاليا من) التسيير)

طرف فطيمتو زعمة)))ملدة غير محددة.
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باملحكمة) تم  (: التجاري) السجل 

بتاريخ) بطايطان  االبتدائية 

25/05/2021)تحت رقم)5809.

462 P

FIDUCIAIRE AMIZA

ELEGANZABN  SARL A.U
رأسما8 الشركة : 100.000درهم

 - ICE :002811944000091 

RC : 7743 

تأسيس وركة
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

(،2021 ابريل) (16 بتاريخ) بتارودايت 

املسؤولية) ذات  وركة  تأسيس  تم 

املحدودة باملواصفات التالية):

.ELEGANZABN(:(التسمية

الهدف):)1()اإلوغا8 املختلفة))

2()التجارة))3()استيراد و تصدنر.

:)املنطقة االدارية) املقر االجتماعي)

حي الكردان اوالدتانمة تارودايت.

املدة:)99)سنة.

ننانر) (01 :)من) السنة االجتماعية)

إلى)31)دجنبر.

رأسما8 الشركة):)100.000)درهم)

اجتماعية) حصة  (1000 إلى) مقسم 

بمقدار)100)درهم لكل))واحدة.

(، ابراهيم) يوماك  عين  التسيير:)

كمسير))للشركة ملدة غير محدود ة.

بكتابة) القايوني  اإلنداع  تم 

االبتدائية) باملحكمة  الضبط 

 2021 ( 17ماي) بتاريخ) بتارودايت 

424)و مسجلة بالسجل) تحت الـــرقم)

التجاري في يفس اليوم تحت الرقم)

.7743

463 P

ENERGY 24
تأسيس وركة  ذات مسؤولية 

محدودة
بمقت�سى عقد عرفي حرر في أكادنر)

تأسيس) تم  (23/04/2021 بتاريخ)

لها) محدودة  مسؤولية  ذات  وركة 

املميزات التالية):

التسمية):)))ENERGY 24))ش.م.م
املنتجات) تسويق  (: الهدف)
بالطاقة) نتعلق  ما  لكل  والخدمات 

املستدامة والتصدنر االستيراد.))
املقر االجتماعي):)رقم55)وارع)11 

ننانر حي الداخلة أكادنر)))
السيد االطرش املختار)) (: التسيير)

ملدة غير محدودة.
رأسما8 الشركة):)100.000)درهم)
تم اإلنداع القايوني لدى املحكمة)
 47537 رقم) تحت  باكادنر  التجارية 

سجل تجاري رقم)99721.
464 P

 Ste ESSAF TRANS  S.A.R.L
تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
وركة) تأسيس  تم  (,26/04/2021

ذات املسؤولية املحدودة التالية).
  Ste ESSAF TRANS (: ( التسمية)

 S.A.R.L
املستخدمين) يقل  (: الهدف)

لحساب الغير)
دوارالكدنة) (: االجتماعي) املقر 

جماعة الكدنة البيضاء)اوالد تانمة
سنة ابتدءا من تاريخ) (99 (: املدة)

التأسيس.
الشركاء):

نوسف الساف))500)حصة
اسماعيل اوبلقاس))500)حصة

درهم) (100.000 (: الرأسما8)
مقسم إلى)1000)حصة من فئة)100 

درهم.))
:)تسير الشركة من طرف) التسيير)

السيد نوسف الساف))
فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 
ننانر وتنتهي في)31)دجنبر من كل سنة.
من اإلرباح) (5% ( تخصم) (: األرباح)

لتكوين االحتياط القايوني.
اإلنداع) تم  (: القايوني) اإلنداع 
االبتدائية) باملحكمة  القايوني 
بتاريخ) ( (423 رقم) تحت  بتارودايت 

.2021/05/17
465 P

FAKIMMO
اإلوهار القايوني

بتاريخ)) املحرر  العقد  على  بناء)

باكادنر) واملسجل  (10/05/2021

تأسيس) تم  (11/05/2021 بتاريخ)

وركة باملواصفات التالية):

FAKIMMO(:التسمية

العنوان االجتماعي):رقم)34)بلوك)

1)حي اوجعا تيكوين اكادنر))

ذات) وركة  القايوني:) الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد).

رأسما8) حدد  الشركة:) رأسما8 

)درهم،)مقسم) (100.000 الشركة في)

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1000 إلى)

للحصة القايويية موزع على الشكل)

التالي:

-)السيد))فاكي سعيد)1000))حصة)

األهداف):)منعش عقاري)

التسيير:يعتبر السيد فاكي سعيد)

غير) ملدة  ( للشركة) ( الوحيد) املسير 

محدودة.

:)الشركة ملزمة بالتوقيع) التوقيع)

الوحيد للسيد فاكي سعيد

املدة:)99)سنة

بكتابة)) القايوني  اإلنداع  ( تم)

التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

بأكادنر نوم))21/05/2021))تحت رقم))

واملسجل بالسجل التجاري) ( (99715

في))يفس اليوم تحت رقم)47527.  

466 P

 SOCIETE CITRUS PACK

 SARL
وركة ذات املسؤولية املحدودة 

رأسمالها  60.000 درهم

وقة الصفاء 403 الطابق 4 عمارة  

D 1 A الحي املحمدي أكادنر

أكادنر 47471 س.ت

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بأكادنر)

ثم تأسيس وركة) (2021 ماي) (06 في)

ذات) املحدودة  املسؤولية  ذات 

الخصائص اآلتية):

 SOCIETE CITRUS (: التسمية)

PACK SARL

الفواكه) وبيع  الهدف-وراء)

بالجملة) الطازجة   والخضروات 

الشركات) التقسيط-أنشطة  و/أو 

الفواكه) القابضة-تغليف 

والعصائر- الطازجة  والخضروات 

وتصدنرالفواكه) استيراد 

وعصائر) الطازجة  والخضروات 

والتغليف) -اإليتاج  الفواكه.)

في) والتسويق  والتصدنر  واالستيراد 

لجميع) أوالدولية  الوطنية  السوق 

العبوات) املنتجات الزراعية)–)وراء)

وتصنيعها-)الزراعة وإدارة املزارع.

الصفاء) وقة  (: االجتماعي) املقر 

الحي) (D1 A عمارة) (4 الطابق) (403

املحمدي أكادنر

املدة):)99)سنة ابتداء)من تأسيس)

الشركة)

60.000)درهم مقسم) (: الرأسما8)

إلى)600))حصة من فئة)100)درهم

 1 السنة االجتماعية–)تبتدئ من)

ننانر إلى)31)دجنبر من كل سنة
بمقت�سى الفصل)33)من القايون)

السيد) تعيين  تم  للشركة  األسا�سي 

ويداني عمر كمسير للشركة ملدة غير)

محدودة).

الشركة) فإن  ذلك،) وبناًءعلى 

ستكون ملتزمة قايوًيا بجميع األعما8)

التوقيعات) خال8  من  بها  املتعلقة 

املشتركة لـ):

-)السيد محمد الزغاندي والسيد)

ساليمي كما8.

أو

عمروالسيد) ويداني  السيد  (-

محمد الزغاندي.

أو

والسيد) كما8  ساليمي  السيد  (-

ويداني عمر.

والتقيد) القايوني  اإلنداع  تم 

بالسجل التجاري باملحكمة التجارية)

ألكادنر نوم)18)ماي2021)تحت عدد)

99582)و47471.

467 P
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DELYA EVENT’S-SARL
اإلوهار القايوني

العام) الجمع  محضر  حسب 
 18/03/2120 بتاريخ) التأسي�سي 
 DELYA(EVENT’S(قرر وركاء)وركة
محدودة) مسؤولية  ذات  (- SARL

100.000)درهم مانلي):
 492 زيقة) (6 رقم) (: الشركة) مقر 
ليزاميكا8) حي  البحري  الصيد  وارع 

اكادنر.
  100.000 في) حدد  املا8  رأس 
1000)حصة من) درهم مقسومة إلى)
وموزعة) الواحدة  درهم  (100 فئة)

كتالي:
-)عيشون صابرينا)500)حصة.)

-)اما8 ابشرة)500)حصة.
الشركة:) أهداف  من  املوضوع:)
تنظيم جميع املناسبات العامة) (– (1
-2االستيراد) واالجتماعية.) والخاصة 

والتصدنر.
تعين السيدة عيشون) ( ( التسيير:)
ابشرة) اما8  السيدة  و  صابرين 
 DELYA للشركة) مسير  كمساعدتين 
EVENT’S(-(SARL)-)ملدة غير محدودة.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التسجيل بالسجل التجاري.
القايوني) اإلنداع  ( تم) (: اإلنداع)
بمدننة) التجارية  املحكمة  لدى 
تحت) (21/05/2021 بتاريخ) اكادنر 
رقم) التجاري  السجل  (99710 رقم)

.47519
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STYLISH TRANS SARL  شركة
ش. م. م

تأسيس وركة م م 
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
تأسيس) تم  (01/03/2021 في)
تحمل) املسؤولية  محدودة  وركة 

الخصائص التالية)):
التسمية:))stylish trans)ش م م

رأسما8 الشركة):)100.000)درهم)
 100 بقيمة) 1000حصة  الى) مقسم 

درهم لكل حصة مملوكة 8):

-)جما8 افرصاد):ب500)حصة

-)يور الدنن زيعلي:)ب)500)حصة)

الكويت) حي  (: االجتماعي) املقر 
القليعة انت ملو8)

النقل الدولي) (: الهدف االجتماعي)

للبضائع لحساب الغير.

التسيير:)تسيير الشركة من طرف)

جما8 افرصاد ويور الدنن زيعلي

تم إنداع امللف القايوني للشركة)

لدى املحكمةاالبتدائية بايزكان تحت)
رقم)1135)بتاريخ)20/05/2021
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 SOCIETE  SAGOUZ شركة

BUSNESS SARL
السجل التجاري رقم 621 - طاطا

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

02/03/2020)تم تأسيس وركة ذات)

املسؤولية املحدودة ذات املواصفات)

التالية:

 SOCIETE  SAGOUZ (: التسمية)

BUSNESS SARL

الهدف االجتماعي:

-)أوغا8 و خدمات مختلفة)

-)تجارة عامة

العمليات) عامة،جميع  وبصفة  (-

املتعلقة بشكل مباور آو غير مباور)

بأغراض الشركة)

سويح)) ( دوار) (: االجتماعي) املقر 

طاطا.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

عدا) ما  التجاري  بالسجل  تسجيلها 

الحل املسبق او التمدند.

 100.000 (: االجتماعي) الرأسما8 

درهم.

:)تم تعيين اكوزو8))عمر) التسيير)

مسيرا وحيدا تأسيسيا للشركة ملدة)

غير محدودة.

بكتابة) القايوني  االنداع  تم 

بطاطا) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

عدد) تحت  (03/03/2021 بتاريخ)

.14/21
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SALARED
وركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

وريك وحيد 

تأسيــس وركة.
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

وركة) تأسيس  تم  (،12/04/2021

ذات املسؤولية املحدودة ذات وريك)

وحيد خصائصها كالتالــــي):

 SALARED(((:(التسمية

إستغال8) ( (: االجتماعي) الهدف 

االستودنو للتسجيل الصوتي وأإليتاج)

املوسيقي

املنطقة) (: االجتماعي) املقر 

 72 رقم) البقعة  تاسيال  الصناعية 
زيقة أصيال الدويرة الجيهادنة إيزكان.

املدة)99)))سنة.)

10.000)درهم مقسمة) الرأسما8)

فئة) من  اجتماعية  حصة  (100 إلى)

100)درهم للحصة الواحدة،)منتسبة)

للشريك الوحيد السيد رضوان))على)

هللا.

الشركة) بتسيير  يعهد  التسيير:)

)على هللا ملدة غير) إلى السيد رضوان)

له) فينسب  التوقيع  أما  محـددة،)

كذلك.

بكتابة) القايوني  اإلنداع  تم  وقد 

بتدائية) أال  املحكمة  لدى  الضبط 

تحت) (21-04-2021 بتاريخ) بإيزكان 
رقم)974.

للخالصة و البيان

عن املسيرة.
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 STE SERVICES LABIB SARL

 AU
إنشاء وركة ذات مسؤولية محدودة  
 STE SERVICES ( (: اسم التجاري)

. LABIB SARL AU
15)مكرر) :)بلوك س رقم) العنوان)

سيدي افني.

خدمات مكتب كهرباء) (- (: ( املهام)

وطني)-)تاجر أجهزة املنزلية...
 100.000 ( (: الشركة) ما8  راس 

درهم.

لبيب) حسن  السيد  (: التسيير)

مشارك وحيد و مسير للشركة

تم اإلنداع القايون األسا�سي لدى)

االبتدائية) باملحكمة  الضبط  كتابة 

تحت) (20/05/2021 بتاريخ) تيزييت 
التجاري) والسجل  (186/2021 رقم)

رقم4829.
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FIDUCIAIRE AMIZA

 ZILO OPTIC  SARL a.u
رأسما8 الشركة : 100.000 درهم

  ICE :002806527000074 

RC : 47545 

تأسيس وركة
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ باكادنر)

تأسيس) تم  (،2021 ماي) (07 بتاريخ)

وركة ذات املسؤولية املحدودة

باملواصفات التالية):

ZILO  OPTIC(:(التسمية

الهدف).يضارتي)

املقر االجتماعي):)محل الكائن رقم)

 23 املختار السو�سي رقم) ( عمارة) (03

اكادنر).

املدة:)99)سنة.

ننانر) (01 :)من) السنة االجتماعية)

إلى)31)دجنبر.

100.000درهم) (: رأسما8 الشركة)

اجتماعية) حصة  (1000 إلى) مقسم 

بمقدار)100)درهم لكل واحدة.

مخبان)) السيدة  تعين  التسيير:)

غير) ملدة  للشركة  كمسيرة  سكينة،)

محدودة

التوقيع) مهمة  إسناد  (: التوقيع)

واإلدارية) البنكية  الوتاءق  جميع 

للسيدة مخبان))سكينة.

بكتابة) القايوني  اإلنداع  تم 

باكادنر) التجارية  باملحكمة  الضبط 

الـــرقم) تحت  (2021 ماي) (21 بتاريخ)

التجاري) بالسجل  ومسجلة  (99728

في يفس اليوم تحت الرقم)47545.
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شركة سبسيل االكترسيتي 

ش.ذ.م.م
 SOCIETE SPECIAL ELECTRCITE

SARL

دواراعرويكا تغيرت االخصاص 

-سيدي افني-

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

  25/02/2021 بتاريخ) التأسي�سي 

وركة سبسيل االكترسيتي ش.)ذ.م.م.))

تمت املصادقة على ما نلي):)

الشركة) تسمية  (- (: التسمية)

سبسيل االكترسيتي)«ش.ذ.م.م).»))

املقر) جعل  (: الشركة) مقر  (

االجتماعي للشركة بالعنوان التالي):)

االخصاص) تغيرت  دواراعرويكا 

سيدي افني)-
تحدند) تم  (: الشركة) رأسما8 
درهم) (100.000 رأسما8 الشركة في)

 100( ( حصة) ()1000( إلى) مقسمة 

درهم()للحصة وموزعة كاآلتي):

حصة)) (50 عي�سي) علي  السيد  (-

50.000)درهم.)

50)حصة)) السيد الحسن اعريكو)

50.000)درهم.

أهداف الشركة:

-)الكهرباء)العامة للبناء).

-)الترصيص الصحي))

-)التبرند الصناعي.)

الصناعة،) البناء،) الكهرباء،) (-

الضخ،) محطة  التنظيم،) األتمتة،)

التركيب البحري،)اإلصالح،)الصياية،)

العامة) اإلضاءة  اإللكتروييات،)

محطات) الالفتات،) املتعرجة،)

التحويل،)الكهرباء)العامة املنخفضة)

واملتوسطة والعالية أو الخاصة جميع)

األعما8 الكهربائية

-)تركيب كميرا املرقبة))

-)تركيب جميع محطات التحويل)

الخاصة بالكهرباء)

-)تركيب محطات الوقود والبنزنن)

ومعالجة املياه)

املهرجايات) منصات  تركيب  (-

ومكبرات الصوت).

وسخان) تركيب مكيفات الهواء) (-

والطاقة) الغازي  بنوعيه  املاء)

الشمسية)

-)االستعاية بمصادر خارجية)

الحسن) السيد  يعتبر  التسيير:)

اعريكو املسير الوحيد لشركة سبسيل)

االكترسيتي)«ش.ذ.م.م.»))

من) ابتداء) سنة  (99 (: املــدة)

.25/02/2021

لقد تم اإلنداع) اإلنداع القايوني:)

بتزييت) االبتدائية  املحكمة  لدى 

رقم) تحت  ( (24/03/2021 بتاريخ)

والسجل التجاري تحت) (2021/116
رقم)4749)تزييت.

الـتـوقـيع
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    MOUBTAKIR TRANS SARL 
رأس مالها 100.000 درهم

املقر اإلجتماعي : حي اسايس بلوك 3 
زيقة 11 رقم 7 تكوين اكادنر.  

إعالن عن تأسيس وركة ذات 
املسؤولية املحدودة 

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم) 2021م،) مارس) (30 بتاريخ)

لشركة) األسا�سي  القايون  إحداث 

ذات املسؤولية املحدودة من طرف)

املوقعين للعقد،)خصائصها كالتالي):

MOUBTAKIR TRANS(:التسمية

املقر اإلجتماعي):)حي اسايس بلوك)
3)زيقة)11)رقم)7)تكوين اكادنر.

الهدف اإلجتماعي):)

الغير) لحساب  البضائع  ياقل  (-

الوطني والدولي.
(: في) حدد  الشركة  ما8  رأس 

 1000 على) مجزء) درهم  (100.000

درهم للحصة) ( (100 حصة من فئة)

الواحدة كلها مكتتبة كالتالي):

  330 (: زافوا) هللا  عبد  ( السيد)

حصة،)أي))33.000)درهم.

340)حصة،) (: السيد))خالد مزوز)

أي))34.000)درهم.

السيد))سعيد كروم):)330))حصة،)

أي))33.000))))درهم.

أي) حصة  (1.000 (: املجموع)
100.000.00)درهم).

زافوا)) هللا  عبد  السيد  (: التسيير)
كمسيرنن) عينا  مزوز  خالد  والسيد 
غير) ملدة  الشركة  لهذه  وحيدنن 
هللا) عبد  السيد  بإمضاء) ( محدودة)

زافوا أو السيد خالد مزوز.
:)من فاتح ننانر إلى) السنة املاليـــــــة)

31)دجنبر).
املدة):)99)سنة.

لدى) القايوني  اإلنداع  تم  لقد 
بتاريخ) باكادنر  التجارية  املحكمة 
 -  99623 19/05/2021م تحت رقم)

السجل التجاري:)47503.
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 SOCIETE MIRLEFT SPORTS
 ET LOISIRS  SARL

CONSTITUTION
تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة رأسمالها 100.000 درهم .
املقر االجتماعي : دوار تماللت 

الساحل  تزييت
بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ)
القايون) ايجاز  تم  (2021 ابريل) (30

األسا�سي
محدودة) مسؤولية  ذات  لشركة 

ذات املواصفات التالية):
 SOCIÉTÉ(MIRLEFT (: التسمية) (

SPORTS  ET LOISIRS  SARL
غرض الشركة):)الرياضة واأللعاب)

املائية)
التي) العمليات  ايجاز كل  وعموما 
مباورة) غير  أو  مباورة  عالقة  لها 
بالعمليات املذكورة والتي من وانها)

أن تساهم في تنمية الشركة).
 99 تأسست الشركة ملدة) (: املدة)
في) تقييدها  نوم  من  ابتداءا  سنة 

السجل التجاري)
رأسما8) حدد  (: الشركة) رأسما8 

الشركة في مبلغ)100.000))درهم))
1000)حصة من فئة) ( )مقسم إلى)

100)درهم لفائدة كل من):)
الشوفاني)) املهدي  موالي  السيد 

500)حصة.

السيدة هند خال8)))500)حصة
املهدي) موالي  السيد  تعيين  تم 
الشوفاني كمسير للشركة مع تحمله)
القايون) حسب  الصالحيات  كامل 

األسا�سي للشركة).
تم ايجاز اإلنداع القايوني بكتابة)
االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 
بتيزييت بتاريخ))17/05/2021)))تحت)

رقم)178.
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املكتب العام للحسابات واالستشارات

  شركة مكتبة وراقة إبن كثير
 STE LIBRAIRIE PAPETERIE

IBNOKATIR
 .S.A.R.L.- A.U

تأسيس وركة ذات مسؤولية 
محدودة بشريك وحيد 

بموجب عقد عرفي محرر باكادنر)
القايون)) وضع  (09/04/2021 نوم)
مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�سي 

محدودة مميزاتها كالتالي:
االسم):)))وركة مكتبة وراقة إبن)

كثير
)محدودة) )مسؤولية) ذات) ( وركة)

بشريك وحيد).
املوضوع):))-)مكتبة وراقة.

-)تاجر اللوازم املدرسية واملكتبية.
وأثاث) مكتبية  معدات  تاجر  (-

مكتبي.
الكمبيوتر) معدات  تاجر  (-
والتشغيل اآللي للمكاتب ومستلزمات)

مختلفة.
جميع) تنفيذ  أعم،) وبشكل  (-
مرتبطة) تكون  قد  التي  العمليات 
بشكل مباور أو غير مباور باملوضوع)

أعاله)
املقر االجتماعي):)تجزئة أدمين رقم)

17)بلوك ب أنت ملو8.
الرأسما8:)حدد في)50.000))درهم.
عين)) بحمان  أنت  كريم  السيد 

مسيرا للشركة ملدة غير محدودة.
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
االبتدائية بإ يزكان))نوم))18/05/2021  

تحت))عدد)1113.
مقتطف للنشر و البيان
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FIDUCIAIRE AMIZA

   LAVANDRIA  DU SUD

 SARL
رأسما8 الشركة : 100.000درهم

  ICE :002689889000001 

RC : 47499

تأسيس وركة
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ باكادنر)

تأسيس) تم  (،2021 ماي) (12 بتاريخ)

املحدودة) املسؤولية  ذات  وركة 

باملواصفات التالية):

 LAVANDRIA DU:التسمية

. SUD

الهدف):)مغسلة صناعية.
املقر االجتماعي):)حي الهناء)رقم)18 

دراركة اكادنر.

املدة:)99)سنة.

ننانر) (01 :)من) السنة االجتماعية)

إلى)31)دجنبر.
100.000درهم) (: رأسما8 الشركة)

اجتماعية) حصة  (1000 إلى) مقسم 

بمقدار)100)درهم لكل))واحدة.

محمد) ( السيدان) تعين  التسيير:)

(، ( محمد) ( فيصل بنحمزة و موحاتي)

كمسيران للشركة ملدة غير محدود ة.

بكتابة) القايوني  اإلنداع  تم 

باكادنر) التجارية  باملحكمة  الضبط 

الـــرقم) تحت  (2021 ماي) (19 بتاريخ)
التجاري) بالسجل  ومسجلة  (99619

في يفس اليوم تحت الرقم)47499.
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  KOUTTI CONSTRUCTION

 SARL AU
إعـــــــالن عن إنشـــاء وركـــــة

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

وركة) تأسيس  تم  (01/04/2021

وحيد) بشريك  املسؤولية  محدودة 

ذات املميزات التالية):

 KOUTTI (: التسمية)

 CONSTRUCTION  SARL AU

املقر االجتماعي):))تيرت العليا بلوك)
س))C()زيقة)16)رقم)123)كلميم).

الرأسما8):)10.000)درهم مقسمة)

على)100)حصة من فئة)100)درهم.

الهدف):)مقاو8 أعما8 أو إنشاءات)

مختلفة.

أسماء) كوتي  السيدة  (: الشركاء)

 06/02/2001 بتاريخ) املزدادة 

الحامل) إنفني،) سيدي  بميرلفت 

رقم)) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

JD91074  100)حصة.

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

ننانر وتنتهي في)31)دجنبر من كل سنة

:)تسير الشركة حاليا من) التسيير)

ملدة غير) طرف السيدة كوتي أسماء)

محددة.

باملحكمة) تم  (: التجاري) السجل 

بتاريخ) بكلميم  االبتدائية 

04/05/2021)تحت رقم)3467.
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حسابات ادميم ش.م.م

 RACHIDI BAADI شركة

  TRANS SARL AU
إعالن عن تأسيس وركة ذات 

مسؤولية محدودة وذات الشريك 
الوحيد 

بموجب عقد عرفي محرر بتاريخ)
القايون) وضع  ثم  (2021 ماي) (11

محدودة) وركة  لتأسيس  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  وذات  املسؤولية 

باملميزات التالية:

 RACHIDI وركة) التسمية:) (

   .BAADI TRANS

املسؤولية) ذات  وركة  الشكل:)

املحدودة وذات الشريك الوحيد.
رأسما8) حدد  الشركة:) رأسما8 

درهم مقسمة) (100.000 الشركة في)

بقيمة) اجتماعية  حصة  (1000 إلى)

في) كلها  هي  و  للواحدة  دراهم  (100

ملكية السيد رويدي بعدي.)

السفلي) الطابق  (: الشركة) مقر 

دوار بوزوك الطريق الوطنية جماعة)

التمسية انت ملو8.

الوطني) النقل  (: الشركة) نشاط 

والدولي للبضائع لحساب الغير.

رويدي) السيد  عين  التسيير:)
غير) ملدة  للشركة  كمسير  بعدي 

محدودة.
الشركة ملزمة بالتوقيع) التوقيع:)
الوحيد للمسير السيد رويدي بعدي.
إلى) ننانر  (01 من) املالية:)  السنة 

31)ديسمبر).
في الشركة محددة  مدة  ( (:  املدة)

 99)سنة.
بكتابة) القايوني  اإلنداع  تم 
ايزكان) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
 1131 تحت رقم) (2021/05/20 نوم)

ورقم السجل التجاري)23351.
480 P

FIDUCIAIRE NADIM

 STE PARA SOFIA
 INTERNATIONAL  .S.A.R.L

AU
تأسيس وركة  محدودة املسؤولية 

من وريك واحد
بانت) مؤرخ  عرفي  عقد  بموجب 
ملو8))04/05/2021)تم وضع النظام)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
والتي) واحد  وريك  من  املحدودة 

تكمن مميزاتها فيما نلي)
   ICE : 002817471000048 

 STE PARA SOFIA (: التسمية)
   INTERNATIONAL .S.A.R.L AU

الشركة) غرض  نمكن  الغرض:)
لحساب) أو  الخاص  لحسابها  سواء)
أي دولة أخرى) وفي  املغرب  في  الغير 

فيما نلي
وبه)) املنتجات  تسويق 

الصيداليية ووبه الطبية.
مقر الشركة:)نوجد مقر الشركة))

أنت) أزرو  العرب  حي  (03 بلوك)
ملو8)

في) الشركة  مدة  حددت  (:  املدة)
تكوينها) تاريخ  من  ابتداءا  سنة  (99

النهائي.
رأسما8) نبلغ  (: الشركة) رأسما8 
 100.000 درهم) ألف  مائة  الشركة 
مقسم إلى ألف حصة ذات مائة)100 

درهم كقيمة لحصة الواحدة.

خياط)) الزهراء) فاطمة  (: السيدة)
1000)حصة)

السنة املالية:تبتدئ في فاتح ننانر)
وتنتهي في)31)دجنبر)

فاطمة) الشركة  يسير  التسيير:)
الزهراء)خياط))))ملدة غير محدودة)

كتابة) لدي  القايوني  اإلنداع  تم 
إيزكان)) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
عدد) تحت  (19/05/2021 بتاريخ)

.1115/2021
481 P

   STE ROUKAB TRANS
S.A.R.L AU

رأس مالها 100.000 درهم
املقر االجتماعي :  دوار الحجاج 

الخنافيف اوالد تانمة  
 إعالن عن تأسيس وركة ذات 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد 
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
القايون) إحداث  تم  (،10/05/2021
املسؤولية) ذات  للشركة  األسا�سي 

املحدودة،)خصائصها كالتالي):
   ROUKAB TRANS (: التسمية)

  SARL AU
الحجاج) دوار  ( (: اإلجتماعي) املقر 

الخنافيف اوالد تانمة))
الهدف اإلجتماعي):)

-)يقل األشخاص لحساب الغير)
-)يقل البضائع لحساب الغير.

واالوغا8) البناء) في  مقاو8  (-
املختلفة.

((: في) حدد  الشركة  ما8  رأس 
 1000 على) مجزء) درهم  (100.000
)للحصة) 100))درهم) ( حصة من فئة)

لواحدة كلها مكتتبة))كالتالي):
-)السيد محمد بن الشيخ):)1000 

حصة،)أي)100.000)درهم.
أي) حصة،) (1000 (: املجموع)

100.000)درهم
بن) عين السيد محمد  (: التسيير)
غير) ملدة  للشركة  كمسيري  ( الشيخ)

محدودة.
إلى) ننانر  فاتح  من  املالية:) السنة 

31)دجنبر).
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املدة):)99)سنة.

لدى) القايوني  اإلنداع  تم  لقد 

املحكمة االبتدائية))بتارودايت بتاريخ))

 -  552 م تحت رقم) ( (25/05/2021

السجل التجاري:)7777.

482 P

 STE  RAYAN UNIDOS

VIAJES   SARL AU
تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة بشريك وحيد 
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

 04/05/2021 في) اكادنر  بدراركة 

مسؤولية) ذات  وركة  تأسيس  تم 

محدودة بشريك وحيد خصائصها:

 RAYAN UNIDOS (: التسمية)

    VIAJES

الغير) األمتعة  يقل  (: النشاط)

املصحوبة.)النقل البري للبضائع.)

ذات) وركة  (: القايوني) الشكل 

مسؤولية وحيدة بشريك واحد

درهم) (100.000 (: الرأسما8)

فئة) من  حصة  (1000 الى) مقسمة 

100)درهم.)

املسير):)حسن اكا.

الشيكات) جميع  (: التوقيع)

بالتوقيع) سارية  تكون  والكمبياالت 

الفريد للسيد حسن اكا.

 2 رقم) الشقة  (: االجتماعي) املقر 

حي) (216 رقم) عمارة  االو8  الطابق 

النهضة دراركة اكادنر.

املدة:)99)سنة

السنة) تبدأ  (: االجتماعية) السنة 

االجتماعية في األو8 من ننانر وتنتهي)

السنة) وستشمل  ديسمبر،) (31 في)

النهائي) تأسيس  وقت  األولى  املالية 

للشركة حتى)31)ديسمبر)2021

بمصلحة) تم  القايوني  اإلنداع 

التجارية) باملحكمة  التجاري  السجل 

باكادنر في)25/05/2021.

رقم اإلنداع)99758.

483 P

 STE  TRANS MESSAGERIE

  EUROP-SAHARA  SARL
تـــــأســيس وـــركــة

بتاريخ) عرفي  عقد  على  بناءا 

القوايين) وضع  تم  (19/04/2021

األساسية لشركة محدودة املسؤولية)))

TRANS MESSAGERIE EUROP-

SAHARA)ذات الخصائص التالية):)

الهدف):)هدف الشركة في املغرب)

كما في الخارج هو):

لفائدة) ( واالمتعة) ( البضائع) يقل 

الغير

 9 بلوك س رقم) املقر االجتماعي 

حي اللة مريم سيدي افني.

املدة):))99)سنة

 100.000 في) حدد  (: الرأسما8)

حصة) (1000 على) مقسم  درهم 

اجتماعية بقيمة)100)درهم للواحدة)

وهي في يصيب السادة)):)

حصة) (500 بووكوض) الحسن 

اجتماعية.
حصة) (500 دالنوني) زينب 

اجتماعية.

:)تسير الشركة وملدة غير) التسيير)

الحسن) السيد  طرف  من  محدودة 

بووكوض

تحت) القايوني  اإلنداع  تم 
في) والتسجيل  (2021/169 رقم)

  4813 رقم) تحت  التجاري  السجل 

بتاريخ) ( باملحكمة االبتدائية بتيزييت)

  .07/05/2021

484 P

THE POWER
تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة :
في) املؤرخ  للعقد  طبقا 

وركة) تأسيس  تم  (07/50/2021

بالخصائص) املسؤولية  محدودة 

التالية:

 THE POWER(:(االسم

الهدف):)اعما8 التركيب الكهربائي)

و السمكري و باقي اعما8 التركيب.

 100.000 (: املجموعة) رأسما8 
درهم

التسيير):)زكرياء)أقشوش.
السجل التجاري):)47351

سينابيل) وركة  االجتماعي:) املقر 
وارع قاسم أمين الرقم فف367)حي)

الداخلة أكادنر
املدة):)99)سنة.

للشركة) القايوني  اإلنداع  تم 
بالسجل التجاري باملحكمة التجارية)
بتاريخ) (1696 رقم) تحت  بأكادنر 

.07/05/2021
485 P

TH DESIGNE ش.م.م 
تأسيس

في) املؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بتاريخ)))))) واملسجل  (14/04/2021
 TH((17/04/2021)تم تأسيس وركة

DESIGNE)ش.م.م.
:)أوغا8 مختلفة و البناء-))) هدفها)

األوغا8 النهائية.
وارع) (: التجاري) العنوان 
الخوارزمي رقم)160)مكرر حي املسيرة)

اكادنر.
درهم موزع) (100.000 (: رأسمالها)
إلى)1000)حصة قيمة كل حصة)100 

درهم اكتتبت على الشكل اآلتي:
-))السيد الجراي طه):))500)حصة.
((: السيد ووري موالي الحسين) (-

500)حصة.
تم تعيين كل من السيد الجراي)
طه و السيد))ووري موالي الحسين)
كمسيرنن للشركة ملدة غير محدودة.)

السيد) تم اعتماد توقيع كل من 
ووري موالي) ( الجراي طه و السيد)
في جميع العقود والوثائق) ( الحسين)
اإلدارية والبنكية.)))))))))))))))))))))))))))))))))))

99)سنة) :)مدة عمر الشركة) املدة)
من تاريخ تأسيسها النهائي.

رقم) اإلنضاحي  التجاري  السجل 
47417

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
التجارية باكادنر بتاريخ))11/05/2021 

تحت رقم))99523.
486 P

 TEAM NAVETTE شركة

SARLAU ش. م. م
تأسيس وركة م م

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

محدودة) وركة  تأسيس  تم  في 

املسؤولية تحمل الخصائص التالية:)

12/04/2021

TEAM NAVETTE)ش) (: التسمية)

م م
رأسما8 الشركة):)100.000)درهم)

 100 بقيمة) 1000حصة  إلى) مقسم 

درهم لكل حصة.

املقر االجتماعي):)دوار اورتي وادي)

الصفاء)اوتوكة انت باها.

يقل) (: االجتماعي) الهدف 

املستخدمين لحساب الغير.

من) الشركة  تسيير  التسيير:)

طرف مصطفى ابوهام رقم البطاقة)

.JB205211(الوطنية

تم إنداع امللف القايوني للشركة)

لدى املحكمةاالبتدائية بايزكان تحت)
رقم)1032)بتاريخ)05/05/2021.

487 P

شركة نجمة سكن
وركة ذات املسؤولية املحدودة

املقر االجتماعي : ودادنة املوظفين

بلوك ب، سفلي رقم 53، تيزييت
رأسما8 الشركة : 11.985.000 

درهم

تأسيس
بدنوان) توثيقي  عقد  بمقت�سى 

األستاذ مراد الصنهاجي موثق بتيزييت)
تقرر (2021 أبريل) و24) (15  بتاريخ)

ما نلي):

بيع) (+ عقاري) منعش  (: الهدف)

جميع) واستيراد  تصدنر  (+ وراء) (+

والسكن) بالبناء) املتعلقة  اللوازم 

وجميع) (+ واالقتصادي) االجتماعي 

بصفة) بها  تتعلق  التي  العمليات 

مباورة أو غير مباورة.

املقر االجتماعي):)ودادنة املوظفين،)

بلوك ب،)سفلي رقم)53،)تيزييت.
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املدة):)99)سنة.

الرأسما8):)11.985.000)درهم.

واحمد) بنهمو  بوجمعة  (: التسيير)

بنهمو.

بكتابة) القايوني  اإلنداع  تم 

تزييت) االبتدائية  للمحكمة  الضبط 

تحت رقم)188)بتاريخ)21)ماي)2021.
من أجل الخالصة والبيان

التسيير

488 P

شركة ا س ان تي اس كوم
ش.م.م بشريك وحيد

برأسما8 اجتماعي قدره 100.000 

درهم

عند وركة موريش ش.م.م، 39 

وارع لال الياقوت الطابق الخامس 

الشقة «د»الدار البيضاء

)بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
تمت صياغة القايون) (17/03/2021

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

ذات) وحيد  بشريك  املحدودة 

الخصائص التالية):)

الغرض االجتماعي):)

وبكات) أوغا8  في  مقاو8 

االتصا8،)أعما8 مختلفة.))

تي اس كوم)) ان  ا س  (: التسمية)

ش.م.م بشريك وحيد.)

وركة) عند  (: االجتماعي) املقر  (

لال) وارع  (39 ش.م.م،) موريش 

الياقوت الطابق الخامس الشقة)«د»)

الدار البيضاء.

املدة):)حددت في)99)سنة.)

الرأسما8 والحصص االجتماعية):)

درهم) (100.000 في) الرأسما8  حدد 

اجتماعية) حصة  (1000 إلى) مقسم 

موزعة) (، درهم للواحدة) (100 بقيمة)

كاآلتي):)

ابراهيم الكرزني)1000)حصة.

من) مسيرة  الشركة  (: التسيير)

طرف السيد ابراهيم الكرزني وذلك)

ملدة غير محدودة حيث يعود إليه كل)

من التوقيعين البنكي و االجتماعي.

 16 توزع حسب الفصل) (: األرباح)

من القايون األسا�سي للشركة.

ثم اإلنداع القايوني لدى املحكمة)

س.ت تحت) التجارية الدار البيضاء)

بتاريخ) (777085/2021 (: رقم) عدد 

.05/05/2021
مقتطف قصد اإلوهار)

489 P

STE BACHOD TRANS شركة

SARL

تأسيس وركة م م 
مؤرخ)) عرفي  عقد  بمقت�سى 

تأسيس) تم  (11/05/2021 في)

تحمل) املسؤولية  محدودة  وركة 

الخصائص التالية):

اسم) الشركة  تحمل  (: التسمية)

  STE BACHOD TRNS SARL

تحدد رأسما8) (: رأسما8 الشركة)

درهم) (100.000 مبلغ) في  الشركة 

 100 حصة بقيمة) (1000 مقسم الى)

درهم لكل حصة مقسمة كالتالي):

رقم) بشوظ،) هللا  عبد  السيد 

 500 JH34712)ب) البطاقة الوطنية)

حصة.

السيد نحيى بشوظ)،)رقم البطاقة)

الوطنية)JB460349)ب)500)حصة.

املقر االجتماعي):)زيقة وادي درعة)

حي تن بيوكرى اوتوكة أنت بها.

يقل) (: االجتماعي) الهدف 

املستخدمين لحساب الغير.

التسيير):)تحدد تسيير الشركة من)

طرف):

السيد نحيى بشوظ رقم البطاقة)

.JB460349(الوطنية

تم انداع امللف القايوني للشركة)

لدى املحكمة االبتدائية إليزكان تحت)

رقم)1145)بتاريخ)21/05/2021)رقم)

السجل التجاري)23363.

490 P

شــركةأكاباك
ش.م.م.

 SOCIETEAGAPACK sarl 
رأس مالها : 100.000 درهم

C/O حي الجهاد بنعنفر القليعة
انت ملو8

تأسيس وركة ذات املسؤولية 
املحدودة

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
تم إحداث القايون) (،2021 ماي) (03
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
للعقد،) املوقع  طرف  من  املحدودة 

خصائصها كالتالي):
 STE أكاباك) وركة  (: التسمية)

AGAPACK
C/O)حي الجهاد) (: املقر االجتماعي)

بنعنفر القليعة انت ملو8.
استيراد) (: االجتماعي) الهدف 
 IMPORTATION ET وتصدنر.)

EXPORTATION
(: في) حدد  الشركة  ما8  رأس 
 1000 إلى) مقسم  درهم  (100.000
للحصة) درهم  (100 فئة) من  حصة 

الواحدة نملكها):
 500 الدهوري) املصطفى  السيد 

حصة.
 500 الحمومي) ناسين  السيد 

حصة.
السيداملصطفى) عين  (: التسيير)
غير) ملدة  للشركة  مسير  الدهوري 

محدودة.
إلى) ننانر  فاتح  من  املالية:) السنة 

31)ديسمبر.
لدى) القايوني  اإلنداع  تم  لقد 
بتاريخ) بايزكان  االبتدائية  املحكمة 
 -  1170 رقم) تحت  (25/05/2021

السجل التجاري):)23389.
491 P

STE MEDANIR
 SARL

رأسمالها : 100.000 درهم 
تأسيس وركة

تأسست) عرفي  عقد  وبموجب 
املحدودة) املسؤولية  دات  وركة 
بتاريخ)) (05/05/2021 إسم) تحت 

. MEDANIR SARL

هدفها):

التجارة.

أعما8 البناء.

االستراد والتصدنر.

بشارع الحاج) (: التجاري) العنوان 

 53 رقم) اوفال  تكمي  حي  الحبيب 

الدويرة الجهادنة ايزكان.
رأسمالها):)100.000)درهم موزعة)

إلى)1000)حصة قيمة كل حصة)100 

دراهم،)موزعة كما نلي):

السيد أيير بطا8):)500حصة.

السيد محمد الغوفي):)500حصة.

السيد) تعيين  تم  الشركة  لتسيير 

مسيرا) الغوفي  محمد  و  بطا8  أيير 

مع) محدودة  غير  ملدة  الشركة 

حسب) الصالحيات  كامل  تخويلهما 

القايون األسا�سي للشركة.

املدة):)99)سنة من تاريخ تأسيسها.

بمكتب) تم  القايوني  اإلنداع 

االبتدائية) باملحكمــة  لدى  الضبط 

بتاريخ) (1174 رقم) تحت  بايزكان 

.25/05/2021

 MEDANIR  SARL(سجلت وركة

بالسجل التجاري بايزكان تحت رقم)))

23395)بتاريخ)25/05/2021.

492 P

STE IVATRA NEGOCE
تأسيس وركة

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سي 

تأسيس) تم  بيوكرى  (09/04/2021

وركة ذات املسؤولية املحدودة ذات)

الخصائص التالية):

  STE IVATRA وركة) (: التسمية)

NEGOCE

الشوك) دوار  (: االجتماعي) املقر 

الخربة سيدي الطيب انت اعميرة.

الهدف):)

 TRAVAUX DIVERS OU DE

CONSTRUCTION

املدة):)99)سنة.

درهم) (100.000 (: الرأسما8)

فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

100)درهم لكل واحدة.)
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100%)أي)1000)حصة اجتماعية)

لفائدة املصطفى حماد.)

السيد) تعيين  تم  (: التسيير)

املصطفى حماد كمسير للشركة))ملدة))

غير محدودة.

اإلنداع) تم  (: القايوني) اإلنداع 

القايوني باملحكمة االبتدائية بايزكان)

رقم) تحت  (17/05/2021 بتاريخ)

1109)والسجل التجاري رقم)23317.

493 P

HOSTLAB
 SARL

مشروع موالي البقعة 91 الطابق 

الثاني الشقة 2  الدراركة

تأسيس وركة
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

07/02/2020)تم تأسيس ش٠م٠م.)

 HOSTLAB SARL(:(التسمية

محدودة) وركة  (: الشكل)

املسؤولية.

 91 :)مشروع موالي البقعة) املقر)

الطابق الثاني الشقة)2)الدراركة.

الغرض):)صانع أجهزة أو قطع غيار)

بدلة األسنان.

الرأسما8):)حدد في مبلغ)100.000  

درهم أي)1000)حصة ب)100)درهم)

للحصة موزعة على الشكل التالي):

 100.000 أوريك) نونس  السيد 

درهم) (100 حصة) (1000 أي) درهم 

الحصة.

املسير):)السيد نونس أوريك.

االمضاء):)السيد نونس أوريك.

وقد تم اإلنداع القايوني باملحكمة)

التجارية ألكادنر بتاريخ)23/07/2020 

تحت رقم)92501.

494 P

STE KESST
  SARL AU

نوم) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إنشاء)وركة ذات) (2021/03/05

الخصائص التالية):

 STE KESST S.A.R.L (: التسمية)

 AU

املقر):)وارع)18)يويبـر رقم)20)الحي)

الحسني تجزئة تاغزوت ايزكان.

غـرض الشركة):)املصـبنة.

درهم) (100.000 (: الرأسما8)

من) يقدنة  حصة  (1000 إلى) مقسم 

فئة)100)درهم كما نلي):))

وـانب حسن):)1000)حصة.

التسيير في شخص))وانب حسن.

ا إلنداع القايوني وضع باملحكمة)

االبتدائية بايزكان نوم)25/05/2021  

التجاري) والسجل  (1173 رقم) تحت 

تحت رقم)23393.
مقتطف قصد اإلوهار

495 P

STE SPRIT FRIO

SARL AU

نوم) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

20 /04/ 2021)تم إنشاء)وركة ذات)

الخصائص التالية):

 STE SPRIT FRIO (: التسمية)

SARL AU

والدولي) الوطني  النقل  (: الهدف)

للبضائع لصالح الغير.)

املقر):)عمارة)14)وقة)457)اكدا8)

تليال اكادنر.

درهم) (100.000 (: الرأسما8)

مقسمة كاآلتي):

 1000 (: اومنصور) علي  السيد 

حصة))100)درهم للحصة(.

التسيير):)السيد علي اومنصور.

اإلنداع القايوني وضع في املحكمة)

 20/05/2021 نوم) باكادنر  التجارية 

تحت رقم)99632.

السجل التجاري):)47507.

496 P

شــــركة اريــس تيـــم كـــار
ش.م.م

SOCIETE ARIS TEAM CARS sarl 
رأس مالها 100.000 درهم

املقر االجتماعي : محل تجاري رقم 1 
عمارة ابوزرار درب العفو تارودايت
تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
تم إحداث القايون) (،2021 ماي) (19
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
املحدودة))من طرف املوقعون للعقد،)

خصائصها كالتالي):
كار) تيم  أريس  وركة  (: التسمية)

STE ARIS TEAM CARS(ش.م.م
املقر االجتماعي):)محل تجاري رقم)
1)عمارة ابوزرار درب العفو تارودايت.)

الهدف االجتماعي):
كراء)السيارات بدون سائق.

 LOCATION DE VOITURES
 SANS CHAUFFEUR

(: في) حدد  الشركة  ما8  رأس 
 1000 إلى) مقسم  درهم  (100.000
للحصة) درهم  (100 فئة) من  حصة 

الواحدة نملكها كل من):
 334 شجيعي) لحسن  السيد 

حصة.
السيد عمر شجيعي)333)حصة.

السيد ابراهيم ابورك)333)حصة.
من فاتح ننانر إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر.
العام) الجمع  قرار  بمقت�سى 
ماي) (19 بتاريخ) املؤرخ  التأسي�سي 

2021،)تقرر ما نلي:
لحسن) السيد  عين  (: التسيير)
الحامل لبطاقة التعريف) ؛) شجيعي)
وحيدا) مسيرا  ؛) (JC400516 رقم)
لشركة) محدودة.) غير  ملدة  للشركة 

«أريس تيم كار ش.م.م».)
لحسن) السيد  (: البنكي) اإلمضاء)

شجيعي.
لدى) القايوني  اإلنداع  تم  لقد 
املحكمة االبتدائية بتارودايت بتاريخ)
25/05/2021)تحت رقم:)550/2021 

-)السجل التجاري:)7775.
497 P

شركة نوريم بوطي
رأس مالها 100.000 درهم

18/161 ممر 950 بلوك 7 قصبة 
الطاهر أنت ملو8 

تأسيس وركة ذات املسؤولية 
املحدودة بالشريك الوحيد

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
26)أبريل)2021)،)تم إحداث القايون)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
املحدودة بالشريك الوحيد من طرف)

املوقع للعقد،)خصائصها كالتالي):
التسمية):)يوريم بوطي.

ممر) (161/18 (: اإلجتماعي) املقر 
أنت) الطاهر  قصبة  (7 بلوك) (950

ملو8.)
استيراد) (: اإلجتماعي) الهدف 

وتصدنر.
(: في) حدد  الشركة  ما8  رأس 
 1000 إلى) مقسم  درهم  (100.000
للحصة) درهم  (100 فئة) من  حصة 
السيد) كاملة  نملكها  الواحدة 

اكرضوض محمد.
عين السيد اكرضوض) (: التسيير)
محمد مسيرا وحيدا للشركة ملدة غير)

محدودة.
من فاتح ننانر إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر.
لدى) القايوني  اإلنداع  تم  لقد 
بتاريخ) بايزكان  االبتدائية  املحكمة 
 .1077 رقم) تحت  (10/05/2021

السجل التجاري):)23279.
498 P

شركة أ م ل ليبراري
ش.م.م
تأسيس

املؤرخ) العرفي  العقد  بموجب 
تم) (2021 ( ماي) (02 بتاريخ) بأكادنر 
مسؤولية) ذات  وركة  تأسيس 
محدودة بشريك وحيد وباملواصفات)

التالية):
أ م 8 ليبراري ش.م.م) (: التسمية)

بشريك وحيد.
التجاري) املركز  (117 رقم) (: املقر)

سيدي نوسف أكادنر.
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الهدف):)مكتبة وطباعة.
 100.000 (: الشركة) ما8  رأس 

درهم.

بمكتب) القايوني  اإلنداع  تم 

التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

بأكادنر نوم)18)ماي)2021)تحت رقم)

اليوم) يفس  في  والتسجيل  (99599

بالسجل التجاري تحت رقم)47481.
مقتطف من أجل اإلوهار

499 P

STE SOGETIP
SARLAU

تأسيس وركة محدودة املسؤولية
بمقت�سي عقد عرفي محرر بتاريخ)

تأسيس وركة) تم  (2021 مارس) (26

محدودة املسؤولية ذات الخصائص)

التالية):

 STE SOGETIP :)وركة) التسمية)

SARLAU
املقر ألالجتماعي):)بلوك)8)رقم)85 

حي اكيا عبو املزار انت ملو8.

الهدف):)البناء)واألوغا8 املختلفة.

 100.000 (: االجتماعي) الرأسما8 

حصة) (1000 على) مقسمة  درهم 

الواحدة) للحصة  درهم  (100 بقيمة)

مكتتبة.)

العزيز) عبد  تعيين  تم  (: التسيير)

بويكاب كمسير للشركة.

املدة):)99)سنة.

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

ننانر وتنتهي في)31)ديسمبر.

بالسجل) الشركة  تسجيل  تم 

 982 رقم) تحت  بايزكان  التجاري 

بتاريخ)28)أبريل)2021.

500 P

SOCIETE GEB DENTAL SUD
SARL

تأسيس وركة
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سي 

05/04/2021)بانت ملو8 تم تأسيس)

وركة ذات املسؤولية املحدودة ذات)

الخصائص التالية):

 SOCIETE GEB :)وركة) التسمية)
DENTAL SUD SARL

حي) (7 بلوك) (: ألالجتماعي) املقر 
قصبة الطاهر انت ملو8.

 MARCHAND DE (: الهدف)
 PRODUITS CHIMIQUES POUR

LES DENTISTES EN DETAIL
املدة):)99)سنة.

درهم) (100000 (: الرأسما8)
فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

100)درهم لكل واحدة.)
اجتماعية) حصة  (330 أي) (%33

لفائدة نونس بعال.
اجتماعية) حصة  (340 أي) (%34

لفائدة))خدنجة الكروازي.
اجتماعية) حصة  (330 أي) (%33

لفائدة غزالن الكروازي.
بعال) نونس  تعيين  تم  (: التسيير)

كمسير للشركة))ملدة غير محدودة.
اإلنداع) تم  (: القايوني) اإلنداع 
القايوني باملحكمة االبتدائية بايزكان)
رقم) تحت  (17/05/2021 بتاريخ)
1110)والسجل التجاري رقم)23319.
501 P

 STE FRESCAGRI
SARL

بمقت�سي عقد عرفي املؤرخ بتاريخ)
تأسيس) تم  بإيزكان  (21/04/2021
املحدودة) املسؤولية  ذات  وركة 

تحمل الخصائص التالية):
 STE FRESCAGRI (: التسمية)

SARL
املركز) ( (19 رقم) (: املقر االجتماعي)

التجاري مسدورة ايزكان.
رأس املا8):)100.000)درهم.

املدة):)99)سنة.
هللا) عبد  رامي  السيد  (: املسير)

والسيد أوسعادا رويد.
:)تسيير وإدارة الضيعات) النشاط)

الفالحية.
تم اإلنداع القايوني لدى املحكمة)
 10/05/2021 في) بايزكان  االبتدائية 

تحت رقم)1082.
502 P

KANDAL TRAVAUX
S.A.R.L.A.U

 GH 25 املقر االجتماعي : وقة 22 أ
السعادة الحي املحمدي اكادنر

انشاء وركة
بتاريخ)) عرفي  عقد  بمقت�سى 
القايون) وضع  ثم  (29/03/2021
األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية)

ذات املميزات التالية):
  KANDAL TRAVAUX (: االسم)

.S.A.R.L.A.U
هدف الشركة):

االوغا8 املختلفة وحفر اآلبار.
املدة محددة في)99)سنة.)

الرأسما8 محدد في مبلغ)100.000 
درهم مقسم الى)1000)حصة من فئة)
الواحدة قد تم) درهم للحصة  (100

اكتتابها للسيد عمار محمد.
عمار) السيد  تعيين  تم  (: التسير)
غير) ملدة  للشركة  كمسير  محمد 
محدودة مع إعطائه صالحية اإلمضاء)

اإلداري و البنكي منفردا.
لتكوين) (5% اقتطاع) نتم  األرباح 
عليه) املنصوص  االحتياطي  الرصيد 

قايويا.
اإلنداع) تم  (: القايوني) اإلنداع 
لدى) الضبط  بكتابة  القايوني 
رقم) باكادنرتحت  التجارية  املحكمة 

99716)بتاريخ)21/05/2021.
للخالصة والتذكير

قبا8 حسن

503 P

OFFSHORE BAY شركة
 ش.م.م بشريك واحد

رأسمالها 100.000 درهم
املقر االجتماعي : رقم 128، مكتب 

رقم 203،الطابق الثاني عمارة 
سنوان حي فويتي العليا أكادنر

تـأسـيـس
توقيع) ذي  عرفي  عقد  بموجب 
خاص بتاريخ)11/05/2021)واملسجل)
تم وضع) (17/05/2021 نوم) بأكادنر 
ذات) لشركة  األسا�سي  القايون 
الخاصيات) ذات  مسؤولية محدودة 

التالية):

داخل) الشركة  تهدف  (: الـهــدف)

املغرب.

 Call((8إنشاء)وإدارة مراكز االتصا

(Center

)استطالع) والتسويق) االتصاالت 

اإلعاليات،) الهاتف،) عبر  الرأي 

التسويق) بعد،) عن  البيع  التنقيب،)

عبر الهاتف،)إعادة التشغيل)...(.

التجارة بشكل عام.

السلع) وتصدنر  استيراد 

أو) وتأجير  وبيع  ووراء) والخدمات،)

تأجير وإدارة جميع املمتلكات املنقولة)

أو غير املنقولة املفيدة أو الالزمة ألداء)

األنشطة املذكورة.

العمليات) جميع  العموم  وعلى 

والغير) العقارية  املالية،) التجارية 

العقارية التي لها عالقة مباورة أو غير)

املباورة بأهداف املشار إليها والتي من)

وأنها تطوير وتوسيع نشاط الشركة.

OFFSHORE BAY (: التسميــة)

ش.م.م بشريك وحيد.

املقر االجتماعي):)رقم)128،)مكتب)

عمارة) الثاني  الطابق  (،203 رقم)

سنوان حي فويتي العليا أكادنر.

الـــمــدة):)99)سنة.

درهم) (100.000 (: الـرأسـمـا8)

اجتماعية) حصة  (1000 إلى) مقسم 

100)درهم للحصة الواحدة) من فئة)

بالكامل) ومحررة  يقدا  مكتتبة 

أحمد) حمير  للسيد  كلها  ومسندة 

أمين.

إلى ننانر  فاتح  من  (:  الـسـنـــة)

31)ديسمبر.)

يسير الشركة ملدة غير) (: الـتـسـيـير)

محدودة كل من السيد حمير أحمد)

أمين.

السجل التجاري):)47551)أكادنر.

كتابة) لدى  القايوني  اإلنداع  تم 

بأكادنر) التجارية  باملحكمة  الضبط 

نوم)24/05/2021)تحت رقم)99733.
بمثابة مقتطف وبيان

504 P
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 SOCIETE NIDAL
IMMOBILIER

SARL AU
وركة ذات املسؤولية املحدودة

ذات الشريك الوحيد
رأسمالها : 100.000 درهم

مصحة أركاية وارع املعارض أكادنر
س.ت 47473 أكادنر

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بأكادنر)
ثم تأسيس وركة) (2021 ماي) (04 في)
ذات) املحدودة  املسؤولية  ذات 
الخصائص) ذات  الوحيد  الشريك 

اآلتية):
 SOCIETE NIDAL (: التسمية)

IMMOBILIER SARL AU
الهدف):)الترويج العقاري،وراء،)-)
تشييد املباني بقصد بيعها أو تأجيرها.
أركاية) مصحة  (: االجتماعي) املقر 

وارع املعارض أكادنر.
املدة):)99)سنة ابتداء)من تأسيس)

الشركة.)
درهم) (100.000 (: الرأسما8)
مقسم إلى)1000)حصة من فئة)100 

درهم.
من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 
فاتح ننانر إلى)31)ديسمبر من كل سنة.
بمقت�سى الفصل)33)من القايون)
السيد) تعيين  تم  للشركة  األسا�سي 
يضا8 أمين الصوابني كمسير للشركة)

ملدة غير محدودة.
والتقيد) القايوني  اإلنداع  تم 
بالسجل التجاري باملحكمة التجارية)
ألكادنر نوم)18)ماي)2021)تحت رقم))

99583)و47473.
505 P

 NEW SMELL شركة
 SARL 

تأسيس وركة ذات مسؤولية 
محدودة 

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
بتيزييت قد) (2021 مارس) (24 بتاريخ)
مسؤولية) ذات  وركة  تأسيس  تم 
الخصائص) تحمل  التي  و  محدودة 

التالية):

 NEW SMELL SARL(:(التسمية
غسل) مقهى،) (: الهدف االجتماعي)

السيارات.
 100.000 (: الشركة) رأسما8 

درهم.
 50.000 (: الزهراء) فاطمة  افقير 

درهم.
حزرك سناء):)50.000)درهم.

 1 كلم) كراج  (: االجتماعي) املقر 
طريق اكادنر)-)تيزييت.

التسيير):)تم تعيين السيدة.
كمسيرة)) الزهراء) فاطمة  افقير 

للشركة ملدة غير محدودة.)
إنداع) تم  (: القايوني) اإلنداع 
الضبط) بمكتب  القايوني  امللف 
بتيزييت) االبتدائية  املحكمة  لدى 
رقم) تحت  (07/04/2021 ( ( ( بتاريخ)

.126/2021
506 P

ATLAS OFF ROAD EVASION
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد )في طور التصفية(
وعنوان مقرها االجتماعي رقم 03 
مركب دار الطالب تلوين - 83000 

تارودايت
رقم التقييد في السجل التجاري 

2227
حل وركة

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2021 ماي) (19 في) املؤرخ 
محدودة) مسؤولية  ذات  وركة 
 ATLAS OFF الوحيد) الشريك  ذات 
رأسمالها) مبلغ  (ROAD EVASION
مقرها) وعنوان  درهما  (268.000.00
اإلجتماعي رقم)03)مركب دار الطالب)
(: تارودايت يتيجة 8) (83000 (- تلوين)

العجز.
 03 التصفية ب رقم) وحدد مقر 
 83000 (- تلوين) الطالب  دار  مركب 

تارودايت.)
وعين):

 MASSE Etienne, السيد)ة()
كمصفي) فرنسا  وعنوايه  (Maurice

)ة()للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصفية):)
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
ماي) (24 االبتدائية بتارودايت بتاريخ)

2021)تحت رقم)442.
507 P

 IMMOGADOR شــركة
S.A.R.L

وركة محدودة املسؤولية
رأسمالها : 10.000 درهم 

املقر االجتماعي : إقامة صابرينا
الطابق الثالث، وارع الحسن 

الثاني، أكادنر
حل الشركة - إعتماد التصفية 

الودنة
تعيين مصف - تحدند مقر التصفية

بتاريخ) مداوالتها  اثر  على  (: أوال)
الجمعية) قررت  (15/02/2021
وركة) لشركاء) العادنة  غير  العامة 
وركة ذات) (IMMOGADOR SARL
مسؤولية محدودة برأسما8)10.000 
(: االجتماعي) مقرها  املوجود  درهم 
إقامة صابرينا،)الطابق الثالث،)وارع)
مسجلة) أكادنر،) الثاني،) الحسن 
املحكمة) لدى  التجاري  بالسجل 
 25199 رقم) تحت  بأكادنر  التجارية 

ما نلي):
تقرير) على  املصادقة  و  الدراسة 
الشركة) بحل  املتعلق  املسيرنن 

وتصفيتها.
حل الشركة بصفة مبكرة ابتداء)

من)15/02/2021. 
القوايين) من  (5 الفصل) تعدنل 
بمدة) املتعلق  للشركة  األساسية 

الشركة.
التصفية) طور  في  الشركة  وضع 

الودنة.
السيد) املسيرنن  ملهام  حد  وضع 
فايوري) والسيدة  صبري  الحبيب 

نعيمة.
صبري) الحبيب  السيد  تعيين 

كمصفي للشركة.

تحدند سلطات املصفية.

باملقر) التصفية  مقر  تحدند 

صابرينا،) بإقامة  الكائن  االجتماعي 

الطابق الثالث،)وارع الحسن الثاني،)

أكادنر.)

ستبعث) املراسالت  أن  تقرير 

نمكن) حيث  التصفية  مقر  إلى 

املتعلقة) واملستندات  العقود  تبليغ 

بالتصفية.)

املتعلقة) الوثائق  إنداع  أن  كما 

بالسجل) الحقا  سينجز  بالتصفية 

باملحكمة) الضبط  بكتابة  التجاري 

التجارية بأكادنر.

ثم إيجاز اإلنداع القايوني) (: ثاييا)

التجارية) باملحكمة  الضبط  بكتابة 

بتاريخ) (98917 رقم) تحت  بأكادنر 

.31/03/2021
للخالصة البيان

508 P

 EVH CONSULTING شركة
 SARL AU

وركة ذات املسؤولية املحدودة

ذات الشخص الوحيد

مقرها اإلجتماعي : رقم 5، عمارة 

أمنار، 21 زيقة وجدة

حي الباطوار، 80000، أكادنر

حل الشركة - إعتماد التصفية 
الودنة

تعيين مصف - تحدند مقر التصفية
بتاريخ) مداوالتها  اثر  على  (: أوال)

الجمعية) قررت  (10/08/2020

 EVH لشركة) العادنة  غير  العامة 

وركة) (CONSULTING SARL AU

ذات) محدودة  مسؤولية  ذات 

الشخص الوحيد برأسما8)100.000 

االجتماعي) مقرها  املوجود  درهم 

5،)عمارة أمنار،) باملحل الكائن برقم)

الباطوار،) حي  وجدة،) زيقة  (21

بالسجل) مسجلة  أكادنر،) (،80000

التجارية) املحكمة  لدى  التجاري 

بأكادنر تحت رقم)30253)ما نلي):
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تقرير) على  املصادقة  و  الدراسة 
الشركة) بحل  املتعلق  املسيرة 

وتصفيتها)؛
حل الشركة بصفة مبكرة ابتداء)

من)10/08/2020)؛)
القوايين) من  (5 الفصل) تعدنل 
بمدة) املتعلق  للشركة  األساسية 

الشركة)؛
التصفية) طور  في  الشركة  وضع 

الودنة)؛
السيدة)) املسيرة  ملهام  حد  وضع 
 VANHEULE Emilie, Simonne,

Claudine)؛
 VANHEULE السيدة) تعيين 
 Emilie, Simonne, Claudine

كمصفية للشركة)؛
تحدند سلطات املصفي)؛

باملقر) التصفية  مقر  تحدند 
عمارة) (،5 برقم) الكائن  االجتماعي 
أمنار،)21)زيقة وجدة،)حي الباطوار،)

80000،)أكادنر.)
ستبعث) املراسالت  أن  تقرير 
نمكن) حيث  التصفية  مقر  إلى 
املتعلقة) واملستندات  العقود  تبليغ 

بالتصفية.)
املتعلقة) الوثائق  إنداع  أن  كما 
بالسجل) الحقا  سينجز  بالتصفية 
باملحكمة) الضبط  بكتابة  التجاري 

التجارية بأكادنر.
ثم ايجاز اإلنداع القايوني) (: ثاييا)
التجارية) باملحكمة  الضبط  بكتابة 
بتاريخ) (99097 رقم) تحت  بأكادنر 

.13/04/2021
للخالصة البيان

509 P

MULTI-TACHES DU SOUSS
S.A.R.L 

وركة محدودة املسؤولية
رأسمالها 100.000 درهم 

املقر االجتماعي : رقم 69، الكاس، 
آنت ملو8، إيزكان

حل الشركة - اعتماد التصفية 
الودنة

تعيين مصف - تحدند مقر التصفية
بتاريخ) مداوالتها  اثر  على  (: أوال)
الجمعية قررت  (2021 فبرانر) (15

وركة))))) لشركاء) العادنة  غير  العامة  (
(«MULTI-TACHES DU SOUSS»
محدودة) مسؤولية  ذات  وركة 
املوجود) درهم  (100.000 برأسما8)
الكاس،) (،69 مقرها االجتماعي برقم)
آنت ملو8،)إيزكان،)مسجلة بالسجل)
اإلبتدائية) املحكمة  لدى  التجاري 

بإيزكان تحت رقم)2217)ما نلي):
تقرير) على  واملصادقة  الدراسة 
املسير املتعلق بحل الشركة وتصفيتها.
حل الشركة بصفة مبكرة ابتداء)

من)15)فبرانر)2021. 
القوايين) من  (5 الفصل) تعدنل 
بمدة) املتعلق  للشركة  األساسية 

الشركة.
التصفية) طور  في  الشركة  وضع 

الودنة.
السيد) املسير  ملهام  حد  وضع 

توفيق الصدنق.
الصدنق) توفيق  السيد  تعيين 

كمصفي للشركة.
تحدند سلطات املصفي.

باملقر) التصفية  مقر  تحدند 
الكاس،) (،69 االجتماعي الكائن برقم)

آنت ملو8،)إيزكان.)
تقرير أن املراسالت ستبعث إلى مقر)
العقود) تبليغ  نمكن  التصفية حيث 

واملستندات املتعلقة بالتصفية.)
املتعلقة) الوثائق  إنداع  أن  كما 
بالسجل) الحقا  سينجز  بالتصفية 
باملحكمة) الضبط  بكتابة  التجاري 

اإلبتدائية بإيزكان.
:))ثم إيجاز اإلنداع القايوني) ( ثاييا)
اإلبتدائية) باملحكمة  الضبط  بكتابة 
بتاريخ) (662 رقم) تحت   بإيزكان 

16)مارس)2021.
للخالصة البيان

510 P

SOSEDIK NEGOCE 
 S.A.R.L

وركة محدودة املسؤولية
رأسمالها 100.000 درهم 

املقر االجتماعي : زيقة رقم 13، 
املنطقة الصناعية آنت ملو٬8 إيزكان

حل الشركة - اعتماد التصفية 
الودنة

تعيين مصف - تحدند مقر التصفية
بتاريخ) مداوالتها  اثر  على  (: أوال)
الجمعية) قررت  (2021 فبرانر) (15
وركة لشركاء) العادنة  غير  العامة 

وركة) («SOSEDIK NEGOCE»
برأسما8) محدودة  مسؤولية  ذات 
مقرها) املوجود  درهم  (100.000
املنطقة) (،13 رقم) بزيقة  االجتماعي 
الصناعية آنت ملو8،)إيزكان،)مسجلة)
املحكمة) لدى  التجاري  بالسجل 
 7351 رقم) تحت  بإيزكان   اإلبتدائية 

ما نلي):
تقرير) على  واملصادقة  الدراسة 
املسير املتعلق بحل الشركة وتصفيتها.
حل الشركة بصفة مبكرة ابتداء)

من)15)فبرانر)2021. 
القوايين) من  (5 الفصل) تعدنل 
بمدة) املتعلق  للشركة  األساسية 

الشركة.
التصفية) طور  في  الشركة  وضع 

الودنة.
السيد) املسير  ملهام  حد  وضع 

توفيق الصدنق.
الصدنق) توفيق  السيد  تعيين 

كمصفي للشركة.
تحدند سلطات املصفي.

باملقر) التصفية  مقر  تحدند 
(،13 رقم) بزيقة  الكائن  االجتماعي 
املنطقة الصناعية آنت ملو8،)إيزكان.)
تقرير أن املراسالت ستبعث إلى مقر)
العقود) تبليغ  نمكن  التصفية حيث 

واملستندات املتعلقة بالتصفية.)
املتعلقة) الوثائق  إنداع  أن  كما 
بالسجل) الحقا  سينجز  بالتصفية 
باملحكمة) الضبط  بكتابة  التجاري 

اإلبتدائية بإيزكان.
:))ثم إيجاز اإلنداع القايوني) ( ثاييا)
اإلبتدائية) باملحكمة  الضبط  بكتابة 
بتاريخ) (663 رقم) تحت   بإيزكان 

16)مارس)2021.
للخالصة البيان

511 P

MULTI-TACHES DU SOUSS
S.A.R.L 

وركة محدودة املسؤولية
رأسمالها 100.000 درهم 

املقر االجتماعي : رقم 69، الكاس، 
آنت ملو8، إيزكان

إقفا8 التصفية الودنة
بتاريخ) مداوالتها  اثر  على  ( (:  أوال)
الجمعية) قررت  (2021 أبريل) (15
وركة لشركاء) العادنة  غير  العامة 

 MULTI-TACHES DU SOUSS  

مسؤولية) ذات  وركة  (««SARL

درهم) (100.000 برأسما8) محدودة 

باملحل) االجتماعي  مقرها  املوجود 

الكائن برقم)69،)الكاس،)آنت ملو8،)
التجاري) بالسجل  مسجلة  إيزكان،)

بإيزكان) اإلبتدائية  املحكمة  لدى 

تحت رقم)2217)ما نلي):

بعد) املصفي  تقرير  إعتماد 

الفحص)؛)

إعتماد يتائج التصفية)؛

الودنة) التصفية  إقفا8  إعالن 

للشركة)؛)

السيد توفيق) ذمة املصفي  إبراء)

الصدنق)؛

الصالحيات) املصفي  تخويل 

األخيرة) اإلجراءات  إليجاز  الضرورية 

الناتجة عن إقفا8 التصفية الودنة.)

ثاييا):))أيجز اإلنداع القايوني بكتابة)

اإلبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

 2021 ماي) (25 بتاريخ)  بإيزكان 

تحت رقم)1171.

التشطيب) طلب  سيودع  ( (: ثالثا)

 2217 رقم) التجاري  السجل  على 

املحكمة) لدى  الضبط  بكتابة 

اإلبتدائية بإيزكان وتلحق به الوثائق)

املتعلقة بالتصفية.
للخالصة البيان

املصفي

)السيد توفيق الصدنق

512 P

SOSEDIK NEGOCE
S.A.R.L 

وركة محدودة املسؤولية
رأسمالها 100.000 درهم 

املقر االجتماعي : زيقة رقم 13، 
املنطقة الصناعية آنت ملو٬8 إيزكان

إقفا8 التصفية الودنة
بتاريخ) مداوالتها  اثر  على  ( (:  أوال)

الجمعية) قررت  (2021 أبريل) (15

وركة) لشركاء) العادنة  غير  العامة 

(«SOSEDIK( NEGOCE( «SARL

محدودة مسؤولية  ذات  وركة 
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درهم املوجود) (100.000 ( برأسما8) (
(،13 رقم) بزيقة  االجتماعي  مقرها 
ملو٬8  آنت  الصناعية  املنطقة 
التجاري) بالسجل  مسجلة  إيزكان،)
بإيزكان) اإلبتدائية  املحكمة  لدى 

تحت رقم)7351)ما نلي):
بعد) املصفي  تقرير  إعتماد 

الفحص)؛)
إعتماد يتائج التصفية)؛

الودنة) التصفية  إقفا8  إعالن 
للشركة)؛)

السيد توفيق) ذمة املصفي  إبراء)
الصدنق)؛

الصالحيات) املصفي  تخويل 
األخيرة) اإلجراءات  إليجاز  الضرورية 
الناتجة عن إقفا8 التصفية الودنة.)

ثاييا):))أيجز اإلنداع القايوني بكتابة)
اإلبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 
 2021 ماي) (25 بتاريخ)  بإيزكان 

تحت رقم)1172.
التشطيب) طلب  سيودع  ( (: ثالثا)
 7351 رقم) التجاري  السجل  على 
املحكمة) لدى  الضبط  بكتابة 
اإلبتدائية بإيزكان و تلحق به الوثائق)

املتعلقة بالتصفية.
للخالصة البيان

املصفي

)السيد توفيق الصدنق

513 P

شركة سوس تايمة
ش.م.م

برأسما8 قدره: 400.000 درهم
زيقة 495 رقم 01 حي املوظفين 

أكادنر
العام) الجمع  محضر  بمقت�سى  (
أبريل) (27 بتاريخ) املنعقد  االستثنائي 
2021،)تمت املصادقة باإلجماع على)

املقترحات اآلتية):
حل الشركة.

نوسف) مشتري  (: السيد) تعيين 
مصفيا للشركة.

صالحيات.
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  ثم 
 االبتدائية بايزكان بتاريخ)21)ماي)2021  

تحت رقم)99726/ 2021.
مقتطف قصد االوهار)

514 P

STE CLIMAT BERBERE
SARL AU

املقر االجتماعي: حي تسالوت 
الفوقايية تامراغت اورير اكادنر 

بتاريخ) عرفي  عقد   بمقت�سى 
مساهم) قرر  ثم  (2021 مارس) (23

الشركة ما نلي):
املسبقة) والتصفية  الحل  (- (1

للشركة.
جوليان) روني  السيد  تعيين  (- (2

كريستيان كمصفي للشركة.
كمكان) الشركة  مقر  إتخاد  (- (3

للتصفية.)
اإلنداع) تم  القايوني  -اإلنداع 
لدى) الضبط  بكتابة  القايوني 
املحكمة التجارية باكادنر))تحت رقم))
99160))بتاريخ)19)أبريل)2021.                                                        

للخالصة والتذكير

قبا8 حسن

515 P

STE ESCOMPTE SARL
 COMPTABLE AGREE

4 IMMEUBLE MASROUR AVENUE 

HASSAN II BIOUGRA

 ELEVAGE AGRICOLE 
MASSA

SARL ش. م. م
في) مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
الجمعية) قررت  (2021 ماي) (12

العامة االستثنائية ما نلي):
1)-)حل الشركة)؛

السيد الحسن صابر) تعيين  (- (2
مصفي للشركة وجعل محل التصفية)

هو املقر االجتماعي.)
تم انداع امللف القايوني للشركة)
لدى املحكمةاالبتدائيةاليزكان تحت)

رقم)1160)بتاريخ)24)ماي)2021.
516 P

FATCHIR
sarl

حي النور، جماعة املهادي، اوالد 
تانمة، اقليم تارودايت
الفسخ املبكر للشركة
تعيين مصفي للشركة

1)-)انعقد نوم)3)ماي))2021)الجمع)
وركـة) لشركاء) االستثنائي  العام 
فيه)) قرر الشركاء) (،FATCHIR SARL

وباإلجماع ما نلي):

أ)-)الفسخ املبكر للشركة.)))))))))))))))))))))))))))))))))

تعيين السيد الشبالي محمد) ب)-)

وفق) وذلك  للشركة  كمصفي 

مقتضيات القايون األسا�سي للشركة.

لدى) القـايـوني  اإلنـداع  ثـم  (- (2

االبـتـدائيـة) باملحكمـة  الضبـط  كتابـة 

بتـارودايـت نوم)20)ماي))2021)تحت)
رقـم)435.

517 P

STE  LATILY
SARL AU

 وركة  األشخاص
رأسمالها 100.000 درهم

سجل تجاري رقم : 4421  – 

طايطان

املقر االجتماعي : الرقم 68 زيقة 02 

الحي اإلداري الوطية - طايطان

إعالن عن حل الشركة قبل األوان
)بناء)على محضر قرار الغير العادي)

  LATILY SARL AU وركة) ( لشركاء)

بطايطان،) الشركة  بمقر  واملنعقد 

بتاريخ)3)ماي)2021)تقرر ما نلي):

املقدم) التقرير  على  املصادقة 

الشركة)) بتصفية  املكلف  طرف  من 

وإعطائه اإلبراء)النهائي).

الحل النهائي للشركة وتصفيتها.

بكتابة) تم  القايوني  اإلنداع 

الضبط باملحكمة االبتدائية بطايطان)

رقم) تحت  (2021 ماي) ( بتاريخ25)

.2021/139

518 P

RANAJE CARS 
SARL

رأسمالها 100.000 درهم

 زيقة أبو العباس السبتي رقم 58 حي 

املوظفين، اكادنر

   RC°20981

ICE°001546068000017

تصفية الشركة
بمقت�سى محضر الجمع العام غير)

  2021 ماي) (5 بتاريخ) مؤرخ  العادي 

قرر فيه ما نلي):

الفسخ املسبق وتصفية الشركة.
منيركمصفي) غناج  السيد  تعيين 

للشركة بدون مقابل.
تحدند مقر التصفية بشارع املختار)

السو�سي رقم)60)حي اإلقامة،)اكادنر
الضبط) مكتبة  لدى  اإلنداع  ثم 
نوم) ألكادنر  التجارية  باملحكمة 

18ماي)2021)تحت رقم)99565.
519 P

 STE SUBLIMATION ET
SERIGRAPHIE MOUNIR

SARL
رقم 5666 دوار التمسية حي الشباب 

انت ملو8
تصفية للشركة

ماي) (7 بموجب عقد عرفي بتاريخ)
على) وركة  وركاء) صادق  (2021 

ما نلي):)
من) ابتداء) الشركة  تصفية  ( (- (1 

30)ابريل)2021 .
منير) كوش  السيد  تعيين  ( (- (2

كمصفي للشركة.
املقر) هو  التصفية  عنوان  (- (3

االجتماعي للشركة.
ثم اإلنداع القايوني لدى مصلحة)
االبتدائية) باملحكمة  الضبط  كتابة 
تحت) (2021 ماي) (24 بتاريخ) ايزكان 

رقم)1155.
520 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

MODIFICATION

 SOCIETE VIVANT
IMMOBILIER

SARL
العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
ثم) والذي  (2021 أبريل) (26 املنعقد)
بشركة)))))))))))))) تغييرات  احدات  بموجبه 
  VIVANT IMMOBILIER SARL
محدودة))) مسؤولية  ذات  وركة 
حيت اتفق على) (100.000 رأسمالها)

مانلي):
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تفويت)333)حصة مملوكة للسيد))
السيد) لصالح  ( الحسين) االبراهمي 

املنصوري سعيد.
تحبين القايون األسا�سي.))

القايوني باملحكمة)) ( اال نذاع) ( ثم)
   2021 ماي) في21) باكادنر  التجارية 

تحت رقم)99711.
521 P

مكتـــب حسابــات ســروا))ش.)م.م.
عمــارة دامو وــارع محمد السادس انت ملــو8

الفاكس):)05-28-24-22-65
الهاتف):)05-28-24-72-46

Sté SMIMA TOURNAGE  
 SARL 

الغير) العام  الجمع  بمقتضـى 
(،2021 ماي) (10 في) املؤرخ  العادي 
  SMIMA TOURNAGE AU(((لشركة

تقرر ما نلي):)
تفويت حصة في وركة:

عائشة) للسيدة  سهم  (500
 الصبابحي لصالح السيد عبد الرحمن)

ملسوقي.
ب) الشركة  رأسما8  في  الزيادة 
500.000)درهم لينتقل من)100.000 
وذلك) درهم  (600.000 الى) درهم 
بمساهمة عينية مقدارها خمسمائة)

ألف درهم)500.000)درهم.
عائشة) السيدة  املسيرة  استقالة 
الصبابحي من مهامها كمسيرة للشركة)
و))تعيين السيد عبد الرحمن ملسوقي)

كمسير جدند ملدة غير محدودة.
تبني قايون اسا�سي جدند للشركة)

محدودة املسؤولية).
تحيين القايون األسا�سي للشركة.

باملحكمــة) القايوني  اإلنداع  تم 
 2021 ماي) (24 االبتدائية بايزكان في)

تحت رقم1162.
522 P

شركة او.ب.م نيكوس
وركة ذات مسؤولية محدودة 

لشريك الوحيد
محل رقم 26 قيسارية بوطاليبي، 

انت ملو8
املسير) (2020 فبرانر) (9 بتاريخ) (- (1
ييكوس» «أو.ب.م  لشركة) الوحيد 

محدودة) مسؤولية  ذات  وركة  (

 100.000 رأسمالها) الوحيد  لشريك 

(: درهم مقرها االجتماعي املوجود ب)

محل رقم)26)قيسارية بوطاليبي،)انت)

ملو8،)قرر ما نلي):

تفويت حصص رأسما8 الشركة)

لصالح الشريك ادومجود سمير)؛

وتعيين) الشركة  مسير  استقالة 

ادومجود) شخص  في  جدند  مسير 

سمير)؛

تعدنل قايون األسا�سي للشركة)؛

باإلجراءات) القيام  صالحية 

القايويية.

2)-)تم اإلنداع القايوني لدى كتابة)

الضبط باملحكمة االبتدائية بايزكان)

بتاريخ)8)أبريل)2021)تحت رقم)828.
مقتطف للنشر والبيان

وركة او.ب.م ييكوس

523 P

BAT SOUSS
 SARL

 وركة ذات مسؤلية محدودة 

مقرها اإلجتماعي  :  الرقم 59 سبت 

تفراوتن تارودايت

السجل التجاري رقم 7507 

تارودايت

بمقت�سى عقد عرفي ملحضر الجمع)

 BAT لشركة) العادنة  الغير  العامة 

SOUSS SARL)))بتاريخ)24)أبريل)2021 

تم االتفاق والترا�سي على مانلي):

تخزايت)) هللا  عبد  السيد  تفويت 

أصل) من  اجتماعية  حصة  (2500

محمد) السيد  لفائدة  حصة  (5000

انت بلحاج.

على) ( تخزايت) هللا  عبد  حفاظ 

منصبه كمسير لشركة.

بلحاج) انت  محمد  تعيين 

كمسيرجدند لشركة.

تغيير الشكل القايوني من وركة)

ذات) املحدودة  املسؤولية  ذات 

ذات) وركة  إلى  الوحيد  الشريك 

املسؤولية املحدودة.

تحيين النظام األسا�سي للشركة.

تم اإلنداع القايوني بكتابة الضبط)

لتارودايت) االبتدائية   باملحكمة 

18)ماي)2021)تحت رقم)432.

524 P

STE DELTA FORAGE
 SARL

 RC(N°2915

بتاريخ) عرفي  عقد   بمقت�سى 

محضر) وضع  تم  (2021 أبريل) (23

الجمع العام نحمل الخصائص التالية):

السيد) حصة  (333 تفويت)

رقم) الوطنية  البطاقة  خالد  عالمي 

BK116261)للسيد التشفيني محمد)

.F408800(البطاقة الوطنية رقم

السيد) حصة  (333 تفويت)

رقم) الوطنية  البطاقة  حمو  عالمي 

BE529894)للسيد لعلك عبدالعزيز)

.JB178923(البطاقة الوطنية رقم

لدى) القايوني  اإلنداع  تم  لقد 

نـوم) بتارودايت  االبتدائية  ( املحكمة)

18)ماي)2021)تحت رقم)426 .

525 P

شركة غرين اليت ميديا
ش.م.م

املقر االجتماعي : الحي اإلداري 

الوطية طايطان رقم السجل 

التجاري 3637

التعريف الضريبي رقم 45660964

 رقم التعريف املوحد 

للمقاولة:001702265000064
رقم الضريبة املهنية :77240465

العامة) الجمعية  اجتماع  محضر 

أبريل) (28 غير العادنة املنعقد بتاريخ)

2021)فيما نتعلق بـ:
رويد) (: السيد) املسير  استقالة 

أمنتاك وابراء)ذمته كاملة ونهائية من)

إدارته منذ تعيينه حتى تاريخانعقاد)

الجمعية العامة الغير العادنة.

بيع)500)سهم تمت اليوم بواسطة)
رويد أمنتاك لصالح إبراهيم فاروق.

إبراهيم) (: املسيرالسيد) تعيين 

لفترة) للشركة  منفرًدا  مسيًرا  فاروق 

نتمتع) الغرض  ولهذا  محدودة،) غير 

بالسلطة الكاملة لتوقيع الشركة.

إجراؤه) تم  (: القايوني) اإلنداع 

في) بطايطان  االبتدائية  املحكمة   في 

19)ماي)2021)تحت رقم)129/2021.

526 P

G C TRAVAUX
 SARL

 RDC(N 73 BD(JAMAL

ABDENACER HAY

MASSIRA  AGADIR

1)-)بمقت�سى محضر الجمع العام)

اإلستئنائي في اكادنر))بتاريخ)23)أبريل)

2021)))تقرر ما نلي):

تم تفويت جميع))حصص السيد)-)

سمير جال8-))لصالح السيد)-)عثمان)

اعبو.)))))))))

قبو8 استقالة السيد سمير جال8)

اعبو) عثمان  السيد  نبقى  وبذلك 

املسير الوحيد))ملدة غير محدودة.)))))))))

لدى) القايوني  اإلنداع  تم  (- (2

بتاريخ) باكادنر  التجارية   املحكمة 

21)ماي)2021)تحت رقم)99724 . 
الخالصة لإلوهار)

527 P

SOCIETE  ZIFARM
SARL AU

 وركه ذات املسوليه محدودة 

ذات الشريك الوحيد

S.A.R.L  A.U

Au(capital(de 100.000 DHS

نوم) املنعقد  عرفى  لعقد   تبعا 

20)أبريل)2021)تقرر ما نلي):

السيد) من  سهم  (1000 تفويت)

خدنجة) السيدة  إلي  زيدان  حمزه 

احداد.

زيدان) حمزه  السيد  إستقالة 

كمسير لشركة.

احداد)) خدنجة  السيدة  تسمية 

كمسيرة لشركة.
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توقيع) ستحمل  الوثائق  كل 

السيدة خدنجة احداد.

وتربية) الفالحة  النشاط  زيادة 

االبقار.

العنوان) إلى  الشركة  مقر  تحويل 

31)توسعة داخلة) بلوك العيون رقم)

اكادنر.

باملحكمة) القايوي  اإلنداع  تم 

االبتدائية بايزكان نوم)11)ماي)2021 

تحت رقم)1096.
مقتطف وبيان

528 P

 STE EQUIPEMENT

INDUSTRIEL LOGISTIQUE

 SARL

)الجمع العام اإلسثنائي) بمقت�سى)

 STE EQUIPEMENT لشركة)

 INDUSTRIEL LOGISTIQUE SARL 

 2021 ماي) (10 بتاريخ) املنعقد 

رأسمالها) املسؤولية  وركة محدودة 

االجتماعي:) مقرها  درهم،) (100.000

وقة) (45 عمارة) (2 تمنارت)  اقامة 

رقم)11)بنسركاو اكادنر قرر ما نلي)):))))))))))))))

طرف) من  حصة  (500 تفويت)

لفائدة) معتصم  الحسن  السيد 

السيد خليل اوغشاوي:)500)حصة.)

درهم لكل حصة أي) (100 الثمن)

 50.000 والنهائي) االجمالي  الثمن 

)خمسون الف()درهم.

خليل) (: السادة) في  التسيير 

اوغشاوي والحسن معتصم.)

للشركة) القايوني  الشكل  تعدنل 

املسؤولية ذات) من وركة محدودة 

الشريك الوحيد الى وركة محدودة)

املسؤولية.

باملحكمة) وضع  القايوني  اإلنداع 

 99642 رقم) تحت  باكادنر  التجارية 

بتاريخ)20)ماي)2021.

529 P

STE  SIGMA INGENIERIE
  SARL AU

بتاريخ) عرفي  عقد   بمقت�سى 
وركاء) قرر  باكادنر  (2021 أبريل) (9
 SIGMA INGENIERIE SARL وركة)

AU)ما نلي):
ملك) في  حصة  (1000 تفويت)
السيد رويد كرام للسيد بالم))محمد.
من) كرام  رويد  السيد  إستقالة 
بالم)) السيد  وتعيين  كمسير  منصبه 

محمد مسيرا وحيدا للشركة.
إسناد حق التوقيع للسيد املسير)

الوحيد))بالم))محمد.)
تغيير البنود)6 7)و43)من القايون)

االسا�سي.
اإلنداع) تم  (: القايوني) اإلنداع 
باملحكمة) الضبط  بكتابة  القايوني 
  2021 7)ماي) التجارية باكادنر بتاريخ)

تحت رقم99481.
للخالصة والتذكير)

530 P

TACTICS WEB
SARL

رأسمالها 100.000 درهم
مقرها االجتماعي : تجزئة االمل 68 

مكرر ايزا- اكادنر
بمقت�سى عقد عرفي بتاريخ فاتح)
قرر مساهمو) باكادنر.) (2021 فبرانر)

الشركة ما نلي):)
تفويت)250)حصة اجتماعية من)
السيد) الى  انس  مالحة  السيد  ملك 
والى) حصة  (90 نونس) محفو�سي 
والى) حصة  (80 عماد) اوزانم  السيد 

السيد ووقي النمري)80)حصة.
السيد) السابق  املسير  استقالة 

مالحة انس.
نونس) محفو�سي  السيد  تعيين 
محدودة) غير  ملدة  للشركة  كمسير 
االجتماعي والبنكي) مع حق االمضاء)

واالداري الوحيد.
تغيير مقر الشركة من تجزئة حي)
مكرر ايزا-اكادنر الى وارع) (68 االمل)
الدويرة) (16 رقم) الحبيب  الحاج 

الجهادنة ايزكان.

تم االنداع القايوني بكتابة الضبط)

لدى املحكمة التجارية باكادنر بتاريخ)

12)ماي)2021)تحت رقم)99538.

531 P

شركة بنازي كار
وركة ذات مسؤولية محدودة

حي املطار زيقة الدار البيضاء رقم 

925 الداخلة

املجمع) محضر  بموجب  (- (1

كار) بنازي  العام االستثنائي للشركة 
مقرها) درهم  (100.000 ( رأسمالها)

زيقة) املطار  بحي  املوجود  االجتماعي 
الداخلة) (925 رقم) البيضاء) الدار 
واملنعقد بتاريخ)24)أبريل)2021)تقرر)

ما نلي):

تفويت)50%)من حصص رأسما8)

الشركة التي نمتلكها بلمهاو8 التاكي)

لصالح بناصر براهيم.

وتعيين) الشركة  مسير  استقالة 

مسير جدند في شخص بناصر براهيم.

تعدنل قايون األسا�سي للشركة.

باإلجراءات) القيام  صالحية 

القايويية.

لدى) القايوني  اإلنداع  تم  (- (2

االبتدائية) باملحكمة  الضبط  كتابة 

بالداخلة بتاريخ)18)ماي)2021)تحت)
رقم)2021/811.

مقتطف للنشر والبيان

وركة)«بنازي كار»

532 P

شركة هير سطايلين سيستيم
ش.م.م بشريك وحيد 

برأسما8 قدره : 200.000 درهم

بلوك أ 3 رقم 38 ، حي القدس ، 

أكادنر 

الجمع) محضر  بمقت�سى 

بتاريخ) املنعقد  االستثنائي  العام 

املصادقة) تمت  (،24/12/2020

باإلجماع على املقترحات اآلتية):

-))تحويل املقر االجتماعي للشركة)
إلى العنوان التالي):)رقم)15)))زيقة سال)

الحي الصناعي الدويرة ايزكان))

االجتماعي) الغرض  تمدند  (-
للشركة إلى ما نلي):

)-)استيراد وتوزيع املواد الغذائية،))
استيراد وتوزيع املواد الشبه الطبية،)

التجارة بصفة عامة).
-)تحدنث القوايين.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
بتاريخ) بايزكان  االبتدائية 
رقم) عدد  تحت  (23/03/2021

 .98822/20:
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 COMPLEXE DE PLEASANCE 
EL QODS

SARL
زيادة رأس ما8 وركة ذات مسؤولية 

محدودة
 COMPLEXE DE (: االسم)

 PLEASANCE EL QODS
 2.000.000 (: الشركة) رأسما8 

درهم.
املقر االجتماعي):)أيزا املركز أكادنر.

السجل التجاري):)9367.
الجمع العام اإلستثنائي قرر زيادة)
رأس ما8 الشركة من)100.000)درهم)

إلى))2.000.000)درهم.
للشركة) القايوني  اإلنداع  تم 
بالسجل التجاري باملحكمة التجارية)
 12 بتاريخ) (16A1 رقم) تحت  بإكادنر 

ماي)2021.
534 P

Ste BOUZINEP TRANS
S.A.R.L 

ICE 001966910000057
تعدنل الشركة

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
العام) الجمع  وافق  (2019 ( نوليو) (4

للشركة على التعدنالت التالية):
االجتماعي) الرأسما8  زيادة  (-
الى درهم  (100.000 من)  للشركة 

 1.250.000)درهم.
امبارك) بوزير  السيد  تعيين  ( (-
كمسيران)) ( لحسين) بوزير  السيد  و 

للشركة.
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بكتابة) تم  (: القايوني) االنداع 

الضبط باملحكمة االبتدائية بتيزييت)

بتاريخ) (190/2021 رقم) تحت 

.24/05/2021

535 P

STE BEST BIOUGRA شركة
 SARL

املقر االجتماعي : وارع النصر بلوك 

ب بيوكرى

رقم السجل التجاري 19527/إيزكان

 تعدنالت قايويية 

العام) للجمع  محضر  بمقت�سى 

قرر) ( (16/02/2021 في) االستثنائي 

الشركاء)ما نلي:)

الرأسما8) من  الزيادة  (- (1

أعاله) املسماة  للشركة  االجتماعي 

)برفعه) 1.900.000درهم) ( ( ( ( ( ( بقيمة)

من)100.000)درهم الى)))2.000.000 

درهم.

األسا�سي) القايون  تحيين  (- (2

للشركة.)))

-)تم انداع امللف القايوني للشركة)

لدى املحكمة االبتدائية اليزكان تحت)

رقم))601)بتاريخ)11/03/2021 .

536 P

WINE SAKOUR
SARL AU

رأسما8 الشركة: 5.000.000 درهم

وركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد

املقر االجتماعي: رقم47 زيقة 18 

الحي الجدند طايطان

السجل التجاري:889 /طايطان

التعريف املوحد 

للشركة:001597618000020

رفع رأسما8 الشركة
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

العام) الجمع  محضر  في  املمثل 

في18/05/2021  املؤرخ  االستثنائي 

للشركة تقرر ما نلي):

رأسما8) في  زيادة  (-(1

درهم) مالنين  ثالثة  بمبلغ  الشركة 

رفعه) مناجل  درهم() (3.000.000(

مليوني درهم)2.000.000درهم() من 

إلى خمسة مالنين درهم)5.000.000 

درهم(،)وذلك عن طريق اصدارثالثين)

جدندة) )30000)حصة() ألف حصة)

 100( قيمةالواحدة منها مائة درهم)

بمقاصة) ومتداولة  مكتتبة  درهم()

للشريك. الجاري  الحساب  دنون 

موزعا) الشركة  رأسما8  ليصبح 

كاالتي:

خمسة) (: عبا) بوجمعة  *السيد 

مالنين درهم))5000000.00)درهم(.

األسا�سي) النظام  تحدنث  (- (2

للشركة.

القايوني) اإلنداع  تم 

بطايطان) االبتدائية  باملحكمة 

تحت) بتاريخ24/05/2021)

رقم133/2021

537 P

CABINET SABCONSULTING

ISO BOARD MAROC
SARL 

 Siège(social : LOT(E4 TYPE

 A02 ZI(TASSILA(DCHEIRA(EL

.JIHADIA

 ICE : 002157366000006 RC :

17841 IF : 33636761

زيادة رأس ما8 الشركة
طبقا ملحضر الضبط للجمع العام)

ماي) (30 بتاريخ) للشركة  االستثنائي 

2021)تقرر ما نلي):

بمبلغ)) الشركة  رأسما8  زيادة 

إلى) ليصل  درهم  (900.000

بإصدار) وذلك  درهم  (2.000.000

درهم) (100 بقيمة) حصة  (9.000

للحصة.

الضبط) كاتب  لدى  اإلنداع  تم 

بتاريخ) بإيزكان  اإلبتدائية  للمحكمة 

10)ماي)2021)رقم)1067.

538 P

 STE  ART VERT

 PROFESSIONNEL SERVICES

SARL AU
عام) جمع  محضر  بمقت�سى 

استثنائي نوم)16/04/2021)تم))بمقر)

الشركة املصادقة على ما نلي):

تحويل املقر االجتماعي الى العنوان)

الجرف) (226 زيقة) (04 برقم) الكائن 

ايزكان.

السيد)) وتعين  املسير  استقالة 

اسكندراني حسن مسير للشركة.

للشركة) األسا�سي  القايون  تحين 

ملالمة التغيرات املحدثة.

باملحكمة)) وضع  القايوني  اإلنداع 

االبتدائية بايزكان في)))20/05/2021 

تحت رقم1137.

539 P

ESTA PESCADO DELIVERY
ش.م.م

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

أبريل) (25 الغير العادي مؤرخ بتاريخ)

2021),)للشركة):

 ESTA PESCADO DELIVERY

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

الواحد).

رأسمالها)100.000)درهم).

حيت تم تقرر ماي لي:

 03 بلوك) (: يقل مقر الشركة من)

رقم)94)حي اكركار املزار انت ملو8),)إلى)

املقر الجدند

املسيرة) حي  (10 رقم) (811 زيقة) (:

اكادنر.

تغير البنود)4)من القايون األسا�سي)

للشركة.

تعدنل القايون األسا�سي للشركة.

بكتابة) القايوني  اإلنداع  تم 

الضبط للمحكمة االبتدائية بإيزكان)

رقم:) تحت  (2021/05/06 بتاريخ)

. 1058

540 P

STE D.T EQUIPEMENT
وركة محدودة املسؤولية

املقر االجتماعي :وارع محمد 

الخامس بلوك 02  رقم 302 انت 

ملو8

ايزكان

تحويل املقر االجتماعي
بمقت�سى قرار الجمع العام الغير)

العادي و املؤرخ بتاريخ))30/01/2021 

تقررت مانلي):

االجتماعي) املقر  عنوان  تحويل 

للشركة إلى العنوان التالي:))
كيشار)) تجزئة  (04 زيقة) (03 رقم)

انت ملو8 ايزكان.

 04 رقم) الفصل  تعدنل  وبالتالي 

من القايون األسا�سي للشركة.

بكتابة) القايوني  اإلنداع  تم  لقد 

االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

بايزكان))بتاريخ))05/05/2021))تحت))

رقم)1033.
االدارة

541 P

STE FELLAH SOUSS AGRI
 SARL

وركة ذات مسؤولية محدودة 

 درهم100.000رأسمالها 

املقر االجتماعي :رقم 10 وارع محمد 

السادس -  انت ملو8

سجل تجاري رقم:9991/ ايزكان

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

اتخاذ) تم  (،2021 ابريل) (22 نوم)

القرارات التالية):

العنوان) الى  الشركة  مقر  يقل 

10)وارع محمد السادس) االتي:)رقم)

-))انت ملو8.

تحيين القايون األسا�سي للشركة.

بكتابة) القـايوني  اإلنـداع  تم 

الضبط للمحكمة اإلبتدائية بايزكان)

رقم)) تحت  (2021 ماي) (21 بتاريخ)

.1146

541P  مكرر
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 STE MAISON DE QUATRE
SAISONS
 SARL AU

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي))
قررت) ( (13/04/2021 املؤرخ بتاريخ)
 MAISON DE وركة) مساهمة 
 QUATRE SAISONS SARL AU 

ما نلي):
 67 -)تحويل مقر الشركة إلى رقم)

حي تلعينت القليعة أنت ملو8.
تعدنل البند الرابع من القايون) (-

األسا�سي للشركة.
))))تم اإلنداع القايوني لدى املحكمة)
االبتدائية بايزكان نوم)22/04/2021 
السجل) (2021/938 الرقم) تحت 

التجاري)14691.               
542 P

Sté LOCALUB
SARL AU

ICE :001475480000037
يقل مقر الشركة 

الغير) العام  الجمع  بمقت�سى 
بتاريخ) بأكادنر  املؤرخ  العادي 
لشركة تقرر ما نلي:) (،22/04/2021

LOCALUB SARL AU
طريق) (: من) الشركة  مقر  يقل 

تزييت بالفاع وتوكة أنت باها.
40- تاسيال) (: الجدند) املقر  إلى 
الدويرة) الصناعي  الحي  (20RB

الجهادنة ايزكان.
تحيين القايون األسا�سي.

بكتابة) القايوني  اإلنداع  تم 
االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 
تحت) (،11/05/2021 بايزكان بتاريخ)

رقم)1099
543 P

LE GATEAU DORE
SARL AU 

السيدة) ( رسمي،) عقد  بمقت�سى 
حنان البوغة بصفتها املسير لشركة)
 LE( GATEAU( DORE( «SARL( AU»
راسمالها وحيد  بشريك  ش.ذ.م.م 

املتجر3  (: الكائنة) درهم  (100.000  
1)اقامة خليج النخيل5)فويتي) عمارة)
اكادنر.)تم تحويل املقر األجتماعي الى)
دوار تامراغت أورير) (: العنوان األتي)
اكادنر وتوسيع غرض الشركة بزيادة)

نشاط استغال8 مواقف السيارات.
بالسجل) القايوني  االنداع  تم 
التجاري بأكادنر بتاريخ)25/05/2021 

تحت عدد)99761.
544 P

SEJEMCA
SARL

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
 10/02/2021 في) املؤرخ  االستثنائي 
الشركة وركاء) قرر  الشركة   بمقر 

)ما نلي):
للشركة) االجتماعي  املقر  تحويل 
.من إقامة جنكل وارع الحسن الثاني)
الى) بيوكرى  (14 مكتب رقم) (50 رقم)
املقر الجدند رقم)47)زاوية وارع ايفا)

ووارع موالي نوسف الدار البيضاء.
تم إنداع امللف القايوني للشركة)
لدى املحكمة االبتدائية اليزكان))تحت)

رقم)1134))بتاريخ)20/05/2021
545 P

VISA NEGOCE
وركة ذات مسؤولية محدودة 

رأسمالها 100.000  درهم
وارع الحزام كراج رقم 1 تجزئة 

1447 حي تدارت أيزا اكادنر
بمقت�سى العقد العرفي املؤرخ) (.1
نوم)16مارس)2021)اكادنر)٬)قد تقرر)

ما نلي):
تغيير املقر االجتماعي للشركة من)
كراج) الحزام  وارع  السابق  عنوايه 
أيزا) تدارت  1447حي  تجزئة) (1 رقم)

اكادنر.
الى العنوان الجدند:)الطابق الثاني)
95)حي) 1471)زيقة تومبوكتو رقم) ف)

املسيرة اكادنر.
تعدنل القايون األسا�سي للشركة.

فصل االسم)VISA NEGOCE))بدال)
.VISANEGOCE(عن االسم القدنم

بكتابة) القايوني  اإلنداع  تم  (- (2
باكادنر)) التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم) تحت  بتاريخ18/05/2021)

                     .99570
مقتطف من أجل اإلوهار

546 P

شركة فايس بارا 
ش.م.م بشريك وحيد

برأسما8 اجتماعي قدره 
100.000.00 درهم

بلوك 04 رقم 34 إقامة األمان حي 
الهام الدويرة  ايزكان

الجمع) محضر  بمقت�سى 
بتاريخ) املنعقد  االستثنائي  العام 
املصادقة) تمت  (،08/04/2021

باإلجماع على املقترحات اآلتية):
عز8 السيدة بنيس لطيفة من) (-
منصبها كمسيرة للشركة و تعويضها)
كمسيرة) فطومة  بنيس  بالسيدة 
ثالث) ملدة  وذلك  للشركة  وحيدة 

سنوات قابلة للتجدند.
إلى) البنكي  التوقيع  إسناد  (-
يعود) حيث  رود  بن  مريم  السيدة 

إليها لوحدها).
-)أما التوقيع االجتماعي فيعود إلى)
السيدة) للشركة  الوحيدة  الشريكة 

بنيس فطومة.
-)صالحيات.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  ثم 
بتاريخ) ( ( ( بايزكان) ( االبتدائية)
(: رقم) عدد  تحت  ( (19/05/2021:

1117/2021
مقتطف قصد االوهار

547 P

 AUTO ECOLE JAMAL AIT
 LAARAJ

 SARL
 وركة ذات مسؤلية محدودة 

مقرها اإلجتماعي  : رقم 12 وارع 
الحسن الثاني الحي االداري جماعة 

الكردان تارودايت
السجل التجاري رقم 6439 

تارودايت.
بمقت�سى عقد عرفي ملحضر الجمع)
 AUTO ( العامة الغير العادنة لشركة)
   ECOLE JAMAL AIT LAARAJ SARL
االتفاق) تم  (16/12/2020 بتاريخ)

والترا�سي على ما نلي):

-)تغير الهدف االجتماعي.
القرمودي من) العربي  استقالة  (-

منصبه))كمسير لشركة.
على) لعرج  انت  جما8  حفاظ  (-

منصبه كمسير لشركة.
-))تحيين النظام األسا�سي للشركة.)
بكتابة) القايوني  اإلنداع  تم 
االبتدائية) باملحكمة  الضبط 
تحت رقم) (2021/04/15 لتارودايت)

.314
548 P

 STE TOP GENIE TRAVAUX
  SARL AU

 SIEGE(SOCIAL : LOT(EL(FATH
N°179 GUELMIM

RC 1919
العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
بتاريخ) املنعقد  العادي  الغير 
20/02/2021)تحت املوافقة على ما)

نلي):
الزيادة في املوضوع))أعما8 متنوعة)

والهندسة املديية.
السيد علي لحماند مسير الوحيد)

لشركة.)
بكتابة) القايوني  اإلنداع  تم 
الضبط باملحكمة االبتدائية بكلميم))
رقم) تحت  (01/03/2021 بتاريخ)

.83/2021
549 P

 REVETEX
SARL

وركة روفيتيكس ش م م ش و
العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
 29/04/2021 في) املؤرخ  االستثنائي 

تم القيام بالتعدنالت التالية:)
االجتماعي) الهدف  تمدند  (-
بإضافة نشاط:)«بيع ووراء)واستيراد)
ومستلزمات) األلومنيوم  وتركيب 

يجارة األلومنيوم»؛)
إلى) االجتماعي  املقر  تحويل  (- (
 9 رقم) «املحالت  التالي:) العنوان 
الطابق األر�سي عمارة وئام حي) و10)

البحارة أكادنر»؛
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-)تم اإلنداع القايوني لدى املحكمة)
 25/05/2021 في) بأكادنر  التجارية 

تحت عدد)99767
550 P

 DOMAINE OMAR
MOUNIR

SARL
وركة ذات املسؤولية املحدودة 

رأسمالها 40.000.000  درهم
ضيعة اكريتكايت دوارانت حمو 

جماعة و ادي الصفاء إقليم أوتوكة 
أنت باها

س.ت 19263إيزكان
عادي) غير  قرار  بمقت�سى  (- (I
فبرانر) (11 املؤرخ بأكادنر في) للشركاء)

2021،)تقرر ما نلي):
السيد) بوفاة  اإلحاطة  (- (1

عمرمنيرالشريك املسيرللشركة.)
رضوان) السيد  اعتماد  (- (2
لورثة السيد عمر) (

ً
قايوييا (

ً
منيرممثال

لعقد املوثق األستاذ عبد) (
ً
منير وفقا

فبرانر) (11 بتاريخ) أورحزيف  هللا 
.2021

وركة) عمل  استمرارية  (.3
 DOMAINE OMAR MOUNIR»

.«SARL
مهمة املسيرالراحل) بعد ايتهاء) (.4
تعيين) قررالشركاء) السيد عمرمنير،)
للبطاقة) حامل  منير،) خليل  السيد 
كمسير) (،IB28612 رقم) الوطنية 
من) (

ً
بدال محدودة  غير  لفترة  جدند 

السيد عمر منير.
ستلتزم) الشركة  فإن  وبالتالي،)
األعما8) بجميع  صحيح  بشكل 
املتعلقة بها من خال8 التوقيع الفردي)
للسيد رضوان منير أو توقيع السيد)
حدود) في  ممثل  أي  أو  منير  خليل 

الصالحيات املمنوحة له.
اإلجراءات) إتمام  صالحيات  (.5

القايويية.
القايوني) اإلنداع  تم  (.II
باملحكمة اإلبتدائية بايزكان نوم)))29 

أبريل))2021)تحت عدد)991.
بيان مختصر

551 P

حسابات ادميم ش.م.م
336)وارع املقاومة انت ملو8

الهاتف)0528240004 

))الفاكس)16 92 24 0528

JARDIN DE JACKY 
 SARL

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى  (

 JARDIN((((((((((((((((((االستثنائي لشركة

DE JACKY
تقرر) (27/04/2021 نوم) املنعقد 

ما نلي:

لشركة) الوحيد  الشريك  وفاة  (-

JARDIN DE JACKY

املا8) لرأس  الجدند  التوزيع  (-

النحو) على  الورثة  بين  االجتماعي 

التالي):

 129 (: سلطاية) املكدر  السيدة 

حصة)

السيدة الر�سى فاطمة):)67)حصة

السيد الر�سى محمد):))134)حصة

السيدة الر�سى صفية):)67)حصة

 67 (: حفصة) الر�سى  السيدة 

حصة

السيد الر�سى سعيد):))134)حصة

العزيز)))))))))))) عبد  الر�سى  السيد 

134)حصة

الرحيم)))))))))) عبد  الر�سى  السيد 

134)حصة

 134 ( (: الر�سى مصطفى) السيد 

حصة

-)عين السيد الر�سى سعيد كمسير)

للشركة.

الشركة ملزمة بالتوقيع السيد) (-

الر�سى سعيد)

تحويل الشركة من وركة ذات) (-

الشريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

املسؤولية) ذات  وركة  الى  الوحيد 

املحدودة العادنة.

األسا�سي) القايون  تحدنث  (-

للشركة وفق التعدنل)

بكتابة) القايوني  اإلنداع  تم 

الضبط باملحكمة االبتدائية اليزكان)

نوم))2021/05/24)تحت رقم))1157    

552 P

ROISSY CARS
SARL

وركة غـــــــوا�سي كــــــــــار ش.م.م

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

لشركة غـــــــوا�سي كـــــــــار ش.م.م بتاريخ)

االستماع) وبعد  (2021 أبريل) (14

وقراءة املحضر,)تقرر ما نلي):

في) ملقرالشركة  فرع  فتح  تم  أ()

العنوان التالي و هو زيقة بوملان)-)رقم)

138)-)))حي خط الرملة)2)-)رقم)56 - 

وارع السمارة)-))العيون.)

بكتابة) القايوني  االنداع  تم 

االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

تحت) (2021 ماي) (19 بالعيون بتاريخ)

رقم)1549/2021 .
الخالصة و التذكير

553 P

عقد تسيير حر ألصل تجاري
نوم) عرفي  عقد  بموجب 

تم) تارودايت،) في  (28/04/2021

تسجيله بمكتب التسجيل بمصلحة)

ماي) (19 نوم) بتارودايت  الضرائب 

2021)تحت املراجع التالية):

 RE: 2021-0006067-120491

 - OR : 5487/2021 - QCE:

2021500912049،))تم االتفاق على))

ما نلي)):)

1)-)عقد تسيير حر):

الحامل) محمد,) كركوس  السيد 

رقم) ( الوطنية) التعريف  لبطاقة 

P8267))له محل معد كمقهى ومطعم)

نتواجد بعمارة انت) ( اكالت تقليدنة)

تارودايت) جعفر  سيدي  زيقة  وعلي 

مسجل بالسجل التجاري بتارودايت)

تحت رقم)24368 ,

كركوس) ادريس  السيد  كلف 

رقم)) الوطنية  للبطاقة  الحامل 

املدكور) املحل  بتسيير  (JC422139

اعاله

وتحت) املهمة  بهذه  قبل  والذي 

مسؤليته).

3)-)مدة اإلنجار):
سنوات،) (7 هي) اإلنجار  مدة 
01/05/2021)وستنتهي في) ستبدأ في)

.30/04/2028
4)-)مبلغ اإلنجار):

 2.000)درهم تؤدى وهريا.
مستخرج من عقد تسيير حر

554 P

 MAJDOULINE EL
                          MESSOUDI SARL

إعالن عن تأسيس وركة
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
تأسيس) تم  ( بتاريخ2021/04/22)

وركة ذات املواصفات التالية:
 MAJDOULINE EL ( التسـمـيــــــــة:)

MESSOUDI SARL
سلوى) مجمع  (: أالجتماعي) املقر 
الطابق السفلي) (2 وقة رقم) (1 رقم)

تيط مليل
الهدف االجتماعي:)

بيع الرخام والجراييت والحجر
الشكل القايوني):)وركة محدودة)

املسؤولية
الــرأســمــــــا8:))100.000))درهم

التــســيـــــيــــر:)
وعصام) املسعودي  ماجدولين  (-

رمزي
السنة االجتماعية:)من فاتح ننانر)

إلى)31)دجنبر
املـــــــــــــــــــــدة:)99)سنة

باملركز الجهوي) اإلنداع القايوني:)
لالستثمار بالدار البيضاء

 500347 رقم) التجاري:) السجل 
بتاريخ)))2021/04/26

555 P

 SOCIETE IMMO HABILI
sarl(d’AU

وركة دات مسؤولية محدودة 
راسمالها 200.000 درهم )مائتان 

الف درهم( 
املقر االجتماعي : الدار البيضاء حي 
مباركة مجموعة 8 رقم 5 الطابق 

االو8 سيدي البريو�سي 
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
تم) البيضاء) بالدار  (12/05/2021
ذات) حابلي  انمو  وركة  تاسيس 

املميزات التالية):)
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التسمية):)انمو حابلي).)
املوضوع):)لشركة كموضوع داخل)

املغرب وخارجه)
•)منعش عقاري في البناء)والتجهيز)

والتشييد).
البيع والشراء)في العقار املنقو8) (•

وغير املنقو8)
الصناعية) املعامالت  جميع  (•
املالية التجارية والعقارية التي ترتبط)
بطريقة مباورة وغير مباورة بهدف)

الشركة).)
املدة):)99)سنة)

البيضاء) الدار  (: االجتماعي) املقر 
حي مباركة مجموعة)8)رقم)5)الطابق)

االو8 سيدي البريو�سي)
درهم) (200.000 راسما8 الشركة)
)مائتان الف درهم()مقسمة 8)2000 
للحصة) درهم  (100 فئة) من  حصة 

الواحدة موزعة على الشكل التالي):
-)عبد الحليم حابلي)2000)حصة)
 200.000 100)درهم مقابل) من فئة)

درهم))مائتان الف درهم()
التسيير):)عين السيد عبد الحليم)

حابلي كمسير وحيد لشركة)
فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 
ديسمبر من كل سنة ما) (31 ننانر الى)
عدا السنة االولى من تاريخ التسجيل)
بالسجل التجاري للمحكمة التجارية)

بالدار البيضاء)
بتوقيع) ملزمة  الشركة  (: التوقيع)

املسير الوحيد املذكور اسمه اعاله).)
تم االنداع القايوني بكتابة الظبط)
البيضاء) بالدار  التجارية  باملحكمة 
رقم) تحت  25/ماي/2021) بتاريخ)
ــــــــــــــــــــ)بالسجل التجاري تحت) (779549

رقم)503991.
556 P

 EL MHASSANI DES 
TRAVAUX DIVERS SARL

تأسيس وركة 
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ))
بمدننة) ومسجل  (24/03/2021
ذات) وركة  تأسيس  تم  وفشاون,)
مسؤولية محدودة خصائصها كالتالي):

 EL MHASSANI DES ( التسمية:)

TRAVAUX DIVERS SARL

رأسمالها قدره):)10.000)درهم)

جماعة) (: االجتماعي) مقرها 

برد)) باب  قيادة  بوسياف  دوار  اويان 

وفشاون

من) سنة  (99 (: الشركة) مدة 

التأسيس النهائي)

الهدف االجتماعي):)

-)التركيبات الكهربائية

-)االوغا8 املختلفة)

-)بيع العقاقير بالتقسيط

الرأسما8 االجتماعي و الشركاء))):

مقسمة) درهم,) (10.000 في) حدد 

إلى)100)حصة اجتماعية موزعة على)

الشكل التالي):

العزيز)) عبد  املحساني  السيد  (-

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

رقم 8 س)243703.)مغربي),)الساكن)

دوار افريو اويان باب برد)))وفشاون)

.نمتلك)50))حصة اجتماعية

الحامل) ( السيد الخالدي احمد) (-

لبطاقة التعريف الوطنية رقم 8 س)

الساكن دوار عين) (, 226259.)مغربي)

الرامي باب تازة)))وفشاون تمتلك)50  

حصة اجتماعية

السيد) ( تعيين) تم  (: التسيير)

املحساني عبد العزيز مسيرا للشركة)))

ملدة غير محدودة)

األرباح):)كلها لفائدة الشركاء,)بعد)

يقص املدخرات القايويية)5%   

من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 

فاتح ننانر و تنتهي في)31)دجنبر من كل)

سنة ما عدا السنة األولى تبتدئ من)

تاريخ التأسيس.

بكتابة) القايوني  اإلنداع  تم 

االبتدائية) باملحكمة  الضبط 

 29/04/2021 بتاريخ) بشفشاون 

تحت رقم)52/2021.

557 P

 AHAYAN CAR  SARL AU 
تأسيس وركة

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ))

بمدننة) ومسجل  (07/04/2021

ذات) وركة  تأسيس  تم  وفشاون,)

وحيد) بشريك  املحدودة  املسؤولية 

خصائصها كالتالي):)

التسمية:))

AHAYAN CAR  SARL AU

رأسمالها قدره):)100.000)درهم)

محمد) وارع  (: االجتماعي) مقرها 

الشرفاء) حي  القادسية  زيقة  عبدو 

وفشاون).

ذات) وركة  (: القايويية) الصفة 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد).

من) سنة  (99 الشركة:) مدة 

التأسيس النهائي).

املوضوع):

تأجير السيارات بدون سائق

درهم)) (100.000 (: املا8) رأس 

فئة)) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

100)درهم للحصة.

الشريك الوحيد:

السيدة اجندوز فطيمة الحاملة)

رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

حصة) ( (1000 تمتلك) (,LC27302

اجتماعية.

السيد) ( تعيين) تم  (: التسيير)

لبطاقة) الحامل  محمد  اجعاندي 

 LE19274 رقم) الوطنية  التعريف 

مسيرا للشركة))ملدة غير محدودة).

بعد) كلها لفائدة الشركاء,) األرباح:)

يقص املدخرات القايويية)5%   .

من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 

31)ديسمبر من) فاتح ننانر و تنتهي في)

كل سنة ما عدا السنة األولى تبتدئ)

من تاريخ التأسيس.

بكتابة) القايوني  اإلنداع  تم 

االبتدائية) باملحكمة  الضبط 

 29/04/2021 بتاريخ) بشفشاون 

تحت رقم)51/2021.

558 P

MESK NEGOCE SARL 
تأسيس وركة 

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
بمدننة) ومسجل  (2021 ابريل) (13
ذات) وركة  تأسيس  تم  وفشاون,)
خصائصها) محدودة  مسؤولية 

كالتالي:
  MESK NEGOCE (: التسمية)

.SARL
 80.000.00 (: قدره) رأسمالها 

درهم.)
مقرها االجتماعي)):)مركز بني احمد)

الشرقية طريق فاس وفشاون
من) سنة  (99 (: الشركة) مدة 

التأسيس النهائي)
املوضوع:

-)تاجر
-)األوغا8 املختلفة و البناء).

-)بيع مواد بناء
الرأسما8 االجتماعي و الشركاء):

مقسمة) درهم,) (80.000 في) حدد 
إلى)800)حصة اجتماعية موزعة على)

الشكل التالي):
-)السيد محمد املسكيني))الحامل)
(8 رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 
بدوار) الساكن  مغربي,) س20281.)
تلنداود بني احمد الشرقية))وفشاون))

نمتلك)200))حصة اجتماعية.
السيد عبد الرحمان املسكيني) (-
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 
رقم 8 س)148469.)مغربي),)الساكن)
الشرقية)) احمد  بني  تلنداود  بدوار 
حصة) ( (200 نمتلك) وفشاون 

اجتماعية.
-)السيد وكيب املسكيني))الحامل)
لبطاقة التعريف الوطنية رقم))8 س)
246330.)مغربي),)الساكن بمركز بني)
نمتلك) ( وفشاون) ( الشرقية) احمد 

200))حصة اجتماعية.
املسكيني) الصمد  عبد  السيد  (-
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 
رقم 8 س)232383.)مغربي),)الساكن)
الشرقية)) احمد  بني  بمركز  تلنداود 
حصة) ( (200 نمتلك) وفشاون 

اجتماعية.
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التسيير):)تم تعيين))السيد محمد)

الرحمان) عبد  والسيد  ( املسكيني)

ملدة غير) ( ( املسكيني مسيرا للشركة)

محدودة)

األرباح):)كلها لفائدة الشركاء,)بعد)

يقص املدخرات القايويية)5%   

من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 

31)ديسمبر من) فاتح ننانر و تنتهي في)

كل سنة ما عدا السنة األولى تبتدئ)

من تاريخ التأسيس.

بكتابة) القايوني  اإلنداع  تم 

االبتدائية) باملحكمة  الضبط 

 06/05/2021 بتاريخ) بشفشاون 

تحت رقم)55/2021.

559 P

بكا رز كاراج
تأسيس وركة

مؤرخ) عرفي  عقد   بمقت�سى 

 2021 أبريل) (26 البيضاء) بالدار 

والتي) «بكا رز كاراج») تأسست وركة)

تحمل الخصائص التالية):

التسمية):)بكا رز كاراج.

ذات) وركة  (: القايويية) الصفة 

مسؤولية محدودة.

وراء) بيع،) (: االجتماعي) الغرض 

وإصالح السيارات والدراجات النارية)

وجميع املحركات.
رأسما8 الشركة):)100.000)درهم.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

ننانر إلى)31)ديسمبر لكل سنة ما عدا)

السنة األولى.
زاند) زيقة  (10 (: االجتماعي)  املقر 

املعاريف،) (،3 الطابق) رفاعي،) ابن 

الدار البيضاء.

إدارة الشركة):)نتم تسيير الشركة)

مهدي) رحا8  املسيران  طرف  من 

وسلوى اوعشة.
 503805 رقم) (: السجل التجاري)

بتاريخ)24)ماي)2021.

560 P

أطوليي بي أش إ
وركـة محدودة املسؤولية بشريك 

وحيد رأسمالها 100.000  درهم
26 وارع مرس السلطان وقة 3 

الطابق1 
الدار البيضاء - املغرب

الـتــأسـيـس
بالدار) عرفي  عقد  بمقت�سى 
البيضاء)بتاريخ الدار البيضاء)07)ماي)
األسا�سي) القايون  تحرير  تم  (2021
ذات) املسؤولية  محدودة  لشركة 

الشريك الوحيد خاصيتها كالتالي):
التسمية):)أطوليي ب أش إ

الهدف):)
واملتاجرة بشكل) الشراء،البيع  ( (-
منتجات،مستلزمات،) جميع  في  عام 

مواد ومعدات البناء.
األعما8) لجميع  عامة  وركة  (-
العامة أو الخاصة)،)ييابة عن الغير،)

وتشييد جميع املباني أو املصانع.
املهن،) جميع  من  عمل  -كل 
العز8) الحفر،) أعما8  التخطيط،)
السباكة) التربة،) ألغطية  املائي 

والهندسة الصحية واملديية.
تيار قوي) -جميع أعما8 الكهرباء)

وتيار ضعيف.
-جميع أعما8 التكييف والتدفئة)

والتهوية.
-إيجاز وتركيب كافة هيئات الدولة)
املتعلقة باإلنشاءات واملباني دون أي)

قيد.
منتجات) جميع  ووراء) -بيع 
والنجارة) ،العقاقير  البناء) ومعدات 

واألجهزة العامة.
وأعما8) بناء) وركة  -إنشاء)
والكهرباء) اإلنشاءات  تشمل  عامة 
بشكل) والبناء) والجص  والسباكة 

عام.
-تشغيل وتخطيط وتطوير وتجهيز)

محطات الحفر.
واألدوات) املواد  جميع  -تركيب 

املتعلقة بالبناء)والهندسة املديية.
)-تجارة جميع مستلزمات السباكة)

وكافة املستلزمات الصناعية.

-استيراد و تصدنر.
-تصنيع املنتجات واملواد الخاصة)
,األقفا8) ( البراغي) بالصمامات,)
,األجهزة) ,األدوات) ,األلواح) ,األيابيب)

,السباكة ومستلزمات الحمامات.
الشركات جميع   -تأسيس 
أو الجمعيات أو الوكاالت أو مكاتب) (
املبيعات القائمة أو املنشأة عن طريق)
املساهمة أو االكتتاب أو وراء)األسهم)
الشركات) جميع  مع  االيدماج   أو 

أو الشركات التي لها غرض مماثل.
)-املتاجرة بشكل عام)،)اإلرسالية)،)
السمسرة)،)العمولة)،)التمثيل)،)توزيع)

جميع املنتجات واملواد التجارية.
والترخيص) والتمثيل  التجارة 
واألوياء) املواد  لجميع  واالمتياز 
واألجهزة) وامللحقات  واملنتجات 

الصحية.)-
بجميع) واالستحواذ  -الحصو8 
والتحويل) واملساهمة  أوكاله 
املباور) غير  أو  املباور  والتمثيل 
االختراع) براءات  جميع  وتداو8 
لجميع العالمات التجارية والعمليات)
والودائع) والوكاالت  والتراخيص 

واالمتيازات.
-أخذ والحصو8 على جميع براءات)
والعمليات) والتراخيص  االختراع 
(، واستغاللها) (، التجارية) والعالمات 
والتناز8 عنها أو منحها)،)ومنح جميع)

تراخيص التشغيل
)-إنشاء)فروع أو وكاالت في كل من)

املغرب والخارج.
املعامالت) جميع  عامة,) وبصفة 
التجارية أو االستيرادنة أو الصناعية)
العقارية) أو  املنقولة  أو  املالية  أو 
املرتبطة بشكل مباور أو غير مباور)
باألوياء)املذكورة أعاله أو التي نمكن)

أن تساهم في إيماء)الشركة...
مرس) وارع  (26 االجتماعي:) املقر 
الدار) (1 الطابق) (3 وقة) السلطان 

البيضاء)-)املغرب
املدة):)))99)سنة)).

درهم) (100.000 (: الرأسما8)
فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 
عن) الحصص  سددت  درهم  (100
كاملها ووزعت على الشريك الوحيد)

السيد البوعي�سي فؤاد.

التسيير:عهد به ملدة غير محددة)
وبصالحيات مطلقة للسيد البوعي�سي)
2زيقة ابن) فؤاد املقيم تجزئة كيكي)

غازي رقم)13)كاليفورييا البيضاء
ٍالى31  ننانر) (1 من) (: السنة املالية)

دجنبر).
لالحتياط القايوني) (%5 ( (: األرباح)
نوضع) أو  ننقل  أو  نوزع  أما  والباقي 
تحت االحتياط))حسبما نقرره الجمع)

العام.
بكتابة) القايوني  اإلنداع  تم 
بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 
البيضاء)بتاريخ))))25/05/2021)تحت)

رقم)779582. 
السجل) في  الشركة  تسجيل  تم 
بالدار) التجارية  باملحكمة  التجاري 
تحت) (25/05/2021 بتاريخ) البيضاء)

رقم)504037 .
من أجل التخليص و اإلوهار)

561 P

فيدما

شركة هندسة جاما ش.م. 
تأسيس وركة محدودة املسؤولية 

ذات الشريك الوحيد
بتاريخ) ( عرفي) عقد  بمقت�سى 
وركة)) تأسيس  تم  ( (26/04/2021
الشريك) ذات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد ذات املميزات التالية):
جاما) هندسة  وركة  (: التسمية)

ش.م.م),)ذات الشريك الوحيد
هدفها:

مستحضرات) وتوزيع  تسويق  (-
التجميل.

-)•)استيراد و تصدنر)؛
-)•)التداو8.

-)•)وبصفة عامة جميع املعامالت)
واملالية) والصناعية  التجارية 
بشكل) املتعلقة  والعقارية  واملنقولة 
جزئًيا) أو  كلًيا  مباور  غير  أو  مباور 
بغرض الشركة والتي من املحتمل أن)

تعزز تطوير أنشطة الشركة
البيضاء،) الدار  االجتماعي:) املقر 
زاوية) اليقوت  لة  ال  وارع  (61-

مصطفي املعاني رقم)85)الطابق)2.
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99)سنة املحسوبة في تاريخ) املدة:)

السجل التجاري

من فاتح ننانر إلى) (: السنة املالية)

31)دجنبر.

رأس املا8 حدد في مائة))ألف درهم)

 1000 إلى) مقسم  درهم() (100.000(

100)درهم للواحدة تم) حصة بقيمة)

االكتتاب فيها وتسدند ربع املبلغ.))

التسيير القايوني:

حامل) الرحيم,) عبد  مهيلة 

لجنسية مغربية,)رقم بطاقة التعريف)

مزدادة بتاريخ) (PH855722 الوطنية)

1988)مسير وركة,)قاطن) 5)ديسمبر)

املدارس) وارع  (55 البيضاء,) بالدار 

95610إراجني سور أويس فرنسا.

االنداع) تم  (: القايوني) اإلنداع 

بالدار) لالستثمار  اإلقليمي  باملركز 

سجل) (06/05/2021 بيوم) البيضاء)

التجاري))رقم)502287
من اجل النسخة والبيان

فيدما
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 ASSAYSS TRADE ET

TRAVAUX  SARL

المؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالبيضاء)بتاريخ)10/05/2021)قرروا))

الشركاء))إنواء وركة ذات املسؤولية)

المحدودة))ذات الخصائص اآلتنة):

 ASSAYSS TRADE ET (: التسمنة)

.TRAVAUX  SARL

مواد) مستورد  تاجر  (: الغرض)

البناء)والسباكة.

اسماء) لال  وارع  االجتماعي  املقر 

 2 الطابق) (353 رقم) (6 مجموعة)

سيدي مومن))الدارالبيضاء.

)رأسمالها:)100.000)درهم مجزئة)

درهم) (100 حصة بقيمة) (1.000 إلى)

للحصة).

السيد) الشركة  يسير  (: إدارتها)

عبدالعزيز الصالحي.

القايوني لدى كتابة) تم اال نداع 
التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 
تحت) (2021 ماي) (25 نوم) بالبيضاء)
بالسجل) واملقيدة  (779529 الرقم)

التجاري تحت رقم)503961.
563 P

TRIPRINTMAROC.COM   
مؤرخ) عرفـي  عقد  بمقت�سى 
القايون) إنداع  تم  في01/04/2021،)
املسؤولية) ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدودة))و ذات املميزات التالية:
TRIPRINTMAROC. (: التسمية)

COM
الشركة) من  الغرض  (: الهدف)
وتوزيع) وتسويق  وبيع  وراء) هو:)
وتخزين) وتصدنر  واستيراد  وتمثيل 
منتجات) جميع  وإيتاج  وتحويل 
العقاقير واملنتجات الصناعية.)لوحة)
(، سيريغرافي) (، اإلعاليات على الطرق)
يجارة) (، االنعكاس) (، يقش الالفتات)
أعما8 النحاس) (، األملنيوم والخشب)
،)أعما8 الحدند)،)الستائر.)تخطيط)

التثبيت لجميع املهن.
املقر االجتماعي):)حي أرسالن وارع)
8)رقم)88)وارع أميوت دايفيل الدار)

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

تأسيسها النهائي.
الرأسما8) (: االجتماعي) الرأسما8 
االجتماعي محدد))في)400.000)درهم)
اجتماعية) حصة  (4000 إلى) مقسم 
من فئة)100)درهم للواحدة،)مكتتبة)
(: و محررة بالكامل و موزعة لفائدة)

وزني كلتوم.
السنة االجتماعية):)تبتدئ السنة)
االجتماعية من فاتح ننانر وتنتهي في)

31)دجنبر.
تم تعيين السيدة وزني) (: التسيير)

كلتوم.مسيرا للشركة
بالسجل) القايوني  اإلنداع  تم 
التجارية) املحكمة  لدى  التجاري 
بالدار البيضاء،)بتاريخ)15/04/2021 

تحت رقم499245
ملخص قصد النشر

564 P

ADAMY IMMO  S.A.R.L 
  تـــأسيــس  وـــــــركــــــة

بموجب عقد موثق تلقاه األستاذ)

حمزة بنسعيد،)موثق بالدار البيضاء)

في)03)ماي)2021،))تم))تأسيس))وركة)

لها الخصائص) ( محدودة املسؤولية)

التالية):)

وركة) ( انمو) سيرا  (: ( التسمية)

محدودة املسؤولية)

                                                                                                   ADAMY IMMO S.A.R.L

هدف الشركة داخل) (: ( املوضوع)

املغرب و خارجه،)لصالحها او لصالح)

الغير:

بجميع) العقاري  اإلنعاش  (•

اوكاله.

البيضاء،) الدار  (: املقر اإلجتماعي)

مركز موريش،)39)وارع اللة الياقوت.

املــــــــــدة):))99)سنة،)ابتداء)من تاريخ))

التسجيل))بالسجل التجاري.

الرأسمــــــا8):))محدد في عشرة آالف))

مائة))) إلى  مقسم  (، درهم) ()10.000(

فئة)) من  اجتماعية  حصة  ( ()100(

تكتتب) درهم للواحدة،) ( ()100( مائة)

بأكملها و تخصص للشركاء) ( و تحرر)

بنسبة مساهمتهم،)كالتالي:

-)السيد رويد مساعد))))80)حصة

-)السيد لبنى الخياط))))20))حصة

املجموع)100)حصة

التسييـــــر)):))تسير الشركة ملدة غير)

محددة))و بتوقيع منفصل من طرف)

السيد رويد مساعد و السيد محمد)

يزيه.

تبتدئ من فاتح) ( (: السنة املالية)

ننانر و تنتهي في)31)دجنبر من كل سنة.

بكتابة) تم  (: القايوني) االنداع 

بمدننة) التجارية  باملحكمة  الضبط 

ماي) (25 بتاريخ) ( البيضاء،) الدار 

2021،)تحت عدد)779593.

بالسجل) الشركة  تسجيل  تم 

عدد) تحت  اليوم  يفس  في  التجاري 

.503921
لالستخالص و النشر
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 HIBASKE BATIMENT
 S.A.R.L AU

تأسيس وركة محدودة املسؤولية
مساهم وحيد

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
2020/12/21))تم املصادقة وتسجيل)
الشركة) بتأسيس  املتعلقة  الوثائق 
املواصفات) ذاتـ) أعاله  املذكورة 

التالية:
الهدف التجاري):)أوغا8 البناء)و)

اإلنعاش العقاري).
االسم التجاري):)هيباسك باتيمون))

ش م م.
ذات) وركة  ( (: القايوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة مساهم وحيد.)
املقر االجتماعي):)42)وارع القوات)
الرجاء) حي  االو8  الطابق  املساعدة 

الدار البيضاء.))
مدة الشركة):)))99)سنة ابتداء)من)

تاريخ تسجيلها بالسجل التجاري.

مبلغ) في  حدد  (: الشركة) رأسما8 
 1000 على) مجزأة  درهم  (100.000
حصة من فئة)100)درهم لكل واحدة)

في ملكية الشريك))الوحيد):
 1000 هشام) باسك  السيد  (-

حصة
السيد) الشركة  يسير  (: التسيير)

باسك هشام ملدة غير محدودة.
السجل التجاري))رقم):)483167

لقد تم إنداع) (: اإلنداع القايوني)
بالدار) التجارية  باملحكمة  امللف 

البيضاء)تحت رقم)757814. 
566 P

 CALORIE CONCEPT
السجل التحليلي رقم: 499091
إعالن عن تأسيس وركة ذات 

مسؤولية محدودة
إعداد) تم  (20/02/2021 في)
ذات) لشركة  األسا�سي  القايون 

مسؤولية محدودة التالية):
ذات) وركة  الشركة:) وكل 

مسؤولية محدودة.
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 CALORIE الشركة:) تسمية 
 CONCEPT

غرض الشركة:
حمية) ويظام  التغذنة  عيادة 

غذائية
وارع) (46 (: الشركة) عنوان 
 6 مكتب) األو8  الطابق  الزرقطوني 

الدار البيضاء
مبلغ رأس ما8 الشركة:)100.000 

درهم)
حصة) (1000 الحصص النقدنة:)

يقدنة
اسم املسير وعنوايه:))

زيقة دوم) (6 كنزة برادة قاطنة ب)
بيريون فرانس فيل)2)الداربيضاء

567 P

 SOCIETE DESERMA SARL
.A.U

بتأسيس وركـــــة  ذات املسؤولية 
املحدودة  للشريك الوحيد

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
القايون) وضع  تم  (05/05/2021
املميزات) ذات  للشركة  األسا�سي 

التالية):
 SOCIETE DESERMA(((:(التسمية

.SARL A.U
توريد وتركيب املعدات) (: ( الهدف)
املساحات) تطوير  الزراعية،)
املتنوعة،) األعما8  جميع  الخضراء،)
إمداد مياه الشرب وبناء)اآلبار واآلبار،)
في) (، واملراقبة) واملشورة  التحليل 
أعما8) سيما  وال  (، الزراعي) املجا8 
ووبكة) والزراعية  املائية  التنمية 
الجاذبية() (، التنقيط) (، )الرش) الري)
وآالت) معدات  وتأجير  وبيع  وراء) ؛)
والسمسرة) التمثيل  لجنة  البناء،)
فيما نتعلق بمختلف مجاالت الخبرة)
تصدنر) و  استيراد  ؛) أعاله) املذكورة 
جميع) وتجارة  الخدمات  وجميع 
املنتجات التي من املحتمل أن تسهل)

تحقيق الغرض.
املقر اإلجتماعي):)10،)زيقة))الحرية)
الطابق))الثالث الشقة الرقم)5)))الدار)

البيضاء).

درهم) (100.000 ( (: الرأسما8)
اجتماعية)) حصة  (1000 إلى) موزعة 
بقيمة)100)درهم للحصة الواحدة في)

ملك السيد)):
 1000 ( (: ( ( ويشو محمد) ( السيد) (-

حصة اجتماعية
املدة):)99)سنة.

التسيير):)الشركة مسيرة ملدة))غير)
محدودة))من)):))السيد))ويشو محمد))

اإلنداع) تم  (: القايوني) اإلنداع 
الضبط) كتابة  لدى  القايوني 
البيضاء)) بالدار  ( التجارية) باملحكمة 
عدد)) تحت  ( (25/05/2021 ( بتاريخ)
تحت) التجاري  والسجل  ( (779568

عدد)504015.                   
بمثابة مقتطف وبيان
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  « PALMSKANDIS »
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
تم) بالدار البيضاء،) (2021 مارس) (2  
لشركة) التأسي�سي  القايون  إنداع 

املساهمة ذات الخصائص التالية:
-)الشكل القايوني):وركة مجهولة)

االسم
(: االجتماعية) التسمية  (-

PALMSKANDIS
الهدف):)غرض الشركة في املغرب)

وخارجه هو:
استغال8) البحث،) التنقيب،)
املعادن،) أيواع  جميع  ومعالجة 
وكذلك وراء)وبيع واستيراد وتصدنر)
لحسابها الخاص أو لحساب أطراف)
نتعلق) ما  أو  املعادن  عن  أخرى،)
اآلالت،) ذلك  في  بما  باملعادن،)
العمليات الفنية وأي عمليات أخرى)

ذات طبيعة مماثلة.
ترخيص) أي  على  الحصو8 
للتنقيب والبحث واستغال8 املنتجات)
التعدننية وجميع امتيازات التعدنن.

وجميع) البحثية  األعما8  جميع 
واملائية) الجيولوجية  الدراسات 

والتقنية واالقتصادنة واملالية.
استيراد وتصدنر جميع املنتجات)
املذكورة) باألنشطة  املتعلقة  واملواد 

أعاله.

الدراسات جميع  عام،)  وبشكل 
وجميع) الصناعية  األنشطة  أو 
املعامالت التجارية واملنقولة واملالية)
بشكل) املفيدة  أو  الالزمة  والعقارية 
مباور أو غير مباور لتحقيق الغرض)
املؤسساتي للشركة))والتي من املحتمل)

أن تعزز امتدادها))وتطويرها.
بجميع) القيام  عام  بشكل 
الهدف) مع  املتوافقة  العمليات 
وأنها) من  للشركةوالتي  االجتماعي 

املساهمة في تحقيقه.
وارع) (,279 (: االجتماعي) املقر 

الزرقطوني،)الدار البيضاء
تاريخ) من  سنةابتداء) (99 املدة:)

القيد بالسجل التجاري.
حدد) االجتماعي:) الرأسما8 
درهم) (300.000 رأسما8 الشركة في)
فئة) من  سهم,) (3.000 الى) مقسمة 
مكتتبة) الواحد  للسهم  درهم  (100
أي) الربع  في  يقدا  و حررت  بالكامل 

مبلع)75.000)درهم)
اإلدارة) مجلس  نتكون  اإلدارة:)
تم اختيارهم من بين) أعضاء) (6 من)

املساهمين،)و هم:
السيد سعد برادة سني)،)الحامل)
رقم)) الوطنية  التعريف  لبطاقة 
BE641101)،)القاطن بالدار البيضاء)

في)8)ممر دي بواريي-أيفا.
السيد عمر لحلو)،)الحامل لبطاقة)
(،(BE487817(التعريف الوطنية رقم
تجزئة) ( البيضاء113) بالدار  القاطن 

املحيط)،دار بوعزة،)النواصر)
الحامل) (، التازي) حسن  السيد 
رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 
بالدار) القاطن  (، (BE479996
البيضاءفي)21،)تجزئة دومين درب،دار)

بوعزة،)النواصر.
السيد حسن بن الجرفي)،)الحامل)
رقم الوطنية  التعريف  لبطاقة 
BE742172)،)مقيم في الدار البيضاء))
بوعزة،) دار  املحيط،) تجزئة  (140

النواصر.
(، جميل) الكريم  عبد  السيد 
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 
(،18 ب) القاطن  (، (A100572رقم

تجزئة الفرح)،)حسين سال.

حامل رقم) (، وائل جميل) السيد 
CIN)رقم)AE85619)،القاطن ب)18،)

تجزئة الفرح)،)حسين سال.
عين مجلس اإلدارة املنعقد بتاريخ)
(
ً
8)أبريل)2021)السيد عمر لحلو رئيسا

ملجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي.
الخبرة) دار  وركة  املدققون:)
(، (100 رقم) البيضاء) بالدار  الكائنة 
السيد) ويمثلها  (، املومن) عبد  وارع 

سمير أكومي)،)محاسب قايوني)،
من) (5٪ واالحتياطيات:) األرباح  (-
الخسائر) منه  مطروًحا  السنة  ربح 
االحتياطي) لتكوين  تؤخذ  السابقة 
القايوني و)/)أو أي احتياطي آخر نقرر)
االستثنائي) أو  العادي  العام  الجمع 
إن) (، نتم توزيع الرصيد) تخصيصه.)
املحتجزة) االرباح  باإلضافة  (، وجد)
بين املساهمين بما نتناسب مع عدد)

األسهم اململوكة لكل منهم.
نخضع تحويل األسهم) األسهم:) (-
املساهمين) خارج  أخر  طرف  إلى 

ملوافقة مجلس اإلدارة.
الشركة) (: التجاري) السجل  (-
للدار) التجاري  السجل  في  مسجلة 

البيضاء)تحت رقم)501631
االنداع) تم  (: القايوني) االنداع 
القايوني لدى كتابة الضبط باملحكمة)
بتاريخ) التجارية ملدننة الدار البيضاء)

04)ماي2021)تحت رقم)776885.
قصد النشر و االعالن)

569 P

 STE HOME
 OPPORTUNITIES SARL

هوم ابرتوييتيز – ش.م.م. 
تأسيـس وـركـة

بمقت�سى عقد عرفي أبرم بالدار) (
 19/06/2020 ( بتأريخ) البيضاء)
لشركة) األسا�سي  القايون  وضع  تم 
باملواصفات) املسؤولية  محدودة 

التالية):
((– ابرتوييتيز) هوم  (: التسمية)

ش.م.م)
)هدف ألشركة في املغرب كما هو)

في الخارج.
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-)البيع),)الشراء,)التوزيع))والتسويق)

املباور))او الغير املباور او عن طريق)

لكل) غيرها,) او  االلكترويية  الشبكة 

والدنكور) املنزلية  االثاث  نتعلق  ما 

واالفروة و مشتقاتها.

لجميع) والتصدنر  االستراد  (-

ايواع ومشتقات مواد االثاث املنزلية)

والدنكور واالفروة و مشتقاتها.

األعما8) بجميع  القيام  مع 

بالهدف) عالقة  لها  التي  واملبيعات 

األسا�سي لعمل الشركة و التي تساهم)

في تنميتها و ارتقاءها.)

وارع ايفا)) (201 املقر االجتماعي) (-

الطابق الرابع الدار البيضاء.

-)رأس ما8 الشركة:)حدد في مبلغ)

 1000 إلى) ( مجزئة) درهم  (100.000

حصة بقيمة)100))دراهم للواحدة).

حصة) (700 بناني سلمان) السيد 

70.000)درهم

 300 نازيد) موالي  بناني  السيد 

حصة)30.000)درهم

تاريخ) من  ابتداء) سنة  (99 املدة.)

تأسيسها.

الشركة) تسير  (: الشركة) تسيير 

من طرف السيد بناني سلمان مسير)

وريك باألسهم.

التوقيع الوحيد الجائز هو توقيع)

السيد بناني سلمان.

من) تنطلق  أالجتماعية  السنة  (-

فاتح ننانر إلى غانة)31)ديسمبر من كل)

سنة.

بالدار) القايوني  اإلنداع  تم 

تحت رقم السجل التجاري) البيضاء)

464755)بتاريخ)08/07/2020 .

570 P

sté HYDRO2DEV
تأسيس وركة

مؤرخ) عرفـي  عقد  بمقت�سى 

القايون) إنداع  تم  في19/04/2021،)

املسؤولية) ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدودة و ذات املميزات التالية:

sté HYDRO2DEV(:(التسمية
 LA SOCIETE EUROMEDEV  -

...................................... SARL AU
  50.000 اجتماعية) حصة  (500

درهم
 LA SOCIETE SOFINAM SARL -
500)حصة اجتماعية))50.000)درهم
-)املجموع):)1000)حصة اجتماعية)

100.000))درهم
ويقلها) الكهرباء) توليد  (: الهدف)

وتوزيعها
لال) وارع  (39 (: االجتماعي) املقر 
الياقوت)،)الطابق الخامس)،)وقة د،)

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

تأسيسها النهائي.
الرأسما8) (: االجتماعي) الرأسما8 
االجتماعي محدد))في)100.000.درهم)
السنة االجتماعية):)تبتدئ السنة)
االجتماعية من فاتح ننانر وتنتهي في)

31)دجنبر.
التسيير):)تم تعيين السيد العمراني)

محمد توفيق..مسيرا للشركة
بالسجل) القايوني  اإلنداع  تم 
التجاري لدى املحكمة التجارية بالدار)
(،10/05/2021 بتاريخ) البيضاء،)

تحت رقم777617.
ملخص قصد النشر

571 P

اوجرا بنايات
وركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
حي بوركون، زيقة ركراكة، إقامة 

الكورييش، وقة 1، الطابق 
السفلي، عمارة 2، الدار البيضاء

التأسيس
بمقت�سى املحضر الشفوي املحرر)
تم تحرير) واملسجل في الدار البيضاء)
النظام الداخلي للشركة ذات املسؤولية)
باملميزات) وحيد  بشريك  املحدودة 

التالية):
«اوجرا بنانات»)وركة) (: التسمية)
بشريك) املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد.

النشاط):)العقار.

بالدار) حدد  (: االجتماعي) املقر 
البيضاء،)حي بوركون،)زيقة ركراكة،)

الطابق) (،1 وقة) الكورييش،) إقامة 

السفلي،)عمارة)2.

في) حدد  (: االجتماعي) الرأسما8 

 1000 إلى) مقسمة  درهم  (100.000

حصة اجتماعية من مبلغ)100)درهم)

كل واحدة مخصصة 8):

 1000 اسماعيل) اوجرا  السيد 

حصة)؛

املجموع)1000)حصة.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التأسيس.

من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 

ديسمبر من) (31 فاتح ننانر وتنتهي في)

كل سنة.

الشركة تدار وتسير من) (: التسيير)

طرف املسير السيد اوجرا اسماعيل)

وملدة زمنية غير محدودة مع توقيعه)

الوحيد.
تم اإلنداع القايوني املركز الجهوي)

بتاريخ) البيضاء) بالدار   لالستثمار 
2020)بالسجل التجاري) 25)ديسمبر)

تحت رقم)484163.

572 P

زين ايموبيلي
وركة ذات املسؤولية املحدودة

حي بوركون، زيقة ركراكة، إقامة 

الكورييش، وقة 1، الطابق 

السفلي، عمارة 2، الدار البيضاء

التأسيس
بمقت�سى املحضر الشفوي املحرر)

واملسجل في الدار البيضاء)تم تحرير)

ذات) للشركة  الداخلي  النظام 

املسؤولية املحدودة باملميزات التالية):
التسمية):)«زين انموبيليي»)وركة)

ذات املسؤولية املحدودة.

النشاط):)العقار.

بالدار) حدد  (: االجتماعي) املقر 
البيضاء،)حي بوركون،)زيقة ركراكة،)

الطابق) (،1 وقة) الكورييش،) إقامة 

السفلي،)عمارة)2.

في) حدد  (: االجتماعي) الرأسما8 

 1000 إلى) مقسمة  درهم  (100.000

حصة اجتماعية من مبلغ)100)درهم)

كل واحدة مخصصة 8):

السيد لبغوغ الحسين)600)حصة)؛

السيد لبغوغ علي)500)حصة)؛

املجموع)1000)حصة.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التأسيس.

من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 

ديسمبر من) (31 فاتح ننانر وتنتهي في)

كل سنة.

الشركة تدار وتسير من) (: التسيير)

طرف املسيران السيد لبغوغ الحسين)

والسيد لبغوغ علي وملدة زمنية غير)

محدودة مع توقيع منفصل.

تم اإلنداع القايوني املركز الجهوي)

بتاريخ) البيضاء) بالدار   لالستثمار 

2020)بالسجل التجاري) 21)ديسمبر)

تحت رقم)483567.

573 P

فقير ايموبيليي
وركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد

حي بوركون، زيقة ركراكة، إقامة 

الكورييش، وقة 1، الطابق 

السفلي، عمارة 2، الدار البيضاء

التأسيس
بمقت�سى املحضر الشفوي املحرر)

تم تحرير) واملسجل في الدار البيضاء)

النظام الداخلي للشركة ذات املسؤولية)

باملميزات) وحيد  بشريك  املحدودة 

التالية):

التسمية):)«فقير انموبيليي»)وركة)

بشريك) املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد.

النشاط):)العقار.

بالدار) حدد  (: االجتماعي) املقر 

البيضاء،)حي بوركون،)زيقة ركراكة،)

الطابق) (،1 وقة) الكورييش،) إقامة 

السفلي،)عمارة)2.
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في) حدد  (: االجتماعي) الرأسما8 
 1000 إلى) مقسمة  درهم  (100.000
حصة اجتماعية من مبلغ)100)درهم)

كل واحدة مخصصة 8):
السيد فقير هشام)1000)حصة)؛

املجموع)1000)حصة.
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التأسيس.
من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 
ديسمبر من) (31 فاتح ننانر وتنتهي في)

كل سنة.
وتسير) تدار  الشركة  (: التسيير)
من طرف املسير السيد فقير هشام)
وملدة زمنية غير محدودة مع توقيعه)

الوحيد.
تم اإلنداع القايوني املركز الجهوي)
بتاريخ) البيضاء) بالدار   لالستثمار 
التجاري) بالسجل  (2021 أبريل) (26

تحت رقم)500377.
574 P

 MAJOLYAS FAMILYSARL
AU

وركة دات املسؤولية املحدودة 
بشريك وحيد

رأسما8 100.000 درهم
املقر االجتماعي إقامة ازدهار سهل 

الخيانطة مجموعة 10 عمارة 3   حد 
سوالم برويد 

خاص) محضر  بمقت�سى 
تم) ( بأزيال8) مؤرخ  (18/03/2021
املسؤولية) دات  وركة  تأسيس 
املحدودة بشريك وحيد بالخصائص)

التالية)
 MAJOLYAS FAMILY (: التسمية)

SARL AU
املطاعم،) الشركة:) غرض 
التموين،)منظم االستقبا8،)التصنيع)
الغذائية،) املنتجات  وتسويق  العام 
احتفاالت) الحفالت،) تنظيم 

املؤتمرات واملهرجايات
املقر االجتماعي):)حي تجنت افورير)

ازيال8
)املدة):)مدة الشركة)99)سنة.

رأس املا8)100.000))درهم مقسم)

إلى)1000)سهم بقيمة)100)درهم لكل)

جبار) السيد  لفائدة  ،موزعة  سهم)

عماد.

إلى) ننانر  (1 من) املالية:) السنة  ( 

31)ديسمبر.

غير) لفترة  الشركة  تدار  اإلدارة:)

محدودة من طرف السيدجبار عماد

املحكمة) في  القايوني  اإلنداع  تم 

تسجيل) وتم  ( بأزيال8) االبتدائية 

تحت) التجاري  السجل  في  الشركة 
رقم)4589. 

575 P

STRONG PROMO
SARL AU

رأسمالها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : 26 وارع مرس 

السلطان، الطابق 1، الشقة 3،

الدار البيضاء

بمقت�سى عقد عرفي بالدار البيضاء)

بتاريخ)19)ماي)2021)أنشأت القوايين)

املسؤولية) ذات  لشركة  النظامية 

املحدودة باملميزات التالية):

برومو») «سترنغ  ( (: التسمية)

 STRONG وحيد) بشريك  ش.ذ.م.م 

.PROMO SARL AU

ذات) وركة  (: القايوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

الهدف):

األعما8 مختلف  من   املقاولة 

)أو البناء)؛

منعش عقاري.

نوم) من  ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

حالة) في  عدا  ما  النهائي  التأسيس 

الفسخ املسبق أو التمدند.
رأسما8) حدد  (: الشركة) رأسما8 

درهم) (100.000 بقيمة) الشركة 

فئة) من  حصة  (1000 على) مقسم 

100)درهم للحصة الواحدة اكتتبت)

وحررت بالكامل عينا ووزعت كما نلي):

السيد محمد زمرون)1000)حصة)

100.000)درهم)؛

 100.000 حصة) (1000 املجموع)

درهم.

من) الشركة  تسيير  (: التسيير)

طرف السيد محمد زمرون ملدة غير)

محدودة.
رهن) وراء،) بيع،) (: لهم حق) كما 

جميع العقارات أو املمتلكات املنقولة)

وفرضها) بها  والتعهد  املنقولة  وغير 

وتخصيصها لجميع اإلدارات العامة)

املنظمات) وكذلك  الخاصة،) أو 

املصرفية التي لها توقيعها الوحيد.

السنة االجتماعية):)من فاتح ننانر)

إلى)31)ديسمبر من كل سنة.

بمصلحة) القايوني  اإلنداع  تم 

كتابة الضبط لدى املحكمة التجارية)

بالدار البيضاء)بتاريخ)26)ماي)2021 
تحت رقم)779850)وبالسجل التجاري)

تحت رقم)504171.

576 P

  GAUSS BONNET PRIVE

SARL
تأسيس وركة محدودة املسؤولية 

بتاريخ) العرفي املحرر  للعقد  تبعا 

وركة) إنشاء) تم  (،28-04-2021

محدودة املسؤولية و التي لها املميزات)

التالية):)

التسمية:)

GAUSS BONNET PRIVE  SARL

التعليم) (: االجتماعي) الغرض 

والتكوين))
املقر االجتماعي:)32-30)))زيقة))12 

حي السالمة)1)سيدي))عتما ن،)الدار)

البيضاء)

ملدة) الشركة  أسست هذه  املدة:)

99)سنة.
في) املا8  رأس  حدد  املا8:) رأس 

 700 على) مقسمة  درهم  (70.000

100)درهم) حصة اجتماعية من فئة)

للحصة الواحدة)

التسيير:

السيد) طرف  من  الشركة  تسير 

عاقل املصطفى ملدة غير محدودة).

السنة االجتماعية):)تبتدئ السنة)
في تنتهي  و  ننانر  (1 في)  االجتماعية 

 31)دجنبر.)
الجهوي) باملركز  اإلنداع  تم 
لالستثمار بالدار البيضاء)بتاريخ))-18

05-2021
للخالصة و البيان)

السيد عاقل املصطفى

577 P

COOL FIT  SARL AU
تأسيس وركة محدودة املسؤولية 

ذات مساهم وحيد
بتاريخ) العرفي املحرر  للعقد  تبعا 
وركة) إنشاء) تم  (02-05-2021
مساهم) ذات  املسؤولية  محدودة 

وحيد و التي لها املميزات التالية):)
ش.م.م.) ( (COOL FIT التسمية:)

ذات مساهم وحيد.
املساهم الوحيد):)

السيد ة))سارة)))بوخرواعة)
الغرض االجتماعي:)

بيع،) نشاطات  (: بجميع) القيام 
وراء،)تجارة،)تصدنر واستيراد تنظيم)

معارض)…
عبد) وارع  (45 االجتماعي:) املقر 
الدار) (4 رقم) (2 القادر مفتكر الطابق)

البيضاء.
ملدة) الشركة  أسست هذه  املدة:)

99)سنة.
في) املا8  رأس  حدد  املا8:) رأس 
 1000 درهم مقسمة على) (100.000
100)درهم) حصة اجتماعية من فئة)
محررة) جميعها  الواحدة،) للحصة 
مقابل مساهمات يقدنة في رأس املا8.)

التسيير:
سارة))) ( السيدة) التسيير  وكل 

بوخرواعة ملدة غير محدودة.))
السنة االجتماعية)

في االجتماعية  السنة   تبتدئ 
 1)ننانر و تنتهي في)31)دجنبر.)

الجهوي) باملركز  اإلنداع  تم 
بتاريخ البيضاء) بالدار   لالستثمار 

  18)ماي)2021.
للخالصة و البيان)

السيد ة))سارة)))بوخرواعة)

578 P
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أحمد سالم ابريك

 LA PERLE شركة
   ELECTRONIQUE

العام) الجمع  مداولة  بمقت�سى 
ننانر)) (18 في) املنعقد  أالستثنائي 
 LA وركة) مساهمو  قرر  (2021-
)وركة) (PERLE ELECTRONIQUE
رأسمالها) املسؤولية  محدودة 

30.000.000)درهم)))
ومقرها االجتماعي بزيقة ابن لقنان)
فري) الغا  الجاللي  زيقة  ركن  عمارة 
الزيادة) ( البيضاء؛) الدار  عين السبع 
 10.000.000 في الرأسما8 بما قدره)
درهم،)تقتطع من األرباح االحتياطية.)
و نتم على إثرها خلق)100.000)حصة)
درهم) (100 من الرأسما8 ذات قيمة)
للواحدة،)تمنح للشركاء)حسب مقدار)
مساهمة كل منهم في رأسما8 الشركة.
األسا�سي) القايون  بدالك عد8  و 

بإعادة كتابته إجماال.
كتابة) لدى  القايوني  اإلنداع  تم 
بمدننة) التجارية  باملحكمة  الضبط 
ألدار البيضاء)بتاريخ)24)مانو))2021  

تحت رقم)))779340.
مكتب أبريك للخبرة و االستشارة

579 P

أحمد سالم ابريك

   F.I.T.C.O شركة
العام) الجمع  مداولة  بمقت�سى 
أالستثنائي املنعقد في)18)ننانر))-2021 
(،F.I.T.C.O وركة) مساهمو  قرر 
)وركة محدودة املسؤولية رأسمالها)
ومقرها) ( درهم) (40.000.000
عمارة))) لقنان  ابن  بزيقة  االجتماعي 
عين) الغافري  الجاللي  زيقة  ركن 
في) الزيادة  ( البيضاء؛) الدار  السبع 
 10.000.000 قدره) بما  الرأسما8 
درهم،)تقتطع من األرباح االحتياطية.)
و نتم على إثرها خلق)100.000)حصة)
درهم) (100 من الرأسما8 ذات قيمة)
للواحدة،)تمنح للشركاء)حسب مقدار)
مساهمة كل منهم في رأسما8 الشركة.
األسا�سي) القايون  بدالك عد8  و 

بإعادة كتابته إجماال.

كتابة) لدى  القايوني  اإلنداع  تم 
بمدننة) التجارية  باملحكمة  الضبط 
  2021 24مانو) ( بتاريخ) الدار البيضاء)

تحت رقم)779350.
مكتب أبريك للخبرة و االستشارة)

580 P

ECF TRAVAUX  SARL
وركه ذات مسؤولية محدودة
برأس ما8 8،000،000.00

املقر الرئي�سي: 120 تجزئة الوحدة 
حد السوالم

R.C رقم 2515 - برويد
تحدنث النظام األسا�سي - تعيين 

املدنرين
صالحيات املدنرين

االستثنائي) العام  الجمع  ( قرر)
(«ECF TRAVAUX» وركة) لشركاء)
ما8) برأس  محدودة  مسؤولية  ذات 
 120 الرئي�سي:) املقر  (8.000.000
تجزئة الوحدة حد السوالم املنعقد)

بتاريخ)31/03/2021)تقرر:
الذي) األسا�سي  النظام  تحدنث 
نحكم الشركة)،)من خال8 دمج جميع)
املتخذة) السابقة  التعدنل  قرارات 

للشركة.
األسا�سي) النظام  على  املوافقة 
املسؤولية) ذات  للشركة  الجدند 

املحدودة)،)وفًقا للقايون)96.5.
تعين السيد إدريس واطر مدنًرا)
ملدة) ا 

ً
مشارك مدنًرا  واطر  وإبراهيم 

األكثر) الصالحيات  مع  محدودة  غير 
وموال.

في) القايوني  اإلنداع  تم 
بتاريخ) برويد  االبتدائية  املحكمة 

2021/10/05)تحت رقم)594.
581 P

)ائتمايية كويفيسكو ش م م

الهام دهبي ترادين
ش.م.م  بشريك منفرد

  ILHAM(DEHBI(TRADING  s.a.r.l 
 d’a.u

وركة ذات املسؤولية املحدودة 
بشريك منفرد  

رأسمالها 1.000.000  درهم،
 مقرها االجتماعي  : 112-113 زاوية 

وارع محمد جما8 الدورة 
 ن سابقا 

و زيقة 173 جميلة 5  ق ج البيضاء 
السجل التجاري عدد 114.783

يقل املقر االجتماعي
في) املؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

،)قرر الشريك املسير) (18/05/2021

الوحيد للشركة ما نلي:)

-)يقل املقر االجتماعي للشركة الي)

زيقة) ( (21-19 الرقم) (: العنوان اآلتي)

الشق)) عين  عبدهللا  موالي  حي  (88

الدار البيضاء.

-)التشطيب وإغالق))فرع الشركة)

الشركة) مقر  بالعنوان  املتواجد 

  21-19 الرقم) (: ب) الكائن  الجدند 

عين) عبدهللا  موالي  حي  (88 زيقة)

الشق))الدار البيضاء.

لدى) القايوني  اإلنداع  تم 

تحت) بالبيضاء) التجارية  الـمحكمة 

رقم)779329)))بتاريخ)26/05/2021.
مقتطف و بيان

582 P

FRIMODA – SARL
املقر الرئي�سي: دوار والد أبو الكتا، 

بلدنة أوالد عزوز، النواصر الدار 

البيضاء.

RC : 323105/IF : 15233060

تعدنل قايوني
العام) الجمع  قرار  على  بناء)

 05/05/2021 بتاريخ) االستثنائي 

تقرر ما نلي:

-))نقرر املساهم الوحيد زيادة رأس)

نبلغ حالًيا ثالثة) الذي  ما8 الشركة 

مالنين ومائتي ألف درهم))3200000 

وثالثين) اثنين  إلى  مقسمة  درهم()

مائة) بقيمة  سهم  ()32000( ألف)

درهم))100)درهم()للسهم)،)مدفوعة)

بالكامل.)حتى نصل إلى خمسة مالنين)

 5،200،000.00( ومائتي ألف درهم)

درهم()عن طريق إنشاء)عشرين ألف)

مائة) بقيمة  جدند  سهم  ()20000(

درهم))100)درهم()لكل منها لالكتتاب)

واإلفراج عن طريق الخصم املباور)

على حساب االئتمان الجاري للهيئة.)

الشريك السيد نونس موحي.

تعدنل) الوحيد  املساهم  نقرر  (-
املادة)6)واملادة)7)من النظام األسا�سي)
استبدالهما) نتم  بحيث  للشركة 
تلقائًيا اعتباًرا من هذا اليوم باألحكام)

التالية:
بتقدنم) التالي  الشريك  نقوم 
السيد نونس) وهو:) (

ً
املساهمات يقدا

ومائتي) مالنين  خمسة  )مبلغ  موحي)
ألف درهم.

بمبلغ) املا8  رأس  تحدند  تم 
درهم) ألف  ومائتي  مالنين  خمسة 
مقسمة) وهي  درهم(.) (5،200،000(
 (52000( ألًفا) وخمسين  اثنين  إلى 
سهًما بقيمة مائة درهم))100)درهم()
تم االكتتاب بها ودفعها) (، لكل سهم)
للشركاء) وتخصيصها  يقًدا  بالكامل 

بما نتناسب مع مساهماتهم.
اإلنداع) القايوني:تم  اإلنداع 
القايوني في املحكمة التجارية بالدار)
تحت) (20/05/2021 بتاريخ) البيضاء)

رقم)778989.
583 P

ENERGIES BETON
وركة ذات مسؤولية محدودة برأس 

ما8 100000.00 درهم
 LOT AL :املقر الرئي�سي

 MUSTAKBAL(RUE 2 N ° 17 SIDI
MAAROUF CASABLANCA
السجل التجاري رقم 442741

بتاريخ) االجتماع  محضر  بموجب 
وركة) وركاء) قرر  (03/05/2021
رأس) زيادة  (ENERGIES BETON
100.000)درهم إلى) ما8 الشركة من)
إنشاء) خال8  من  درهم،) (500.000
100)درهم) 4000)سهم جدند بقيمة)
واالكتتاب يقًدا وإنداع في) لكل منها،)

البنك و تحدنث القوايين.
املادة)-7)رأس املا8:

السيد عبد الرحيم جدنر،)1250 
سهًما بقيمة)100)درهم لكل سهم.

سهم) (1875 جدنر) علي  السيد 
بقيمة)100)درهم للسهم.

سهم) (1875 السيد حمزة جدنر)
بقيمة)100)درهم للسهم الواحد.
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 100 بقيمة) سهم  (5000 مجموع)

درهم لكل سهم.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

 25 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

ماي)2021)رقم)779764.
املسير

584 P

 SMART KPI CONTROL

 CONSULTING
  SKCC  SARL(AU  

الوحيد))) ( بمقت�سى مقرر الشريك)

بتاريخ)06)ماي)2021)بالدار البيضاء)

تقرر ما نلي:

ييد) غزالن  السيدة  استقالة  (-

عبدهللا من مهامها كمسيرة).

أبراغ) فاطمة  السيدة  تعيين  (-

كمسيرة للشركة ملدة غير محدودة.

كتابة) لدى  القايوني  اإلنداع  تم 

بالدار) التجارية  للمحكمة  الضبط 

البيضاء)بتاريخ)24)ماي)2021)))تحت)

عدد)779324.

585 P

SOCIETE LAWDIYI NEGTRA
SARL AU

وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

رأسمالها 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : وارع الحسن 

الثاني رقم 5 جرادة

الشريك) قرار  محضر  بموجب 

تقرر (2021 ماي) (5 بتاريخ)  الوحيد 

)ما نلي):

من) االجتماعي  املقر  تحويل  (- (1

العنوان القدنم):)وارع الحسن الثاني)

رقم)5)جرادة.

إلى):)حي الرازي رقم)318)جرادة.

تم اإلنداع القايوني لدى املحكمة)

التجارية بوجدة بتاريخ)19)ماي2021 

تحت رقم)1839.

586 P

صوطوريك ش.ذ.م.م

بوورأكط كنسولتين 
وركة ذات مسؤولية محدودة
راسما8 : 000.00 200 درهم

مقر الشركة:  بلوك 2 الطابق االو8 

وقة رقم 7 املركب جوهرة تمارة

سجل التجاري رقم 204493 

يقل مقر الشركة
بالدار) مؤرخ  عقد  بموجب 

الجمعية) (04/03/2021 في) البيضاء)

العامة غير العادنة قررت

مقر الشركة إلى عمالة أو) ( يقل) (-

مارس) (04 من) ابتداء) مغانر  إقليم 

2021)إلى العنوان التالي):

بلوك)2)الطابق االو8 وقة رقم)7 

املركب جوهرة تمارة.

ولهذا السبب,)سيتم تغيير البند)4 

من القايون األسا�سي للشركة.)

)-إعادة صياغة القايون األسا�سي)

كامال.)))

الضبط) مكتب  لدى  اإلنداع  تم 

لبيضاء) بالدار  ( التجارية) باملحكمة 

الرقم) تحت  (2021 مانو) (07 في نوم)

     .17078/777514

587 P

 SUN TOURS ET TRAVEL
SARL

برأسما8 500.000 درهم
املقر الرئي�سي وارع ادريس الحريزي 

رقم 75-77 الدار البيضاء

الجمع) اجتماع  محضر  بحسب 

أبريل) (07 بتاريخ) االستثنائي  العام 

 SUN TOURS ET لشركة) (2021

قدره) ما8  برأس  ( (TRAVEL SARL

الرئي�سي:) ومقرها  درهم  (500.000

 75-77 رقم) الحريزي  ادريس  وارع 

الدار البيضاء،

قرر وركاء)الشركة:

تحويل األسهم:

السيد سكتان عبد الرحيم نبيع)

)للسيد منجرة ناسين
ً
42)سهما

6)من النظام) تعدنل الحق للمادة)

األسا�سي.

املحكمة) في  القايوني  اإلنداع  تم 
التجارية بالدار البيضاء)نوم)24)مانو)

2021)تحت رقم)779447.
588 P

 GO ONLINE ACCELERATOR
SARL-AU

رأسما8 50.000 درهم
املقر االجتماعي  265  وارع 

الزرقطوني رقم 92  الدار البيضاء
إعالن تعدنلي

بموجب وروط عقد خاص بتاريخ)
5)أبريل)2021،)قرر الشريك الوحيد)
 GO(ONLINE(ACCELERATOR( ، لـ)
SARL-AU)برأس ما8 قدره خمسون)
يقل) درهم:) ()50،000.00( ألف)
التالي:) العنوان  إلى  املسجل  املكتب 
44)وارع عقبة ابن يافع تجزئة والد)

هرس بوريزيل)،)الدار البيضاء
النظام) تحدنث  قايوني  تعدنل  (•

األسا�سي.
التجارية) املحكمة  في  اإلنداع  تم 
(، (2021 مانو) (17 في) بالدار البيضاء)
السجل التجاري) (.17965 تحت رقم)

473997)الدار البيضاء
589 P

DORTMUND CAR
دور تمويد كار

رفع وخفض رأسما8 الشركة
بمقت�سى محضر الجمع العام الغير)
 2021 ماي) (5 بتاريخ) املنعقد  العادي 
لشركة)«دور تمويد كار»)وركة محدودة)
الوحيد) الشريك  ذات  املسؤولية 
والكائن) درهم  (100.000 رأسمالها)
مقرها ب حي موالي عبد هللا زيقة)82 
رقم)63-65)عين الشق،)الدار البيضاء)

تقرر ما نلي):
رفع رأسما8 الشركة من)100.000 
باكتتاب) درهم  (303.800 إلى) درهم 
 100 فئة) من  جدندة  حصة  (2038
الوحيد) الشريك  إلى  مسندة  درهم 
السيد الحسوني محمد محررة يقدا)

بنسبة)%100.

من) الشركة  رأسما8  خفض 

عن) درهم  (200.000 إلى) (303.800

طريق ابتالع الخسائر املتراكمة بإلغاء)

1038)حصة.

كتابة) لدى  القايوني  اإلنداع  تم 

بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 

بتاريخ) (779709 تحت رقم) البيضاء)

25)ماي)2021.

590 P

DINA BASMA NEGOCE
SARL

ذات املسؤولية املحدودة
رأسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : 1 الزيقة 28

درب غلف الدار البيضاء

بمقت�سى محضر الجمع العام غير)

العادي بتاريخ)22)ننانر)2021،)باملقر)

 DINA BASMA لشركة) االجتماعي 

املسؤولية) ذات  وركة  (NEGOCE

املحدودة،)تقرر ما نلي):

 500 بيع) عملية  على  املصادقة 

السيد) طرف  من  اجتماعية  حصة 

السيد) لفائدة  هشام  الغماري 

سحاري عبد الحق.

 500 بيع) عملية  على  املصادقة 

حصة اجتماعية من طرف السيدة)
قباج صوفية لفائدة السيد سحاري)

عبد الحق.

للشركة) القايوني  الشكل  تحويل 

من وركة ذات املسؤولية املحدودة)

إلى وركة ذات املسؤولية املحدودة)

بشريك وحيد.

صوفية) قباج  السيدة  استقالة 

من مهامها كمسيرة للشركة.

تعيين السيد سحاري عبد الحق)

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 
رقم)B735131)كمسير وحيد للشركة)

ملدة غير محدودة.

املنفرد) بالتوقيع  الشركة  تلتزم 

السيد) الشركة  ملسير  والوحيد 

سحاري عبد الحق في كل الوثائق التي)

تخصها.
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للشركة االجتماعي  املقر   يقل 

درب غلف الدار) (28 الزيقة) (1 ( (: من)

الزرقطوني) وارع  (55 (: إلى) البيضاء)

 3 1)الرقم) فضاء)الزرقطوني الطابق)

حي املستشفيات الدار البيضاء.

اإلنداع) تم  (: القايوني) اإلنداع 

لدى) الضبط  بكتابة  القايوني 

البيضاء) بالدار  التجارية  املحكمة 

رقم) تحت  (،2021 ماي) (20 بتاريخ)

.779034
لإلوارة والبيان

591 P

      MEDINA DEVELOPMENT

S.A.R.L
املكتب املسجل: 3 فاس املدننة 

بوجلود 30000 فاس

 R.C 51585 فاس

إعالن تعدنلي
تعيين مدنرين مشاركين جدد:

الذي) االستثنائي  االجتماع  بعد 
قرر) (، (2020 يوفمبر) (12 في) عقد 

مشاركين) مسيرنن  تعيين  الشركاء)

للشركة لفترة غير محددة:

-)السيدة منية بوعياد.

-)السيدة ليلى بوعياد.

-)السيد زهير بوعياد.

علما) العام  الجمع  أحيط 

باستقالة السيد مصطفى السرغيني)

من منصبه كمسير مشارك.

االجتماعية:بعد) املشاركات  مرور 

االجتماع االستثنائي الذي عقد في)12 

يوفمبر)2020)،)قرر الشركاء)املوافقة)

على صكوك البيع التي أنشأها السيد)

لصالح) السرغيني:) مصطفى  السيد 

(
ً
سهما (750 بوعياد) منية  السيدة 

بتاريخ (، للسهم) درهم  (100  بقيمة)

 22)يوفمبر)2020.

وكدلك البيع لصالح السيدة ليلى)

سهًما اجتماعًيا بقيمة) (250 بوعياد)

يوفمبر) (22 100)درهم للسهم بتاريخ)

.2020

كما تقرر املوافقة على التبرعات)

التي أنشأها السيد زهير بوعياد):

بـ) بوعياد  أدنبة  السيدة  لصالح 
)بتاريخ)22)يوفمبر)2020.

ً
750)سهما

ليلى) السيدة  لصالح  وكدلك 
بوعياد بـ500)سهم بتاريخ)22)يوفمبر)

.2020
-3)تعدنل الحالة االجتماعية:بعد)
في) عقد  الذي  االستثنائي  االجتماع 
مجموعة) قرر  (، (2020 يوفمبر) (12
الشركاء)إجراء)التغييرات التالية على)

املادة)7)من النظام األسا�سي:
بمبلغ) املا8  رأس  تحدند  تم 
درهم) ()30.000( ألف) ثالثمائة 
مقسمة إلى ثالثة آالف))3000()سهم)
منها) لكل  درهم  ()100( مائة) بقيمة 
مدفوعة بالكامل ومخصصة للشركاء)
بما نتناسب مع مساهمات كل منهم)،)

وهي:
إلى) نصل  بوعياد  منية  السيدة 
(، سهًما) ()750( وخمسين) سبعمائة 
أي سبعة وخمسون ألف))750.000) 

درهم
إلى) نصل  بوعياد  ليلى  السيدة  (
(، سهًما) ()750( وخمسين) سبعمائة 
أي سبعة وخمسون ألف))750.000) 

درهم
إلى) نصل  بوعياد  أدنة  السيدة 
(، سهًما) ()750( وخمسين) سبعمائة 
أي سبعة وخمسون ألف))750.000) 

درهم
إلى) نصل  بوعيد  زهير  السيد  (
سبعمائة وخمسين))750()سهًما)،)أي)
سبعمائة وخمسون ألف))750.000) 

درهم
إلى) القايوني  اإلعالن  تقدنم  تم 
 28 في) بفاس  التجارية  املحكمة 

ديسمبر)2020)برقم)3724/020.
592 P

 STE ANTARES MARKET
RESERCH

SARL AU
RC : 291115

وركة محدودة املسؤولية
ذات الشريك الوحيد

املقر االجتماعي : 38 وارع عباس
األصفى، إقامة أميمة

 الدار البيضاء

تصفية الشركة
بموجب عقد عرفي مؤرخ بالدار)

(،2021 فبرانر) (18 بتاريخ) البيضاء)

 STE لشركة) الوحيد  الشريك  قرر 

 ANTARES MARKET RESERCH

SARL AU،)وركة محدودة املسؤولية)

ذات الشريك الوحيد ما نلي):

تصفية الشركة.

تعيين السيد وادي) قرر الشركاء)

عبد الهادي للقيام بالتصفية.

وارع) (38 (: هو) التصفية  مقر 

الدار) إقامة أميمة،) عباس األصفى،)

البيضاء.

بكتابة) القايوني  اإلنداع  تم 

الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار)

تحت) (،2021 مارس) (25 في) البيضاء)

رقم)771731.

593 P

Sté E-TARGET  SARL  AU

وركة محدودة املسؤولية ذات 

الشريك الواحد

رأسمالها 10.000 درهم

املقر االجتماعي : زيقة سوميا إقامة 

وهرزاد 3 الطابق الخامس رقم 22 

حي النخيل الدار البيضاء

تصفية الشركة
مؤرخ) عرفي  عقد  بموجب 

بالبيضاء)بتاريخ)28/01/2021.،)قرر)

  E-TARGET الشريك الواحد لشركة)

محدودة) وركة  (، (SARL  AU

الواحد الشريك  ذات   املسؤولية 

)ما نلي):

-)تصفية الشركة.

بكتابة) القايوني  اإلنداع  تم 

التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

تحت) ( (.28-04-2021 في) بالبيضاء)

عدد)15605

594 P

Sté PROVENTI SARL  AU

وركة محدودة املسؤولية ذات 

الشريك الواحد

رأسمالها 50.000 درهم

املقر االجتماعي : تقاطع وارع 

الروداني ووارع الجبا8 الطابق 

الخامس رقم 50 املعاريف 

 الدار البيضاء

تصفية الشركة
مؤرخ) عرفي  عقد  بموجب 

2021-02-01.،)قرر) بالبيضاء)بتاريخ)

 PROVENTI(الشريك الواحد لشركة

محدودة) وركة  (،SARL  AU

الواحد) الشريك  ذات   املسؤولية 

ما نلي):

-)تصفية الشركة.

بكتابة) القايوني  اإلنداع  تم 

التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

تحت) ( (..28-04-2021 في) بالبيضاء)

عدد)15670.

595 P

 SOCIETE  DATA CENTER

 PROCESSING  « D.C.P»

.SARL.AU

RC : 378 143 -

إوهار التصفية
بموجب عقد عرفي بإمضاء)خاص)

بتاريخ)20)ابريل)2021)بالدار البيضاء)

 STE للشركة) الوحيد  الشريك  قرر 

 DATA( CENTER( PROCESSING»

بشارع) الكائنة  («D.C.P»( SARL.AU

10)مارس بلوك)09)رقم)68)الطابق)3 

سيدي عثمان الدار البيضاء))ما نلي):

-)التصفية املسبقة للشركة.)

-)تعيين السيد عبد العزيز الهموني)

كمسؤو8 لتصفية الشركة وتحدند)

مهامه.

مكان) الشركة  مقر  تحدند  (-

للتصفية.



11759 الجريدة الرسميةعدد)5667 - 28)ووا8)1442 )9)نوييو)2021) 

للقيام) الصالحيات  إعطاء) (-

باإلجراءات القايويية.

باملحكمة) تم  القايوني  اإلنداع 

بالسجل) البيضاء) بالدار  التجارية 

2021)تحت) 11)ماي) التجاري بتاريخ)

رقم)777938

596 P

 Ste HAMADI SARL

العام) الجمع  عقد  بمقت�سى 

)قرر) (18.03.2021 االستثنائي بتاريخ)

مساهمو الشركة)))ما نلي):

-)تصفية الشركة.

-)قرر الشركاء)تعيين وقاص نونس)))

 BE ( رقم) الوطنية  للبطاقة  الحاملة 

858929)للقيام بالتصفية.

وارع حي) (26: التصفية هو) مقر 

2)عمارة) ( التقدم املجموعة السكنية)

الدار) البريو�سي  سيدي  (7 رقم) (17

البيضاء

))تم القيام باإلنداع القايوني لدى)

التجارية)) باملحكمة  الضبط  كتابة 

 27/05/2021 بتاريخ) بالدار البيضاء)

.

597 P

استدراك خطإ وقع بالجريدة 

الرسمية عدد 5662 بتاريخ

 5 ماي 2021

 باإلعالن الذي نحمل

 رقم 108P صفحة 9198

STE ASTAPOR

ASTAPOR(:(بدال من

..........................................

..........................................

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

 20 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أبريل)2021)تحت رقم)112922.

ASTAPOR(:(نقرأ

..........................................

..........................................

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

أبريل) (20 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2012تحت رقم)112922.

الباقي بدون تغيير.

 TRAITEMENT DE الشركة

SABLE ET MATERIAUX

وركة مساهمة

رأسمالها : 8.300.000 درهم

مقرها االجتماعي : تجزئة أزلي

الحي الصناعي، طريق الصويرة

مراكش

سجلها التجاري رقم 24159 

باملحكمة التجارية بمراكش

حل مسبق للشركة
بتاريخ مداوالته   بمقت�سى 

العام) الجمع  قرر  (،2021 أبريل) (19

 TRAITEMENT لشركة) االستثنائي 

DE SABLE ET MATERIAUX)وركة)

التجاري) سجلها  رقم  مساهمة،)

24159)باملحكمة التجارية بمراكش،)

مقرها) درهم،) (8.300.000 رأسمالها)

الحي) أزلي،) بتجزئة  االجتماعي 

الصناعي،)طريق الصويرة،)مراكش)؛)

ما نلي):

حل مسبق للشركة املذكورة أعاله)

واملحرجة) الصعبة  الظروف  بسبب 

التي تعيشها وهي):

جائحة كوفيد)19)وما يتج عنها من)

عواقب.

التي) الجوار  قبل  من  عراقيل 

تدخالت) إلى  األحيان  بعض  تصل 

ذاتية لوقف نشاط الشركة وسجلت)

التوقفات التالية):

ويفس املدة) (2012 أوهر سنة) (6

من) لسنوات  توقيف  (،2013 لسنة)

2014)إلى)2016)؛)6)أوهر لسنة)2013 

توقفات التي) (،2018 أوهر لسنة) و3)

تؤكدها محاضر الجماعة.

من) نهائيا  العمل  بتوقيف  أمر 

طرف املدنرية اإلقليمية للتجهيز منذ)

2020)إلى اآلن.

حيث بدون عمل تراكمت تكاليف)

باهضة للشركة ويتجت عنها خسارة)

حلها) إلى  تلجأ  جعلها  مما  كبيرة،)

على) الحصو8  صعوبة  مسبقا.)

إلى) (2021 ترخيص جدند من بدانة)

اآلن.

تعيين املصفي السيد عياد زوربا)

القاطن ب رقم)119)وارع الشهداء،)

حي السالم،)سال.

واملراسالت) التصفية  مقر  تعيين 

برقم)7،)زيقة موريتاييا مراكش))لدى)

الشركة الجدندة أليابيب املياه(.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

التجارية بمراكش بتاريخ فاتح نوييو)

2021)تحت رقم)124580.

للخالصة واإلنجاز

598 P

استدراك خطإ وقع بالجريدة 

الرسمية عدد 5656 بتاريخ

  24 مارس 2021 الصفحة 6025

28P رقم اإلعالن

SULATAN-NEGOCE

(: اإلعالن) عنوان  من  بدال 

SULTAN-NEGOCE

..................................................

.................................................

 SULTAN-NEGOCE(:(التسمية

نقرأ عنوان اإلعالن):)

SULATAN-NEGOCE

..................................................

.................................................

 SULATAN-NEGOCE(:(التسمية

..................................................

.................................................

)الباقي بدون تغيير.(

استدراك خطإ وقع بالجريدة 

الرسمية عدد 5506

بتاريخ 9 ماي 2018 الصفحة 6554

65P اإلعالن رقم

STE MAISON DU POUSSIN

بدال من):)رأسما8 الشركة)1.000 

درهم.

......................................................

...........................................................

...........................................................

 100.000 رأسما8 الشركة) (: يقرأ)

درهم.

......................................................

...........................................................

...........................................................

)الباقي ال تغيير فيه.(

   STE MCKENZO  & CO

العنوان : الشقة رقم 1 الطابق االو8 

املطلة على الساحة الكائنة ب 343 

وارع محمد الخامس

 رقم التقييد بالسجل التجاري : 

11429

بتاريخ))))))) عرفي  عقد  بمقت�سى 

وركة)) انشاء) تم  (02/04/2021

تحمل)) املحدودة  املسؤولية  ذات 

الخصائص التالية):



عدد)5667 - 28)ووا8)1442 )9)نوييو)2021)الجريدة الرسمية   11760

 STE( MCKENZO( ( & التسمية:)

.CO

الطابق) (1 رقم) الشقة  (: العنوان)

االو8 املطلة على الساحة الكائنة ب)

343)وارع محمد الخامس بني مال8),

)الغرض):)))مستشار في التسيير.

رأس املــا8):))100.000)درهم.

السنة املـالية):)السنة امليالدنة.

مدة الشركة):)99)سنة.

وقمر) الصالحي  أنس  (: املسير)

الصالحي.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

االبتدائية))بني مال8)))تحت رقم))))510 

بتاريخ)3/5/2021 .

1 C

STE ATLAS KHAROUB 

SARL AU 

العنوان : تجزئة العثمايية الحي 

اإلداري الطابق 3 بني مال8

رقم التقييد بالسجل التجاري 

11519

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

 10)ماي)2021)تم إنشاء)وركة ذات)

الشريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد تحمل الخصائص التالية):

 STE ATLAS (: التسمية)

.KHAROUB SARL

الحي) العثمايية  تجزئة  (: العنوان)

اإلداري الطابق)3)بني مال8.

رأس املا8):)200.000)درهم.

الغرض):)معمل))للتمين الخروب)-)

استغال8 الغابات)-)التجارة واألعما8.

السنة املالية):)السنة امليالدنة.

مدة الشركة):)99سنة.

املسير):)لحسن صيلوح.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

 580 االبتدائية ببني مال8 تحت رقم)

بتاريخ)21)ماي)2021.

2 C

املركز الجهوي لالستثمار)

جهة الدار البيضاء-)سطات

)ملحقة برويد(

 STE CAFE LA RUCHE DU 

 JARDIN
SARL

عليه) مصادق  عقد  بمقت�سى  (

تم) ببرويد  (18/05/2021 ( بتاريخ)

ذات) لشركة  األسا�سي  النظام  وضع 

تحمل) والتي  املحدودة  املسؤولية 

الخصائص)))التالية):

 STE CAFE LA ( ( ( (: ( التسمية) ( (

  .RUCHE DU JARDIN  SARL

ذات) وركة  (: القايويية) الصفة 

املسؤولية املحدودة.)

)الهدف االجتماعي):)مقهى-)مطعم.)

رأس املا8):)حدد رأسما8 الشركة)

بمبلغ)100.000))درهم في ند):)

)هشام الكميري):)100.000)درهم.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

 31 ننانر إلى) (1 :)من) السنة املالية)

ديسمبر من كل عام.

تجزئة ليالي) (21 (: املقر االجتماعي)

املحطة) ووارع  (3 الشارع) زاوية  (2

بروييد.

التسيير) حق  أعطي  (: التسيير)

غير) ملدة  ( ( صبيح) حسن  للسيد:)

محددة.

اإلنداع) تم  (: القايوني) اإلنداع 

القايوني باملحكمة االبتدائية ببرويد)

تحت رقم)644/2021)كما تم تسجيل)

بتاريخ) التجاري  بالسجل  الشركة 

21/05/2021)تحت رقم))15193.    

3 C

 STE RINI TRAVAUX
 SARL

RC 11501

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
القايون) إعداد  تم  (29/4/2021

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة)))تحمل الخصائص التالية):

.STE RINI TRAVAUX((:(التسمية

العنوان):)وارع املتنبي))حي الحسني))

رقم)296)))بني مال8.

(- العامة) االوغا8  (: الغرض) (

التجارة))واالعما8.)

درهم) (100.000 (: املــا8) رأس 

اجتماعية) حصة  (1000 الى) مقسم 

بقيمة)100)دهم).

أحمد ايحاس):)))250)حصة.

اوساما))اعمر):))500)حصة.

محمد الجراعي):))250)حصة.

السنة املـالية):))السنة)))امليالدنة.

مدة الشركة):))99)سنة.)

بطاقته)) ايحاس  احمد  (: املسير)

     .I3865

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

االبتدائية))ببني مال8 تحت رقم))567 

بتاريخ)19/5/2021.

4 C

FIDUCIAIRE ZEDDOUK ISMAIL

STE RODAMON-PIECES-

AUTO
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

FIDUCIAIRE ZEDDOUK ISMAIL

ص.ب 112 كلميمة اقليم الرويدنة 

ص.ب 112 كلميمة اقليم 

الرويدنة، 52250، الراويدبة 

املغرب

 STE RODAMON-PIECES-AUTO

وركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي الكراج 

الكائن بزيقة الزيتون كلميمة - 

52250 كلميمة املغرب

تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

14733

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 ننانر) (28

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.RODAMON-PIECES-AUTO

غرض الشركة بإنجاز):)بيع أجزاء)

السيارات.

الكراج) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

(- كلميمة) الزيتون  بزيقة  الكائن 

52250)كلميمة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (334 ( (: السيد زدوقي أمين)

بقيمة)100)درهم للحصة).

333)حصة) ( (: السيد زدوقي ملود)

بقيمة)100)درهم للحصة).

 333 ( (: سعيد) املوح  السيد 

للحصة) درهم  (100 بقيمة) حصة 

والعائلية) الشخصية  األسماء) (1-  $.

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد زدوقي أمين عنوايه)ا()قصر)

مويحيا واقة كلميمة)52250)كلميمة)

املغرب.

حي) السيد زدوقي ملود عنوايه)ا()

الزاكي قصر كلميمة))52250)كلميمة)

املغرب.

عنوايه)ا() سعيد  املوح  السيد 

 52250 كلميمة) موش  انت  قصر 

كلميمة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد زدوقي أمين عنوايه)ا()قصر)

مويحيا واقة كلميمة)52250)كلميمة)

املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

 06 بتاريخ) ( بالرويدنة) االبتدائية 

أبريل)2021)تحت رقم)443.

1I
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Ste(espace(el(yazid(sarl(au

 STE ESPACE EL YAZID SARL
AU

وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس وركة

Ste(espace(el(yazid(sarl(au
دوار اوالد مو�سى اوالد غزيل دائرة 
عين بني مطهر، 60100، جرادة 

املغرب
 STE ESPACE EL YAZID SARL AU
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي جماعة 
أوالد غزييل دكان رقم 1 املسجد 

اوالد غزيل  60100  جرادة املغرب 
تأسيس وركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
37009

 10 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2020 غشت)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ESPACE EL YAZID SARL AU
 Transfer (: غرض الشركة بإنجاز)

. d’argent
جماعة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
أوالد غزييل دكان رقم)1)املسجد اوالد)

غزيل))60100))جرادة املغرب).
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 ( الشركة:) رأسما8  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
((: ملجيدي) الواحد  عبد  السيد 
100)حصة بقيمة)100)درهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األسماء) (1-  $.

وصفات ومواطن الشركاء):

ملجيدي) الواحد  عبد  السيد 
عنوايه)ا()دوار اوالد مو�سى اوالد غزيل))

60100)جرادة))املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
ملجيدي) الواحد  عبد  السيد 
عنوايه)ا()دوار اوالد مو�سى اوالد غزيل))

60100)جرادة))املغرب
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
أبريل) (06 بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

2021)تحت رقم)1207.

3I

الحسين فاضيل

ESPRIT SOINS
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

الحسين فاضيل
مكتب رقم 15، املجمع املنهي ،تجزئة 
2 وارع عال8 الفا�سي، إقامة حرف 

ب، مراكش ، 40000، مراكش 
املغرب

ESPRIT SOINS  وركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
املنزه رقم 1 باب الجدند جليز 

مراكش - 40000  مراكش املغرب
تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

114853
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (14
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 ESPRIT(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

. SOINS
صناعة) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

مستحضرات التجميل.
تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
املنزه رقم)1)باب الجدند جليز مراكش)

- 40000))مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

السيد وائل بنكيران):))900)حصة)
بقيمة)100)درهم للحصة).

 100 ( (: السيدة حفصة السجيع)
للحصة) درهم  (100 بقيمة) حصة 
والعائلية) الشخصية  األسماء) (1-  $.

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوايه)ا() بنكيران  وائل  السيد 
تجزئة القصور رقم)146)طريق الدار)
مراكش) ( (40000 مراكش) البيضاء)

املغرب.
السجيع) حفصة  السيدة 
 12 كلم) تاحناوت  طريق  عنوايه)ا()
الحوز) تامصلوحت  بنكيران  فيال 

40000))مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوايه)ا() بنكيران  وائل  السيد 
تجزئة القصور رقم)146)طريق الدار)

البيضاء))40000))مراكش املغرب
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
ماي) (12 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2021)تحت رقم)124019.

5I

FINANCES.NET

 TECHNOLOGY
 LEADERSHIP AND MEDIA

INSTITUTE
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FINANCES.NET
 AVENUE CAHIRA LOT 119

 FOUTOUHI(TEMARA ، 12000،
TEMARA MAROC

 TECHNOLOGY LEADERSHIP
AND MEDIA INSTITUTE   وركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي الرباط ، 

10106 ، حي الرياض ، زيقة العنابية 
، رقم 2 - 10000 الرباط  املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.140013

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2020 دجنبر) (31 في) املؤرخ 

املصادقة على):
تفويت السيد))ة()زهير))الخدي�سي))
250)حصة اجتماعية من أصل)250 
أسامة)) )ة() السيد) ( لفائدة) حصة 
علمي مروني بتاريخ)31)دجنبر)2020.

محسن) )ة() السيد) تفويت 
الخدي�سي))250)حصة اجتماعية من)
)ة() السيد) ( 250)حصة لفائدة) أصل)
أسامة))علمي مروني بتاريخ)31)دجنبر)

.2020
لقباقبي) ( مراد) )ة() تفويت السيد)
أصل) من  اجتماعية  حصة  (250
250)حصة لفائدة))السيد))ة()أسامة))
علمي مروني بتاريخ)31)دجنبر)2020.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم  (
أبريل) (28 بتاريخ) ( بالرباط) التجارية 

2021)تحت رقم)113222.
6I

الحسين فاضيل

URBA EVENTS PRINT
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة)

الحسين فاضيل
مكتب رقم 15، املجمع املنهي ،تجزئة 
2 وارع عال8 الفا�سي، إقامة حرف 

ب، مراكش ، 40000، مراكش 
املغرب

URBA EVENTS PRINT  وركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االجتماعي املكتب 

رقم 01 املجمع املنهي عمارة ب وارع 
عال8 الفا�سي مراكش - 40000  

مراكش  املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.106335

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت) (2021 أبريل) (27 في) املؤرخ 
نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):
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تخطيط االنشاءات.
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم  (
ماي) (10 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2021)تحت رقم)123879.

8I

الحسين فاضيل

 L›EMPREINTE
COMMERCIALE

وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس وركة

الحسين فاضيل
مكتب رقم 15، املجمع املنهي ،تجزئة 
2 وارع عال8 الفا�سي، إقامة حرف 

ب، مراكش ، 40000، مراكش 
املغرب

  L›EMPREINTE COMMERCIALE
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي الزهور 1 
النخيل الشمالي رقم 119 مراكش - 

40000 مراكش املغرب
تأسيس وركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
114721

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (06
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. L’EMPREINTE(COMMERCIALE
غرض الشركة بإنجاز):))بيع املواد)

الغدائية.
عنوان املقر االجتماعي):)الزهور)1 
(- مراكش) (119 النخيل الشمالي رقم)

40000)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: محمد) املريس  السيد 
للحصة) درهم  (100 بقيمة) حصة 
والعائلية) الشخصية  األسماء) (1-  $.

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوايه)ا()) محمد  املريس  السيد 
119)مراكش املريس محمد رقم) رقم)
إنطي) عين  القدنم  اللوح  درب  (13
 4000 مراكش) الشمالي  النخيل 

مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوايه)ا()) محمد  املريس  السيد 
119)مراكش املريس محمد رقم) رقم)
إنطي) عين  القدنم  اللوح  درب  (13
 40000 مراكش) الشمالي  النخيل 

مراكش املغرب
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
ماي) (10 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2021)تحت رقم)123903.
9I

الحسين فاضيل

 URBA EVENTS
INTERNATIONAL

وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

توسيع نشاط الشركة)

الحسين فاضيل
مكتب رقم 15، املجمع املنهي ،تجزئة 
2 وارع عال8 الفا�سي، إقامة حرف 

ب، مراكش ، 40000، مراكش 
املغرب

 URBA EVENTS
INTERNATIONAL وركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها االجتماعي زاوية وارع 
مولين و وارع عال8 الفا�سي املجمع 
التجاري و السكني األطل�سي عمارة 

ف الطابق 4 وقة رقم 15 مراكش - 
40000 مراكش املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.80897

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2021 أبريل) (27 في) املؤرخ 
نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):
اإلنشاءات واألعما8 املتنوعة.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم  (
ماي) (18 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2021)تحت رقم)123878.
10I

 BOUKHAR Choukri Expert-Comptable DPLE, 

 Commissaire Aux Comptes, Expert Judiciaire

 Assermenté(près(du(Tribunal(d’Appel(de

Casablanca

ART LIM SARL
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

BOUKHAR Choukri Expert-
 Comptable(DPLE, Commissaire
 Aux(Comptes, Expert(Judiciaire
 Assermenté près du Tribunal

d’Appel(de(Casablanca
3 زيقة كالفان زاوية وارع عبد 

املومن و زيقة بيالن الدار البيضاء ، 
20360، الدار البيضاء املغرب
ART LIM SARL وركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 17 بالص 
باستور إقامة باستور بويلد الطابق 
6 وقة 5 - 20360  الدار البيضاء 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.152251

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2021 أبريل) (26 في) املؤرخ 

املصادقة على):
بوهرية) خالد  )ة() السيد) تفويت 
833)حصة اجتماعية من أصل)833 
السعدنة) )ة() السيد) ( لفائدة) حصة 

بنداود بتاريخ)26)أبريل)2021.
بوهرية) خالد  )ة() السيد) تفويت 
أصل) من  اجتماعية  حصة  (1.500
آنة) )ة() السيد) ( 1.500)حصة لفائدة)
أبريل) (26 بتاريخ) نحيى  أبو  صوفيا 

.2021

بوهرية) خالد  )ة() السيد) تفويت 
أصل) من  اجتماعية  حصة  (1.667
1.667)حصة لفائدة))السيد))ة()لينة)

أبو نحيى بتاريخ)26)أبريل)2021.
تفويت السيد))ة()سناء)ابن نحيى)
أصل) من  اجتماعية  حصة  (625
625)حصة لفائدة))السيد))ة()هاجر))

الراي�سي بتاريخ)26)أبريل)2021.
تفويت السيد))ة()سناء)ابن نحيى)
167)حصة اجتماعية من أصل)167 
)السيد))ة()آنة صوفيا) حصة لفائدة)

أبو نحيى بتاريخ)26)أبريل)2021.
تفويت السيد))ة()سناء)ابن نحيى)
104)حصة اجتماعية من أصل)104 
هدى أبو) )ة() السيد) ( حصة لفائدة)

نحيى بتاريخ)26)أبريل)2021.
تفويت السيد))ة()سناء)ابن نحيى)
104)حصة اجتماعية من أصل)104 
بشرى أبو) )ة() السيد) ( حصة لفائدة)

نحيى بتاريخ)26)أبريل)2021.
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم  (
 21 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)779232.
11I

FINANCES.NET

 SOCIETE DE GESTION ET
 D›INTERMEDIATION ET DE

CONSEIL SARL AU
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

FINANCES.NET
 AVENUE CAHIRA LOT 119

 FOUTOUHI(TEMARA ، 12000،
TEMARA MAROC

 SOCIETE DE GESTION ET
 D›INTERMEDIATION ET DE

CONSEIL SARL AU  وركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 6 زيقة 

ضانت عوا الطابق الرابع وقة 16 
الرباط أكدا8 - 10000 الرباط 

املغرب
تأسيس وركة ذات مسؤولية 
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محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

152109
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القايون) (2021 فبرانر) (11
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 SOCIETE DE GESTION ET
 D’INTERMEDIATION( ET( DE

. CONSEIL SARL AU
غرض الشركة بإنجاز):)االستشارة)
في مجا8 التسيير,))املساعدة التقنية)

وهندسة الكمبيوتر.
زيقة) (6 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 16 الرابع وقة) الطابق  ضانت عوا 
الرباط) (10000 (- أكدا8) الرباط 

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 ( الشركة:) رأسما8  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 100 ( (: املاحي) بن  منير  السيد 
للحصة) درهم  (100 بقيمة) حصة 
والعائلية) الشخصية  األسماء) (1-  $.

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوايه)ا() املاحي  بن  منير  السيد 
ك)) ( بلوك) ( الدلب) وارع  ( (8 قطاع)
 10000 (، حي الرياض الرباط) (8 رقم)

الرباط املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوايه)ا() املاحي  بن  منير  السيد 
ك)) ( بلوك) ( الدلب) وارع  ( (8 قطاع)
 10000 (، حي الرياض الرباط) (8 رقم)

الرباط املغرب
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
ماي) (19 بتاريخ) ( بالرباط) التجارية 

2021)تحت رقم)114747.

12I

FICAGEST

LO BATIMENT
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

FICAGEST
 Q.I(SIDI(GHANEM(N°88 ETAGE
APPT(N° 12 ، 40100 2، مراكش 

maroc
LO BATIMENT وركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار والد 
وعوف بلوك ب رقم 478 الطابق 
األو8 واحة سيدي براهيم دائرة 
الويدان - 40000 مراكش املغرب
تأسيس وركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
114995

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (06
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 LO (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BATIMENT
-1مقاو8) (: غرض الشركة بإنجاز)

األعما8 املتنوعة أو البناء.
-2تاجر مواد البناء)بالجملة.

.عنوان املقر االجتماعي):)دوار والد)
الطابق) (478 رقم) ب  بلوك  وعوف 
دائرة) براهيم  سيدي  واحة  األو8 

الويدان)-)40000)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: السيد لحسن احسانن)
للحصة) درهم  (100 بقيمة) حصة 
والعائلية) الشخصية  األسماء) (1-  $.

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد لحسن احسانن عنوايه)ا()
ابادو) عاد8  انت  تمصماط  دوار 
مراكش) (40000 الحوز) التوامة 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد لحسن احسانن عنوايه)ا()
ابادو) عاد8  انت  تمصماط  دوار 
مراكش) (40000 الحوز) التوامة 

املغرب
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
ماي) (19 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2021)تحت رقم)124143.

13I

رمزي لالستشارات

MAALEM BLADI
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

رمزي لالستشارات
وارع 24 يويبر عمارة حمدي ولد 

الرويد الطابق رقم 01 وقة رقم 01 
العيون ، 70000، العيون املغرب
MAALEM BLADI وركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي وارع ام 

السعد عمارة 48 الطابق 03 رقم 10 
العيون - 70000 العيون املغرب
تأسيس وركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
36673

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (27
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MAALEM BLADI

تصنيع) (: بإنجاز) الشركة  غرض 
املنتجات) وتصدنر  واستيراد  وبيع 

الحرفية..
:)وارع ام) عنوان املقر االجتماعي)
السعد عمارة)48)الطابق)03)رقم)10 

العيون)-)70000)العيون املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوايه)ا() ويعشة  الهام  السيدة 
الحي املحمدي العمارات الحمراء)رقم)

40)العيون)70000)العيون املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوايه)ا() ( التائب) يورة  السيدة 
الحي املحمدي العمارات الحمراء)رقم)

40)العيون)70000)العيون املغرب
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
ماي) (20 بتاريخ) ( بالعيون) االبتدائية 

2021)تحت رقم)1555/2021.
14I

 BOUKHAR Choukri Expert-Comptable DPLE, 

 Commissaire Aux Comptes, Expert Judiciaire

 Assermenté(près(du(Tribunal(d’Appel(de

Casablanca

IMPERIAL FOOD
وركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة وريك

BOUKHAR Choukri Expert-
 Comptable(DPLE, Commissaire
 Aux(Comptes, Expert(Judiciaire
 Assermenté près du Tribunal

d’Appel(de(Casablanca
3 زيقة كالفان زاوية وارع عبد 

املومن و زيقة بيالن الدار البيضاء ، 
20360، الدار البيضاء املغرب

IMPERIAL FOOD  وركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية زيقة 
الساحة وزيقة طورسيلي - 20130 

الدار البيضاء املغرب.
وفاة وريك
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رقم التقييد في السجل التجاري 

.88805

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

2021)تم اإلعالم) 26)أبريل) املؤرخ في)

و) نحيى  أبو  نوسف  الشريك  بوفاة 

(
ً
تبعا الورثة  على  حصصه  توزيع 

أبريل) (13 في) املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

2021)بالشكل األتي):

السيد)ة()السعدنة بنداود))،))500 

حصة).

 375 ( (، ( هاجر الراي�سي) السيد)ة()

حصة).

((، ( آنة صوفيا أبو نحيى) السيد)ة()

1.000)حصة).

السيد)ة()لينة أبو نحيى))،))1.000 

حصة).

 63 ( (، ( هدى أبو نحيى) السيد)ة()

حصة).

 62 ( (، ( بشرى أبو نحيى) السيد)ة()

حصة).

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

 21 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)779228.

15I

رمزي لالستشارات

OMAKAN PESCADOS
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

رمزي لالستشارات

وارع 24 يويبر عمارة حمدي ولد 

الرويد الطابق رقم 01 وقة رقم 01 

العيون ، 70000، العيون املغرب

OMAKAN PESCADOS  وركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي وارع ام 

السعد عمارة 48 الطابق 03 رقم 10 

العيون - 70000 العيون املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

36671

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (17
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. OMAKAN PESCADOS
تاجر) (: بإنجاز) الشركة  غرض 
جملة) )تجار  بالجملة) أسماك 

لألسماك().....
:)وارع ام) عنوان املقر االجتماعي)
السعد عمارة)48)الطابق)03)رقم)10 

العيون)-)70000)العيون املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوايه)ا() ( الكناس) عمر  السيد 

اسباييا))29001)ماالكا))اسباييا).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوايه)ا() ( الكناس) عمر  السيد 

اسباييا))29001)ماالكا))اسباييا)
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
ماي) (19 بتاريخ) ( بالعيون) االبتدائية 

2021)تحت رقم)1540/2021.

16I

ste(el(ghazal(consulting

شركة طرو كيرا
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

ste(el(ghazal(consulting
الطابق 3 رقم 64 تجزئة الفرح بلوك 

4 ، 54000، خنيفرة املغرب
وركة طرو كيرا  وركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي زيقة 

02  رقم 60 حي الغزواني  امريرت 

54450 امريرت املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3839

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (21

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

وركة) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

طرو كيرا).

االوغا8) (: غرض الشركة بإنجاز)

املختلفة)-)اوغا8 البناء.
  02 زيقة) (: عنوان املقر االجتماعي)
رقم)60)حي الغزواني))امريرت)54450 

امريرت املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)املغرب سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

ورعي) الصادق  عبد  السيد 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000   :

الشخصية) األسماء) (1- ($. للحصة)

والعائلية وصفات ومواطن الشركاء):

ورعي) الصادق  عبد  السيد 
حي) (60 رقم) ( (02 زيقة) عنوايه)ا()

الغزواني))54450)امريرت املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

ورعي) الصادق  عبد  السيد 
حي) (60 رقم) ( (02 زيقة) عنوايه)ا()

الغزواني))54450)امريرت املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (19 بتاريخ) ( االبتدائية بخنيفرة)

2021)تحت رقم)195.

17I

ste(el(ghazal(consulting

شركة بوشكوك ش.م.م
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

ste(el(ghazal(consulting
الطابق 3 رقم 64 تجزئة الفرح بلوك 

4 ، 54000، خنيفرة املغرب
وركة بووكوك ش.م.م وركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 364 

زيقة 8 حي التهصة  امريرت 54450 
امريرت املغرب

تأسيس وركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3837

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (21
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
وركة) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

بووكوك ش.م.م.
االوغا8) (: غرض الشركة بإنجاز)

املختلفة)-اوغا8 البناء.
 364 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 54450 امريرت) ( حي التهصة) (8 زيقة)

امريرت املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 500 ( (: ( حسن) اوكوك  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 500 ( (: محمد) اوكوك  السيد 
للحصة) درهم  (100 بقيمة) حصة 
والعائلية) الشخصية  األسماء) (1-  $.

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوايه)ا() ( السيد اوكوك حسن)
 54450 القدس) حي  (6 زيقة) (1440

امريرت املغرب.
اوكوك محمد عنوايه)ا() السيد 
 54450 حي تاغالفت) (29 زيقة) (268

امريرت املغرب.
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والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوايه)ا() ( السيد اوكوك حسن)

 54450 القدس) حي  (6 زيقة) (1440

امريرت املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (19 بتاريخ) ( االبتدائية بخنيفرة)

2021)تحت رقم)194.

18I

FAD CONSULTING

DECO MAISON
إعالن متعدد القرارات

FAD CONSULTING

  rue(ROUISSI, Espace ,22

 HOUSSAM 3°Etage, Appt  5,

  Quartier(BEAUSEJOUR, Route

 d›El  Jadida, Hay(Hassani ،

20200، Casablanca(MAROC

DECO MAISON «وركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجتماعي: زيقة 

اإلمام األلو�سي، بوركون، الرقم 

13،  الدار البيضاء - املغرب - -  الدار 

البيضاء املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.130715

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)10)ماي)2021

تم اتخاذ القرارات التالية:)

على) ننص  الذي  (:1 رقم) قرار 

الرا�سي،) يورالدنن  السيد  ( مانلي:)

مغربي) (،26/07/1961 املزداد بتاريخ)

التعريف) لبطاقة  حامل  الجنسية،)

مقيم) (،N  16236 عدد) الوطنية 
تجزئة) كوراي،) زيقة  (،07 رقم) ب:)

قام) الدارالبيضاء.) آيفا،) نوسف،)

بتفويت))500())حصة اجتماعية من)

أصل)1.000)حصة للسيدة السعدنة)

عريف)،)من جنسية مغربية)،)مزدادة)

والحاملة (،18/12/1961 بتاريخ)

عدد) الوطنية  التعريف  لبطاقة  (
تجزئة) ب:) والقاطنة  (،B  651118
(،119 رقم) (،2 زيقة) ادريس،) موالي 
و السيدة) الدارالبيضاء.) كاليفورييا،)
املزدادة) الودغيري،) الزعيم  ملياء)
مغربية) (،12/08/1977 بتاريخ)
التعريف) لبطاقة  حاملة  الجنسية،)
مقيمة) (،BE  712620 الوطنية عدد)
تجزئة) كوراي،) زيقة  (،07 رقم) (: ب:)
قامت) الدارالبيضاء.) آيفا،) نوسف،)
اجتماعية) حصة  ( ()500( بتفويت)
من أصل)1.000)حصة للسيدة مريم)
فداني،)من جنسية مغربية)،)مزدادة)
والحاملة) (،16/05/1992 بتاريخ)
عدد) الوطنية  التعريف  لبطاقة 
تجزئة) ب:) والقاطنة  (،BK  373760
(،119 رقم) (،2 زيقة) ادريس،) موالي 

كاليفورييا،)الدار لبيضاء.
على) ننص  الذي  (:2 رقم) قرار 
ملياء) السيدة  إستقالة  مانلي:)
بتاريخ) الودغيري،املزدادة  الزعيم 
الجنسية) مغربية  (، (12/08/1977
الوطنية) التعريف  لبطاقة  ،حاملة 
رقم) (: ب:) مقيمة  (BE712620 عدد)
نوسف،) تجزئة  كوراي،) زيقة  (،07
مهامها) من  الدارالبيضاء،) آيفا،)
السيدة) وتعيين  للشركة،) كمسيرة 
مغربية) جنسية  من  فداني،) مريم 
(،16/05/1992 بتاريخ) مزدادة  (،
الوطنية) التعريف  لبطاقة  والحاملة 
عدد)BK373760والقاطنة ب:)تجزئة)
(،119 رقم) (،2 زيقة) ادريس،) موالي 
كمسيرة) لبيضاء،) الدار  كاليفورييا،)

للشركة وملدة غير محدودة٠
قرار رقم)3:)الذي ننص على مانلي:)
تغيير الفصو8)6)،)7)و)17)من القايون)

األسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعدنل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
على) ننص  الذي  (:6 رقم) بند 
السيدة) الشركاء:) مساهمات  مانلي:)
السعدنة عريف)،)من جنسية مغربية)
(،18/12/1961 بتاريخ) مزدادة  (،
الوطنية) التعريف  لبطاقة  والحاملة 
عدد)B 651118،)والقاطنة ب:)تجزئة)
(،119 رقم) (،2 زيقة) ادريس،) موالي 

 50.000 الدارالبيضاء:) ( كاليفورييا،)

من) فداني،) مريم  السيدة  ( (- درهم)

بتاريخ) مزدادة  (، مغربية) جنسية 

لبطاقة) والحاملة  (،16/05/1992

(،BK373760(التعريف الوطنية عدد

ادريس،) تجزئة موالي  والقاطنة ب:)
زيقة)2،)رقم)119،)كاليفورييا،))الدار)

(: املجموع) ( (- درهم) (50.000 لبيضاء:)

100.000)درهم

بند رقم)7:)الذي ننص على مانلي:)
مبلغ) في  محدد  الشركة  رأسما8 

 1.000 مقسم إلى) (. درهم) (100.000

درهم) (100 بقيمة) إجتماعية  حصة 

مكتتبة و محررة) (، للحصة الواحدة)

نسب) حسب  للشركاء) ،ممنوحة 

مساهماتهم كاآلتي:))السيدة السعدنة)

السيدة مريم) ( (- حصة) (500 عريف:)

فداني:)500)حصة)-))املجموع):)1000 

حصة

على) ننص  الذي  (:17 رقم) بند 

غير) وملدة  (، الشركاء) عين  مانلي:)

من) السيدة مريم فداني،) (، محددة)

بتاريخ) مزدادة  (، مغربية) جنسية 

لبطاقة) والحاملة  (،16/05/1992

(،BK373760((التعريف الوطنية عدد

ادريس،) تجزئة موالي  والقاطنة ب:)
زيقة)2،)رقم)119،)كاليفورييا،))الدار)

لبيضاء،)كمسيرة للشركة.)

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

 21 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)779166.

19I

روجيسا

MONTAGNE MOTO
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

روجيسا

18 وارع محمد بن عبد الرحمن ، 

93000، تطوان املغرب

MONTAGNE MOTO وركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي املالليين 

جماعة املالليين  - 93000 تطوان  

املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

29433

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (22

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MONTAGNE MOTO

كراء) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

الدراجات النارية السياحية وعموما)

كل العمليات التي لها عالقة مباورة)

املذكورة) بالعمليات  مباورة  غير  أو 

والتي من وأنها أن تساهم في تنمية)

الشركة.

املالليين) (: عنوان املقر االجتماعي)

تطوان)) (93000 (- ( املالليين) جماعة 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 80.000 ( الشركة:) رأسما8  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 800 ( (: ( أورف) السيد صاغري 

للحصة) درهم  (100 بقيمة) حصة 

والعائلية) الشخصية  األسماء) (1-  $.

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد صاغري أورف))عنوايه)ا()

 93000 ( املالليين) جماعة  املالليين 

تطوان))املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد صاغري أورف))عنوايه)ا()

 93000 ( املالليين) جماعة  املالليين 

تطوان))املغرب.
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باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (04 بتاريخ) ( بتطوان) االبتدائية 

2021)تحت رقم)988.

20I

STE FIDUCIAIRE ABBAOUI SARL AU  

OUTMEDRISS
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

 STE FIDUCIAIRE ABBAOUI

SARL AU

الطابق الثالث وارع عال8 ابن عبد 

هللا رقم 32 الريش ، 52400، الريش 

املغرب

OUTMEDRISS وركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر 

بوخلوف جماعة سيدي عياد  

الريش - 52400 الريش املغرب

تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

2761

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (23

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.OUTMEDRISS

األوغا8) (: غرض الشركة بإنجاز)

املختلفة او البناء)وكراء)االليات.

قصر) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

بوخلوف جماعة سيدي عياد))الريش)

- 52400)الريش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: والطاهرمحمد) السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 500 ( (: ادريس) والطاهر  السيد 
للحصة) درهم  (100 بقيمة) حصة 
والعائلية) الشخصية  األسماء) (1-  $.

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوايه)ا() والطاهرمحمد  السيد 
هللا) بوعبد  سيدي  وارع  ( (112
تاحمدايت الريش))))))52400)الريش)

املغرب.
السيد والطاهر ادريس عنوايه)ا()
وجدة) (5 رقم) (19 املير علي زيقة) حي 

60000)وجدة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوايه)ا() والطاهرمحمد  السيد 
هللا) بوعبد  سيدي  وارع  ( (112
الريش) (52400 الريش) تاحمدايت 

املغرب
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
ماي) (11 بتاريخ) ( بميدلت) االبتدائية 

2021)تحت رقم)141.

21I

CENTRE DE SERVICES ET DE FINANCEMENT

 CENTRE DE SERVICES ET
FINANCEMENT

وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تعيين مسير جدند للشركة

 CENTRE DE SERVICES ET DE
FINANCEMENT

BERKANE ، 60300، بركان املغرب
 CENTRE DE SERVICES ET

FINANCEMENT  وركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 16 
وارع االهرام حي املسيرة  - 60300 

بركان املغرب.
تعيين مسير جدند للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.6113

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم تعيين) (2021 أبريل) (23 املؤرخ في)
مسير جدند للشركة السيد)ة()عزاوي)

زكرياء)كمسير وحيد.

تبعا لقبو8 استقالة املسير.
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
ماي) (21 بتاريخ) ( ببركان) االبتدائية 

2021)تحت رقم)281.

22I

 BOUKHAR Choukri Expert-Comptable DPLE, 

 Commissaire Aux Comptes, Expert Judiciaire

 Assermenté(près(du(Tribunal(d’Appel(de

Casablanca

DELTIM SARL A AU
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وفاة وريك

BOUKHAR Choukri Expert-
 Comptable(DPLE, Commissaire
 Aux(Comptes, Expert(Judiciaire
 Assermenté près du Tribunal

d’Appel(de(Casablanca
3 زيقة كالفان زاوية وارع عبد 

املومن و زيقة بيالن الدار البيضاء ، 
20360، الدار البيضاء املغرب

DELTIM SARL A AU  وركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 13 زيقة 

303 حي موالي عبد هللا عين الشق  - 
20470 الدار البيضاء املغرب.

وفاة وريك
رقم التقييد في السجل التجاري 

.122659
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2021)تم اإلعالم) 26)أبريل) املؤرخ في)
و) نحيى  أبو  نوسف  الشريك  بوفاة 
(
ً
تبعا الورثة  على  حصصه  توزيع 
أبريل) (13 في) املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

2021)بالشكل األتي):
السيد)ة()السعدنة بنداود))،))833 

حصة).
السيد)ة()هاجر))الراي�سي))،))625 

حصة).
((، ( آنة صوفيا أبو نحيى) السيد)ة()

1.667)حصة).
السيد)ة()لينة أبو نحيى))،))1.667 

حصة).

السيد)ة()هدى))أبو نحيى))،))104 
حصة).

السيد)ة()بشرى أبو نحيى))،))104 
حصة).)

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
 21 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)779227.
23I

املوجه كونسولتيغ

املوجه كونسولتينك 
ALMOUAJIH CONSULTING

وركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس وركة

املوجه كونسولتيغ
املنطقة الصناعية كزيانة، رقم  

499، 90000، طنجة تلمغرب
 ALMOUAJIH املوجه كونسولتينك

CONSULTING  وركة ذات 
املسؤولية املحدودة

 Zone وعنوان مقرها اإلجتماعي
 .Industrielle(Gzenaya, Lot 499
املنطقة الصناعية كزيانة رقم 499 

90000 طنجة املغرب
تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

113077
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 ننانر) (15
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 ALMOUAJIH كونسولتينك) املوجه 

. CONSULTING
 Conseil (: غرض الشركة بإنجاز)
  et Gestion des Entreprises,

Location bureaux
تسيير الشركات و كراء) استشارة،)

مكاتب).
 Zone (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 .Industrielle( Gzenaya,( Lot( 499
 499 املنطقة الصناعية كزيانة رقم)
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90000)طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
يورالدنن) الوجيه  السيد 
 ELOUAJIH Noureddine  :  1.000
للحصة) درهم  (100 بقيمة) حصة 
والعائلية) الشخصية  األسماء) (1-  $.

وصفات ومواطن الشركاء):
يورالدنن) الوجيه  السيد 
ELOUAJIH Noureddine))عنوايه)ا()
وارع الحسن التاني،))إقامة الشنتح،))
 90000  13 رقم) (,5 طابق) ( أ،) بلوك 

طنجة املغرب).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
يورالدنن) الوجيه  السيد 
ELOUAJIH Noureddine))عنوايه)ا()
وارع الحسن التاني،))إقامة الشنتح،))
طنجة) (90000  13 رقم) (،5 طابق)

املغرب
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
فبرانر) (15 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)239352.
24I

SUD EST CONSEIL

 OUGUENNOUSS TRAVAUX
ET SERVICE

وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس وركة

SUD EST CONSEIL
 Immeuble(Dahir(B, Apt 16,
 Bd(Hassan(II,  Hay(Hassani ،

40130، Marrakech(maroc
 OUGUENNOUSS TRAVAUX

ET SERVICE وركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي إقبر إغرم 
العالم - 23673 دنر القصيبة املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1985

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (12
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 OUGUENNOUSS TRAVAUX ET

.SERVICE
أوغا8) (: بإنجاز) الشركة  غرض 
تهيأة) التجارة،) البناء،) او  مختلفة 
خضراء،)) املساحات  و  الحدائق 

التشجير واملشتل.
عنوان املقر االجتماعي):)إقبر إغرم)
العالم)-)23673)دنر القصيبة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: السيد الوفى عبد الحق)
للحصة) درهم  (100 بقيمة) حصة 
والعائلية) الشخصية  األسماء) (1-  $.

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد الوفى عبد الحق عنوايه)ا())
 46 الرقم) (3 بلوك) مارس  (3 تجزئة)

الطابق)1 23040)بني مال8 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الوفى عبد الحق عنوايه)ا())
 46 الرقم) (3 بلوك) مارس  (3 تجزئة)

الطابق)1 23040)بني مال8 املغرب
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
 07 بتاريخ) ( االبتدائية بقصبة تادلة)

ماي)2021)تحت رقم)52.
25I

SOMADINCO

IH IMMO
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

SOMADINCO
إقامة ماجور8 عمارة B رقم2 

حي القدس البريو�سي ، 20610، 

الدارالبيضاء املغرب
IH IMMO وركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة 

البستان 2 عمارة 1 متجر 1 
البريو�سي - 20610 الدارالبيضاء 

املغرب
تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

501779
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (23
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 IH (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.IMMO
منعش) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

عقاري.
إقامة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
البستان)2)عمارة)1)متجر)1)البريو�سي)

- 20610)الدارالبيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
الودغيري) وريف  بن  السيد 
 100 بقيمة) حصة  (500 ( (: حسين)

درهم للحصة).
السيد بن وريف الودغيري عماد)
درهم) (100 بقيمة) حصة  (500   :
الشخصية) األسماء) (1- ($. للحصة)
والعائلية وصفات ومواطن الشركاء):

الودغيري) وريف  بن  السيد 
كليفورييا) تجزئة  عنوايه)ا() حسين 
 20100 القدس) وازع  رضا  فيال 

الدارالبيضاء)املغرب.
السيد بن وريف الودغيري عماد)
وريف) بن  السيد  بوصيه  ممتل 
الودغيري عبد الحي عنوايه)ا()تجزئة)
القدس) وازع  رضا  فيال  كليفورييا 

20100)الدارالبيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
الودغيري) وريف  بن  السيد 

كليفورييا) تجزئة  عنوايه)ا() حسين 

 20100 القدس) وازع  رضا  فيال 

الدارالبيضاء)املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

 06 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)777237.

26I

AMOURI CONSULTING

DECO FORME
إعالن متعدد القرارات

AMOURI CONSULTING

 Fès(Lotissement(Belair 2

 Dokkarat(Bureau 2 Immeuble

 Espace(Bureaux(des(Champs،

30000، FES(MAROC

DECO FORME «وركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجتماعي: مكتب 
رقم 3 الطابق السفلي الشقة 

اإلدارية زيقة رقم 801 املعمل 

السابق للعلف الحي الصناعي سدي 

براهيم - 30000 فاس املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.30801

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)24)فبرانر)2021

تم اتخاذ القرارات التالية:)

على) ننص  الذي  (:1 رقم) قرار 

الحصص) بيع  املصادقة على  مانلي:)

االجتماعية)

قرار رقم)2:)الذي ننص على مانلي:)

علي) السيد  املسيرنن  إسقالة  تأكيد 

بربيش والسيد مهدي بربيش)

قرار رقم)3:)الذي ننص على مانلي:)

محمد) السيد  املسير  بوفاة  اإلقرار 

فؤاد واوني بن عبد هللا)

قرار رقم)4:)الذي ننص على مانلي:)

على السيدة منية واوني بن) اإلبقاء)

عبد هللا كمسيرة وحيدة).
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قرار رقم)5:)الذي ننص على مانلي:)

تغيير النظام األسا�سي)

على) ننص  الذي  (:6 رقم) قرار 

مانلي:)إعادة تشكيل واعتماد النظام)

األسا�سي)

وتبعا لذلك تم تعدنل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند رقم)6:)الذي ننص على مانلي:)

 100000 في) الشركة  نحدد رأسما8 

منية) للسيدة  منه  خصص  (، درهم)

درهم) (100 هللا) عبد  بن  واوني 

 MC املسماة) للشركة  يعود  والباقي 

PARTICIPATIONS

بند رقم)7:)الذي ننص على مانلي:)

 1000 في) الشركة  حصص  تحدد 

خصص منه للسيدة منية) (، حصة)

واحدة)) حصة  هللا  عبد  بن  واوني 

 MC املسماة) للشركة  يعود  والباقي 

PARTICIPATIONS

على) ننص  الذي  (:15 رقم) بند 

مانلي:)تم تعيين السيدة منية واوني)

بن عبد هللا كمسيرة وحيدة للشركة)

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

أبريل) (14 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2021)تحت رقم)1828.

27I

GLOFID

CARETTA MEL-PLA
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

GLOFID

196 وارع السفير بن عائشة الطابق 

الثاني الرقم 4 ، 20300، الدار 

البيضاء املغرب

CARETTA MEL-PLA وركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 75وارع 

11 ننانر الطابق األو8  الشقة ر 169 

- 20000 الدارالبيضاء املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.390585

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)05)أبريل)2021)تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
األو8)) الطابق  ننانر  (11 «75وارع)

الشقة ر)169 - 20000)الدارالبيضاء)

املغرب»)إلى)«ر)12Km 359طريق110 

 20000 (- وارع وفشاوني عين سبع)

الدارالبيضاء))املغرب».

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

 21 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)779259.

28I

CSN MAROC

TIDILI MOUNTAIN FITNESS
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

CSN MAROC

 N° 1537 SOCOMA 1

 MARRAKECH ، 40150،

MARRAKECH MAROC

 TIDILI MOUNTAIN FITNESS

وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مركز 

الخميس جماعة تيدنلي مسفيوة 

انت اورير الحوز - 42085 مراكش 

املغرب.

تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

113935

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (01

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) -وكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  -تسمية 

 TIDILI(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

. MOUNTAIN FITNESS

قاعة) ( (: بإنجاز) الشركة  غرض 
تقدنم) الرفاهية-) و  الرياضة 

الخدمات)توطين الشركات(
مركز) (: االجتماعي) املقر  -عنوان 
مسفيوة) تيدنلي  جماعة  الخميس 
مراكش) (42085 ( ( انت اورير الحوز)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
-مبلغ رأسما8 الشركة:)100.000 

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: بن فارس) السيد رويد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوايه) فارس  بن  رويد  السيد 
انت) مسفيوة  تيدنلي  امزورو  دوار 
اورير الحوز))42085))مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  -األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوايه) فارس  بن  رويد  السيد 
انت) مسفيوة  تيدنلي  امزورو  دوار 
اورير الحوز))42085))مراكش املغرب.
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
أبريل) (20 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2021)تحت رقم)123191.
29I

 BOUKHAR Choukri Expert-Comptable DPLE, 

 Commissaire Aux Comptes, Expert Judiciaire

 Assermenté(près(du(Tribunal(d’Appel(de

Casablanca

 GROUPE SCOLAIRE
 D›ANFA M›HAMED

BENNIS
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جدند للشركة

BOUKHAR Choukri Expert-
 Comptable(DPLE, Commissaire
 Aux(Comptes, Expert(Judiciaire
 Assermenté près du Tribunal

d’Appel(de(Casablanca
3 زيقة كالفان زاوية وارع عبد 

املومن و زيقة بيالن الدار البيضاء ، 
20360، الدار البيضاء املغرب

 GROUPE SCOLAIRE D›ANFA

M›HAMED BENNIS  وركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 81 وارع 

غايدي - 20100  الدار البيضاء 

املغرب.

تعيين مسير جدند للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.163509

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تعيين) (2021 أبريل) (19 املؤرخ في)

مسير جدند للشركة السيد)ة()ازبادي)

حسن كمسير وحيد

تبعا لقبو8 استقالة املسير.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

 21 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)779229.

30I

STE FIDUCIAIRE ABBAOUI SARL AU  

OUTAHAR-ALI
وركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة)

 STE FIDUCIAIRE ABBAOUI

SARL AU

الطابق الثالث وارع عال8 ابن عبد 

هللا رقم 32 الريش ، 52400، الريش 

املغرب

OUTAHAR-ALI  وركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي 112 وارع 

سيدي بوعبد هللا تاحمدايت  الريش   

- 52400 الريش املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2403

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2021 أبريل) (21 في) املؤرخ 

نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):

حفر االبار.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم  (

ماي) (11 بتاريخ) ( بميدلت) االبتدائية 

2021)تحت رقم)140.

31I
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AUDITAL CONSULTING

أوديتال كونسولتينغ 

AUDITAL CONSULTING 
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس وركة

AUDITAL CONSULTING

 RUE(MOHAMED(VI 29 IM(F2

 N°11، 20553، CASABLANCA

MAROC

 AUDITAL  أودنتا8 كونسولتينغ

CONSULTING وركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي الدار 

البيضاء 29 وارع محمد السادس 

املبنى ف2 رقم 11. - 20553 الدار 

البيضاء  املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

503393

في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 

القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (06

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 AUDITAL ( كونسولتينغ) أودنتا8 

.CONSULTING

جميع) (• (: بإنجاز) الشركة  غرض 

أعما8 املراجعة االئتمايية والتدقيق)

واملحاسبة والتنظيمية.

عن) الحسابات  ومسك  تنظيم  (•

طريق جميع األيظمة،)وال سيما علوم)

الكمبيوتر.

معلومات) يظم  جميع  تنظيم  (•

املقاوالت.

•)إجراء)أي تشخيص وأي دراسات)
وضريبية) وقايويية  اقتصادنة 

ومحاسبية ومالية واجتماعية.
•)تقييم االعما8؛

القايويية) االستشارات  (•
واملالية) واملحاسبية  والضريبية 

واالجتماعية.
دراسة وصياغة جميع األعما8) (•
اإلجراءات) كافة  وإتمام  والعقود 
فيما) وخاصة  بها  املتعلقة  الرسمية 

نتعلق بالشركات.
•)تنظيم الندوات.

العمليات) جميع  أعم،) وبشكل  (•
املتعلقة بشكل مباور أو غير مباور)
بهدف الشركة أو التي من املحتمل أن)
أال) بشرط  وتطويرها  تحقيقها  تعزز 
الشريف) الظهير  أحكام  تنتقص من 
رجب) (14 املؤرخ) (1-92-139 رقم)
الصادر) ()1993 ننانر) (8(  1413
القايون رقم)89-15)الذي ننظم مهنة)
الخبير املحاسب ويؤسس يظام خبراء)

املحاسبة.
الدار) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
السادس) محمد  وارع  (29 البيضاء)
الدار) (20553  -  .11 رقم) املبنى ف2)

البيضاء))املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 ( الشركة:) رأسما8  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 100 ( (: وادني) كريم  السيد 
للحصة) درهم  (100 بقيمة) حصة 
والعائلية) الشخصية  األسماء) (1-  $.

وصفات ومواطن الشركاء):
 21 السيد كريم وادني عنوايه)ا()
 20120 البيضاء) الدار  أتاوس  وارع 

الدار البيضاء))املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
 21 السيد كريم وادني عنوايه)ا()
 20120 البيضاء) الدار  أتاوس  وارع 

الدار البيضاء)املغرب
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
 19 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)778838.
32I

مكتب املحاسبة

طرنسبور الناجي
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

مكتب املحاسبة
طريق العرائش عمارة أجعون))رقم)
7)الطابق الثاني القصر الكبير)،)
92150،)القصر الكبير املغرب
طرنسبور الناجي وركة ذات)

مسؤولية محدودة ذات الشريك)
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار عين)
العبيد السفلي قيادة زوادة القصر)

الكبير))-)92150)القصر الكبير))
املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية)
محدودة ذات الشريك الوحيد)

رقم التقييد في السجل التجاري):)
2975

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (13
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

طرنسبور الناجي.
يقل) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

األشخاص.
عنوان املقر االجتماعي):)دوار عين)
العبيد السفلي قيادة زوادة القصر)
الكبير)) القصر  (92150 (- ( الكبير)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: ( العربي) الناجي  السيد 
($. درهم للحصة) (100 حصة بقيمة)
1السيد الناجي العربي):)1000)بقيمة)

100)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوايه)ا() ( العربي) الناجي  السيد 

دوارعين العبيد قيادة زوادة سيدي)

سالمة دائرة اللوكوس القصر الكبير))

92150))القصر الكبير))املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوايه)ا() العربي  الناجي  السيد 

دوارعين العبيد قيادة زوادة سيدي)

سالمة دائرة اللوكوس القصر الكبير))

92150)القصر الكبير))املغرب)

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

 21 بتاريخ) ( االبتدائية بالقصر الكبير)

ماي)2021)تحت رقم)375.

33I

elite compta

إشراف ماناجمانت بروجاكط
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

elite compta

 av(atlas(apt 16 agdal(rabat ، 14

10000، rabat(maroc

إوراف ماياجمايت بروجاكط  

وركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي الرباط - 

اكدا8، اقامة 2، وقة رقم 3، زيقة 

ضانة عوا. - 10000 الرباط املغرب

تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

152167

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (22

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)إوراف)

ماياجمايت بروجاكط).

التجارة،) (: غرض الشركة بإنجاز)

البناء)و األوغا8 املختلفة..
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(- الرباط) (: عنوان املقر االجتماعي)
زيقة) (،3 2،)وقة رقم) اقامة) اكدا8،)

ضانة عوا.)-)10000)الرباط املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
500)حصة) ( (: السيد باهي يجيب)

بقيمة)100)درهم للحصة).
 500 ( (: بشرى) بلقزيز  السيدة 
للحصة) درهم  (100 بقيمة) حصة 
والعائلية) الشخصية  األسماء) (1-  $.

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوايه)ا() يجيب  باهي  السيد 
عمارة ب) (2 اقامة اوريس) (14 قطاع)
الرياض) حي  الدلب  وارع  (8 وقة)

الرباط.)10100)الرباط املغرب.
عنوايه)ا() بشرى  بلقزيز  السيدة 
عمارة ب) (2 اقامة اوريس) (14 قطاع)
الرياض) حي  الدلب  وارع  (8 وقة)

الرباط.)10100)الرباط املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
محمد) سيدي  بلقزيز  السيد 
 53 الكرام) عمارة  بوكار  عنوايه)ا()
مراكش.) املنصور  يعقوب  وارع 

40000)مراكش املغرب
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
ماي) (20 بتاريخ) ( بالرباط) التجارية 

2021)تحت رقم)5319.
34I

مكتب املحاسبة

بريبراكولور يسير
وركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسما8 الشركة

مكتب املحاسبة
طريق العرائش عمارة أجعون  رقم 

7 الطابق الثاني القصر الكبير ، 
92150، القصر الكبير املغرب
بريبراكولور يسير وركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي السفلي 
حي سيدي الريس وارع 17 رقم 

23 القصر الكبير  - 92150 القصر 
الكبير املغرب.

رفع رأسما8 الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2285

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

رفع) تم  (2021 ماي) (05 في) املؤرخ 
رأسما8 الشركة بمبلغ قدره)«90.000 

إلى) درهم») (10.000» أي من) درهم»)

«100.000)درهم»)عن طريق):))تقدنم)

حصص يقدنة أو عينية.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

 21 بتاريخ) ( االبتدائية بالقصر الكبير)

ماي)2021)تحت رقم)374.

35I

COMPTACOMPTE

SAMDO TRANS
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

COMPTACOMPTE

 BD(MLY(ABDELAZIZ(ET 86 BIS

 AV(MLY(ABDERRAHMAN 39

 ,26 RUE(ABI(ZARA(mly(IMM

E(BUR(N 3، 14000، القنيطرة 

مغرب

SAMDO TRANS وركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي وارع 

محمد الدنوري ومحمد عبده اقامة 

كاملية مكتب رقم 24 - 14000 

القنيطرة املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

60509

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (14

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SAMDO TRANS
يقل) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

املستخدمين و يقل البضائع
االوغا8 املختلفة.

وارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
محمد الدنوري ومحمد عبده اقامة)
 14000  -  24 رقم) مكتب  كاملية 

القنيطرة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
((: العمدوني) الحق  عبد  السيد 
1.000)حصة بقيمة)100.000)درهم)
الشخصية) األسماء) (1- ($. للحصة)
والعائلية وصفات ومواطن الشركاء):

العمدوني) الحق  عبد  السيد 
عنوايه)ا()دوار جوطة سيدي الطيبي)

14000)القنيطرة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
العمدوني) الحق  عبد  السيد 
عنوايه)ا()دوار جوطة سيدي الطيبي)

14000)القنيطرة املغرب
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
06)ماي) االبتدائية بالقنيطرة))بتاريخ)

2021)تحت رقم)82325.
36I

AMAFIDUS

MARBRE LAND
وركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسما8 الشركة

AMAFIDUS
148 الكناني املحمدنة ، 20650، 

املحمدنة املغرب
MARBRE LAND وركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي كلم 

18700 طريق الرباط 1عين حرودة 
املحمدنة  كلم 18700 طريق الرباط 

1عين حرودة املحمدنة  28630 
املحمدنة املغرب.

رفع رأسما8 الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.5471

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم) (2011 ننانر) (04 في) املؤرخ 

قدره) بمبلغ  الشركة  رأسما8  رفع 

 10.000» أي من) درهم») (191.000»

عن) درهم») (201.000» إلى) درهم»)
دنون) مع  مقاصة  إجراء) ( (: طريق)

الشركة املحددة املقدار و املستحقة.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

 03 بتاريخ) ( باملحمدنة) االبتدائية 

مارس)2011)تحت رقم)197.

37I

دنوان االستاذة أمينة الريسوني)ـ)موثقة بطنجة

AMERSMED
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

دنوان االستاذة أمينة الريسونيـ  

موثقة بطنجة

زاوية وارع محمد الخامس و عال8 

ابن عبد هللا ، االقامة رقم 2، ط 

1، رقم 1 طنجة، 90000، طنجة 

املغرب

AMERSMED وركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي امليناء 

املتوسطي لطنحة، املركز املحلي 

جناح االكل ، رقم 5105 ، املجا8 

5 ، املستوى 1 واد الرمل مناء اقليم 

فحص ايجرة  - 90053 طنجة  

املغرب .

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.88259

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2021 أبريل) (30 في) املؤرخ 

املصادقة على):

عامر بوهال8))) ( )ة() تفويت السيد)

بثينة بغدادي))400)حصة اجتماعية)

لفائدة)) حصة  (1.000 أصل) من 

 30 بتاريخ) ( احمد بويكاب) )ة() السيد)

أبريل)2021.
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بوهال8)) عامر  )ة() السيد) تفويت 

بثينة بغدادي))300)حصة اجتماعية)

لفائدة)) حصة  (1.000 أصل) من 

 30 )بتاريخ) السيد))ة()سهام))بويكاب)

أبريل)2021.

بوهال8)) عامر  )ة() السيد) تفويت 

بثينة بغدادي))300)حصة اجتماعية)

لفائدة)) حصة  (1.000 أصل) من 

السيد))ة()عز الدنن))الصادق بتاريخ)

30)أبريل)2021.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم  (

ماي) (10 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)4388.

38I

دنوان االستاذة أمينة الريسوني)ـ)موثقة بطنجة

AMERSMED
إعالن متعدد القرارات

دنوان االستاذة أمينة الريسونيـ  

موثقة بطنجة

زاوية وارع محمد الخامس و عال8 

ابن عبد هللا ، االقامة رقم 2، ط 

1، رقم 1 طنجة، 90000، طنجة 

املغرب

amersmed «وركة ذات املسؤولية 

املحدودة»

وعنوان مقرها االجتماعي: ميناء 

طنجة املتوسطي ، املركز املحلي 

جناح املؤكوالت رقم 5105، املجا8 

5ـ املستوى 1 واد الرمل ، الفحص 

ايجرة  - 90053 طنجة  املغرب .

«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

 .88259

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

تم اتخاذ) (2021 أبريل) (30 املؤرخ في)

القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ننص على مانلي:)

البغدادي) بثينة  السيدة  استقالة 

التسيير) من  بوهال8  عامر  السيد  و 

املشترك للشركة،)و قبو8 استقالتهما)

مدة) طو8  على  االبراء) منحهما  مع 

التسيير.

قرار رقم)2:)الذي ننص على مانلي:)
تعيين السيد احمد بويكاب و السيد)
عزالدنن الصادق مسيران ناالوتراك)

ملدة غير محددة)
قرار رقم)3:)الذي ننص على مانلي:)

تحيين القايون االسا�سي للشركة))
وتبعا لذلك تم تعدنل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند رقم)7:)الذي ننص على مانلي:)
مبلغ) في  الشركة  رائسما8  حدد 
 1- (: مقسم كاالتي) درهم،) (100.000
(، 400)حصة) ( السيد احمد بويكاب)
السيدة سهام بويكاب))300)حصة،)و)
السيد عزالدنن الصادق)))300)حصة))
على) ننص  الذي  (:12 رقم) بند 
الشركة مسيرة بالشتراك من) مانلي:)
عز) و  بويكاب  احمد  السادة  طرف 

الدنن الصادق)
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
ماي) (10 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)4388.
39I

ESPACE CONSULTING

VIGILANCE TRAVAUX
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

ESPACE CONSULTING
 AV ALLAL BEN ABDELLAH, 10

 BUREAUX(MENARA, VN ،
30000، FES(MAROC

VIGILANCE TRAVAUX وركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 

ابن مو�سى الكواش ,الطابق الثاني , 
وارع عبد الكريم الخطابي, املدننة 

الجدندة, فاس - 30000 فاس 
املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 67903

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (20

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.VIGILANCE TRAVAUX
أوغا8) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

مختلفة او انشاءات).
عمارة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
(, ,الطابق الثاني) ابن مو�سى الكواش)
املدننة) الخطابي,) الكريم  وارع عبد 
فاس) (30000 (- فاس) الجدندة,)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: ( السيد بودنن مصطفى)
للحصة) درهم  (100 بقيمة) حصة 
والعائلية) الشخصية  األسماء) (1-  $.

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد بودنن مصطفى))عنوايه)ا()

فاس)30000)فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد بودنن مصطفى))عنوايه)ا()

فاس)30000)فاس املغرب)
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
التجارية بفاس))بتاريخ)20)ماي)2021 

تحت رقم)2431.
40I

EL ZEJLI CASH

EL ZEJLI CASH
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

EL ZEJLI CASH
 ABOUB SALA RTE DE KENITRA

 IMMB 188 MAG 20 SALE.
SALE، 11000، SALE(MAROC
EL ZEJLI CASH وركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

االبواب سال طريق القنيطرة عمارة 
188 متجر20 سال - 11070 سال 

املغرب
تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 33677
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (12
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 EL (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ZEJLI CASH
تحويل) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

األموا8 داخل وخارج املغرب
)خدمات أداء)الفواتير

تجارة)).
تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
القنيطرة عمارة) االبواب سال طريق 
سال) (11070 (- سال) متجر20) (188

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد محمد الزجلي):))600)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
 400 ( (: الزجلي) ابراهيم  السيد 
للحصة) درهم  (100 بقيمة) حصة 
والعائلية) الشخصية  األسماء) (1-  $.

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوايه)ا() الزجلي  محمد  السيد 
وارع الفقيه بن على الدكالي اقتمة)
سال) (11100 سال الجدندة) (2 رقم) (7

الجدندة املغرب.
السيد ابراهيم الزجلي عنوايه)ا()
وارع الفقيه بن على الدكالي اقتمة)
سال) (11100 سال الجدندة) (2 رقم) (7

الجدندة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوايه)ا() الزجلي  محمد  السيد 
وارع الفقيه بن على الدكالي اقتمة)
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سال) (11100 سال الجدندة) (2 رقم) (7

الجدندة املغرب)

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

االبتدائية بسال))بتاريخ)17)ماي)2021 

تحت رقم)36611.

41I

COMPT NET

زين بكاجين
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس وركة

COMPT NET

 27RUE(CASABLANCA 2 EME

 ETAGE(APPARTEMENT(NR 3 ،

60000، OUJDA(MAROC

زين بكاجين  وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 41 وارع 

محمد بلخضر وقة 4 - 60000 

وجدة املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

 37363

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (03

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

زين) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

بكاجين).

تصنيع) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

وتوزيع) الكرتون  أو  الورق  من  مواد 

منتجات التعبئة والتغليف).

41)وارع) عنوان املقر االجتماعي):)

 60000  -  4 وقة) بلخضر  محمد 

وجدة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 90.000 ( الشركة:) رأسما8  مبلغ 
درهم،)مقسم كالتالي:

 900 ( (: السيد محمد بن مسعود)
للحصة) درهم  (100 بقيمة) حصة 
والعائلية) الشخصية  األسماء) (1-  $.

وصفات ومواطن الشركاء):
مسعود)) بن  محمد  السيد 
تجزئة بن مسعود سعدنة) عنوايه)ا()

63600)السعدنة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
مسعود)) بن  محمد  السيد 
تجزئة بن مسعود سعدنة) عنوايه)ا()

63600)السعدنة املغرب)
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
ماي) (20 بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

2021)تحت رقم)1858.
42I

AMOURI CONSULTING

TRESSE MEK
وركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

AMOURI CONSULTING
 Fès(Lotissement(Belair 2

 Dokkarat(Bureau 2 Immeuble
 Espace(Bureaux(des(Champs،

30000، FES(MAROC
TRESSE MEK وركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي : رقم 14 
بلوك ب حي كريو أعلى زواغة  - 

30020 فاس املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 .42651

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2020)تقرر حل) 24)وتنبر) املؤرخ في)
TRESSE MEK)وركة ذات املسؤولية)
 100.000 رأسمالها) مبلغ  املحدودة 
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم)
(- ( بلوك ب حي كريو أعلى زواغة) (14
30020)فاس املغرب يتيجة لتصفية)

مترتبة عن قرار الشركاء.

و عين:
و) مكوار  ( محمد) السيد)ة()
عنوايه)ا()فاس)30020)فاس املغرب)

كمصفي))ة()للشركة.)
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
رقم) وفي  (2020 وتنبر) (24 بتاريخ)
(- ( بلوك ب حي كريو أعلى زواغة) (14

30020)فاس املغرب.
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
فبرانر) (03 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2021)تحت رقم)568/2021.
43I

fidjuris(sarl

WENY’S FOOD
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

fidjuris(sarl
 BD IBNOU SINA 230
 casablanca، 20200،
CASABLANCA Maroc

WENY’S(FOOD  وركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 9 
الخزامة GH5 ،  - 23435 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس وركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 502947

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (22
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. WENY’S(FOOD
مطعم) ( (: بإنجاز) الشركة  غرض 
لبيع أطباق الطعام)،)في عين املكان او)
توصيل األطباق واألطعمة الى الزبناء.

 9 رقم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الدار) (GH5( ،( ( -( 23435 الخزامة)

البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد بن نحيى مصطفى):))1.000 

للحصة) درهم  (100 بقيمة) حصة 

والعائلية) الشخصية  األسماء) (1-  $.

وصفات ومواطن الشركاء):

مصطفى) نحيى  بن  السيد 

ب،) اقامة  االمير،) تجزءة  عنوايه)ا()

االلفة،)الطابق السفلي)23540)الدار)

البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

مصطفى) نحيى  بن  السيد 

ب،) اقامة  االمير،) تجزءة  عنوايه)ا()

االلفة،)الطابق السفلي)23540)الدار)

البيضاء)املغرب)

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

بتاريخ) ( البيضاء) بالدار  التجارية 

 CRI رقم) تحت  (2021 ماي) (12

.CASABLANCA

44I

LIPRINT

LIPRINT
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جدند للشركة

LIPRINT

رقم 1 اقامة سكينة زيقة املضيق  

زيقة أحمد بنشقرون سابقا طريق 

صفرو فاس ، 30000، فاس املغرب

LIPRINT  وركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 1 

اقامة سكينة زيقة املضيق طريق 

صفرو  - 30000 فاس املغرب.

تعيين مسير جدند للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

 .63803
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بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تعيين) (2021 مارس) (18 املؤرخ في)

تاوني)) مسير جدند للشركة السيد)ة()

هند كمسير وحيد

تبعا لقبو8 استقالة املسير.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

أبريل) (05 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2021)تحت رقم)63803.

45I

ENTRETIEN-AUTO EL FADIL

 ENTRETIEN-AUTO EL

FADIL
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

ENTRETIEN-AUTO EL FADIL

142 الحي الصنلعي قلعة السراغنة 

، 43000، قلعة السراغنة املغرب

 ENTRETIEN-AUTO EL FADIL

وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 142 الحي 

الصناعي قلعة السراغنة قلعة 

السراغنة 43000 قلعة السراغنة 

املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 4545

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (19

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ENTRETIEN-AUTO EL FADIL

غرض الشركة بإنجاز):)تشخيص،)

صياية)،إصالح وغسل السيارات.

 142 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الحي الصناعي قلعة السراغنة قلعة)

السراغنة) قلعة  (43000 السراغنة)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 20.000 ( الشركة:) رأسما8  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 200 ( (: الفضيل) املهدي  السيد 

للحصة) درهم  (100 بقيمة) حصة 

والعائلية) الشخصية  األسماء) (1-  $.

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد املهدي الفضيل عنوايه)ا()

بلوك القدس رقم)610  43000)قلعة)

السراغنة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد املهدي الفضيل عنوايه)ا()

قلعة) (43000 القدس) بلوك  (610

السراغنة املغرب)

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

االبتدائية بقلعة السراغنة))بتاريخ)29 

أبريل)2021)تحت رقم)182/2021.

46I

أسماء)ميدنا

CAP REST
إعالن متعدد القرارات

أسماء ميدنا

وارع صهيب الرومي بلوك 39 الرقم 

20 البريو�سي البيضاء، 20000، 

البيضاء املغرب

CAP REST «وركة ذات املسؤولية 

املحدودة»

وعنوان مقرها االجتماعي: 30 وارع 

موالي نوسف الدارالبيضاء  - 

20000 الدارالبيضاء املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

 .204169

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

2020)تم اتخاذ) 07)دجنبر) املؤرخ في)

القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ننص على مانلي:)

لشركة) القايوني  الشكل  تغيير 

دات) وركة  الى  مجهولة  وركة  من 

مسوؤلية املحدودة

قرار رقم)2:)الذي ننص على مانلي:)

و) املريي�سي  الطاهر  السيدنن  تعيين 

الحساني) جويتي  الطاهري  املهدي 

كمسيرنن للشركة)

وتبعا لذلك تم تعدنل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند رقم)1:)الذي ننص على مانلي:)

تغيير الشكل القايوني للشركة

على) ننص  الذي  (:14 رقم) بند 

مانلي:)إدارة الشركة)

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

 26 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

مارس)2021)تحت رقم)771965.

47I

SLASH COMPTA

BALINOR
وركة ذات املسؤولية املحدودة

حل وركة

SLASH COMPTA

 LOT(LA(GARE(N°74 RDC ،

 20800، MOHAMMEDIA

MAROC

BALINOR  وركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 

207 ملحق وارع الحسن األو8 حي 

القدس - 28800 املحمدنة املغرب.

حل وركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

 .6099

العام) الجمع  بمقت�سى 

 2018 يويبر) (30 اإلستثنائياملؤرخ في)

املسؤولية) ذات  وركة  حل  تقرر 

املحدودة)BALINOR)))مبلغ رأسمالها)

مقرها) وعنوان  درهم  (50.000

وارع) ملحق  (207 رقم) اإلجتماعي 

 28800 (- الحسن األو8 حي القدس)

املحمدنة املغرب يتيجة 8):)الظروف)

اإلقتصادنة الغير املشجعة.

و حدد مقر التصفية ب رقم)207 

ملحق وارع الحسن األو8 حي القدس)

- 288/0)املحمدنة املغرب.)

و عين:

و) سمير  ( الرفيع) عبد  السيد)ة()
وارع) ملحق  رقم207) عنوايه)ا()

 28800 القدس) حي  األو8  الحسن 

)ة() كمصفي) املغرب  املحمدنة 

للشركة.

الحدود) اإلقتضاء) وعند  (

املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية)
:)رقم)207)ملحق وارع الحسن األو8)

حي القدس

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

 07 بتاريخ) ( باملحمدنة) االبتدائية 

فبرانر)2019)تحت رقم)300.

48I

AUTOCONF

BEGDOURI IMMO
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

BEGDOURI IMMO

145 وارع محمد الخامس الطابق 

 Tanger ،90000 ، 28 الرابع وقة

Maroc

BEGDOURI IMMO وركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 47 مفتاح 

الخير وارع ولي العهد طنجة - 

90000 طنجة املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 113913

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 ننانر) (05

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
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ذات) وركة  (: الشركة) وكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BEGDOURI IMMO
إدارة) (: بإنجاز) الشركة  غرض 
العقارات والترويج لها وأعما8 البناء.
عنوان املقر االجتماعي):)47)مفتاح)
الخير وارع ولي العهد طنجة)-)90000 

طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
البكدوري) العربي  محمد  السيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000   :
الشخصية) األسماء) (1- ($. للحصة)
والعائلية وصفات ومواطن الشركاء):

البكدوري) العربي  محمد  السيد 
عنوايه)ا()وارع الحسن االو8 غرسة)
 90000 طنجة) (71 رقم) اقطيوط 

طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
البكدوري) العربي  محمد  السيد 
عنوايه)ا()وارع الحسن االو8 غرسة)
 90000 طنجة) (71 رقم) اقطيوط 

طنجة املغرب)
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
مارس) (08 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)240121.
49I

مكتب املحاسبة

ارحيمو القاللي
عقد تسيير حر ألصل تجاري))األشخاص)

الطبيعيون(
عقد تسيير حر ألصل تجاري

ارحيمو القاللي  
 19 بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في)
عبد) ( أعطى السيد)ة() (2021 فبرانر)
للبطاقة) )ة() الحامل) ( هبو8) ( القادر)
املسجل) (203955 (8 ( ( الوطنية رقم)
باملحكمة) (18526 التجاري) بالسجل 
التسيير) حق  بالعرائش  االبتدائية 

ب) الكائن  التجاري  لألصل  الحر 

العوامرة املركزية تجزئة مبروكة رقم)

(- الكبير) القصر  العوامرة  و ق  ج  (6

للسيد)ة() املغرب  العوامرة  (92000

للبطاقة) )ة() الحامل) ( ارحيمو القاللي)

ملدة) ( (211802 8 ب) ( ( الوطنية رقم)

2)سنة تبتدئ من)01)مارس)2021)و)

تنتهي في)01)مارس)2023)مقابل مبلغ)

وهري)1.500))درهم.

50I

STE ANGLE DE GESTION SARL

CC RR MOTO 50
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

STE ANGLE DE GESTION SARL

وارع أحمد الحريزي تجزئة 

التمسماني رقم 6 اقامة باريس- أ 

تطوان ، 93000، تطوان املغرب

CC RR MOTO 50 وركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الشمشام رقم 13 حارة بوجراح 

السفلى - 93000 تطوان املغرب

تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 29461

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (17

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 CC 50(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.RR MOTO

كراء) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

الدراجات و الدراجات النارية.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

بوجراح) حارة  (13 رقم) الشمشام 

السفلى)-)93000)تطوان املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (500 ( (: اقلعي) يزار  السيد 
بقيمة)100)درهم للحصة).

 250 ( (: الخشاف) منى  السيدة 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 250 ( (: اليعقوبي) السيدة يسرى 
للحصة) درهم  (100 بقيمة) حصة 
والعائلية) الشخصية  األسماء) (1-  $.

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد يزار اقلعي عنوايه)ا()وارع)
طايطان اقامة ايدلسية بلوك ب ط)
03)وقة)14  93000)تطوان املغرب.

عنوايه)ا() الخشاف  منى  السيدة 
وارع املعارف رقم)60)ط)03)وقة)09 

93000)تطوان املغرب.
السيدة يسرى اليعقوبي عنوايه)ا()
وارع طايطان اقامة ايدلسية بلوك)
تطوان) (93000  14 رقم) (03 ط) ب 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد يزار اقلعي عنوايه)ا()وارع)
طايطان اقامة ايدلسية بلوك ب ط)

03)وقة)14  93000)تطوان املغرب
عنوايه)ا() اليعقوبي  يادر  السيد 
وقة) (03 ط) ( (60 وارع املعارف رقم)

09 93000)تطوان املغرب)
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
ماي) (20 بتاريخ) ( بتطوان) االبتدائية 

2021)تحت رقم)1161.

51I

  AAFIR(AUDIT(&(CONSULTING(MOROCCO

sigle A2CM  sarl

PRESTA FLEX
وركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسما8 الشركة

 AAFIR(AUDIT & CONSULTING
MOROCCO  sigle(A2CM  sarl

وارع فاس ، ركن ابن طفيل ، إقامة 
دنامويد، الطابق األو8 ، مكتب  رقم 

3 ، 90000، طنجة املغرب
PRESTA FLEX وركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي وارع فاس 
ركن إبن طفيل إقامة دنامويد بلوك 
ب- الطابق األو8 - رقم 3 طنجة - 

90000 طنجة املغرب.
رفع رأسما8 الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
 .94283

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
رفع) تم  (2021 ماي) (18 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسما8 
 10.000» أي من) درهم») (190.000»
عن) درهم») (200.000» إلى) درهم»)
إدماج احتياطي أو أرباح أو) ( (: طريق)

عالوات إصدار في رأس املا8.
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
ماي) (21 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)4707.

52I

FIDUCIAIRE HAOUZ CONSEIL

MAY CARROSSERIE
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

FIDUCIAIRE HAOUZ CONSEIL
دار البر و االحسان عمارة - د - رقم 1 
وارع ابن سينا الداودنات مراكش ، 

40080، مراكش املغرب
MAY CARROSSERIE وركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي دار البر و 
االحسان عمارة -د-رقم 1 الدودنات 

مراكش - 40080 مراكش املغرب
تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 114989
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (06
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 MAY (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.CARROSSERIE
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صياية) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

السيارات)-بيع لوازم السيارات.

عنوان املقر االجتماعي):)دار البر و)

الدودنات) (1 -د-رقم) االحسان عمارة)

مراكش)-)40080)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: السيدة بوهمتانن حبيبة)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 350 ( (: السيد بوهمتانن سفيان)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 150 ( (: لوبنى) بوهمتانن  السيدة 

للحصة) درهم  (100 بقيمة) حصة 

والعائلية) الشخصية  األسماء) (1-  $.

وصفات ومواطن الشركاء):

حبيبة) بوهمتانن  السيدة 

 19 رقم) القدس  تجزئة  عنوايه)ا()

 41050 امنتايوت) االداري  الحي 

امنتايوت املغرب.

سفيان) بوهمتانن  السيد 

التحتايية)) القصبة  حي  عنوايه)ا()

امنتايوت)41050)امنتايوت املغرب.

السيدة بوهمتانن لوبنى عنوايه)ا()

امنتايوت) ( التحتايية) القصبة  حي 

41050)امنتايوت املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

حبيبة) بوهمتانن  السيدة 

 19 رقم) القدس  تجزئة  عنوايه)ا()

 41050 امنتايوت) االداري  الحي 

امنتايوت املغرب

سفيان) بوهمتانن  السيد 

التحتايية)) القصبة  حي  عنوايه)ا()

امنتايوت)41050)امنتايوت املغرب)

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (19 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2021)تحت رقم)124140.

53I

FIDUCIAIRE HAOUZ CONSEIL

TDRARA SERVICE
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

FIDUCIAIRE HAOUZ CONSEIL
دار البر و االحسان عمارة - د - رقم 1 
وارع ابن سينا الداودنات مراكش ، 

40080، مراكش املغرب
TDRARA SERVICE وركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تالت 

تدرارة اغواطيم تحناوت الحوز - 
42302 تحناوت املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 115011

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (06
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TDRARA SERVICE
اوغا8) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

البناء-الحدائق.
تالت) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
(- الحوز) تحناوت  اغواطيم  تدرارة 

42302)تحناوت املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: محمد) الهوف  السيد 
للحصة) درهم  (100 بقيمة) حصة 
والعائلية) الشخصية  األسماء) (1-  $.

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوايه)ا() محمد  الهوف  السيد 
تالت تدرارة اغواطيم تحناوت الحوز)

42302)تحناوت املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوايه)ا() محمد  الهوف  السيد 

تالت تدرارة اغواطيم تحناوت الحوز)

42302)تحناوت املغرب)

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (19 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2021)تحت رقم)124151.

54I

iso(fidus

ISLAM KHADAMAT
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

iso(fidus

حي األما8 02  رقم 40 مكتب رقم 06 

طابق الثاني تيط مليل دارالبيضاء ، 

29640، دارالبيضاء املغرب

ISLAM KHADAMAT وركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي األما8 

02 رقم ف ب 40 مكتب رقم 06 

طابق الثاني تيط مليل الدار البيضاء 

- 29640  الدار البيضاء املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

 502441

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (06

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 ISLAM(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.KHADAMAT

يجارة) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

االلومينيوم.

عنوان املقر االجتماعي):)حي األما8)
 06 رقم) مكتب  (40 ب) ف  رقم  (02
طابق الثاني تيط مليل الدار البيضاء)

- 29640))الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: السيد سفيان العبوبي)
للحصة) درهم  (100 بقيمة) حصة 
والعائلية) الشخصية  األسماء) (1-  $.

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد سفيان العبوبي عنوايه)ا())
 580 وقة) (1 ن) ب  عمارة  االماية 
   20620 البيضاء) البريو�سي  سيدي 

الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد سفيان العبوبي عنوايه)ا())
 580 وقة) (1 ن) ب  عمارة  االماية 
   20620 البيضاء) البريو�سي  سيدي 

الدار البيضاء)املغرب)
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
 10 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)777653.
55I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

 ATLANTIC BUNKERS
SERVICES

إعالن متعدد القرارات

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 46 AVENUE(EL(WALAA(RUE
 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA(MAROC
 ATLANTIC BUNKERS SERVICES

«وركة ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي: وارع 

العركوب رقم 7724/1 الداخلة  - 
73000 الداخلة املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
 .16265

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
اتخاذ) تم  (2021 ماي) (10 في) املؤرخ 

القرارات التالية:)
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على) ننص  الذي  (:1 رقم) قرار 

فئة) حصة من  (500 -تفويت) مانلي:)

100)درهم للحصة من طرف السيد:)

:حوسين) لفائدة السيد) عمر اكوري،)

فاضل اكوري.

قرار رقم)2:)الذي ننص على مانلي:)

-تحويل الشكل القايوني للشركة من)

إلى) وركة ذات املسؤولية املحدودة 

وركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

الشريك الواحد.

قرار رقم)3:)الذي ننص على مانلي:)

-استقالة السيد عمر اكوري من مهام)

تسيير الشركة).

قرار رقم)4:)الذي ننص على مانلي:)

-تعيين السيد حوسين فاضل اكوري)

كمسيير ووريك وحيد للشركة.))

وتبعا لذلك تم تعدنل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند رقم)1:)الذي ننص على مانلي:)

تغيير القايون االسا�سي للشركة.)

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

 21 بتاريخ) ( االبتدائية بوادي الدهب)

ماي)2021)تحت رقم)842.

56I

مكتب الحسابات ح 8

MATILAG IMMO
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

مكتب الحسابات ح 8

20 وارع الداخلة الطابق االو8 قرية 

الجماعة ، 20430، الدار البيضاء 

املغرب

MATILAG IMMO وركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 61 محج 

اللة ناقوت الرقم 39 الطابق االو8 - 

20000 البيضاء املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 502999

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (07
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MATILAG IMMO
منعش) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

عقاري).
61)محج) (: عنوان املقر االجتماعي)
اللة ناقوت الرقم)39)الطابق االو8)-)

20000)البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوايه)ا() محمد  الغليمي  السيد 
برويد) (26100 مارس) (3 تعاويية) (36

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوايه)ا() محمد  الغليمي  السيد 
برويد) (26100 مارس) (3 تعاويية) (36

املغرب)
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
 19 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)778478 .
57I

CABINET MARZAK MOHAMMED

AMINOS TRANSPORT
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 CABINET MARZAK
MOHAMMED

 N°38 RUE(LONDON(APPT01
 EL(JADIDA ، 24013، EL(JADIDA

MAROC
AMINOS TRANSPORT وركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : 62 تجزئة 

النجوم السبع  - 24000 الجدندة 

املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 .10749

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر حل) (2021 أبريل) (10 املؤرخ في)

وركة) (AMINOS TRANSPORT

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

 100.000 رأسمالها) مبلغ  الوحيد 

 62 اإلجتماعي) درهم وعنوان مقرها 

 24000 (- ( السبع) النجوم  تجزئة 

لتراكم) يتيجة  املغرب  الجدندة 

الخسائر وعدم ربحية املشروع بسبب)

الوضعية الوبائية للبلد)))كوفيد)19).

و عين:

و) ( فتح) ( النبي) عبد  ( السيد)ة()

السبع) النجوم  تجزئة  (62 عنوايه)ا()

24000)الجدندة املغرب كمصفي))ة()

للشركة.)

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

بتاريخ)10)أبريل)2021)وفي)62)تجزئة)

الجدندة) (24000 (- السبع) النجوم 

املغرب.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (19 بتاريخ) ( االبتدائية بالجدندة)

2021)تحت رقم)26465.

58I

WORK UP BUSINESS

CASA MAADEN
وركة ذات املسؤولية املحدودة

استدراك خطٍإ

بالجريدة) وقع  خطٍإ) استدراك 

الرسمية

WORK UP BUSINESS

 11 وارع الزرقطوني الطابق) (59

الدار البيضاء) (،20360 (، (32 الشقة)

املغرب

ذات) وركة  (CASA MAADEN

املسؤولية املحدودة

 59 اإلجتماعي) مقرها  وعنوان  (
املكتب) (11 وارع الزرقطوني الطابق)
الدارالبيضاء) (20360  -  32 رقم)

املغرب.)
بالجريدة) وقع  خطٍإ) إستدراك  (
ماي) (19 بتاريخ) (5664 الرسمية عدد)

.2021
التجاري) السجل  رقم  (: من) بدال 

507651
التجاري) السجل  رقم  (: نقرأ)

501651
الباقي بدون تغيير.

59I

CHICHAOUA FINANCES SARL AU

ROSAIN TRAVAUX
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة
 CHICHAOUA FINANCES SARL

AU
 APPT(N°2 IMMEUBLE

 MAYORCA HAY EL QODS
 CHICHAOUA ، 41000،

chichaoua MAROC
ROSAIN TRAVAUX وركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي النصر 
4 رقم 76 بلدنة ويشاوة،ويشاوة. - 

41000 ويشاوة املغرب
تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 1805
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (03
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ROSAIN TRAVAUX
-1حفر) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

االبار بمحرك ميكاييكي.
إنشاءات) أو  أعما8  -2مقاو8 

متنوعة.



11777 الجريدة الرسميةعدد)5667 - 28)ووا8)1442 )9)نوييو)2021) 

-3تاجر.

-4تاجر أو وسيط نقوم باالستيراد)

والتصدنر..

عنوان املقر االجتماعي):)حي النصر)

4)رقم)76)بلدنة ويشاوة،ويشاوة.)-)

41000)ويشاوة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (500 ( (: السيد احمد تمي)

بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد مصطفى تمي):))250)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

 250 ( (: تمي) محمود  السيد 

للحصة) درهم  (100 بقيمة) حصة 

والعائلية) الشخصية  األسماء) (1-  $.

وصفات ومواطن الشركاء):

حي) عنوايه)ا() تمي  احمد  السيد 

ويشاوة) بلدنة  (76 رقم) (4 النصر)

41000)ويشاوة املغرب.

عنوايه)ا() تمي  مصطفى  السيد 

بلدنة ويشاوة) (369 حي النصر رقم)

41000)ويشاوة املغرب.

عنوايه)ا() تمي  محمود  السيد 

بلدنة ويشاوة) (369 حي النصر رقم)

41000)ويشاوة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

حي) عنوايه)ا() تمي  احمد  السيد 

ويشاوة) بلدنة  (76 رقم) (4 النصر)

41000)ويشاوة املغرب

عنوايه)ا() تمي  مصطفى  السيد 

بلدنة ويشاوة) (369 حي النصر رقم)

41000)ويشاوة املغرب

عنوايه)ا() تمي  محمود  السيد 

بلدنة ويشاوة) (369 حي النصر رقم)

41000)ويشاوة املغرب)

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

االبتدائية بامنتايوت))بتاريخ)21)ماي)

2021)تحت رقم)99/2021.

60I

مستامنة وامة

KALLE FRUTAS
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

مستامنة وامة
وارع املسيرة رقم 142 الطابق االو8 

الناظور وارع املسيرة رقم 142 
الطابق االو8 الناظور، 62000، 

الناظور املغرب
KALLE FRUTAS وركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي وارع 
املسيرة 142 الطابق االو8 الناظور - 

62000 الناظور املغرب
تأسيس وركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 20631

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2020 نوييو) (25
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 KALLE(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.FRUTAS
استيراد) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

الفواكه
استيراد العصائر
استيراد البضائع.

وارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
(- الطابق االو8 الناظور) (142 املسيرة)

62000)الناظور املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد سعيد قلي):))1.000)حصة)
بقيمة)100)درهم للحصة).$)1السيد)
 100 بقيمة) (100000 (: قلي) سعيد 

درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
وصفات ومواطن الشركاء):

بني) عنوايه)ا() قلي  السيد سعيد 
ويكر املركز الناظور)62000)الناظور)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
بني) عنوايه)ا() قلي  السيد سعيد 
ويكر املركز)62000)الناظور املغرب)
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
 02 بتاريخ) ( بالناضور) االبتدائية 

نوليوز)2020)تحت رقم)743.

61I

زوبير بوتغماس

STE SIMO- AKRAM- WAHIB
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

زوبير بوتغماس
اكنو8 املركز تازة ، 35050، تازة 

املغرب
  STE(SIMO- AKRAM- WAHIB

وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : حي 
القدس 2 رقم 32 مجموعة 10 تازة - 

35000 تازة املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 .3201

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2020)تقرر حل) 29)دجنبر) املؤرخ في)
  STE SIMO- AKRAM- WAHIB
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
رأسمالها) مبلغ  الوحيد  الشريك 
مقرها) وعنوان  درهم  (10.000
 32 رقم) (2 القدس) حي  اإلجتماعي 
تازة) (35000 (- تازة) (10 مجموعة)

املغرب يتيجة النعدام املردودنة.
و عين:

االبراهيمي) ( عبد العالي) السيد)ة()
حي) (9 مجموعة) (289 عنوايه)ا() و 
املغرب) تازة  (35000 تازة) (1 القدس)

كمصفي))ة()للشركة.)

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
حي) وفي  (2020 دجنبر) (29 بتاريخ)
تازة) (10 32)مجموعة) رقم) (2 القدس)

- 35000)تازة املغرب.
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
دجنبر) (17 بتاريخ) ( بتازة) االبتدائية 

2017)تحت رقم)595.
62I

موثق

AKASSAM EDUCATION
إعالن متعدد القرارات

موثق
رقم 28 عمارة افران 2 وارع الحسن 

II اكادنر ، 80020، اكادنر املغرب
AKASSAM EDUCATION «وركة 

ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي: بقعة 

الفالح القدس امام املكتب الوطني 
للكهرباء .  - - تزييت املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
 .681

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)16)وتنبر)2020

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ننص على مانلي:)
تم اعالم بوفاة السيد رويد الصبار)

وريك
قرار رقم)2:)الذي ننص على مانلي:)
توزيع حصص الهالك السيد رويد)
500)حصة لفائدة) الصبار و البالغة)
املؤرخ) اإلراثة  لرسم  (

ً
تبعا الورثة 

األتي) بالشكل  ( في17/08/2020)
417)حصة و) )البشير الصبار) السيد)

السيدة جمعة بنحتوش)83)حصة)
وتبعا لذلك تم تعدنل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
على) ننص  الذي  (:1 رقم) بند 
األسا�سي) النظام  تحيين  مانلي:)
 STE AKASSAM (» للشركة املسماة)
ذات) وركة  («EDUCATION

مسؤولية))محدودة
على) ننص  الذي  (:2 رقم) بند 
من) الشركة  راسما8  نتكون  مانلي:)
 1000 إلى) مقسم  100.000درهم 
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درهم وزعت على) (100 بقيمة) سهم 

للسيد)) حصص  ( ( نلي:) كما  الشركاء)

البشير الصبار)﴿917﴾)حصة قدرها)))
﴿واحد و تسعون) درهم) (91.700,00

ألف و سبعمائة))درهم)﴾)-)

بنحتوش) جمعة  ( للسيدة) حصص 

 8.300,00 ( ( قدرها) حصة  (﴾83﴿

ثالثمائة) و  آالف  ( ﴿ثمايية) درهم)

درهم﴾)

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

مارس) (05 بتاريخ) ( االبتدائية بتيزييت)

2021)تحت رقم)91.

63I

NOVATIS

FGD
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

NOVATIS

 Jeesr(Industries – Lot(Al(Baraka

 – Rue(Al(Wattasiyine – zone

 Industrielle ، 26202، Berrechid

MAROC

FGD وركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة 

جويو 2 وارع إبن املعتز - 20000 

الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

 .165111

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2021 ننانر) (08 في) املؤرخ 

املصادقة على):

 BADAA& )ة() السيد) تفويت 

حصة اجتماعية) (BADAA  35.000

لفائدة)) حصة  (35.000 أصل) من 

 08 بداع بتاريخ) ( سفيان) )ة() السيد)

ننانر)2021.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم  (

 28 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ننانر)2021)تحت رقم)763016.

64I

لكم خدمة و استشارة

لكم خدمة و استشارة
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

لكم خدمة و استشارة
26 وارع مرس السلطان الطابق 
1وقة 3 ، 20000، الدارالبيضاء 

اململكة املغربية
لكم خدمة و استشارة وركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 26 وارع 
مرس السلطان الطابق 1وقة 3 

الدارالبيضاء 20000 الدارالبيضاء 
اململكة املغربية

تأسيس وركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 2052

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2020 نوييو) (21
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
لكم) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

خدمة و استشارة.
مكتب) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

الستشارة في التسيير.
26)وارع) عنوان املقر االجتماعي):)
 3 1وقة) الطابق) السلطان  مرس 
الدارالبيضاء) (20000 الدارالبيضاء)

اململكة املغربية.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 -

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوايه)ا() عائشة  جدنر  السيدة 
 20101 راسين) حي  موزار  زيقة  (12

الدارالبيضاء)اململكة املغربية.
عنوايه)ا() عمر  حاتم  السيد 
 20101 راسين) حي  موزار  زيقة  (12

الدارالبيضاء)اململكة املغربية.

عنوايه)ا() ملك  حاتم  السيدة 
 20101 راسين) حي  موزار  زيقة  (12

الدارالبيضاء)اململكة املغربية.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الرحيم) عبد  حاتم  السيد 
زيقة موزار حي راسين) (12 عنوايه)ا()
20101)الدارالبيضاء)اململكة املغربية)
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
 24 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

نوليوز)2020)تحت رقم)15311.
65I

مستامنة وامة

CAFE PLANITARIA
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

مستامنة وامة
وارع املسيرة رقم 142 الطابق االو8 

الناظور وارع املسيرة رقم 142 
الطابق االو8 الناظور، 62000، 

الناظور املغرب
CAFE PLANITARIA وركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي وارع 
املسيرة رقم 142 الطابق االو8 
الناظور 62000 الناظور املغرب
تأسيس وركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 22077

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (20
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 CAFE (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.PLANITARIA
مقهى) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

وسناك.

وارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
االو8) الطابق  (142 رقم) املسيرة 

الناظور)62000)الناظور املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)املغرب سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: السيد فيصل الحموتي)

($. درهم للحصة) (100 حصة بقيمة)

 100000 (: 1السيد فيصل الحموتي)

بقيمة)100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد فيصل الحموتي عنوايه)ا()

ايصار) بني  الجدندة  الثايوية  حي 

الناظور)62000)الناظور املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد فيصل الحموتي عنوايه)ا()

ايصار) بني  الجدندة  الثايوية  حي 

الناظور)62000)الناظور املغرب)

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

االبتدائية بالناضور))بتاريخ)22)أبريل)

2021)تحت رقم)828.

66I

select conseil

MK LOISIRS
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

select conseil

وارع عبد املومن عمارة421 الطابق 

الرابع رقم16 ، 20360، البيضاء 

املغرب

MK LOISIRS وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 131 وارع 

ايفا اقامة ازور مكتب 11 الدار 

البيضاء - 20000 الدار البيضاء 

املغرب .

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

 .112803
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الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في)11)دجنبر)2020)تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

مكتب) ازور  اقامة  ايفا  وارع  (131»

الدار) (20000 (- البيضاء) الدار  (11

إلى)«مراكش منارة) البيضاء)املغرب)«)

 40100 (- ( وريفية) امزميز  طريق 

مراكش)))املغرب)«.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

 24 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبرانر)2021)تحت رقم)767304.

67I

select conseil

Y CONCEPT 
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

select conseil

وارع عبد املومن عمارة421 الطابق 

الرابع رقم16 ، 20360، البيضاء 

املغرب

 Y CONCEPT وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 131 وارع 

ايفا اقامة ازور مكتب 11 الدار 

البيضاء - 20000 الدار البيضاء 

املغرب .

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

 .112805

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في)08)ننانر)2021)تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

مكتب) ازور  اقامة  ايفا  وارع  (131»

الدار) (20000 (- البيضاء) الدار  (11

«طريق امزميز)) إلى) (» املغرب) البيضاء)

 40100 (- ( وريفية مراكش) (12 رقم)

مراكش))املغرب)«.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

 09 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبرانر)2021)تحت رقم)764683.

68I

مستامنة وامة

JOUHRI CARS
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جدند للشركة

مستامنة وامة
وارع املسيرة رقم 142 الطابق االو8 

الناظور وارع املسيرة رقم 142 
الطابق االو8 الناظور، 62000، 

الناظور املغرب
JOUHRI CARS  وركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تعاويية 
الفتح اركمان العروي الناظور - 

62000 الناظور املغرب.
تعيين مسير جدند للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
 .15771

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تعيين) (2021 مارس) (08 املؤرخ في)
مسير جدند للشركة السيد)ة()زعاج)

هشام كمسير وحيد
تبعا لقبو8 استقالة املسير.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
االبتدائية بالناضور))بتاريخ)28)أبريل)

2021)تحت رقم)845.
69I

Fiduciaire(jazouli(mohammed

SUD WORK
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل وركة

Fiduciaire(jazouli(mohammed
5 وارع ابو بكر الصدنق فاس، 

30000، فاس املغرب
SUD WORK وركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 52 
تجزئة بنوراما عين قادوس الطابق 
األر�سي فاس 30000 فاس املغرب.

حل وركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

 .49573
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2020)تقرر حل) 31)دجنبر) املؤرخ في)

وركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
الشريك الوحيد)SUD WORK))مبلغ)
وعنوان) درهم  (100.000 رأسمالها)
تجزئة) (52 رقم) اإلجتماعي  مقرها 
بنوراما عين قادوس الطابق األر�سي)
فاس املغرب يتيجة 8) (30000 فاس)

:)املنافسة.
 52 و حدد مقر التصفية ب رقم)
الطابق) قادوس  بنوراما عين  تجزئة 

األر�سي فاس)30000)فاس املغرب.)
و عين:

السيد)ة()يزهة))بوعياد و عنوايه)ا()
الزرقطوني) وارع  العلمي  أحمد  (14
فاس املغرب) (30000 مج) (16 الشقة)

كمصفي))ة()للشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية)
:)رقم)52)تجزئة بنوراما عين قادوس)

الطابق األر�سي
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
أبريل) (27 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2021)تحت رقم)2046/2021.

70I

YF CONSULTING SERVICES

ART EN COULISSE
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

YF CONSULTING SERVICES
 RUE ABOUTAMAM N2
 BUREAU(N 4 ، 14000،

KENITRA MAROC
ART EN COULISSE وركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 59 إقامة 
موالي عبد العزيز وارع موالي عبد 
العزيز رقم 4 القنيطرة. - 14000  

القنيطرة املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
 .58103

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تحويل)) ( تم) (2021 ماي) (04 املؤرخ في)
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
إقامة موالي عبد العزيز وارع) (59»
القنيطرة.) (4 موالي عبد العزيز رقم)
إلى) املغرب») القنيطرة  ( (14000  -
فالفلوري إقامة بلخياط) ( ج) ( «زيقة)
رقم)14)القنيطرة)-)14000))القنيطرة))

املغرب».
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
24)ماي) االبتدائية بالقنيطرة))بتاريخ)

2021)تحت رقم)82565.

71I

select conseil

NRJ LIVRES
إعالن متعدد القرارات

select conseil
وارع عبد املومن عمارة421 الطابق 
الرابع رقم16 ، 20360، البيضاء 

املغرب
NRJ LIVRES  «وركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي: 3 زيقة 
 PALMIER سمية اقامة وهرزاد

وقة رقم 22 الدار البيضاء - 20000 
الدار البيضاء املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

 .222647
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)29)مارس)2021
تم اتخاذ القرارات التالية:)

على) ننص  الذي  (:01 رقم) قرار 
قبو8 استقالة السيد العلمي) مانلي:)

محمد من منصبه كمسير للشركة)
على) ننص  الذي  (:02 رقم) قرار 
العلمي)) خولة  السيدة  تعيين  مانلي:)
غير) ملدة  للشركة  جدندة  كمسيرة 

محدودة)
على) ننص  الذي  (:03 رقم) قرار 
بتوقيع) تلتزم  سوف  الشركة  مانلي:)

السيدة خولة العلمي))
وتبعا لذلك تم تعدنل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
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بند رقم)12:)الذي ننص على مانلي:)
تعيين السيدة خولة العلمي))كمسيرة)
و) ( جدندة للشركة ملدة غير محدودة)
قبو8 استقالة السيد العلمي محمد)

من منصبه كمسير للشركة)
على) ننص  الذي  (:13 رقم) بند 
بتوقيع) تلتزم  سوف  الشركة  مانلي:)

السيدة خولة العلمي))
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
 02 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أبريل)2021)تحت رقم)773156.

72I

 BUREAU(D’ETUDES(JURIDIQUES(ET

COMPTABLES

COREART
وركة ذات املسؤولية املحدودة

حل وركة

 BUREAU D›ETUDES
JURIDIQUES ET COMPTABLES
 RUE HOUMANE FETOUAKI

 ANGLE RUE DOUKKALA
 PREMIER(ETAGE(APPT(N°1،

 28800، MOHAMMEDIA
MAROC

COREART وركة ذات املسؤولية 
املحدودة)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي 1, زيقة 
ابن تومرت عمارة سرغوني وقة رقم 

2    - 20800 املحمدنة املغرب.
حل وركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
 .1419

العام) الجمع  بمقت�سى 
 2020 15)دجنبر) اإلستثنائياملؤرخ في)
املسؤولية) ذات  وركة  حل  تقرر 
املحدودة)COREART))مبلغ رأسمالها)
مقرها) وعنوان  درهم  (400.000
1,)زيقة ابن تومرت عمارة) اإلجتماعي)
 20800  -     2 رقم) سرغوني وقة 
وفاة) (: (8 يتيجة  املغرب  املحمدنة 

الشريك الرئي�سي للشركة.
زيقة) (,1 و حدد مقر التصفية ب)
ابن تومرت عمارة سرغوني وقة رقم)

2 - 20800)املحمدنة املغرب.)

و عين:

السيد)ة()ماري دومينيك)))الالن))و)

زيقة ابن تومرت عمارة) (,1 عنوايه)ا()

 20800     2 رقم) وقة  سرغوني 

)ة() كمصفي) املغرب  املحمدنة 

للشركة.

الحدود) اإلقتضاء) وعند  (

املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية)

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

االبتدائية باملحمدنة))بتاريخ)19)أبريل)

2021)تحت رقم)958.
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كسمار

كسمار
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

كسمار

حي تارودايت تجزئة ابراج طنجة 

بلوك 6 مكتب رقم13 مكرر ، 

90000، طنجة املغرب

كسمار وركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

تارودايت تجزئة ابراج طنجة  بلوك 

6 مكتب 13 مكرر - 90000 طنجة 

املغرب

تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

 116051

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (13

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)كسمار.

تسويق) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

املالبس الجاهزة.

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
بلوك) ( تارودايت تجزئة ابراج طنجة)
طنجة) (90000 (- مكرر) (13 مكتب) (6

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
العمري) العمراني  قمر  السيدة 
درهم) (1.000 بقيمة) حصة  (50   :

للحصة).
 50 ( (: ( الصبيحي) السيدة أسماء)
للحصة) درهم  (1.000 بقيمة) حصة 
والعائلية) الشخصية  األسماء) (1-  $.

وصفات ومواطن الشركاء):
العمري) العمراني  قمر  السيدة 
 31 رقم) طركوية  زيقة  عنوايه)ا()

90000)طنجة املغرب.
الصبيحي)) أسماء) السيدة 
فا8) حدائق  مجمع  (1 عنوايه)ا()
فلوري))ب)2)عمارة س الطابق)5)رقم)

178 90000)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
العمري) العمراني  قمر  السيدة 
 31 رقم) طركوية  زيقة  عنوايه)ا()

90000)طنجة املغرب
الصبيحي)) أسماء) السيدة 
فا8) حدائق  مجمع  (1 عنوايه)ا()
فلوري))ب)2)عمارة س الطابق)5)رقم)

178 90000)طنجة املغرب)
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
ماي) (05 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)0521242035.
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مكتب املتني للمحاسبة و التدبير

ORV MAROC
وركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة وريك

مكتب املتني للمحاسبة و التدبير
سان) اقامة  (3 يفارا) ساحة 
فرانسيسكو)-)ط)2)رقم)9)،)90040،)

طنجة املغرب
ذات) وركة  ( ( (ORV MAROC

املسؤولية املحدودة

وارع) اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 
ولي العهد,)إقامة دار الفرح)3,)الطابق)

2)رقم)64)-).)طنجة املغرب.
وفاة وريك

رقم التقييد في السجل التجاري)
 .62437

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2021)تم اإلعالم) ننانر) (22 املؤرخ في)
بقوري) الرحيم  عبد  الشريك  بوفاة 
(
ً
تبعا الورثة  على  حصصه  توزيع  و 
نوليوز) (17 في) املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

2019)بالشكل األتي):
 253 ( (،( )بنوية) السيد)ة()خدنجة)

حصة).
 437 ( (، ( بقوري) ( كما8) السيد)ة()

حصة).
 218 ( (، ( يادنة بقوري) السيد)ة()

حصة).
 437 ( (، ( أحمد بقوري) السيد)ة()

حصة).
 218 ( (، ( السيد)ة()ويدنان بقوري)

حصة).
 437 ( (، ( رويد بقوري) السيد)ة()

حصة).)
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
ماي) (07 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)242198.
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select conseil

WEBSYLONE
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

select conseil
وارع عبد املومن عمارة421 الطابق 
الرابع رقم16 ، 20360، البيضاء 

املغرب
WEBSYLONE وركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 131 وارع 

ايفا اقامة ازور مكتب 11 الدار 
البيضاء - 20360 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 



11781 الجريدة الرسميةعدد)5667 - 28)ووا8)1442 )9)نوييو)2021) 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 495163

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القايون) (2021 فبرانر) (02
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.WEBSYLONE
تقدنم) ( ( (: غرض الشركة بإنجاز)
ايظمة) مجا8  في  االستشارة 

التكنولوجيا املعلوماتية).
 131 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
وارع ايفا اقامة ازور مكتب)11)الدار)
البيضاء) الدار  (20360 (- البيضاء)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد هشام غالب)):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
جبران) عثمان  محمد  السيد 
ساهل)):))500)حصة بقيمة)100)درهم)
الشخصية) األسماء) (1- ($. للحصة)
والعائلية وصفات ومواطن الشركاء):

عنوايه)ا() ( غالب) هشام  السيد 
 3 طابق) االسماعيلية  تجزئة  (30
 20000 ( البيضاء) لبدار  كاليفورني 

الدارالبيضاء)املغرب).
جبران) عثمان  محمد  السيد 
 00000 ( اسباييا) عنوايه)ا() ( ساهل)

اسباييا))اسباييا).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوايه)ا() ( غالب) هشام  السيد 
 3 طابق) االسماعيلية  تجزئة  (30
 20000 ( البيضاء) لبدار  كاليفورني 

الدار البيضاء)املغرب))
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
 19 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

مارس)2021)تحت رقم)770859.
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مكتب املتني للمحاسبة و التدبير

ORV MAROC
إعالن متعدد القرارات

مكتب املتني للمحاسبة و التدبير
ساحة يفارا 3 اقامة سان 

فرانسيسكو - ط 2 رقم 9 ، 90040، 
طنجة املغرب

ORV MAROC «وركة ذات 
املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجتماعي: وارع ولي 
العهد،  إقامة دار الفرح 3،  الطابق 

2 رقم 64  - -  طنجة املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
 .62437

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)25)ننانر)2021

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ننص على مانلي:)
تفويت)2000()حصة التي كايت تعود)
ملكيتها للسيد كما8 بقوري والسيد)
أحمد بقوري والسيد رويد بقوري)
والسيدة) بنوية  خدنجة  والسيدة 
يادنة بقوري والسيدة ودنان بقوري)

لصالح الشركة االسبايية تدعى)«)
 ORV ESPANOLA DEL
 TRANSPORTE LOGISTICA
(، نورو) (78131.00 SL»رأسماله)
مقرها االجتماعي في إسبايياــ)كاديس،)

وارع دنل بويرتو
قرار رقم)2:)الذي ننص على مانلي:))
في) للشركة  اإلجتماعي  املقر  تحويل 
يفس مدننة طنجة إلى وارع موالي)
نوسف،))إقامة الفتح بلوك أ،))طابق)
والذي كان نقع) ( (،20 الخامس رقم)
العهد،)) ولي  وارع  طنجة  في  سابقا 
إقامة دار الفرح)3،))الطابق)2)رقم)64
قرار رقم)3:)الذي ننص على مانلي:))
بعد اجتماع جميع الحصص في ند)
الشركة) تسمية  اصبحت  واحدة 
للشريك) متبوعة بعبارة)–)ش.د.م.م.)

الوحيد)
على) ننص  الذي  (:4 رقم) قرار 
الشركة) مسيري  كاحد  تعين  مانلي:)
 Alberto Manuel ORTIZ السيد)
ب) ازدناد  (- اسباني) (- ( (MIRANDA

كاديس اسباييا)1987/10/02)عنويه)

ب طنجة زيقة ابن كثير اقامة اومنية)
 Julio و دلك خلفا للسيد) (45 رقم) (2

من) املستقيل  (LOZANO URIBE

منصبه كاحد مسيري الشركة.)

وتبعا لذلك تم تعدنل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند رقم)3:)الذي ننص على مانلي:)

تحويل الشكل القايوني للشركة التي)

تسمى اآلن))«ORV MAROC»)وركة)

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

الوحيد

بند رقم)5:)الذي ننص على مانلي:)

نقع مقر االجتماعي للشركة في طنجة)

الفتح) إقامة  نوسف  موالي  وارع 

بلوك أ)-)الطابق الخامس رقم)20

على) ننص  الذي  (:6 رقم) بند 

من) الشركة  رأسما8  نتكون  مانلي:)

درهم) (10.000 (: التالية) املساهمات 

 ORV (» املسماة) الشركة  كمساهة 

 ESPANOLA DEL TRANSPORTE

(»(LOGISTICA SL

بند رقم)7:)الذي ننص على مانلي:)
رأسما8 الشركة الدي نبلغ)100.000 

درهم مقسم إلى ألف)10.000)حصة)

درهم لكل) (10 بقيمة اسمية قدرها)

لفائدة) القيمة  مدفوعة  حصة 

 ORV ESPANOLA(»(الشركة املسماة

 DEL TRANSPORTE LOGISTICA

((»(SL

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (07 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)242199.
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select conseil

NET CLEAN SERVICES
إعالن متعدد القرارات

select conseil

وارع عبد املومن عمارة421 الطابق 

الرابع رقم16 ، 20360، البيضاء 

املغرب

  NET CLEAN SERVICES

«وركة ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجتماعي: 131 

وارع ايفا اقامة ازور مكتب 11 الدار 

البيضاء - 20360 الدار البيضاء 

املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

 .351867

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

تم اتخاذ) (2021 مارس) (03 املؤرخ في)

القرارات التالية:)

على) ننص  الذي  (:01 رقم) قرار 

السيدة) من  االسهم  ( تحويل) مانلي:)

علي) السيد  الى  العبدوني  سعدنة 

الحيلة

على) ننص  الذي  (:02 رقم) قرار 

الفايوني) الشكل  تحويل  مانلي:)

املسؤولية) دات  وركة  من  للشركة 

الى وركة دات املسؤولية) املحدودة 

املحدودة دات الشريك الوحيد)

على) ننص  الذي  (:03 رقم) قرار 

مانلي:)قبو8))استقالة السيدة سعدنة)

العبدوني))من))منصبها كمسير ثاني

على) ننص  الذي  (:04 رقم) قرار 

تلتزم وركة بالتوقيع الوحيد) ( مانلي:)

لسيد علي الحيلة

على) ننص  الذي  (:05 رقم) قرار 

االسا�سي) النظام  مالئمة  مانلي:)

للشركة))

وتبعا لذلك تم تعدنل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند رقم)01:)الذي ننص على مانلي:)

تحويل الشكل الفايوني للشركة من)

الى) وركة دات املسؤولية املحدودة 

وركة دات املسؤولية املحدودة دات)

الشريك لبوحيد)

على) ننص  الذي  (:06 رقم) بند 

مانلي:)قبو8))استقالة السيدة سعدنة)

العبدوني))من))منصبها كمسير ثاني))و)

املسيير) الحيلة  علي  السيد  تعيين 

الوحيد للشركة)

على) ننص  الذي  (:07 رقم) بند 

السيدة) من  االسهم  ( تحويل) مانلي:)

علي) السيد  الى  العبدوني  سعدنة 

الحيلة.
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على) ننص  الذي  (:13 رقم) بند 

مانلي:))تلتزم وركة))بالتوقيع الوحيد)

لسيد علي الحيلة)

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

 17 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

مارس)2021)تحت رقم)770497.

78I

CABINET CC ORGA

 UNITED PACKAGING &
FOOD PROCESSING

إعالن متعدد القرارات

CABINET CC ORGA

3 زيقة محمد باهي حي بالمي الطابق 

2 رقم 14 املعاريف ، 20330، 

البيضاء املغرب

 UNITED(PACKAGING & FOOD

PROCESSING «وركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجتماعي: 10 زيقة 

الحرية ط 3 رقم 6 - - البيضاء 

املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

 .382461

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

تم اتخاذ) (2021 أبريل) (06 املؤرخ في)

القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ننص على مانلي:)

من) اجتماعية  حصة  (1000 تفويت)

ليوبي) السيد  من  درهم  (100 فئة)

ليوبي) السيد  الى  يوفل  ادري�سي 

ادري�سي محمد اي مايعاد8)100000 

درهم.)

على) ننص  الذي  (:2 رقم) قرار 

استقالة املسير ليوبي ادري�سي) مانلي:)

تمنح) ( يوفل من مهام تسيير الشركة)

اثر) على  والنهائية  التامة  التبرئة  له 

استقالته من مهامه كمسير للشركة))

على) ننص  الذي  (:3 رقم) قرار 

ادري�سي) ليوبي  السيد  ( تعيين) مانلي:)

لشركة) جدند  كمسير  محمد 

 UNITED( PACKAGING( &( FOOD

. PROCESSING

قرار رقم)4:)الذي ننص على مانلي:)
تحيين النضام االسا�سي للشركة)

وتبعا لذلك تم تعدنل مقتضيات)
النظام األسا�سي التالية:)

الذي ننص على) (:7 و) (6 بند رقم)
الشركة) حصص  اصبح  اد  مانلي:)
درهم كل) (100 حصة قيمتها) (1000
ليوبي) السيد  السيد  ملك  في  حصة 

ادري�سي محمد.
على) ننص  الذي  (:30 رقم) بند 
ادري�سي) ليوبي  السيد  تعيين  مانلي:)
لشركة) ( جدندا) مسيرا  محمد 
 UNITED( PACKAGING( &( FOOD

  PROCESSING
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
 14 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أبريل)2021)تحت رقم)774400.
79I

مكتب املتني للمحاسبة و التدبير

 TRUCKS LOGISTIC SERVICE
MAROC

إعالن متعدد القرارات

مكتب املتني للمحاسبة و التدبير
ساحة يفارا 3 اقامة سان 

فرانسيسكو - ط 2 رقم 9 ، 90040، 
طنجة املغرب

 TRUCKS LOGISTIC SERVICE
MAROC  «وركة ذات املسؤولية 

املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي: وارع ولي 
العهد, إقامة دار الفرح 3, الطابق 2 

رقم 64 - -  طنجة  املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
 .82301

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)01)فبرانر)2021

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ننص على مانلي:)
في) للشركة  اإلجتماعي  املقر  تحويل 
يفس مدننة طنجة إلى وارع موالي)
طابق) (- إقامة الفتح بلوك أ) نوسف,)
نقع) كان  والذي  (20 رقم) الخامس 
سابقا في طنجة وارع ولي العهد إقامة)

دار الفرح)3)الطابق)2)رقم)64

قرار رقم)2:)الذي ننص على مانلي:)

ملكيتها) تعود  حصة  (100 تفويت)

وركة) لصالح  بقوري  كما8  للسيد 

 AUTRANSA SL تدعى) االسبايية 

مقرها) نور-) (219.799,12 رأسمالها)

االجتماعي في إسباييا)-)كاديس،)وارع)

دنل بويرتو

على) ننص  الذي  (:3 رقم) قرار 

الشركة) مسيري  كاحد  عين  مانلي:)

 Alberto Manuel ORTIZ السيد)

ب) ازدناد  (- اسباني) (- (MIRANDA

كاديس اسباييا)1987/10/02)عنويه)

ب طنجة زيقة ابن كثير اقامة اومنية)

 Julio و دلك خلفا للسيد) (45 رقم) (2

من) املستقيل  (LOZANO URIBE

منصبه كاحد مسيري الشركة.)

وتبعا لذلك تم تعدنل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند رقم)5:)الذي ننص على مانلي:)

نقع مقر االجتماعي للشركة))في طنجة)

الفتح) إقامة  نوسف  موالي  وارع 

بلوك أ)-)الطابق الخامس رقم)20

على) ننص  الذي  (:6 رقم) بند 

الشركة) رأسما8  نتكون  مانلي:)

 95.000 (: التالية) املساهمات  من 

املسماة) الشركة  كمساهة  درهم 

درهم) (5.000 و) (AUTRANSA S.L

كمساهة السيد محمد غريب

بند رقم)7:)الذي ننص على مانلي:)

رأسما8 الشركة الدي نبلغ)100.000 

حصة) (1.000 درهم مقسم إلى ألف)

100)درهم لكل) بقيمة اسمية قدرها)

حصة مدفوعة القيمة موزعة بنسبة)

حصة لفائدة الشركة املسماة) (950

AUTRANSA S.L)و)50)حصة لفائدة)

السيد محمد غريب)

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (07 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)242200.

80I

distra conseils

GLORIA TECHNIC
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

distra conseils
رقم 2 بلوك 21 الطابق الثاني الحي 
الحسني ، 40000، مراكش املغرب
GLORIA TECHNIC وركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي محل ا رقم 
187 تجزئة راحة املحاميد مراكش - 

40000 مراكش املغرب
تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 114699
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (23
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.GLORIA TECHNIC
مقاو8) (- (: غرض الشركة بإنجاز)

تركيب األجهزة واملعدات وصيايتها.
تاجر معدات أو لوحات للطاقة) (-

الشمسية أو الرياح.
-)مقاو8 التركيبات الكهربائية.

محل) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
املحاميد) راحة  تجزئة  (187 رقم) ا 

مراكش)-)40000)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد رويد افركان):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
 500 ( (: كومغار) زكرياء) السيد 
للحصة) درهم  (100 بقيمة) حصة 
والعائلية) الشخصية  األسماء) (1-  $.

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوايه)ا() افركان  رويد  السيد 
مراكش) تاكوتات  دوار  اسكجور 

40000)مراكش املغرب.
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عنوايه)ا() كومغار  زكرياء) السيد 

اسكجور اقامة رايية)3)عمارة)6)وقة)

45)مراكش)40000)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوايه)ا() افركان  رويد  السيد 

مراكش) تاكوتات  دوار  اسكجور 

40000)مراكش املغرب

عنوايه)ا() كومغار  زكرياء) السيد 

اسكجور اقامة رايية)3)عمارة)6)وقة)

45)مراكش)40000)مراكش املغرب)

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

أبريل) (23 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2021)تحت رقم)5804.

81I

CAP AUDIT

WATER WORLD TANGIER

وركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

CAP AUDIT

 YAACOUB(EL(MANSOUR 2

 ETG 3 N 5 -TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

  WATER WORLD TANGIER

وركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : حي 

املصلى اقامة السالم رقم 15 - 

90000 طنجة املغرب..

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

 .79637

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر) (2021 فبرانر) (01 في) املؤرخ 

  WATER WORLD TANGIER حل)

وركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ)

وعنوان) درهم  (100.000 رأسمالها)

اقامة) املصلى  حي  اإلجتماعي  مقرها 

طنجة) (90000  -  15 رقم) السالم 

النشاط) لتدهور  يتيجة  املغرب.)

التجاري..

و عين:
السعود) ( الدنن) عماد  السيد)ة()
زيقة) (3 السعادة) حي  عنوايه)ا() و 
املغرب) طنجة  (90000   4 رقم) ( (32

كمصفي))ة()للشركة.)
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
حي) وفي  (2021 فبرانر) (01 بتاريخ)
 -  15 رقم) السالم  اقامة  املصلى 

90000)طنجة املغرب.
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
ماي) (06 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)4327.
82I

FIDUCIAIRE LE COMPTE CLAIR

ايديلستار
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

FIDUCIAIRE LE COMPTE CLAIR
 N°18 ANGLE(BD(DES(FAR(ET

MD(V ، 26000، SETTAT(MAROC
اندنلستار وركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 26، وارع 
مرس السلطان وقة رقم3، الطابق 
االو8، الدار البيضاء. - 20006 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 502483
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (15
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

اندنلستار.
منعش) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

عقاري.
عنوان املقر االجتماعي):)26،)وارع)
الطابق) مرس السلطان وقة رقم3،)
االو8،)الدار البيضاء.)-)20006)الدار)

البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

500)حصة) ( (: السيد رويد ووقي)
بقيمة)100)درهم للحصة).

 500 ( (: ووقي) محمد  السيد 
للحصة) درهم  (100 بقيمة) حصة 
والعائلية) الشخصية  األسماء) (1-  $.

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوايه)ا() ووقي  رويد  السيد 
 818 الرقم) الخير  مجمع  تجزئة 

سطات)26000)سطات املغرب.
عنوايه)ا() ووقي  محمد  السيد 
مجموعة) الجدند  مومن  سيدي 
البيضاء) الدار  (66 رقم) (10 زيقة) (5

20400)الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوايه)ا() ووقي  رويد  السيد 
 818 الرقم) الخير  مجمع  تجزئة 

سطات)26000)سطات املغرب
عنوايه)ا() ووقي  محمد  السيد 
مجموعة) الجدند  مومن  سيدي 
البيضاء) الدار  (66 رقم) (10 زيقة) (5

20400)الدار البيضاء)املغرب)
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
 10 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)777747.
83I

select conseil

ON TIME AGENCY
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

select conseil
وارع عبد املومن عمارة421 الطابق 
الرابع رقم16 ، 20360، البيضاء 

املغرب
ON TIME AGENCY وركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 60   اقامة 
ليموزا وارع ابو مروان عبد املالك 
طابق 3 وقة 16 الدار البيضاء  - 

20000 الدار البيضاء  املغرب 
تأسيس وركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 501487

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (22
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 ON (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TIME AGENCY
التصوير) (: غرض الشركة بإنجاز)

السنمائي بالفيدنو و التلفزيون).
عنوان املقر االجتماعي):)60)))اقامة)
املالك) ابو مروان عبد  ليموزا وارع 
(- ( البيضاء) الدار  (16 وقة) (3 طابق)

20000)الدار البيضاء))املغرب).
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
اعدادة))) بن  رضا  محمد  السيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000   :
الشخصية) األسماء) (1- ($. للحصة)
والعائلية وصفات ومواطن الشركاء):

اعدادة) بن  رضا  محمد  السيد 
عنوايه)ا()60)))اقامة ليموزا وارع ابو)
 16 3)وقة) مروان عبد املالك طابق)
20000)الدارالبيضاء) ( الدار البيضاء)

املغرب).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
اعدادة) بن  رضا  محمد  السيد 
عنوايه)ا()60)))اقامة ليموزا وارع ابو)
 16 3)وقة) مروان عبد املالك طابق)
الدار البيضاء))20000)الدار البيضاء)

املغرب))
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
 22 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أبريل)2021)تحت رقم)776849.
84I
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select conseil

 JOUVENCY

TECHNOLOGIES
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

select conseil

وارع عبد املومن عمارة421 الطابق 

الرابع رقم16 ، 20360، البيضاء 

املغرب

 JOUVENCY TECHNOLOGIES

وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 131 وارع 

ايفا اقامة ازور مكتب 11 الدار 

البيضاء - 20360 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 502863

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (21

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.JOUVENCY TECHNOLOGIES

تقدنم) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

املعلوميات,)) مجا8  في  االستشارة 

انشاء)وتعدنل البرمجيات).

 131 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

وارع ايفا اقامة ازور مكتب)11)الدار)

البيضاء) الدار  (20360 (- البيضاء)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: ( السيد محمد مؤقات)

للحصة) درهم  (100 بقيمة) حصة 

والعائلية) الشخصية  األسماء) (1-  $.

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوايه)ا() ( السيد محمد مؤقات)

سيدي) (83 رقم) االدارسة  تجزئة 

 20000 ( البيضاء) الدار  معروف 

الدارالبيضاء)املغرب).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوايه)ا() ( السيد محمد مؤقات)

سيدي) (83 رقم) االدارسة  تجزئة 

معروف الدار البيضاء))20000)الدار)

البيضاء)املغرب))

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

 12 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)778110.

85I

مكتب مو�سى

 ACADEMIE ALAEDDINE

INTERNATIONAL PRIVE
إعالن متعدد القرارات

مكتب مو�سى

حي املحمدنة بلوك ا رقم 10 ، 

62000، الناظور املغرب

 ACADEMIE ALAEDDINE

INTERNATIONAL PRIVE  «وركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها االجتماعي: حي 

اصباين زيقة 04 رقم 9 - - الناظور 

املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

 .42953

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)17)فبرانر)2021

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ننص على مانلي:)

10)دراهم) 400)حصة بقيمة) تفويت)

للحصة لسيدة قندنلي كوثر).

قرار رقم)2:)الذي ننص على مانلي:)

من) للشركة  االجتماعي  املقر  تحويل 

16)عمارة)C36)املنصور)2B2))مكناس)
املغرب الى حي اصباين زيقة)04)رقم)9 

الناظور املغرب)))

وتبعا لذلك تم تعدنل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند رقم)4:)الذي ننص على مانلي:)

 SIEGE SOCIAL EST FIXE A QT

 ISBANA RUE N 04 N 9 NADOR

على) ننص  الذي  (:6 رقم) بند 

 mr EL BOUCHIKHI ( مانلي:)

 ABDELGHANI apport a la

 société une somme totale de

 6000 dh repartie en 600 part de

 10 dh chacune ,Mm KANDILI

 KAOUTAR apport à la société

 une somme totale de 4000 dh

 repartie en 400 part de 10 dh

  chacune

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

االبتدائية بالناضور))بتاريخ)27)أبريل)

2021)تحت رقم)856.

86I

select conseil

 ENNASR ALIMENTAIRE
AFRIQUAINE

وركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأسما8 الشركة

select conseil

وارع عبد املومن عمارة421 الطابق 

الرابع رقم16 ، 20360، البيضاء 

املغرب

 ENNASR ALIMENTAIRE

AFRIQUAINE وركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 131 وارع 

ايفا اقامة ازور مكتب 11 الدار 

البيضاء - 20360 الدار البيضاء 

املغرب .
رفع رأسما8 الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

 .36127

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم) (2021 أبريل) (19 في) املؤرخ 

قدره) بمبلغ  الشركة  رأسما8  رفع 

من) أي  درهم») (1.000.000»

 1.100.000» إلى) درهم») (100.000»

مقاصة) إجراء) ( (: طريق) عن  درهم»)

مع دنون الشركة املحددة املقدار و)

املستحقة.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

 05 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)777131.

87I

select conseil

 MOGADOR TOUISM

INVEST

وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

إضافة تسمية تجارية أو وعار)

select conseil

وارع عبد املومن عمارة421 الطابق 

الرابع رقم16 ، 20360، البيضاء 

املغرب

 MOGADOR TOUISM INVEST

«وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها االجتماعي: 131 

وارع ايفا اقامة ازور مكتب 11 الدار 

البيضاء - 20360 الدار البيضاء 

املغرب.

«إضافة تسمية تجارية أو وعار»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

 .411859

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

تقرر) (2021 مارس) (24 في) املؤرخ 

إضافة وعار تجاري للشركة وهو:

TASSOURT LODGE

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم  (

 05 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)777132.

88I
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FIDUCIAIRE LE COMPTE CLAIR

بلدينغ كريش
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

FIDUCIAIRE LE COMPTE CLAIR

 N°18 ANGLE(BD(DES(FAR(ET

MD(V ، 26000، SETTAT(MAROC

بلدننغ كريش وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 26، وارع 

مرس السلطان وقة رقم3، الطابق 

االو8، الدار البيضاء. - 20006 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 502507

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (16

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

بلدننغ) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

كريش.

منعش) (: بإنجاز) الشركة  غرض 
عقاري)

تاجر)

عنوان املقر االجتماعي):)26،)وارع)

الطابق) مرس السلطان وقة رقم3،)

االو8،)الدار البيضاء.)-)20006)الدار)

البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: الكدح) هند  السيدة 

للحصة) درهم  (100 بقيمة) حصة 

والعائلية) الشخصية  األسماء) (1-  $.

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوايه)ا() الكدح  هند  السيدة 
وطر) (13 رقم) (7 عمارة) الوالء) حي 
البيضاء) سيدي مومن  (1 فصيلة) (5

20400)الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوايه)ا() الكدح  هند  السيدة 
وطر) (13 رقم) (7 عمارة) الوالء) حي 
البيضاء) سيدي مومن  (1 فصيلة) (5

20400)الدار البيضاء)املغرب)
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
 10 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)777749.
89I

fidmanar

RIAD ASIE
عقد تسيير حر ألصل تجاري))األشخاص)

املعنويون(
عقد تسيير حر ألصل تجاري

 RIAD ASIE
قي) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
 RIAD ASIE ( أعطى) (2021 أبريل) (05
 24845 التجاري) بالسجل  املسجل 
حق) بمراكش  التجارية  باملحكمة 
التسيير الحر لألصل التجاري الكائن)
بوعمر) سيدي  درب  (44.43.42 ب)
مراكش) (40000 (- العروس) رياض 
سنة) (3 ملدة) (NGOC لفائدة) املغرب 
تبتدئ من)05)أبريل)2021)و تنتهي في)
مقابل مبلغ وهري) (2024 أبريل) (01

قيمته)20.000)درهم.
90I

CABINET KHACHIM

LAKHAL BUS TRANS
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

CABINET KHACHIM
 N°9 LOT(MABROUKA(BIR
 RAMI ، 14000، KENITRA

MAROC
LAKHAL BUS TRANS  وركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي وارع 

أيوا8 رقم 23 اقامة فلوري رقم 11 ، 

مكتب 4 ميموزة القنيطرة - 14000 

القنيطرة املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 60425

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (16

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. LAKHAL BUS TRANS

يقل) (- (: بإنجاز) الشركة  غرض 

املستخدمين

-)النقل املدر�سي

-النقل السياحي واملسافرين).

وارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

أيوا8 رقم)23)اقامة فلوري رقم)11)،)

 14000 (- 4)ميموزة القنيطرة) مكتب)

القنيطرة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: ( لكحل) وديع  السيد 

للحصة) درهم  (100 بقيمة) حصة 

والعائلية) الشخصية  األسماء) (1-  $.

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوايه)ا() ( لكحل) وديع  السيد 

القنيطرة) الرامي  بئر  امبارك  اوالد 

14000)القنيطرة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوايه)ا() ( لكحل) وديع  السيد 

القنيطرة) الرامي  بئر  امبارك  اوالد 

14000)القنيطرة املغرب).

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
03)ماي) االبتدائية بالقنيطرة))بتاريخ)

2021)تحت رقم)82256.
91I

STE FIDUCIAIRE AMER FISC SARL

STE TEKABAS SARL
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جدند للشركة

 STE FIDUCIAIRE AMER FISC
SARL

 RUE(OUAZZANE(IMMB 01
 DEUXIEME(ETAGE(NADOR ،

62000، NADOR(MAROC
STE TEKABAS SARL  وركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

سكرافور زانو - 62900 زانو املغرب.
تعيين مسير جدند للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
 .10747

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تعيين) (2021 أبريل) (29 املؤرخ في)
السيد)ة() للشركة  جدند  مسير 

التايوتي))فؤاد كمسير وحيد
تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
ماي) (06 بتاريخ) ( االبتدائية بالناضور)

2021)تحت رقم)915.
92I

EFFICAGEST CONSULTING SARL AU

STE FRIGOTA SARL AU
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

 EFFICAGEST CONSULTING
SARL AU

 RUE(IBN(ROUCHD, IMMEUBLE
  MOUHANDISSINE, 4ème

 ETAGE, APPARTEMENT(N°31
 OUJDA ، 60000، OUJDA

MAROC
STE FRIGOTA SARL AU وركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجتماعي 65, 

الحي الصناعي - تاوريرت - 65800 

تاوريرت املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 1313

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (02

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.FRIGOTA SARL AU

تاجر) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

جملة للفاكهة أو الخضار الطازجة أو)

املجمدة واألسماك الطازجة واللحوم)

ومنتجات اللحوم.

 ,65 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 65800 (- تاوريرت) (- الصناعي) الحي 

تاوريرت املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: سعيد) مزيان  السيد 

للحصة) درهم  (100 بقيمة) حصة 

والعائلية) الشخصية  األسماء) (1-  $.

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوايه)ا() سعيد  مزيان  السيد 

الحي) هللا  عبد  ( موالي) وارع  (730

تاوريرت) (65800 تاوريرت) الجدند 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوايه)ا() سعيد  مزيان  السيد 

الحي) هللا  عبد  ( موالي) وارع  (730

تاوريرت) (65800 تاوريرت) الجدند 

املغرب)

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
ماي) (06 بتاريخ) ( االبتدائية بتاوريرت)

2021)تحت رقم)21/77.
93I

ccis-casablanca

MANOTH
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

ccis-casablanca
 bd(med(V ، 20200، 98
casablanca اململكة املغربية

MANOTH وركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي ركن وارع 
2 عبد املومن ووارع سمية ، سكن 
وهرزاد 3 ، الطابق 4 ، رقم 20  - 
20100 كازاباليكا اململكة املغربية
تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 500041
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القايون) (2021 مارس) (09
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MANOTH
إيتاج) (- (: بإنجاز) الشركة  غرض 
واألفالم) الغذائي  األملنيوم  وتسويق 

الغذائية وورق الخبز
-)إيتاج وتسويق منتجات النظافة
-)بيع وتسويق املنتجات املنزلية..

عنوان املقر االجتماعي):)ركن وارع)
سكن) (، عبد املومن ووارع سمية) (2
 -   20 رقم) (، (4 الطابق) (، (3 وهرزاد)

20100)كازاباليكا اململكة املغربية.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: السيد الزهراوي مهدي)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 1.000 ( (: عمر) الرامي  السيد 
للحصة) درهم  (100 بقيمة) حصة 
والعائلية) الشخصية  األسماء) (1-  $.

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد الزهراوي مهدي عنوايه)ا()
وارع الحسن التاني اقامة روزفضالة)
اململكة) املحمدنة  (20000  8 رقم)

املغربية.
 13 السيد الرامي عمر عنوايه)ا()
زيقة ازفودلي وقة7املعاريف)20100  

البيضاء)اململكة املغربية.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الزهراوي مهدي عنوايه)ا()
وارع الحسن التاني اقامة روزفضالة)
اململكة) املحمدنة  (20000  8 رقم)

املغربية)
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
(- بتاريخ) ( البيضاء) بالدار  التجارية 

تحت رقم)-.

94I

FIDUCIAIRE(GÉNÉRALE

كز  أند برطنرز
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

FIDUCIAIRE(GÉNÉRALE
 N°34, RUE(D›AZILAL ، 20110،

CASABLANCA MAROC
كز  أيد برطنرز وركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي وارع 
املسيرة ، زيقة 6 أكتوبر، رقم 6، 
طابق 3، وقة 3 الدار البيضاء - 

20000 الدار البيضاء املغرب
تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 502095
 11 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 مارس)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)كز))أيد)

برطنرز.
اتخاذ) (: بإنجاز) الشركة  غرض 
(، مباور) غير  أو  مباور  بشكل  (،
املا8) رأس  باستثمارات  نتعلق  فيما 

للمشاريع الجدندة أو القائمة
و)/)أو وبه حقوق امللكية في جميع)
غير) أو  املدرجة  الشركات  أوكا8 

املدرجة)؛
جميع) مساعدة  أو  مرافقة  (- (
مروجي األفكار أو املشاريع من أي يوع)
وتقدنم الخدمات ذات الصلة سواء)

في املغرب أو في الخارج.
وعموًما)،)جميع العمليات)،)سواء)
كايت مالية أو تجارية أو صناعية أو)
مرتبطة) تكون  قد  عقارية  أو  مديية 
بشكل مباور أو غير مباور بموضوع)
كائنات) وأي  أعاله  املذكور  الشركة 
من) وكذلك  (، صلة) ذات  أو  مماثلة 
املحتمل أن تفضل بشكل مباور أو)
غير مباور الهدف الذي تسعى إليه)

الشركة وامتدادها وتطويرها..
وارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
(،6 رقم) أكتوبر،) (6 زيقة) (، املسيرة)
(- البيضاء) الدار  (3 وقة) (،3 طابق)

20000)الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 ( الشركة:) رأسما8  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 50 ( (: برطنرز) أيد  زيزي  الشركة 

حصة بقيمة)5.000)درهم للحصة).
حصة) (50 ( (: برطنرز) كا  الشركة 
($. للحصة) درهم  (5.000 بقيمة)
والعائلية) الشخصية  األسماء) (1-

وصفات ومواطن الشركاء):
برطنرز) أيد  زيزي  الشركة 
عنوايه)ا()الدار البيضاء)209)،)وارع)
الدار) (20000 الثاني) ،الطابق  أيفا)

البيضاء)املغرب.
الشركة كا برطنرز عنوايه)ا()الدار)
12،)وارع ييسرين)،الطابق) البيضاء)

األو8)20000)الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
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عنوايه)ا() الزيزي  عمر  السيد 

تجزئة النيت رقم)16)كاليفورييا الدار)

البيضاء) الدار  (20420 البيضاء))

املغرب

الكتاني) أمين  محمد  السيد 

مكة) طريق  (8500 كم) عنوايه)ا()

 20000 البيضاء) الدار  كليفورييا 

الدار البيضاء)املغرب)

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

 06 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)777422.

95I

TERMINAL CARGO GROUP

 4M CONCEPTION ET
TECHNOLOGIES

وركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس وركة

 4M CONCEPTION ET

TECHNOLOGIES

 RUE(AMR(IBN(ASS(ETG 3 29

 N26 TANGER 29 RUE(AMR

 IBN(ASS(ETG 3 N26 TANGER،

TANGER ،90000 املغرب

 4M CONCEPTION ET

TECHNOLOGIES وركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 29 وار 

ع عمر ابن العاص رقم 26 الطابق 

التالت طنجة 90010 طنجة املغرب

تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 115471

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (19

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 4M CONCEPTION ET  :

.TECHNOLOGIES

 ETUDE (: بإنجاز) الشركة  غرض 
 REALISATION MECANIQUE ET

.AUTOMATISME INDUSTRIEL
وار) (29 (: عنوان املقر االجتماعي)
الطابق) (26 ع عمر ابن العاص رقم)
التالت طنجة)90010)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: السيدة خدنجة الجبلي)
للحصة) درهم  (100 بقيمة) حصة 
والعائلية) الشخصية  األسماء) (1-  $.

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة خدنجة الجبلي عنوايه)ا()
15)حي الصفاء) زيقة واد سوس رقم)

القرية)11000)سال املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوايه)ا() قلوبي  سارة  السيدة 
اقامة) عبدهللا  ابن  عال8  وارع 
 90000  31 وقة) (5 اسماعيل طابق)

طنجة املغرب)
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
أبريل) (20 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)04212305082.
96I

ccis-casablanca

SOUHA FASHION BELDI
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

ccis-casablanca
 bd(med(V ، 20200، 98
casablanca اململكة املغربية

SOUHA FASHION BELDI   وركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 128 وارع 
العرار الطابق2 مكتب 6 كازاباليكا - 

20000 كازاباليكا اململكة املغربية
تأسيس وركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 501379

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القايون) (2021 مارس) (24

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.  SOUHA FASHION BELDI

غرض الشركة بإنجاز):)•)صنع أو)

نسج املالبس الحدنثة أو املصنوعة)

البيع في املتجر أو) (، الشراء) (، ندوًيا)

عبر اإليتريت)،)االستيراد)،)التصدنر)،)

ملحقات) (، املالبس الجاهزة لالرتداء)

املواد) (، الجلدنة) السلع  (، املوضة)

(، الجلود) (، املنسوجات) (، الخام)

لتحكم) وضرورية  وغيرها  التركيبات 

الخلق.)بيع منتجات املصمم)،)نشاط)

معرض الفنون)،)مثل تنظيم األحداث)

(، املنحوتات) (، الصور) معارض  (،

القطع الفنية أو العروض.)

وتصدنر) واستيراد  وبيع  وراء) (•

املالبس) أو  املنسوجات  أيواع  جميع 

واألنشطة) املوضة  وإكسسوارات 

ذات الصلة.

عنوان املقر االجتماعي):)128)وارع)

(- كازاباليكا) (6 مكتب) العرار الطابق2)

20000)كازاباليكا اململكة املغربية.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

الدحماني) الرحيم  عبد  السيد 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000   :

الشخصية) األسماء) (1- ($. للحصة)

والعائلية وصفات ومواطن الشركاء):

الدحماني) الرحيم  عبد  السيد 
در) (13 زيقةال كارون رقم) عنوايه)ا()

 20000  18 وقة) (3 الطابق) (13 ج)

الدارالبيضاء)اململكة املغربية.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الدحماني) الرحيم  عبد  السيد 
در) (13 زيقةال كارون رقم) عنوايه)ا()
 20000  18 وقة) (3 الطابق) (13 ج)

الدارالبيضاء)اململكة املغربية)
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
(- بتاريخ) ( البيضاء) بالدار  التجارية 

تحت رقم)-.

97I

 AUDIT CONSEIL ET GESTION DES

ENTREPRISE

PREMIER FAMILY OFFICE
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 AUDIT CONSEIL ET GESTION
DES ENTREPRISE

 RUE MANSOUR EL ABIDI 05
 1er(étage(MAARIF ، 20330،

CASABLANCA MAROC
 PREMIER FAMILY OFFICE

وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : توين 
سنتر ، البرج الغربي ، الطابق 16 - 

20100 الدار البيضاء املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 .281557

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل) (2021 31)مارس) املؤرخ في)
PREMIER FAMILY OFFICE)وركة)
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)
 100.000 رأسمالها) مبلغ  الوحيد 
اإلجتماعي) مقرها  وعنوان  درهم 
الطابق) (، البرج الغربي) (، توين سنتر)
املغرب) البيضاء) الدار  (20100  -  16
يتيجة لتزند الخسائر عن ثالثة أرباع)
رأس املا8 وبسبب املناخ االقتصادي)

الصعب للغانة.
و عين:

و) بومهراز  ( الحق) عبد  السيد)ة()
 438 رقم) االفاق  تجزئة  عنوايه)ا()
البيضاء) الدار  (20420 كاليفورييا)

املغرب كمصفي))ة()للشركة.)
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و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

توين) وفي  (2021 مارس) (31 بتاريخ)

 -  16 الطابق) (، البرج الغربي) (، سنتر)

20100)الدار البيضاء)املغرب.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

 07 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)777585.

99I

HTA CONSEIL

 DROGUERIE RAMA

COULEUR
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

HTA CONSEIL

ملتقى وارع محمد الخامس ووارع 

ألبير األو8 الطابق السابع مكتب 
رقم 709 -، 20060، الدار البيضاء 

املغرب

 DROGUERIE RAMA COULEUR

وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 4 تجزئة 

املوحدنن الجدندة - 24020 

الجدندة املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 9591

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القايون) (2013 فبرانر) (26

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DROGUERIE RAMA COULEUR

غرض الشركة بإنجاز):)بيع و وراء)

املواد الكميائية)ـ)تصدنر و استراد.

 4 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 24020 (- تجزئة املوحدنن الجدندة)

الجدندة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: عثمان) أمزيل  السيد 
للحصة) درهم  (100 بقيمة) حصة 
والعائلية) الشخصية  األسماء) (1-  $.

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوايه)ا() عثمان  أمزيل  السيد 
درب القريعة زيقة)39)رقم)1 20520 

الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوايه)ا() عثمان  أمزيل  السيد 
درب القريعة زيقة)39)رقم)1  20520 

الدار البيضاء)املغرب)
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
ماي) (07 بتاريخ) ( االبتدائية بالجدندة)

2013)تحت رقم)14024.
100I

مارس مطا8

إليكترو مولترا ج ه
إعالن متعدد القرارات

مارس مطا8
رقم 5 الطابق 4 تجزئة مدننة باب 

فاس بنسودة فاس ، 30000، فاس 
املغرب

إليكترو مولترا ج ه «وركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»
وعنوان مقرها االجتماعي: متجر رقم 
1 تجزئة الفردوس بنسودة فاس - - 

فاس املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
 .60429

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)20)ننانر)2021

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ننص على مانلي:)
قبو8 استقالة السيد جدنري أحمد)
من منصبه مسيرا للشركة وتسمية)

السيد الحجامي محمد مسيرا وحيدا)
للشركة

قرار رقم)2:)الذي ننص على مانلي:)
تفويت جميع حصص السيد جدنري)

أحمد إلى السيد الحجامي محمد)
وتبعا لذلك تم تعدنل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند رقم)1:)الذي ننص على مانلي:)

وكل الشركة
بند رقم)2:)الذي ننص على مانلي:)

التسمية
بند رقم)6:)الذي ننص على مانلي:)

إنرادات
بند رقم)7:)الذي ننص على مانلي:)

رأس املا8
على) ننص  الذي  (:14 رقم) بند 

مانلي:)املسيرنن)
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
التجارية بفاس))بتاريخ)06)ماي)2021 

تحت رقم)2222.
101I

MANAR MALAK COMMERCE

 MANAR MALAK
COMMERCE

إعالن متعدد القرارات

MANAR MALAK COMMERCE
 MAG 9 RUE 9 MARJA(OUED

FES ، 30000، FES(MAROC
 MANAR MALAK COMMERCE
«وركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد»
 N°292 :وعنوان مقرها االجتماعي

 LOTS JANNAT ZAITOUNE
BENSOUDA - - فاس  املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

 .62433
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)11)ننانر)2021
تم اتخاذ القرارات التالية:)

على) ننص  الذي  (:1 رقم) قرار 
الشركة/ نشاط  توسيع  مانلي:)
اإلستثنائي) العام  الجمع  بمقت�سى 
تمت) (2020 أكتوبر) (30 في) املؤرخ 
نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

 ENTREPRENEUR (: الشركة الحالي)

 DE TRANSPORT DE

 MARCHANDISES PAR

.AUTOMOBILES

قرار رقم)2:)الذي ننص على مانلي:)

للشركة/ االجتماعي  املقر  تحويل 

اإلستثنائي) العام  الجمع  بمقت�سى 

تم تحويل) (2021 ننانر) (11 املؤرخ في)

للشركة) الحالي  االجتماعي  املقر 

 N°292( LOTS( JANNAT» من)

 ZAITOUNE BENSOUDA - 30000

 MAG(N°9(RUE(9»(فاس املغرب»)إلى

MARJA OUED FES - 30000)فاس)

املغرب».)

وتبعا لذلك تم تعدنل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند رقم)4:)الذي ننص على مانلي:)

 le( siège( social( est( fixé( à( MAG

 RUE(9(N°9(MARJA(OUED(FES

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

أبريل) (14 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2021)تحت رقم)1825.

102I

مستامنة وامة

BCLT GRAND NORD
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

مستامنة وامة
وارع املسيرة رقم 142 الطابق االو8 

الناظور وارع املسيرة رقم 142 

الطابق االو8 الناظور، 62000، 

الناظور املغرب

BCLT GRAND NORD وركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي انلوط 54 

11 حي املطار السعادة  الناظور - 

62000 الناظور املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

 .14215
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الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم تغيير) (2021 أبريل) (21 املؤرخ في)

و) «التصدنر  من) الشركة  نشاط 

االستيراد

اوغا8 مختلفة

عقاقير»)إلى)«التصدنر و االستيراد

عقاقير

الغير) لحساب  البضائع  يقل 

الوطني و الدولي».

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

االبتدائية بالناضور))بتاريخ)26)أبريل)

2021)تحت رقم)844.

103I

مكتب مو�سى

CRUNCHY FRITES
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

مكتب مو�سى

حي املحمدنة بلوك ا رقم 10 ، 

62000، الناظور املغرب

CRUNCHY FRITES وركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

التضامن رقم 11 سلوان الناظور - 

62000 الناظور املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

 21993

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القايون) (2021 مارس) (29

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CRUNCHY FRITES

اعداد) (: بإنجاز) الشركة  غرض 
البطاطس املجمدة).

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
(- سلوان الناظور) (11 التضامن رقم)

62000)الناظور املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 ( الشركة:) رأسما8  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 100 ( (: الطيبي) محمد  السيد 
للحصة) درهم  (100 بقيمة) حصة 
والعائلية) الشخصية  األسماء) (1-  $.

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوايه)ا() الطيبي  محمد  السيد 
 562 رقم) (2 سكتور) عريض  حي 

الناظور))62000)الناظور املغرب).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوايه)ا() الطيبي  محمد  السيد 
 562 رقم) (2 سكتور) عريض  حي 

الناظور))62000)الناظور املغرب))
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
االبتدائية بالناضور))بتاريخ)22)أبريل)

2021)تحت رقم)823.
104I

فدكريد كونساي

SECTRANS
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جدند للشركة

فدكريد كونساي
81 زيقة نوسف بن تاوفين برويد ، 

26100، برويد املغرب
SECTRANS  وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 53 زيقة 
بال8 حي الزهراء برويد - 26100 

برويد املغرب.
تعيين مسير جدند للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
 .4751

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تعيين) (2021 أبريل) (06 املؤرخ في)
بن) السيد)ة() للشركة  جدند  مسير 

وقرون))منية كمسير وحيد

تبعا لقبو8 استقالة املسير.
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
ماي) (04 بتاريخ) ( ببرويد) االبتدائية 

2021)تحت رقم)577.
105I

ccis-casablanca

MURALE
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

ccis-casablanca
 bd(med(V ، 20200، 98
casablanca اململكة املغربية

MURALE وركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي الدار 
البيضاء ، 91 ، وارع بن رادي 

السالوي ، الطابق 3 ، مجمع 20 - 
20000 الدار البيضاء املغرب 
تأسيس وركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 502953

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القايون) (2021 مارس) (30
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MURALE
يجارة) غرض الشركة بإنجاز):)-)

األلومنيوم
والفوالذ) الخشب  من  يجارة  (-

املقاوم للصدأ
-)تصنيع وتركيب املطابخ واألبواب)
والستائر والنوافذ واأللواح والستائر))

تركيب اللوحات االعاليية)
الدار) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
رادي) بن  وارع  (، (91 (، البيضاء)
 -  20 مجمع) (، (3 الطابق) (، السالوي)

20000)الدار البيضاء)املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي):

السيد الطواهري محمد):))1.000 

للحصة) درهم  (100 بقيمة) حصة 

والعائلية) الشخصية  األسماء) (1-  $.

وصفات ومواطن الشركاء):

محمد) الطواهري  السيد 

سيدي) (، البيضاء) الدار  عنوايه)ا()

الدار) (20000 رقم) (41 ق.م) عثمان 

البيضاء)املغرب).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الطواهري محمد عنوايه)ا()

سيدي عثمان ق.م) (، الدار البيضاء)

41)رقم)20000)الدار البيضاء)املغرب))

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

(- بتاريخ) ( البيضاء) بالدار  التجارية 

تحت رقم)-.

106I

CANOCAF SARL

STE EL YAMANI.ISHAK
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس وركة

CANOCAF SARL

وارع الجيش امللكي زيقة الخنساء 

رقم 7 الطابق الثاني رقم 03 

 NADOR ،62000 ،الناظور

MAROC

STE EL YAMANI.ISHAK وركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

لعرا�سي رقم 561 وارع 88 رقم 29  

- 62000 الناظور املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

 22161
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في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (12

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE EL(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.YAMANI.ISHAK

االستيراد) (: غرض الشركة بإنجاز)

و التصدنر.

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

  29 88)رقم) 561)وارع) لعرا�سي رقم)

- 62000)الناظور املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: اسحاق) لعري  السيد 

للحصة) درهم  (100 بقيمة) حصة 

والعائلية) الشخصية  األسماء) (1-  $.

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوايه)ا() اسحاق  لعري  السيد 

 25 رقم) (88 الزيقة) لعرا�سي  حي 

62000)الناظور املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوايه)ا() اسحاق  لعري  السيد 

 25 رقم) (88 الزيقة) لعرا�سي  حي 

62000)الناظور املغرب)

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

االبتدائية بالناضور))بتاريخ)22)أبريل)

2021)تحت رقم)829.

107I

أسماء)ميدنا

I3SERVINET
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل وركة

أسماء ميدنا

وارع صهيب الرومي بلوك 39 الرقم 

20 البريو�سي البيضاء، 20000، 

البيضاء املغرب

I3SERVINET  وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية 

1 طارق ابن زياد وارع الزريدي 

غفور بنسليمان  بنسليمان 13000 

بنسليمان املغرب.

حل وركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

 .5927

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر حل) (2021 أبريل) (12 املؤرخ في)

وركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

الشريك الوحيد)I3SERVINET)))مبلغ)
رأسمالها)100.000,00)درهم وعنوان)

طارق ابن) (1 مقرها اإلجتماعي زاوية)
زياد وارع الزريدي غفور بنسليمان))

بنسليمان املغرب) (13000 بنسليمان)

يتيجة 8):)عدم االوتغا8.

 1 و حدد مقر التصفية ب زاوية)
طارق ابن زياد وارع الزريدي غفور)

سليمان) ابن  (13000 (- بنسليمان)

املغرب.)

و عين:

و) بوكيان  ( اتري) السيد)ة()

املنهي) التأهيل  مركز  عنوايه)ا()

الفندقي و السياحي السكن الوظيفي)

بنسليمان املغرب) (13000 بنسليمان)

كمصفي))ة()للشركة.

الحدود) اإلقتضاء) وعند  (

املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية):)
زاوية)1)طارق ابن زياد وارع الزريدي)

غفور بنسليمان.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
االبتدائية باملحمدنة))بتاريخ)14)أبريل)

2021)تحت رقم)222.
108I

STE FIPARK

 SOCIETE IGCI
INVESTMENT

وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس وركة

STE FIPARK
 RUE ALJIHAD HAY RIAD RTE 42

 AIN(SMEN(FES ، 30000، FES
MAROC

 SOCIETE IGCI INVESTMENT
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 105 زيقة 
3 تجزئة واد فاس اقامة ليلى تغاث - 

30000 فاس املغرب
تأسيس وركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 67847

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (09
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOCIETE IGCI INVESTMENT
غرض الشركة بإنجاز):)-1استيراد)

و تصدنر
األوغا8) أو  البناء) -2مقاو8 

املتنوعة
-3مقاو8 يقل البضائع.

عنوان املقر االجتماعي):)105)زيقة)
3)تجزئة واد فاس اقامة ليلى تغاث)-)

30000)فاس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: يبيل) اكليوي  السيد 

للحصة) درهم  (100 بقيمة) حصة 

والعائلية) الشخصية  األسماء) (1-  $.

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوايه)ا() يبيل  اكليوي  السيد 
تجزئة واد فاس اقامة) (3 زيقة) (105

ليلى تغاث)30000)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوايه)ا() يبيل  اكليوي  السيد 
تجزئة واد فاس اقامة) (3 زيقة) (105

ليلى تغاث)30000)فاس املغرب)

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

التجارية بفاس))بتاريخ)18)ماي)2021 

تحت رقم)2370.

109I

societe menara marrakech conseil plus

SOCIÉTÉ LIVE CLEAN
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

 societe menara marrakech

conseil plus

 resdidence(dar(saada(II(IMM. 15

 BUREAU(N°1 MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC

SOCIÉTÉ(LIVE(CLEAN وركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي محل رقم 

44 وارع طارق بن زياد كيليز مراكش 

- 40000  مراكش املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 115067

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (15

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
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ذات) وركة  (: الشركة) وكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOCIÉTÉ(LIVE(CLEAN
غرض الشركة بإنجاز):)-)الوجبات)

الخفيفة السريعة
-التدريب والتنمية الشخصية

-))صنع املالبس الجاهزة.
عنوان املقر االجتماعي):)محل رقم)
44)وارع طارق بن زياد كيليز مراكش)

- 40000))مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: السيد مهدي الكرماعي)
للحصة) درهم  (100 بقيمة) حصة 
والعائلية) الشخصية  األسماء) (1-  $.

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد مهدي الكرماعي عنوايه)ا()
مراكش) كيليز  زياد  بن  طارق  وارع 

40000))مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد مهدي الكرماعي عنوايه)ا()
مراكش) كيليز  زياد  بن  طارق  وارع 

40000)مراكش املغرب)
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
ماي) (20 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2021)تحت رقم)124199.

110I

FIDUCIAIRE DE MARRAKECH FIDUMAR

RIAD AL WACHMA
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

 FIDUCIAIRE DE MARRAKECH
FIDUMAR

 151RUE MOHAMED EL
 BEQUAL(GUELIZ ، 40000،

MARRAKECH MAROC
 RIAD AL WACHMA

وركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 27 درب 

السهب باب دكالة - 4000 مراكش 

املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

 .35417

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)19)أبريل)2021)تم))تحويل))

للشركة) الحالي  االجتماعي  املقر 

(- دكالة) باب  السهب  درب  (27» من)

4000)مراكش املغرب»)إلى)«38)درب)

 40000 (- العروس) رياض  الروضة 

مراكش))املغرب».

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (18 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2021)تحت رقم)124063.

111I

aice compta

 HOSPITALITY CAPITAL

EXPERTISE H. C. E
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

aice compta

 lissasfa 3 bloc(d(n 199 ، 20190،

casablanca maroc

 HOSPITALITY 100.000

EXPERTISE(H. C. E وركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي زيقة 

سمية إقامة وهرزاد 3 الطابق 5 
رقم 22 النخيل البيضاء 20370 

البيضاء  املغرب 

تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 502285

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (21

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 HOSPITALITY 100.000  :

.EXPERTISE H. C. E

يصائح) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

حو8 الفنادق واملنشآت السياحية.

زيقة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

سمية إقامة وهرزاد)3)الطابق)5)رقم)

22)النخيل البيضاء)20370)البيضاء))

املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: ( وعي�سى) فيصل  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 500 ( (: سهيل) حسان  السيد 

للحصة) درهم  (100 بقيمة) حصة 

والعائلية) الشخصية  األسماء) (1-  $.

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوايه)ا() وعي�سى  السيد فيصل 

 8 الشقة) (3 الطابق) إفني  زيقة  (73

31000)البيضاء))املغرب.

عنوايه)ا() سهيل  حسان  السيد 

 7 زيقة) (1 ليساسفة تجزئة الليمون)

رقم)42و44 20190)البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوايه)ا() وعي�سى  السيد فيصل 

 8 الشقة) (3 الطابق) إفني  زيقة  (73

31000)البيضاء)املغرب

عنوايه)ا() سهيل  حسان  السيد 

 7 زيقة) (1 ليساسفة تجزئة الليمون)

رقم)42و44 20190)البيضاء)املغرب)

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

 07 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)777561.

112I

AMDEM

BRIKIT INNOV
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

AMDEM

 AV ABDELKRIM EL KHATTABI

 RUE(HASSAN(BEN(M’BAREK

 RES EL KHATTABIA IMM B

 1er(ETG(N°3 MARRAKECH. ،

40000، MARRAKECH(MAROC

BRIKIT INNOV وركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي زيقة 

سومية اقامة وهرزاد 3 الطابق 

5 رقم 22 النخيل الدارالبيضاء 

الدارالبيضاء 20300 الدارالبيضاء 

املغرب

تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

 497227

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (21

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 BRIKIT(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.INNOV

االعما8) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

املرتبطة بالبناء).

زيقة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الطابق) (3 وهرزاد) اقامة  سومية 

الدارالبيضاء) النخيل  (22 رقم) (5

الدارالبيضاء) (20300 الدارالبيضاء)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد رضا البردعي):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
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 500 ( (: البردعي) عاد8  السيد 

للحصة) درهم  (100 بقيمة) حصة 

والعائلية) الشخصية  األسماء) (1-  $.

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوايه)ا() ( البردعي) رضا  السيد 

مراكش)40000)مراكش املغرب.

عنوايه)ا() البردعي  عاد8  السيد 

مراكش)40000)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوايه)ا() ( البردعي) رضا  السيد 

مراكش)40000)مراكش املغرب

عنوايه)ا() ( البردعي) عاد8  السيد 

مراكش)40000)مراكش املغرب)

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

 01 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أبريل)2021)تحت رقم)12512.

113I

موثق

IMMO BABKOUM
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

موثق
120 وارع موالي ادريس االو8 

افامة دار موالي ادريس الطابق 

الثاني رقم 6 الدارالبيضاء ، 20500، 

الدارالبيضاء املغرب

 IMMO BABKOUM

وركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 59 وارع 

الزرقطوني اقامة الزهور الطابق 

الثامن رقم 24 20330 الدارالبيضاء 

املغرب

تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 503661

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (09

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 IMMO(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.BABKOUM
االنعاش) (: غرض الشركة بإنجاز)

العقاري.
59)وارع) عنوان املقر االجتماعي):)
الطابق) الزهور  اقامة  الزرقطوني 
الثامن رقم)24 20330)الدارالبيضاء)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)املغرب سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوايه)ا() مك�سي  كما8  السيد 
زيقة)143)رقم)31)مجموعة م االلفة))

21000)الدارالبيضاء)املغرب.
عنوايه)ا() بعتي  يادنة  السيدة 
 1 رقم) الحمد  تجزئة  مكة  طريق 
الدارالبيضاء) (21600 ( كاليفورييا)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوايه)ا() مك�سي  كما8  السيد 
زيقة)143)رقم)31)مجموعة م االلفة)

21000)الدارالبيضاء)املغرب
عنوايه)ا() بعتي  يادنة  السيدة 
 1 رقم) الحمد  تجزئة  مكة  طريق 
الدارالبيضاء)) (21600 ( كاليفورييا)

املغرب)
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
 20 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)778992.
114I

CEDECOM

 UNION EQUIPEMENT
SECURITE

وركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

CEDECOM
 CITE(ASSALAM(IMM 44 GH6

 APPT 2 OULFA(CASABLANCA ،
20200، CASABLANCA(MAROC

 UNION EQUIPEMENT

SECURITE وركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 

األمان عمارة 190 رقم 5 الطابق 

السفلي عين السبع الدار البيضاء - 

20200 الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

 .321953

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تمت) (2017 يويبر) (15 في) املؤرخ 

املصادقة على):
تفويت السيد))ة()رضوان خليوي)

أصل) من  اجتماعية  حصة  (400

1.000)حصة لفائدة))السيد))ة()نهاد)

أوبار بتاريخ)15)يويبر)2017.

محمد الزواق) )ة() تفويت السيد)

50)حصة اجتماعية من أصل)1.000 

نهاد أوبار) )ة() )السيد) حصة لفائدة)

بتاريخ)15)يويبر)2017.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم  (

 28 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يويبر)2017)تحت رقم)00650470.

115I

FIDUCIAIRE DE MARRAKECH FIDUMAR

 DREAMAKER

PRODUCTIONS
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس وركة

 FIDUCIAIRE DE MARRAKECH

FIDUMAR

 151RUE MOHAMED EL

 BEQUAL(GUELIZ ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 DREAMAKER PRODUCTIONS

وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 115 زيقة 

نوغوزالفيا الشقة 9 - 40000 

مراكش املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 12091

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2000 ماي) (29

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DREAMAKER PRODUCTIONS

ايتاج) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

األفالم ا لسينمائية

كراء)التجهيزات السينمائية

)تنظيم واملشاركة) مدنر العروض)

في املعارض واملؤتمرات(.

 115 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 40000  -  9 زيقة نوغوزالفيا الشقة)

مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 300.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 3.000 ( (: فؤاد) والة  السيد 

للحصة) درهم  (100 بقيمة) حصة 

والعائلية) الشخصية  األسماء) (1-  $.

وصفات ومواطن الشركاء):

 139 السيد والة فؤاد عنوايه)ا()
 40000 جليز) البقا8  محمد  زيقة 

مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

 139 السيد والة فؤاد عنوايه)ا()
 40000 جليز) البقا8  محمد  زيقة 

مراكش املغرب)

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

نوييو) (21 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2000)تحت رقم)118.

116I
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JIYAR JAOUAD

JH-STRUCTURE BERKANE
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

JIYAR JAOUAD
 N°5 3EME(ETAGE(IMM(N°86
 RUE SIDI AHMED ABERKANE

 HAY(DAKHLA(BERKANE ،
63300، BERKANE(MAROC
 JH-STRUCTURE BERKANE

وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 
السفلي رقم 14 زيقة أسماء حي 
الداخلة بركان - 63300 بركان 

املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
 .5601

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في)13)أبريل)2021)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
«الطابق السفلي رقم)14)زيقة أسماء)
بركان) (63300 (- بركان) الداخلة  حي 
إلى)«الشقة الكائنة بالطابق) املغرب»)
 277-1 هر) (2 تريفة) (1 رقم) السفلي 
 74618/40 رقم) العقاري  الرسم 
السعيدنة))-)63600)بركان))املغرب».

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
ماي) (17 بتاريخ) ( ببركان) االبتدائية 

2021)تحت رقم)274/2021.

117I

CEDECOM

 UNION EQUIPEMENT
SECURITE

وركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجتماعي للشركة

CEDECOM
 CITE(ASSALAM(IMM 44 GH6

 APPT 2 OULFA(CASABLANCA ،
20200، CASABLANCA(MAROC

 UNION EQUIPEMENT
 SECURITE

وركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 28 اقامة 
الفردوس GH25A وارع أم الربيع 

الشقة رقم 6 األلفة الدار البيضاء - 
20200  الدار البيضاء املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
 .321953

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في)25)أبريل)2017)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
وارع) (GH25A اقامة الفردوس) (28»
األلفة الدار) (6 أم الربيع الشقة رقم)
البيضاء) الدار  ( (20200 (- البيضاء)
عمارة) األمان  «اقامة  إلى) املغرب»)
عين) السفلي  الطابق  (5 رقم) (190
السبع الدار البيضاء)-)20200))الدار)

البيضاء))املغرب».
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
 23 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2017)تحت رقم)00635388.

118I

ALLEGEANCE CONSULTING

ZIANARMED SARL AU
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
إضافة تسمية تجارية أو وعار)

ALLEGEANCE CONSULTING
ساحة الرودني تقاطع وارع طايطان 
و وارع لبنان اقامة لينى رقم 51&50 

، 90000، طنجة املغرب
ZIANARMED SARL AU «وركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها االجتماعي: وارع 
هارون الرويد 193 - 90000 طنجة 

املغرب.
«إضافة تسمية تجارية أو وعار»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

 .83851
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تقرر) (2021 أبريل) (22 في) املؤرخ 

إضافة وعار تجاري للشركة وهو:
RADIANCE DENTAL CENTER

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
ماي) (04 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)241976.
119I

NICENEX SARL AU

NICENEX SARL AU
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

NICENEX SARL AU
 LOTISSEMENT(NAHDA(LOT 3
 RUE CHAHID DAOUDI SAID
 N° 16 MAGASIN(A ، 90070،

TANGER MAROC
NICENEX SARL AU وركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي ناسمينة 5 
قيسارية الدباغ الطابق األر�سي رقم 

19  - 90080 طنجة  املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
 .49987

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في)26)أبريل)2021)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
5)قيسارية الدباغ الطابق) «ناسمينة)
طنجة)) (90080  -   19 رقم) األر�سي 
قطعة) النهضة  «تجزئة  إلى) املغرب»)
زيقة الشهيد الداودي سعيد رقم) (3
16)املحل التجاري أ))-)90070)طنجة)))

املغرب».
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
ماي) (20 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)242508.
120I

CANOCAF SARL

SERVAMIGO
إعالن متعدد القرارات

CANOCAF SARL
وارع الجيش امللكي زيقة الخنساء 

رقم 7 الطابق الثاني رقم 03 
 NADOR ،62000 ،الناظور

MAROC

SERVAMIGO  «وركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»
وعنوان مقرها االجتماعي: حي 

عاريض 39 وارع 3 رقم 32، محل 
رقم 1 - 62000 الناظور املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

 .16509
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) (2021 أبريل) (27 املؤرخ في)

القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ننص على مانلي:)
الحـصص) تفـويت  على  املصادقة 
ابريل) (15 االجتمـاعـية املقررة بتاريخ)
2021)بين السادة عاللي عبد الرحيم))
محمد) الصوفي  السيد  و  جهة،) من 

امين من جهة أخرى.
قرار رقم)2:)الذي ننص على مانلي:)

تحويل املقر االجتماعي)
قرار رقم)3:)الذي ننص على مانلي:)

مالئمة النظام األسا�سي للشركة)
وتبعا لذلك تم تعدنل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
الذي ننص على) (:7 و) (6 بند رقم)
 15000( الصوفي محمد امين) مانلي:)

حصة اجتماعية(
على) ننص  الذي  (:4 رقم) بند 
مانلي:)تحويل املقر االجتماعي إلى):حي)
محل) (,32 رقم) (3 وارع) (39 عاريض)

رقم)1)-)الناظور)
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
ماي) (11 بتاريخ) ( االبتدائية بالناضور)

2021)تحت رقم)971.
121I

CEDECOM

 UNION EQUIPEMENT
SECURITE

وركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسير جدند للشركة

CEDECOM
 CITE(ASSALAM(IMM 44 GH6

 APPT 2 OULFA(CASABLANCA ،
20200، CASABLANCA(MAROC

 UNION EQUIPEMENT
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SECURITE  وركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 
األمان عمارة 190 رقم 5 الطابق 

السفلي عين السبع الدار البيضاء - 
20200 الدار البيضاء املغرب.

تعيين مسير جدند للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

 .321953
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
2018)تم تعيين) 12)دجنبر) املؤرخ في)
السيد)ة() للشركة  جدند  مسير 

الزواق محمد كمسير وحيد
تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
 25 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

دجنبر)2018)تحت رقم)686744.

122I

CANOCAF SARL

D3 DISTRIBUTION
وركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة)

CANOCAF SARL
وارع الجيش امللكي زيقة الخنساء 

رقم 7 الطابق الثاني رقم 03 
 NADOR ،62000 ،الناظور

MAROC
D3 DISTRIBUTION وركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االجتماعي حي 

الصناعي رقم 7 سلوان  - 62702 
الناظور املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

 .16417
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في)04)ماي)2021)تمت إضافة)
إلى نشاط الشركة) التالية  األنشطة 

الحالي):
تخزين االسماك.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم  (
ماي) (11 بتاريخ) ( االبتدائية بالناضور)

2021)تحت رقم)972.

123I

FIDUCIAIRE DE MARRAKECH FIDUMAR

ZELL D›ART

وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

 FIDUCIAIRE DE MARRAKECH

FIDUMAR

 151RUE MOHAMED EL

 BEQUAL(GUELIZ ، 40000،

MARRAKECH MAROC

ZELL D›ART وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : دوار أنت 

اعمر سيدي عبد هللا غياث   أنت 

أورير 42050 مراكش املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

 .83705

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

2020)تقرر حل) 10)دجنبر) املؤرخ في)

وركة ذات مسؤولية) (ZELL(D’ART

محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ)

وعنوان) درهم  (100.000 رأسمالها)

اعمر) أنت  دوار  اإلجتماعي  مقرها 

أنت أورير) ( ( سيدي عبد هللا غياث)

يتيجة) املغرب  مراكش  (42050

لتوقف نشاط الشركة.

و عين:

و) بارودي  ( هشام) السيد)ة()

عنوايه)ا()أملكيس)3)فيال)211)طريق)

مراكش املغرب) (42050 ( أنت أورير)

كمصفي))ة()للشركة.)

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

بتاريخ)17)دجنبر)2020)وفي أملكيس)

3)فيال)211)طريق أنت أورير))42050 

مراكش املغرب.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (17 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2021)تحت رقم)124033.

124I

CANOCAF SARL

YASWAL
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

CANOCAF SARL
وارع الجيش امللكي زيقة الخنساء 

رقم 7 الطابق الثاني رقم 03 
 NADOR ،62000 ،الناظور

MAROC
YASWAL وركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي عريض 
2 الفرج, زيقة 317 رقم 22 - 62000 

الناظور املغرب
تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 22169
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (12
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.YASWAL
غرض الشركة بإنجاز):)استيراد و)

تصدنر املواد الغدائية.
حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
عريض)2)الفرج,)زيقة)317)رقم)22 - 

62000)الناظور املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 500 ( (: ناسين) الحدادي  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 500 ( (: وليد) اللوس  السيد 
للحصة) درهم  (100 بقيمة) حصة 
والعائلية) الشخصية  األسماء) (1-  $.

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد الحدادي ناسين عنوايه)ا()
 62000  142 رقم) بووواف  حي 

الناظور املغرب.
حي) السيد اللوس وليد عنوايه)ا()

 62000 22 317)رقم) 2)زيقة) عريض)
الناظور املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
ومواطن مسيري الشركة:

السيد الحدادي ناسين عنوايه)ا()
 62000  142 رقم) بووواف  حي 

الناظور املغرب
حي) السيد اللوس وليد عنوايه)ا()
 62000 22 317)رقم) 2)زيقة) عريض)

الناظور املغرب)
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
االبتدائية بالناضور))بتاريخ)22)أبريل)

2021)تحت رقم)831.

125I

CEDECOM

 UNION EQUIPEMENT
SECURITE

وركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

CEDECOM
 CITE(ASSALAM(IMM 44 GH6

 APPT 2 OULFA(CASABLANCA ،
20200، CASABLANCA(MAROC

 UNION EQUIPEMENT
SECURITE وركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 
األمان عمارة 190 رقم 5 الطابق 
السفلي عين السبع الدار البيضاء 
اقامة األمان عمارة 190 رقم 5 

الطابق السفلي عين السبع الدار 
البيضاء 20200 الدار البيضاء 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
 .321953

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت) (2020 نوليوز) (07 في) املؤرخ 

املصادقة على):
تفويت السيد))ة()رضوان خليوي)
أصل) من  اجتماعية  حصة  (100
)ة() السيد) ( لفائدة) حصة  (1.000
نوليوز) (07 بتاريخ) الزواق  محمد 

.2020
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باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم  (

 10 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

نوليوز)2020)تحت رقم)739143.

126I

JADO PRO

ليسطو فوود
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

LESTO FOOD

fes ، 30000، fes(MAROC

ليسطو فوود وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 225 

حي الوفاق زواغة فاس - 30000 

فاس املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 67751

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (26

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)ليسطو)

فوود.

غرض الشركة بإنجاز):)التوزيع).
عنوان املقر االجتماعي):)رقم)225 

 30000 (- فاس) زواغة  الوفاق  حي 

فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: املجلخ) جما8  السيد 

للحصة) درهم  (100 بقيمة) حصة 

والعائلية) الشخصية  األسماء) (1-  $.

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوايه)ا() املجلخ  جما8  السيد 
 62999 حي القدس العروي الناظور)

الناظور املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوايه)ا() املجلخ  جما8  السيد 
 62999 حي القدس العروي الناظور)

الناظور املغرب)
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
التجارية بفاس))بتاريخ)10)ماي)2021 

تحت رقم)2259.
127I

أسماء)ميدنا

OUBARADO SERVICE
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل وركة

أسماء ميدنا
وارع صهيب الرومي بلوك 39 الرقم 

20 البريو�سي البيضاء، 20000، 
البيضاء املغرب

OUBARADO SERVICE وركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

املسيرة  ف ب 29 الطابق التالت  
الشقة 19 املحمدنة املحمدنة  

28820 ااملحمدنة املغرب.
حل وركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
 .24889

الشريك) قرار  بمقت�سى 
الوحيداملؤرخ في)05)يويبر)2020)تقرر)
ذات مسؤولية محدودة) حل وركة 
 OUBARADO(ذات الشريك الوحيد
رأسمالها) مبلغ  ( (SERVICE
مقرها) وعنوان  درهم  (100.000,00
 29 ف ب) ( اإلجتماعي تجزئة املسيرة)
19)املحمدنة) )الشقة) الطابق التالت)
ااملحمدنة املغرب) (28820 ( املحمدنة)

يتيجة 8):)عدم االوتغا8.
تجزئة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
التالت)) الطابق  (29 ب) ف  ( املسيرة)
املحمدنة) ( املحمدنة) (19 الشقة)

28820)املحمدنة))املغرب.)

و عين:
انت اعوبا و) ( ( رضوان) السيد)ة()
عنوايه)ا()حي حسني بلوك ألف رقم)
بنسليمان) (13000 بنسليمان) (118

املغرب كمصفي))ة()للشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية)
الطابق) (29 ف ب) ( املسيرة) تجزئة  (:

التالت))الشقة)19)املحمدنة
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
 02 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

مارس)2021)تحت رقم)589.
128I

ائتمايية فيداكا،)وركة ذات املسؤولية املحدودة

DAKHLA ROQUE
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

ائتمايية فيداكا، وركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وارع العركوب رقم 7724-01 
صندوق البرند رقم 146، 73000، 

الداخلة املغرب
DAKHLA ROQUE وركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي القسم 

رقم 16 - 73000 الداخلة املغرب
تأسيس وركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 11547

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 ننانر) (19
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DAKHLA ROQUE

غرض الشركة بإنجاز):)استغال8 و)

تسيير فندق.

عنوان املقر االجتماعي):)حي القسم)
رقم)16 - 73000)الداخلة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: عثام) الساملة  السيدة 

للحصة) درهم  (100 بقيمة) حصة 

والعائلية) الشخصية  األسماء) (1-  $.

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوايه)ا() عثام  الساملة  السيدة 
حي القسم)2)زيقة)3 73000)الداخلة)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوايه)ا() عثام  الساملة  السيدة 
حي القسم)2)زيقة)3 73000)الداخلة)

املغرب)

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

 24 بتاريخ) ( االبتدائية بوادي الدهب)

ننانر)2021)تحت رقم)89.

129I

STE TIB COMPT SARL AU

 ORIENTAL GALERIE
CONSTRUCTION

وركة ذات املسؤولية املحدودة
حل وركة

STE TIB COMPT SARL AU

ملتقى وارع املرابطين وزيقة 

البخاري إقامة بغدادي مكتب رقم 

05 ، 60000، وجدة املغرب

 ORIENTAL GALERIE

CONSTRUCTION وركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي 42 وارع 

الدرفوفي الطابق التاني الشقة رقم 

09 - 60000 وجدة املغرب.

حل وركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

 .19539
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بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر) (2021 أبريل) (22 في) املؤرخ 
املسؤولية) ذات  وركة  حل 
 ORIENTAL GALERIE املحدودة)
مبلغ رأسمالها) ( (CONSTRUCTION
مقرها) وعنوان  درهم  (100.000
اإلجتماعي)42)وارع الدرفوفي الطابق)
التاني الشقة رقم)09 - 60000)وجدة)
نشاط) توقف  (: (8 يتيجة  املغرب 

الشركة.
و حدد مقر التصفية ب)42)وارع)
التاني الشقة رقم) الدرفوفي الطابق 

09 - 60000)وجدة املغرب.)
و عين:

بايا و عنوايه)ا() ( اسية) السيد)ة()
غابة) زيقة  املنصور  يعقوب  وارع 
وجدة) (60000  34 رقم) معمورة 

املغرب كمصفي))ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
ماي) (17 بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

2021)تحت رقم)1802.
130I

 FIDUCIAIRE»(STE((MULTI-SERVICES(AUX

ENTREPRISES

 DREAM REALIZED
HOSPITALITY

وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس وركة

FIDUCIAIRE» STE  MULTI-
SERVICES AUX ENTREPRISES
مكتب رقم 2 عمارة ناسين وارع 

الحسن الثاني أحداف أزرو ، 
53100، أزرو املغرب

 DREAM REALIZED
HOSPITALITY وركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 9 
عمارة السكري حي الرياض - 53002  

افران املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 1541

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القايون) (2021 مارس) (17
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
متبوعة) الشركة  تسمية 
بمختصر) اإلقتضاء) عند 
 DREAM REALIZED (: تسميتها)

.HOSPITALITY
استغال8) (: غرض الشركة بإنجاز)
املهرجايات) وتنظيم  مطعم  و  فندق 
والحفالت و عموما جميع العمليات)
التجارية و املالية والعقارية املرتبطة)

بغرض الشركة.
 9 رقم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
عمارة السكري حي الرياض)-)53002  

افران املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
((: ( بناني) ( لحكيم) انمان  السيدة 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000
الشخصية) األسماء) (1- ($. للحصة)
والعائلية وصفات ومواطن الشركاء):

بناني) ( لحكيم) انمان  السيدة 
الصهريج) بالد  تجزئة  عنوايه)ا()
حسن)) اقامة  (23 الشقة) (4 الطابق)

30010)فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
بناني) ( لحكيم) انمان  السيدة 
الصهريج) بالد  تجزئة  عنوايه)ا()
حسن)) اقامة  (23 الشقة) (4 الطابق)

30010)فاس املغرب)
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
ماي) (17 بتاريخ) ( بازرو) االبتدائية 

2021)تحت رقم)181.
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ccis-casablanca

OROCH
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

ccis-casablanca
 bd(med(V ، 20200، 98
casablanca اململكة املغربية

OROCH وركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي الدار 
البيضاء ، 128 ، وارع العرار،  

الطابق2 ، مكتب 6 - 20000 الدار 
البيضاء اململكة املغربية

تأسيس وركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 501367

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القايون) (2021 مارس) (22
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.OROCH
غرض الشركة بإنجاز):)مجوهرات

-)صناعة املجوهرات
-)عمل التصميم

-)صناعة املجوهرات وإيتاجها
-)تسويق املجوهرات

واكسسوارات) معدات  تسويق  (-
املجوهرات.

الدار) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
العرار،)) وارع  (، (128 (، البيضاء)
الدار) (20000  -  6 مكتب) (، الطابق2)

البيضاء)اململكة املغربية.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: أمين) وروش  السيد 
للحصة) درهم  (100 بقيمة) حصة 

والعائلية) الشخصية  األسماء) (1-  $.

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوايه)ا() أمين  أعروش  السيد 
 2 وطر) (9 رقم) (8 عمارة) الوالء) حي 

فصيلة)1)سيدي مومن))20000)الدار)

البيضاء)اململكة املغربية.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوايه)ا() أمين  أعروش  السيد 
 2 وطر) (9 رقم) (8 عمارة) الوالء) حي 

فصيلة)1)سيدي مومن))20000)الدار)

البيضاء)اململكة املغربية)

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

(- بتاريخ) ( البيضاء) بالدار  التجارية 

تحت رقم)-.

132I

STE TIB COMPT SARL AU

3D CONSTRUCTION
وركة ذات املسؤولية املحدودة

حل وركة

STE TIB COMPT SARL AU

وزيقة) املرابطين  وارع  ملتقى 

رقم) مكتب  بغدادي  إقامة  البخاري 

05)،)60000،)وجدة املغرب

وركة) (3D CONSTRUCTION
طور) املحدودة)في  املسؤولية  ذات 

التصفية(

زاوية) اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 

الدنن) جما8  و  الدرفوفي  وارع 

وجدة) (60000 االفغاني عمارة كانتي)

املغرب.

حل وركة
رقم التقييد في السجل التجاري)

 .18935

العام) الجمع  بمقت�سى 

 2021 أبريل) (22 اإلستثنائياملؤرخ في)

املسؤولية) ذات  وركة  حل  تقرر 

  3D CONSTRUCTION املحدودة)

درهم) (10.000 رأسمالها) مبلغ 

وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية وارع)

االفغاني) الدنن  جما8  و  الدرفوفي 

املغرب) وجدة  (60000 كانتي) عمارة 

يتيجة 8):)توقف نشاط الشركة.
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زاوية) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

الدنن) جما8  و  الدرفوفي  وارع 

وجدة) (60000 االفغاني عمارة كانتي)

املغرب.)

و عين:

بايا و عنوايه)ا() ( اسية) السيد)ة()

غابة) زيقة  املنصور  يعقوب  وارع 

وجدة) (60000  34 رقم) معمورة 

املغرب كمصفي))ة()للشركة.

الحدود) اإلقتضاء) وعند  (

املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية):)

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (17 بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

2021)تحت رقم)1801.

133I

ccis-casablanca

JOULASMA
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

ccis-casablanca

 bd(med(V ، 20200، 98

casablanca اململكة املغربية

JOULASMA وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي الدار 

البيضاء ، 128 ، وارع العرار ، 

الطابق 2 ، مكتب 6 - 20000 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 501365

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القايون) (2021 مارس) (22

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.JOULASMA
غرض الشركة بإنجاز):)-)إنشاء)أي)

مواد إعاليية
-)ايتاج االدوات الزخرفية

-ايطباع
-)التجارة اإللكترويية.

الدار) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
(، العرار) وارع  (، (128 (، البيضاء)
6 - 20000)الدار) 2)،)مكتب) الطابق)

البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: السيدة جواللي اسماء)
للحصة) درهم  (100 بقيمة) حصة 
والعائلية) الشخصية  األسماء) (1-  $.

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوايه)ا() السيدة جواللي اسماء)

اسباييا)20000)مدريد اسباييا.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوايه)ا() السيدة جواللي اسماء)

اسباييا)20000)مدريد اسباييا)
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
(- بتاريخ) ( البيضاء) بالدار  التجارية 

تحت رقم)-.
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FICAGEST

SAPADEC
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

FICAGEST
 Q.I(SIDI(GHANEM(N°88 ETAGE
APPT(N° 12 ، 40100 2، مراكش 

maroc
SAPADEC وركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 

توبقا8 ب وقة رقم 10 الطابق 2 
وارع املقاومة  - 40000 مراكش 

املغرب
تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 114957
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (03
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SAPADEC
غرض الشركة بإنجاز):)-مقاو8 في)

الصباغة
-مقاو8 في الدنكور

-أوغا8 مختلفة أو البناء.
اقامة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 2 الطابق) (10 رقم) توبقا8 ب وقة 
مراكش) (40000 (- ( املقاومة) وارع 

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 500 ( (: السيد رحا8 الشحماوي)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 500 ( (: السيد محمد بولصضا8)
للحصة) درهم  (100 بقيمة) حصة 
والعائلية) الشخصية  األسماء) (1-  $.

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد رحا8 الشحماوي عنوايه)ا()
حي لحرش بلوك)13)رقم)162 40000 

مراكش املغرب.
بولصضا8) محمد  السيد 
عنوايه)ا()حي تاركة رقم)413  40000 

مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد رحا8 الشحماوي عنوايه)ا()
حي لحرش بلوك)13)رقم)162 40000 

مراكش املغرب)
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
ماي) (18 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2021)تحت رقم)124114.

135I

ccis-casablanca

JPROD AGENCY
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

ccis-casablanca
 bd(med(V ، 20200، 98
casablanca اململكة املغربية

JPROD AGENCY  وركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي الدار 
البيضاء ، 128 ، وارع العرار، 

الطابق 2 ، مكتب 6  - 20000 الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 502299

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القايون) (2021 مارس) (22
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 JPROD(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

. AGENCY
وكالة) (- (: بإنجاز) الشركة  غرض 

االتصاالت واألحداث
-)اإليتاج السمعي البصري

-التسويق الرقمي.
الدار) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
العرار،) وارع  (، (128 (، البيضاء)
الطابق)2)،)مكتب)6  - 20000)الدار)

البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: السيد طارق الجاهيلي)
للحصة) درهم  (100 بقيمة) حصة 
والعائلية) الشخصية  األسماء) (1-  $.

وصفات ومواطن الشركاء):
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السيد طارق الجاهيلي عنوايه)ا()
سيدي) (6 رقم) (105 القدس) حي 
البيضاء) الدار  (20000 (، بريو�سي)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد طارق الجاهيلي عنوايه)ا()
سيدي) (6 رقم) (105 القدس) حي 
البيضاء) الدار  (20000 (، بريو�سي)

املغرب)
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
(- بتاريخ) ( البيضاء) بالدار  التجارية 

تحت رقم)-.

136I

G.MAO.CCF

STE KARAMA MODE
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

SOCIETE KARAMA MODE
تأسيس وركة

 رقم التقييد في السجل التجاري : 
67727

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
و) بفاس  املسجل  (, (04/2021/  21
بتاريخ23/04/2021,)تم وضع قايون)
املسؤولية) ذات  لشركة  أسا�سي 
املحدودة لشريك واحد والتي تحمل)

الخصائص التالية):)
 SOCIETE KARAMA(1.)التسمية

 :MODE
2.الهدف االجتماعي):))بيع املالبس)
الجاهزة بالتقسيط-بيع لوازم))املكتب)

بالتقسيط+التجارة).)
3.)رأس املا8):)100000)درهما.)

تجزئة) (10 رقم) 4.املقر االجتماعي:)
املجد إقامة أدم الشقة)3)طريق عين)

الشقف))فاس.)
السيد:نونس) (: 5.املسير)

البورقادي.)))
تم اإلنداع القايوني باملحكمة) (.6
التجارية بفاس بتاريخ)07/05/2021 

تحت رقم)2231/21 . 

137I

موثقة

مكلبيل
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

موثقة
27 وارع عبدهللا ابن ناسين مكتب 
رقم 5 الطابق االو8 بلفدنر البيضاء 

، 10310، الدارالبيضاء املغرب
مكلبيل وركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 133 طريق 

الجدندة - 20330 الدارالبيضاء 
املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري -. 

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2021 ماي) (30 في) املؤرخ 

املصادقة على):
الهادي)) عبد  )ة() السيد) تفويت 
5.100)حصة اجتماعية من) سعدي)
السيد) ( لفائدة) حصة  (5.100 أصل)
مارس) (30 بتاريخ) محمد سعدي  )ة()

.2021
الحفيظ) عبد  )ة() السيد) تفويت 
4.950)حصة اجتماعية من) سعدي)
السيد) ( لفائدة) حصة  (4.950 أصل)
مارس) (30 بتاريخ) محمد سعدي  )ة()

.2021
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
 03 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)776732.
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Cabinet KAWTAR SEBARI

 GLOBAL CONSULTING
ENERGIE

وركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس وركة

Cabinet KAWTAR SEBARI
وارع نوسف بن تاوفين ، إقامة 
الشهباء ,الطابق الرابع, رقم 217 - 

طنجة ، 90000، طنجة املغرب
 GLOBAL CONSULTING

ENERGIE  وركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 51 زيقة 

الحسيمة ، حي بوسيجور ، الطابق 

األر�سي - 90000 طنجة املغرب

تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 115221

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القايون) (2020 أكتوبر) (26

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 GLOBAL CONSULTING  :

. ENERGIE

أنشطة) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

أخرى متخصصة),علمية وتقنية;.
زيقة) (51 (: عنوان املقر االجتماعي)

الطابق) (، حي بوسيجور) (، الحسيمة)

األر�سي)-)90000)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد عبد العزيز مرابط):))1.000 

للحصة) درهم  (100 بقيمة) حصة 

والعائلية) الشخصية  األسماء) (1-  $.

وصفات ومواطن الشركاء):

مرابط) العزيز  عبد  السيد 
رقم) االبيض  الجبل  زيقة  عنوايه)ا()

07)طنجة)))90000))طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

مرابط) العزيز  عبد  السيد 
رقم) االبيض  الجبل  زيقة  عنوايه)ا()

07)طنجة))90000))طنجة املغرب

عنوايه)ا() املرابط  معاذ  السيد 

حي بوسيجور زيقة الحسيمة رقم)51 

طنجة)90000)طنجة املغرب)

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

أبريل) (09 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)241246.
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BUREAU FASSI DE COMPTABILITE - BUFACO

STE SUPERETTE HAJ OMAR
إعالن متعدد القرارات

 BUREAU FASSI DE
COMPTABILITE - BUFACO

 rue abdelkrim benjelloun 16
 n° 2 FES 16 rue(abdelkrim

 benjelloun(n° 2 FES، 30000،
FES MAROC

  STE SUPERETTE HAJ OMAR
«وركة ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي: رقم 1 

زيقة أبي حامد الغزالي م ج فاس - - 
فاس املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

 .64145
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)05)أبريل)2021
تم اتخاذ القرارات التالية:)

على) ننص  الذي  (:01 رقم) قرار 
 STE الى) الشركة  اسم  تغيير  مانلي:)

BOUCHERIE LA DELICIEUSE
على) ننص  الذي  (:02 رقم) قرار 
مانلي:)تفويت)100)حصة من حصص)
الى) الشركة من السيد دامي محمد 

السيد دامي انمن
على) ننص  الذي  (:03 رقم) قرار 
مانلي:)تفويت)100)حصة من حصص)
الشركة من السيدة بويا مجدولين الى)

السيد دامي زياد
على) ننص  الذي  (:04 رقم) قرار 
مانلي:)تغيير النشاط التجاري للشركة))
وتبعا لذلك تم تعدنل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
الذي) (:07 رقم) البند  رقم  بند 
وركة)) راسما8  مانلي:) على  ننص 
 100 حصص) (1000 100000درهم)
مقسمة) الواحدة  للحصة  درهم 
حصة)) (400 محمد) دامي  كمانلي 
مجدولين بويا)400)حصة دامي أنمن)

100)حصة دامي زياد)100)حصة)
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
أبريل) (29 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2021)تحت رقم)2090.
140I
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GLOBAL ADVICE SARLAU

MEDICALYA
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

GLOBAL ADVICE SARLAU

17 وارع باحماد طابق 4 رقم 7 ، 

20000، الدارالبيضاء املغرب

MEDICALYA وركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي الفتح3 

زيقة 14 رقم 176 عين الشق الدار 

البيضاء - 20000 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

 502771

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (12

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MEDICALYA

-توزيع) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

,استيراد),تصدنر وصياية املستلزمات)

الطبية

-)بارافارم�سي.

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الفتح3)زيقة)14)رقم)176)عين الشق)

الدار البيضاء)-)20000)الدار البيضاء)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 400 ( (: اهادي) سمية  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد عثمان الخا8):))200)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

 200 ( (: الخا8) ويماء) السيدة 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 200 ( (: العابدي) صفاء) السيدة 
للحصة) درهم  (100 بقيمة) حصة 
والعائلية) الشخصية  األسماء) (1-  $.

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوايه)ا() اهادي  سمية  السيدة 
11عمارة ب عين) اقامة عمران وقة)
الشق)20000)الدار البيضاء)املغرب.

عنوايه)ا() الخا8  عثمان  السيد 
 6 مدخل) مج12) ( الشرف2) اقامة 
20000)الدار) 9))ح ح البيضاء) وقة)

البيضاء)املغرب.
عنوايه)ا() الخا8  ويماء) السيدة 
ج) ق  (20 رقم) (15 01زيقة) ( جميلة)
البيضاء) الدار  (20000 البيضاء)

املغرب.
السيدة صفاء)العابدي عنوايه)ا()
الجدندة) (98 ( رقم) االيدلس  تجزئة 

24000)الجدندة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوايه)ا() الخا8  ويماء) السيدة 
ج) ق  (20 رقم) (15 01زيقة) ( جميلة)
البيضاء) الدار  (20000 البيضاء)

املغرب)
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
 11 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)-.
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مكتب أمنزوي

 TANGER SERVICES
LOGISTIAQUE
إعالن متعدد القرارات

مكتب أمنزوي
وارع روسيا إقامة النيل بلوك «س» 

رقم 1 ، 90010، طنجة املغرب
 TANGER SERVICES

LOGISTIAQUE «وركة ذات 
املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجتماعي: طريق 
الجبل رقم 159 زيقة 20 رقم 3 - 

90000 طنجة املغرب .
«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
 .44881

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)19)أبريل)2021

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ننص على مانلي:)
العنوان) الى  الشركة  مقر  تحويل 
اإلمام) وارع  مكرر  (54 الجدند)

القسطالني)
قرار رقم)2:)الذي ننص على مانلي:)
استقالة املسيرون يادر أقلعي النوينو))
الدنن) بدر  و  النوينو  أقلعي  فردوس 

أقلعي النوينو
قرار رقم)3:)الذي ننص على مانلي:)
أقلعي) سعيد  محمد  السيد  تعيين 
النوينو مسير وحيد للشركة ملدة غير)

محدودة)
وتبعا لذلك تم تعدنل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
اإلجتماعي) املقر  (- (4 رقم) بند 
مانلي:) على  ننص  الذي  للشركة:)
للشركة) اإلجتماعي  املقر  تحدند  تم 
وارع) مكرر  (54 (: التالي) بالعنوان 

اإلمام القسطالني)-)طنجة)
الذي) -تعيين مسير:) (12 بند رقم)
السيد) تعيين  تم  مانلي:) على  ننص 
مسير) ( النوينو) أقلعي  محمد سعيد 

وحيد للشركة و ملدة غير محددة.)
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
ماي) (18 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)242416.
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select conseil

LIFTECH MAROC
إعالن متعدد القرارات

select conseil
وارع عبد املومن عمارة421 الطابق 
الرابع رقم16 ، 20360، البيضاء 

املغرب
LIFTECH MAROC «وركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»
وعنوان مقرها االجتماعي: 12 
زيقة بوملان بوركون الشقة 8 

الطابق االر�سي الدارالبيضاء - - 

الدارالبيضاء املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
 .274909

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)17)ماي)2021

تم اتخاذ القرارات التالية:)
على) ننص  الذي  (:1 رقم) قرار 
مانلي:)املصادقة على هبة بين السيد)
حصة) يجاح حميد واهب 220008)
غيثة) جواد  للسيدة  اجتماعية 

املوهوب لها)
على) ننص  الذي  (:2 رقم) قرار 
7)من القايون) 6)و) مانلي:)تغيير البند)

االسا�سي)
وتبعا لذلك تم تعدنل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند رقم)6:)الذي ننص على مانلي:)
مبلغ) غيثة  جواد  السيدة  قدمت 
2.200.000)درهم مودعة في صندوق)

الشركة)
بند رقم)7:)الذي ننص على مانلي:)
حدد))راسما8 الشركة))في)2.200.000 
درهم محررة كاملة للشريك الوحيد)

السيدة جواد غيثة)
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
 20 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)779060.
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ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

 DOMAINE LE PETIT
ORANGER

وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس وركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 وارع موريتاييا صندوق البرند 
2609 ، 40000، مراكش املغرب

 DOMAINE LE PETIT ORANGER
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 57 وارع 
موريتاييا صندوق البرند 2609 - 

40000 مراكش املغرب
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تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 115073

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (11

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DOMAINE LE PETIT ORANGER

ممارسة) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

نشاط الزراعة و حيازة جميع األرا�سي)

و) للزراعة  املخصصة  الزراعية 

تاجيرها و تطويرها و استغاللها بشكل)

مباور او غير مباور.

57)وارع) عنوان املقر االجتماعي):)

 -  2609 البرند) صندوق  موريتاييا 

40000)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: الصافي) السيدة ويماء)

للحصة) درهم  (100 بقيمة) حصة 

والعائلية) الشخصية  األسماء) (1-  $.

وصفات ومواطن الشركاء):

الصافي عنوايه)ا() السيدة ويماء)

اقامة روبي عمارة)6)وقة)6)االزدهار)

40000)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

الصافي عنوايه)ا() السيدة ويماء)

اقامة روبي عمارة)6)وقة)6)االزدهار)

40000)مراكش املغرب)

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (20 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2021)تحت رقم)124218.
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QUALICIA CONSULTING

 MAÏA CHOCOLATERIE
SARL AU

وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس وركة

QUALICIA CONSULTING
 RÉSIDENCE(AMINE(DEUXIÈME.

 ÉTAGE(BUREAU(N°14 ,RUE
 TARFAYA MOULAY ALI CHRIF

 VN(MEKNES ، 50000، MEKNES
MAROC

 MAÏA CHOCOLATERIE SARL
AU وركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 

سيليكت الطابق الخامس رقم 10 
املدننة الجدندة مكناس - 50000 

مكناس املغرب
تأسيس وركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 53279

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (07
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 MAÏA (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.CHOCOLATERIE SARL AU
ممو8) (- (: بإنجاز) الشركة  غرض 

الحفالت)
-)التجارة.

اقامة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 10 رقم) الخامس  الطابق  سيليكت 
 50000 (- مكناس) الجدندة  املدننة 

مكناس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيدة اجوا8 سلمى)):))100.000 
للحصة) درهم  (100 بقيمة) حصة 
والعائلية) الشخصية  األسماء) (1-  $.

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوايه)ا() ( السيدة اجوا8 سلمى)
مكناس) االيوار  بنمو�سى  درب  (17

50000)مكناس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوايه)ا() ( السيدة اجوا8 سلمى)
مكناس) االيوار  بنمو�سى  درب  (17

50000)مكناس املغرب)
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
ماي) (19 بتاريخ) ( بمكناس) التجارية 

2021)تحت رقم)2478.
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ائتمايية أكيدي

PIECETAUSCH
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

ائتمايية أكيدي
زيقة اسفي،محج الحسن الثاني، 
الشقة 12، الطابق الثالث  )م.ج( 
حمرية مكناس ، 50000، مكناس 

املغرب
PIECETAUSCH وركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 71 
زيقة 3 تجزئة النصر 1 وارع محمد 
السادس، مكناس. مكناس 50050 

مكناس املغرب
تأسيس وركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 53291

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (04
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PIECETAUSCH
تجارة) (- (: بإنجاز) الشركة  غرض 
املعامالت) (- السيارات) معدات 

التجارية)-)االستيراد والتصدنر.
 71 رقم) (: عنوان املقر االجتماعي)
1)وارع محمد) 3)تجزئة النصر) زيقة)
 50050 مكناس) مكناس.) السادس،)

مكناس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 90.000 ( الشركة:) رأسما8  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 100 ( (: ( ( وكري) زهير  السيد 
للحصة) درهم  (900 بقيمة) حصة 
والعائلية) الشخصية  األسماء) (1-  $.

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوايه)ا() ( وكري) زهير  السيد 
رقم)71)زيقة)3)تجزئة النصر)1)وارع)
 50050 مكناس.) السادس،) محمد 

مكناس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوايه)ا() ( وكري) زهير  السيد 
رقم)71)زيقة)3)تجزئة النصر)1)وارع)
 50050 مكناس.) السادس،) محمد 

مكناس املغرب)
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
ماي) (21 بتاريخ) ( بمكناس) التجارية 

2021)تحت رقم)53291.
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HACL SARL AU

HACL SARL AU
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

HACL SARL AU
28 تجزئة تسلطايت سيدي نوسف 
بن علي مراكش، 40000، مراكش 

املغرب
HACL SARL AU وركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 

اغمات الحوز  - 40000 مراكش 
املغرب.
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تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

 .31101

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2020 أكتوبر) (09 في) املؤرخ 

املصادقة على):

هشام) موالي  )ة() السيد) تفويت 

2.000)حصة اجتماعية من) االمراني)

السيد) ( لفائدة) حصة  (2.000 أصل)

09)أكتوبر) )ة()هشام))بصيري بتاريخ)

.2020

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم  (

ماي) (20 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2021)تحت رقم)6201.

147I

FRELON TRANS

FRELON TRANS
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

FRELON TRANS

حي البرايص تجزئة السعادة وارع 

الغابة الدنبلوماسية رقم 13 ، 

90100، طنجة املغرب

FRELON TRANS وركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

البرايص تجزئة السعادة وارع 

الغابة الدنبلوماسية رقم 13 - 

90100 طنجة املغرب

تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

 116257

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (16

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.FRELON TRANS

النقل) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

الوطني و الدولي للبضائع.

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

البرايص تجزئة السعادة وارع الغابة)

 90100  -  13 رقم) الدنبلوماسية 

طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: السيد عمر الحداد امللهى)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

((: امللهى) الحداد  صفاء) السيدة 

300)حصة بقيمة)100)درهم للحصة)

 200 ( (: االوهب) ابن  سمير  السيد 

للحصة) درهم  (100 بقيمة) حصة 

والعائلية) الشخصية  األسماء) (1-  $.

وصفات ومواطن الشركاء):

امللهى) الحداد  عمر  السيد 

عنوايه)ا()حي البرايص السعادة وارع)

الغابة الدنبلوماسية رقم)13 90100 

طنجة املغرب.

امللهى) الحداد  صفاء) السيدة 

تجزئة) البرايص  حي  عنوايه)ا()

السعادة وارع الغابة الدنبلوماسية)

رقم)122 90100)طنجة املغرب.

االوهب) ابن  سمير  السيد 

اقامة) الخوارزمي  زيقة  (8 عنوايه)ا()

 90030  17 وقة) (5 ابن باجة طابق)

طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

امللهى) الحداد  عمر  السيد 

عنوايه)ا()حي البرايص السعادة وارع)

الغابة الدنبلوماسية رقم)13 90100 

طنجة املغرب)

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (10 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)242253.

148I

CSN MAROC

االصل التجاري املؤسس 
بمحل رقم 3 وارع ابو حيان 

التوحيدي حي ابن طفيل مراكش
عقد تسيير حر ألصل تجاري))األشخاص)

املعنويون(
عقد تسيير حر ألصل تجاري

االصل التجاري املؤسس بمحل رقم 
3 وارع ابو حيان التوحيدي حي ابن 

طفيل مراكش 
قي) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
 STE BM أعطى) (2021 ماي) (24
بالسجل) املسجل  (LOUNGE SARL
التجارية) باملحكمة  (39507 التجاري)
لألصل) الحر  التسيير  حق  بمراكش 
وارع ابو) (3 التجاري الكائن ب رقم)
(- ( طفيل) ابن  حي  التوحيدي  حيان 
 STE مراكش املغرب لفائدة) (40000
 DES RESTAURANTS HICHAM
SARL AU)ملدة)5)سنة تبتدئ من)24 
ماي)2021)و تنتهي في)24)أبريل)2026 
 35.000 قيمته) وهري  مبلغ  مقابل 

درهم.
149I

AHBAROUCH PIECES AUTO

 AHBAROUCH PIECES
AUTO

وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس وركة

AHBAROUCH PIECES AUTO
تجزئة بن عشوبة وارع الشهيد عبد 

السالم بن حدو رقم 218 طنجة 
90000 املغرب.

 AHBAROUCH PIECES AUTO
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة بن 
عشوبة وارع الشهيد عبد السالم 
بن حدو رقم 218 طنجة 90000 

املغرب
تأسيس وركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 116061

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (12
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AHBAROUCH PIECES AUTO
تجارة) (: بإنجاز) الشركة  غرض 
واستيراد معدات وقطع غيار السيارت)

الجدندة واملستعملة
عنوان املقر االجتماعي):)تجزئة بن)
عشوبة وارع الشهيد عبد السالم بن)
حدو رقم)218)طنجة)90000)املغرب

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسما8 الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: احباروش) فريد  السيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).)

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد فريد احباروش عنوايه)ا()
 90000  218 رقم) عشوبة  تجزئة 

طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد فريد احباروش عنوايه)ا()
 90000  218 رقم) عشوبة  تجزئة 

طنجة املغرب)
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
ماي) (05 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2021)تحت رقم)-.
150I

مكتب ادريس للحسابات

ماركت باكاجين
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

مكتب ادريس للحسابات
فاس ، 30000، فاس املغرب
ماركت باكاجين وركة ذات 
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مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 882 

تجزئة القرويين طريق عين الشقف 

فاس - 30000 فاس املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 67925

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (20

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

:)ماركت) اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

باكاجين.

تجارة) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

التغليف و التعبئة)

استيراد و تصدنر

تاجر عام.

 882 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

تجزئة القرويين طريق عين الشقف)

فاس)-)30000)فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: بكاري) كريم  السيد 

للحصة) درهم  (100 بقيمة) حصة 

والعائلية) الشخصية  األسماء) (1-  $.

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد كريم بكاري عنوايه)ا()رقم)

حي الرياض طريق عين الشقف) (59

فاس)30000)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد كريم بكاري عنوايه)ا()رقم)

حي الرياض طريق عين الشقف) (59

فاس)30000)فاس املغرب).

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

التجارية بفاس))بتاريخ)21)ماي)2021 

تحت رقم)2457.

151I

segex

LOCATION BIR TAM TAM
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

segex

 rue Abdelkrim Benjelloun IMB

 16  , App 12 FES(BP 2324 ،

30000، fes(MAROC

LOCATION BIR TAM TAM وركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

صباح بئر طم طم رقم 5 - 31000 

صفرو املغرب

تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 3321

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القايون) (2021 مارس) (26

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.LOCATION BIR TAM TAM

كراء) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 31000  -  5 صباح بئر طم طم رقم)

صفرو املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 500.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد يبيل مرود):))1.700)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

 1.650 ( (: السيد نونس الطاهري)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 1.650 ( (: السيد محمد تاغروتي)

للحصة) درهم  (100 بقيمة) حصة 

والعائلية) الشخصية  األسماء) (1-  $.

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد يبيل مرود عنوايه)ا()دوار)

انت بنعلي بئر طم طم صفرو))31000 

صفرو املغرب.

السيد نونس الطاهري عنوايه)ا()

 31000 صفرو) طم  طم  بئر  مركز 

صفرو املغرب.

السيد محمد تاغروتي عنوايه)ا()
أمينة) لال  حولسيم  تجزئة  (11 رقم)

صفرو)31000)صفرو املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمود الحجوي عنوايه)ا()
طم صفرو) طم  بئر  بنعلي  انت  دوار 

31000)صفرو املغرب

السيد يبيل مرود عنوايه)ا()دوار)

انت بنعلي بئر طم طم صفرو))31000 

صفرو املغرب)

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (21 بتاريخ) ( بصفرو) االبتدائية 

2021)تحت رقم)119.

152I

FIDUNEL

GROUPE AUTO SERVICE
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل وركة

FIDUNEL

57 زيقة عبد الكريم الدنوري 

الطابق 3 رقم 6  الدار البيضاء ، 

20000، الدار البيضاء املغرب

GROUPE AUTO SERVICE وركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي 1 طريق 

الحدائق عين السبع - 20250 الدار 

البيضاء املغرب.

حل وركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

 .377535

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل) (2021 أبريل) (14 املؤرخ في)
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
 GROUPE AUTO الوحيد) الشريك 
 100.000 مبلغ رأسمالها) ( (SERVICE
 1 اإلجتماعي) مقرها  وعنوان  درهم 
طريق الحدائق عين السبع)-)20250 
(: (8 يتيجة  املغرب  البيضاء) الدار 

ضعف رأس املا8 العامل.
1)طريق) و حدد مقر التصفية ب)
الدار) (20250 (- الحدائق عين السبع)

البيضاء)املغرب.)
و عين:

و) عاقل  ( بووعيب) السيد)ة()
 2 ط) ابريل  (9 وارع) (79 عنوايه)ا()
 20340 7)حي النخيل البيضاء) وقة)
)ة() كمصفي) املغرب  البيضاء) الدار 

للشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية)

: 1)طريق الحدائق عين السبع
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
 21 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)779164.
153I

BCNG

 STE: SIGMA MARITIME
SERVICES

وركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس وركة

BCNG
 BD. ZERKTOUNI ,265

 9ÈME(ETAGE(N°92 265, BD.
 ZERKTOUNI 9ÈME(ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA
MAROC

 STE: SIGMA(MARITIME
SERVICES وركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 265، 

وارع الزرقطوني الطابق 9 رقم92  - 
20050 الدار البيضاء املغرب

تأسيس وركة ذات املسؤولية 
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املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 501915
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (16
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE: (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SIGMA MARITIME SERVICES
إصالح و) (: غرض الشركة بإنجاز)

مورد السفن.
(،265 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
وارع الزرقطوني الطابق)9)رقم92  - 

20050)الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) رأسما8  مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:
السيد إبرهيم ابقيق):))50.000,00 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
السيد محمد املاكي):))50.000,00 
($. درهم للحصة) (100 حصة بقيمة)
بقيمة) (500 (: 1السيد إبرهيم ابقيق)

100)درهم.
بقيمة) (500 (: السيد محمد املاكي)

100)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوايه)ا() ابقيق  إبرهيم  السيد 
عين) (18 وقة) (58 عمارة) فا8 الهناء)
السبع)20050)الدار البيضاء)املغرب.
عنوايه)ا() املاكي  محمد  السيد 
  20050  1 سعيدة) حي  (15 بلوك) (1

أسفي املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوايه)ا() ابقيق  إبرهيم  السيد 
عين) (18 وقة) (58 عمارة) فا8 الهناء)
السبع)20050)الدار البيضاء)املغرب)
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
 05 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)-.
154I

cabinet idrissi

 STE MULTI TRAV
MODERNE

وركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس وركة

cabinet idrissi
 rue(abdelkrim(benjelloun ، 13

30000، fes(maroc
 STE MULTI TRAV MODERNE

وركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي وارع عبد 

الكريم الخطابي عمارة بنمو�سى 
الكواش الطابق التاني  - 30000 

فاس املغرب
تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 66425
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القايون) (2021 فبرانر) (04
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MULTI TRAV MODERNE
الترويج) (: بإنجاز) الشركة  غرض 
جميع) وتطوير  واإلنشاءات  العقاري 

اإلنشاءات
مواد) في  والتجزئة  الجملة  تجارة 

البناء)واألعما8 اإلنشائية.
استيراد و تصدنر.

املعدات) جميع  وتسويق  تجارة  (
املتعلقة) واملواد  واملواد  واملنتجات 

بالغرض من الشركة..
وارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
عبد الكريم الخطابي عمارة بنمو�سى)
 30000 (- ( التاني) الطابق  الكواش 

فاس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 900 ( (: ( السيد عاد8 القندو�سي)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 100 ( (: القندو�سي) خالد  السيد 
للحصة) درهم  (100 بقيمة) حصة 
والعائلية) الشخصية  األسماء) (1-  $.

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد عاد8 القندو�سي))عنوايه)ا()
851)حي الجدند زواغة))30000)فاس)

املغرب.
السيد خالد القندو�سي عنوايه)ا()
851)حي الجدند زواغة))30000)فاس)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عاد8 القندو�سي))عنوايه)ا()
851)حي الجدند زواغة))30000)فاس)

املغرب)
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
مارس) (01 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2021)تحت رقم)910/2021.

155I

FIDUSAL

 AUTO-ECOLE NASSIM AL
BAHR

وركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

FIDUSAL
1493ووارع طارق بن زياد حي 

املغرب العربي تمارة ، 12030، تمارة 
املغرب

 AUTO-ECOLE NASSIM AL
BAHR وركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 15 
وارع طارق ابن زياد الفوارات  - 

12000 تمارة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
 .129187

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2021 فبرانر) (12 في) املؤرخ 

املصادقة على):
يجاة ملعي�سي) ( )ة() تفويت السيد)
500)حصة اجتماعية من أصل)500 
السعدنة) )ة() السيد) ( لفائدة) حصة 

وابيل بتاريخ)12)فبرانر)2021.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (12 بتاريخ) ( بتمارة) االبتدائية 

2021)تحت رقم)5663.

156I

JADO PRO

ا.3.س.س
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

E.3.C.C

fes ، 30000، fes(MAROC

ا.3.س.س وركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب رقم 

28 الطابق 4 مكتب الصفاء طريق 

صفرو موالي رويد فاس - 30000 

فاس املغرب

تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 67885

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (12

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

ا.3.س.س.

أعما8) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

مختلفة

مكتب) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الصفاء) مكتب  (4 الطابق) (28 رقم)

(- فاس) رويد  موالي  صفرو  طريق 

30000)فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد عماد الدنن الكنوني):))330 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 330 ( (: الكنوني) حمزة  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
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 340 ( (: الكنوني) محمد  السيد 

للحصة) درهم  (100 بقيمة) حصة 

والعائلية) الشخصية  األسماء) (1-  $.

وصفات ومواطن الشركاء):

الكنوني) الدنن  عماد  السيد 
42)زيقة) عنوايه)ا()وارع االسماعلية)

2)فاس) اواليدا اقامة املفتاح الزهور)

30000)فاس املغرب.

عنوايه)ا() الكنوني  حمزة  السيد 
اواليدا) زيقة  (42 االسماعلية) وارع 

اقامة املفتاح الزهور)2)فاس)30000 

فاس املغرب.

الكنوني عنوايه)ا() السيد محمد 

تجزئة اكدا8 زيقة)22)عمارة)28)وقة)

البيضاء) مومن  سيدي  (1 طابق) (3

20000)البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الكنوني عنوايه)ا() السيد محمد 

تجزئة اكدا8 زيقة)22)عمارة)28)وقة)

البيضاء) مومن  سيدي  (1 طابق) (3

20000)البيضاء)املغرب

عنوايه)ا() الكنوني  حمزة  السيد 
اواليدا) زيقة  (42 االسماعلية) وارع 

اقامة املفتاح الزهور)2)فاس)30000 

فاس املغرب)

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

التجارية بفاس))بتاريخ)19)ماي)2021 

تحت رقم)2407.

157I

EUROMED COMPTA-SARL

TOUBKAL TOUR
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

EUROMED COMPTA-SARL

 Bureau(N° 4 1er(etage(Imm

 N° 1106 Lot(Al(Massar

 QI(Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 TOUBKAL TOUR

وركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الكرم رقم 399 الحي الصناعي 

مراكش - 40000 مراكش املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 115093

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (17

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TOUBKAL TOUR

نتمحور) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

نشاط الشركة حو8 أعما8 املخرطة)

الصناعة) وميكاييك  والطحن 

والتجدند.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الصناعي) الحي  (399 رقم) الكرم 

مراكش)-)40000)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: اتكموت) خالد  السيد 

للحصة) درهم  (100 بقيمة) حصة 

 1.000 (: اتكموت) خالد  1السيد   $.

بقيمة)100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوايه)ا() اتكموت  خالد  السيد 

 16 رقم) مبارك  سيدي  تاركة  حي 

مراكش)40000)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوايه)ا() اتكموت  خالد  السيد 

 16 رقم) مبارك  سيدي  تاركة  حي 

مراكش)40000)مراكش املغرب).

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
ماي) (21 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2021)تحت رقم)124234.

158I

ABA GESTION SARLAU

DANI WEB
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

ABA GESTION SARLAU
 AV(MED(V 3EME(ETG 38
 BUREAU 12 ، 30000، FES

MAROC
DANI WEB وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 332 وارع 

إبراهيم الروداني إقامة ريحان  
الطابق 5 رقم 21 حي املعاريف 

الدارالبيضاء - 20000 الدارالبيضاء 
ااملغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 503795

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (10
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 DANI (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.WEB
 agence de(:(غرض الشركة بإنجاز
 publicité prestation de services
  informatique commerciale

..Agence digital
 332 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
وارع إبراهيم الروداني إقامة ريحان))
املعاريف) حي  (21 رقم) (5 الطابق)
20000)الدارالبيضاء) الدارالبيضاء)-)

ااملغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
جنون) انغيمة  إحسان  السيدة 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000   :

الشخصية) األسماء) (1- ($. للحصة)

والعائلية وصفات ومواطن الشركاء):
جنون) انغيمة  إحسان  السيدة 

عبد) بن  محمد  وارع  ( عنوايه)ا()

 06 الشقة) (14 العمارة) الكراكي  هللا 

الرباط)) (10000 ( الرباط) العرفان 

ااملغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الدنن) تاج  محمد  السيد 

 238 عنوايه)ا() الدحاني  الفاللي 

 4 وقة) (4 طابق) الزرقطوني  وارع 

الدارالبيضاء) (20000 الدارالبيضاء)

ااملغرب)

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

 21 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)779176.

159I

ELASTIS

ELASTIS
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

ELASTIS

املنطقة الصناعية مغوغة املمر 

رقم 3 القطعة األرضية رقم 109 ، 

90060، طنجة املغرب

ELASTIS وركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي املنطقة 

الصناعية مغوغة املمر رقم 3 

القطعة األرضية رقم 109 - 90060 

طنجة  املغرب

تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

 116421
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في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (18

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ELASTIS

إيجاز) ( (: بإنجاز) الشركة  غرض 

االعما8 املتعلقة بصناعة النسيج.

املنطقة) (: عنوان املقر االجتماعي)

 3 رقم) املمر  مغوغة  الصناعية 

 90060 -  109 القطعة األرضية رقم)

طنجة))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 90.000 ( الشركة:) رأسما8  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 45 ( (: أبضالص) محمد  السيد 

حصة بقيمة)1.000)درهم للحصة).

حصة) (45 ( (: السيد إناد ترجمان)

($. للحصة) درهم  (1.000 بقيمة)

والعائلية) الشخصية  األسماء) (1-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد محمد أبضالص عنوايه)ا()

طريق سيدي عمار جامع املقراع ڤال)

أبضالص)90060)طنجة املغرب).

عنوايه)ا() ترجمان  إناد  السيد 

كاب) طريق  (5 رقم) بيلير  إقامة 

سپارطيل))90060)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد أبضالص عنوايه)ا()

طريق سيدي عمار جامع املقراع ڤال)

أبضالص)90060)طنجة))املغرب

عنوايه)ا() ترجمان  إناد  السيد 

كاب) طريق  (5 رقم) بيلير  إقامة 

سپارطيل))90060)طنجة املغرب)

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (18 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)-.

160I

CESA PROJECT

CESA PROJECT
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

CESA PROJECT
61 وارع اللة ناقوت زاوية مصطفى 

املعاني الطابق 2 الرقم 69 ، 
20090، الدار البيضاء املغرب
CESA PROJECT وركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 61 وارع 
اللة ناقوت زاوية مصطفى املعاني 
الطابق  2 الرقم - 69   - 20090 

الدار البيضاء  املغرب
تأسيس وركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 502867

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (05
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 CESA (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.PROJECT
أعما8) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

بناء.
61)وارع) عنوان املقر االجتماعي):)
املعاني) مصطفى  زاوية  ناقوت  اللة 
الطابق))2)الرقم)-)69   - 20090)الدار)

البيضاء))املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: ابردان) أنوب  السيد 
للحصة) درهم  (100 بقيمة) حصة 
والعائلية) الشخصية  األسماء) (1-  $.

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوايه)ا()) ابردان  أنوب  السيد 
االزهر عمارة)12)رقم)66)وطر)11/1 
الدار) (20000 ( البريو�سي) سيدي 

البيضاء))املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوايه)ا()) ابردان  أنوب  السيد 
االزهر عمارة)12)رقم)66)وطر)11/1 
الدار) (20000 ( البريو�سي) سيدي 

البيضاء))املغرب)
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
 12 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)778112.
161I

FIDUCIAIRE(BALANCE(D’OR(sarlau

AMRAOUI LIL AAKAR
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

 FIDUCIAIRE BALANCE D›OR
sarlau

 BD ALLAL BEN ABDELLAH ET 5
 RUE(GHANDI 1IER(ETAGE(Appt
N°2 ، 60000، OUJDA(MAROC
AMRAOUI LIL AAKAR وركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 5 وارع 
عال8 بن عبد هللا و زيقة غايدي 
الطابق األو8 الرقم 2 - وجدة - 
60000 وجدة اململكة املغربية

تأسيس وركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 37361

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (20
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AMRAOUI LIL AAKAR
غرض الشركة بإنجاز):)*)ايجاز كل)

أوغا8 البناء)
*)املباني واملطور العقاري

وارع) (5 (: عنوان املقر االجتماعي)
غايدي) زيقة  و  هللا  عبد  بن  عال8 
(- وجدة) (- (2 الرقم) األو8  الطابق 

60000)وجدة اململكة املغربية.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 500 ( (: محمد) العمراوي  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 250 ( (: السيد العمراوي الحسن)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
السيد العمراوي مصطفى):))250 
للحصة) درهم  (100 بقيمة) حصة 
 500 (: محمد) العمراوي  1السيد   $.

بقيمة)50.000)درهم.
 250 (: الحسن) العمراوي  السيد 

بقيمة)25.000)درهم.
 250 (: السيد العمراوي مصطفى)

بقيمة)25.000)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد العمراوي محمد عنوايه)ا()
حي السمارة)1 60000)وجدة اململكة)

املغربية.
الحسن) العمراوي  السيد 
عنوايه)ا()حي الوحدة طريق تازة زيقة)
وجدة اململكة) (60000  15 رقم) (3 (8

املغربية.
مصطفى) العمراوي  السيد 
 8 زيقة ب) (1 حي السمارة) عنوايه)ا()
رقم)3 60000)وجدة اململكة املغربية.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الحسن) العمراوي  السيد 
عنوايه)ا()حي الوحدة طريق تازة زيقة)
وجدة اململكة) (60000  15 رقم) (3 (8

املغربية
السيد العمراوي محمد عنوايه)ا()
حي السمارة)1 60000)وجدة اململكة)

املغربية)
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
ماي) (20 بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

2021)تحت رقم)1857.
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ماتريس وان كونسلتين

EVOLUSOFT
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

ماتريس وان كونسلتين
وارع عال8 الفا�سي مجمع الحابوس 

2 عمارة أ وقة 21 مراكش ، 
40000، مراكش املغرب

EVOLUSOFT وركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي وارع 
عال8 الفا�سي مجمع الحبوس 2 

عمارة أ الشقة 21 - مراكش مراكش 
40000 مراكش املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 115055

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (19
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.EVOLUSOFT
برمجة) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

يظام املعلومات.
إصدار وتكامل حزم البرامج.

واالستشارات) اإلداري  الدعم 
لصالح الشركات.

وصياية) وتركيب  ووراء) بيع 
واستيراد وتصدنر أجهزة الكمبيوتر..

وارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 2 الحبوس) مجمع  الفا�سي  عال8 
عمارة أ الشقة)21)-)مراكش مراكش)

40000)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 ( الشركة:) رأسما8  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

العزيز) عبد  موالي  السيد 
بقيمة) حصة  (100 ( (: منصور) اد 
األسماء) (1- ($. للحصة) درهم  (100
وصفات) والعائلية  الشخصية 

ومواطن الشركاء):
اد) العزيز  عبد  موالي  السيد 
تسلطايت) تجزئة  عنوايه)ا() منصور 
مراكش) (40000 سيبع) (336 رقم)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
اد) العزيز  عبد  موالي  السيد 
تسلطايت) تجزئة  عنوايه)ا() منصور 
مراكش) (40000 سيبع) (336 رقم)

املغرب)
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
ماي) (20 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2021)تحت رقم)124193.
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Société somicoc

شركة داداس
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

Société somicoc
 Rue(Abbas(mssadi(appt 2  VN

Fes، 30000، Fes(Maroc
وركة داداس  وركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 

26 تجزئة سوبرويور1 وارع ابن 
الخطيب  - 30000 فاس املغرب
تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 67911
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (03
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
وركة) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

داداس).

منعش) (: بإنجاز) الشركة  غرض 
عقاري.

رقم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
ابن) وارع  سوبرويور1) تجزئة  (26

الخطيب))-)30000)فاس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 667 ( (: محمد) مخلص  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 333 ( (: هللا) عبد  بنعيم  السيد 
للحصة) درهم  (100 بقيمة) حصة 
والعائلية) الشخصية  األسماء) (1-  $.

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوايه)ا() محمد  مخلص  السيد 
ابن) وارع  (1 سوبرويور) تجزئة  (26

الخطيب))30000)فاس املغرب.
السيد بنعيم عبد هللا عنوايه)ا()
2)الزهور) 2)اقامة غيثة) وارع بيروت)

2  30000)فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوايه)ا() محمد  مخلص  السيد 
ابن) وارع  (1 سوبرويور) تجزئة  (26

الخطيب))30000)فاس املغرب)
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
التجارية بفاس))بتاريخ)20)ماي)2021 

تحت رقم)2436/2021.

164I

zakaria(gestion(snc 

NURBADENT
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

zakaria(gestion(snc
 rue maarakat badr erac 29

 khemisset(n ، 15000، khemisset
maroc

NURBADENT وركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي  23 ايوا8 
عمارة فلوري 11 مكتب 4 ميموزا 

القنيطرة - 14000 القنيطرة 
املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

 .29275

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)10)مارس)2021)تم))تحويل))

املقر االجتماعي الحالي للشركة من)«)

 4 11)مكتب) ايوا8 عمارة فلوري) (23

ميموزا القنيطرة)-)14000)القنيطرة)

الجميل) املنظر  (154» إلى) املغرب»)

الخميسات)) (15000 (- الخميسات)

املغرب».

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

 12 بتاريخ) ( بالخميسات) االبتدائية 

ماي)2021)تحت رقم)423.
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COMPTE A JOUR

HERMABAY TRANS
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

COMPTE A JOUR

 AV(SAKIA(EL(HAMRAE(N° 13

 2EME(ETG(N° 4 NADOR ،

62000، NADOR(MAROC

HERMABAY TRANS وركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي   حي 

عريض 3 زيقة 299 رقم 20 - 

62000 الناظور املغرب

تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 22087

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (19

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.HERMABAY TRANS

غرض الشركة بإنجاز):)يقل السلع)

لحساب الغير.



11807 الجريدة الرسميةعدد)5667 - 28)ووا8)1442 )9)نوييو)2021) 

حي) ( ( (: االجتماعي) املقر  عنوان 
عريض)3)زيقة)299)رقم)20 - 62000 

الناظور املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد)))هشام بياض):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

 500 ( (: بغداد) الحرما�سي  السيد 

للحصة) درهم  (100 بقيمة) حصة 

والعائلية) الشخصية  األسماء) (1-  $.

وصفات ومواطن الشركاء):

هشام بياض عنوايه)ا() ( ( السيد)

حي عريض سكتور اا مسجد السالم)

62000)الناظور املغرب.

السيد الحرما�سي بغداد عنوايه)ا()))
 20 رقم) (299 زيقة) (3 عريض) حي 

62000)الناظور املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الحرما�سي بغداد عنوايه)ا()))
 20 رقم) (299 زيقة) (3 عريض) حي 

62000)الناظور املغرب

هشام بياض عنوايه)ا() ( ( السيد)

حي عريض سكتور اا مسجد السالم)

62000)الناظور املغرب)

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (03 بتاريخ) ( االبتدائية بالناضور)

2021)تحت رقم)897.
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select conseil

 ATLAS VEHICULES
INDUSTRIELS

وركة ذات املسؤولية املحدودة
مالءمة النظام األسا�سي للشركة

select conseil

وارع عبد املومن عمارة421 الطابق 

الرابع رقم16 ، 20360، البيضاء 

املغرب

 ATLAS VEHICULES

INDUSTRIELS

 «وركة ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجتماعي: وارع 
موالي اسماعيل طريق الرباط 
الحي الصناعي الدارالبيضاء - - 

الدارالبيضاء املغرب.
«مالءمة النظام األسا�سي للشركة»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

 .72191
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)10)ماي)2021
األسا�سي) النظام  مالءمة  تقرر 
القايون:) مقتضيات  مع  للشركة 

تجدند القايون االسا�سي
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم  (
 20 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)779061.
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DLE CONSEIL

DLE CONSEIL
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

DLE CONSEIL
 rue Ahmed BARAKAT ,49

 rez-de-chaussée, n°3 Maârif ،
20200، Casablanca(maroc
DLE CONSEIL وركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 49 وارع 
أحمد بركات الدور األر�سي رقم 3 
املعاريف الدار البيضاء - 20200 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس وركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 497409

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القايون) (2021 مارس) (01
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 DLE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CONSEIL
تقدنم) ( (: بإنجاز) الشركة  غرض 
في) مختلفة  استشارية  خدمات 
واإلدارة) والتنظيم  اإلستراتيجية 
واملوارد) املعلومات  ويظم  واإلدارة 
من) (، واالتصا8) والتسويق  البشرية 

التصميم إلى التنفيذ)؛
لألفراد) الدعم  خدمات  تقدنم  (-
واملنظمات) واملجتمعات  والشركات 

العامة أو الخاصة األخرى)؛
التدريب) خدمات  توفير  (-

الشخصية)؛
-)تقدنم خدمات بناء)الفريق.

مرتبطة) خدمة  أو  عملية  أي  (-
لغرض) مباور  غير  أو  مباور  بشكل 

الشركة املذكور أعاله).
49)وارع) عنوان املقر االجتماعي):)
 3 رقم) األر�سي  الدور  بركات  أحمد 
 20200 (- البيضاء) الدار  املعاريف 

الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 ( الشركة:) رأسما8  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
جود) موايا  ماري  داميان  السيد 
دي الريفير):))100)حصة بقيمة)100 
داميان) 1السيد  ($. للحصة) درهم 
 100 (: الريفير) دي  موايا جود  ماري 

بقيمة)100)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
جود) موايا  ماري  داميان  السيد 
أبو) وارع  (10 عنوايه)ا() الريفير  دي 
عبد هللا بلحاج)،)أيفا)،)الدار البيضاء)
البيضاء) الدار  (20200 )املغرب()

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
جود) موايا  ماري  داميان  السيد 
أبو) وارع  (10 عنوايه)ا() الريفير  دي 
عبد هللا بلحاج)،)أيفا)،)الدار البيضاء)
البيضاء) الدار  (20200 )املغرب()

املغرب).

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

 01 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أبريل)2021)تحت رقم)497409.
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الوكالة العامة للخدمات

 AL-SHAFIEE F15
INVESTMENT

وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

الوكالة العامة للخدمات

ساحة العدالة ، 93100، الفنيدق 

املغرب

 AL-SHAFIEE(F15 INVESTMENT

وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي طنجة 

البالية زيقة 105 تجزئة البحر 

االبيض املتوسط 970 الطابق 

السفلي - 93000 طنجة املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 116501

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (26

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

AL- (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SHAFIEE F15 INVESTMENT

اعما8) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

البناء)املختلفة.

طنجة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

البحر) تجزئة  (105 زيقة) البالية 

الطابق) (970 املتوسط) االبيض 

السفلي)-)93000)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
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 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

صالح) بن  علي  بن  فهد  السيد 
بقيمة) حصة  (1.000 ( (: وافعي)
األسماء) (1- ($. للحصة) درهم  (100
وصفات) والعائلية  الشخصية 

ومواطن الشركاء):
صالح) بن  علي  بن  فهد  السيد 
اململكة) جدة  عنوايه)ا() وافعي 
جدة)) (93000 السعودنة) العربية 

اململكة العربية السعودنة.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
صالح) بن  علي  بن  فهد  السيد 
اململكة) جدة  عنوايه)ا() وافعي 
جدة)) (93000 السعودنة) العربية 

اململكة العربية السعودنة)
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
ماي) (18 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)4603.
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أسماء)ميدنا

ONE SPORT
وركة ذات املسؤولية املحدودة

حل وركة

أسماء ميدنا
وارع صهيب الرومي بلوك 39 الرقم 

20 البريو�سي البيضاء، 20000، 
البيضاء املغرب

ONE SPORT  وركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة مجد 
وارع ابن خلدون رقم 2 بنسليمان  
بنسليمان 13000 بنسليمان املغرب.

حل وركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

 .4897
العام) الجمع  بمقت�سى 
 2020 يويبر) (11 اإلستثنائياملؤرخ في)
املسؤولية) ذات  وركة  حل  تقرر 
مبلغ) ( ( (ONE SPORT املحدودة)
درهم) (100.000,00 رأسمالها)
وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة مجد)
بنسليمان)) (2 وارع ابن خلدون رقم)

بنسليمان املغرب) (13000 بنسليمان)

يتيجة 8):)عدم االوتغا8.

و حدد مقر التصفية ب اقامة مجد)

بنسليمان) (2 وارع ابن خلدون رقم)

بنسليمان)13000)بنسليمان املغرب.)

و عين:

و) اكضيض  ( ( احمد) السيد)ة()

عنوايه)ا()حي الفرح بلوك ج رقم)597 

بنسليمان املغرب) (13000 بنسليمان)

كمصفي))ة()للشركة.

الحدود) اإلقتضاء) وعند  (

املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية)

:)اقامة مجد وارع ابن خلدون رقم)2 

بنسليمان

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

 25 بتاريخ) ( باملحمدنة) االبتدائية 

دجنبر)2020)تحت رقم)441.
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ADVOLIS

CO-FABRI-BITUMES
إعالن متعدد القرارات

ADVOLIS

 N°59,BD(MED(V,IMM

 AMRANI,3EME(ETAGE(OUJDA،

60000، oujda(MAROC

CO-FABRI-BITUMES «وركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»

وعنوان مقرها االجتماعي: زاوية 

وارع موالي الحسن ووارع الجيش 

امللكي عمارة بيوي الطابق األو8 

الشقة رقم 2 - 60000 وجدة 

املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

 .23111

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

اتخاذ) تم  (2021 ماي) (04 في) املؤرخ 

القرارات التالية:)

على) ننص  الذي  (:01 رقم) قرار 
السيدة بعيوي فاتحة) وهبت  مانلي:)
في) لها  اململوكة  حصة  (130.000
(«CO-FABRI-BITUMES (» وركة)

لفائدة السيد بعوي عبد الرحيم))
على) ننص  الذي  (:02 رقم) قرار 
مانلي:)اتفق اعضاء)الجمع العام على)
مغادرة السيدة بعيوي فاتحة للشركة)
كمسيرة) منصبها  من  واستقالتها 
وحيدة للشركة وتسمية السيد عبد)
الرحيم بعوي))كمسير وحيد وإعطائه)
وتمثيل) لتسيير  الصالحية  كامل 

الشركة وذلك ملدة غير محدودة)
على) ننص  الذي  (:03 رقم) قرار 
العام) الجمع  اعضاء) اتفق  مانلي:)
القايون) تحيين  على  وباالجماع 

األسا�سي للشركة)
وتبعا لذلك تم تعدنل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
الذي) بند رقم القايون األسا�سي:)
القايون) تحيين  مانلي:) على  ننص 

األسا�سي)
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
ماي) (19 بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

2021)تحت رقم)1846.
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bemultico((بيمولتيكو

 BUREAU D’ESTIMATION
 COORDINATION ET

METRE
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

bemultico  بيمولتيكو
رقم 106 وقة رقم 01 الزيتون 

املعركة -مكناس ، 50060، مكناس 
مكناس

 BUREAU(D’ESTIMATION
 COORDINATION ET METRE
وركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي زيقة ابو 
حسان املراني اقمة اميرة 02 الشقة 

25 املدننة الجدندة مكناس - 
50000 مكناس املغرب

تأسيس وركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 52459

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القايون) (2021 فبرانر) (05
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 BUREAU( D’ESTIMATION

.COORDINATION ET METRE
مدقق) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

مساح الكميات
زيقة ابو) (: عنوان املقر االجتماعي)
الشقة) (02 حسان املراني اقمة اميرة)
25)املدننة الجدندة مكناس)-)50000 

مكناس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
((: ( العلوي) هشام  موالي  السيد 
500)حصة بقيمة)100)درهم للحصة)
 500 ( (: السهالوي) هللا  عبد  السيد 
للحصة) درهم  (100 بقيمة) حصة 
والعائلية) الشخصية  األسماء) (1-  $.

وصفات ومواطن الشركاء):
العلوي)) هشام  موالي  السيد 
عنوايه)ا()الحي))الجدند رقم)13)ارفود))

52200)ارفود املغرب.
السهالوي) هللا  عبد  السيد 
عنوايه)ا()قصر موالي ابراهيم ع ص)

ز ارفود)52200)ارفود املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
العلوي)) هشام  موالي  السيد 
عنوايه)ا()الحي))الجدند رقم)13)ارفود))

52200)ارفود املغرب
السهالوي) هللا  عبد  السيد 
عنوايه)ا()قصر موالي ابراهيم ع ص)

ز ارفود)52200)ارفود املغرب)
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
مارس) (03 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

2021)تحت رقم)1083.
172I
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ADVOLIS

EXEN CONSULTING
إعالن متعدد القرارات

ADVOLIS

 N°59,BD(MED(V,IMM

 AMRANI,3EME(ETAGE(OUJDA،

60000، oujda(MAROC

EXEN CONSULTING «وركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»

وعنوان مقرها االجتماعي: زيقة إبن 

رود املكتب رقمG الطابق الرابع - 

60000 وجدة املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

 .28403

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)14)أبريل)2021

تم اتخاذ القرارات التالية:)

على) ننص  الذي  (:01 رقم) قرار 

الدنن) صالح  السيد  وهب  مانلي:)

مجموع) من  حصة  (30 خليفي)

وركة) في  نمليكها  التي  الحصص 

لصالح) (EXEN CONSULTING

خليفي املهدي

ننص) الذي  (:02 رقم) قرار 

الشركة) رأسما8  رفع  مانلي:) على 

درهم) («90.000,00» قدره) بمبلغ 

إلى) ( درهم) («10.000,00» من) أي 

دمج) خال8  «100.000,00»من 

األرباح املحتجزة

على) ننص  الذي  (:03 رقم) قرار 

القايوني) الشكل  تحويل  مانلي:)

ذات مسؤولية) «وركة  للشركة من)

إلى) (» محدودة ذات الشريك الوحيد)

«وركة ذات املسؤولية املحدودة)«)

على) ننص  الذي  (:04 رقم) قرار 

مانلي:)تحيين القايون األسا�سي))

وتبعا لذلك تم تعدنل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

الذي) بند رقم القايون األسا�سي:)
القايون) تحيين  مانلي:) على  ننص 

األسا�سي).

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
أبريل) (26 بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

2021)تحت رقم)1562.
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FIDACTIVE

 STE HAJI DE GENIE CIVIL » »
»«SOHAGEC

وركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

FIDACTIVE
 Lot(N°545 N° 3 &4  2éme(etage

 hay(mohammadi(AGADIR ،
80000، AGADIR(MAROC

 STE HAJI DE GENIE CIVIL »
SOHAGEC» «» وركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي : الطابق 

الثاني رقم 107 بلوك 8 حي القدس   
- 80000 اكادنر  املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 .20435
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2021 31)مارس) املؤرخ في)
 STE( HAJI( DE( GENIE( CIVIL( » (»
SOHAGEC»»)وركة ذات املسؤولية)
 150.000 رأسمالها) مبلغ  املحدودة 
اإلجتماعي) مقرها  وعنوان  درهم 
حي) (8 بلوك) (107 الطابق الثاني رقم)
املغرب) ( اكادنر) (80000 (- ( ( القدس)

يتيجة لتصفية ودنة.
و عين:

انت) ( رويد انت حجي) ( السيد)ة()
رياض) ب7) بلوك  عنوايه)ا() و  حجي 
 80000 ( ( ( اهل سوس حي الداخلة)
اكادنر))املغرب كمصفي))ة()للشركة.)

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
وفي الطابق) (2021 مارس) (31 بتاريخ)
حي القدس))) (8 بلوك) (107 الثاني رقم)

- 80000)اكادنر))املغرب.
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
ماي) (19 بتاريخ) ( باكادنر) التجارية 

2021)تحت رقم)99626.

174I

امغار عبد الغافور

CENTRO DE BEAUTE RAJOT
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

امغار عبد الغافور
وارع الجيش امللكي اقامة النور رقم 
1 الطابق االو8 تطوان ، 93000، 

تطوان املغرب
  CENTRO DE BEAUTE RAJOT
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

سو�سي طابق ار�سي رقم 2 مرتيل  - 
93000 مرتيل املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 29413

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (28
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. CENTRO DE BEAUTE RAJOT
 SALON (: غرض الشركة بإنجاز)
 DE COIFFURE ET ESTHETIQUE

POUR DAMES
 SPA ET TOUTES ACTIVITES

. SIMILAIRES
تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
(- ( مرتيل) (2 سو�سي طابق ار�سي رقم)

93000)مرتيل املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيدة رجاء)امنور)):))100)حصة)
($. للحصة) درهم  (1.000 بقيمة)
بقيمة) (100 (: ( امنور) 1السيدة رجاء)

1.000)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوايه)ا() ( امنور) رجاء) السيدة 
 81 رقم) (03 زيقة) دجيببوتي  وارع 

الطابق)02)وقة)03)تطوان))93000 

مرتيل))املغرب).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوايه)ا() ( امنور) رجاء) السيدة 
 81 رقم) (03 زيقة) دجيببوتي  وارع 

الطابق)02)وقة)03)تطوان))93000 

مرتيل املغرب))

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (10 بتاريخ) ( بتطوان) االبتدائية 

2021)تحت رقم)1043.
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FIDUCIAIRE AJBARI sarl

NOUHA FASHION
إعالن متعدد القرارات

FIDUCIAIRE AJBARI sarl

AV. PRINCE(HERITIER.N° 200.

 ETAGE 2.APPT.  N° 8. ، 90020،

TANGER MAROC

NOUHA FASHION «وركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»

وعنوان مقرها االجتماعي: زيقة 

تارودايت، مركب أبراج طنجة، 

بلوك 6، مكتب رقم 13 مكرر  - 

90000 طنجة املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

 .110881

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)19)أبريل)2021

تم اتخاذ القرارات التالية:)

على) ننص  الذي  (:1 رقم) قرار 
مانلي:)رفع رأسما8 الشركة من مائة)

مائة) إلى  ()100.000,00( درهم) ألف 

وستة وستون ألف وسبعمائة درهم)

إصدار) بمتوسط  ()166.700,00(

667)حصة جدندة بقيمة مائة درهم)

)100,00()للحصة الواحدة.
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قرار رقم)2:)الذي ننص على مانلي:)
للشركة) القايوني  الشكل  تحويل 
محدودة) مسؤولية  ذات  وركة  من 
ذات) وركة  إلى  وحيد  بشريك 

مسؤولية محدودة بتعدد الشركاء.
قرار رقم)3:)الذي ننص على مانلي:)
للشركة) االجتماعي  املقر  تحويل 
بزيقة) الكائن  السابق  العنوان  من 
تارودايت،)مركب أبراج طنجة،)بلوك)
6،)مكتب رقم)13)مكرر،)إلى العنوان)
املجد،) حي  بطنجة،) الكائن  الجدند 
(،E عمارة) (،C املجوعة) اقامة الفجر،)

الطابق األر�سي،)محل رقم)7. 
على) ننص  الذي  (:4 رقم) قرار 
تجدند الثقة في اآلنسة نهيلة) مانلي:)
الحاملة للبطاقة الوطنية) حموون،)
كمسيرة وحيدة مع) (،K546301 رقم)

عدم تحدند املدة.
قرار رقم)5:)الذي ننص على مانلي:)
من) محينة  نسخة  على  املصادقة 

القايون األسا�سي للشركة.)
وتبعا لذلك تم تعدنل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
الذي) الشركة:) -مقر  (4 رقم) بند 
ننص على مانلي:)نوجد املقر الرئي�سي)
اقامة) املجد،) حي  بطنجة،) للشركة 
الفجر،)املجوعة)C،)عمارة)E،)الطابق)
ويمكن يقله) ( (.7 محل رقم) األر�سي،)
إلى أي مكان آخر بنفس الجهة بقرار)
ويمكن) التسيير،) مجلس  من  عادي 
أنضا يقله ألي مكان آخر بقرار جماعي)
االستثنائي) العام  الجمع  نتخذه 

للشركاء.
الذي) -املساهمات:) (6 رقم) بند 
اآلتي) قدم الشركاء) ننص على مانلي:)
النقدنة) املساهمات  أسمائهم  ذكر 

التالية:
مبلغ) حموون،) نهيلة  اآلنسة 

100.000,00)درهم.))
مبلغ) بويدا،) ناسين  السيد 
مجمـــــــــــــــــوع) درهم.) (66.700,00

املساهمات)166.700,00)درهم.)))
مبلغ) املساهمون  الشركاء) حرر  وقد 
مبلغ) أي  بالكامل،) الشركة  رأسما8 

166.700,00)درهم.

الشركة:) -رأسما8  (7 رقم) بند 
الذي ننص على مانلي:)حدد رأسما8)
الشركة في مبلغ مائة وستة وستون)
 166.700,00( ألف وسبعمائة درهم)
1.667حصة،) إلى) مقسمة  درهم(،)
درهم) مائة  منها  واحدة  كل  قيمة 
للشركاء) مخولة  )100,00درهم()
حسب نسبة مساهمتهم في رأس املا8)

كالتالي:)•
 1.000 حموون،) نهيلة  اآلنسة 
 667 السيد ناسين بويدا،) حصة.)•)
حصة.) (1.677 املجمـــــــــــــــــوع) حصة.)
في) الحصص  بأن  الشركاء) ويصرح 
الشركة املحدثة بموجبه و زعت بينهم)
حسب نسبة مساهمتهم في رأسما8)
بالكامل) محررة  بأنها  و  الشركة،)
بإنداع األصو8 طبقا ملقتضيات البند)

6)أعاله.
الشركة:) -إدارة  (14 رقم) بند 
الذي ننص على مانلي:)يسير الشركة)
شخص أو مجموعة من األشخاص)
الشركاء) بين  من  املختارين  الذاتيين 
أو خارجهم بالقايون األسا�سي أو بقرار)
الشركاء) قرر  ولقد  للشركاء.) عادي 
حموون،) نهيلة  اآلنسة  تعيين 
رقم) الوطنية  للبطاقة  الحاملة 
K546301،)كمسيرة وحيدة مع عدم)
تحدند املدة وهو ال�سيء)الذي قبلته.)

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
ماي) (19 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 
من السجل) (4616 تحت رقم) (2021

الترتيبي.
176I

FIDUBAC SARL

AHORA FOOD
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

FIDUBAC SARL
162مكرر وارع نوسف ابن تاوفين 
 NADOR، الشقة رقم 11 الناضور

62000، nador(maroc
AHORA FOOD وركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 
املستوصف بني ايصار الناظور - 

62000  الناظور املغرب
تأسيس وركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 22191

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (04
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AHORA FOOD
-التجارة) (: غرض الشركة بإنجاز)

في املنتجات االستهالكية الكبيرة
املنتجات) وتصدنر  -استيراد 

االستهالكية الكبيرة
-أعما8 أو إنشاءات متنوعة.

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
(- الناظور) ايصار  بني  املستوصف 

62000))الناظور املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد عبد الجليل اوراغ):))1.000 
للحصة) درهم  (100 بقيمة) حصة 
والعائلية) الشخصية  األسماء) (1-  $.

وصفات ومواطن الشركاء):
اوراغ) الجليل  عبد  السيد 
الناظور) املركز  ويكر  بني  عنوايه)ا()

62000))الناظور املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
اوراغ) الجليل  عبد  السيد 
الناظور) املركز  ويكر  بني  عنوايه)ا()

62000))الناظور املغرب)
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
ماي) (20 بتاريخ) ( االبتدائية بالناضور)

2021)تحت رقم)1019.
177I

TANWIR AUDIT ET CONSEIL

BOURMA TRANS
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

TANWIR AUDIT ET CONSEIL

 AVENUE(HASSAN 1ER(CITY

 DAKHLA(AGADIR(AGADIR،

80000، AGADIR(MAROC

BOURMA TRANS وركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 

24 وارع 3501 تابارين الدويرة 

الجهادنة - 86150 إيزكان املغرب

تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 23349

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القايون) (2021 مارس) (29

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BOURMA TRANS

النقل) ( (: بإنجاز) الشركة  غرض 

الدولي للبضائع ييابة عن اآلخرين
رقم) (: االجتماعي) املقر  .عنوان 

الدويرة) تابارين  (3501 وارع) (24

الجهادنة)-)86150)إيزكان املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: بورما) علي  السيد 

للحصة) درهم  (100 بقيمة) حصة 

والعائلية) الشخصية  األسماء) (1-  $.

وصفات ومواطن الشركاء):

دوار) السيد علي بورما عنوايه)ا()

تكرار رسموكة تيزييت)85000)تيزييت)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
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عنوايه)ا() محمد  مووان  السيد 

حي االمان)1)بوجدور)71000)بوجدور)

املغرب)

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (20 بتاريخ) ( بايزكان) االبتدائية 

2021)تحت رقم)1130.

178I

PRESTACOMPTA

ROJE HELAT
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

PRESTACOMPTA

الطابق األو8 ,تجزئة املسيرة رقم 

 CHICHAOUA، 370,  ويشاوة

41000، ويشاوة املغرب

ROJE HELAT وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي عبد 

املالك الخطابي  إقامة جواد عمارة 

109 وقة 43 الطابق 3 مراكش    - 

40000 مراكش املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

 115031

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (28

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 ROJE (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.HELAT

-1حفر) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

االبار بواسطة االت ميكاييكية

االوغا8) مختلف  في  مقاو8  (2-

والبناء

-3)تاجر.

حي عبد) (: عنوان املقر االجتماعي)
إقامة جواد عمارة) ( املالك الخطابي)
(- ( ( ( 3)مراكش) 43)الطابق) 109)وقة)

40000)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
1.000)حصة) ( (: السيد يبو مورو)
بقيمة)100)درهم للحصة).$)1السيد)

يبو مورو):)1000)بقيمة)100)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوايه)ا() مورو  يبو  السيد 

ويشاوة)41000)ويشاوة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوايه)ا() مورو  يبو  السيد 

ويشاوة)41000)ويشاوة املغرب)
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
ماي) (20 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2021)تحت رقم)6167.

179I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

RACONF SAISS
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

 SOCIETE FIDU SOUMAYA
SARL-AU

 FES, AV(DES(FAR(IMM(SAIDI
 BUREAU(FATH 2EME(ETAGE
 APPT(N °7 VN ، 30000، fès

Maroc
RACONF SAISS وركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي الدوير 
وارع الحسيمة  - 34122 تاويات 

املغرب
تأسيس وركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 1847

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القايون) (2021 مارس) (22

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.RACONF SAISS

تصنيع) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

قطع خاصة للتجارة واالكسسوارات)

بالصناعات) الخاصة  األدوات  أو 

النسيجية.

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 34122 (- ( الحسيمة) وارع  الدوير 

تاويات املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: راقي) محمد  السيدة 

للحصة) درهم  (100 بقيمة) حصة 

والعائلية) الشخصية  األسماء) (1-  $.

وصفات ومواطن الشركاء):

حي) عنوايه)ا() راقي  السيد محمد 

 35000  29 رقم) ب  بلوك  العلويين 

تازة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

حي) عنوايه)ا() راقي  السيد محمد 

 35000  29 رقم) ب  بلوك  العلويين 

تازة املغرب)

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (07 بتاريخ) ( بتاويات) االبتدائية 

2021)تحت رقم)251/2021.

180I

STE TIB COMPT SARL AU

OUED EL HEIMER CASH
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

STE TIB COMPT SARL AU
ملتقى وارع املرابطين وزيقة 

البخاري إقامة بغدادي مكتب رقم 
05 ، 60000، وجدة املغرب

OUED EL HEIMER CASH وركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي واد الحيمر 
الحي االروبي جرادة تيولي - 64000 

وجدة املغرب
تأسيس وركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 37355

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (27
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 OUED(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.EL HEIMER CASH
صرف) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

العمالت و تسهيالت دفع الفواتير.
واد) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
(- تيولي) جرادة  االروبي  الحي  الحيمر 

64000)وجدة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: السيد بوصلعة محمد)
للحصة) درهم  (100 بقيمة) حصة 
والعائلية) الشخصية  األسماء) (1-  $.

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد بوصلعة محمد عنوايه)ا()
 61200 املقاومة) تجزئة  (76 رقم)

بوعرفة املغرب.
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والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بوصلعة محمد عنوايه)ا()

 61200 املقاومة) تجزئة  (76 رقم)

بوعرفة املغرب)

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (19 بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

2021)تحت رقم)1843.

181I

FIDUCIA-MID

 TAMAYLT MINERAL SARL

AU

وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

FIDUCIA-MID

رقم 98 الطابق االو8 طريق مكناس 

ميمال8 ميدلت ، 54350، ميدلت 

ميدلت

  TAMAYLT MINERAL SARL AU

وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 7 

ازوكاغن سوق االحد - 54350 

ميدلت املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

 .2601

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تمت) (2021 أبريل) (19 في) املؤرخ 

املصادقة على):

انت) ( جواد) )ة() السيد) تفويت 

من) اجتماعية  حصة  (500 ( ميمون)

السيد) ( لفائدة) حصة  (1.000 أصل)

أبريل) (19 مسعت بتاريخ) ( حميد) )ة()

.2021

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم  (

ماي) (18 بتاريخ) ( بميدلت) االبتدائية 

2021)تحت رقم)146.

182I

امغار عبد الغافور

CHIKEN PHONE
وركة ذات املسؤولية املحدودة

حل وركة

امغار عبد الغافور

وارع الجيش امللكي اقامة النور رقم 

1 الطابق االو8 تطوان ، 93000، 

تطوان املغرب

CHIKEN PHONE  وركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي وارع 

موالي رويد اقامة العابيدي رقم 31 

املضيق  - 93000 املضيق املغرب.

حل وركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

 .26125

العام) الجمع  بمقت�سى 

 2021 أبريل) (26 اإلستثنائياملؤرخ في)

املسؤولية) ذات  وركة  حل  تقرر 

مبلغ) ( ( (CHIKEN PHONE املحدودة)
وعنوان) درهم  (100.000 رأسمالها)

مقرها اإلجتماعي وارع موالي رويد)

(- ( املضيق) (31 العابيدي رقم) اقامة 

(: (8 يتيجة  املغرب  املضيق  (93000

خسارة.

وارع) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

موالي رويد اقامة العابيدي رقم)31 

املضيق))-)93000)املضيق))املغرب).)

و عين:

و) لعوانس  ( ( خالد) السيد)ة()

عنوايه)ا()بقعة)549)الطابق السفلي)

بئر الرامي الشرقية القنيطرة))14020 

)ة() كمصفي) ( املغرب) ( القنيطرة)

للشركة.

الحدود) اإلقتضاء) وعند  (

املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية)

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (10 بتاريخ) ( بتطوان) االبتدائية 

2021)تحت رقم)1044.

183I

zarkal(&(associés

 SINO-MAROC
 MINING INVESTMENT

MANAGEMENT
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

zarkal & associés
131 وارع عبد املومن الطابق 6 رقم 
22 ، 20100، الدار البيضاء املغرب

 SINO-MAROC MINING
  INVESTMENT MANAGEMENT
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 23، 
اقامة امايدا 2‘ وارع املسيرة 

 BD 131 5 الخضراء الطابق 3 رقم
ABDELMOUMEN 00000 الدار 

البيضاء املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
 .451681

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في)06)أبريل)2021)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
وارع املسيرة) (‘2 اقامة امايدا) (،23»
 BD  131  5 رقم) (3 الطابق) الخضراء)
الدار) (ABDELMOUMEN 00000
تجزئة) (184» إلى) املغرب») البيضاء)
منظريا سيدي معروف)-)0000)الدار)

البيضاء))املغرب».
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
 28 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أبريل)2021)تحت رقم)776253.
184I

zarkal(&(associés

 SINO-MAROC
 MINING INVESTMENT

MANAGEMENT
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جدند للشركة

zarkal & associés
131 وارع عبد املومن الطابق 6 رقم 
22 ، 20100، الدار البيضاء املغرب

 SINO-MAROC MINING
   INVESTMENT MANAGEMENT
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 184 
تجزئة منظريا سيدي معروف - 

0000 الدار البيضاء املغرب.
تعيين مسير جدند للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
 .451681

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم تعيين) (2021 أبريل) (26 املؤرخ في)
السيد)ة() للشركة  جدند  مسير 

WENLONG  LI))كمسير وحيد
تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
 19 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)778844.

185I

zarkal(&(associés

 MEDICAL ENEGINEERING
SOLUTIONS

وركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

zarkal & associés
131 وارع عبد املومن الطابق 6 رقم 
22 ، 20100، الدار البيضاء املغرب

 MEDICAL ENEGINEERING
SOLUTIONS وركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 3 زيقة 
ابن الجوزي - 000 الدار البيضاء 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
 .399857

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2020 يويبر) (26 في) املؤرخ 

املصادقة على):
 METEC ( وركة) تفويت 
حصة) (DIAGNOSTIC 400
حصة) (400 أصل) من  اجتماعية 
 YELLOW STONE ( وركة) ( لفائدة)

CAPITAL)بتاريخ)26)يويبر)2020.
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باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم  (
 19 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)778845.
186I

FIDUCIA-MID

 TAMAYLT MINERAL SARL
AU

وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

توسيع نشاط الشركة)

FIDUCIA-MID
رقم 98 الطابق االو8 طريق مكناس 
ميمال8 ميدلت ، 54350، ميدلت 

ميدلت
 TAMAYLT MINERAL SARL AU
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االجتماعي قم 7 
ازوكاغن سوق االحد  - 54350 

ميدلت املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
 .2601

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت) (2021 أبريل) (19 في) املؤرخ 
نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):
لحساب) البضائع  يقل 

الغير،التصدنر و االستيراد.
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم  (
ماي) (18 بتاريخ) ( بميدلت) االبتدائية 

2021)تحت رقم)146.
187I

zarkal(&(associés

SEVERA
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل وركة

zarkal & associés
131 وارع عبد املومن الطابق 6 رقم 
22 ، 20100، الدار البيضاء املغرب
SEVERA وركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي 98 وارع 
عين تاوجطات بوركون - 00 الدار 

البيضاء املغرب.
حل وركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
 .140211

الشريك) قرار  بمقت�سى 
 2021 أبريل) (30 في) الوحيداملؤرخ 
مسؤولية) ذات  وركة  حل  تقرر 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 
 100.000 رأسمالها) مبلغ  ( (SEVERA
 98 اإلجتماعي) درهم وعنوان مقرها 
 00 (- بوركون) تاوجطات  عين  وارع 
لم) (: املغرب يتيجة 8) الدار البيضاء)

يعد للشركة اي نشاط.
و حدد مقر التصفية ب)98)وارع)
عين تاوجطات بوركون)-)0000)الدار)

البيضاء)املغرب.)
و عين:

و) احميدة  ( احمد) السيد)ة()
تاوجطات) عين  وارع  (98 عنوايه)ا()
املغرب) البيضاء) الدار  (000 بوركون)

كمصفي))ة()للشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية):
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
 19 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)778843.
188I

FIDUCIA-MID

CHAMSE-MINE SARL AU
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

FIDUCIA-MID
رقم 98 الطابق االو8 طريق مكناس 
ميمال8 ميدلت ، 54350، ميدلت 

ميدلت
  CHAMSE-MINE SARL AU

وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : حي 
تقدارت زاندة - 54375 ميدلت 

املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 .1661

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر حل) (2021 أبريل) (19 املؤرخ في)

CHAMSE-MINE SARL AU))وركة)

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

الوحيد مبلغ رأسمالها)90.000)درهم)

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي تقدارت)
زاندة)-)54375)ميدلت املغرب يتيجة)

اللحل املسبق للشركة.

و عين:

السيد)ة()محمد))يجيم و عنوايه)ا()
 54350 زيقة املحيط تداوت) (4 رقم)

ميدلت املغرب كمصفي))ة()للشركة.)

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

بتاريخ)19)أبريل)2021)وفي حي تقدارت)
زاندة)-)54350)ميدلت املغرب.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (18 بتاريخ) ( بميدلت) االبتدائية 

2021)تحت رقم)148.

189I

الوكالة العامة للخدمات

BEN MED ALUM
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

الوكالة العامة للخدمات

ساحة العدالة ، 93100، الفنيدق 

املغرب

BEN MED ALUM وركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 13 زيقة 

45 حي سليماني - 93000 طنجة 

املغرب

تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 116503

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (27

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 BEN (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MED ALUM

يجارة) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

األلومنيوم.

زيقة) (13 (: عنوان املقر االجتماعي)

طنجة) (93000 (- سليماني) حي  (45

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد محمد بنعزوز):))50)حصة)

بقيمة)1.000)درهم للحصة).

السيد محمد العربي ابن الطاهر)

درهم) (1.000 بقيمة) حصة  (50   :

الشخصية) األسماء) (1- ($. للحصة)

والعائلية وصفات ومواطن الشركاء):

عنوايه)ا() بنعزوز  محمد  السيد 

طنجة) (93000  18 زيقة) حي الزهراء)

املغرب.

السيد محمد العربي ابن الطاهر)

عنوايه)ا()قرية ايوينويش البحراويين)

طنجة) (93000 ايجرة) الفحص 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوايه)ا() بنعزوز  محمد  السيد 

طنجة) (93000  18 زيقة) حي الزهراء)

املغرب

السيد محمد العربي ابن الطاهر)

عنوايه)ا()قرية ايوينويش البحراويين)

الفحص ايجرة)93000)طنجة املغرب)

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (18 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)4604.

190I
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املقفلجي علي

KOULALY COUTURE
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

املقفلجي علي
قيسارية الوحدة الطابق الثاني رقم 
املكتب 10 ، 93000، تطوان املغرب

Koulaly couture وركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 

الطوب جماعة الزيتون  - 93000 
تطوان املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 29249

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (08
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.Koulaly couture
(: بإنجاز) الشركة  غرض 

.Habillement et textile
دوار) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 93000 (- ( الزيتون) جماعة  الطوب 

تطوان املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 50.000 ( الشركة:) رأسما8  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 500 ( (: ( الكواللي) مجيد  السيد 
للحصة) درهم  (100 بقيمة) حصة 
والعائلية) الشخصية  األسماء) (1-  $.

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوايه)ا() ( السيد مجيد الكواللي)
دوار الطوب جماعة الزيتون))93000 

تطوان املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوايه)ا() ( السيد مجيد الكواللي)

دوار الطوب جماعة الزيتون))93000 

تطوان املغرب)

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

أبريل) (21 بتاريخ) ( االبتدائية بتطوان)

2021)تحت رقم)0900.

191I

FIDUCIA-MID

AY CONCEPT SARL
وركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

FIDUCIA-MID

رقم 98 الطابق االو8 طريق مكناس 

ميمال8 ميدلت ، 54350، ميدلت 

ميدلت

AY CONCEPT SARL  وركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : رقم 

53 زيقة موالي نوسف  - 54350 

ميدلت املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

 .1603

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) (2021 19)مارس) املؤرخ في)

وركة ذات) ( (AY CONCEPT SARL

رأسمالها) مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها) وعنوان  درهم  (100.000

موالي) زيقة  (53 رقم) اإلجتماعي 

املغرب) ميدلت  (54350 (- ( نوسف)

يتيجة لحل املسبق للشركة.

و عين:

و) حبيبي  ( نوسف) السيد)ة()

عثمان) بوكافر  زيقة  (02 عنوايه)ا()

املغرب) ميدلت  (54350 ( اومو�سى)

كمصفي))ة()للشركة.)

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

 53 وفي رقم) (2021 مارس) (19 بتاريخ)

زيقة موالي نوسف))-)54350)ميدلت)

املغرب.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
ماي) (04 بتاريخ) ( بميدلت) االبتدائية 

2021)تحت رقم)135.
192I

وركة الخري�سي لالنشاءات

شركة الخري�سي لإلنشاءات
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

وركة الخري�سي لالنشاءات
 rue ourjouane hay raha hay 12
hassani ، 20260، الدارالبيضاء 

املغرب
وركة الخري�سي لإلنشاءات وركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 12وارع 
اورجوان حي الراحة الدار البيضاء - 

26102 الدارالبيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
 .249011

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2017 غشت) (17 في) املؤرخ 

املصادقة على):
مصطفى) )ة() السيد) تفويت 
اجتماعية) حصة  (1.000 خوراي�سي)
لفائدة)) حصة  (1.000 أصل) من 
 17 بتاريخ) تهنات  منا8  )ة() السيد)

غشت)2017.
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم  (
 17 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

غشت)2017)تحت رقم)249011.
193I

MAG GESTION

TOUR H.S.M KSAR
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

MAG GESTION
 APPARTEMENT(N 01 AU 1ER
 ETAGE 16 RUE(ALBALADIA
 92150 Ksar(El(Kébir(Larache
 - Morocco ، 92150، KSAR(EL

KEBIR املغرب

TOUR H.S.M KSAR وركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

املزوري زيقة 10 رقم 18 القصر 

الكبير - 92150 القصر الكبير 

اململكة املغربية

تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 2955

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القايون) (2021 مارس) (12

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 TOUR(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.H.S.M KSAR

أوغا8) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

الخراطة.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
القصر) (18 رقم) (10 زيقة) املزوري 

الكبير)-)92150)القصر الكبير اململكة)

املغربية.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: السيد محمد حمرودة)

للحصة) درهم  (100 بقيمة) حصة 

والعائلية) الشخصية  األسماء) (1-  $.

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد محمد حمرودة عنوايه)ا()

 10 رقم) الحكازي  درب  عدة  حومة 

القصر الكبير)92150))القصر الكبير)

اململكة املغربية.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
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السيد محمد حمرودة عنوايه)ا()

 10 رقم) الحكازي  درب  عدة  حومة 

القصر الكبير)92150))القصر الكبير)

اململكة املغربية)

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

 03 بتاريخ) ( االبتدائية بالقصر الكبير)

ماي)2021)تحت رقم)131.

194I

FIDORO MULTI-SERVICES

LALTI DAK SERVICES
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

FIDORO MULTI-SERVICES

 GR 192 IMM 3 NR 7 DAKHLA

،(73000،(DAKHLA(MAROC

LALTI DAK SERVICES وركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي وارع 

املقاومة، رقم 1-809، الداخلة. - 

73000 الداخلة املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 18249

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (03

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 LALTI (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.DAK SERVICES

أنشطة) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

تجارة) متنوعة،) أنشطة  سياحية،)

عامة،)استيراد وتصدنر..

وارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
(- الداخلة.) (،1-809 رقم) املقاومة،)

73000)الداخلة املغرب..

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

((: العينين) ماء) فاطمة  السيدة 

درهم) (100,00 بقيمة) حصة  (1.000

الشخصية) األسماء) (1- ($. للحصة)

والعائلية وصفات ومواطن الشركاء):

العينين) ماء) فاطمة  السيدة 

الداخلة) (73000 الداخلة) عنوايه)ا()

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

العينين) ماء) فاطمة  السيدة 

الداخلة) (73000 الداخلة) عنوايه)ا()

املغرب)

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

 19 بتاريخ) ( االبتدائية بوادي الدهب)

ماي)2021)تحت رقم)821.

195I

وركة اإلئتمايية الواسطية

NH PROMO IMMOB
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

وركة اإلئتمايية الواسطية

13 زيقة ايتسرابي رقم 3 م.ج ، 

50000، مكناس املغرب

NH PROMO IMMOB وركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة 

يورية عمارة C وقة 1 - 50000 

مكناس املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

 .25137

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2021 ماي) (19 في) املؤرخ 

املصادقة على):

نوسف بلكورة) )ة() تفويت السيد)

103.540)حصة اجتماعية من أصل)

)ة() السيد) ( حصة لفائدة) (103.540

سعيد كارتي بتاريخ)19)ماي)2021.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم  (
ماي) (20 بتاريخ) ( بمكناس) التجارية 

2021)تحت رقم)2493.
196I

ste al moustakbal conseil

STE  E.G.A.Y.D
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

ste al moustakbal conseil
 9rue(rahal(meskini(v.n(app 11
bureau(et 3 ، 30000، fes(maroc

STE  E.G.A.Y.D وركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 39 
تجزئة البرج طريق عين الشقف 

الطابق الثاني الشقة 4 فاس  فاس 
30000  فاس املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

 .63535
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت) (2021 ماي) (18 في) املؤرخ 

املصادقة على):
محمد الطائع) )ة() تفويت السيد)
أصل) من  اجتماعية  حصة  (1.000
)ة() السيد) ( لفائدة) حصة  (1.000
ماي) (18 مليكة ادري�سي تورتي بتاريخ)

.2021
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم  (
التجارية بفاس))بتاريخ)20)ماي)2021 

تحت رقم)40311121011693.
197I

HACHIM

ساركوإلكترونك
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

HACHIM
 HAY(CHRIFA(RUE 1 IMM 37 N
 70 AIN(CHOK(CASABLANCA،
20030، CASABLANCA(MAROC

ساركوإلكترويك وركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 61 وارع 

ال الة  الياقوة زاوية مصطفى املعاني 

الطابق الثاني رقم 62 - 20200 الدار 

البيضاء  املغرب

تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 481657

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القايون) (2020 أكتوبر) (06

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

ساركوإلكترويك.

بيع) :)وراء) غرض الشركة بإنجاز)

املنزلية) التجهزات  وتصدنر  إستراد 

واأللكترويية.

61)وارع) عنوان املقر االجتماعي):)

)الياقوة زاوية مصطفى املعاني) ال الة)

الطابق الثاني رقم)62 - 20200)الدار)

البيضاء))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيدة سارة سالمي):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

 500 ( (: كوري) األله  عبد  السيد 

للحصة) درهم  (100 بقيمة) حصة 

والعائلية) الشخصية  األسماء) (1-  $.

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوايه)ا() سالمي  سارة  السيدة 

نوسف) إقامة  بوركون  وارع  (134

الطابق الثاني))20100)الدار البيضاء)

املغرب.

السيد عبد األله كوري عنوايه)ا())
 13 12رقم) إقامة) مبروكة  إقامة 

الدار البيضاء) (20000 سيدي مومن)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
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السيد عبد األله كوري عنوايه)ا())
 13 12رقم) إقامة) مبروكة  إقامة 

الدار البيضاء) (20000 سيدي مومن)

املغرب)

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

 03 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

دجنبر)2020)تحت رقم)756008.

198I

FIDUNEL

 AKATAWTEC
CONSTRUCTION

وركة ذات املسؤولية املحدودة
حل وركة

FIDUNEL

57 زيقة عبد الكريم الدنوري 

الطابق 3 رقم 6  الدار البيضاء ، 

20000، الدار البيضاء املغرب

 AKATAWTEC CONSTRUCTION

وركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية محج 

اللة الياقوت و زيقة العرعار اقامة 

غاليس العمارة 9 الطابق 4 الشقة 

17 - 20000 الدار البيضاء املغرب.

حل وركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

 .397965

العام) الجمع  بمقت�سى 

ماي) (24 في) اإلستثنائياملؤرخ 

ذات) وركة  حل  تقرر  (2021

 AKATAWTEC املحدودة) املسؤولية 

مبلغ رأسمالها) ( (CONSTRUCTION

مقرها) وعنوان  درهم  (100.000

اإلجتماعي زاوية محج اللة الياقوت و)
زيقة العرعار اقامة غاليس العمارة)9 

17 - 20000)الدار) 4)الشقة) الطابق)

ضعف) (: (8 يتيجة  املغرب  البيضاء)
رأس املا8 العامل).

زاوية) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

العرعار) زيقة  و  الياقوت  اللة  محج 

 4 الطابق) (9 العمارة) غاليس  اقامة 

 CASABLANCA 20000 - 17(الشقة

املغرب.)

و عين:

و) الطوكي  ( يبيل) السيد)ة()

زيقة ابو الوقت اقامة) (10 عنوايه)ا()

وقة) السفلي  ط  (2 محمد) جاسم 

الدار البيضاء) (20053 بوركون) ( (20

املغرب كمصفي))ة()للشركة.

الحدود) اإلقتضاء) وعند  (

املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية)

زيقة) و  الياقوت  اللة  محج  زاوية  (:

 9 العمارة) غاليس  اقامة  العرعار 

الطابق)4)الشقة)17

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

 20 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)779091.

199I

ماتريس وان كونسلتين

UNIVER BOUCHERIES
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

ماتريس وان كونسلتين

وارع عال8 الفا�سي مجمع الحابوس 

2 عمارة أ وقة 21 مراكش ، 

40000، مراكش املغرب

UNIVER BOUCHERIES وركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي وارع 

عال8 الفا�سي مجمع الحبوس 2 

عمارة أ الشقة 21 - مراكش مراكش 

40000 مراكش املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

 115035

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (11

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.UNIVER BOUCHERIES

التجارة) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

املوا�سي) والتصدنر:) واالستيراد 

واللحوم وجميع منتجات اللحوم.

البيع بالجملة و بالتقسيط))للحوم)

وجميع منتجات اللحوم.

واستيراد) وتجارة  وبيع  وراء)

وتصدنر وتسويق وتجارة عامة لجميع)

أيواع اللحوم..

وارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 2 الحبوس) مجمع  الفا�سي  عال8 

عمارة أ الشقة)21)-)مراكش مراكش)

40000)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأسما8  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 100 ( (: الزهر) ناسين  السيد 

للحصة) درهم  (100 بقيمة) حصة 

والعائلية) الشخصية  األسماء) (1-  $.

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوايه)ا() الزهر  ناسين  السيد 

حي) مكرر  (28 رقم) األراك  مجموعة 

مراكش) (40000 نوسف بن تاوفين)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوايه)ا() الزهر  ناسين  السيد 

حي) مكرر  (28 رقم) األراك  مجموعة 

مراكش) (40000 نوسف بن تاوفين)

املغرب)

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (20 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2021)تحت رقم)124178.

200I

tamocol

جستوپس
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

G STOPS
 BUREAU(N 1 / 447 ALMASAR
 SIDI(GHANEM(MARRAKECH ،

40000، Marrakech(MAROC
جستوپس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 10 وارع 
الحرية ، الطابق 3 وقة 5 الدار 
البيضاء - 20000  الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس وركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
494717

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القايون) (2021 مارس) (01
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

جستوپس.
مشاركة) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

السكن
)االستشارات اإلدارية.

10)وارع) عنوان املقر االجتماعي):)
الدار) (5 وقة) (3 الطابق) (، الحرية)
البيضاء) الدار  ( (20000 (- البيضاء)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
ويلسون) يورتي  جورج  السيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000   :

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
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ويلسون) يورتي  جورج  السيد 

 296 الزرقطوني) وارع  عنوايه)ا()

الثالث وقة) الطابق  اقامة ملينيوم 

الدار) (20000 ( البيضاء) الدار  (13

البيضاء))املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
ويلسون) يورتي  جورج  السيد 

 296 الزرقطوني) وارع  عنوايه)ا()

الثالث وقة) الطابق  اقامة ملينيوم 

الدار) (20000 ( البيضاء) الدار  (13

البيضاء))املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

مارس) (16 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2021)تحت رقم)770324.

201I

TERMINAL CARGO GROUP

ESPACE EL ABDOUNI
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

ESPACE EL ABDOUNI

 RUE(AMR(IBN(ASS(ETG 3 29

 N26 TANGER 29 RUE(AMR

 IBN(ASS(ETG 3 N26 TANGER،

TANGER ،90000 املغرب

ESPACE EL ABDOUNI وركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 29 وار 

ع عمر ابن العاص رقم 26 الطابق 

التالت طنجة 90010 طنجة املغرب

تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

114903

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (24

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ESPACE EL ABDOUNI

(: بإنجاز) الشركة  غرض 
.CONSTRUCTION BTP

وار) (29 (: عنوان املقر االجتماعي)
الطابق) (26 ع عمر ابن العاص رقم)
التالت طنجة)90010)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

العبدوني) عبدالرحيم  السيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000   :

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
العبدوني) عبدالرحيم  السيد 
الحسيمة) بوعياش  بني  عنوايه)ا()

90000)الحسيمة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
العبدوني) عبدالرحيم  السيد 
الحسيمة) بوعياش  بني  عنوايه)ا()

90000)الحسيمة املغرب
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
أبريل) (01 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)04212321142.
202I

موثق

شـركة «لوموند بريفا»
ش.م.م ذات الشريك الوحيد  
LEMONDE PREFA SARL AU

وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد
تفويت حصص

موثق
448 وارع محمد الخامس وزيقة 
الون اقامة صوفيا الثايية الطابق 
الرابع رقم 11 البيضاء ، 20300، 

الدار البيضاء املغرب
وـركة «لومويد بريفا»ش.م.م ذات 

 LEMONDE  الشريك الوحيد
PREFA SARL AU  وركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي الدار 
البيضاء,زاوية وارع الزرقطوني 

ووارع سيدي محمد بن عبد هللا, 
إقامة مارينا سنتر1,الطابق الرابع 
الرقم 27. - 20500 البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.270361
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2021 أبريل) (05 في) املؤرخ 

املصادقة على):
الفياللي) سمير  )ة() السيد) تفويت 
حصة اجتماعية) (324.714 الشاهد)
حصة لفائدة)) (1.082.380 من أصل)
الشاهد) الفياللي  محمد  )ة() السيد)

بتاريخ)05)أبريل)2021.
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم  (
 12 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)778162.
203I

CANOCAF SARL

HABID TRANS
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

CANOCAF SARL
وارع الجيش امللكي زيقة الخنساء 

رقم 7 الطابق الثاني رقم 03 
 NADOR ،62000 ،الناظور

MAROC
HABID TRANS وركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 

انماوروبان رقم 8  - 62000 
الناظور املغرب

تأسيس وركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
22189

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (17
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 HABID(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.TRANS

1/يقل) (: بإنجاز) الشركة  غرض 
استيراد و تصدنر) (/2 البضائع للغير)

3/)يقل األمتعة).
(: االجتماعي) املقر  عنوان 
انماوروبان رقم)8  - 62000)الناظور)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد حداوي عابيد):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
السيد بوزكو سعيد):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوايه)ا() عابيد  حداوي  السيد 
 62652 59)ازغنغان) حي العمالي رقم)

الناظور املغرب.
عنوايه)ا() سعيد  بوزكو  السيد 

اسباييا)17005)جيرويا اسباييا.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوايه)ا() عابيد  حداوي  السيد 
 62652 59)ازغنغان) حي العمالي رقم)

الناظور املغرب
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
ماي) (21 بتاريخ) ( االبتدائية بالناضور)

2020)تحت رقم)1027.
204I

Perfect advice

 CENTRALE MAROCAINE
DE RECOUVREMENT

وركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

Perfect advice
 Rés(Moustakbal, Imm 264 Et
  4, Appt(N°19 - Sidi(Maârouf
 Casablanca Rés Moustakbal,

 Imm 264 Et 4, Appt(N°19 - Sidi
 Maârouf  Casablanca، 20450،

CASABLANCA MAROC
 Centrale Marocaine de

recouvrement وركة ذات 
املسؤولية املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجتماعي 2 زيقة 

الصنوبر الطابق 4 رقم 12 - 20001 

الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.479699

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2021 ماي) (05 في) املؤرخ 

املصادقة على):

العلمي قموري) )ة() تفويت السيد)

حصة اجتماعية من) (2.000 وراف)

أصل)200.000)حصة لفائدة))السيد)

ماي) (05 بتاريخ) صباحي  امبارك  )ة()

.2021

العلمي قموري) )ة() تفويت السيد)

من) اجتماعية  حصة  (400 وراف)

السيد) ( 40.000)حصة لفائدة) أصل)

ماي) (05 بتاريخ) قريقش  ليلى  )ة()

.2021

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم  (

 20 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)779079.

205I

CANOCAF SARL

COMISAF
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

إضافة تسمية تجارية أو وعار)

CANOCAF SARL

وارع الجيش امللكي زيقة الخنساء 

رقم 7 الطابق الثاني رقم 03 

 NADOR ،62000 ،الناظور

MAROC

COMISAF «وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها االجتماعي: دوار بني 

بوغمارن الغربية احدادا بني بويفرور 

- 62000 الناظور املغرب.

«إضافة تسمية تجارية أو وعار»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.16933

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

تقرر) (2021 أبريل) (22 في) املؤرخ 

إضافة وعار تجاري للشركة وهو:

REPOLEN

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم  (

ماي) (10 بتاريخ) ( االبتدائية بالناضور)

2021)تحت رقم)945.

206I

AMINE HISSABAT

STE AZAROUAL S.A.R.L.A.U

وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

AMINE HISSABAT

 TEMARA 3479 HAY(MAGHREB

 ARABI ، 12000، TEMARA

MAROC

                                                             STE AZAROUAL S.A.R.L.A.U

وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 3497 

حي املغرب العربي تمارة - 12000  

تمارة املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.131263

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في)12)أبريل)2021)تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

3497)حي املغرب العربي تمارة) «رقم)

«رقم) إلى) املغرب») تمارة  ( (12000  -

19)بالعمارة رقم)11،)الكائنة بتجزئة)

  12000 (- تمارة) ( (،1 االودانة) رياض 

تمارة))املغرب».

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (20 بتاريخ) ( بتمارة) االبتدائية 

2021)تحت رقم)5704.

207I

لوكسر للحسابات

VERDISURVEY
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

لوكسر للحسابات
41 وارع بركان الطابق الثاني رقم 4 

، 60000، وجدة املغرب
VERDISURVEY  وركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 88 وارع 

الحسن الثاني وقة 41 دنور جمعة  
- 10000 الرباط  املغرب

تأسيس وركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
152027

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القايون) (2021 مارس) (09
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. VERDISURVEY
غرض الشركة بإنجاز):)مساح.

88)وارع) عنوان املقر االجتماعي):)
الحسن الثاني وقة)41)دنور جمعة))-)

10000)الرباط))املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيدة عاندة العيشاوي):))1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
السيدة عاندة العيشاوي):)1.000 

بقيمة)100)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
العيشاوي) عاندة  السيدة 
3)عمارة س) االيطالق) ( عنوايه)ا()حي)
الترنكي اكدا8) وارع محمد  (7 وقة)

10000)الرباط املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

العيشاوي) عاندة  السيدة 
وارع) (7 وقة) س  عمارة  عنوايه)ا()
محمد الترنكي اكدا8)10000)الرباط)

املغرب
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
ماي) (20 بتاريخ) ( بالرباط) التجارية 

2021)تحت رقم)5756.

208I

cabinet(comptabe(et(fiscal(benaboud

تمسماني يكوس

TEMSAMANI NEGOC 
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

 cabinet(comptabe(et(fiscal
benaboud

 Avenue(des(Cèdres(Branes ، ,56
90000، Tanger(Maroc

 TEMSAMANI تمسماني يكوس
NEGOC  وركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
بلحداد رقم 3 كنترو8 الفنيدق - 

93102 الفنيدق املغرب
تأسيس وركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
29437

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (04
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 TEMSAMANI يكوس) تمسماني 

. NEGOC
تصدنر) (: بإنجاز) الشركة  غرض 
الغذائية) املواد  وتوزيع  واستيراد 
العمليات) وسيط  بالتقسيط،)

التجارية.
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تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

(- الفنيدق) كنترو8  (3 رقم) بلحداد 

93102)الفنيدق املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: نوسف) امناد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوايه)ا() نوسف  امناد  السيد 

العلويين) وارع  سبتة  باب  تجزئة 

 93102 الثاني) الطابق  (187 عمارة)

الفنيدق املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوايه)ا() نوسف  امناد  السيد 

العلويين) وارع  سبتة  باب  تجزئة 

 93102 الثاني) الطابق  (187 عمارة)

الفنيدق املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (17 بتاريخ) ( بتطوان) االبتدائية 

2021)تحت رقم)1076.

209I

املركز الجهوي لالستثمار لجهة العيون الساقية)

الحمراء

LAGHRAD DAHABIA
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس وركة

املركز الجهوي لالستثمار لجهة 

العيون الساقية الحمراء

صندوق البرند 2266 ، 70000، 

العيون املغرب

  LAGHRAD DAHABIA

وركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي زيقة بور 

سعيد رقم 132 حي الفتح العيون - 

70000 العيون املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
36627

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (27
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. LAGHRAD DAHABIA
غرض الشركة بإنجاز):))الخدمات)

واألعما8 املتنوعة
&gt;)التجارة العامة

&gt;)استيراد وتصدنر
األسماك) منتجات  بيع  (;gt&

واملأكوالت البحرية
&gt;)تجميد

&gt;)بيع اآليس كريم).
:)زيقة بور) عنوان املقر االجتماعي)
(- حي الفتح العيون) (132 سعيد رقم)

70000)العيون املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: الداوي) حميد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوايه)ا()) الداوي  حميد  السيد 
حي الفتح) (132 زيقة بور سعيد رقم)

العيون)70000)العيون املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوايه)ا()) الداوي  حميد  السيد 
حي الفتح) (132 زيقة بور سعيد رقم)

العيون)70000)العيون املغرب
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
ماي) (18 بتاريخ) ( بالعيون) االبتدائية 

2021)تحت رقم)1409/2021.
210I

Perfect advice

 CENTRALE MAROCAINE

DE RECOUVREMENT
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جدند للشركة

Perfect advice

 Rés(Moustakbal, Imm 264 Et

  4, Appt(N°19 - Sidi(Maârouf

 Casablanca Rés Moustakbal,

 Imm 264 Et 4, Appt(N°19 - Sidi

 Maârouf  Casablanca، 20450،

CASABLANCA MAROC

 CENTRALE MAROCAINE DE

RECOUVREMENT  وركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 2 زيقة 

الصنوبر الطابق 4 رقم 12 - 20001 

الدار البيضاء املغرب.

تعيين مسير جدند للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.479699

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تعيين) تم  (2021 ماي) (05 في) املؤرخ 

السيد)ة() للشركة  جدند  مسير 

قريقش ليلى))كمسير وحيد

تبعا لقبو8 استقالة املسير.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

 20 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)779079.

211I

STE NLLE CABINET BENZAQUEN SARL

LUVAYAN  لوفايان
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

 STE NLLE CABINET

BENZAQUEN SARL

 30RUE(FAIDI(KHALIFA  EX

 RUE(LA(FAYETTE ، 20110،

CASABLANCA MAROC

لوفانان  LUVAYAN وركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية 
وارع اللة نا قوت زيقة العرفان 

اقامة جاليس عمارة  9 الطابق  4  
وقة 17 الدارالبيضاء - 20000 

الدارالبيضاء املغرب
تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

496551
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القايون) (2021 مارس) (22
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)لوفانان))

.LUVAYAN
وراء,) (: بإنجاز) الشركة  غرض 
ايتاج) تصدنر,)صناعة,) استيراد,) بيع,)
الجتميل) مستحضرات  وتوزيع 

ولوازمها..
زاوية) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
وارع اللة نا قوت زيقة العرفان اقامة)
جاليس عمارة))9)الطابق))4))وقة)17 
20000)الدارالبيضاء) الدارالبيضاء)-)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
ساجريت) برويو  باسكا8  السيد 
دوبي):))500)حصة بقيمة)100)درهم)

للحصة).
 500 ( (: ( ياجم) عائشة  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
ساجريت) برويو  باسكا8  السيد 
 234 اقامة الشمس) دوبي عنوايه)ا()
الطابق السفلي السلم ا)) تجزئة وفاء)

28830)املحمدنة))املغرب.
عنوايه)ا())) ( السيدة عائشة ياجم)
1290طريق لوسايج))74380)لوسايج))

فرنسا.
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والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

ساجريت) برويو  باسكا8  السيد 

 234 اقامة الشمس) دوبي عنوايه)ا()

الطابق السفلي السلم ا)) تجزئة وفاء)

28830)املحمدنة))املغرب

عنوايه)ا())) ( السيدة عائشة ياجم)

1290طريق لوسايج))74380)لوسايج))

فرنسا

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

 26 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

مارس)2021)تحت رقم)772021.

212I

cabinet idrissi

STE AUBERGE NATURE
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

cabinet idrissi

 rue(abdelkrim(benjelloun ، 13

30000، fes(maroc

STE AUBERGE NATURE  وركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار اوالد 

بوصالح عين الشقف  - 30000 

فاس املغرب

تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

67775

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (07

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. AUBERGE NATURE

اإلنواء) (: بإنجاز) الشركة  غرض 
والتموين والتنظيم الترفيهي للفنون)

واملراكز) واملناسبات  االحتفالية 

األنشطة) وجميع  للتربية  الرياضية 

املتعلقة بالغرض االجتماعي.

عنوان املقر االجتماعي):)دوار اوالد)
بوصالح عين الشقف))-)30000)فاس)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد محمد بناني)):))900)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
 100 ( (: السيدة بشرى بل البركة)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
 6 عنوايه)ا() ( السيد محمد بناني)
 30000 ( تجزئة وديع طريق انموزار)

فاس املغرب.
السيدة بشرى بل البركة عنوايه)ا()
6)تجزئة وديع طريق انموزار))30000 

فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد بشرى بل البركة عنوايه)ا()
6)تجزئة وديع طريق انموزار))30000 

فاس املغرب
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
التجارية بفاس))بتاريخ)11)ماي)2021 

تحت رقم)2291.

213I

HASNAOUIA CONTROLE

 STE D ELEVAGE D
 INSEMINATION ANIMAL

SARL AU
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

HASNAOUIA CONTROLE
 HAY(ESSALAM(BLOC 07 RES.
 ANNAKHIL(APPT 05 ، 14200،

SIDI SLIMANE MAROC
 ste d elevage d insemination

animal sarl au وركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار اوالد 
سعيد الدواغر بهت القصيبية  - 
14200 سيدي سليمان املغرب

تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

3149

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القايون) (2020 فبرانر) (21

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 ste d (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

 elevage d insemination animal

.sarl au

التلقيح) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

الصطناعي)+)االستيراد وتصدنر).

عنوان املقر االجتماعي):)دوار اوالد)

(- ( القصيبية) بهت  الدواغر  سعيد 

14200)سيدي سليمان املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد حميد السحيمي)):))1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد حميد السحيمي))عنوايه)ا()

بهت) الدواغر  سعيد  اوالد  دوار 

سيدي سليمان) (14200 ( القصيبية)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد حميد السحيمي))عنوايه)ا()

بهت) الدواغر  سعيد  اوالد  دوار 

سيدي سليمان) (14200 ( القصيبية)

املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

بتاريخ) ( سليمان) بسيدي  االبتدائية 

18)ماي)2021)تحت رقم)127/2021.

214I

CABINET CC ORGA

LUMIERE AL KANDIL
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
إنشاء)فرع تابع للشركة

CABINET CC ORGA
3 زيقة محمد باهي حي بالمي الطابق 

2 رقم 14 املعاريف ، 20330، 
البيضاء املغرب

LUMIERE AL KANDIL  وركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي زيقة 

موالي ادريس االو8 اقامة 
اليسر واحد رقم 153 - 30300 

الدارالبيضاء املغرب.
إنشاء فرع تابع للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.118925

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر) (2021 أبريل) (07 في) املؤرخ 
تحت) ( للشركة) تابع  ( فرع) إنشاء)
و الكائن بالعنوان اقامة) (- التسمية)
االيابيل)4)زاوية وارع الدكتور محمد)
 30300 (- النهار) زيقة  و  سجلما�سي 
من) املسير  و  املغرب  الدارالبيضاء)

طرف السيد)ة()طاهر لعراي�سي.
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
 21 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)779258.
215I

alfafisc(sarl

O BROWN
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

alfafisc(sarl
 QUARTIER ADMINISTRATIF;
 Place des taxis Complexe dar

 taleb(ouled(teima(Ouled(Teima،
83350، OULED(TEIMA(MAROC
O BROWN وركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 1945 
وارع تيفاوين تيليال اكادنر - 83000 

اكادنر املغرب
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تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

47317

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (12

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 O (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BROWN

غرض الشركة بإنجاز):)مقهى.

رقم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

(- وارع تيفاوين تيليال اكادنر) (1945

83000)اكادنر املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: محمد) الغريفي  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد الغريفي عبدالعزيز):))500 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

الغريفي محمد عنوايه)ا() السيد 

تيليال) تيفاوين  وارع  (1945 رقم)

اكادنر)83000)اكادنر املغرب.

عبدالعزيز) الغريفي  السيد 

وارع تيفاوين) (1945 رقم) عنوايه)ا()

تيليال اكادنر)83000)اكادنر املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الغريفي محمد عنوايه)ا() السيد 

تيليال) تيفاوين  وارع  (1945 رقم)

اكادنر)83000)اكادنر املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (05 بتاريخ) ( باكادنر) التجارية 

2021)تحت رقم)99434.

216I

ائتمايية))الخبرة

AZDAR PROMO
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

ائتمايية  الخبرة
49  زيقة  املدننة ، 26100، برويد 

املغرب
AZDAR PROMO وركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي   تجزئة 
اليسر13 وارع محمد الخامس 
الطابق الثالث يسارا - 26100 

برويد املغرب
تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

15185
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (11
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AZDAR PROMO
منعش) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

عقاري.
تجزئة) ( ( (: عنوان املقر االجتماعي)
الخامس) محمد  وارع  اليسر13)
الطابق الثالث يسارا)-)26100)برويد)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد بلقدنم عزيز)):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
 500 ( (: الجياللي) ظريف  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوايه)ا() ( عزيز) بلقدنم  السيد 
دوار الهواورة سيدي رحا8 الشاطئ)

26100)برويد املغرب.

السيد ظريف الجياللي عنوايه)ا()
دوار الهواورة سيدي رحا8 الشاطئ)

26100)برويد املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوايه)ا() ( عزيز) بلقدنم  السيد 
دوار الهواورة سيدي رحا8 الشاطئ)

26100)برويد املغرب
السيد ظريف الجياللي عنوايه)ا()
دوار الهواورة سيدي رحا8 الشاطئ)

26100)برويد املغرب
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
ماي) (20 بتاريخ) ( ببرويد) االبتدائية 

2021)تحت رقم)638.
217I

مكتب العريش لالستشارة

AUTO ECOLE AYOUB
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

مكتب العريش لالستشارة
254 موالي علي الشريف الطابق 
الثالث ، 65800، تاوريرت املغرب
AUTO ECOLE AYOUB  وركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 717 
زيقة واد زم حي الهضة  - 65800 

تاوريرت  املغرب
تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1325
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (05
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 AUTO(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

. ECOLE AYOUB
AUTO- (: بإنجاز) الشركة  غرض 

.ECOLE
عنوان املقر االجتماعي):)رقم)717 
 65800 (- ( الهضة) حي  زم  واد  زيقة 

تاوريرت))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسما8  مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:

500)حصة) ( (: ( السيد مناي أنوب)

بقيمة)100,00)درهم للحصة).

السيد غازي محمد)):))500)حصة)

بقيمة)100,00)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد مناي أنوب))عنوايه)ا()161 
 65800 ( زيقة الحسيمة حي النهضة)

تاوريرت))املغرب.

السيد غازي محمد عنوايه)ا()93 
زيقة)8)حي املحاريك))65800)تاوريرت))

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد مناي أنوب عنوايه)ا()161 
 65800 ( زيقة الحسيمة حي النهضة)

تاوريرت املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (20 بتاريخ) ( االبتدائية بتاوريرت)

2021)تحت رقم)85.

218I

رينوفاك

رينوفاك
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

رينوفاك

 HAY(EL(MASSIRA 1 RUE 38

 ،N°14 CASABLANCA، 20000

البيضاء املغرب
رينوفاك وركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 21 زيقة 

عبد هللا يافع اقامة بن عمر الطابق 

الرابع وقة 10 املعاريف - البيضاء  

- 20000 البيضاء  املغرب 

تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

502023
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في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (02

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

رينوفاك.

:)مقاو8 في) غرض الشركة بإنجاز)

أعما8 البناء)واألعما8 املختلفة.

زيقة) (21 (: عنوان املقر االجتماعي)

عبد هللا يافع اقامة بن عمر الطابق)

الرابع وقة)10)املعاريف)-)البيضاء))-)

20000)البيضاء))املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد ادريس اقابو):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

السيدة مريم مداوي):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد ادريس اقابو عنوايه)ا()حي)

البيضاء) (47 رقم) (31 زيقة) (1 املسيرة)

20000)البيضاء)املغرب).

السيدة مريم مداوي عنوايه)ا()حي)

البيضاء) (47 رقم) (31 زيقة) (1 املسيرة)

20000)البيضاء)املغرب).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ادريس اقابو عنوايه)ا()حي)

البيضاء) (47 رقم) (31 زيقة) (1 املسيرة)

20000)البيضاء)املغرب)

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

 06 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)777260.

219I

أسماء)ميدنا

ATARIZO
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل وركة

أسماء ميدنا

وارع صهيب الرومي بلوك 39 الرقم 

20 البريو�سي البيضاء، 20000، 

البيضاء املغرب

ATARIZO  وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي الفرح 
رقم 599 بنسليمان - 13000 

بنسليمان املغرب.

حل وركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1227

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر حل) (2021 ماي) (18 في) املؤرخ 

وركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

مبلغ) ( ( (ATARIZO الوحيد) الشريك 
رأسمالها)100.000,00)درهم وعنوان)

مقرها اإلجتماعي حي الفرح رقم)599 

بنسليمان)-)13000)بنسليمان املغرب)

يتيجة 8):)عدم اوتغا8 الشركة).

حي) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

الفرح رقم)599)بنسليمان بنسليمان)

13000)بنسليمان املغرب.)

و عين:

و) عكاف  ( حكيم) السيد)ة()

زيقة) ج  بلوك  الفرح  حي  عنوايه)ا()
 13000 بنسليمان) (599 رقم) (03

)ة() كمصفي) املغرب  بنسليمان 

للشركة.

الحدود) اإلقتضاء) وعند  (

املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية)

:)حي الفرح رقم)599)بنسليمان

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

20)ماي) االبتدائية باملحمدنة))بتاريخ)

2021)تحت رقم)277.

220I

FIDUCO TANTAN

TECHNO AGHERAI
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

FIDUCO TANTAN
 AVENUE(HASSAN(II ، 82010،

TAN-TAN maroc
TECHNO AGHERAI وركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي السالم 

الوطية  - 82010 طايطان املغرب
تأسيس وركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5803

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (06
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TECHNO AGHERAI
بيع) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

املفرووات و االجهزة املنزلية.
حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
طايطان) (82010 (- ( الوطية) السالم 

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد فؤاد أغراي):))1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوايه)ا() أغراي  فؤاد  السيد 
طايطان) (82010 ( الوطية) حي األمل 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوايه)ا() أغراي  فؤاد  السيد 

طايطان)) (82010 ( الوطية) حي األمل 

املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (24 بتاريخ) ( االبتدائية بطايطان)

2021)تحت رقم)132.

221I

 COMPTABLE AGREE : ABDELKADER

ELHAMRIT

 OUNA DE TRAVAUX

DIVERS

وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

رفع رأسما8 الشركة

 COMPTABLE(AGREE :

ABDELKADER ELHAMRIT

 BOITE(POSTALE 5103 TEMARA

 CENTRE(LOT(AMAL(N° 18

 BOUAIBA(SKHIRAT، 12000،

TEMARA MAROC

 OUNA DE TRAVAUX DIVERS

وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

املجد رقم 93 عين عتيق تمارة - 

12003 تمارة  املغرب.

رفع رأسما8 الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.99189

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم) (2020 دجنبر) (25 في) املؤرخ 

قدره) بمبلغ  الشركة  رأسما8  رفع 

«900.000)درهم»)أي من)«100.000 

عن) درهم») (1.000.000» إلى) درهم»)

أو) يقدنة  حصص  تقدنم  ( (: طريق)

عينية.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (18 بتاريخ) ( بالرباط) التجارية 

2021)تحت رقم)5227.

222I
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CAFIGEC

KOUTBIMMO
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تقليص هدف الشركة

CAFIGEC
 rue(al, fourat 2éme(etage 39
 maarif 39 rue(al, fourat 2éme
 etage(maarif، 20100، casa

maroc
KOUTBIMMO وركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي 147 وارع 
املقاومة اقامة افا الطابق 2 الشقة 
22  - 20100 الدار البيضاء املغرب.

تقليص هدف الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

488423
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم حذف) (2021 أبريل) (30 املؤرخ في)
األنشطة التالية من نشاط الشركة)

الحالي):
-)مطور عقارات.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
 21 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)779276.
223I

REAL OFFICE SARL

MH BIO COSMETICS
إعالن متعدد القرارات

REAL OFFICE SARL
 50A.BD(MLY(YOUSSEF 1 ETAGE
 N°4 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
MH BIO COSMETICS «وركة 
ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد»
وعنوان مقرها االجتماعي: 10، زيقة 

بن تومرت، الطابق الثاني تجزئة 
املجد، قطعة 797، الطابق الثاني 

90000 طنجة املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.109015

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

اتخاذ) تم  (2021 ماي) (03 في) املؤرخ 

القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ننص على مانلي:)

الى:) للشركة  االجتماعي  املقر  تحويل 

طنجة،)183،)مركز)NREA،)وارع ولي)

العهد،)مكتب رقم)15

قرار رقم)2:)الذي ننص على مانلي:)

نملكها) اجتماعية  حصة  (1200 بيع)

لصالح) الغفاري  مصطفى  السيد 

السيد الحبيب خضري

قرار رقم)3:)الذي ننص على مانلي:)

الغفاري) مصطفى  السيد  استقالة 

من صفته كمسير للشركة

قرار رقم)4:)الذي ننص على مانلي:)

تغيير وكل الشركة لشركة مسؤولية)

محدودة بشريك وحيد

وتبعا لذلك تم تعدنل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند رقم)4:)الذي ننص على مانلي:))

طنجة،) (: للشركة) االجتماعي  املقر 

183،)مركز)NREA،)وارع ولي العهد،)

مكتب رقم)15

بند رقم)6:)الذي ننص على مانلي:)

حصة) (2400 الشركة:) حصص 

درهم) (100 قيمة) من  اجتماعية 

الحبيب) ( السيد) نملكها  للحصة،)

خضري

بند رقم)7:)الذي ننص على مانلي:)

راسما8 الشركة:)240000)الف درهم)

اجتماعية) حصة  (2400 (8 مقسمة 

من قيمة)100)درهم للحصة،)نملكها)

السيد))الحبيب خضري

على) ننص  الذي  (:14 رقم) بند 

مانلي:))تسير الشركة ملدة غير محدودة)

من طرف السيد الحبيب خضري

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (21 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)4700.

224I

jilovta sarl

ste GUST FOR YOU
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

jilovta sarl
 hay el wifak elhassani rue AL

 ONS  7 n° 15 ، 60030، OUJDA
MAROC

ste GUST FOR YOU  وركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 4 تجزئة 

عزيزي اكدا8 سيدي نحي  - 60000 
وجدة املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
37371

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (03
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 ste (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. GUST FOR YOU
و) مقهى  (: بإنجاز) الشركة  غرض 

اكالت خفيفة.
تجزئة) (4 (: عنوان املقر االجتماعي)
 60000 (- ( عزيزي اكدا8 سيدي نحي)

وجدة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد نحي حسين):))1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوايه)ا() ( حسين) نحي  السيد 
 35000  70 7)رقم) 3)تجزئة) القدس)

تازة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
ومواطن مسيري الشركة:

عنوايه)ا() ( حسين) نحي  السيد 
 35000  70 7)رقم) 3)تجزئة) القدس)

تازة املغرب
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
ماي) (24 بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

2021)تحت رقم)1886.
225I

BRADUS BUSINESS CENTER

 MAMOUN GENERAL
TRADING

وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس وركة

BRADUS BUSINESS CENTER
 LOT BACHKOU RESIDENCE 77
 ZINEB(APPT 17 5EME(ETAGE
 CASA ، 20420، CASABLANCA

MAROC
   MAMOUN GENERAL TRADING
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 10 زيقة 
الحرية الطابق 3 رقم 5  - 20000 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس وركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : -
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (30
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
  MAMOUN GENERAL TRADING
تصنيع) (- (: بإنجاز) الشركة  غرض 
الكمبيوتر) أجهزة  وصياية  وتسويق 

واإللكتروييات واالتصاالت؛
واملواد) األجهزة  وبيع  وراء) (-
املعلومات) لتكنولوجيا  االستهالكية 
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وأمن تكنولوجيا املعلومات واملعدات)
املكتبية)؛

الهواتف) ملحقات  وبيع  وراء) (-
واألجهزة اللوحية والطابعات وأجهزة)

الكمبيوتر…)..
-)استيراد وتصدنر جميع املنتجات.
-)جميع عمليات التجارة الوطنية)
وتوزيع) وتصدنر  واستيراد  والدولية 

جميع املنتجات والبضائع.
-)وراء)وتوزيع األدوية واألجهزة)؛

-)املشاركة املباورة أو غير املباورة)
تكون) قد  التي  العمليات  جميع  في 
مرتبطة بشكل مباور أو غير مباور)
طريق) عن  أعاله  املذكور  بالكائن 
أو) الشركة  حقوق  أو  حقوق  إنشاء)
غير) أو  الجمعيات  أو  االيدماجات 

ذلك؛
زيقة) (10 (: عنوان املقر االجتماعي)
 20000  -   5 رقم) (3 الحرية الطابق)

الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 ( الشركة:) رأسما8  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد احمد امزيان)):))100)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوايه)ا()) ( امزيان) احمد  السيد 
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد احمد امزيان))عنوايه)ا()

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
 04 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)-.
226I

WORDCOM CONSULTING

 HAPPY VILLAGE TARGUA
SARL

وركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس وركة

WORDCOM CONSULTING
 IZDIHAR 2 RESIDENCE(TAYBA

APPRT 12 ، 40000، مراكش 
املغرب

 HAPPY VILLAGE TARGUA SARL

وركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

تيسير املسار رقم 30 مكتب بالطابق 

االو8  - 40000 مراكش املغرب

تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

115113

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (12

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 HAPPY(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.VILLAGE TARGUA SARL

غرض الشركة بإنجاز):)بناء)وإدارة)

مساحات ترفيهية لرعانة األطفا8).

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

30)مكتب بالطابق) تيسير املسار رقم)

االو8))-)40000)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد عبد الرحيم اساقل)):))500 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

500)حصة) ( (: السيد محمد رفيق)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

اساقل)) الرحيم  عبد  السيد 
 167 رقم) (5 املحاميد) عنوايه)ا()

40000)مراكش املغرب.

عنوايه)ا() رفيق  محمد  السيد 

406)مويترنا8 كندا))66023)مويترنا8)

كندا).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوايه)ا() رفيق  محمد  السيد 

406)مويترنا8 كندا))66023)مويترنا8)

كندا).

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (21 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2021)تحت رقم)124250.

227I

WORDCOM CONSULTING

LA CITE M›HAMID SARL
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

WORDCOM CONSULTING

 IZDIHAR 2 RESIDENCE(TAYBA

APPRT 12 ، 40000، مراكش 

املغرب

LA CITE M›HAMID SARL وركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

تيسير املسار رقم 30 وقة بالطابق 

التاني  - 40000 مراكش املغرب

تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

115115

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (12

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 LA (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CITE(M’HAMID(SARL

غرض الشركة بإنجاز):)بناء)وإدارة)

مساحات ترفيهية لرعانة األطفا8).

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

بالطابق) وقة  (30 تيسير املسار رقم)

التاني))-)40000)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد عبد الرحيم اساقل)):))500 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

500)حصة) ( (: السيد محمد رفيق)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

اساقل) الرحيم  عبد  السيد 
 167 رقم) (5 املحاميد) عنوايه)ا()

40000)مراكش املغرب.
عنوايه)ا() رفيق  محمد  السيد 
406)مويترنا8 كندا)66023)مويترنا8)

كندا.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوايه)ا() رفيق  محمد  السيد 
406)مويترنا8 كندا)66023)مويترنا8)

كندا
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
ماي) (21 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2021)تحت رقم)124251.
228I

اريك

BILAL FILAHATI
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

اريك
وارع نوسف ابن تاوفين رقم 14 
 LARACHE ،92000 ،العرائش

املغرب
BILAL FILAHATI وركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 

برواكة ج زوادة ق سيدي سالمة - 
92150 القصر الكبير املغرب

تأسيس وركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2965

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (09
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 BILAL (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.FILAHATI
إيتاج) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

وتسويق املنتجات الزراعية.
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دوار) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
(- برواكة ج زوادة ق سيدي سالمة)

92150)القصر الكبير املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) رأسما8  مبلغ 

15.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:
حصة) (50 ( (: السيد بال8 اكرانن)

بقيمة)100)درهم للحصة).
 50 ( (: السيد عبد الصمد اكرانن)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
50)حصة) ( (: السيد احمد اكرانن)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد بال8 اكرانن عنوايه)ا()دوار)
سالمة) سيدي  ق  زوادة  ج  برواكة 

92150)القصر الكبير املغرب.
اكرانن) الصمد  عبد  السيد 
ق) زوادة  ج  برواكة  دوار  عنوايه)ا()
92150)القصر الكبير) سيدي سالمة)

املغرب.
عنوايه)ا() اكرانن  احمد  السيد 
دوار برواكة ج زوادة ق سيدي سالمة)

92150)القصر الكبير املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد بال8 اكرانن عنوايه)ا()دوار)
سالمة) سيدي  ق  زوادة  ج  برواكة 

92150)القصر الكبير املغرب
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
بتاريخ) ( الكبير) بالقصر  االبتدائية 
رقم) تحت  (2021 أبريل) (28

.26011121005932

229I

SOCOGEC

MAGRI SER
وركة التوصية باألسهم 
تعيين أعضاء)مجلس اإلدارة

SOCOGEC
 RUE DU PRINCE MY 84

 ABDELLAH ، 20130،
CASABLANCA MAROC

MAGRI SER «وركة  املساهمة»

 BD 21 :وعنوان مقرها االجتماعي

 D›OUJDA - - CASABLANCA

.MAROC

«تعيين أعضاء مجلس اإلدارة»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.11661

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)19)مارس)2021

تقرر تعيين أعضاء)مجلس اإلدارة)

خال8 السنوات املالية التالية:)

ANS 3 -

األشخاص الطبيعيون:)

 POYET WILFREID السيد)ة()

بصفته)ا() (ARNAUD

والكائن) (ADMINISTRATEUR

 RUE DES BRUYERES(:عنوايه)ا()ب

 N°( 32( -( RES.( LINA( II( -( APT( 9( -

CASABLANCA MAROC

األشخاص املعنويون:)

 AMETHIS MENA FUND II

 SICAV - RAIF - REPRESENTEE

 PAR M. JEAN THOMAS LOPEZ

بصفتها) (» «وركة التوصية باألسهم)

والكائن) (ADMINISTRATEUR

 RUE  11-13 ب:) االجتماعي  مقرها 

 JEAN( FISCHBACH،( L-3372

 LEUDELANGE LUXEMBOURG

تحت) التجاري  بالسجل  واملسجلة 
رقم:)-

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

 26 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

مارس)2021)تحت رقم)771934.

230I

مركز تنغير للمحاسبة و التسيير

AHMIDI
وركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

مركز تنغير للمحاسبة و التسيير
رقم 394 تجزئة اديس نغير وارع 

محمد الخامس تنغير اقليم تنغير، 

45800، تنغير املغرب

AHMIDI وركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : دوار 

تلولت انت عي�سى ابراهيم تنغير - 

45800 تنغير املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1571 عوض 6473.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

2020)تقرر حل) 01)دجنبر) املؤرخ في)

املسؤولية) ذات  وركة  (AHMIDI

 150.000 رأسمالها) مبلغ  املحدودة 

درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار)

(- تنغير) ابراهيم  عي�سى  انت  تلولت 

لعدم) يتيجة  املغرب  تنغير  (45800

تحقيق االهداف.

و عين:

و) احميدي  ( ( حمزة) السيد)ة()

عي�سى) انت  تلولت  دوار  عنوايه)ا()

املغرب) تنغير  (45800 ( ( ابراهيم)

كمصفي))ة()للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

دوار) وفي  (2020 دجنبر) (01 بتاريخ)

(- تنغير) ابراهيم  عي�سى  انت  تلولت 

45800)تنغير املغرب.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (24 بتاريخ) ( بتنغير) االبتدائية 

2021)تحت رقم)423.

231I

CAFIGEC

SKL FOOD
وركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
تفويت حصص

CAFIGEC

 rue(al, fourat 2éme(etage 39

 maarif 39 rue(al, fourat 2éme

 etage(maarif، 20100، casa

maroc

SKL FOOD وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 29 زيقة 

الفرات معاريف - 20100 الدار 

البيضاء املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري -.
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2021 ماي) (18 في) املؤرخ 

املصادقة على):
الفينو) خالد  )ة() السيد) تفويت 
أصل) من  اجتماعية  حصة  (1.000
100)حصة لفائدة))السيد))ة()سهام)

العيدي بتاريخ)18)ماي)2021.
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم  (
 24 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)779330.
232I

GROUPE L.A-CONSEIL ET GESTION

 KHALID FATNA
MUSTAPHA

وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس وركة

 GROUPE L.A-CONSEIL ET
GESTION

 RUE SEBOU ET ALLAL BEN 65
 ABDELLAH(RES(ADAM(BUR(N 1

، 14000، KENITRA(MAROC
 KHALID FATNA MUSTAPHA

وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

 ç وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم
اقامة صبري زيقة يعقوب املنصور 

فا8 فلوري وقة 1  - 14000 
القنيطرة املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
60451

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (27
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.KHALID FATNA MUSTAPHA



عدد)5667 - 28)ووا8)1442 )9)نوييو)2021)الجريدة الرسمية   11826

كراء) (: بإنجاز) الشركة  غرض 
السيارات) وراء) بيعو  (- السيارات)

املستعملة.
 ç رقم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
املنصور) يعقوب  زيقة  صبري  اقامة 
 14000  -   1 وقة) فلوري  فا8 

القنيطرة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: الوالي) زكرياء) السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد زكرياء)الوالي عنوايه)ا()دوار)
اوالد طالب الشرقية سيدي الطيبي)

14000)القنيطرة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد زكرياء)الوالي عنوايه)ا()دوار)
اوالد طالب الشرقية سيدي الطيبي)

14000)القنيطرة املغرب
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
04)ماي) االبتدائية بالقنيطرة))بتاريخ)

2021)تحت رقم)-.

233I

STE EPOKE NEGOCE SARL

ART SCENIUM SARL AU
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جدند للشركة

STE EPOKE NEGOCE SARL
 n°1 BLOC 1 HAY

 MOURABITINE(ERAC(n°1 BLOC
 1 HAY(MOURABITINE(ERAC،

30000، FES(MAROC
ART SCENIUM SARL AU  وركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 10 
ملعب الخيل طابق الرابع وارع 
عال8 بن عبدهللا فاس - 30000 

فاس املغرب.

تعيين مسير جدند للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.31461

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تعيين) تم  (2021 ماي) (03 في) املؤرخ 

عبد) مسير جدند للشركة السيد)ة()

املالكي خالد))كمسير وحيد

تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

التجارية بفاس))بتاريخ)18)ماي)2021 

تحت رقم)2395.

234I

Institut Petite Racine

 SARL INSTITUT PETITE

RACINE
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

Institut Petite Racine

 Rue(Widal(Rez-de-Chaussée ,6

 - Immeuble(Windal، 90010،

Tanger Maroc

 SARL Institut Petite Racine

وركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : 6 الطابق 

األر�سي وارع ويندا8 الرمز البرندي 

90010 - طنجة

تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

116255

 09 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2020 نوليوز)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 SARL (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.Institut Petite Racine

مؤسسة) (: غرض الشركة بإنجاز)

التعليم العام الخاص)،)التعليم قبل)

االبتدائي.

)-)التعليم األولي)،)الحضاية
عنوان املقر االجتماعي):)6)الطابق)
البرندي) الرمز  ويندا8  األر�سي وارع 

90010)-)طنجة
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
منى لحري�سي

حي بيال فيستا فيال مهدي وارع)
11)رقم)4)طنجة وريك
يزيهة غيالن النحبي

القصر) طريق  (، طريفة) مجمع 
الصغير)،)الكيلو)18)،)طنجة

)وريك
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
منى لحري�سي

حي بيال فيستا فيال مهدي وارع)
11)رقم)4)طنجة

بيايات حو8 اإلنداع القايوني:
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
ماي) (10 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)242252.

235I

BEST COMPTA SARL

PROMO NCB
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة
BEST COMPTA SARL

 AV DES FAR RESIDENCE
 IMANE 4° ETAGE(N° 7 ، 93000،

TETOUAN MAROC
PROMO NCB وركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 203 وارع 

الحاجب املحلي رقم 4 تطوان - 
93000 تطوان املغرب

تأسيس وركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
29459

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (03

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PROMO NCB

منعش) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

عقاري-أعما8 البناء)املتنوعة.

 203 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

وارع الحاجب املحلي رقم)4)تطوان)-)

93000)تطوان املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 300 ( (: يوينو) هللا  عبد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد محمد يوينو):))140)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

 140 ( (: يوينو) اسماعيل  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيدة موييبة يوينو):))70)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

السيدة رويدة برباب):))70)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد محمد وقور):))140)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد عبد الرحمان وقور):))140 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد عبد هللا يوينو):)300)بقيمة)

100)درهم.

بقيمة) (140 (: السيد محمد يوينو)

100)درهم.

 140 (: يوينو) اسماعيل  السيد 

بقيمة)100)درهم.

70)بقيمة) (: السيدة موييبة يوينو)

100)درهم.

السيدة رويدة برباب):)70)بقيمة)

100)درهم.
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السيد وارع عال8 الفا�سي وارع1 
 6 وقة) طابق3) أنوب  بدر  اقامة 

تطوان))))):)140)بقيمة)100)درهم.
السيد عبد الرحمان وقور):)140 

بقيمة)100)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوايه)ا() يوينو  هللا  عبد  السيد 
 3 رقم) أ  وارع  الفا�سي  عال8  وارع 

تطوان)93000)تطوان املغرب.
عنوايه)ا() يوينو  محمد  السيد 
 5 طابق) (203 رقم) الحاجب  وارع 
وقة)12)تط)93000)تطوان املغرب.

السيد اسماعيل يوينو عنوايه)ا()
 5 طابق) (203 رقم) الحاجب  وارع 
تطوان)) (93000 تطوان) (12 وقة)

املغرب.
عنوايه)ا() يوينو  موييبة  السيدة 
اقامة) وارع1) الفا�سي  عال8  وارع 
تطوان))))) (6 وقة) طابق3) أنوب  بدر 

93000)تطوان املغرب.
عنوايه)ا() برباب  رويدة  السيدة 
اقامة) وارع1) الفا�سي  عال8  وارع 
تطوان))))) (6 وقة) طابق3) أنوب  بدر 

93000)تطوان املغرب.
عنوايه)ا()) وقور  محمد  السيد 
اقامة)) الطريس  الخالق  عبد  وارع 
 93000 تطوان) (5 رقم) العسكرية 

تطوان املغرب.
وقور) الرحمان  عبد  السيد 
عنوايه)ا())وارع عبد الخالق الطريس)
 93000 5)تطوان) اقامة الجيش رقم)

تطوان املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوايه)ا() يوينو  محمد  السيد 
 5 طابق) (203 رقم) الحاجب  وارع 

وقة)12)تط)93000)تطوان املغرب
عنوايه)ا() وقور  محمد  السيد 
اقامة)) الطريس  الخالق  عبد  وارع 
 93000 تطوان) (5 رقم) العسكرية 

تطوان املغرب
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
ماي) (19 بتاريخ) ( بتطوان) االبتدائية 

2021)تحت رقم)1096.
236I

International Fair Tourism Company Sarl

 INTERNATIONAL FAIR
TOURISM COMPANY IFTC

وركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس وركة

 International Fair Tourism

Company Sarl
رقم 7 الطابق الرابع عمارة اإلدري�سي 

حي الداخلة ، 80000، أكادنر املغرب

 International Fair Tourism

Company )IFTC( وركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 7 

الطابق الرابع عمارة اإلدري�سي حي 

الداخلة  - 80000  أكادنر  املغرب

تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

47563

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (19

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 International Fair Tourism

.(Company (IFTC

التسويق) (: غرض الشركة بإنجاز)

السياحي)

اإلوهار والتواصل)

)التجارة اإللكترويية).
 7 رقم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

حي) اإلدري�سي  عمارة  الرابع  الطابق 

الداخلة))-)80000))أكادنر))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 100 ( (: عبدون) السيدة خدنجة 

حصة بقيمة)1.000)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة خدنجة عبدون عنوايه)ا()

بلوك)11)حي بنسركاو))80000)أكادنر)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة خدنجة عبدون عنوايه)ا()

بلوك)11)حي بنسركاو))80000)أكادنر)

املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (24 بتاريخ) ( باكادنر) التجارية 

2021)تحت رقم)99756.

237I

مستأمنة فيسكاكوم

COOL DRIVE
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

مستأمنة فيسكاكوم
رقم 25، زيقة املستشفى، ، 25350، 

وادي زم املغرب

COOL DRIVE وركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 79 وقة 

04 وارع محمد الخامس - 25350 

وادي زم املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1105

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2020 نوييو) (25

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 COOL(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.DRIVE

كراء) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.

79)وقة) (: عنوان املقر االجتماعي)
 25350 (- وارع محمد الخامس) (04

وادي زم املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 500.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 5.000 ( (: محمد) قبيل  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوايه)ا() محمد  قبيل  السيد 
109)فيالج م ش ف)25350)وادي زم)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الدنن) صالح  قبيل  السيد 
عنوايه)ا()109)فيالج م ش ف)25350 

وادي زم املغرب
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
االبتدائية بوادي زم))بتاريخ)23)نوليوز)

2020)تحت رقم)117/2020.
238I

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC( BUREAU DE

COMPTABILITE

LIMASUD  AUTO
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

 ALI(OULHAJ ) SIMOTIC(
BUREAU DE COMPTABILITE
صندوق البرند 310 الرئيسية 
الرويدنة ، 52000، الرويدنة 

املغرب
LIMASUD  AUTO   وركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي التوسعة 

السكنية انت خليفة الخنك - 
52000 الرويدنة املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.13699
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تحويل)) ( تم) (2021 ماي) (21 املؤرخ في)
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
خليفة) انت  السكنية  «التوسعة 
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الرويدنة املغرب») (52000 (- الخنك)
إلى)«الطريق الوطنية رقم)13)الخنك)

- 52000)الرويدنة))املغرب».
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
االبتدائية بالرويدنة))بتاريخ)24)ماي)

2021)تحت رقم)237.

239I

FOUZMEDIA

SAADI AMENAGEMENT
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
SAADI AMENAGEMENT وركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 14وارع 
منصور الدهبي مكتب رقم 3  - 

140000 القنيطرة املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.49889

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)01)أبريل)2021)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
«14وارع منصور الدهبي مكتب رقم)
إلى) القنيطرة املغرب») (140000  -   3
«56)وارع االمير اريتيي الطابق األو8)
مكتب رقم)12))-)---)طنجة))املغرب».

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة))بتاريخ)02)أبريل)

2021)تحت رقم)2073.

240I

اريك

AFRAH CHOUMIS
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

اريك
وارع نوسف ابن تاوفين رقم 14 
 LARACHE ،92000 ،العرائش

املغرب

AFRAH CHOUMIS وركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي زيقة عبد 

هللا ابن ناسين الطابق الثاني رقم 5 - 

92000 العرائش املغرب

تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

6179

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (16

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AFRAH CHOUMIS

قاعة) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

األفراح.
عنوان املقر االجتماعي):)زيقة عبد)

هللا ابن ناسين الطابق الثاني رقم)5 - 

92000)العرائش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسما8  مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:

 400 ( (: السيدة خدنجة بنجكرة)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 200 ( (: سعدون) حكيم  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 100 ( (: السيدة انمان الصحراوي)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيدة ابتسام الصحراوي):))100 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 100 ( (: السيد امحمد الصحراوي)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد محمد العربي الصحراوي):))

100)حصة بقيمة)100)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

بنجكرة) خدنجة  السيدة 
زيقة عمر بن عبد العزيز) عنوايه)ا()

رقم)01 92000)العرائش املغرب.

السيد حكيم سعدون عنوايه)ا()
يصير) ابن  مو�سى  وارع  (18 رقم)

92000)العرائش املغرب.
الصحراوي) انمان  السيدة 

الطورادنو)) املنزه  حي  (09 عنوايه)ا()

92000)العرائش املغرب.
الصحراوي) ابتسام  السيدة 

عبد) بن  عمر  وارع  (01 عنوايه)ا()

العزيز)92000)العرائش املغرب.
الصحراوي) امحمد  السيد 
زيقة عمر بن عبد) (1 رقم) عنوايه)ا()

العزيز)92000)العرائش املغرب.
السيد محمد العربي الصحراوي)

باريس) (75000 باريس) عنوايه)ا()

فرنسا.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

بنجكرة) خدنجة  السيدة 
زيقة عمر بن عبد العزيز) عنوايه)ا()

رقم)01 92000)العرائش املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

بتاريخ) ( بالعرائش) االبتدائية 

رقم) تحت  (2021 أبريل) (23

.26011121005677

241I

FOUZMEDIA

YAMIM
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

YAMIM وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي وارع 

موالي عبدالعزيز عمارة ماتريكس 

الطابق االو8 - 140000 القنيطرة 

املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

60631

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (27
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.YAMIM
بيع) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

بالتقسيط الغاز.
وارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
ماتريكس) عمارة  عبدالعزيز  موالي 
القنيطرة) (140000 (- االو8) الطابق 

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
 35 السيد سمير ناسين عنوايه)ا()
تارودايت بطاية) إقامة عائشة زيقة 

---)سال املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
 35 السيد سمير ناسين عنوايه)ا()
تارودايت بطاية) إقامة عائشة زيقة 

---)سال املغرب
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
18)ماي) االبتدائية بالقنيطرة))بتاريخ)

2021)تحت رقم)-.
242I

FOUZMEDIA

GH PRINT
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
GH PRINT وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب 
رقم 3 وارع املنصور الذهبي عمارة 

فيكيك الرقم 14 - 14000 القنيطرة 
املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
606111

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (12
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 GH (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PRINT
:)مقاو8 في) غرض الشركة بإنجاز)

االوهار.
مكتب) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
وارع املنصور الذهبي عمارة) (3 رقم)
فيكيك الرقم)14 - 14000)القنيطرة)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 ( الشركة:) رأسما8  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
الكراب) عبداللطيف  السيد 
عمارة) يرجس  إقامة  عنوايه)ا()
 14000 اوجيه) اوالد  (1 الشقة) (14

القنيطرة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الكراب) عبداللطيف  السيد 
عمارة) يرجس  إقامة  عنوايه)ا()
 14000 اوجيه) اوالد  (1 الشقة) (14

القنيطرة املغرب
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
17)ماي) االبتدائية بالقنيطرة))بتاريخ)

2021)تحت رقم)-.

243I

ائتمايية))الخبرة

MARMESO
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة)

ائتمايية  الخبرة

49  زيقة  املدننة ، 26100، برويد 

املغرب

MARMESO وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي 13 عمارة 

30 مشروع الحسن الثاني الحي 

املحمدي  - 20570 الدار البيضاء 

املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.170271

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)10)ماي)2021)تمت إضافة)

إلى نشاط الشركة) التالية  األنشطة 

الحالي):

منعش عقاري.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم  (

 21 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)779277.

244I

BRADUS BUSINESS CENTER

POLYCHIM INDUSTRIE
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

BRADUS BUSINESS CENTER

 LOT BACHKOU RESIDENCE 77

 ZINEB(APPT 17 5EME(ETAGE

 CASA ، 20420، CASABLANCA

MAROC

POLYCHIM INDUSTRIE وركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي  61 وارع 

اللة الياقوت ومصطفى املعاني 
رقم 69 الطابق 2  - 20000 الدار 

البيضاء املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.494847

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في)18)مارس)2021)تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

وارع اللة الياقوت ومصطفى) (61 (»

 20000  -   2 الطابق) (69 املعاني رقم)

الدار البيضاء)املغرب»)إلى)«دوار اوالد)

عزوز) اوالد  الغابة  حارث  بلحسن 

الدار) (20000 (- النواصر) دار بوعزة 

البيضاء))املغرب».

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

 11 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)777983.

245I

BRICKITY

بريكيتي
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جدند للشركة

BRICKITY

 LOT 1081 RUE 4 N°13 HAY

 RIAD(RTE(DE(SEFROU(FES،

30080، FES(MAROC

بريكيتي  وركة ذات املسؤولية 

املحدودة

 LOT وعنوان مقرها اإلجتماعي

 1081 RUE 4 N°13 HAY(RIAD

 RTE(DE(SEFROU  - 30080 FES

.MAROC

تعيين مسير جدند للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.60373

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تعيين) تم  (2021 ماي) (05 في) املؤرخ 

السيد)ة() للشركة  جدند  مسير 

واهدي وزاني محمد كمسير وحيد

تبعا لقبو8 استقالة املسير.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

التجارية بفاس))بتاريخ)19)ماي)2021 

تحت رقم)2416.

246I

مستأمنة املتنبي للمحاسبة

H L Y A CHANTIERS
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

مستأمنة املتنبي للمحاسبة
130 وارع املتنبي الطابق 2 ، 

23000، بني مال8 املغرب
H L Y A CHANTIERS وركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  مرآب 

اوالد اسليمان اوالد عياد بني مال8 - 
23000 بني مال8 املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
11529

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (05
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 H L Y (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.A CHANTIERS
األعما8) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

املتنوعة أو اإلنشاءات
تجارة).

مرآب) ( (: االجتماعي) املقر  عنوان 
اوالد اسليمان اوالد عياد بني مال8)-)

23000)بني مال8 املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد عبد العزيز همان):))1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد عبد العزيز همان عنوايه)ا()
اوالد عياد اوالد اسليمان))23000)بني)

مال8 املغرب.
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والعائلية) الشخصية  األسماء) (
ومواطن مسيري الشركة:

السيد عبد العزيز همان عنوايه)ا()
اوالد عياد اوالد اسليمان)23000)بني)

مال8 املغرب
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
24)ماي) )بتاريخ) االبتدائية ببني مال8)

2021)تحت رقم)573.

247I

CAFIGEC

UFC ENGINEERING SPACE
وركة ذات املسؤولية املحدودة

حل وركة

CAFIGEC
 rue(al, fourat 2éme(etage 39
 maarif 39 rue(al, fourat 2éme
 etage(maarif، 20100، casa

maroc
 UFC ENGINEERING SPACE

وركة ذات املسؤولية املحدودة)في 
طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي 46 وارع 
الزرقطوني الطابق 2 الشقة رقم 6 - 

20100 الدار البيضاء املغرب.
حل وركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.473937

العام) الجمع  بمقت�سى 
 2021 ماي) (17 في) اإلستثنائياملؤرخ 
املسؤولية) ذات  وركة  حل  تقرر 
 UFC ENGINEERING املحدودة)
 100.000 رأسمالها) مبلغ  ( (SPACE
 46 اإلجتماعي) درهم وعنوان مقرها 
الشقة) (2 الطابق) الزرقطوني  وارع 
رقم)6 - 20100)الدار البيضاء)املغرب)

يتيجة 8):)أزمة مالية و اقتصادنة.
و حدد مقر التصفية ب)46)وارع)
الزرقطوني الطابق)2)الشقة رقم)6 - 

20100)الدار البيضاء)املغرب.)
و عين:

و) الوالدي  ( معاد) السيد)ة()
رقم) (78 زيقة) (3 املسيرة) عنوايه)ا()
املغرب) البيضاء) الدار  (20100  9

كمصفي))ة()للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

 24 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)779331.

248I

BUMACOF SARL

اجاكسيو املويتسيون

AJACCIO ALIMENTATION
وركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة وريك

BUMACOF SARL

355وارع محمد الخامس الطابق 

4رقم 57، 20300، الدار البيضاء 

اململكة املغربية
 AJACCIOاجاكسيو املويتسيون

ALIMENTATION    وركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي زيقة 

12 متر رقم 86 بوركون - 20040  

الدارالبيضاء اململكة املغربية.

وفاة وريك
رقم التقييد في السجل التجاري 

.123565

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

2021)تم اإلعالم) 24)أبريل) املؤرخ في)

و) ( باكريمي) ( )عبد هللا) بوفاة الشريك)

(
ً
تبعا الورثة  على  حصصه  توزيع 

دجنبر) (03 في) املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

2020)بالشكل األتي):

السيد)ة()باكريمي الحسن))،))425 

حصة).

السيد)ة()باكريمي))محمد))،))425 

حصة).

((، ( باكريمي عبد الكريم) السيد)ة()

425)حصة).

السيد)ة()بوفوس))مماس))،))325 

حصة).

السيد)ة()باكريمي خدنجة))،))225 

حصة).

 225 ( (، ( باكريمي آمنة) السيد)ة()

حصة).

السيد)ة()باكريمي فاتحة))،))225 

حصة).

 225 ( (، ( باكريمي سعاد) السيد)ة()

حصة).

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

 24 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)779433.

249I

RIVE DROITE CONSULTING

RÉSIDENCE LES CRÊTES
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

RIVE DROITE CONSULTING

 RES VERTE AV MED V 114

 ET.7 AP.21 ، 90000، TANGER

MAROC

RÉSIDENCE(LES(CRÊTES  وركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي وارع 

نوسف بن تاوفين، رقم 5، الطابق 

2 رقم 3 - 90000 طنجة املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

116621

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (21

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. RÉSIDENCE(LES(CRÊTES

غرض الشركة بإنجاز):)*)

اإلنعاش العقاري)؛

*)بيع ووراء)وتأجير العقارات

إيجاز عمليات تجزئة األرا�سي،) (*

وتشييد البنانات املخصصة للسكن)

أو االستغال8 التجاري أو الصناعي أو)

اإلداري،)بهدف بيعها أو كرائها؛

*بناء)واستغال8 املراكز)؛

واملركبات) الترفيه  مراكز  *بناء)

السياحية)؛

االصطياف) بيوت  بناء) (*

الخشبية قصد بيعها أو كرائها)؛

*)استغال8 النز8 أو الفنادق)؛

*وراء)أو بيع أو كراء)جميع أدوات)

البناء)؛

األمالك) وجميع  األرا�سي  *وراء)

املبنية أو املخصصة للبناء،)وبيعها)

أيواع) جميع  وتصدنر  *استيراد 

املنتجات واألدوات)؛

وارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

نوسف بن تاوفين،)رقم)5،)الطابق)2 

رقم)3 - 90000)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: بودنح) راييا  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوايه)ا() بودنح  راييا  السيدة 

(،5 رقم) تاوفين،) بن  نوسف  وارع 

طنجة) (90000  3 رقم) (2 الطابق)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوايه)ا() بودنح  راييا  السيدة 

(،5 رقم) تاوفين،) بن  نوسف  وارع 

طنجة) (90000  3 رقم) (2 الطابق)

املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (21 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)4720.

250I
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STE FIDLAMIAE SARL

 HOUSSE BEAUTY & SPA BY
ASMAE

وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس وركة

STE FIDLAMIAE SARL
 RUE(TABARIA(IMM 4 APPT 9 3
 EME ETAGE RUE TABARIA IMM
 4 APPT 9 3 EME(ETAGE، 10000،

RABAT MAROC
 HOUSSE(BEAUTY & SPA(BY
ASMAE وركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 61 
الطابق 3 وارع لألسماء تبرنكت - 

11000 سال املغرب
تأسيس وركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
33701

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (03
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 HOUSSE( BEAUTY( &( SPA( BY

.ASMAE
مركز) (- (: بإنجاز) الشركة  غرض 

التجميل للنساء)
-)عالجات الجما8 والرفاهية.

عالجات) الشعر،) تصفيف  (-
الجسم،)التدليك وعالجات الوجه.

-)مجموعة واسعة من املعالجات)
الجمالية

-)العالج الفيزنائي.
-)تسويق املنتجات التجميلية.

عمارة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
تبرنكت) وارع لألسماء) (3 الطابق) (61

- 11000)سال املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: أسماء) جلزيم  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة جلزيم أسماء)عنوايه)ا()2 

زيقة املعمور))10000)الرباط املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة جلزيم أسماء)عنوايه)ا()2 

زيقة املعمور)10000)الرباط املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

االبتدائية بسال))بتاريخ)20)ماي)2021 

تحت رقم)36631.

251I

WORD STAR

WORD STAR

وركة التضامن

تحويل الشكل القايوني للشركة

WORD STAR

حي األمل - الوطية ، 82010، 

الوطية - طايطان املغرب

WORD STAR وركة التضامن

و عنوان مقرها االجتماعي حي األمــل - 

الوطية - 82010 طايطان الشاطئ .

تحويل الشكل القايوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تحويل) (2021 ماي) (10 املؤرخ في)

الشكل القايوني للشركة من)«وركة)

التضامن»)إلى)«وركة ذات مسؤولية)

محدودة ذات الشريك الوحيد».

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (24 بتاريخ) ( االبتدائية بطايطان)

2021)تحت رقم)134/2021.

252I

BUREAU ESSOUFYANI

SNMNTRANS
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

BUREAU ESSOUFYANI
 HAY ESSALAM AVENUE

 PRINCE MOULAY ABDELLAH
 RUE(ALJAZIRA(ALKHADRA ،
70000، LAAYOUNE(MAROC

SNMNTRANS وركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي الفتح 
زيقة 10 رقم 59 العيون - 70000 

العيون املغرب
تأسيس وركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
33701

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القايون) (2020 أكتوبر) (22
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SNMNTRANS
يقل) (: بإنجاز) الشركة  غرض 
يقل) (– الغير) لحساب  البضائع 
الوطني) الصعيدنن  على  البضائع 
أوغا8) و  كبرى  أوغا8  (– والدولي)

متعددة..
عنوان املقر االجتماعي):)حي الفتح)
 70000 (- العيون) (59 رقم) (10 زيقة)

العيون املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: ( منينو) السيد حمدي 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوايه)ا() ( منينو) حمدي  السيد 
رقم) (40 وارع طلحة بن الزبير زيقة)

01  70000)العيون املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوايه)ا() ( منينو) حمدي  السيد 
رقم) (40 وارع طلحة بن الزبير زيقة)

01  70000)العيون املغرب
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
يويبر) (04 بتاريخ) ( االبتدائية بالعيون)

2020)تحت رقم)2623.
253I

select conseil

BRUCKE CENTER PRIVE
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل وركة

select conseil
وارع عبد املومن عمارة421 الطابق 
الرابع رقم16 ، 20360، البيضاء 

املغرب
 BRUCKE CENTER PRIVE SARL
AU وركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد)في طور 
التصفية(

حل الشركة
 BRUCKE(»(وركة ذات مسؤولية
(«CENTER PRIVE SARL AU
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ))06 

ماي)2021  
وحيد) وريك  ذات  محدودة 
الكائنة) درهم  ( (100.000 رأسمالها)
416)وارع ايوا8) بمركز ايوا8 كابتا8)
أ) املدخل  عبداملومن  وارع  تقاطع 
املكتب)28)الطابق)4)البيضاء)اتخذت)

اإلجراءات التالية:
ودنا) تصفيتها  و  الشركة  حل  (*
األساسية) للقوايين  طبقا  وذلك 
لها و ذلك لعدم قدرة الشركة على)

االستمرار في هدا املجا8.)
هاجر) غزار  ( السيدة) تعيين  (*
بتصفية) محدودة  غير  ملدة  كمكلفة 

الشركة.
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كمقر) االجتماعي  املقر  تعيين  (*

لتصفية الشركة و محل املخابرة و)

محل تبليغ العقود و الوثائق املتعلقة)

بالتصفية.

اإلنداع) تم  القايوني:) اإلنداع 

بالدار) التجارية  باملحكمة  القايوني 

البيضاء)بتاريخ))20)ماي)2021)تحت)

رقم)737073

رقم التقييد في السجل التجاري:)

486785

بمثابة مقتطف و بيان

254

FOUZMEDIA

SUPER PLAN HICHAM
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

SUPER PLAN HICHAM وركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية وارع 

ونكيط ويوسف ابن تاوفين بلوك 

ب املكتب رقم 2 إقامة بور بالزا - 

140000 القنيطرة املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

60695

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (20

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 SUPER(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.PLAN HICHAM

مكتب) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

للدراسات

مقاو8 في االوغا8 املختلفة

التجارة.
زاوية) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

وارع ونكيط ويوسف ابن تاوفين)

بلوك ب املكتب رقم)2)إقامة بور بالزا)

- 140000)القنيطرة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوايه)ا() بحياوي  هشام  السيد 

 14000 افكا) (48 الرقم) (278 الزيقة)

القنيطرة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوايه)ا() بحياوي  هشام  السيد 

 14000 افكا) (48 الرقم) (278 الزيقة)

القنيطرة املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

24)ماي) االبتدائية بالقنيطرة))بتاريخ)

2021)تحت رقم)-.

255I

FIDUGRA

. R.B CAR
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

FIDUGRA

وارع محمد الخامس عمارة امنار 
رقم 24 الطابق الثالث ايزكان ، 

86150، اكادنر املغرب

R.B CAR . وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 

الثاني الرقم 26 طريق بوسكورة  - 

26100 برويد  املغرب .

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.47131

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في)08)فبرانر)2021)تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

طريق) (26 الرقم) الثاني  «الطابق 

املغرب) ( برويد) (26100 (- ( بوسكورة)

64)وارع) إلى)«الطابق الثاني الرقم) (»

اكادنر))) (80050 (- ( غزة رياض السالم)

املغرب)«.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

أبريل) (22 بتاريخ) ( باكادنر) التجارية 

2021)تحت رقم)99231.

256I

fiduconsejo

جميل انوفا مود
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

fiduconsejo

 av allal fassi res yasmina bloc

 b1 n 3 wilaya(tetouan ، 93000،

tetouan maroc

جميل ايوفا مود وركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي كراج حي 

دنزة وارع العطاوية زيقة 04 مرتيل 

- 93000 مرتيل املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

29417

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (19

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

جميل) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

ايوفا مود.

خياطة) (: بإنجاز) الشركة  غرض 
املالبس والحرير.

عنوان املقر االجتماعي):)كراج حي)
دنزة وارع العطاوية زيقة)04)مرتيل)-)

93000)مرتيل املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيدة فاطمة حمووة):))1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة فاطمة حمووة عنوايه)ا()
23)مكرر حي الدنزة وارع زياتة زيقة)

05)مرتيل)93000)مرتيل املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة فاطمة حمووة عنوايه)ا()
23)مكرر حي الدنزة وارع زياتة زيقة)

05)مرتيل)93000)مرتيل املغرب
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
ماي) (12 بتاريخ) ( بتطوان) االبتدائية 

2021)تحت رقم)1049.

257I

PRIVILEGE CABINET

 SPORT NORD VILLAGE
SARL

وركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس وركة

PRIVILEGE CABINET
 MSALLAH RUE URUGUAY

 NO 7 TANGER(MSALLAH(RUE
 URUGUAY(NO 7 TANGER،
90000، TANGER(TANGER

 SPORT NORD VILLAGE SARL
وركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي زيقة اليمن 
10 الطباق التاني رقم 4 طنجة - 

90000 طنجة املغرب
تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

105409
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في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2020 ماي) (20
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 SPORT(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.NORD VILLAGE SARL
استغال8) (: غرض الشركة بإنجاز)
و تسيير مالعب كرة القدم في الهواء)

الطلق و داخل القاعات.
زيقة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
اليمن)10)الطباق التاني رقم)4)طنجة)

- 90000)طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 200 ( (: محمد) الحمامي  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 200 ( (: خالد) الحمامي  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
السيد الحمامي عبد القادر):))200 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 100 ( (: السيدة سندو�سي رويدة)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 100 ( (: بشرى) الحمامي  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 100 ( (: السيدة الحمامي فاطمة)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 100 ( (: هدى) الحمامي  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد الحمامي محمد عنوايه)ا()
طنجة) (90000 ( حي العوامة الغربية)

املغرب.
عنوايه)ا() خالد  الحمامي  السيد 
طنجة) (90000 الغربية) العوامة 

املغرب.
القادر) عبد  الحمامي  السيد 
الغربية) العوامة  حي  عنوايه)ا()

90000)طنجة املغرب.
السيدة سندو�سي)

وارع) (1 مرابط) رويدة عنوايه)ا()

طنجة) (90000 العوامة) القدس 

املغرب.

السيدة الحمامي بشرى عنوايه)ا()

طنجة) (90000 الغربية) العوامة  حي 

املغرب.

فاطمة) الحمامي  السيدة 

عنوايه)ا()حي بني مكادة القدنمة زيقة)

5)رقم)45 90000)طنجة املغرب.

السيدة الحمامي هدى عنوايه)ا()

طنجة) (90000 الغربية) العوامة  حي 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

القادر) عبد  الحمامي  السيد 

الغربية) العوامة  حي  عنوايه)ا()

90000)طنجة املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

نوييو) (17 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2020)تحت رقم)231793.

258I

FIDU.ECO

SONIA CONSTRUCTION
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس وركة

FIDU.ECO

170 وارع فاس اقامة نسرين 

الطابق االو8 رقم 6 طنجة ، 

90000، طنجة املغرب

 SONIA CONSTRUCTION

وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 170 وارع 

فاس اقامة نسرين الطابق االو8 

رقم 6 طنجة طنجة 90000 طنجة 

املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

116385

بمقت�سى))عقد عرفي مؤرخ في)

07)ماي)2021)تم إعداد القايون)

األسا�سي لشركة ذات مسؤولية)

محدودة ذات الشريك الوحيد)

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 SONIA(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.CONSTRUCTION

اعما8) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

البناء.

 170 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الطابق) نسرين  اقامة  فاس  وارع 

 90000 طنجة) طنجة  (6 رقم) االو8 

طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 100 ( (: السيد محمد الخملي�سي)

حصة بقيمة)1.000)درهم للحصة).

 100 (: الخملي�سي) محمد  السيد 

بقيمة)1.000)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

الخملي�سي) محمد  السيد 

عنوايه)ا()برايص مجمع جمعة عمارة)

 90000  72 رقم) التالت  الطابق  ب 

طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الخملي�سي) محمد  السيد 

عنوايه)ا()برايص مجمع جمعة عمارة)

 90000  72 رقم) التالت  الطابق  ب 

طنجة املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (12 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)242342.

259I

TARIK BOUABDELLAOUI

STE EASY NESS CAR
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

TARIK BOUABDELLAOUI
 Hay(angad(rue(c18 n41 lazaret ،

60000، Oujda(Maroc
STE EASY NESS CAR وركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي سطا8 55 
زيقة عبد الوهاب و املراك�سي السوق 
املغطى الطابق االو8 وجدة - 60000 

وجدة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.28175

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت) (2021 أبريل) (22 في) املؤرخ 

املصادقة على):
)ة()بريسون بوبكر) تفويت السيد)
أصل) من  اجتماعية  حصة  (1.000
100)حصة لفائدة))السيد))ة()سعيد)

الزاهري))بتاريخ)22)أبريل)2021.
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم  (
ماي) (18 بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

2021)تحت رقم)1824.
260I

TARIK BOUABDELLAOUI

STE EASY NESS CAR
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

TARIK BOUABDELLAOUI
 Hay(angad(rue(c18 n41 lazaret ،

60000، Oujda(Maroc
STE EASY NESS CAR وركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي سطا8 55 
زيقة عبد الوهاب و املراك�سي السوق 
املغطى الطابق االو8 وجدة - 60000 

وجدة املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة
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رقم التقييد في السجل التجاري 

.28175

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)22)أبريل)2021)تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

و) الوهاب  عبد  زيقة  (55 «سطا8)

الطابق) املغطى  السوق  املراك�سي 

االو8 وجدة)-)60000)وجدة املغرب»)

عمارة) الخامس  محمد  «وارع  إلى)

سكن معافة الطابق)7)ؤقم66)وجدة))

- 60000)وجدة))املغرب».

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (18 بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

2021)تحت رقم)1824.

261I

TARIK BOUABDELLAOUI

STE EASY NESS CAR
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جدند للشركة

TARIK BOUABDELLAOUI

 Hay(angad(rue(c18 n41 lazaret ،

60000، Oujda(Maroc

STE EASY NESS CAR  وركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي سطا8 55 
زيقة عبد الوهاب و املراك�سي السوق 

املغطى الطابق االو8 وجدة - 60000 

وجدة املغرب.

تعيين مسير جدند للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.28175

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تعيين) (2021 أبريل) (22 املؤرخ في)

السيد)ة() للشركة  جدند  مسير 

الرحماني عبد الرحمان كمسير وحيد

تبعا لقبو8 استقالة املسير.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (18 بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

2021)تحت رقم)1824.

262I

bemultico((بيمولتيكو

OZ PHARMA
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

bemultico  بيمولتيكو
رقم 106 وقة رقم 01 الزيتون 

املعركة -مكناس ، 50060، مكناس 

مكناس

OZ PHARMA  وركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي كراج رقم 

01 زيقة12 رقم 4648 وجه أروس 

مكناس - 50000 مكناس املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.50461

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2021 ننانر) (18 في) املؤرخ 

املصادقة على):

)العرظ) )ة()عثمان) تفويت السيد)

أصل) من  اجتماعية  حصة  (500

500)حصة لفائدة))السيد))ة()زكرياء))

البنتيري بتاريخ)18)ننانر)2021.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم  (

مارس) (12 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

2021)تحت رقم)1352.

263I

bemultico((بيمولتيكو

OZ PHARMA
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جدند للشركة

bemultico  بيمولتيكو
رقم 106 وقة رقم 01 الزيتون 

املعركة -مكناس ، 50060، مكناس 

مكناس

OZ PHARMA  وركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي كراج رقم 

01 زيقة12 رقم 4648 وجه أروس 

مكناس - 50000 مكناس املغرب.

تعيين مسير جدند للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.50461

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تعيين) (2021 ننانر) (18 املؤرخ في)
السيد)ة()) للشركة  جدند  مسير 
تبعا) وحيد  كمسير  زكرياء) البنتيري 

لقبو8 استقالة املسير.
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
مارس) (12 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

2021)تحت رقم)1352.

264I

bemultico((بيمولتيكو

OZ PHARMA
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القايوني للشركة

bemultico  بيمولتيكو
رقم 106 وقة رقم 01 الزيتون 

املعركة -مكناس ، 50060، مكناس 
مكناس

OZ PHARMA وركة ذات 
املسؤولية املحدودة

و عنوان مقرها االجتماعي كراج رقم 
01 زيقة12 رقم 4648 وجه أروس 

مكناس  - 50000 مكناس .
تحويل الشكل القايوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.50461

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تحويل) (2021 ننانر) (18 املؤرخ في)
الشكل القايوني للشركة من)«وركة)
ذات املسؤولية املحدودة»)إلى)«وركة)
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

الوحيد».
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
مارس) (12 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

2021)تحت رقم)1352.

265I

COMPTA-YASS SARL AU

ROUBAMRI
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

COMPTA-YASS SARL AU
 IMM IBN KHALDOUN AV IBN
 KHALDOUNE(BR 10 V.N(SAFI ،

46000، SAFI(MAROC

ROUBAMRI وركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 53 
بلوك 04 تجزئة كاوكي آسفي املغرب 

- 46000 آسفي  املغرب
تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

11723
في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (03
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ROUBAMRI
منعش) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

عقاري.
 53 رقم) (: عنوان املقر االجتماعي)
تجزئة كاوكي آسفي املغرب) (04 بلوك)

- 46000)آسفي))املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 510 ( (: السيد العامري الهاومي)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 490 ( (: فاطنة) الروبعي  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
الهاومي) العامري  السيد 
حي) الفردوس  تجزئة  (02 عنوايه)ا()
آسفي)) (46000 آسفي) الدرعي  عزيب 

املغرب.
السيدة الروبعي فاطنة عنوايه)ا()
رقم)53)بلوك)04)تجزئة كاوكي آسفي)

املغرب)46000)آسفي))املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الهاومي) العامري  السيد 
حي) الفردوس  تجزئة  (02 عنوايه)ا()
آسفي)) (46000 آسفي) الدرعي  عزيب 

املغرب
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باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (20 بتاريخ) ( بآسفي) االبتدائية 

2021)تحت رقم)---.

266I

NEW C.A.A.T. Sarl Au

أوليسير
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

NEW(C.A.A.T. Sarl(Au

 Av. la(Montagne, Immeuble

 Chakroune(n°14, 3° étage(n°14

، 90040، Tanger(Maroc

أوليسير وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي طريق 

الجبل إقامة وقرون رقم 14 

الطابق 3 رقم 14  - 90040 طنجة 

املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

114549

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القايون) (2021 فبرانر) (18

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

أوليسير.

((: بإنجاز) الشركة  غرض 

و) اإلوهار  التواصل،) اإلستشارة،)

التصاميم.

طريق) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الجبل إقامة وقرون رقم)14)الطابق)

3)رقم)14  - 90040)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 50.000 ( الشركة:) رأسما8  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

السيدة علية العاللي):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوايه)ا() العاللي  علية  السيدة 

 12 رقم) الدكالي  خدنجة  (8 بلير) حي 

الطابق)2 90100)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوايه)ا() العاللي  علية  السيدة 

 12 رقم) الدكالي  خدنجة  (8 بلير) حي 

الطابق)2 90100)طنجة املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

مارس) (23 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)240681.

267I

monde servicecompta

YOUNES LILISKANE
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

monde servicecompta

 lot(el(hadj(fatah(oulfa 3 309

 eme(etage(casablanca، 20250،

Casablanca maroc

YOUNES LILISKANE  وركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 10 زيقة 

الحرية الطابق الثالث الشقة 05 - 

20120  الدارالبيضاء  املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.465293

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2021 ماي) (19 في) املؤرخ 

املصادقة على):

الحو) ( ( نونس) )ة() تفويت السيد)

أصل) من  اجتماعية  حصة  (500

1.000)حصة لفائدة))السيد))ة()عاد8)))

املسحا8 بتاريخ)19)ماي)2021.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم  (
 24 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)779452.

268I

SOCOGEC

MAGRI SER
وركة املساهمة

رفع رأسما8 الشركة

SOCOGEC
 RUE DU PRINCE MY 84

 ABDELLAH ، 20130،
CASABLANCA MAROC

MAGRI SER وركة املساهمة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 

 BD(D›OUJDA - 20310 21
.CASABLANCA MAROC

رفع رأسما8 الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.11661
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) (2021 مارس) (19 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسما8  رفع 
من) أي  درهم») (2.045.400»
«4.500.000)درهم»)إلى)«6.545.400 
تقدنم حصص) ( (: عن طريق) درهم»)

يقدنة أو عينية.
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
 26 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

مارس)2021)تحت رقم)771934.

269I

FINANCIAL AND BUSINESS SOLUTIONS 

THIMAR PROMOTION
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
إنشاء)فرع تابع للشركة

 FINANCIAL AND BUSINESS
SOLUTIONS

257)وارع محمد الخامس عمارة)
بن حفصية الطانق االو8 رقم الشقة)

1)جليز،)40060،)مراكش املغرب
  THIMAR PROMOTION
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

الشريك الوحيد.

وعنوان مقرها اإلجتماعي 73 وارع 
عال8 بن عبد هللا   - 10000 الرباط 

املغرب.
إنشاء فرع تابع للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.114765

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر) (2021 مارس) (08 في) املؤرخ 
تحت) ( للشركة) تابع  ( فرع) إنشاء)
التسمية)KASBAH AFRIKA)و الكائن)
بالعنوان دوار ترورت الدائرة القروية)
مراكش)) (40000 (- ( تحناوت) ويركان 
املغرب و املسير من طرف السيد)ة()

بوجندار احمد يبيل).
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
ماي) (11 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2021)تحت رقم)123950.
270I

موثق

شركة «نيو أكسيسوار»
وركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد
إنشاء)فرع تابع للشركة

موثق
282 زيقة ستراسبورغ و ملتقى وارع 

املقاومة إقامة البيضاء 1الطابق 
الرابع رقم 414 الدار البيضاء ، 
20000، الدار البيضاء املغرب

وركة «ييو أكسيسوار»  وركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

فدان يصيب عمارة 9 طابق 3 وقة 
934 حي الدومة سيدي مومن  - 

20000 الدار البيضاء املغرب.
إنشاء فرع تابع للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.265379

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في)29)مارس)2021)تقرر إنشاء)
التسمية) تحت  ( للشركة) تابع  ( فرع)
إقامة) (282 بالعنوان) الكائن  و  (-
البيضاء)وارع محمد السادس وارع)
املقاومة) زاوية وارع  و  ( ستراسبورغ)
متجر رقم)47. - 20000)الدارالبيضاء)
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املغرب و املسير من طرف السيد)ة())

الحجاوزي الطاهر.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

 24 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)779337.

271I

STOFF FER

STOFF FER
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

STOFF FER

 OULFA PROJET AZHAR FB4

 IMMB 1 N°5 HH(CASABLANCA

 ، 20000، CASABLANCA

MAROC

STOFF FER وركة ذات املسؤولية 

املحدودة

 OULFA وعنوان مقرها اإلجتماعي

 PROJET(AZHAR(FB4 IMMB 1

 N°5 HH  - 20000 CASABLANCA

MAROC

تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

281527

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2013 ماي) (23

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STOFF(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.FER

بناء) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

وتجهيز

بيع ووراء)مواد البناء)..

 OULFA (: عنوان املقر االجتماعي)

 PROJET AZHAR FB4 IMMB 1

 N°5(HH((-(20000(CASABLANCA

.MAROC

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسما8  مبلغ 
100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: ( السيد هروش املصطفى)
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 500 ( (: ( السيد مبشور مصطفى)
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 500 (: ( السيد هروش املصطفى)
بقيمة)100)درهم.

 500 (: ( مبشور مصطفى) السيد 
بقيمة)100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
وصفات ومواطن الشركاء):

املصطفى))) هروش  السيد 
 20000 ( البيضاء) الدار  عنوايه)ا()

الدار البيضاء)املغرب.
السيد مبشور مصطفى))عنوايه)ا()
الدار البيضاء))20000)الدار البيضاء))

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
املصطفى)) هروش  السيد 
 20000 ( البيضاء) الدار  عنوايه)ا()

الدار البيضاء))املغرب
السيد مبشور مصطفى))عنوايه)ا()
الدار البيضاء))20000)الدار البيضاء))

املغرب
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
(- بتاريخ) ( البيضاء) بالدار  التجارية 

تحت رقم)-.

272I

انطا8 كونساي

LILSOU
وركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
تأسيس وركة

انطا8 كونساي
286 حي النهضة سيدي عال8 

البحراوي ، 15252، سيدي عال8 
املغرب

LILSOU وركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 24 وارع 
االمير سيدي محمد حي الرواد 
القرية سال - 11130 سال املغرب.

مسؤولية) ذات  وركة  تأسيس 

محدودة ذات الشريك الوحيد)
رقم التقييد في السجل التجاري : 

33755

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (10

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.LILSOU

غرض الشركة بإنجاز):)التجارة في)

املعلوميات

مقاولة في البناء)

مقاولة في النظافة.

24)وارع) عنوان املقر االجتماعي):)

االمير سيدي محمد حي الرواد القرية)

سال)-)11130)سال املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسما8  مبلغ 

1.000.000)درهم،)مقسم كالتالي:

((: الحسين) موزون  انت  السيد 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (10.000

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

الحسين) موزون  انت  السيد 

عنوايه)ا()بيتي)1)عمارة)3س وقة)37 

سال الجدندة)11130)سال املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الحسين) موزون  انت  السيد 

عنوايه)ا()بيتي)1)عمارة)3س وقة)37 

سال الجدندة)11130)سال املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

االبتدائية بسال))بتاريخ)24)ماي)2021 

تحت رقم)574.

273I

مكتب االستشارات واملحاسبة

BATJIM
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

مكتب االستشارات واملحاسبة

6, وارع القدس, تابريكت ، 11000، 

سال املغرب

BATJIM وركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 1498, 

الطابق الثاني, تجزئة سعيد حجي, 

طريق القنيطرة. - 11150 سال. 

املغرب

تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

33709

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (05

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BATJIM

وراء) (* (: بإنجاز) الشركة  غرض 

الرجالية) األحذنة  أيواع  جميع  وبيع 

والنسائية.

الرجا8) الجاهزة  املالبس  (*

والنساء

*)استيراد و تصدنر
رقم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

تجزئة سعيد) الثاني,) الطابق  (,1498

حجي,)طريق القنيطرة.)-)11150)سال.)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد يجيم أورف):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

500)حصة) ( (: السيد بطاط خالد)

بقيمة)100)درهم للحصة).
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والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد يجيم أورف عنوايه)ا()22, 

أكدا8.) زيقة جبل توبقا8,) (,1 الشقة)

10090))الرباط املغرب.

عنوايه)ا() خالد  بطاط  السيد 

زيقة بهت,)الشقة)24,)أكدا8.)10090 

الرباط املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد يجيم أورف عنوايه)ا()22, 

أكدا8.) زيقة جبل توبقا8,) (,1 الشقة)

10090)الرباط املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

االبتدائية بسال))بتاريخ)20)ماي)2021 

تحت رقم)551.

274I

IMP SAHARA

DASOMI TRAVAUX
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

IMP SAHARA

حي موالي رويد بلوك 14 رقم 1 
مكرر العيون، 70000، العيون 

املغرب

DASOMI TRAVAUX وركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

الوحدة 01 وارع ابن سيناء رقم 25 
مكرر تجزئة 1500 70000 العيون 

املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

36683

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (19

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DASOMI TRAVAUX
-اعما8) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

البناء)املختلفة)
السكن بنانات  البناء)  -اعما8 

)و االدارية و الصناعية
املكتبية التجهيزات  في   -التجارة 

)و املعلوماتية.
حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 25 01)وارع ابن سيناء)رقم) الوحدة)
العيون) (70000  1500 تجزئة) مكرر 

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: سيدح) ميارة  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوايه)ا() سيدح  ميارة  السيد 
حي موالي رويد) (35 رقم) (06 بلوك)
العيون) (70000 الثالث) الشطر 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوايه)ا() سيدح  ميارة  السيد 
حي موالي رويد) (35 رقم) (06 بلوك)
الشطر الثالث)70000)العيون املغرب
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
ماي) (20 بتاريخ) ( بالعيون) االبتدائية 

2021)تحت رقم)1559/2021.
275I

MOHAMED SAFRIOUI

KDA IMMOBILIER
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

MOHAMED SAFRIOUI
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMM 9 4EME(ETAGE ، 20200،

CASABLANCA MAROC

KDA IMMOBILIER وركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 265 وارع 

الزرقطوني ، الطابق التاسع ، رقم 

92 - 20000 الدار البيضاء اململكة 

املغربية.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري -.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)16)أبريل)2021)تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

الطابق) (، الزرقطوني) وارع  (265»
الدار) (20000  -  92 رقم) (، التاسع)

إلى)«4)ش) اململكة املغربية») البيضاء)

الدار) (20000 (- ابو نوسف الكندي)

البيضاء))اململكة املغربية».

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

 25 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)779611.

276I

GLE SERVICES

OBY LOGISTICS
إعالن متعدد القرارات

GLE SERVICES

8 زيقة الفارابي الطابق السابع رقم 

19 ، 90000، طنجة املغرب

OBY LOGISTICS «وركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجتماعي: زيقة ابن 

كثير بيتهوفن I، الطابق األو8 رقم 51  

- - طنجة  املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.95981

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

تم اتخاذ) (2021 أبريل) (28 املؤرخ في)

القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ننص على مانلي:)

 50 املالك) وكير  ومايدري  السيد 

حصة اجتماعية))1000درهم عن كل)

الضمايات) جميع  تحت  باع  حصة،)

املرابط)) ناسين  محمد  للسيد 

50حصة اجتماعية.

على) ننص  الذي  (:2 رقم) قرار 
السيد) اسقالة  على  املوافقة  مانلي:)
السيد ومايدري) و  ومايدري وكير 
عماد و تسمية السيد محمد ناسين)
كمسير جدند للشركة ملدة) ( املرابط)

غير محدودة.
وتبعا لذلك تم تعدنل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند رقم)7:)الذي ننص على مانلي:)
حصة) (50 عماد) ومايدري  ( السيد)
كل) عن  1000درهم  ( اجتماعية)
السيد محمد ناسين املرابط) حصة،)
50)حصة اجتماعية))1000درهم عن)
100حصة) ( مجموع) ما  حصة،) كل 
1000درهم) ( فئة) من  اجتماعية 
للحصة الواحدة ما يعاد8 مئة ألف)

درهم رأسما8 الشركة.
على) ننص  الذي  (:14 رقم) بند 
تسمية السيد محمد ناسين) ( مانلي:)
ملدة) للشركة  جدند  كمسير  املرابط 

غير محدودة،
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
ماي) (17 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)95981.
277I

FIDUGRA

NOMINSA TRANS S.A.R.L
وركة ذات املسؤولية املحدودة

حل وركة

FIDUGRA
وارع محمد الخامس عمارة امنار 
رقم 24 الطابق الثالث ايزكان ، 

86150، اكادنر املغرب
NOMINSA TRANS S.A.R.L وركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طور 
التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي حسان 
بن تابث الحي املحمدي  - 83352 

اوالد التانمة  املغرب .
حل وركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.6103

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2021)تقرر حل) 23)فبرانر) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  وركة 
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مبلغ) ( (NOMINSA TRANS S.A.R.L
وعنوان) درهم  (100.000 رأسمالها)
مقرها اإلجتماعي حي حسان بن تابث)
الحي املحمدي))-)83352)اوالد التانمة))
ضعف النشاط) (: يتيجة 8) ( املغرب)

االقتصادي.
و حدد مقر التصفية ب حي حسان)
بن تابث حي املحمدي))-)83352)اوالد)

التانمة))املغرب.)
و عين:

)و) بها او مبارك) ( ( السيد)ة()احمد)
الروداني) سليمان  زيقة  عنوايه)ا()
رقم)18)حي املوظفين))80030)اكادنر))

املغرب كمصفي))ة()للشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية)

:)مكتب الحسابات فيدنكرا)
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
االبتدائية بتارودايت))بتاريخ)11)ماي)

2021)تحت رقم)407.

278I

universal gestion

DOSSOT
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

universal gestion
اقامة ابن عطية الطابق الثاني  رقم 
7 جليز مراكش ، 40000، مراكش 

املغرب
DOSSOT وركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة إبن 
عطية الطابق الثاني رقم 7 كليز - 

40000   مراكش   املغرب
تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

114591
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القايون) (2021 مارس) (24
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DOSSOT

استغال8) (: غرض الشركة بإنجاز)

دور الضيافة)

استغال8 الشقق املفرووة).

إقامة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

7)كليز) إبن عطية الطابق الثاني رقم)

- 40000)))مراكش)))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأسما8  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

لولو) زوجة  ( دوصوت) السيدة 

دنلفين)):))50)حصة بقيمة)100)درهم)

للحصة).

50)حصة) ( (: السيد رييم فردريك)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

لولو) زوجة  ( دوصوت) السيدة 

مكرر الطريق) (11 عنوايه)ا() ( دنلفين)

الوطني))59870)مارويين فرنسا.

السيد رييم فردريك عنوايه)ا()54 

دوي) (95500 ( بيرتغون) لويس  وارع 

فرنسا.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

لولو) زوجة  ( دوصوت) السيدة 

مكرر الطريق) (11 عنوايه)ا() ( دنلفين)

الوطني))59870)مارويين فرنسا

السيد رييم فردريك عنوايه)ا()54 

دوي) (95500 ( بيرتغون) لويس  وارع 

فرنسا

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (05 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2021)تحت رقم)123753.

279I

نوركشيم وركة مجهولة اإلسم

YORKCHIM
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جدند للشركة

نوركشيم وركة مجهولة اإلسم
73، وارع موالي اسليمان، عين 
السبع، الدار البيضاء ، 20290، 

الدار البيضاء املغرب
YORKCHIM  وركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 73، وارع 
موالي سليمان، عين السبع، الدار 
البيضاء - 20290 الدارالبيضاء 

املغرب.
تعيين مسير جدند للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.37593

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تعيين) (2021 أبريل) (08 املؤرخ في)
برادة) مسير جدند للشركة السيد)ة()

إدريس كمسير وحيد
تبعا لقبو8 استقالة املسير.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
 10 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)17284.
280I

universal gestion

PRESS EXPRESS
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

universal gestion
اقامة ابن عطية الطابق الثاني  رقم 
7 جليز مراكش ، 40000، مراكش 

املغرب
PRESS EXPRESS  وركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 12 وارع 
باني مارين    - 40000  مراكش     

املغرب .
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.9279

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2021 ننانر) (19 في) املؤرخ 

املصادقة على):

نزلي) ( ( ( ( أمينة) )ة() تفويت السيد)

أصل) من  اجتماعية  حصة  (900

)ة() السيد) ( لفائدة) حصة  (1.000

ننانر) (19 بتاريخ) ( ( ( زريكم) ( ( ( جما8)

.2021

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم  (

أبريل) (07 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2021)تحت رقم)122703.

281I

ACS CONSEILS

BINAA  AL YOUSSR 
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

ACS CONSEILS

اقامة محفاظ زيقة الجزائر الطابق 

2 ، 26100، برويد املغرب

 BINAA  AL(YOUSSR وركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 10 زيقة 

الحرية الطابق 3 وقة 5 - 20200 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

450197

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القايون) (2019 أكتوبر) (23

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

  BINAA((:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.AL YOUSSR

منعش) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

عقاري.
زيقة) (10 (: عنوان املقر االجتماعي)

 20200  -  5 وقة) (3 الحرية الطابق)

الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 120.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
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السيد حسانن عمر):))400)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد البي�سي املكي):))400)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

 400 ( (: سومية) دورو  بن  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد حسانن عمر عنوايه)ا()75 

برويد) (26000 ( زيقة طارق بن زياد)

املغرب.

عنوايه)ا() املكي  البي�سي  السيد 

 26000 ( زيقة املسيرة الخضراء) (12

بروبد املغرب.

السيدة بن دورو سومية عنوايه)ا()

 10090 8 زيقة غزالي وقة) (5 اكدا8)

الرباط املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد حسانن عمر عنوايه)ا()75 

بروبد) (26000 ( زيقة طارق بن زياد)

املغرب

عنوايه)ا() املكي  البي�سي  السيد 

 26000 ( زيقة املسيرة الخضراء) (12

برويد املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

 09 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

دجنبر)2019)تحت رقم)722649.

282I

FUTURE CONSEIL

 TEXTILES SOLUTIONS ET

TECHNOLOGIES
وركة ذات املسؤولية املحدودة

حل وركة

FUTURE CONSEIL

50 زيقة نوسف بن تاوفين الطابق 

األو8 ، 26100، برويد املغرب

 TEXTILES SOLUTIONS ET

 TECHNOLOGIES

وركة ذات املسؤولية املحدودة

)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي 
11 زيقة فوكيالن فرونس 

فيل 2 الدارالبيضاء - 20390  
الدارالبيضاء املغرب.

حل وركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.168401
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2016 أبريل) (30 املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  وركة 
 TEXTILES SOLUTIONS ET
رأسمالها) مبلغ  ( (TECHNOLOGIES
مقرها) وعنوان  درهم  (10.000
11)زيقة فوكيالن فرونس) اإلجتماعي)
  20390 (- الدارالبيضاء) (2 فيل)
(: (8 يتيجة  املغرب  الدارالبيضاء)

توقف النشاط.
11)زيقة) و حدد مقر التصفية ب)
فوكيالن فرونس فيل)2)الدارالبيضاء)
املغرب)20390)الدارالبيضاء)املغرب.)

و عين:
بن) ( ياجي) محمد  ( السيد)ة()
زيقة فوكيالن) (11 كيران و عنوايه)ا()
 20390 الدارالبيضاء) فرانسفيل 
)ة() كمصفي) املغرب  الدارالبيضاء)

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
 19 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

مارس)2021)تحت رقم)770840.
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Fadila Consulting SARL

FADILA CONSULTING SARL
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

Fadila Consulting SARL
صندوق بريد  1502 وكالة بريد 

املغرب الرئيسية، 35100، جرسيف 
املغرب

Fadila Consulting SARL وركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي ابن 
خلدون ملك فضيلة الطابق 03  - 

35100 جرسيف املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.1627

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تحويل)) ( تم) (2021 ماي) (17 املؤرخ في)
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
«ابن خلدون ملك فضيلة الطابق)03  
- 35100)جرسيف املغرب»)إلى)«ملك)
السعادة)09.)تجزئة الفاللي))النجد()-)

35100)جرسيف))املغرب».
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
25)ماي) )بتاريخ) االبتدائية بجرسيف)

2021)تحت رقم)1089/2021.
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2A CONSEIL

BAKITEL NEGOCE
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

2A CONSEIL
 CASABLANCA LOTISSEMENT

 EL(KHEIR(N 338 2EME
 ETAGE SIDI MAAROUF A
 COTE DE COLLEGE ABOU
 BAKR(ESSEDIK، 20100،

CASABLANCA MAROC
BAKITEL NEGOCE وركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 6 زيقة 

الفرات الطابق السفلي املعارف الدار 
البيضاء  - 20000 الدار البيضاء  

املغرب 
تأسيس وركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
380135

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2017 نوييو) (13
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BAKITEL NEGOCE

االستيراد) (: غرض الشركة بإنجاز)

والتمثيل والشراء)والبيع وبشكل أعم)

املتاجرة بجميع أوكالها؛
))الترويج العقاري

براءات) جميع  وحيازة  أخذ  ( (

والعمليات) والتراخيص  االختراع 

والعالمات التجارية ييابة عنها)؛

االستغال8) أو  حيازة  أو  إنشاء) ( (

التأجير) أو  املباور  غير  أو  املباور 

نمكن) عمل  أي  تأجير  أو  اإلدارة  أو 

األوكا8) من  وكل  بأي  استخدامه 

ألي من األغراض املذكورة أعاله؛

املشاركة) فإن  أعم،) وبشكل  ( (

املباورة للشركة في جميع املعامالت)

أو) املالية  أو  الصناعية  أو  التجارية 

املتعلقة بشكل) العقارية  أو  املنقولة 

كلًيا أو جزئًيا،) مباور أو غير مباور،)

بواحدة أو أخرى من املعامالت املشار)

إليها أعاله وذلك لتسهيل أو تعزيز او)

تطوير نشاط الشركة.
زيقة) (6 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الفرات الطابق السفلي املعارف الدار)

البيضاء)) الدار  (20000 (- ( البيضاء)

املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد زهير بخيع)):))1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

 12 عنوايه)ا() ( السيد زهير بخيع)
الدار) النخيل  حي  بحي  محمد  زيقة 

البيضاء) الدار  ( (2021 ( البيضاء)

املغرب).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
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 12 عنوايه)ا() ( السيد زهير بخيع)

الدار) النخيل  حي  بحي  محمد  زيقة 

البيضاء))2021))الدار البيضاء)املغرب)

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

 28 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

نوييو)2017)تحت رقم)00638339.
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أسماء)ميدنا

 KINE-QUITUDE

DARBOUAZZA
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس وركة

أسماء ميدنا

وارع صهيب الرومي بلوك 39 الرقم 

20 البريو�سي البيضاء، 20000، 

البيضاء املغرب

 KINE-QUITUDE DARBOUAZZA

وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 134 

أيصاؤي الطابق األر�سي دار بوعزة 

البيضاء الدارالبيضاء 20000 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

503831

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (06

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

KINE- (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.QUITUDE DARBOUAZZA

مركز) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

العالج الطبيعي.

رقم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
دار) األر�سي  الطابق  أيصاؤي  (134
بوعزة البيضاء)الدارالبيضاء)20000 

الدارالبيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) رأسما8  مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: ( السيدة قباج سكينة)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوايه)ا() ( السيدة قباج سكينة)
الشقة) الريان عمارة س  باب  اقامة 
 20000 البيضاء) بوعزة  دار  (06

الدارالبيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوايه)ا() ( السيدة قباج سكينة)
الشقة) الريان عمارة س  باب  اقامة 
 20000 البيضاء) بوعزة  دار  (06

الدارالبيضاء)املغرب
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
(- بتاريخ) ( البيضاء) بالدار  التجارية 

تحت رقم)-.
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fiduciaire(belfisc

JOMDAN TECHNOLOGIES
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

fiduciaire(belfisc
136 وارع عين الشيخ ، 25050، 

ابي الجعد املغرب
 JOMDAN TECHNOLOGIES
وركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي زيقة 

سومية اقامة وهرزاد3 طابق 5 رقم  
22 النخيل 30000 الدار البيضاء 

اململكة املغربية.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.293869

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2021 فبرانر) (01 في) املؤرخ 

املصادقة على):

تفويت السيد))ة()عمر الباهي)600 

 1.000 أصل) من  اجتماعية  حصة 
طارق) )ة() السيد) ( لفائدة) حصة 

بووتاوي بتاريخ)01)فبرانر)2021.

خدنجة) )ة() السيد) تفويت 

من) اجتماعية  حصة  (400 بوطرطة)

السيد) ( لفائدة) حصة  (1.000 أصل)

01)فبرانر) )ة()طارق بووتاوي بتاريخ)

.2021

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم  (

 07 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أبريل)2021)تحت رقم)773697.
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FAOUZI MOULAY ABDELLAH

DIGITAL GARDEN
إعالن متعدد القرارات

FAOUZI MOULAY ABDELLAH

42  وارع الدرفوفي الطابق 2 رقم 8 

وجدة، 60000، وجدة املغرب

DIGITAL GARDEN  «وركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»

وعنوان مقرها االجتماعي: رقم 54 

تكنوبو8  - - وجدة املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.20543

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

اتخاذ) تم  (2021 ماي) (17 في) املؤرخ 

القرارات التالية:)

(: قرار رقم رفع راس ما8 الشركة)

الذي ننص على مانلي:)تم رفع راسما8)

 885.000 قدره) بمبلغ  الشركة 

إلى) درهم  (2.000.000 درهم أي من)

إجراء) درهم،عن طريق  (2.885.000

املحددة) الشركة  دنون  مع  مقاصة 

املقدار واملستحقة.

قرار رقم خفض رأسما8 الشركة:)

خفض) تم  مانلي:) على  ننص  الذي 
راسما8 الشركة الستيعاب الخسائر)

درهم أي من) (885.000 بمبلغ قدره)

 2.000.000 إلى) درهم  (2.885.000

درهم،)

وتبعا لذلك تم تعدنل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

الذي) و7:) (6 رقم) بند  رقم  بند 

رأسما8 الشركة) (- ننص على مانلي:)

إلى) مقسمة  درهم  (2.000.000  :

اختص بها الشريك) ( 20.000)حصة)

الوحيد للشركة السيد محمد لزعر.)

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (24 بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

2021)تحت رقم)1896.
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MCDF

PROFOOD
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

MCDF

 rue(daoud(eddahiri ، ,123

20330، Casablanca(Maroc

PROFOOD وركة ذات املسؤولية 

املحدودة

 Angle وعنوان مقرها اإلجتماعي

 rues des Provins et Bapaume

 – CASABLANCA(Angle(rues

 des Provins et Bapaume

 – CASABLANCA 20320

Casablanca املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.19056

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تمت) (2021 أبريل) (15 في) املؤرخ 

املصادقة على):

 YOUSSEF )ة() السيد) تفويت 

اجتماعية) حصة  (BOUHAJBI 990

)السيد) 990)حصة لفائدة) من أصل)

 13 بتاريخ) (ABDELATIF RAJIB )ة()

أبريل)2021.

 BOUCHRA )ة() السيد) تفويت 

اجتماعية) حصة  (HANNAOUI 10

السيد) ( حصة لفائدة) (10 من أصل)

 13 بتاريخ) (ABDELATIF RAJIB )ة()

أبريل)2021.
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باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم  (

 25 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)779530.
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FUDICAIRE ISMAILI

 STE DGH AL YOU TRANS

SARL
وركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة)

FUDICAIRE ISMAILI

حي التقدم بلوك 2 رقم 07 السمارة 

ES-SMARA MAROC ،72000 ،

 STE DGH AL YOU TRANS SARL

وركة ذات املسؤولية املحدودة

 LOT وعنوان مقرها االجتماعي

 MASSIRA(ELKHADRA(V(N° 41

BIS ES SEMARA وارع الحسن 

الثاني رقم 288 السمارة 72000 

السمارة املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1927

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)18)ماي)2021)تمت إضافة)

إلى نشاط الشركة) التالية  األنشطة 

الحالي):

االوغا8 العامة.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم  (

ماي) (21 بتاريخ) ( االبتدائية بالسمارة)

2021)تحت رقم)110/2021.
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AOUSSERD ENGENIIRING

SEC DAK
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

AOUSSERD ENGENIIRING

حي املسيرة 3 وارع عبد الرحيم بو 

عبيد الرقم 91 الداخلة ، 73000، 

الداخلة املغرب

 SEC DAK

وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي املسجد 
زيقة القندنل الرقم-1الداخلة - 

73000 الداخلة  املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

17517

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القايون) (2021 فبرانر) (15

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 SEC (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DAK

حراسة) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

االماكن العامة والخاصة.

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الرقم-1 القندنل  زيقة  املسجد 

الداخلة)-)73000)الداخلة))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

(: السالم ميشان) ابراهيم  السيد 

1000)بقيمة)100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

ميشان) السالم  ابراهيم  السيد 

حي املسجد زيقة القندنل) عنوايه)ا()

الداخلة) (73000 الرقم-15الداخلة)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

ميشان) السالم  ابراهيم  السيد 

حي املسجد زيقة القندنل) عنوايه)ا()

 DAKHLA 73000(الرقم-15الداخلة

املغرب.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
 26 بتاريخ) ( االبتدائية بوادي الدهب)

فبرانر)2021)تحت رقم)333/2021.
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3FC

سونوميد
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

3FC
 OPERATION(AMAL 2 IMM(C
 APPT 06 RTE(ESSAOUIRA ،

40000 مراكش املغرب
سويوميد وركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي متجر 

ار�سي رقم 325 صوكوما 1 مراكش - 
40000 مراكش املغرب

تأسيس وركة ذات املسؤولية 
املحدودة

رقم التقييد في السجل التجاري : 
112709

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القايون) (2021 مارس) (01
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

سويوميد).
باىع) (: بإنجاز) الشركة  غرض 
املستازمات) و  االدوات  مستورد  و 
املكمالت) و  الجراحيه  و  الطبيه 

الغداىيه و مواد التجميل.
متجر) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
ار�سي رقم)325)صوكوما)1)مراكش)-)

40000)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 600.000 مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
اوبيراسيون ميدنكا8 وركة ذات)
حصة) (2.000 ( ( املسؤولية املحدودة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

ذات) وركة  هيلت  سيروجيكا8 
حصة) (2.000 (: املسؤولية املحدودة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
املحدودة) املسؤولية  ذات  وركة 
بلو فارما)):)2.000)حصة بقيمة)100 

درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوايه)ا()40000)))-))اوبيراسيون)
املسؤولية) ذات  وركة  ميدنكا8 
 1 صوكوما) (349 رقم) (. املحدودة)

مراكش املغرب)
))عنوايه)ا()عماره ي رقم)17)اقامة)
سيروجيكا8) ( (. باتنه سال) املستقبل 
املسؤولية) ذات  وركة  هيلت 

املحدودة))املغرب.)
املحدودة) املسؤولية  ذات  وركة 
بوعكاز) (1037 رقم) (16 عنوايه بلوك)

املحاميد مراكش)40000)بلو فارما
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد نوسف الزعيتري عنوايه)ا()
 40000  1365 رقم) (1 صوكوما)

مراكش املغرب
املجيد) عبد  الناصري  السيد 
املحاميد) (1 ادرار) (185 عنوايه)ا()

مراكش)40000)مراكش املغرب
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
مارس) (23 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2021)تحت رقم)122093.
292I

fiduciaire(abrouki(khadija

 EXTRAIT DE CUIVRE
)TRADITIONNEL (ECT

وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس وركة

fiduciaire(abrouki(khadija
 bab(doukkala(imm(habouss(N°7
 marrakech ، 40000، marrakech

maroc
 EXTRAIT DE CUIVRE

TRADITIONNEL )ECT( وركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 

الصبان تامصلوحت الحوز رقم 

1/587 مراكش - 40000 مراكش 

املغرب. - 40000 مراكش املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

106285

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القايون) (2020 نوليوز) (09

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 EXTRAIT DE CUIVRE  :

.(TRADITIONNEL (ECT

غرض الشركة بإنجاز):))الصناعة)

التقليدنة.

دوار) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

رقم) الحوز  تامصلوحت  الصبان 

مراكش) (40000 (- مراكش) (587/1

املغرب.)-)40000)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: السيد محمد البوعمي)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد محمد البوعمي عنوايه)ا()

مراكش) ف  عمارة  جليز  ابواب  (34

 40000 املغرب.) مراكش  (40000

مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد البوعمي عنوايه)ا())

ابواب جليز عمارة ف مراكش)40000 

مراكش) (40000 املغرب.) مراكش 

املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

 03 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

M09-20- رقم) تحت  (2020 وتنبر)

.2125391
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FLASH ECONOMIE

LEYCA CONSULTING 
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 LEYCA CONSULTING وركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 265 وارع 

الزرقطوني الطابق 9 رقم 92  - 

20000 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

502317

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (19

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 LEYCA((:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.CONSULTING

(: بإنجاز) الشركة  غرض 

االستشارات في اإلستراتيجية)،)اإلدارة)

،)التنظيم)،)التسويق)،)اإلدارة.

التغيير من التصميم إلى التنفيذ)؛
)تدريب شخ�سي فردي أو جماعي)

للمدنرين التنفيذنين أو
املوظفين؛

)أي عملية تصميم وتطوير وتدريب)
أو) التجارية  املعامالت  جميع  (
أو) املنقولة  أو  املالية  أو  الصناعية 

العقارية
نرتبط بشكل مباور أو غير مباور)

بالكائن أعاله أو بجميع الكائنات
متشابهة أو مرتبطة)،)أو تساهم في)

تحقيق هذه األوياء)؛
واكتساب) إدارة  أعم  وبشكل  (

جميع املشاركات على وكل
االكتتاب أو الشراء)أو املساهمة أو)
التباد8 أو بأي وسيلة أخرى في األسهم)
املالية) األوراق  وجميع  والسندات 
بالفعل) املوجودة  للشركات  األخرى 
أو التي سيتم إنشاؤها)،)والقدرة على)

البيع مثل هذه املشاركات..
 265 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
وارع الزرقطوني الطابق)9)رقم)92  - 

20000)الدارالبيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 ( الشركة:) رأسما8  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 100 ( (: اليعقوبي) ليلى  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة ليلى اليعقوبي عنوايه)ا())
 15 عمارة) ريسور  كولف  كاليفورني 
بوسكورة)) املدننة الخضراء) ( وقة ب)

20000)الدارالبيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوايه)ا()) اليعقوبي  ليلى  السيد 
 15 عمارة) ريسور  كولف  كاليفورني 
بوسكورة) املدننة الخضراء) ( وقة ب)

20000)الدارالبيضاء)املغرب
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
 07 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)502317.

294I

FLASH ECONOMIE

MOTO SYSTEME
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس وركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

MOTO SYSTEME  وركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 167 وارع 

عبد املومن اقامة اليمامة أ الطابق 

1 رقم 2  - 20000 الدارالبيضاء 

املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

503719

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (06

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 MOTO(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

. SYSTEME

استيراد) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

وتصدنر قطع غيار الدراجات الهوائية)

والدراجات النارية.

عنوان املقر االجتماعي):)167)وارع)

عبد املومن اقامة اليمامة أ الطابق)

الدارالبيضاء) (20000  -   2 رقم) (1

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
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بنصالح) الدنن  عالء) السيد 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000   :

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

بنصالح) الدنن  عالء) السيد 

وارع الجيرويد اقامة) (39 عنوايه)ا()

 20000  15 الشقة) (3 2)ج) الحدنقة)

الدارالبيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

بنصالح) الدنن  عالء) السيد 

وارع الجيرويد اقامة) (39 عنوايه)ا()

الحدنقة)2)ج)3)الشقة)15   20000 

الدارالبيضاء)املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

 20 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)770110.

295I

FLASH ECONOMIE

NJ GLOW
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

NJ GLOW  وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة  

السكن املنور ب4 92 10 مدنوية 

اوالد حدو  - 20000 الدارالبيضاء 

املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 499805

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القايون) (2021 فبرانر) (27

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 NJ (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. GLOW
العنانة) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

بالجما8).
تجزئة)) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
مدنوية) (10  92 ب4  املنور  السكن 
الدارالبيضاء) (20000 (- ( اوالد حدو)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: السيدة سهام بوجيدة)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة سهام بوجيدة عنوايه)ا())
البيتات ح ي م)) (3 رقم) (8 املجموعة)

10000)الرباط املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة سهام بوجيدة عنوايه)ا())
البيتات ح ي م)) (3 رقم) (8 املجموعة)

10000)الرباط املغرب
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
 20 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أبريل)2021)تحت رقم)499805 .
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FLASH ECONOMIE

 CONSTRUCTION SERVICES
&CONSEIL CSC

وركة ذات املسؤولية املحدودة
استدراك خطٍإ

استدراك خطٍإ وقع بالجريدة 
الرسمية

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 CONSTRUCTION SERVICES
CONSEIL(CSC& وركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 وعنوان مقرها اإلجتماعي  265 

وارع الزرقطوني ، الطابق 9 ، رقم 

92  - 20000  الدار البيضاء  املغرب.

بالجريدة) وقع  خطٍإ) إستدراك  (

ماي) (19 بتاريخ) (5664 الرسمية عدد)

.2021

عرفي) عقد  بمقت�سى  (: من) بدال 

مؤرخ في)24)غشت)2020 

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ) (: نقرأ)

في)15)مارس2021 

الباقي بدون تغيير.

297I

FLASH ECONOMIE

 MAARIF CONSEIL ET

SERVICES EXPRESS
وركة ذات املسؤولية املحدودة

حل وركة

معاريف كويصاي إي  سيرفيس 

اكسبريس 

 MAARIF CONSEIL ET SERVICES

EXPRESS

وركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسما8 100.000.00 درهم     

مقر الشركة 30 محمد الحد نقي 

الطابق السفلي  املكتب رقم 203  

املعا ريف الدار البيضاء    

سجل التجاري رقم 589 441

إعالن عن حل وركة

ابريل) ( (2021 ( ( ( ( قرر املساهمين)

العام)) الجمع  محضر  بمقت�سى  ( (20

املنعقد بتاريخ

-1)الحل الحبي))للشركة ابتدءا من)

20))ابريل)2021   

رويد) مصلح  السيد  تعيين  (2-

القاطن باملعار نف زيقة بن الجياللي)

طابق) الدنن  تاج  إقامة  الدنن  تاج 

كمصفي) البيضاء) الدار  (51 وقة) (4

للشركة))و إعطاءه))))كل الصالحيات)

املتعلقة بتصفية كل من الحسابين)

النشط و السلبي للشركة).

 30: تعيين مقر التصفية ب) (– (3

السفلي) الطابق  نقي  الحد  محمد 

الدار) ريف  املعا  ( (203 رقم) املكتب 

البيضاء

نجب إرسا8) ( وهو العنوان الذي)

بالتصفية) املتعلقة  الوثائق  جميع 

إليه).

بكتابة) القايوني  اإلنداع  تم  (

بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 

24/05/2021)تحت) بتاريخ) البيضاء,)
رقم)779402        

بمثابة مقتطف و بيان

298I

FLASH ECONOMIE

شورك
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

دنـــوان األستاذ نونس السانح                                     

موثق بالدار البيضاء                     

91، وارع املسيرة الخضراء، اقامة 

أوداي،الطابق الثاني-الدار البيضاء        

-     وورك –

وركة محدودة املسؤولية ذات 

مساهم واحد
رأسمالها 10.000 درهم             

املقر االجتماعي 131 :   وارع ايفا، 

اقامة ازور – مكتب رقم11 ب. الدار 

البيضاء.

تـــأسيــس  وـــــــركــــــة                                                    

بالدار) ( عرفي) عقد  بموجب  (/1

البيضاء،)بتاريخ))07)وتنبر)2020،

محدودة) وركة  تأسيس  تم 

لها) واحد،) مساهم  ذات  املسؤولية 

الخصائص التالية):

املوضوع)):)هدف الشركة):

-)التسيير العقاري.

وــــركـــة) «وورك») (: ( التسمية)

مساهم) ذات  ( املسؤولية) محدودة 

واحد

)وارع) ( (: (131، ( (: املقر اإلجتماعي)

ايفا،)اقامة ازور)–)مكتب رقم11)ب)

-)الدار البيضاء-
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املــــــــــدة)):))99)سنة،)ابتداء)من تاريخ)
توقيع القايون األسا�سي للشركة).

 10.000 في) محدد  ( (: الرأسمــــــا8)
حصة) (100 إلى) مقسم  درهم،)
درهم) ( (100 فئة) من  اجتماعية 
للواحدة،)حررت))بأكملها و خصصت)
للمساهم الواحد السيد عبد الصمد)

وليحي،)
ملدة) تسيرالشركة  ( (: ( التسييـــــر)
عبد) السيد  غير محدودة من طرف 
بالدار) ،القاطن  وليحي) الصمد 
البيضاء،)36)زيقة االجتماع،)الطابق)
للبطاقة) الحامل  (،13 الشقة) (،7

A265455(الوطنية للتعريف رقم
تبتدئ من فاتح) ( (: السنة املالية)
ننانر و تنتهي في)31)دجنبر من كل سنة.
الصافية) املنتوجات  (: ( األرباح)
جميع) اقتطاع  بعد  املالية،) للسنة 
النفقات العامة و اعباء)اخرى للسنة)
بما في ذلك كل االستهالكات) ( املالية)
طرف) من  املقررة  االحتياطات  و 

االدارة،)تكون الربح الصافي.
نتم) الصافي،) الربح  هذا  من 
اقل) ليس  و  اكثر  او  (1/20 ( اقتطاع)

لتأسيس أصل االحتياط القايوني).
السجل التجاري عدد):)487209.

بكتابة) تم  (: القايوني) اإلنداع 
بمدننة) التجارية  باملحكمة  الضبط 
ننانر) (28 ( ( بتاريخ) ( البيضاء،) الدار 
2021)،)تحت عدد)763088                                                       

لالستخالص و النشر
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Alassaire Juriconseil

EDUCACIO
إعالن متعدد القرارات

Alassaire Juriconseil
 Imm. BAB(ABELAZIZ, bureau 62
 bis, 6ème(étage, angle(Bb(d’Anfa
 et(Bd(Moulay(Youssef, ، 20020،

Casablanca Maroc
EDUCACIO «وركة ذات املسؤولية 

املحدودة»
 Marina :وعنوان مقرها االجتماعي
 - Crystal 3 - Bd(Sidi(Mohamed

 Ben(Abdellah(B06 - RDC

  –  20100 Casablanca - 20100

.Casablanca Maroc

«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.458915

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

تم اتخاذ) (2021 مارس) (04 املؤرخ في)

القرارات التالية:)

على) ننص  الذي  (:1 رقم) قرار 

الشركة) ما8  رأس  في  الزيادة  مانلي:)

بمقدار)1.000.000)درهم ليرتفع من)

درهم) (337.500 درهم إلى) (300.100

درهم الى) (1.000.000 ( بإضافة مبلغ)

رأس ما8 الشركة محررة كتعويض)

بالشركة) لشريك  مستحق  دنن  عن 

السيد علي اسالف اتجاه الشركة

وتبعا لذلك تم تعدنل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

على) ننص  الذي  (:6 رقم) بند 

العام) الجمع  بموجب  مانلي:)

 2021 مارس) (04 بتاريخ) االستثنائي 

الشركة) ما8  رأس  في  الزيادة  تقرر 

بمقدار)1.000.000)درهم ليرتفع من)

درهم) (337.500 درهم إلى) (300.100

الى) درهم  مبلغ1.000.000) بإضافة 

رأس ما8 الشركة محررة كتعويض)

عن دنن مستحق للشريك بالشركة)

علي اسالف اتجاه الشركة

بند رقم)7:)الذي ننص على مانلي:)

 337.500 في) الشركة حدد  رأسما8 

حصة ذات) (3.375 درهم مقسم الى)

درهم لكل حصة محررة) (100 قيمة)

الشركاء) على  مقسمة  و  بالكامل 

العمراني) الدنن  يور  السيد  كالتالي:)

اسالف) علي  السيد  و  حصة  (3000

375)حصة)

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

 06 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)777332.

300I

AB GESTION

KA ISOLATION
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

AB GESTION
 BD ZERKTOUNI ANGLE 219
 BRAHIM(ROUDANI ، 20000،

CASABLANCA MAROC
KA ISOLATION وركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 332 وارع 
ابراهيم الروضاني الطابق 5 وقة 
21 إقامة ريحان حي املعارف الدار 
البيضاء - 20000  الدار البيضاء 

املغرب 
تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

504073
في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (05
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 KA (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ISOLATION
أعما8) (: بإنجاز) الشركة  غرض 
والسباكة) والدهان  والبالط  البناء)
البناء) أعما8  وجميع  والكهرباء)
الداخلية والخارجية املتعلقة بالبناء)

والهدم.
))-)جميع أعما8 التجصيص ووضع)
األلواح)؛))إعما8 الحواجز والسقوف.))

البطاية والعز8 والوصالت.
الكهربائية) األعما8  جميع  (- ( (
وتركيب) وتركيب  إيجاز  ( العامة.)
وأي) والهاتفية  الكهربائية  األيظمة 

وبكة اتصاالت..
عنوان املقر االجتماعي):)332)وارع)
وقة) (5 الطابق) الروضاني  ابراهيم 
الدار) املعارف  حي  ريحان  إقامة  (21
البيضاء) الدار  ( (20000 (- البيضاء)

املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

((: انس) البادي�سي  العلمي  السيد 
500)حصة بقيمة)100)درهم للحصة)
 500 ( (: الكّباج) محسن  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
انس) البادي�سي  العلمي  السيد 
 5 )طابق) زيقة القي�سي) (09 عنوايه)ا()
وقة)14))الدار البيضاء)20000))الدار)

البيضاء)املغرب).
الكّباج عنوايه)ا() السيد محسن 
زيقة) (2 رقم) عمارة ب  غزالن  آقامة 
البيضاء) الدار  الفيليت  الكاتب 

20000))الدار البيضاء)املغرب).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
انس) البادي�سي  العلمي  السيد 
 5 )طابق) زيقة القي�سي) (09 عنوايه)ا()
وقة)14))الدار البيضاء)20000))الدار)

البيضاء)املغرب)
الكّباج عنوايه)ا() السيد محسن 
زيقة) (2 رقم) عمارة ب  غزالن  آقامة 
البيضاء) الدار  الفيليت  الكاتب 

20000))الدار البيضاء)املغرب)
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
 25 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)779677.

301I

FIGET SARL

CARLO TRANS
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

FIGET SARL
 AV.DES(FAR(IMM(HANIAA 1,3
 EME(ETAGE(APP(N 9 TETOUAN

، 93000، TETOUAN(MAROC
CARLO TRANS وركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجتماعي  وارع 

باألحمر زيقة 6 الطابق األر�سي 

تطوان  - 93000 تطوان  املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

29315

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (13

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CARLO TRANS

يقل) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

أشخاص لحساب الغير.

وارع) ( (: االجتماعي) املقر  عنوان 

باألحمر زيقة)6)الطابق األر�سي تطوان))

- 93000)تطوان))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 100 ( (: ( حنيحن) حمزة  السيد 

حصة بقيمة)1.000)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوايه)ا() ( السيد حمزة حنيحن)

زيقة) العلوي  بالعربي  الشيخ  وارع 

الفهد رقم)7  93000)تطوان املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوايه)ا() ( السيد حمزة حنيحن)

زيقة) العلوي  بالعربي  الشيخ  وارع 

الفهد رقم)7  93000)تطوان املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

أبريل) (29 بتاريخ) ( االبتدائية بتطوان)

2021)تحت رقم)0963.

302I

FIDUCO TANTAN

BATHTEN TRAVAUX
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

FIDUCO TANTAN
 AVENUE(HASSAN(II ، 82010،

TAN-TAN maroc
BATHTEN TRAVAUX وركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي األمل 
الوطية  - 82010 طايطان املغرب
تأسيس وركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5807

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (17
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BATHTEN TRAVAUX
تصنيع و) (: غرض الشركة بإنجاز)

تركيب مواد البناء)ـ)أعما8 البناء.
عنوان املقر االجتماعي):)حي األمل)

الوطية))-)82010)طايطان املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: السيد ابا الشيخ النيه)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد ابا الشيخ النيه عنوايه)ا()
 82010 حي الوازيس الوطية) (9 زيقة)

طايطان املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ابا الشيخ النيه عنوايه)ا()
 82010 حي الوازيس الوطية) (9 زيقة)

طايطان املغرب
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
ماي) (25 بتاريخ) ( االبتدائية بطايطان)

2021)تحت رقم)137.
303I

FLASH ECONOMIE

 AUTO SERVICE
CONSULTING

وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل وركة

AUTO SERVICE CONSULTING
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رأسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : الدار البيضاء 
26 وارع مرس السلطان الشقة 3 

الطابق 1
 R.C : 278023 - I.C.E :

 000161585000071 – I.F :
14421207

االستثنائي) القرار  بمقت�سى 
 31 بتاريخ) املؤرخ  الوحيد  للشريك 

مارس)2021)قرر ما نلي:
)حل الشركة

)تعيين السيد العربي فريد الحامل)
 B17715 رقم) الوطنية  للبطاقة 

كمصفي للشركة
الدار) في  التصفية  مقر  حدد 
السلطان) مرس  وارع  (26 البيضاء)

الشقة)3)الطابق)1
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
 18 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)778595.
304I

LMT AUDITING

A.R CAPITAL
وركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسما8 الشركة

LMT AUDITING
 N°404 4ème(étage, espace

 paquet(Avenue(Mohamed(V ،

20000، CASABLANCA(MAROC

A.R 1.400.000 وركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي زيقة 

سمية، إقامة وهرزاد3، الطابق5 

الرقم22,الدار البيضاء، املغرب - 

20000 الدار البيضاء املغرب.

رفع رأسما8 الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.446065

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم) (2021 أبريل) (26 في) املؤرخ 

قدره) بمبلغ  الشركة  رأسما8  رفع 

من) أي  درهم») (1.600.000»

«1.400.000)درهم»)إلى)«3.000.000 

تقدنم حصص) ( (: عن طريق) درهم»)

يقدنة أو عينية.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

 20 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)779100.

305I

FLASH ECONOMIE

VENDEZ VOTRE VOITURE 
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 Vendez(Votre(Voiture وركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية زيقة 

آنت باعمران و وارع محمد الخامس 

العمارة أ الطابق 10 الشقة  5 فضاء 

1005ـ03  - 20000 الدارالبيضاء 

املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

499767
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في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (06

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

((: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.Vendez(Votre(Voiture

غرض الشركة بإنجاز):)وراء)وبيع)

واستيراد وتصدنر السيارات الجدندة)

أو املستعملة)؛

وبيع السيارات) التوسط في وراء)

الجدندة أو املستعملة)؛

وراء)وبيع واستيراد وتصدنر قطع)

غيار السيارات وملحقاتها)؛

العالمات) جميع  وتمثيل  امتياز 

السيارات) أيواع  لجميع  التجارية 

واآلالت) املستعملة  أو  الجدندة 

الزراعية)؛

خدمة ما بعد البيع للسيارات)؛

االستشارات في مهن السيارات.

الدراسة أو االستحواذ أو التطوير)

أو التشغيل أو البيع أو النقل أو إعادة)

(، األوكا8) من  وكل  بأي  (، البيع)

التجارية أو العالمات) لجميع األسماء)

النماذج) أو  االمتيازات  أو  التجارية 

أو) التراخيص  أو  االختراع  براأت  أو 

الحقوق أو املوافقات أو غيرها التي لها)

صلة مباورة أو غير مباورة بالعنصر)

الشركة؛

املعامالت) جميع  (، أعم) وبشكل  (

واملالية) والصناعية  التجارية 

واملنقولة والعقارية التي تتعلق بشكل)

مباور أو غير مباور باألوياء)املذكورة)

أعاله أو التي من وأنها تعزيز تحقيقها)

وتطويرها..
عنوان املقر االجتماعي):)زاوية زيقة)

آنت باعمران و وارع محمد الخامس)

العمارة أ الطابق)10)الشقة))5)فضاء)

الدارالبيضاء) (20000  - 1005ـ03  

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 100 ( (: حسني) الشرانبي  السيد 

حصة بقيمة)1.000)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد الشرانبي حسني عنوايه)ا()

املدننة) (552 فيال) تاون  كرين  كازا 

 20000 بوسكورة) الخضراء)

الدارالبيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

حسني) الشرانبي  السيد 

 552 كازا كرين تاون فيال) عنوايه)ا()

 2000 ( بوسكورة) الخضراء) املدننة 

الدارالبيضاء)املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

 20 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أبريل)2021)تحت رقم)14793.

306I

FLASH ECONOMIE

 HOLDER OIL COMPAGNIE

- HOC
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

 HOLDER(OIL(COMPAGNIE -

HOC

وركة ذات مسؤولية محدودة، 

رأسمالها 100.000 درهم

املقر الرئيس: 61، وارع لال الياقوت، 

زاوية وارع مصطفى املعاني، الطابق 

2، رقم 62 - الدارالبيضاء

التعريف املوحد للمقاولة 

002797707000079

تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة

محرر) عرفي  عقد  بموجب  أوال:)

أبريل) (28 بتاريخ) بالدارالبيضاء)

2021،)قامت كل من:

 Société– هولدر) وركة  (

مسؤولية) ذات  وركة  (، (HOLDER

رأسمالها) وحيد،) بشريك  ( محدودة)

مقرها) والكائن  درهم،) (100.000

وارع) (،61 بالدارالبيضاء،) الرئيس 

لال الياقوت،)زاوية مصطفى املعاني،)

الطابق)2،)رقم)62،)املقيدة في السجل)

(،422787 عدد) تحت  التجاري 

التعريف الضريبي عدد)33628721،)

عدد) للمقاولة  املوحد  التعريف 

املمثلة) (،002211926000025

الدرهم،) دحمان  السيد  طرف  من 

للتعريف) الوطنية  للبطاقة  الحامل 

عدد)K140؛

املالكة ملا قدره))998)حصة

 Sliman–(السيد سليمان الدرهم

(،1955 سنة) املزداد  (، (DERHEM

للبطاقة) الحامل  الجنسية،) مغربي 

(،SH20939 الوطنية للتعريف عدد)

محمد) وارع  بالداخلة،) القاطن 

الخامس؛)املالك ملا قدره)1)حصة

– الدرهم) بوبكر  السيد  ( ( ( (·

املزداد) (، (Boubaker DERHEM

مغربي) (،1982 ننانر) (21 بتاريخ)

الحامل للبطاقة الوطنية) الجنسية،)

القاطن) (،CT801018 للتعريف عدد)

البحرية،) وارع  (،24 رقم) بالعيون،)

الحي الحسني)؛--

املالك ملا قدره))1)حصة

لشركة) األسا�سي  النظام  بوضع 

محدودة خصائصها) مسؤولية  ذات 

كما نلي:

(- كومباني) أويل  هولدر  التسمية:)

هوك

HOLDER OIL COMPAGNIE-

HOC

لال) وارع  (،61 الرئيس:) املقر 

املعاني،) مصطفى  زاوية  الياقوت،)

الطابق)2،)رقم)62،)الدارالبيضاء.

هدف الشركة:))تهدف الشركة إلى)

ما نلي:

واالستيراد داخل التراب) الشراء) (·
املغربي وفي الخارج والتخزين والتكرير)
والبيع وإعادة البيع في هذه البلدان)
للزيوت املعديية،)كيفما كايت طبيعتها)
واملحروقات) النفطية  املواد  وجميع 

ومشتقاتها وكذا املنتجات البدنلة؛
إنعاش وبكات محطات توزيع) ( (·

الوقود أو استغاللها أو امتالكها؛
املنتجات) تخزين  مواقع  ·اقتناء)

البترولية أو كرائها أو بناؤها؛
بكافة) النقل  عمليات  جميع  ( (·
كيفما) املعديية  للزيوت  الوسائل 
كايت طبيعتها وجميع املواد النفطية)

واملحروقات واملواد املتفرعة عنها؛
مشاركات) اقتناء) للشركة  ويمكن 
الشركات) جميع  في  ومساهمات 
يساهم) أن  نمكن  التي  واملقاوالت 
أو) الشركة  تيسير هدف  في  نشاطها 

إيجازه؛
العمليات) جميع  وعموما  (
واملالية،) والتجارية  الصناعية 
والعمليات في املنقوالت أو العقارات)
التي قد تكون مرتبطة بشكل مباور)
أو غير مباور بأهداف الشركة أعاله،)

أو أي هدف مماثل أو ذي صلة.
بهذه) القيام  للشركة  نمكن 
أو) بمشاركة  أو  لوحدها  العمليات 
أي) مع  وركة  بواسطة  أو  بشراكة 
أشخاص آخرين اعتباريين أو ذاتيين)
كان) كيفما  تنفيذها  أو  وتحقيقها 

وكلها.
أي) في  اللجوء) للشركة  ويمكن 
األعما8) أو  للعمليات  كان  موقع 
طاملا) وأهميتها  طبيعتها  كايت  كيفما 
تسهل) أو  تساعد  أن  نمكن  أنها 
مزاولة األنشطة املشار إليها أعاله أو)
نها من الحفاظ،)بشكل مباور أو)

ّ
تَمك

التجارية) املصالح  على  مباور،) غير 
التي) املقاوالت  أو  للشركة  املالية  أو 

تربطها بها عالقات أعما8.
نوم) من  ابتداء) سنة  (99 ( املدة:)

تأسيس الشركة.
رأسما8 الشركة:

100.000)درهم موزعة إلى)1.000 
للحصة) درهم  (100 فئة) من  حصة 

الواحدة محررة بالكامل.)
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التسيير:

الدرهم) دحمان  السيد  تعين  تم 

مسيرا للشركة ملدة غير محددة.

السنة املالية للشركة:

في) للشركة  املالية  السنة  تبتدئ 

فاتح ننانر وتنتهي في متم دجنبر.

األرباح:

القايوني،) االحتياطي  إلى  (5%

ويخصص الرصيد الباقي حسب قرار)

الشركاء.

تم تقييد الشركة بالسجل) ثاييا:)

عدد) تحت  بالدارالبيضاء) التجاري 

503.459))بتاريخ)19)ماي)2021)كما)

ماي) (19 بتاريخ) القايوني  تم اإلنداع 

2021)تحت عدد)778775.
للخالصة والتذكير

هيئة التسيير

307I

FLASH ECONOMIE

LINK RAYONNAGE MAROC
وركة املساهمة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

LINK RAYONNAGE MAROC

وركة مساهمة، رأسمالها 

3.000.000,00 درهم

املقر الرئيس: 26، زيقة محمـد 

القري، الطابق 1، رقم 5 - 

الدارالبيضاء

السجل التجاري: 340729 – 

التعريف الضريبي: 18722941 

التعريف املوحد للمقاولة: 

000106926000009

يقل املقر الرئي�سي

الجمع) مداوالت  بموجب  أوال:)

 29 بتاريخ) املنعقد  العام االستثنائي 

وركة) مساهمو  قرر  (،2021 مارس)

املغرب») رانوياج  «لينك  املساهمة)

يقل املقر الرئيس للشركة:
القري،) محمـد  زيقة  (،26 (: من)

الطابق)1،)رقم)5)-)الدارالبيضاء.

إلى):)امللكية املسماة)«أرض حمري»)

،)مركز أوالد حدو،)سيدي معروف)–)

الدارالبيضاء.

 4 تم تعدنل الفصل) عليه،) وبناء)

من النظام األسا�سي)«املقر الرئيس».

تم اإلنداع القايوني بكتابة) ثاييا:)

التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

بالدارالبيضاء،)بتاريخ)19)ماي)2021 

تحت عدد)778869.

للخالصة والتذكير
رئيس مجلس اإلدارة

308I

FLASH ECONOMIE

 SOCIETE IMMOBILIERE
FABESA

وركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس وركة

مسؤولية) ذات  وركة  تأسيس 

محدودة

 SOCIETE IMMOBILIERE» (

(«FABESA
االجتماعي:)) رأسمالها 

100.000.00)درهم

املقر االجتماعي بمكناس فيال رقم)

A4/1)تجزئة البطحاء)وارع كرويوبل)

تلقاه) توثيقي  عقد  بمقت�سى  (

األستاذ نوسف املداني موثق بمكناس)

املسجل) (2021.05.06 بتاريخ)

بمكناس بتاريخ)2021.05.06،)سجل)

اإلنداع:)17204/2021.

تم التوقيع على القايون األسا�سي)

املسؤولية) ذات  وركة  لتأسيس 

املحدودة)

الخصائص التالية:)))))))))

 SOCIETE (» التسمية:) (*

وركة) (» (IMMOBILIERE FABESA

ذات مسؤولية محدودة)

الشكل:))وركة ذات املسؤولية) (*

املحدودة.

فيال) بمكناس  االجتماعي:) املقر  (*
وارع) البطحاء) تجزئة  (A4/1 رقم)

كرويوبل.

*)الغرض:)اإلنعاش العقاري.

العمليات) جميع  عامة  وبصفة 

املتعلقة بصفة مباورة أو غير مباورة)

بأغراض الشركة.

املدة:)99)سنة)
من) الشركة  تسيير  نتم  التسيير:)
طرف مسيريها كل من السيد ادريس)
بنعبد الكريم) ( الفقير و السيد سعد)
ملدة ثالث سنوات،)كما تصبح وركة)

ملتزمة بتوقيعهما املشترك.
االجتماعي:) الرأسما8 
 1000 100.000,00درهم مقسم إلى)
للحصة) درهم  (100 فئة) من  حصة 

الواحدة.)
مقسم على الشكل التالي:

السيد ادريس الفقير250)حصة
 250 العثماني) املختار  السيد 

حصة
السيدة عواطف بكار)250)حصة

 250 بنعبد الكريم) ( السيد سعد)
حصة

املجموع))1000)حصة
فاتح) من  تبتدئ  املالية:) السنة 

ننانر إلى)31)ديسمبر من كل سنة
الجهوي) باملركز  اإلنداع  ثم  (*
بتاريخ) بمكناس  ( لإلسثتمار)
في) التقييد  رقم  (2021.05.10
بتاريخ) (53283 التجاري) السجل 

  .2021.05.21
(: للمقاولة) املوحد  التعريف  رقم 

002827858000026
للخالصة والنشر)

األستاذ نوسف املداني

309I

FLASH ECONOMIE

IMMO THANKS
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جدند للشركة

IMMO THANKS SARL AU
رأسمالها 100.000 درهم

مقرها االجتماعي 46ـ48 طريق أوالد 
زيان رقم 26 الدار البيضاء

R.C :   256651
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)17)نوليوز)2020)قرر ما نلي:
الشركة) في  جدند  مسير  تعيين 
السيد) مكان  جامع  حنان  السيدة 

برخوخ محمد السابق

النظام) من  (14 الفصل) تعدنل 

األسا�سي للشركة

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

 03 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

غشت)2020)تحت رقم)741609.

310I

STE FIDU-LIDOU SARL

 PARAPHARMACIE

OUARYACHI
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس وركة

STE FIDU-LIDOU SARL

 N°35 AVENUE(LALLA(HASNA

 IMMEUBLE(PASIFIC(III 3EME

 ETAGE(BUREAU 14 VN(FES،

30000، FES(MAROC

 PARAPHARMACIE OUARYACHI

وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي متجر رقم 

3 مكرر تجزئة رياض الياسمين 4 

طريق عين الشقف  - 30000 فاس 

املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

67941

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (26

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PARAPHARMACIE OUARYACHI

:)بيع املواد) غرض الشركة بإنجاز)

الشبه الطبية بالتقسيط.
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عنوان املقر االجتماعي):)متجر رقم)
 4 الياسمين) رياض  تجزئة  مكرر  (3
فاس) (30000 (- ( طريق عين الشقف)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: ( السيدة نمينة وريا�سي)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة نمينة وريا�سي))عنوايه)ا()
زيقة)60)رقم)1)حي السعادة))30000 

فاس املغرب).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة نمينة وريا�سي عنوايه)ا()
زيقة)60)رقم)1)حي السعادة))30000 

فاس املغرب)
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
التجارية بفاس))بتاريخ)24)ماي)2021 

تحت رقم)2482/2021.

311I

MONSEF ALAMI

BUYOU MINES
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

MONSEF ALAMI
 PLACE(MOHAMED 5, PB(N°

 479, CHEFCHAOUEN ، 91000،
CHEFCHAOUEN MAROC

BUYOU MINES  وركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي وارع 
محمد الخامس حي الشرفاء رقم 

27 وفشاون  - 91000 وفشاون  
املغرب 

تأسيس وركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1523

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القايون) (2020 أكتوبر) (08

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. BUYOU MINES

غرض الشركة بإنجاز):)االستثمار)

في املناجم واملعادن)

االستيراد وتصدنر في كل ما نتعلق)

باملعدن واملناجم).

وارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

رقم) الشرفاء) حي  الخامس  محمد 

وفشاون)) (91000 (- ( وفشاون) (27

املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: ( الوراكلي) السيد بال8 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوايه)ا() ( الوراكلي) السيد بال8 

الشرفاء) حي  الخامس  محمد  وارع 

رقم)27)وفشاون))91000)وفشاون))

املغرب).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوايه)ا() ( الوراكلي) السيد بال8 

الشرفاء) حي  الخامس  محمد  وارع 

رقم)27)وفشاون))91000)وفشاون))

املغرب)

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

 26 بتاريخ) ( بشفشاون) االبتدائية 

أكتوبر)2020)تحت رقم)97/2020.

312I

FIDUCIAIRE A VOTRE SERVICE

كاش اند كوم
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

FIDUCIAIRE A VOTRE SERVICE

 RUE(TARIK(IBN(ZIAD(N°10,

 2EME(ETAGE(APPT(N°6 GUELIZ

 MARRAKECH .، 40000،

MARRAKECH MAROC

كاش ايد كوم وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

املسار طريق اسفي رقم 612 املحل 

رقم 3 مراكش - 40000 مراكش 

املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

113451

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القايون) (2021 مارس) (26

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

كاش) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

ايد كوم.

تحويل) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

االموا8).

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

املحل) (612 املسار طريق اسفي رقم)

مراكش) (40000 (- مراكش) (3 رقم)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأسما8  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد زوبدان كريم):))100)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوايه)ا() كريم  زوبدان  السيد 

 303 رقم) السالم  رياض  تجزئة 

مراكش)40000)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوايه)ا() رانص  هدى  السيدة 

 303 رقم) السالم  رياض  تجزئة 

مراكش)40000)مراكش املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

أبريل) (08 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2021)تحت رقم)122761.

313I

HELP ENTREPRISE

AQUABLANC
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

HELP ENTREPRISE

 23RUE(BOURED 2EME(ETG

 APPT 4 ROCHES(NOIRES ،

20290، CASABLANCA(MAROC

AQUABLANC وركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 23 زيقة 
بوريد الطابق الثاني رقم 4 الصخور 

السوداء - 20290 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

499659

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القايون) (2021 مارس) (25

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AQUABLANC

النضافة) (: غرض الشركة بإنجاز)

والتطهير.
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زيقة) (23 (: عنوان املقر االجتماعي)
4)الصخور) بوريد الطابق الثاني رقم)

البيضاء) الدار  (20290 (- السوداء)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: وردة) الجوهري  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 500 ( (: سحر) العسولي  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة الجوهري وردة عنوايه)ا()
بن) (121 رقم) (13 زيقة) افريقيا  حي 

جرير)43150)بن جرير املغرب.

السيدة العسولي سحر عنوايه)ا()
14)زاوية وكيب أرسالن وأيوا8 إقامة)

القنيطرة) (14020   18 وقة) روزا 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة الجوهري وردة عنوايه)ا()
بن) (121 رقم) (13 زيقة) افريقيا  حي 

جرير)43150)بن جرير املغرب

السيدة العسولي سحر عنوايه)ا()
14)زاوية وكيب أرسالن وأيوا8 إقامة)

القنيطرة) (14020   18 وقة) روزا 

املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

 14 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبرانر)2021)تحت رقم)775029.

314I

موثق

STE S.L NEGOCE
إعالن متعدد القرارات

األستاذ رويد هزيل

Maître Rachid HAZIL

 Notaire موثق

من) (78 املادة) ملقتضيات  تطبيقا 

(،1919 مارس) (31 في) املؤرخ  الظهير 

قام السادة)):

-السيد محمد السالوي)،)الحامل)

رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

L244562))ييابة عن الشركة املسماة)

ذات) وركة  ( (« (S.L NEGOCE (»

وحيد) بشريك  محدودة  مسؤولية 

الصالحيات) بموجب  و  بمقت�سى 

املخولة له في هذا الصدد

بمقت�سى عقد رسمي تلقاه األستاذ)
بتاريخ) موثق باكادنر،) (، رويد هزيل)

الباخرة) بتفويت  (،2021 مارس) (17

املسماة)«)وعبي)»)و املسجلة بالقسم)

و) (219 رقم) تحت  باكادنر  البحري 

املخصصة لصيد بالجر)،)لفائدة):

مغربي) (، السيد بغداد امزعوج) (-

الجنسية)،)الحامل لبطاقة التعريف)

الساكن بحي) (، ( (S213465 الوطنية)

عبد املومن بني أيصار.)

بثمن اجمالي قدره)5.500.000,00 

درهم.

فان) التفويت  هذا  بمقت�سى 

السيد بغداد امزعوج سيصبح املالك)

الوحيد للباخرة املشار اليها أعاله.
للخالصة و البيان

األستاذ رويد هزيل

موثق

315I

kamil(affaires(consulting(group(sarl(au

AMTA CAR
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

 kamil(affaires(consulting(group

sarl au

 jnanat 3 operation(erac(n°19

 1er(etage(ainitti(marrakech ،

40000، marrakech(maroc

AMTA CAR وركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار اوالد 

بلعكيد بلوك س رقم 363 واحة 

سيدي براهيم الويدان مراكش - 

40000 مراكش املغرب

تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

114671

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (20

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 AMTA(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.CAR

كراء) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.

عنوان املقر االجتماعي):)دوار اوالد)

واحة) (363 رقم) س  بلوك  بلعكيد 

(- مراكش) الويدان  براهيم  سيدي 

40000)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: الطاهيري) ناسين  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 500 ( (: امقيشر) هشام  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد ناسين الطاهيري عنوايه)ا()

رقم) د  س  بلوك  بلعكيد  اوالد  دوار 

مراكش) (40000 مراكش) البور  (6

املغرب.

عنوايه)ا() امقيشر  هشام  السيد 

دحمان) سيدي  الطالب  دار  دوار 

تارودايت)83000)تارودايت املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ناسين الطاهيري عنوايه)ا()

 6 دوار اوالد بلعكيد بلوك س د رقم)

البور مراكش)40000)مراكش املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (07 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2021)تحت رقم)123857.

316I

LE PREMIER CONSEIL

OFT
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE(IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC
OFT وركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

املصمودي تاركة رقم 362 - 40000 
مراكش املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.87563

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2021 فبرانر) (02 في) املؤرخ 

املصادقة على):
ادريس) موالي  )ة() السيد) تفويت 
الفاطمي)5.500)حصة اجتماعية من)
أصل)5.500)حصة لفائدة))السيد))ة()

احمد لقنية بتاريخ)02)فبرانر)2021.
اسني) محمد  )ة() السيد) تفويت 
أصل) من  اجتماعية  حصة  (5.500
)ة() السيد) ( لفائدة) حصة  (5.500
فبرانر) (02 بتاريخ) الفاطمي  محمد 

.2021
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم  (
فبرانر) (02 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2021)تحت رقم)123676.

317I

LE PREMIER CONSEIL

OFT
وركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة)

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE(IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC
OFT وركة ذات املسؤولية 

املحدودة
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وعنوان مقرها االجتماعي تجزئة 

املصمودي تاركة رقم 362 - 40000 

مراكش املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.87563

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2021 فبرانر) (02 في) املؤرخ 

نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):

*منسق زهور.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم  (

ماي) (04 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2021)تحت رقم)123676.

318I

FIGENOUV

AIR MATERIAUX
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

FIGENOUV
وارع النصر عمارة 16 وقة 3 دنور 

السالم ، 50050، مكناس املغرب

AIR MATERIAUX وركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 76 
زيقة 4 حي الوحدة 1 - 50070 

مكناس املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.37787

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)15)مارس)2021)تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 -  1 الوحدة) حي  (4 زيقة) (76 «رقم)
«رقم) إلى) املغرب») مكناس  (50070

(- الزيتون) جبابرة  تدارت  تجزئة  (1

50070)مكناس))املغرب».

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (03 بتاريخ) ( بمكناس) التجارية 

2021)تحت رقم)2209.

319I

STE CONSEIL MAROC

SAFOUANE
وركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

STE CONSEIL MAROC
 AV SIDI TALHA IMMEUBLE

 SOUNBOLA(DAHABIA 2 EME
 ETAGE(N 8 TETOUAN ، 93000،

TETOUAN MAROC
SAFOUANE وركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي : طريق 
طنجة طابولة قرب كودنير تطوان 

93000 تطوان املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.9663

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2021 08)مارس) املؤرخ في)
SAFOUANE)وركة ذات املسؤولية)
 10.000 رأسمالها) مبلغ  املحدودة 
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي طريق)
تطوان) كودنير  قرب  طابولة  طنجة 
93000)تطوان املغرب يتيجة لتوقف)

تام عن النشاط.
و عين:

و) مندنل  ( النبي) عبد  السيد)ة()
 1 عنوايه)ا()وارع واد تنسيفت زيقة)
ممر)2)رقم)26 93000)تطوان املغرب)

كمصفي))ة()للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
طريق) وفي  (2021 مارس) (08 بتاريخ)
تطوان) كودنير  قرب  طابولة  طنجة 

93000)تطوان املغرب.
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
أبريل) (01 بتاريخ) ( االبتدائية بتطوان)

2021)تحت رقم)0756.
320I

badrasafa promotion sarl

BADR ASAFA PROMOTION
وركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسما8 الشركة

badrasafa promotion sarl
 Temara ,tamesna, amal1,phase
 2,immeuble 13,appartement 10

، 12000، TEMARA(maroc

  BADR ASAFA PROMOTION

وركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 

Temara,tamesna ,amal1,pahse2

 ,immeuble13,appartement 10 -

.12000 TEMARA(maroc

رفع رأسما8 الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.124985

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم) (2020 دجنبر) (14 في) املؤرخ 

قدره) بمبلغ  الشركة  رأسما8  رفع 

من) أي  درهم») (33.430.000»

«100.000)درهم»)إلى)«33.530.000 

مقاصة) إجراء) ( (: طريق) عن  درهم»)

مع دنون الشركة املحددة املقدار و)

املستحقة.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

أبريل) (20 بتاريخ) ( بتمارة) االبتدائية 

2021)تحت رقم)5467.

321I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT(&(CONSEILS

AMITSERVICE
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

 CABINET ABID EXPERTISE

 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS

 N° 45 AV(HASSAN(II(IMM

 TOUR(RMA(APPT 102 ، 30000،

FES MAROC

AMITSERVICE وركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي وقة رقم 

102 إقامة برج امللكية الوطنية 

للتأمين رقم 45 وارع الحسن الثاني 

- 30000 فاس املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.59677

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)25)مارس)2021)تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

امللكية) برج  إقامة  (102 رقم) «وقة 

وارع) (45 رقم) للتأمين  الوطنية 

فاس) (30000 (- الثاني) الحسن 

مجمع القا�سي والد) (7» إلى) املغرب»)

الطيب الطابق الثاني)-)30000)فاس))

املغرب».

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

التجارية بفاس))بتاريخ)11)ماي)2021 

تحت رقم)2301.

322I

LE PREMIER CONSEIL

DREAMING SERVICES
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

LE PREMIER CONSEIL

 APPT 23 3°ETAGE(IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY

 MENARA(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC

DREAMING SERVICES  وركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي الشقة 

حرف  س27  برج العالي املحاميد 9 - 

40000 مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.68903

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2021 أبريل) (08 في) املؤرخ 

املصادقة على):

محمد وعسين) )ة() تفويت السيد)

أصل) من  اجتماعية  حصة  (1.674

1.674)حصة لفائدة))السيد))ة()زاند)

وعسين بتاريخ)08)أبريل)2021.

تفويت السيد))ة()ابراهيم وعسين)

أصل) من  اجتماعية  حصة  (1.663

1.663)حصة لفائدة))السيد))ة()زاند)

وعسين بتاريخ)08)أبريل)2021.
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باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم  (

أبريل) (29 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2021)تحت رقم)123536.

323I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT(&(CONSEILS

AMITSERVICE

وركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 CABINET ABID EXPERTISE

 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS

 N° 45 AV(HASSAN(II(IMM

 TOUR(RMA(APPT 102 ، 30000،

FES MAROC

AMITSERVICE وركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي وقة رقم 

102 إقامة برج امللكية الوطنية 

للتأمين رقم 45 وارع الحسن الثاني 

- 30000 فاس املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.59677

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2021 مارس) (25 في) املؤرخ 

املصادقة على):

التقي) موالي  )ة() السيد) تفويت 

من) اجتماعية  حصة  (250 عابدي)

)ة() السيد) ( 250)حصة لفائدة) أصل)

مارس) (25 زواك بتاريخ) ( عبد املجيد)

.2021

فاطمة)) اللة  )ة() السيد) تفويت 

بوهو)250)حصة اجتماعية من أصل)

عبد) )ة() السيد) ( حصة لفائدة) (250

املجيد))زواك بتاريخ)25)مارس)2021.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم  (

التجارية بفاس))بتاريخ)11)ماي)2021 

تحت رقم)2301.

324I

CABINET ANAMAE-AFFAIRES

 QUALITE PRIX ET 
RENTABILITE-SOLUTIONS

إعالن متعدد القرارات

CABINET ANAMAE-AFFAIRES
زيقة مليلية اقامة اطلس الطابق 

الثالث وقة رقم 14 حمرية ، 

50000، مكناس املغرب

 QUALITE PRIX ET 

 RENTABILITE-SOLUTIONS

«وركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها االجتماعي: وارع 

السعدنن اقامة روميساء عمارة ا 

الشقة رقم 19  - 50000 مكناس 

املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.37185

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

تم اتخاذ) (2021 أبريل) (26 املؤرخ في)

القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ننص على مانلي:)

QPR- ( تم تغيير تسمية الشركة الى)

SOLUTIONS

قرار رقم)2:)الذي ننص على مانلي:)

تم تحويل املقر االجتماعي للشركة الى)

 2 اقامة دبي) (24 العنوان التالي رقم)

10)وارع الجيش امللكي املدننة) وقة)

الجدندة مكناس)

وتبعا لذلك تم تعدنل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

على) ننص  الذي  (:2 رقم) بند 

QPR-» تتخذ الشركة تسمية) مانلي:)

ذات) ذ.م.م  وركة  («SOLUTIONS

الشريك الوحيد

بند رقم)4:)الذي ننص على مانلي:)

اقامة) (24 برقم) الشركة  مقر  حدد 

10)وارع الجيش امللكي) 2)وقة) دبي)

املدننة الجدندة مكناس)

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (17 بتاريخ) ( بمكناس) التجارية 

2021)تحت رقم)2415.

325I

challengeaudit

RAPIDE NET
إعالن متعدد القرارات

challengeaudit

 rue(antsirabé(imm 8 n 6 V.N

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

RAPIDE NET  «وركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»

وعنوان مقرها االجتماعي: رقم 262 

حي السالم 2 سيدي سعيد مكناس - 

50000 مكناس  املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.24423

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

تم اتخاذ) (2021 فبرانر) (25 املؤرخ في)

القرارات التالية:)

الذي ننص على) قرار رقم االو8:)

مانلي:)بيع)1000)حصة اجتماعية من)

لفائدة) ( نونس خزاري) السيد  طرف 

السيد الزعيم عبد اإلله

الذي ننص على) (: قرار رقم الثاني)
خزاري) املسيرنونس  استقالة  مانلي:)

اإلله) عبد  الزعيم  السيد  ( تعيين) و 

الوحيد) كاملم�سي  و  جدند  كمسير 

االدارية) والوثائق  العقود  لجميع 

املتعلقة) البنكية  العمليات  وجميع 

بالشركة))))))))))))

الذي ننص على) قرار رقم الثالت:)

مانلي:)تعدنل النظام االسا�سي)

وتبعا لذلك تم تعدنل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند رقم))السادس:)الذي ننص على)

املساهمات املادنة ثم دفعها) ( مانلي:)

التالي:السيد) النحو  على  وتوزيعها 

 100000......... اإلله) عبد  الزعيم 

درهم.

الذي ننص على) بند رقم السابع:)

على) الشركة  رأسما8  توزيع  ( مانلي:)

عبد) الزعيم  ( السيد) التالي  الشكل 

اإلله))1000)حصة اجتماعية).)

الذي ننص) بند رقم الرابع عشر:)
على مانلي:)تعيين السيد الزعيم عبد)
اإلله مسير للشركة ملدة غير محدودة)
العقود) لجميع  الوحيد  كاملم�سي  و 
العمليات) وجميع  االدارية  والوثائق 

البنكية املتعلقة بالشركة)
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
أبريل) (29 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

2021)تحت رقم)2184.
326I

DRIEB(&(ASSOCIES

CARRÉ VAISSELLE
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

DRIEB & ASSOCIES
 N° 62 BD(DE(LA(RESISTANCE
 IMMEUBLE(CASA(BUSINESS ،
20110، CASABLANCA(MAROC
CARRÉ(VAISSELLE وركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
 FD1 - األمل تجزئة رقم 2 محل

24000 الجدندة  املغرب
تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

18137
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القايون) (2021 مارس) (18
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 CARRÉ(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.VAISSELLE
غرض الشركة بإنجاز):)

غرض الشركة سواء)في املغرب أو)
في الخارج لفائدتها أو لفائدة األغيار:

وتوزيع األواني،) بيع ووراء) (-
وفن) الزينة  وأدوات  املطبخ،) أدوات 

املائدة.
بأي) الشركة  مشاركة  (-
،)بشكل مباور أو غير مباور) وسيلة)
مرتبطة) تكون  قد  عملية  أي  في  (،
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أي) ذلك  في  بما  (، منها) بالغرض 

لألسهم) مساهمة أو اكتتاب أو وراء)

أو) االيدماج  أو  الشركة  حقوق  أو 

(، أو غير ذلك) املشاركة  أو  التحالف 

اإلنشاء)،)االقتناء)،)التأجير)،)وإدارة)

جميع األصو8.

وبصفة عامة)،)أي معاملة) (-

صناعية أو تجارية أو مالية أو مديية)

أو منقولة أو عقارية)،)والتي قد تتعلق)

بهدف) مباور  غير  أو  مباور  بشكل 

الشركة أدياه أو بأي أوياء)مماثلة أو)

ذات صلة.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 FD1 - محل) (2 رقم) تجزئة  األمل 

24000)الجدندة))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 98.000 ( الشركة:) رأسما8  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 637 ( (: محسن) حبيبة  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 343 ( (: فرحات) رانمويد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة حبيبة محسن عنوايه)ا()
تجزئة لطف هللا كولين دايفا) (2 رقم)

البيضاء) الدار  (20470 الذئاب) عين 

املغرب.

السيد رانمويد فرحات عنوايه)ا()

كولين) (2 تجزئة لطف هللا فيال رقم)

الدار) (20470 الذئاب) عين  ايفا 

البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة حبيبة محسن عنوايه)ا()
تجزئة لطف هللا كولين دايفا) (2 رقم)

البيضاء) الدار  (20470 الذئاب) عين 

املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

االبتدائية بالجدندة))بتاريخ)14)أبريل)

2021)تحت رقم)-.

327I

إئتمايية الوفاء

ESPACE TAJEDDINE
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

إئتمايية الوفاء

وارع عال8 الفا�سي الرقم 79 

سطات ، 26000، سطات املغرب

ESPACE TAJEDDINE وركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي الرقم 34 

، زيقة الحنصالي ، وارع الحسن 

الثاني سطات - 26000 سطات 

املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

6523

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (04

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ESPACE TAJEDDINE

مقهى) (1- (: غرض الشركة بإنجاز)

وعبي

-2)مطعم لوجبات محددة الثمن.

الرقم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

34)،)زيقة الحنصالي)،)وارع الحسن)

سطات) (26000 (- سطات) الثاني 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد تاج الدنن محمد):))1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد تاج الدنن محمد عنوايه)ا()

سطات) (36 رقم) الحنصالي  زيقة 

26000)سطات املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد تاج الدنن محمد عنوايه)ا()

سطات) (36 رقم) الحنصالي  زيقة 

26000)سطات املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (10 بتاريخ) ( االبتدائية بسطات)

2021)تحت رقم)222/2021.

328I

HORICOM

OLIVIUM INVEST
وركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسما8 الشركة

HORICOM

21AV(HASSAN(II(APPT(N°4 VN-

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

OLIVIUM INVEST وركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 90 

وارع الجيش امللكي م ج  - 50000 

مكناس املغرب.

رفع رأسما8 الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.49939

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

رفع) تم  (2021 ماي) (04 في) املؤرخ 

قدره) بمبلغ  الشركة  رأسما8 

من) أي  درهم») (4.430.000»

«2.000.000)درهم»)إلى)«6.430.000 

مقاصة) إجراء) ( (: طريق) عن  درهم»)

مع دنون الشركة املحددة املقدار و)

املستحقة.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (06 بتاريخ) ( بمكناس) التجارية 

2021)تحت رقم)2291.

329I

STE ZIZ COMPTA

STE LUXE AUTO VOITURE
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

STE ZIZ COMPTA
 RUE MOHAMED EK KORI

 N° 39 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

  STE LUXE AUTO VOITURE
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االجتماعي رقم 

74 املنطقة وبه الصناعية تاركة 
الجدندة الرويدنة - 52000 

الرويدنة املغرب.
تغيير نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.14281

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم تغيير) (2020 15)دجنبر) املؤرخ في)
السيارات) «كراء) نشاط الشركة من)

بدون سائق»)إلى)«غسل
السيارات) غيار  قطع  تاجر 

واإلكسسوارات
اوغا8 مختلفة».

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
االبتدائية بالرويدنة))بتاريخ)05)يويبر)

2020)تحت رقم)1054.
330I

دنوان املوثقة دعاء)زروقي

ه م وجدة  اموبيليي
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

دنوان املوثقة دعاء زروقي
وجدة وارع الدرفوفي رقم 36 اقامة 

كوليزي الطابق الثالث رقم 18 ، 
60000، وجدة املغرب

ه م وجدة  اموبيليي وركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي وجدة حي 
القدس طريق النخيل الطابق االو8 
وقة رقم 04 - 60001 وجدة املغرب
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تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

37299

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)

القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (13

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

م) ه  (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

وجدة))اموبيليي.

االنعاش) (: غرض الشركة بإنجاز)

العقاري

بيع و وراء)العفارات

املجموعات) و  العفارات  بناء)

السكنية و غيرها.

عنوان املقر االجتماعي):)وجدة حي)

القدس طريق النخيل الطابق االو8)

وقة رقم)04 - 60001)وجدة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأسما8  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد هداج محمد)):))100)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوايه)ا() ( محمد) هداج  السيد 

 40 رقم) بنعمر  املحلة  ظهر  وجدة 

60000)وجدة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوايه)ا() ( محمد) هداج  السيد 

 40 رقم) بنعمر  املحلة  ظهر  وجدة 

60000)وجدة املغرب

تم اإلنداع القايوني ب-))بتاريخ)10 

ماي)2021)تحت رقم)1740.

331I

إئتمايية الوفاء

MAITRE DE LA ROUTE
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

إئتمايية الوفاء
وارع عال8 الفا�سي الرقم 79 

سطات ، 26000، سطات املغرب
MAITRE DE LA ROUTE وركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي القبو ، 
الرقم 04، زيقة حافظ ابراهيم ، 
الفرح 1 سطات - 26000 سطات 

املغرب
تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

6525
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (09
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MAITRE DE LA ROUTE
يقل) (1- (: بإنجاز) الشركة  غرض 

البضائع للغير.
القبو) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
(، زيقة حافظ ابراهيم) (،04 الرقم) (،
سطات) (26000 (- سطات) (1 الفرح)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 33.334 ( (: نونس) اوبال8  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
((: املجيد) عبد  اوبال8  السيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (33.333

للحصة).
 33.333 ( (: محمد) كناني  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوايه)ا() نونس  اوبال8  السيد 

الرقم)04)زيقة حافظ ابراهيم الفرح)
1)سطات)26000)سطات املغرب.

املجيد) عبد  اوبال8  السيد 
 25 ابواب مراكش منطقة) عنوايه)ا()
عمارة)87)أ الشقة)8)مراكش)40160 

مراكش املغرب.
عنوايه)ا() محمد  كناني  السيد 
15)حي ماييا سطات) زيقة ايوا8 رقم)

26000)سطات املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوايه)ا() زينب  رودي  السيدة 
 26202 يصر هللا برويد) (253 الرقم)

برويد املغرب
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
ماي) (10 بتاريخ) ( االبتدائية بسطات)

2021)تحت رقم)223/2021.
332I

LE PREMIER CONSEIL

OFT
إعالن متعدد القرارات

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE(IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC
OFT «وركة ذات املسؤولية 

املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي: تجزئة 

املصمودي تاركة رقم 362 - 40000 
مراكش املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.87563
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) (2021 فبرانر) (02 املؤرخ في)

القرارات التالية:)
على) ننص  الذي  (:12 رقم) قرار 
مانلي:)استقالة السيد موالي إدريس)
أسني) محمد  والسيد  الفاطمي 
لشركة) املشتركة  اإلدارة  مهام  من 
الجمعية) وأعطت  (، (OFT SARL
الذمة الكاملة والنهائية) العامة إبراء)
للمسيرنن املشاركين الذنن استقالوا)

من فترة اإلدارة املشتركة.)

الفاطمي) محمد  السيد  تعيين  (
وريكان)) لقنية  أحمد  والسيد 
مشاركان لشركة)OFT SARL)،)وسيتم)
املشترك) بالتوقيع  الشركة  تسير 
للسيد محمد الفاطمي والسيد أحمد)

لقنية.
وتبعا لذلك تم تعدنل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند رقم)12:)الذي ننص على مانلي:)
ويدنرها واحد) ( الشركة يسيرها) (/ (1
األشخاص) (، املسييرنن) من  أكثر  أو 
(، أو غير وركاء) وركاء) (، الطبيعيين)
(، تسيرهم) مدة  تحدند  بدون  أو  مع 
نختارهم الشركاء.)املسير))املسيرون()
تم) االيتخاب.) دائًما إلعادة  مؤهلون 
تعيين السيد محمد الفاطمي والسيد)
مشاركين) مسيرنن  لقنية  أحمد 
هذا)) ويتم  (، (OFT»( SARL» لشركة)
دون حد زمني.)وتجدر اإلوارة إلى أيه)
أو) العامة  اإلدارات  مع  عالقاتها  في 
الخاصة ومع املؤسسات املالية)،)وال)
سيما البنوك)،)وأي يوع من الفاتورة)
عن) آخر صادر  مستند  وأي  والعقد 
بالتوقيع) الشركة  تلتزم  (، الشركة)
محمد) السيد  من:) لكل  املشترك 

الفاطمي والسيد أحمد لقنية.
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
ماي) (04 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2021)تحت رقم)123676.

333I

ahalli moussa

MONHIM TELECOM
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

ahalli moussa
وارع عبد الخالق الطريس رقم 21 ، 

62000، الناظور املغرب
MONHIM TELECOM وركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي املطار 
تجزئة 18 الو 25  - 62000 الناظور 

املغرب
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تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

22167

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القايون) (2021 مارس) (24

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MONHIM TELECOM

توزيع) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

منتوج االتصاالت

دفع الفواتير والخدمة املحلية.

عنوان املقر االجتماعي):)حي املطار)

تجزئة)18)الو)25  - 62000)الناظور)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأسما8  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 100 ( (: غزالن) ورويش  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 100 (: غزالن) ورويش  السيدة 

بقيمة)100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة ورويش غزالن عنوايه)ا()

  13 رقم) الرواد  زيقة  الشفاعة  حي 

11000)سال املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة ورويش غزالن عنوايه)ا()

  13 رقم) الرواد  زيقة  الشفاعة  حي 

11000)سال املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (17 بتاريخ) ( االبتدائية بالناضور)

2021)تحت رقم)986.

334I

LE PREMIER CONSEIL

POINT KECH
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE(IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC
POINT KECH وركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي وارع عبد 
الكريم الخطابي اقامة جواد العمارة 
109 الشقة رقم 43 ,الكابق الثالث - 

40000 مراكش املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.101977

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في)12)مارس)2021)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
اقامة) الخطابي  الكريم  عبد  «وارع 
 43 رقم) الشقة  (109 العمارة) جواد 
مراكش) (40000 (- الثالث) ,الكابق 
 1 د) حرف  «العمارة  إلى) املغرب»)
عملية حدائق الليمون وارع كماوة)
املحاميد)-)40000)مراكش))املغرب».

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
ماي) (12 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2021)تحت رقم)124009.

335I

SDPO AFRIQUE

SPDO AFRIQUE
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

SDPO AFRIQUE
 ESPACE(PORT(D(ANFA 3 RUE

 BAB(EL(MANSOUR 1ER(ETAGE
BUREAU 3 ، 20050، الدار 

البيضاء املغرب
SPDO AFRIQUE

 وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

 Espace : وعنوان مقرها اإلجتماعي
 port(d(anfa 3 rue(Bab(el

 Mansour 1er(etage(Bureau(N°3
20050 - الدار البيضاء املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.270695
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر) (2021 مارس) (02 في) املؤرخ 
ذات) وركة  (SPDO AFRIQUE حل)
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 
الوحيد مبلغ رأسمالها)50.000)درهم)
 Espace اإلجتماعي) مقرها  وعنوان 
 port d anfa 3 rue Bab el Mansour
 1er( etage( Bureau( N°3( -( 20050
لنظرا) يتيجة  املغرب  البيضاء) الدار 
منذ) النشاط  وغياب  العمالء) لقلة 
إنشاء)الشركة)،)قرر الشريك الوحيد)
 SPDO» وركة) حل  عن  ( اإلعالن)

.((،(«AFRIQUE
و عين:

و) اجرينيا  ( حسن) السيد)ة()
 02400 اوتميس) 18وارع  عنوايه)ا()
فرنسا) ليل  (02400 تييري) واطو 

كمصفي))ة()للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
 Espace وفي) (2021 مارس) (02 بتاريخ)
 port d anfa 3 rue Bab el Mansour
 1er( etage( Bureau( N°3( -( 20050

الدار البيضاء)املغرب.
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
 07 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أبريل)2021)تحت رقم)773733.
336I

WAFCOM

ID NOV CONSEIL
وركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

WAFCOM
 RUE(JAURES 2 EME(ETAGE 23
 N°6 QUARTIER(GAUTHIER

 CASABLANCA، 20100،
CASABLANCA MAROC

ID NOV CONSEIL وركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : 23 زيقة 

جون جوريس الطابق 2 رقم 6 الدار 

البيضاء - 20100  الدار البيضاء 

املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.322643

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) (2021 أبريل) (06 املؤرخ في)

ذات) وركة  (ID NOV CONSEIL

رأسمالها) مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها) وعنوان  درهم  (10.000
جوريس) جون  زيقة  (23 اإلجتماعي)
(- البيضاء) الدار  (6 رقم) (2 الطابق)

20100))الدار البيضاء)املغرب يتيجة)

ألزمة إقتصادنة.

و عين:

 JEAN NOEL  BARDY السيد)ة()

الذئاب) عين  (23 سالج) عنوايه)ا() و 

الدار البيضاء))10000)الدار البيضاء)

املغرب كمصفي))ة()للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
زيقة) (23 وفي) (2021 أبريل) (06 بتاريخ)
جون جوريس الطابق)2)رقم)6)الدار)

البيضاء) الدار  (21000 (- البيضاء)

املغرب.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

 26 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أبريل)2021)تحت رقم)75765.

338I

LE PREMIER CONSEIL

DREAMING SERVICES
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جدند للشركة

LE PREMIER CONSEIL

 APPT 23 3°ETAGE(IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY

 MENARA(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC

DREAMING SERVICES  وركة 

ذات املسؤولية املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجتماعي الشقة 

حرف  س27  برج العالي املحاميد 9 - 

40000 مراكش املغرب.

تعيين مسير جدند للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.68903

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تعيين) (2021 أبريل) (08 املؤرخ في)

السيد)ة() للشركة  جدند  مسير 

وعسين زاند كمسير وحيد

تبعا لقبو8 استقالة املسير.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

أبريل) (08 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2021)تحت رقم)123536.

339I

فوكاج كونسلتنك

HOSMEDIC
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس وركة

فوكاج كونسلتنك

وارع 10 مارس اقامة ويماء الرقم 

9 ، 30500، البيضاء املغرب

HOSMEDIC وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حى 

السالمة اقامة ويماء الرقم 493 

وارع 10 مارس  - 20670 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

503351

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (03

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.HOSMEDIC
استيراد) (: بإنجاز) الشركة  غرض 
االجهزة) وصياية  وتوزيع  وتصدنر 

واملعدات الطبية.
حى) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 493 الرقم) ويماء) اقامة  السالمة 
الدار) (20670 (- ( مارس) (10 وارع)

البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 400.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد عبادى املصطفى)):))4.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
املصطفى)) عبادى  السيد 
 10 كازا كرين تاون تجزئة) عنوايه)ا()
الخضراء) املدننة  (1 وقة) (5 ( عمارة)
البيضاء) الدار  (50169 ( بوسكورة)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبادى املصطفى عنوايه)ا()
 5 عمارة) (10 تجزئة) تاون  كازا كرين 
بوسكورة)) الخضراء) املدننة  (1 وقة)

50169)الدار البيضاء)املغرب
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
 05 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)-.
341I

LE PREMIER CONSEIL

OFT
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE(IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC
OFT وركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

املصمودي تاركة رقم 362 - 40000 

مراكش املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.87563

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)02)فبرانر)2021)تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

 -  362 «تجزئة املصمودي تاركة رقم)

«املتجر) إلى) 40000)مراكش املغرب»)
 9 ملحاميد) االر�سي  الطابق  (84 رقم)

اسكجور)-)40000)مراكش))املغرب».

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (04 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2021)تحت رقم)123676.

342I

LE PREMIER CONSEIL

DREAMING SERVICES
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القايوني للشركة

LE PREMIER CONSEIL

 APPT 23 3°ETAGE(IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY

 MENARA(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC

DREAMING SERVICES وركة 

ذات املسؤولية املحدودة

و عنوان مقرها االجتماعي الشقة 

حرف  س27  برج العالي املحاميد 9 - 

40000 مراكش .

تحويل الشكل القايوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.68903

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

2021)تم تحويل) 08)أبريل) املؤرخ في)

الشكل القايوني للشركة من)«وركة)

ذات املسؤولية املحدودة»)إلى)«وركة)

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

الوحيد».

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

أبريل) (29 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2021)تحت رقم)123536.

344I

SOMADINCO

CHMAITI TRANS
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

SOMADINCO

إقامة ماجور8 عمارة B رقم2 

حي القدس البريو�سي ، 20610، 

الدارالبيضاء املغرب

CHMAITI TRANS وركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي البيضاء 2 

ج ه 97 مدخل 3 رقم 14 طابق 2 - 

20600 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

450463

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القايون) (2019 أكتوبر) (14

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CHMAITI TRANS

يقل) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

البضائع.

البيضاء) (: عنوان املقر االجتماعي)
2)ج ه)97)مدخل)3)رقم)14)طابق)2 - 

20600)الدارالبيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 40.000 ( الشركة:) رأسما8  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 400 ( (: ( ( يورالدنن) السيد وريد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
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يورالدنن عنوايه)ا() وريد  السيد 

عبد) وارع  (6 م) رويد  موالي  حي 

 20600  42 رقم) الصحراوي  القادر 

الدارالبيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

يورالدنن عنوايه)ا() وريد  السيد 

عبد) وارع  (6 م) رويد  موالي  حي 

 20600  42 رقم) الصحراوي  القادر 

الدارالبيضاء)املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

 10 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

دجنبر)2019)تحت رقم)723021.

345I

STE ZIZ COMPTA

STE LUXE AUTO VOITURE
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تقليص هدف الشركة

STE ZIZ COMPTA

 RUE MOHAMED EK KORI

 N° 39 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

  STE LUXE AUTO VOITURE

وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي رقم 

74 املنطقة وبه الصناعية تاركة 

الجدندة الرويدنة - 52000 

الرويدنة املغرب.

تقليص هدف الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

14281

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في)15)دجنبر)2020)تم حذف)

األنشطة التالية من نشاط الشركة)

الحالي):

كراء)السيارات بدون سائق.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

االبتدائية بالرويدنة))بتاريخ)05)يويبر)

2020)تحت رقم)1054.

347I

challengeaudit

ASSURANCES BADRI
إعالن متعدد القرارات

challengeaudit
 rue(antsirabé(imm 8 n 6 V.N
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
ASSURANCES BADRI «وركة 

ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي: تجزئة 
املهدي رقم ب 22 دكان رقم 1 

وارع محمد 5 الحاجب  - 51000 
الحاجب املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.38413
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) (2021 مارس) (03 املؤرخ في)

القرارات التالية:)
الذي ننص على) قرار رقم االو8:)
اجتماعية) حصة  (490 بيع) مانلي:)
لفائدة) علي  بعكي  السيد  من طرف 

السيدة بدري نعيمة)
الذي ننص على) (: قرار رقم الثاني)
مانلي:)تغيير الشكل القايوني للشركة))
من))وركة ذات املسؤولية املحدودة))
الى وركة ذات املسؤولية املحدودة)

ذات الشريك الواحد
الذي ننص على) قرار رقم الثالت:)

مانلي:)تعدنل النظام االسا�سي)
وتبعا لذلك تم تعدنل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
الذي ننص على) (: بند رقم االو8)
مانلي:)تغيير الشكل القايوني للشركة))
من))وركة ذات املسؤولية املحدودة))
الى وركة ذات املسؤولية املحدودة)

ذات الشريك الواحد
بند رقم السادس:)الذي ننص على)
املساهمات املادنة ثم دفعها) ( مانلي:)
:السيدة) التالي) النحو  على  وتوزيعها 

بدري نعيمة).........100000)درهم
الذي ننص على) بند رقم السابع:)
على) الشركة  رأسما8  توزيع  ( مانلي:)
نعيمة) بدري  السيدة  التالي:) الشكل 

1000)حصة اجتماعية.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
ماي) (10 بتاريخ) ( بمكناس) التجارية 

2021)تحت رقم)2334.

348I

CHARAM

CHARAM
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

CHARAM
13 زيقة احمد املجاطي اقامة 

االلب طابق 1 رقم 8 املعاريف الدار 
البيضاء، 20330، الدار البيضاء 

املغرب
CHARAM وركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 13 زيقة 
احمد املجاطي اقامة االلب طابق 
1 رقم 8 املعاريف الدار البيضاء - 

20330 الدار البيضاء  املغرب
تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

503683
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (28
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CHARAM
مقاو8) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

األوغا8 املتعددة).
زيقة) (13 (: عنوان املقر االجتماعي)
طابق) االلب  اقامة  املجاطي  احمد 
(- البيضاء) الدار  املعاريف  (8 رقم) (1

20330)الدار البيضاء))املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد ادريس الرامي):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

 500 ( (: السيد عبد املالك معين)
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد ادريس الرامي):)500)بقيمة)
100)درهم.

 500 (: معين) املالك  عبد  السيد 
بقيمة)100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوايه)ا() الرامي  ادريس  السيد 
الشقة) (03 عمارة) (8 تجزئة البستان)
01)حي الهدى))20650)الدار البيضاء))

املغرب.
السيد عبد املالك معين عنوايه)ا())
 30 زيقة) ب  بلوك  (01 دواراملكانسة)
الدار) (27182 ( بوسكورة) (15 رقم)

البيضاء))املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوايه)ا()) الرامي  ادريس  السيد 
الشقة) (03 عمارة) (8 تجزئة البستان)
01)حي الهدى))20650)الدار البيضاء))

املغرب
السيد عبد املالك معين عنوايه)ا())
 30 زيقة) ب  بلوك  (01 دواراملكانسة)
الدار) (27182 ( بوسكورة) (15 رقم)

البيضاء))املغرب
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
 20 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)779119.
349I

3C-AUDIT

WIN ADVISORY
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

3C-AUDIT
 Av(Anoual, 1er  étage(Appt
 11 Quartier(des(hôpitaux
 30 CASABLANCA، 20500،

CASABLANCA MAROC
Win advisory وركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي وارع 
بوركوزيقة جعفر ابن حبيب إقامة  



11857 الجريدة الرسميةعدد)5667 - 28)ووا8)1442 )9)نوييو)2021) 

املشارق II الطابق األو8 رقم 3 الدار 

البيضاء - 20040 الدار البيضاء 

اململكة املغربية

تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

503437

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (11

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 Win (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.advisory

(• (: بإنجاز) الشركة  غرض 

االستشارات اإلدارية.

وارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

إقامة)) ابن حبيب  بوركوزيقة جعفر 

3)الدار) II)الطابق األو8 رقم) املشارق)

البيضاء) الدار  (20040 (- البيضاء)

اململكة املغربية.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: السيد ناسين افريقين)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد ناسين افريقين عنوايه)ا()

 6 24)إقامة س1طابق) اقامة يجمات)
الدار) (20550 33)سيدي مومن) رقم)

البيضاء)اململكة املغربية.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

البركة) الزهراء) فاطمة  السيدة 

عنوايه)ا()اقامة سن سكوير)3)اقامة)
الدار) (20000 دار بوعزة) (10 رقم) (10

البيضاء)اململكة املغربية.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
 19 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)778762.
350I

challengeaudit

ALERT CALL
إعالن متعدد القرارات

challengeaudit
 rue(antsirabé(imm 8 n 6 V.N
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
ALERT CALL «وركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي: إقامة 

املختار وقة رقم 15 الطابق الرابع 
زيقة قنيطرة ساحة 2 وتنبراملدننة 
الجدندة مكناس - 50000 مكناس 

املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.50887

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) (2021 مارس) (02 املؤرخ في)

القرارات التالية:)
الذي ننص على) قرار رقم االو8:)
300)حصة اجتماعية من) مانلي:)بيع)
)لفائدة) طرف السيد احسيني هشام)

السيد ابن ابي دنبة نونس
الذي ننص على) قرار رقم الثاني:)
مانلي:)تغيير الشكل القايوني للشركة))
من))وركة ذات املسؤولية املحدودة)
ذات الشريك الواحد الى وركة ذات)

املسؤولية املحدودة
الذي ننص على) قرار رقم الثالت:)

مانلي:)تعدنل النظام االسا�سي)
وتبعا لذلك تم تعدنل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
الذي ننص على) (: بند رقم االو8)
مانلي:)تغيير الشكل القايوني للشركة))
من))وركة ذات املسؤولية املحدودة)
ذات الشريك الواحد الى وركة ذات)

املسؤولية املحدودة
ننص) الذي  السادس:) رقم  بند 
ثم) املادنة  املساهمات  ( مانلي:) على 
التالي:)) النحو  على  وتوزيعها  دفعها 

 70000......... السيد احسيني هشام)

دنبة) ابي  ابن  السيد  درهم.)

نونس..........30000)درهم

الذي ننص على) بند رقم السابع:)

على) الشركة  رأسما8  توزيع  ( مانلي:)

الشكل التالي السيد احسيني هشام)

ابن) والسيد  اجتماعية  حصة  (700

اجتما) حصة  (300 نونس) دنبة  ابي 

عية))))).

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

أبريل) (29 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

2021)تحت رقم)2188.

351I

CABINET CADRE CONSEIL

MIDILOC SARL AU
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

CABINET CADRE CONSEIL

 N° 113 AV(MY(RACHID

 OUARZAZATE ، 45000،

OUARZAZATE MAROC

MIDILOC SARL AU وركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 

تبرخاوت انت واسيف تنغير - 

45200  تنغير املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1543

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (06

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MIDILOC SARL AU

كراء) (: بإنجاز) الشركة  غرض 
واالسواق) السيارات  مواقف 

االسبوعية
الري) معدات  وتوريد  تركيب  (

بالتنقيط
االوغا8 املختلفة او البناء.

دوار) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
(- تنغير) واسيف  انت  تبرخاوت 

45200))تنغير املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) رأسما8  مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: محمد) ازروا8  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوايه)ا() محمد  ازروا8  السيد 
تبرخاوت قلعة مكوية تنغير)45200  

تنغير املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوايه)ا() محمد  ازروا8  السيد 
تبرخاوت قلعة مكوية تنغير)45200  

تنغير املغرب
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
ماي) (20 بتاريخ) ( بتنغير) االبتدائية 

2021)تحت رقم)407.

352I

AMOURI CONSULTING

 STE FONCIERE DE LA
LAGUNE

إعالن متعدد القرارات

AMOURI CONSULTING
 Fès(Lotissement(Belair 2

 Dokkarat(Bureau 2 Immeuble
 Espace(Bureaux(des(Champs،

30000، FES(MAROC
 STE FONCIERE DE LA LAGUNE

«وركة  املساهمة»
 CITY :وعنوان مقرها االجتماعي

 ATALAYOUN 62000 NADOR
M( - 62999( الناضور املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»



عدد)5667 - 28)ووا8)1442 )9)نوييو)2021)الجريدة الرسمية   11858

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.13131

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
اتخاذ) تم  (2020 ماي) (15 في) املؤرخ 

القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ننص على مانلي:)

تحويل املقر اإلجتماعي)
قرار رقم)2:)الذي ننص على مانلي:)

توسيع الغرض اإلجتماعي
قرار رقم)3:)الذي ننص على مانلي:)
 MARCHICA’(إضافة االسم التجاري

‘LAGOON RESORT
قرار رقم)4:)الذي ننص على مانلي:)

تعدنل النظام االسا�سي
وتبعا لذلك تم تعدنل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند رقم)4:)الذي ننص على مانلي:)

املقر اإلجتماعي)
بند رقم)3:)الذي ننص على مانلي:)

الغرض اإلجتماعي
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
 08 بتاريخ) ( بالناضور) االبتدائية 

دجنبر)2020)تحت رقم)4152.

353I

ahalli moussa

SYNDIC DIALI
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

ahalli moussa
وارع عبد الخالق الطريس رقم 21 ، 

62000، الناظور املغرب
SYNDIC DIALI وركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي وارع عبد 
الخالق الطريس رقم 21  - 62000 

الناظور املغرب
تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

22187
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (06
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SYNDIC DIALI

 (1 (: بإنجاز) الشركة  غرض 

SYNDIC(D’IMMEUBLES

 L’ACHAT( ET( LA( VENTE  (2

 FERME ET A LA COMISSION

 ET REPARATION DES

 CONSTRUCTION DESTINEES A

.L’HABITAT

عنوان املقر االجتماعي):)وارع عبد)

 62000  -   21 الخالق الطريس رقم)

الناظور املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: بلعزيز) بلهادي  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 500 ( (: السيد الشرقاوي ناسين)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد بلهادي بلعزيز):)500)بقيمة)

100)درهم.

 500 (: ناسين) الشرقاوي  السيد 

بقيمة)100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوايه)ا() بلعزيز  بلهادي  السيد 
دوار الحروة رقم)13)زيقة)16)بوعرك)

سلوان)62702)الناظور))املغرب.

ناسين) الشرقاوي  السيد 

 441 رقم) العمران  تجزئة  عنوايه)ا()

سلوان))62702)الناظور املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوايه)ا() بلعزيز  بلهادي  السيد 
دوار الحروة رقم)13)زيقة)16)بوعرك)

سلوان)62702)الناظور املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (11 بتاريخ) ( االبتدائية بالناضور)

2021)تحت رقم)962.

354I

Trefle(Conseil

SPOTIMMOBILIER
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

Trefle(Conseil
 Angle(Bd. Zerktouni(et(Rue
 Soulaimane(Azmi ، 20503،

casablanca maroc
SpotImmobilier وركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي وارع 
OCEANES A3- ، محمد بن عبد هللا
B3 ، الطابق األر�سي من العمارة 6 ، 
الدارالبيضاء مارينا  - 20180 الدار 

البيضاء  املغرب
تأسيس وركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
503693

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (23
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SpotImmobilier
غرض الشركة بإنجاز):)*اإلنعاش)
األرا�سي الغيراملبنية) العقاري و وراء)
أو املبنية بغرض هدمها و البناء)عليها.
*تشييد جميع املباني املستخدمة)
أو) التجاري  لالستخدام  أو  للسكن 

املنهي أو اإلداري.
*استخدام أصو8 الشركة املكوية)
بالبيع) واملباني  األرا�سي  قطع  من 

والتأجير.
العمليات) جميع  عام  *وبشكل 
أو) قايويية  كايت  يوع سواء) أي  من 
اقتصادنة أو مالية أو منقولة أو غير)
منقولة تتعلق بالغرض املذكور أعاله)
مماثلة) أخرى  أغراض  يفس  بأي  أو 

أو ذات صلة،)بصفة أن تؤيد بشكل)
الذي) الهدف  غيرمباور  أو  مباور 
تسعى الشركة إلى تحقيقه أو امتداده)

أو تطويره..
وارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
OCEANES A3-(،(محمد بن عبد هللا
B3)،)الطابق األر�سي من العمارة)6)،)
الدار) (20180 (- ( مارينا) الدارالبيضاء)

البيضاء))املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
العتيقي) عماد  محمد  السيد 
 100 1.000)حصة بقيمة) ( (: الكنوني)

درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
العتيقي) عماد  محمد  السيد 
بدر) تجزئة  (76 عنوايه)ا() الكنوني 
فاس)) (30050 الشقف) عين  طريق 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
العتيقي) عماد  محمد  السيد 
بدر) تجزئة  (76 عنوايه)ا() الكنوني 
فاس)) (30050 الشقف) عين  طريق 

املغرب
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
 20 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)778998.
355I

إئتماييات الدريوش

 Société NORTH STAR
IMPORT

وركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس وركة

إئتماييات الدريوش
وارع عال8 بن عبد هللا رقم 48 ص 
ب 682، 92000، العرائش املغرب

  Société NORTH STAR IMPORT
وركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
وعبان رقم 362 الطابق التالت رقم 

4 - 92000 العرائش املغرب
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تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

6185

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (11

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. Société NORTH STAR IMPORT

 IMPORT(:(غرض الشركة بإنجاز

 EXPORT -NEGOCE EN GENERAL

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

وعبان رقم)362)الطابق التالت رقم)

4 - 92000)العرائش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

((: ( العتميوي) ( السيد عبد املومن)

500)حصة بقيمة)100)درهم للحصة)

 500 ( (: ( السيدة مريم العتميوي)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

العتميوي)) ( املومن) عبد  السيد 

 321 1)رقم) عنوايه)ا()تجزئة وعبان)

92000)العرائش املغرب.

السيدة مريم العتميوي))عنوايه)ا()

 92000  321 رقم) (1 تجزئة وعبان)

العرائش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

العتميوي)) ( املومن) عبد  السيد 

 321 1)رقم) عنوايه)ا()تجزئة وعبان)

92000)العرائش املغرب

السيدة مريم العتميوي))عنوايه)ا()

 92000  321 رقم) (1 تجزئة وعبان)

العرائش املغرب.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
ماي) (20 بتاريخ) ( االبتدائية بالعرائش)

2021)تحت رقم)653.

356I

Trefle(Conseil

TRENDADS MEDIA
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

Trefle(Conseil
 Angle(Bd. Zerktouni(et(Rue
 Soulaimane(Azmi ، 20503،

casablanca maroc
TrendAds MEDIA  وركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 59 وارع 
الزرقطوني، الطابق 6 رقم 18 - 
20360  الدار البيضاء  املغرب
تأسيس وركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
503697

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (05
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. TrendAds MEDIA
(: بإنجاز) الشركة  غرض 
التسويق) الرقمية،) *االتصاالت 
و) اإلستشارات  وتقدنم  الرقمي،)

التنشيط))للمواقع اإلعاليية.
والتدريب) اإلستشارات  *تقدنم 

للشركات واألفراد.
*التجارة اإللكترويية.

وتطبيقات) الويب  مواقع  *تطوير 
جميع) وتسويق  املحمو8  الهاتف 

املنتجات على الويب.

العمليات) جميع  عام  *وبشكل 
أو) قايويية  كايت  يوع سواء) أي  من 
اقتصادنة أو مالية أو منقولة أو غير)
منقولة تتعلق بالغرض املذكور أعاله)
مماثلة) أخرى  أغراض  يفس  بأي  أو 
أو ذات صلة،)بصفة أن تؤيد بشكل)
الذي) الهدف  غيرمباور  أو  مباور 
تسعى الشركة إلى تحقيقه أو امتداده)

أو تطويره..
59)وارع) عنوان املقر االجتماعي):)
 -  18 رقم) (6 الطابق) الزرقطوني،)

20360))الدار البيضاء))املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 ( الشركة:) رأسما8  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد نوسف لبحر):))100)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوايه)ا() لبحر  نوسف  السيد 
 4 رقم) القطعة  السعيدنة  تجزئة 

90000)طنجة املغرب).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوايه)ا() لبحر  نوسف  السيد 
 4 رقم) القطعة  السعيدنة  تجزئة 

90000)طنجة املغرب)
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
 20 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)779000.
357I

LE PREMIER CONSEIL

BNI TERRE
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE(IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC
BNI TERRE وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي محل 

رقم 2 فيال جنة دوار املغازلي املركز 

القروي الويدان  مراكش - 40000 

مراكش املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

115095

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (16

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 BNI (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TERRE

غرض الشركة بإنجاز):)*أعما8 أو)

إنشاءات متنوعة))مقاو8(

(( الخدمات) إدارة  في  *مقاو8 

غير املتخرجين في) ( تدريب) استشارة,)

ميدان البناء(

عنوان املقر االجتماعي):)محل رقم)

2)فيال جنة دوار املغازلي املركز القروي)

مراكش) (40000 (- مراكش) ( الويدان)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99))سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

علي) سيدي  انت  محمد  السيد 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000   :

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

علي) سيدي  انت  محمد  السيد 

اهل) ترميكت  اغان  دوار  عنوايه)ا()

ورزازات)45000)ورزازات املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

علي) سيدي  انت  محمد  السيد 

اهل) ترميكت  اغان  دوار  عنوايه)ا()

ورزازات)45000)ورزازات املغرب.
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باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (21 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2021)تحت رقم)124235.

358I

challengeaudit

WAZAKI PRO
إعالن متعدد القرارات

challengeaudit

 rue(antsirabé(imm 8 n 6 V.N

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

WAZAKI PRO «وركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجتماعي: الطابق 

السفلي دكان رقم 5 تجزئة جنان  

الزيتون مكناس - 50000 مكناس 

املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.51841

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

تم اتخاذ) (2021 مارس) (15 املؤرخ في)

القرارات التالية:)

الذي ننص على) قرار رقم االو8:)

اجتماعية) حصة  (500 بيع) مانلي:)

لفائدة) من طرف السيدة غايم وفاء)

السيد الصالحي حسن

الذي ننص على) قرار رقم الثاني:)

السيدةغايم) ( استقالة املسير) مانلي:)

السيد صالحي حسن) تعيين  و  وفاء)

كمسير جدند

الذي ننص على) قرار رقم الثالت:)

مانلي:)تعدنل النظام االسا�سي)

وتبعا لذلك تم تعدنل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

ننص) الذي  السادس:) ( رقم) بند 

ثم) املادنة  املساهمات  مانلي:) على 

التالي:) النحو  على  وتوزيعها  دفعها 

درهم.) (50000......... الصالحي حسن)

السيد الصالحي زكرياء..........50000 

درهم.

ننص) الذي  السابع:) رقم  بند 
الشركة) رأسما8  توزيع  ( مانلي:) على 
الصالحي) السيد  التالي  الشكل  على 
اجتماعية.) حصة  (500 حسن)
حصة) (500 زكرياء) الصالحي  السيد 

اجتماعية.
الذي ننص) بند رقم الرابع عشر:)
الصالحي)) السيد  تعيين  مانلي:) على 

كمسير للشركة ملدة غير محدودة
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
أبريل) (12 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

2021)تحت رقم)1873.
359I

UPSILON CONSULTING

 GREEN CUBES
TECHNOLOGY SARL

وركة ذات املسؤولية املحدودة
إنشاء)فرع تابع للشركة

UPSILON CONSULTING
 Angle avenue Omar El Khayam

 et boulevard Abderrahim
 Bouabid, étage 4, appt 20,

 quartier(Beauséjour ، 20250،
Casablanca MAROC

 GREEN CUBES TECHNOLOGY
SARL وركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 

 Sonnenberstrasse 14 -  8610
.Uster Suisse

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.502111
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر) (2021 مارس) (18 في) املؤرخ 
تحت) ( للشركة) تابع  ( فرع) إنشاء)
التسمية)GCT MOROCCO)و الكائن)
بركات،) أحمد  زيقة  (49 بالعنوان)
(- معاريف) (،3 رقم) السفلي،) الطابق 
20000)الدار البيضاء)املغرب و املسير)

من طرف السيد)ة()توفيق محمد.
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
 06 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)502111.
360I

FACE FIDUCIAIRE

TSO TRADING
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

FACE FIDUCIAIRE

209 وارع مصطفى املعني الطابق 

الثالث رقم 6 ، 20130، الدار 

البيضاء املغرب

TSO TRADING وركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 13 
زيقة ابو وعيب الدكالي غوتيي 

الدارالبيضاء - 20000 الدارالبيضاء 

املغرب

تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

503119

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (02

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 TSO (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TRADING

تاجر) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

األعالف) تاجر  ( األليفة) الحيوايات 

الحيوايات) لتغدنة  غيرها  او  املركبة 

بالتقسيط.

 13 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
غوتيي) الدكالي  وعيب  ابو  زيقة 

20000)الدارالبيضاء) الدارالبيضاء)-)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 334 ( (: السيد محمد طه مفكر)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيدة سارة برليطا):))333)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

333)حصة) ( (: السيد عمر برليطا)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد محمد طه مفكر عنوايه)ا()
 18 وقة) (5 ط) مويطين  زيقة  (29

 20000 الدارالبيضاء) فلوري  فا8 

الدارالبيضاء)املغرب.

السيدة سارة برليطا عنوايه)ا()02 
3)اقامة االستقرار) زيقة واونطن ط)

 20000 الدارالبيضاء) كوتيي 

الدارالبيضاء)املغرب.

 02 السيد عمر برليطا عنوايه)ا()
3)اقامة االستقرار) زيقة واونطن ط)

الدارالبيضاء) (20000 الدارالبيضاء)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة سارة برليطا عنوايه)ا()02 
3)اقامة االستقرار) زيقة واونطن ط)

 20000 الدارالبيضاء) كوتيي 

الدارالبيضاء)املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

 17 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)-.

361I

challengeaudit

 AGRICULTURE SERVICE

MEKNES
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

challengeaudit

 rue(antsirabé(imm 8 n 6 V.N

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

 AGRICULTURE SERVICE

MEKNES وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة ج 1 

وقة 4 املنصور 8 مكناس - 50000 

مكناس املغرب
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تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

53223

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القايون) إعداد  تم  (2021 ننانر) (04

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 AGRICULTURE SERVICE  :

.MEKNES

غرض الشركة بإنجاز):)االستغال8)

الفالحي.

عنوان املقر االجتماعي):)اقامة ج)1 

 50000 8)مكناس)-) 4)املنصور) وقة)

مكناس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: السيد هشام احسيني)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد هشام احسيني عنوايه)ا()

اقامة ج)1)وقة)4)املنصور)8)مكناس)

50000)مكناس املغرب).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد هشام احسيني عنوايه)ا()

اقامة ج)1)وقة)4)املنصور)8)مكناس)

50000)مكناس املغرب)

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (10 بتاريخ) ( بمكناس) التجارية 

2021)تحت رقم)2355.

362I

UK pool

UK POOL
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

UK pool
 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
UK pool وركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي املسيرة 
I ،منتدى تجزئة الضحى، رقم 12 - 

40000 مراكش املغرب
تأسيس وركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
115107

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (30
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 UK (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.pool
مشغل) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

غرفة األلعاب.
)مقهى)،)مطعم)؛

استيراد)-)تصدنر مختلف.
حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
املسيرة)I)،منتدى تجزئة الضحى،)رقم)

12 - 40000)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السماللي) الحميد  عبد  السيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000   :

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السماللي) ( الحميد) عبد  السيد 
عنوايه)ا()حي املسيرة)I)،منتدى تجزئة)

مراكش) (40000  12 رقم) الضحى،)
املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
ومواطن مسيري الشركة:

السماللي) ( الحميد) عبد  السيد 
عنوايه)ا()حي املسيرة)I)،منتدى تجزئة)
مراكش) (40000  12 رقم) الضحى،)

املغرب
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
التجارية بمراكش))بتاريخ)-)تحت رقم)
364I

UPSILON CONSULTING

JEOL (EUROPE) SAS
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
إنشاء)فرع تابع للشركة

UPSILON CONSULTING
 Angle avenue Omar El Khayam

 et boulevard Abderrahim
 Bouabid, étage 4, appt 20,

 quartier(Beauséjour ، 20250،
Casablanca MAROC

JEOL )EUROPE( SAS وركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
 ESPACE وعنوان مقرها اإلجتماعي
 CLAUDE(MONET 1, ALLEE(DE
GIVERNY - 78290  CROISSY-

.SUR-SEINE FRANCE
إنشاء فرع تابع للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.503095

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في)14)أبريل)2021)تقرر إنشاء)
التسمية) تحت  ( للشركة) تابع  ( فرع)
JEOL SAS Maroc))و الكائن بالعنوان)
الطابق) بركات،) أحمد  زيقة  (49
 20000 (- معاريف) (،3 رقم) السفلي،)
من) املسير  و  املغرب  البيضاء) الدار 
 ACHARD Bruno, السيد)ة() طرف 

.Marie, François
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
 17 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)503095.
365I

FISCOFISC

شركة 3 س ترنسبور
إعالن متعدد القرارات

FISCOFISC

 RESIDENCE BADR BD

 MOHAMED V DEUXIEME

 ETAGE(N62 FES ، 30000، FES

MAROC

وركة 3 س ترنسبور «وركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»

وعنوان مقرها االجتماعي: رقم 13 

مكرر زيقة جعفر إبن عطية أنت 

سقاطو - 30000 فاس املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.62863

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

تم اتخاذ) (2021 أبريل) (23 املؤرخ في)

القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ننص على مانلي:)

جميع) تهب  سمية  بوكمزة  السيدة 

و) محمد  بوكمزة  للسيد  حصصها 

إجتماعية) حصة  (950 من) املتألفة 

ب)100)درهم للحصة الواحدة,)و قد)

قبل السيد بوكمزة بصفته الشريك)

استقالة) للشركة  الجدند  الوحيد 

السيدة بزكمزة سمية و قام بتعيين)

يقسه مسير للشركة

قرار رقم)2:)الذي ننص على مانلي:)

الزيادة) محمد  بوكمزة  السيد  قرر 

إلى) (95000 من) الشركة  رأسما8  في 

550)حصة) 150000)درهم عبر خلق)

للحصة) درهم  (100 ب) إجتماعية 

بواسطة حصة يقدنة

وتبعا لذلك تم تعدنل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

ننص) الذي  (: (7 و) (6 رقم) بند 

اإلجتماعي) الرأسما8  مانلي:) على 

مقسمة) درهم  (150000 في) مثمتل 

 100 حصة إجتماعية ب) (1500 إلى)

درهم للحصة الواحدة و مملوكة من)

الطرف السيد بوكمزة محمد.



عدد)5667 - 28)ووا8)1442 )9)نوييو)2021)الجريدة الرسمية   11862

على) ننص  الذي  (:14 رقم) بند 

من) مسيرة  الشركة  أصبحة  مانلي:)

طرف السيد بوكمزة محمد في مدة)

غير محددة

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

التجارية بفاس))بتاريخ)19)ماي)2021 

تحت رقم)2409.

366I

TH CONSULTING

NAKO

وركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسما8 الشركة

TH CONSULTING

 26BD BRAHIM ROUDANI

 N°8 CASABLANCA ، 20060،

CASABLANCA MAROC

NAKO وركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي  304 وارع 

ابراهيم الروداني اقامة الشفاء 

الطابق الخامس الشقة رقم 10 

معاريف  - 20390 الدار البيضاء 

املغرب.

رفع رأسما8 الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.18849

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

رفع) تم  (2021 ماي) (03 في) املؤرخ 

قدره) بمبلغ  الشركة  رأسما8 

«492.000)درهم»)أي من)«100.000 

عن) درهم») (592.000» إلى) درهم»)

أو) يقدنة  حصص  تقدنم  ( (: طريق)

عينية.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

 21 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)779263.

368I

FATH ALAARIFINE

SOUS OPTIQUE
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جدند للشركة

FATH ALAARIFINE
 N°53 IMM(IFRANE 1 SIDI
 YOUSSEF ، 80000، agadir

maroc
SOUS OPTIQUE  وركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي العين 
البحراني القليعة  عمالة ايزكان انت 

ملو8 80000 اكادنر املغرب.
تعيين مسير جدند للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.16809

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تعيين) (2021 فبرانر) (22 املؤرخ في)
ازياو) مسير جدند للشركة السيد)ة()
لقبو8) تبعا  اسماعيل كمسير وحيد 

استقالة املسير.
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
ماي) (21 بتاريخ) ( بايزكان) االبتدائية 

2021)تحت رقم)1142.

369I

orient compt

IMAGENIRAL
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

orient compt
 rue(fes(app(N°2 OUJDA ، 105

60000، OUJDA(MAROC
IMAGENIRAL وركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
طلحاوي زيقة بوقناد8 ب2رقم8 
وجدة املغرب - 60000 وجدة  

املغرب
تأسيس وركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
37261

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (22
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.IMAGENIRAL
تجارة) (: بإنجاز) الشركة  غرض 
وبيع) توزيع  املكتب  وادوات  اثاث 

االالت واالدوات الفالحية.
تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
ب2رقم8  بوقناد8  زيقة  طلحاوي 
وجدة املغرب)-)60000)وجدة))املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: بريكة) اكرام  الشركة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوايه)ا() بريكة  اكرام  السيدة 
رقم20   ب32) زيقة  لخضر  �سي  حي 

60000)وجدة))املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوايه)ا() بريكة  اكرام  السيدة 
رقم20   ب32) زيقة  لخضر  �سي  حي 

60000)وجدة))املغرب
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
ماي) (05 بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

2021)تحت رقم)1679.
371I

FUDICAIRE ISMAILI

 STE JE.BON.INVESTISSEURS
SAHARIEN

وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس وركة

FUDICAIRE ISMAILI
حي التقدم بلوك 2 رقم 07 السمارة 

ES-SMARA MAROC ،72000 ،

 STE JE.BON.INVESTISSEURS

SAHARIEN  وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

 HAY EL وعنوان مقرها اإلجتماعي

 HASSANI RUE HAFED O.ALI

 N°56 ES(SEMARA - 72000

السمارة املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2305

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (17

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 STE JE.BON.INVESTISSEURS

. SAHARIEN

االوغا8) (: غرض الشركة بإنجاز)

العامة.

 HAY EL (: عنوان املقر االجتماعي)

 HASSANI RUE HAFED O.ALI

 N°56( ES( SEMARA( -( 72000

السمارة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسما8  مبلغ 

4.000.000)درهم،)مقسم كالتالي:

 40.000 ( (: السيد توراد الغواري)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوايه)ا() الغواري  توراد  السيد 

اسا) اسا  (81010 اسا) االداري  الحي 

الزاك املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
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عنوايه)ا() الغواري  توراد  السيد 

اسا) اسا  (81010 اسا) االداري  الحي 

الزاك املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (14 بتاريخ) ( االبتدائية بالسمارة)

2021)تحت رقم)113/2021.

372I

UPSILON CONSULTING

MAROLINE IT SOLUTIONS
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

UPSILON CONSULTING

 Angle avenue Omar El Khayam

 et boulevard Abderrahim

 Bouabid, étage 4, appt 20,

 quartier(Beauséjour ، 20250،

Casablanca MAROC

 MAROLINE IT SOLUTIONS

وركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 49 زيقة 

أحمد بركات، الطابق السفلي، رقم 

3، معاريف - 20000 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

502949

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (23

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MAROLINE IT SOLUTIONS

غرض الشركة بإنجاز):)االستعاية)

املتعلقة) للعمليات  بمصادر خارجية 

سيما) وال  املعلومات  بتكنولوجيا 

وأدوات) البرمجيات  وتطوير  تصميم 

تكنولوجيا املعلومات..

زيقة) (49 (: عنوان املقر االجتماعي)
رقم) الطابق السفلي،) أحمد بركات،)
الدار البيضاء) (20000 (- معاريف) (،3

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 ( الشركة:) رأسما8  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد أنوب الخطابي):))51)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
 49 ( (: الخطابي) ناسين  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوايه)ا() الخطابي  أنوب  السيد 
 20452 حي لعلو ق ج) (01 زيقة) (37

الدار البيضاء)املغرب.
السيد ناسين الخطابي عنوايه)ا()
ج) ق  (19 رقم) (10 زيقة) (1 الساملية)

20452)الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوايه)ا() الخطابي  أنوب  السيد 
 20452 حي لعلو ق ج) (01 زيقة) (37

الدار البيضاء)املغرب
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
(- بتاريخ) ( البيضاء) بالدار  التجارية 

تحت رقم)-.

373I

ليدر يوبل

س.أ.امي سيرفيس
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جدند للشركة

ليدر يوبل
وقة 5 زيقة نسيم 46 وارع املصلى 

ازمور ، 24000، ازمور املغرب
س.أ.امي سيرفيس   وركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة يجد 
1 بلوك رقم ه 9 الجدندة - 24000 

الجدندة املغرب.
تعيين مسير جدند للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.13889

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تعيين) (2021 أبريل) (28 املؤرخ في)
السيد)ة() للشركة  جدند  مسير 
عبد هللا كمسير وحيد تبعا) ( كطاطي)

لقبو8 استقالة املسير.
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
ماي) (20 بتاريخ) ( االبتدائية بالجدندة)

2021)تحت رقم)26477.
374I

إئتماييات الدريوش

Société AMINE LARACHE
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

إئتماييات الدريوش
وارع عال8 بن عبد هللا رقم 48 ص 
ب 682، 92000، العرائش املغرب

 Société AMINE LARACHE
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

السمارة الطابق السفلي رقم 438  - 
92000 العرائش املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
6191

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (18
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.Société AMINE LARACHE
(: بإنجاز) الشركة  غرض 
 TRANSPORT DU PERSONNEL

. POUR(LE(COMPTE(D’AUTRUI
تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 -   438 السمارة الطابق السفلي رقم)

92000)العرائش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيدة الزياندي لطيفة)):))1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

لطيفة)) الزياندي  السيدة 

عنوايه)ا()تجزئة السمارة زيقة أ رقم)

6  92000)العرائش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوايه)ا() ( محمد) هشام  السيد 

تجزئة السمارة زيقة أ رقم)6  92000 

العرائش املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (21 بتاريخ) ( االبتدائية بالعرائش)

2021)تحت رقم)659.

376I

VERRES MEDITERRANEE

VERRES MEDITERRANEE
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

VERRES MEDITERRANEE

1 زيقة لبنان طنجة ، 90000، 

طنجة املغرب

VERRES MEDITERRANEE وركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 1 زيقة 

لبنان طنجة - 90000 طنجة 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.36635

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2021 ماي) (10 في) املؤرخ 

املصادقة على):

تفويت السيد))ة()سميرة التسوني)

175)حصة اجتماعية من أصل)280 

لحسن) )ة() السيد) ( لفائدة) حصة 

مساوي بتاريخ)10)ماي)2021.
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تفويت السيد))ة()سميرة التسوني)
 280 حصة اجتماعية من أصل) (35
سهام) )ة() السيد) ( لفائدة) حصة 

مساوي بتاريخ)10)ماي)2021.
تفويت السيد))ة()سميرة التسوني)
أصل) من  اجتماعية  حصة  (35
رهام) )ة() السيد) ( 280)حصة لفائدة)

مساوي بتاريخ)10)ماي)2021.
تفويت السيد))ة()سميرة التسوني)
 280 حصة اجتماعية من أصل) (35
محمد) )ة() السيد) ( لفائدة) حصة 

مساوي بتاريخ)10)ماي)2021.
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم  (
ماي) (21 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)4703.
377I

مركز الجبانات و املحاسبة

NOVITA TRANS
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

مركز الجبانات و املحاسبة
رقم 31 الطابق الرابع عمارة امنار ، 

86350، ايزكان املغرب
NOVITA TRANS وركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
النسيم 2 رقم 08 انت ملو8   - 
80000 انت ملو8 ايزكان املغرب
تأسيس وركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
23337

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 ننانر) (29
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.NOVITA TRANS

غرض الشركة بإنجاز):)
-)يقل البضائع ييابة عن الغير..

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
(- ( ( ملو8) انت  (08 رقم) (2 النسيم)

80000)انت ملو8 ايزكان املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 60.000 ( الشركة:) رأسما8  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
600)حصة) ( (: السيد مالكي رويد)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوايه)ا() رويد  مالكي  السيد 
تجزئة الفتح انت) (03 رقم) (06 بلوك)

ملو8))80000)انت ملو8))املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوايه)ا() رويد  مالكي  السيد 
تجزئة الفتح انت) (03 رقم) (06 بلوك)

ملو8))80000)انت ملو8))املغرب
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
ماي) (19 بتاريخ) ( بايزكان) االبتدائية 

2021)تحت رقم)1124.

379I

UPSILON CONSULTING

IBERICOS DE ESPANA
وركة ذات املسؤولية املحدودة

حل وركة

UPSILON CONSULTING
 Angle avenue Omar El Khayam

 et boulevard Abderrahim
 Bouabid, étage 4, appt 20,

 quartier(Beauséjour ، 20250،
Casablanca MAROC

IBERICOS DE ESPANA وركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي وقة رقم 
17 إقامة املنار 4، القا�سي عياض - 

40000 مراكش املغرب.
حل وركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.99689

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2021 أبريل) (08 املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  وركة 
مبلغ) ( (IBERICOS DE ESPANA
وعنوان) درهم  (100.000 رأسمالها)
مقرها اإلجتماعي وقة رقم)17)إقامة)
 40000 (- القا�سي عياض) (،4 املنار)
الرغبة) (: (8 يتيجة  املغرب  مراكش 

املشتركة للشركاء.
و حدد مقر التصفية ب وقة رقم)
4،)القا�سي عياض)-) 17)إقامة املنار)

40000)مراكش املغرب.)
و عين:

 Ana  CAMIRUAGA السيد)ة()
 Avda/Vicente()و عنوايه)ا(RUEDA
 Aleixandre(n°87(40006(Segovia

Espagne)كمصفي))ة()للشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية)

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
ماي) (20 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2021)تحت رقم)124217.
381I

مركز الجبانات و املحاسبة

TOLERANCIA TRANS
إعالن متعدد القرارات

مركز الجبانات و املحاسبة
رقم 31 الطابق الرابع عمارة امنار ، 

86350، ايزكان املغرب
TOLERANCIA TRANS  «وركة 

ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي: حي سيدي 

سعيد بلوك ب الدراركة اكادنر  - 
80000 اكادنر  املغرب .

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.41691
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) (2021 ننانر) (29 املؤرخ في)

القرارات التالية:)
على) ننص  الذي  (:01 رقم) قرار 
السيد) طرف  من  تفويت  مانلي:)
الزواني الحسن لحصصه من الشركة)

500)حصة اجتماعية) التي تصل الى)
الى السيد امحمد نعيم الذي اصبح)
الشريك الوحيد في الشركة و الحامل)

8)1000)حصة اجتماعية)
على) ننص  الذي  (:02 رقم) قرار 
حيت) الشركة  وكل  تغيير  مانلي:)
املسؤولية) ذات  وركة  اصبحت 

املحدودة ذات الشريك الوحيد)
على) ننص  الذي  (:03 رقم) قرار 
نعيم) امحمد  السيد  تعيين  مانلي:)
للشركة بعد استقالة) كمسير وحيد 

السيد الزواني الحسن)
وتبعا لذلك تم تعدنل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند رقم)01:)الذي ننص على مانلي:))
اصبحت) حيت  الشركة  وكل  تغيير 
وركة ذات املسؤولية املحدودة ذات)

الشريك الوحيد)
على) ننص  الذي  (:06 رقم) بند 
مانلي:)الحصص االجتماعية اصبحت)
موزعة كالتالي)100000)درهم لفائدة))

السيد امحمد نعيم
على) ننص  الذي  (:07 رقم) بند 
نعيم) امحمد  للسيد  اصبح  مانلي:)

1000)حصة اجتماعية)
على) ننص  الذي  (:14 رقم) بند 
نعيم) امحمد  السيد  تعيين  مانلي:)
للشركة بعد استقالة) كمسير وحيد 

السيد الزواني الحسن)
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
أبريل) (29 بتاريخ) ( باكادنر) التجارية 

2021)تحت رقم)99331.

382I

مركز الجبانات و املحاسبة

INANI BASAR
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

مركز الجبانات و املحاسبة
رقم 31 الطابق الرابع عمارة امنار ، 

86350، ايزكان املغرب
INANI BASAR  وركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 

ابزار وارع الداخلة بويزمارن رقم 

236 تارودايت - 83000 تارودايت 

املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5801

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في)23)فبرانر)2021)تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
«عمارة ابزار وارع الداخلة بويزمارن)
 83000 (- تارودايت) (236 رقم)

إلى)«تجزئة الهدى) تارودايت املغرب»)
(- ( ملو8) انت  (144 رقم) (02 بلوك)

80000))انت ملو8))املغرب».

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

 09 بتاريخ) ( بتارودايت) االبتدائية 

مارس)2021)تحت رقم)211.

383I

DKmarket

DKMARKET
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

DKmarket

 AV MOULAY RACHID ZKT EL

 JADIDA(ETG 3 N° 6 MARTIL ،

93000، MARTIL(MAROC

DKMARKET وركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي وارع 

موالي رويد زيقة الجدندة الطابق 
رقم 3 رقم 6 مرتيل - 93150 مرتيل 

املغرب

تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

29443

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (06

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DKMARKET

(: بإنجاز) الشركة  غرض 

وأنشطة) البرمجة،االستشارية 

تكنولوجيا املعلومات األخرى.

وارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الطابق) الجدندة  زيقة  رويد  موالي 

93150)مرتيل) (- 6)مرتيل) 3)رقم) رقم)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأسما8  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد عبد هللا دحو):))50)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد حمزة قويطي)):))50)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوايه)ا() دحو  هللا  عبد  السيد 

 93000 ( وارع جعفر بن ابي طالب)

تطوان املغرب.

عنوايه)ا() قويطي  حمزة  السيد 

وارع احمد البقا8 زيقة)21)رقم)136 

93000)تطوان املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوايه)ا() دحو  هللا  عبد  السيد 

 93000 ( وارع جعفر بن ابي طالب)

تطوان املغرب

عنوايه)ا() قويطي  حمزة  السيد 

وارع احمد البقا8 زيقة)21)رقم)136 

93000)تطوان املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (17 بتاريخ) ( بتطوان) االبتدائية 

2021)تحت رقم)1083.

384I

MONSEF ALAMI

STE MRB MONEY
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

MONSEF ALAMI

 PLACE(MOHAMED 5, PB(N°

 479, CHEFCHAOUEN ، 91000،

CHEFCHAOUEN MAROC

STE MRB MONEY  وركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مركز 

تنقوب وفشاون - 91045 

وفشاون املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1597

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (26

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. MRB MONEY

تحويل) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

األموا8

صرف العمالت.

مركز) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
تنقوب وفشاون)-)91045)وفشاون)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد املرابط عبد االله):))1.000 

حصة بقيمة)100.000)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

االله) عبد  املرابط  السيد 

تنقوب) أقوباع  دار  دوار  عنوايه)ا()

وفشاون)91045)وفشاون املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

االله) عبد  املرابط  السيد 

تنقوب) أقوباع  دار  دوار  عنوايه)ا()

وفشاون)91045)وفشاون املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

االبتدائية بشفشاون))بتاريخ)07)ماي)

2021)تحت رقم)58/2021.

385I

BENZINA FIRDAOUS

STE WWW-TD SARL AU

وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

BENZINA FIRDAOUS

FES ، 30000، FES(MAROC

STE WWW-TD SARL AU وركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 

404 تجزئة ايوا8 1 اوالد مسعود 

البراووة - 15150 الرماني املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.201

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تحويل)) ( تم) (2021 ماي) (04 املؤرخ في)

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

اوالد) (1 ايوا8) تجزئة  (404 «رقم)

الرماني) (15150 (- البراووة) مسعود 

التجزئة) (418 «رقم) إلى) املغرب»)

 15150 (- الجماعية البراووة املركز)

الرماني))املغرب».

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (12 بتاريخ) ( بالرماني) االبتدائية 

2021)تحت رقم)13.

386I
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MONSEF ALAMI

STE SAIDI EXPRESS
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

MONSEF ALAMI
 PLACE(MOHAMED 5, PB(N°

 479, CHEFCHAOUEN ، 91000،
CHEFCHAOUEN MAROC

STE SAIDI EXPRESS وركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي وارع 
الزرقطوني رقم 5 حي الخرازين 
وفشاون - 91000 وفشاون 

املغرب
تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1595
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (22
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SAIDI EXPRESS
تحويل) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

األموا8
صرف العمالت

وارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الخرازين) حي  (5 رقم) الزرقطوني 
وفشاون)-)91000)وفشاون املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 500 ( (: السعيدي) نونس  السيد 
حصة بقيمة)50.000)درهم للحصة).

 250 ( (: السيد عصام السعيدي)
حصة بقيمة)25.000)درهم للحصة).

السيدة ساره رحموني علمي):))250 
حصة بقيمة)25.000)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد نونس السعيدي عنوايه)ا())
اإلداري) الحي  املشي�سي  وارع 

وفشاون)91000))وفشاون املغرب.

علمي) رحموني  ساره  السيدة 

وارع موالي عبد الرحمن) عنوايه)ا()
وفشاون) الشرفاء) حي  الشريف 

91000)وفشاون املغرب.

السعيدي) عصام  السيد 

الحي) املشي�سي  وارع  ( عنوايه)ا()
91000)وفشاون) اإلداري وفشاون)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد نونس السعيدي عنوايه)ا())
اإلداري) الحي  املشي�سي  وارع 

وفشاون)91000)وفشاون املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

االبتدائية بشفشاون))بتاريخ)07)ماي)

2021)تحت رقم)57/2021.

387I

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

CELLAH SARL
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

 avenue(beethoven, immeuble

 opéra 2ème(etage 13 TANGER،

90000، TANGER(MAROC

CELLAH SARL وركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي ساحة 

كستالر,  مكتب فرابي, الطابق الثاني  

مكتب رقم 33 - 90000 طنجة 

املغرب

تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

116313

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (06

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 
املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CELLAH SARL
الغرض) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

الرئي�سي للشركة هو
البشرية) املوارد  وإدارة  تنظيم  (-

وكذلك االستشارات القايويية.
بشأن) واملشورة  املساعدة 

املناقصات في العقود العامة
الشركات) تنظيم  عام  بشكل 
واملساهمة العرضية للمهارات في عدة)

جوايب
العمليات) جميع  عامة  بصفة 
و) ( الصناعية) املالية,) التجارية,)
مباورة) بصفة  تتعلق  التي  العقارية 
أي) أو  أعاله  إليها  املشار  باملواضيع 
موضوع مشابه له أو نمكنه املساهمة)
في النمو تحت أي يوع لحساب الشركة)
الخاصة.)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))).
ساحة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
كستالر,))مكتب فرابي,)الطابق الثاني))
طنجة) (90000  -  33 رقم) مكتب 

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد نعمان اللواح)):))10)حصة)

بقيمة)1.000)درهم للحصة).
90)حصة) ( (: ( السيدة زينب برادة)

بقيمة)1.000)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوايه)ا() ( اللواح) نعمان  السيد 
 90000  203 رقم) ( الجبل) طريق 

طنجة))املغرب.
عنوايه)ا() ( برادة) زينب  السيدة 
 90000  203 رقم) ( الجبل) طريق 

طنجة))املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوايه)ا() ( اللواح) نعمان  السيد 
 90000  203 رقم) ( الجبل) طريق 

طنجة))املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
ماي) (10 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)242282.
388I

Trefle(Conseil

LZ INVEST
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

Trefle(Conseil
 Angle(Bd. Zerktouni(et(Rue
 Soulaimane(Azmi ، 20503،

casablanca maroc
LZ INVEST وركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 59 وارع 

الزرقطوني الطابق 6 رقم 18 - 
20360  الدار البيضاء   املغرب
تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

503695
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (23
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 LZ (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.INVEST
غرض الشركة بإنجاز):)*إستغال8)
محالت الوجبات الخفيفة واملطاعم)
متعلقة) متعددة  خدمات  وتقدنم 
منظمون) )ممويون،) ( باإلطعام)

االستقبا8...(.
*إبرام اتفاقيات االمتياز التجاري)

أو أي اتفاقية مماثلة.
*جميع عمليات استيراد و تصدنر)

السلع والخدمات املتعلقة بالطعام.
العمليات) جميع  عام  *وبشكل 
أو) قايويية  كايت  يوع سواء) أي  من 
اقتصادنة أو مالية أو منقولة أو غير)
منقولة تتعلق بالغرض املذكور أعاله)
مماثلة) أخرى  أغراض  يفس  بأي  أو 
أو ذات صلة،)بصفة أن تؤيد بشكل)
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الذي) الهدف  غيرمباور  أو  مباور 
تسعى الشركة إلى تحقيقه أو امتداده)

أو تطويره..
59)وارع) عنوان املقر االجتماعي):)
 -  18 رقم) (6 الطابق) الزرقطوني 

20360))الدار البيضاء)))املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
حصة) (500 ( (: السيد أمين لحلو)

بقيمة)100)درهم للحصة).
السيد مهدي الزوبع):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد أمين لحلو عنوايه)ا()8)زيقة)
 QUENTIN BAUCHART 75008

75008))باريس فرنسا.
عنوايه)ا() الزوبع  مهدي  السيد 
 82 رقم) ادريس  موالي  تجزئة 
البيضاء))) الدار  ( (20420 كاليفورييا)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد أمين لحلو عنوايه)ا()8)زيقة)
 QUENTIN BAUCHART 75008

75008))باريس فرنسا
عنوايه)ا() الزوبع  مهدي  السيد 
 82 رقم) ادريس  موالي  تجزئة 
البيضاء))) الدار  ( (20420 كاليفورييا)

املغرب
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
 20 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)778999.

389I

FIDUCIAIRE EN NASERY SAID

TOP TRAVAUX KARROUMI
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

FIDUCIAIRE EN NASERY SAID
 N°9 Imm(Alaoui(Rue(Rahal(El

 ،Meskini 4 etage  fes(vn ، 30000
فاس املغرب

 TOP TRAVAUX KARROUMI
وركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي متجر رقم 
2 تجزئة أما8 2 رقم 145 سهريج 
كناوى فاس - 30000 فاس املغرب
تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

67907
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القايون) (2021 مارس) (22
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 TOP (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TRAVAUX KARROUMI
:)أعما8 أو) غرض الشركة بإنجاز)

إنشاءات متنوعة.
مباني املطور العقاري..

عنوان املقر االجتماعي):)متجر رقم)
سهريج) (145 رقم) (2 أما8) تجزئة  (2

كناوى فاس)-)30000)فاس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد كرومي محمد):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
 500 ( (: محسن) كرومي  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوايه)ا() محمد  كرومي  السيد 
دوار أوالد مو�سى اوالد الطيب فاس)

30000)فاس املغرب.
السيد كرومي محسن عنوايه)ا()
دوار أوالد مو�سى اوالد الطيب فاس)

30000)فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوايه)ا() محمد  كرومي  السيد 
دوار أوالد مو�سى اوالد الطيب فاس)

30000)فاس املغرب.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
التجارية بفاس))بتاريخ)20)ماي)2021 

تحت رقم)2433.
390I

zagora(consulting(sarl

DYNAMIQUE DRAA
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

zagora(consulting(sarl
رقم119  وارع محمد الخامس ، 

47900، زاكورة املغرب
DYNAMIQUE DRAA وركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها االجتماعي حي االمل 
تاكوييت - 47900 زاكورة املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3125
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تغيير) (2021 فبرانر) (23 املؤرخ في)
نشاط الشركة من)«تاجر مستلزمات)
«يقل البضائع) إلى) (» ومعدات الضخ)

لحساب الغير».
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
مارس) (02 بتاريخ) ( االبتدائية بزاكورة)

2021)تحت رقم)12.
391I

موثق

 GROUPE EL FILALI FRERES 
 SARL

وركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس وركة

موثق
147، وارع محمد الخامس، الطابق 

4، رقم 8 ، 90000، طنجة املغرب
 GROUPE EL FILALI FRERES 
sarl » « وركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي طنجة، 
وارع مهتماغندي اقامة الزوكاري، 
الطابق الرابع الشقة 15. - 90000 

طنجة املغرب

تأسيس وركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
112089

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2020 يويبر) (02
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
((: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 GROUPE EL FILALI FRERES sarl
االنعاش) (: غرض الشركة بإنجاز)

العقاري.
طنجة،) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الزوكاري،) اقامة  مهتماغندي  وارع 
 90000  -  .15 الطابق الرابع الشقة)

طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 ( الشركة:) رأسما8  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد أحمد الفياللي):))50)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
السيد محمد الفياللي):))50)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوايه)ا() الفياللي  أحمد  السيد 
الزوكاري،) اقامة  مهتماغندي  وارع 
 90000  .15 الشقة) الرابع  الطابق 

طنجة املغرب.
عنوايه)ا() الفياللي  محمد  السيد 
 93000  427 رقم) السواني،) تجزئة 

تطوان املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوايه)ا() الفياللي  أحمد  السيد 
الزوكاري،) اقامة  مهتماغندي  وارع 
 90000  .15 الشقة) الرابع  الطابق 

طنجة املغرب
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
ننانر) (22 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)238536.
392I
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 FIDUCIAIRE DE MANAGEMENT ET

D’INVESTISSEMENT

SABILLE
وركة ذات املسؤولية املحدودة

حل وركة

 FIDUCIAIRE DE MANAGEMENT
ET D›INVESTISSEMENT

 N°73 AV(ZERKTOUNI(RCE
 RITA 4EME(ETAGE ، 30000، FES

MAROC
SABILLE وركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية 

ساحة املسيرة ومحمد الخامس رقم 
12 - 30000 فاس املغرب.

حل وركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.52341
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2021 18)مارس) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  وركة 
 100.000 مبلغ رأسمالها) ( (SABILLE
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية)
ساحة املسيرة ومحمد الخامس رقم)
12 - 30000)فاس املغرب يتيجة 8):)

ليست هناك بدانة للنشاط.
زاوية) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
ساحة املسيرة ومحمد الخامس رقم)

12 - 30000)فاس املغرب.)
و عين:

السيد)ة()دربي))خالد و عنوايه)ا()
زاوية ساحة املسيرة ومحمد الخامس)
رقم)12 30000)فاس املغرب كمصفي)

)ة()للشركة.
و) ( مصطفى) ( دربي) السيد)ة()
املسيرة) ساحة  زاوية  عنوايه)ا()
 30000  12 رقم) الخامس  ومحمد 

فاس املغرب كمصفي))ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
التجارية بفاس))بتاريخ)20)ماي)2021 

تحت رقم)2435.
393I

FIGENOR

HMJ INVEST-SARL

وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

FIGENOR

 BD YOIUSSEF IBN 185

 TACHFINE ، 62000، NADOR

MAROC

HMJ INVEST-SARL وركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

انراك  زيقة 75  رقم 6 حي لعرا�سي - 

62010 الناظور املغرب

تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

22193

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (11

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 HMJ (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.INVEST-SARL

االنعاش) (: غرض الشركة بإنجاز)

العقاري)-)تاجير العقارات.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

انراك))زيقة)75))رقم)6)حي لعرا�سي)-)

62010)الناظور املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: السيد محمد ابن الطاهر)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 500 ( (: السيد جما8 ابن الطاهر)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

الطاهر) ابن  محمد  السيد 
عنوايه)ا()زيقة طوكيو رقم)3)الطابق)

3)الشقة)5 62010)الناظور املغرب.

الطاهر) ابن  جما8  السيد 
عنوايه)ا()زيقة طوكيو رقم)3)الطابق)

3)الشقة)5 62010)الناظور املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الطاهر) ابن  محمد  السيد 
عنوايه)ا()زيقة طوكيو رقم)3)الطابق)

3)الشقة)5 62010)الناظور املغرب

الطاهر) ابن  جما8  السيد 
عنوايه)ا()زيقة طوكيو رقم)3)الطابق)

3)الشقة)5 62010)الناظور املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (21 بتاريخ) ( االبتدائية بالناضور)

2021)تحت رقم)1033.

394I

NOUVAFISC

BONKIA TRANS
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

NOUVAFISC

عمارة بولهدنر وارع املقاومة انت 

ملو8 ايزكان ، 80650، ايزكان 

املغرب

BONKIA TRANS وركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

 ROUTE وعنوان مقرها اإلجتماعي

 PRINCIPALE DR DRAID

 COMMUNE SIDI BIBI CHT AIT

BAHA - 86150 بيوكرى املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

23249

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (04

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BONKIA TRANS
يقل) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغير.
 ROUTE (: عنوان املقر االجتماعي)
 PRINCIPALE DR DRAID
 COMMUNE SIDI BIBI CHT AIT

BAHA - 86150)بيوكرى املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: السيد البويجمي رويد)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد البويجمي رويد عنوايه)ا()
 3436 رقم) السو�سي  املختار  وارع 
انت) (86150 ملو8) انت  التمسية 

ملو8 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد البويجمي رويد عنوايه)ا()
 3436 رقم) السو�سي  املختار  وارع 
انت) (86150 ملو8) انت  التمسية 

ملو8 املغرب
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
ماي) (06 بتاريخ) ( بايزكان) االبتدائية 

2021)تحت رقم)1057.
395I

MOYA CONSEIL SARL

 ERRMILI MATERIAUX SARL
AU

وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس وركة

MOYA CONSEIL SARL
 AVENUE TARIK IBN ZEYAD

 N°93 -  2°ETAGE(N°3 DRISSIA ،
90000، TANGER(MAROC

 ERRMILI MATERIAUX SARL AU
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وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي وارع 

طارق ابن زياد رقم 93 القطعة 24 

& 30 الطابق 2 رقم 4 ادريسية - 

90070 طنجة املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

116219

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (22

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ERRMILI MATERIAUX SARL AU

غرض الشركة بإنجاز):)بيع و وراء)

جميع ايواع مواد البناء.

وارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 24 القطعة) (93 طارق ابن زياد رقم)
(- ادريسية) (4 رقم) (2 الطابق) (30 (&

90070)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 100 ( (: الرميلي) سهام  السيدة 

حصة بقيمة)1.000)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوايه)ا() الرميلي  السيدة سهام 

تلبرجت) (76 رقم) املسجد  ساحة 

80000)اكادنر املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوايه)ا() الرميلي  السيدة سهام 

تلبرجت) (76 رقم) املسجد  ساحة 

80000)اكادنر املغرب.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
ماي) (07 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)242214.
396I

مكتب مو�سى رويد

EL MOUTADAR REKA
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

مكتب مو�سى رويد
عمارة 1 وقة 11 زيقة الصويرة 

وارع محمد الخامس م ج ، 50000، 
مكناس املغرب

EL MOUTADAR REKA وركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 151 
زيقة رياض قصير صغير ويسالن 
مكناس - 50000 مكناس مغرب
تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

53125
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القايون) (2021 مارس) (16
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 EL (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MOUTADAR REKA
إستراد) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

وتصدنر))بائع أو وسيط(.
عنوان املقر االجتماعي):)رقم)151 
ويسالن) صغير  قصير  رياض  زيقة 

مكناس)-)50000)مكناس مغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد كما8 حلوطي):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
السيد ر�سى حادف):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوايه)ا() حلوطي  كما8  السيد 
30)وارع أثينا)13001)مارسليا فرنسا)

13000)مارسليا))فرنسا.
عنوايه)ا() حادف  ر�سى  السيد 
 13150 بولبون) طريق  (1455
13150)طراسكون)) طراسكون فرنسا)

فرنسا.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوايه)ا() حلوطي  كما8  السيد 
30)وارع أثينا)13001)مارسليا فرنسا)

13000)مارسليا))فرنسا
عنوايه)ا() حادف  ر�سى  السيد 
 13150 بولبون) طريق  (1455
13150)طراسكون)) طراسكون فرنسا)

فرنسا
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
أبريل) (26 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

2021)تحت رقم)2137.

397I

FIDUALOUKHOUA SARL

ARIJ ALUMINIUM
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

FIDUALOUKHOUA SARL
 N°150 RES(AL(YAKOUT(AL

 BAHT MAIT HAY RIAD NARJISS
FES، 30000، FES(MAROC

ARIJ ALUMINIUM وركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي عين 

مدنوية املركز عين مدنوية تاويات 
30000 تاويات املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1861

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (01
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 ARIJ (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ALUMINIUM
يجارة) (: بإنجاز) الشركة  غرض 
.)اوغا8) .)تلحيم) االملنيوم و الخشب)
االوغا8) وجميع  البناء) و  مختلفة 

املتعلقة بنشاط الشركة..
عين) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
تاويات) مدنوية  عين  املركز  مدنوية 

30000)تاويات املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: السيد االطرش الخمار)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد االطرش الخمار عنوايه)ا()
تاويات) بوعاد8  احمد  اوالد  دوار 

30000)تاويات املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد االطرش الخمار عنوايه)ا()
تاويات) بوعاد8  احمد  اوالد  دوار 

30000)تاويات املغرب
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
التجارية بفاس))بتاريخ)20)ماي)2021 

تحت رقم)52.
398I

مركز الجبانات و املحاسبة

 ATELIER TECHNO
 MECANIQUE AUTO
)TAGADIRT (ATMAT

إعالن متعدد القرارات

مركز الجبانات و املحاسبة
رقم 31 الطابق الرابع عمارة امنار ، 

86350، ايزكان املغرب
 ATELIER TECHNO MECANIQUE

 )AUTO(TAGADIRT )ATMAT
«وركة ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي: وارع 
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املقاومة عمارة زركدي امزيل رقم 
909 الحي الصناعي اكادنر  - 80000 

اكادنر  املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.4497

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)12)يويبر)2020

تم اتخاذ القرارات التالية:)
على) ننص  الذي  (:01 رقم) قرار 
)تعيين مسير جدند للشركة) ( (- مانلي:)
فوران) السيد  من  كل  أصبح  حيت 
محمد) هدنم  والسيد  مصطفى 

مسيران للشركة.
على) ننص  الذي  (:02 رقم) قرار 
مانلي:)-)))قرر الشركاء)باإلجماع))زيادة)
 500000 بقيمة) الشركة  رأسما8 

درهم)
على) ننص  الذي  (:03 رقم) قرار 
الشركة) رأسما8  أصبح  ( ( (- ( مانلي:)
 8000 (8 مقسمة  درهم  (800000
درهم لكل) (100 حصة اجتماعية ب)
حصة وموزعة كالتالي:))3984-)حصة))
 3958 (– مصطفى) فوران  للسيد 
 29 (– محمد) هدنم  للسيد  حصة 
 29 (– اليزند) فوران  للسيد  حصة 

حصة))للسيدة هدنم صباح).
وتبعا لذلك تم تعدنل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
على) ننص  الذي  (:06 رقم) بند 
الشركة) رأسما8  أصبح  (- ( مانلي:)
موزع كالتالي:))398400-)درهم للسيد)
درهم) (395800 (– مصطفى) فوران 
درهم) (2900 (– للسيد هدنم محمد)
درهم) (2900 (– للسيد فوران اليزند)

للسيدة هدنم صباح.
على) ننص  الذي  (:07 رقم) بند 
الشركة) رأسما8  أصبح  ( ( (- ( مانلي:)
 8000 (8 مقسمة  درهم  (800000
درهم لكل) (100 حصة اجتماعية ب)
حصة وموزعة كالتالي:))3984-)حصة))
 3958 (– مصطفى) فوران  للسيد 
 29 (– محمد) هدنم  للسيد  حصة 
 29 (– اليزند) فوران  للسيد  حصة 

حصة))للسيدة هدنم صباح).

على) ننص  الذي  (:43 رقم) بند 
مانلي:))-)))تعيين مسير جدند للشركة)
فوران) السيد  من  كل  أصبح  حيت 
محمد) هدنم  والسيد  مصطفى 

مسيران للشركة.
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
ننانر) (06 بتاريخ) ( باكادنر) التجارية 

2021)تحت رقم)59.
400I

CABINET FIDUCIAIR E ZAARI MED

كيني سانطي اي فورم
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

 CABINET FIDUCIAIR E ZAARI
MED

 place(mozart(residence
 Tidghine(n° 7 tanger(place

 mozart(residence(Tidghine(n° 7
tanger، 90000، tanger املغرب

كيني سايطي اي فورم  وركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 11 وارع 
أبو بكر الصدنق اقامة بوييزم 

الطابق 03 وقة رقم 06 - 90000 
طنجة املغرب

تأسيس وركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
116293

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القايون) (2021 مارس) (22
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
كيني) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

سايطي اي فورم).
الترويض) (: غرض الشركة بإنجاز)

الطبي
مركز تدريب في الترويض الطبي

استيراد وتصدنر املنتجات واملواد)
امللحقة بالترويض

تجارة منتجات ومواد الترويض.
استشارات طبية.

التسويق الوطني والدولي.
11)وارع) عنوان املقر االجتماعي):)
أبو بكر الصدنق اقامة بوييزم الطابق)
طنجة) (90000  -  06 رقم) وقة  (03

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 ( الشركة:) رأسما8  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
السيدة مراد اييسة):))100)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوايه)ا() ( اييسة) مراد  السيدة 
امراح ولوح فيال مراد طنجة)90000 

طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوايه)ا() اييسة  مراد  السيدة 
امراح ولوح فيال مراد طنجة)90000 

طنجة املغرب
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
ماي) (10 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)05212316511.

401I

Maitre Idriss el khatib

CLINIQUE TAMOUDA
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

Maitre Idriss el khatib
 Tetouan(Tetouan، 93000،

Tetouan Maroc
CLINIQUE TAMOUDA   وركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي وارع 
محمد اليازيدي عمارة سارة بلوك س 
الطابق األر�سي ب1 - 93000 تطوان 

املغرب
تأسيس وركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
29479

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (04

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.  CLINIQUE TAMOUDA

إدارة أي) (: غرض الشركة بإنجاز)

تشغيلها،) تأجيرها،) (، طبية) مصحة 

إدارتها وتطويرها.

وارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

محمد اليازيدي عمارة سارة بلوك س)

الطابق األر�سي ب1 - 93000)تطوان)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 société a الشركة)

 responsabilité( limitée( «

 IMMOBILIERE LEBBADI” :  1.000

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

 société a الشركة)

 responsabilité( limitée( «

 IMMOBILIERE LEBBADI

اليازيدي) محمد  وارع  عنوايه)ا()

عمارة سارة بلوك س الطابق األر�سي)

ب)93000)تطوان املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوايه)ا() اللبادي  عاد8  السيد 

رقم) افياسيون  اقامة  مرتيل  طريق 

 93000 3 162)الطابق األر�سي وقة)

تطوان املغرب

عنوايه)ا() اللبادي  أمين  السيد 

رقم) افياسيون  اقامة  مرتيل  طريق 

 93000  6 األو8 وقة) الطابق  (162

تطوان املغرب
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عنوايه)ا() الزرهوني  زهير  السيد 

رقم) افياسيون  اقامة  مرتيل  طريق 

162 93000)تطوان املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (24 بتاريخ) ( بتطوان) االبتدائية 

2021)تحت رقم)-.

402I

ANIMAGORA

PETS & CO
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

PETS & CO

 GH، بارك الرحمة، إقامات لپري

26,عمارة 3، محل 1، دار بوعزة ، 

27223، الدارالبيضاء املغرب

PETS & CO وركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي بارك 

 ،GH26 ،الرحمة، إقامات لپري

عمارة 3، محل 1، دار بوعزة - 

27223 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

500823

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (08

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 PETS (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.&(CO

غرض الشركة بإنجاز):)بيع و تربية)

الحيوايات و لوازمها.

بارك) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

(،GH26 لپري،) إقامات  الرحمة،)

عمارة)3،)محل)1،)دار بوعزة)-)27223 

الدارالبيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

السيد مويصيف حشادي):))800 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيدة هند اوتوي):))200)حصة)
بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

حشادي) مويصيف  السيد 
دي) فيال  الرحمة،) بارك  عنوايه)ا()
 27223 بوعزة) دار  (،127 رقم) پري،)

الدارالبيضاء)املغرب.
عنوايه)ا() اوتوي  هند  السيدة 
رقم) پري،) دي  فيال  الرحمة،) بارك 
127،)دار بوعزة)27223)الدارالبيضاء)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوايه)ا() اوتوي  هند  السيدة 
رقم) پري،) دي  فيال  الرحمة،) بارك 
127،)دار بوعزة)27223)الدارالبيضاء)

املغرب
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
 28 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أبريل)2021)تحت رقم)15832.
403I

MONSEF ALAMI

STE DAR MARROUN
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

MONSEF ALAMI
 PLACE(MOHAMED 5, PB(N°

 479, CHEFCHAOUEN ، 91000،
CHEFCHAOUEN MAROC

STE DAR MARROUN وركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي درب 

ورفاء رقم 9 حي سويقة وفشاون - 
91000  وفشاون املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1593

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (20
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DAR MARROUN
غرض الشركة بإنجاز):)دار ضيافة)

أو رياض.
درب) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
ورفاء)رقم)9)حي سويقة وفشاون)-)

91000))وفشاون املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 20.000 ( الشركة:) رأسما8  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 200 ( (: السيد عماد محمد مرون)
حصة بقيمة)20.000)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
مرون) محمد  عماد  السيد 
حي) (12 وارع مسالة رقم) عنوايه)ا()
وفشاون) (91000 وفشاون) عنصر 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
مرون) محمد  عماد  السيد 
حي) (12 وارع مسالة رقم) عنوايه)ا()
وفشاون) (91000 وفشاون) عنصر 

املغرب
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
االبتدائية بشفشاون))بتاريخ)07)ماي)

2021)تحت رقم)56/2021.
404I

YG ET ASSOCIES

ASMA HEALTH
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

YG ET ASSOCIES
165 وارع عبد املومن 

العمارة B الطابق 3 ، 20000، 

CASABLANCA MAROC

ASMA HEALTH وركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 129 

وارع الجيش امللكي زاوية زيقة 

البريهمي االدري�سي الطابق 9  - 2370 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

503077

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (27

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 ASMA(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.HEALTH

إدارة) (- (: بإنجاز) الشركة  غرض 

وتشغيل العيادات بشكل عام،)جميع)

الخدمات الطبية،

-)تنفيذ من قبل أطباء)االستشارات)

والتحليالت) واالستكشافات  الطبية 

والعمليات) اإلوعاعية  والفحوصات 

الجراحية مع أو بدون االستشفاء،

-الخ)....

 129 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

زيقة) زاوية  امللكي  الجيش  وارع 

البريهمي االدري�سي الطابق)9  - 2370 

الدارالبيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأسما8  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 ASMA INVEST :  100 الشركة)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
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 ASMA INVEST SA الشركة)

امللكي) الجيش  وارع  (129 عنوايه)ا()

زاوية زيقة البريهمي االدري�سي الطابق)

9  20370)الدارالبيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة وهرزاد ورقي))عنوايه)ا()

الفتوح) رياض  إقامة  بير�سي  ممر  (6

الطابق)4)الشقة)40)حي املستشفيات)

20360)الدارالبيضاء)املغرب

عنوايه)ا() هشام  سفير  السيد 

فيال رقم) (3 اقامة طماريس أزور أيفا)

الدارالبيضاء) (27223 ( بوعزة) دار  (3

املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

(- بتاريخ) ( البيضاء) بالدار  التجارية 

تحت رقم)-.

405I

MATAHRI ABDERRAHIM

LOOK MEDICAL
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

MATAHRI ABDERRAHIM

105 زيقة وليلي حي السالم بركان ، 

63300، بركان املغرب

LOOK MEDICAL  وركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 52 حي 

05 اكليم  - 63250 بركان  املغرب 

تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

7797

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (07

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 LOOK(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

. MEDICAL

منتجات) (: غرض الشركة بإنجاز)
التجميل) مستحضرات  (. صيداليية)
املعدات) و  مستلزماتها  و  الجلدنة 

الطبية).)غرفة عالج).تاجر.
 52 رقم) (: عنوان املقر االجتماعي)
حي)05)اكليم))-)63250)بركان))املغرب)
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 500 ( (: ( السيد عبد الكريم مواق)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
السيد مغنوج انوب)):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
 500 (: ( السيد عبد الكريم مواق)

بقيمة)100)درهم.
السيد مغنوج انوب)):)500)بقيمة)

100)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
مواق)) الكريم  عبد  السيد 
عنوايه)ا()رقم)235)زيقة الحدنقة حي)

الكرم))63300)بركان))املغرب.
عنوايه)ا() ( انوب) مغنوب  السيد 
حي) (18 رقم) (01 ممر) سمارة  زيقة 
الداخلة بركان)63300)بركان املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوايه)ا() ( انوب) مغنوب  السيد 
حي) (18 رقم) (01 ممر) سمارة  زيقة 
الداخلة بركان)63300)بركان املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
ماي) (24 بتاريخ) ( ببركان) االبتدائية 

2021)تحت رقم)285/2021.
406I

ALLEGEANCE CONSULTING

ISKAN AL MAYMANA
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

ALLEGEANCE CONSULTING
ساحة الرودني تقاطع وارع طايطان 
و وارع لبنان اقامة لينى رقم 51&50 

، 90000، طنجة املغرب
ISKAN AL MAYMANA  وركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حسن ابن 
وزان اقامة مبروك رقم 38 مكتب 

07 - 90000 طنجة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.74913

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2021 أبريل) (26 في) املؤرخ 

املصادقة على):
يشو) ( العيا�سي) )ة() تفويت السيد)
 100 حصة اجتماعية من أصل) (50
محمد)) )ة() السيد) ( لفائدة) حصة 

بنمسعود بتاريخ)26)أبريل)2021.
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم  (
ماي) (20 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)242510.
407I

INVEST - DATA

IACT GROUP
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

INVEST - DATA
 Rue Ibnou Rifai ETAGE
 3 GAUCHE(MAARIF ’ 10
 CASABLANCA، 23500،

Casablanca Maroc
IACT GROUP وركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : 10 ,وارع 
زيد بن رفاعي معاريف, الدار البيضاء 

10 ,وارع زيد بن رفاعي معاريف, 
الدار البيضاء 20300 الدار البيضاء 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.471659

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل) (2021 11)مارس) املؤرخ في)
IACT GROUP)وركة ذات مسؤولية)
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ)
وعنوان) درهم  (10.000 رأسمالها)

بن) زيد  ,وارع  (10 اإلجتماعي) مقرها 
 10 البيضاء) الدار  معاريف,) رفاعي 
الدار) ,وارع زيد بن رفاعي معاريف,)
البيضاء) الدار  (20300 البيضاء)
التصفية:) إلغالق  يتيجة  املغرب 
العمومية) امليزايية  تظهر  ذلك  ومع 
 124501.80 بقيمة) ربح  أحدث 
درهم املقابلة إلجمالي العجز املتراكم)
والتي سوف نتحملها) منذ الدستور،)
في حين أن) املساهم الوحيد وهكذا،)
واألصل) املطلوبات املتداولة ألغيت،)
موقف) مع  أنضا  واملطلوبات  هو 
إغالق) تصفية  يعكس  الذي  الصفر 

فارغة تماما.
اإلجراءات) من  االيتهاء) بعد 
القايويية لتقدنمها في السجل،)ونشر)
إزالة) للتصفية؛) العمومية  امليزايية 
طلب) وأخيرا  التجاري  السجل  من 
التجارية،) الضرائب  إللغاء) وهادة 

ومهمتنا ونهانتها..
و عين:

 IMAD  DAHHOU السيد)ة()
 HAY EL KARAM  27 عنوايه)ا() و 
 KHOURIBGA  20300
)ة() Casablanca MAROC)كمصفي)

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
,وارع) (10 وفي) (2021 ماي) (19 بتاريخ)
زيد بن رفاعي معاريف,)الدار البيضاء)
معاريف,) رفاعي  بن  زيد  ,وارع  (10
20300)الدار البيضاء) الدار البيضاء)

املغرب.
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
 15 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أبريل)2021)تحت رقم)14247.
408I

STE NLLE CABINET BENZAQUEN SARL

 AXIS  اكسيس انسرنس جروب
INSURANCE GROUP

وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس وركة

 STE NLLE CABINET
BENZAQUEN SARL

 30RUE(FAIDI(KHALIFA  EX
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 RUE(LA(FAYETTE ، 20110،

CASABLANCA MAROC

 AXIS  اكسيس انسرنس جروب

INSURANCE GROUP وركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 18 زيقة 

اميمة سانح منطقة الراسينغ  - 

20100 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

471557

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القايون) (2020 غشت) (10

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 AXIS ( جروب) انسرنس  اكسيس 

.INSURANCE GROUP

نقتصر) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

مهنة,) ممارسة  على  الشركة  غرض 

وسيط التامين,)في الفروع املادون لها)

باألنشطة التي))تعتبر ذات صلة بمهنة)

املنظمة) اللوائح  بموجب  التامين 

للمهنة..

زيقة) (18 (: عنوان املقر االجتماعي)

(- ( الراسينغ) منطقة  سانح  اميمة 

20100)الدارالبيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد كريم عكي)):))1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد كريم عكي))عنوايه)ا()الرقم)
10زيقة احمد االزرق الطابق)5)وقة))

الدارالبيضاء) (20000 ( ( 9املعاريف)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد كريم عكي))عنوايه)ا()الرقم)
10زيقة احمد االزرق الطابق)5)وقة))

الدارالبيضاء) (20000 9املعاريف)

املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

 09 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

وتنبر)2020)تحت رقم)745376.

409I

AFRICAINE(D’EXPERTISE(COMPTABLE

 SOCIETE DES GLACIERES
 DU PORT D›AGADIR

SOGLAPAG
وركة ذات املسؤولية املحدودة
تجدند مدة مزاولة مهام املسيرنن

 AFRICAINE D›EXPERTISE

COMPTABLE

 LA(COLLINE(II - N°10 - -

 ROUTE DE L›AEROPORT

 SIDI(MAAROUF، 20270،

CASABLANCA MAROC

 SOCIETE DES GLACIERES DU

 PORT D›AGADIR SOGLAPAG

«وركة ذات املسؤولية املحدودة»

 PORT :وعنوان مقرها االجتماعي

 DE(PECHE(AGADIR - AGADIR

.MAROC

«تجدند مدة مزاولة مهام املسيرنن»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.855

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)10)أبريل)2021

مهام) مزاولة  مدة  تجدند  تقرر 

املسيرنن ملدة:)ILLIMITEE)سنوات.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (07 بتاريخ) ( باكادنر) التجارية 

2021)تحت رقم)99479.

411I

GRAFCO SARL AU

MEKSTEEL SARLAU
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

GRAFCO SARL AU

 N°15 RUE(TELEMCAN

 RESIDENCE(GHITA(MEKNES ،

50000، MEKNES(MAROC

MEKSTEEL SARLAU وركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 15 

زيقة تلمسان إقامة غيتة - 50000  

مكناس  املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

53203

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (05

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MEKSTEEL SARLAU

غرض الشركة بإنجاز):)التجارة في)

مواد البناء

تجارة

التصدنر و اإلستيراد.

 15 رقم) (: عنوان املقر االجتماعي)

  50000 (- زيقة تلمسان إقامة غيتة)

مكناس))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: السيد مصطفى ورابي)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد مصطفى ورابي عنوايه)ا())

مكناس)50000))مكناس))املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد مصطفى ورابي عنوايه)ا())

مكناس)50000))مكناس))املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (07 بتاريخ) ( بمكناس) التجارية 

2021)تحت رقم)2329.

413I

FHF

MULTIDEVELOP
إعالن متعدد القرارات

FHF

 N°249 Bd(Yacoub(El(Mansour

 Bureau 6 ، 0، Casablanca

MAROC

MULTIDEVELOP «وركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجتماعي: دوار 

دوسليم امير بوكناد8 سال ملكية 

رضا  - .  سال  املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.30049

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

تم اتخاذ) (2021 أبريل) (14 املؤرخ في)

القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ننص على مانلي:)

 100 احناني) مريم  السيدة  تفويت 

السيد) لفائدة  ( اجتماعية) حصة 

أبريل) (06 بتاريخ) براجي  مصطفى 

 2021

قرار رقم)2:)الذي ننص على مانلي:)

من) للشركة  القايوني  الشكل  تغيير 

املحدودة) املسؤولية  ذات  وركة 

ذات) وركة  الى  الشركاء) متعددة 

املسؤولية املحدودة للشريك الوحيد

قرار رقم)3:)الذي ننص على مانلي:)

تحيين النظام االسا�سي للشركة.
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وتبعا لذلك تم تعدنل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند رقم).:)الذي ننص على مانلي:

تحيين النظام االسا�سي للشركة

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

االبتدائية بسال))بتاريخ)20)ماي)2021 

تحت رقم)36665.

414I

JURISMAG SARL

 LARKIN & EDDY

DISTRIBUTION SARL
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

JURISMAG SARL

 5Rue(Pléiades, Résidence

 Imrane,(En face école primaire

 Abdelmoumen(, Appt(N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،

Casablanca Maroc

 LARKIN & EDDY

DISTRIBUTION SARL  وركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 46، وارع 

الزرقطوني ، الطابق 2، رقم 6 - 

20000 الدار البيضاء املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.438915

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)30)أبريل)2021)تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

الطابق) (، الزرقطوني) وارع  (،46»

البيضاء) الدار  (20000  -  6 رقم) (،2

زاوية) (،II «إقامة سوريم) إلى) املغرب»)

وزيقة)) الزرقطوني  محمد  وارع 

 4 رقم) (،4 الطابق) فيدوزي،) محمد 

ب)-)20000)الدار البيضاء))املغرب».

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

 30 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أبريل)2021)تحت رقم)779069.

415I

westfield

CAPMESS
تأسيس وركة املساهمة

westfield
 hay hassani cité oualili bloc

 24 n5 hay(hassani(cité(oualili
 bloc 24 n5، 20200، casablanca

maroc
CAPMESS «وركة املساهمة» 

وعنوان مقرها االجتماعي:  38 لوط 
وارع رسادة وارع عبد الهادي 

بوطالب الدار البيضاء -، 20180 
الدار البيضاء اململكة املغربية
إعالن عن تأسيس « وركة 

املساهمة»
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 499089
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القايون) (2021 فبرانر) (24
األسا�سي لشركة املساهمة باملميزات)

التالية:
وكل الشركة):)وركة املساهمة).

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CAPMESS
إدارة) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

الشركات و األوراق املالية.
 38 ( (: االجتماعي) املقر  عنوان 
لوط وارع رسادة وارع عبد الهادي)
بوطالب الدار البيضاء)-)20180)الدار)

البيضاء)اململكة املغربية.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة:)99)سنة.
الشركة) رأسما8  ويبلغ 

95.526.100)درهم،
مقسم كالتالي:

((: املسعودي) غازي  هشام  السيد 
191.052)حصة بقيمة)19.105.200 

درهم للحصة).
السيد عمر املسعودي):))191.052 
درهم) (19.105.200 بقيمة) حصة 

للحصة).
((: املسعودي) حمزة  السيد 
191.052)حصة بقيمة)19.105.200 

درهم للحصة).

السيد ملك املسعودي):))191.052 
درهم) (19.105.200 بقيمة) حصة 

للحصة).
 191.050 ( (: السيدة يادنة فارس)
درهم) (19.105.200 بقيمة) حصة 

للحصة).
1)حصة) ( (: السيدة منية هرو�سي)

بقيمة)100)درهم للحصة).
مجلس) أعضاء) أو  املتصرفون 

الرقابة:)
غازي) هشام  السيد  السيد 
مدنر) رئيس  بصفته)ا() املسعودي 
لوت بيال كوستا) (17 العام عنوايه)ا()
البيضاء)) الدار  امتداد  دناب  عين 
اململكة) البيضاء) الدار  ( (20000

املغربية.
بصفته)ا() فارس  يادنة  السيدة 
لوت بيال كوستا) متصرف عنوايه)ا()
الدار) ( (20000 ( امتداد) دناب  عين 

البيضاء)اململكة املغربية.
بصفته)ا() هرو�سي  منية  السيدة 
 9 (، البركة) فيال  عنوايه)ا() متصرف 
(، دناب) عين  (، الكبير) الحزام  وارع 
الدار البيضاء)20000))الدار البيضاء)

اململكة املغربية.
مراقب أو مراقبي الحسابات):

)ا( عرجي) العزيز  عبد  السيد 
بصفته)*)عنوايه)ا()*)*))الدار البيضاء)

اململكة املغربية.
األسا�سي) النظام  مقتضيات 
توزيع) و  االحتياطي  بتكوين  املتعلقة 

األرباح):
نجب أن نتم دفع توزيعات األرباح)
يقًدا في غضون فترة أقصاها تسعة)
(، أوهر بعد نهانة السنة املالية) ()9(
ما لم نتم تمدند هذه الفترة بأمر من)
إجراءات) في  بحكم  املحكمة  رئيس 
موجزة بناًء)على طلب مجلس االدارة.
ألرباح) عودة  أي  طلب  نجوز  ال 
تم) إذا  إال  املساهمين  من  األسهم 
القايويية) لألحكام  مخالًفا  التوزيع 
وتثبت الشركة أن املستفيدنن كايوا)
النظامية) غير  بالطبيعة  علم  على 
نمكنهم) ال  أو  وقته  في  التوزيع  لهذا 
تجاهله.)ظروف.)عند االقتضاء)،)نتم)
 (3( االسترداد بعد ثالث) حظر إجراء)

سنوات من دفع أرباح األسهم هذه.
أرباح األسهم التي لم تتم املطالبة)
بها في غضون خمس))5()سنوات من)

دفعها تسقط بالتقادم..
املنصوص) الخاصة  اإلمتيازات 

عليها لكل شخص):
خاصة) مزانا  منح  نمكن 
باملزانا) نعني  ال.) أم  للمساهمين 
الخاصة حًقا تفضيلًيا على األرباح أو)

فائض التصفية..
بقبو8) متعلقة  مقتضيات 
تفويت) لهم  املخو8  األشخاص 
األسهم وتعيين جهاز الشركة املخو8)

له البث في طلبات القبو8):
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
 26 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أبريل)2021)تحت رقم)-.
416I

FIDERSER

SOCIETE JAREB
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

FIDERSER
 BLOC 14 N° 155 HAY(ESSALAM

 ، 14200، SIDI(SLIMANE
MAROC

SOCIETE JAREB وركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

الليمون بلوك 12 رقم 12 - 14200 
سيدي سليمان املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3151

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القايون) (2021 فبرانر) (18
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOCIETE JAREB
)االوغا8) (: غرض الشركة بإنجاز)
املختلفة للبناء).)اصالح السيارات بيع)

العجالت املستخدمة.
حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 14200  -  12 رقم) (12 الليمون بلوك)

سيدي سليمان املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: السيد الجرجيني محمد)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد الجرجيني محمد عنوايه)ا()
 14200  276 رقم) (3 حي السليمايية)

سيدي سليمان املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الجرجيني محمد عنوايه)ا()
 14200  276 رقم) (3 حي السليمايية)

سيدي سليمان املغرب
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
بتاريخ) ( سليمان) بسيدي  االبتدائية 
20)ماي)2021)تحت رقم)128/2021.

417I

hamzafid

ETS GHRABI
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

hamzafid
 BOITE POSTALE VILLE

 NOUVELLE(HAMRIA(N°867
 MEKNES ، 50000، meknes

maroc
ETS GHRABI وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم2 زيقة 
مليلية املدننة الجدندة  - 50000 

مكناس املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

53127

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (12

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 ETS (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.GHRABI

غرض الشركة بإنجاز):)عقاقير

تجارة,

التنظيف) منتجات  نبيع  تاجر  (-

إنشاءات) أو  أعما8  (, والصياية)

متنوعة)،

معدات) وتصدنر،-) استيراد  (-

األصو8) جميع  ,إنشاء) البناء,عقاقير)

واستئجارها) وحيازتها  التجارية 

وتركيبها) وتأجيرها  وإدارتها  وتأجيرها 

وتشغيلها)،)وأخذ أو حيازة أو تشغيل أو)

التناز8 عن جميع الحقوق والدعاوى)

القضائية وبراءات االختراع املتعلقة)

بهذه األنشطة..
عنوان املقر االجتماعي):)رقم2)زيقة)

 50000 (- ( الجدندة) املدننة  مليلية 

مكناس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأسما8  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد حاسب غرابي):))100)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوايه)ا() غرابي  حاسب  السيد 
 50000 ( زيقة الرازي السعادة) رقم5)

مكناس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوايه)ا() غرابي  حاسب  السيد 

 50000 ( زيقة الرازي السعادة) رقم5)

مكناس املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

أبريل) (26 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

2021)تحت رقم)2138.

418I

 FIDUCIAIRE D ALLIANCE STRATEGIQUE

CONSULTING

STE ITAF FOOD

وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

 FIDUCIAIRE D ALLIANCE

STRATEGIQUE CONSULTING

 BOITE(POSTAL(N° 1892 BAM

 FES(ATLAS(FES ، 30000، FES

MAROC

STE ITAF FOOD وركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار  والد 

حمــــو والد الطيـــب فــــاس - 30000 

فـــــاس املغــــرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.66325

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في)18)مارس)2021)تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

«دوار))والد حمــــو والد الطيـــب فــــاس)-)

30000)فـــــاس املغــــرب»)إلى)«رقم)121 

وــارع الرحمــة متجــر)1)يــرجـــس فـــاس.)

- 30000)فــــــاس))املغـــــرب».

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

التجارية بفاس))بتاريخ)03)ماي)2021 

تحت رقم)2106.

419I

ANIMAGORA

ANIMAGORA
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

ANIMAGORA
11 وارع عين تاوجطاط، 

إقامة الزهور، الطابق السفلي، 
بوركون، الدارالبيضاء ، 20100، 

الدارالبيضاء املغرب
ANIMAGORA وركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 11 
وارع عين تاوجطاط، إقامة 

الزهور، الطابق السفلي، بوركون، 
الدارالبيضاء - 20050 الدارالبيضاء 

املغرب
تأسيس وركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
502301

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (08
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ANIMAGORA
غرض الشركة بإنجاز):)بيع و تربية)

الحيوايات و لوازمها.
 11 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
إقامة) تاوجطاط،) عين  وارع 
بوركون،) السفلي،) الطابق  الزهور،)
20050)الدارالبيضاء) الدارالبيضاء)-)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: حشادي) وفاء) السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
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والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوايه)ا() حشادي  وفاء) السيدة 

وقة) الروداني،) ابراهيم  وارع  (12

402 20000)الدارالبيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

حشادي) مويصيف  السيد 

دي) فيال  الرحمة،) بارك  عنوايه)ا()

 27223 بوعزة) دار  (،127 رقم) پري،)

الدارالبيضاء)املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

 07 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)17136.

420I

STE ANGLE DE GESTION SARL

JAD TECH
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس وركة

STE ANGLE DE GESTION SARL

وارع أحمد الحريزي تجزئة 

التمسماني رقم 6 اقامة باريس- أ 

تطوان ، 93000، تطوان املغرب

JAD TECH وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي وارع 

أحمد الحريزي تجزئة التمسماني 

رقم 6 - 93000 تطوان املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

29447

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (24

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 JAD (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TECH
مركز) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

فحص التقني.
وارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
التمسماني) تجزئة  الحريزي  أحمد 

رقم)6 - 93000)تطوان املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: خليل) ناسين  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوايه)ا() خليل  ناسين  السيد 
 15 رقم) (3 درب) الشعرة  علي  وارع 

93000)تطوان املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوايه)ا() خليل  ناسين  السيد 
 15 رقم) (3 درب) الشعرة  علي  وارع 

93000)تطوان املغرب
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
ماي) (19 بتاريخ) ( بتطوان) االبتدائية 

2021)تحت رقم)1087.
422I

FIDUNOUR SARL 

HACHAMI HUNT
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

FIDUNOUR SARL
 LES(BELLES(RESI(IMM 20 APP

 ،03 BENSLIMANE ، 13000
بنسليمان املغرب

HACHAMI HUNT وركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب ب 
اقامة 5 حي عثمان بوزييقة - 13100 

بنسليمان املغرب
تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

6875

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (07
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.HACHAMI HUNT
منظم) (- (: بإنجاز) الشركة  غرض 

رحالت الصيد
-)املقاو8 العام.

عنوان املقر االجتماعي):)مكتب ب)
اقامة)5)حي عثمان بوزييقة)-)13100 

بنسليمان املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
600)حصة) ( (: السيد هشمي علي)

بقيمة)100)درهم للحصة).
 100 ( (: محمد) حليوات  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 300 ( (: بيير حنا) ابي حنا  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد هشمي علي عنوايه)ا()زيقة)
الدارالبيضاء) (25 مامون محمد رقم)

27000)الدارالبيضاء)املغرب.
السيد حليوات محمد عنوايه)ا()
 45 الرقم) س  بلوك  مريم  اللة  حي 
بنسليمان)13000)بنسليمان املغرب.

السيد ابي حنا بيير حنا عنوايه)ا()
سفلي) طابق  الياسمين  تجزئة  (250

املحمدنة)28630)املحمدنة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد هشمي علي عنوايه)ا()زيقة)
الدارالبيضاء) (25 مامون محمد رقم)

27000)الدارالبيضاء)املغرب
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
 20 بتاريخ) ( سليمان) ببن  االبتدائية 

ماي)2021)تحت رقم)282.

424I

FIDUCIARE NEGOCE FISC

 SOCIETE IDLJID TRAVAUX
SARL AU

وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

FIDUCIARE NEGOCE FISC

 N°159 BD(ABDELLAH

 GENOUN HAY HASSANI APP

 N°2 1R(ETAGE(TAGHZOUT

 INEZGANE(INEZGANE، 86150،

INEZGANE MAROC

 SOCIETE IDLJID TRAVAUX SARL

AU وركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : توطين/
وقة رقم 02 الطابق االو8 

تجزئة 124 الحي الصناعي تاسيال         

الدويرة الجهادنة  86360 ايزكان 

املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.          19147

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر) (2020 دجنبر) (17 في) املؤرخ 

 SOCIETE IDLJID TRAVAUX حل)

مسؤولية) ذات  وركة  (SARL AU

محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ)
وعنوان) درهم  (100.000 رأسمالها)

توطين/وقة) اإلجتماعي  مقرها 
 124 تجزئة) االو8  الطابق  (02 رقم)

)الدويرة) ( ( ( ( ( ( ( الحي الصناعي تاسيال)

املغرب) ايزكان  (86360 ( الجهادنة)

يتيجة لعدم وجود فرص الشغل.

و عين:

و) اسماعيل  ( ( ابهي) السيد)ة()

حي بوتالغت القليعة انت) عنوايه)ا()

ملو8)86356)ايزكان املغرب كمصفي)

)ة()للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

وفي توطين/ (2020 دجنبر) (17 بتاريخ)

تجزئة) االو8  الطابق  (02 رقم) وقة 

124)الحي الصناعي تاسيال)))الدويرة)

الجهادنة))86360)ايزكان املغرب.
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باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
ماي) (20 بتاريخ) ( بايزكان) االبتدائية 

2021)تحت رقم)1138.

425I

GLOBAL CONTACTS

كاليون ب ط ب
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسما8 الشركة

GLOBAL CONTACTS
 RUE 274 HAY(MOULAY 32-30

 ABDELLAH(AIN(CHOCK ،
20470، CASABLANCA(MAROC

كاليون ب ط ب وركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي وقة 9 

عمارة 12 اقامة  منارة حي النسيم - 
20190 الدارالبيضاء املغرب.

رفع رأسما8 الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.174623
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم) (2021 أبريل) (16 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسما8  رفع 
من) أي  درهم») (1.000.000»
«1.000.000)درهم»)إلى)«2.000.000 
درهم»)عن طريق):))إدماج احتياطي أو)
أرباح أو عالوات إصدار في رأس املا8.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
 24 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)779338.

426I

FIDUCIARE NEGOCE FISC

SOCIETE MIRAK SARL AU
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

FIDUCIARE NEGOCE FISC
 N°159 BD(ABDELLAH

 GENOUN HAY HASSANI APP
 N°2 1R(ETAGE(TAGHZOUT

 ،INEZGANE(INEZGANE، 86150

INEZGANE MAROC
 SOCIETE MIRAK SARL AU

وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : الرقم 67 
مكرر وارع عبد الكريم الخطابي 
الدويرة الجهادنة ايزكان 86360 

ايزكان املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.          13231

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل) (2020 يويبر) (26 املؤرخ في)
SOCIETE MIRAK SARL AU)وركة)
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)
 200.000 رأسمالها) مبلغ  الوحيد 
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي الرقم)
67)مكرر وارع عبد الكريم الخطابي)
 86360 ايزكان) الجهادنة  الدويرة 
ايزكان املغرب يتيجة النعدام فرص)

الشغل.
و عين:

و) انس  ( بناكوزالن) السيد)ة()
الزيقة) اوه  ايامر  اقامة  عنوايه)ا()
الجهادنة) الدويرة  الزيتون  حي  (403
)ة() املغرب كمصفي) ايزكان  (86360

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
 67 2020)وفي الرقم) 26)يويبر) بتاريخ)
الخطابي) الكريم  عبد  وارع  مكرر 
 86360 ايزكان) الجهادنة  الدويرة 

ايزكان املغرب.
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
ماي) (10 بتاريخ) ( بايزكان) االبتدائية 

2021)تحت رقم)1079.
427I

tamocol

تاموكول
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

tamocol
 BUREAU(N 1 / 447 ALMASAR
 SIDI(GHANEM(MARRAKECH ،

40000، Marrakech(MAROC

تاموكو8 وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 10 دوار 

ماريغا ويركان أسني الحوز مراكش - 

40000 الحوز  املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

114897

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (24

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

تاموكو8.

:)مقاو8 في) غرض الشركة بإنجاز)

التسيير الفالحي)

تربية املوا�سي..

دوار) (10 (: عنوان املقر االجتماعي)

(- ماريغا ويركان أسني الحوز مراكش)

40000)الحوز))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد ادم وكري):))1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد ادم وكري عنوايه)ا()دوار))

مراكش)) الحوز  اسني  ويركان  مريغة 

40000)مراكش))املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ادم وكري عنوايه)ا()دوار))

مراكش)) الحوز  اسني  ويركان  مريغة 

40000)مراكش))املغرب.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
ماي) (18 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2021)تحت رقم)124078.

428I

cosmetique sara el yacoubi

كوسميتيك سرى اليعقوبي
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

cosmetique sara el yacoubi
حي ابن تومرت و حي الوزان عمارة 
الحمراء رقم 17 الطابق 1 رقم 1 
طنجة ، 90000، طنجة املغرب

كوسميتيك سرى اليعقوبي  وركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي ابن 
تومرت و حي حسن الوزان عمارة 

الحمراء رقم 17 الطابق االو8 رقم 1 
طنجة - 90000  طنجة املغرب
تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

116529
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (22
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

كوسميتيك سرى اليعقوبي).
تسويق) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

وتوزيع مستحضرات التجميل.
ابن) حي  (: عنوان املقر االجتماعي)
عمارة) الوزان  حسن  حي  و  تومرت 
الحمراء)رقم)17)الطابق االو8 رقم)1 

طنجة)-)90000))طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
التشبيبي) الرزاق  عبد  السيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (700   :

للحصة.



عدد)5667 - 28)ووا8)1442 )9)نوييو)2021)الجريدة الرسمية   11878

 100 ( (: ( التشبيبي) مراد  السيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 100 ( (: ( التشبيبي) جال8  السيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 100 ( (: اليعقوبي) السيدة مليكة 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

التشبيبي) الرزاق  عبد  السيد 
حي) الروفي  عمارة  (23 عنوايه)ا()
املسيرة الخصراء)الطابق)7)عمارة)20 

طنجة)90000))طنجة املغرب.
عنوايه)ا() ( السيد مراد التشبيبي)
 7 رقم) الرجاء) عمارة  الجزيرة  حي 

طنجة)90000))طنجة املغرب.
السيد جال8 التشبيبي))عنوايه)ا()
23)عمارة الروفي حي املسيرة الخصراء)
  90000 طنجة) (20 عمارة) (7 الطابق)

طنجة املغرب.
اليعقوبي) ماليكة  السيدة 
حي) الروفي  عمارة  (23 عنوايه)ا()
املسيرة الخصراء)الطابق)7)عمارة)20 

طنجة)90000))طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
التشبيبي) الرزاق  عبد  السيد 
حي) الروفي  عمارة  (23 عنوايه)ا()
املسيرة الخصراء)الطابق)7)عمارة)20 

طنجة)90000))طنجة املغرب
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
ماي) (19 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)4641.
429I

COSLOCAL

COSLOCAL SARL
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

COSLOCAL
 N 22 HAY(AL(QODS ، 45000،

ouarzazate(maroc
COSLOCAL SARL وركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي : دوار 

بويقبى اماسين سكوره ورزازات  - 
45550 ورزازات  املغرب

تأسيس وركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
11509

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (17
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.COSLOCAL SARL
غرض الشركة بإنجاز):))-1)صناعة)

منتجات التجميل
ومواد) الصابون  صناعة  (2-

التطهير ومواد التنظيف.
دوار) (: (: االجتماعي) املقر  عنوان 
(- ( ورزازات) سكوره  اماسين  بويقبى 

45550)ورزازات))املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 20.000 ( الشركة:) رأسما8  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد عبد اللطيف انت الطالب)
درهم) (100 بقيمة) حصة  (100   :

للحصة).
السيد الحسين بوخنشوش):))100 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد عبد اللطيف انت الطالب)
الوحده)) حي  (1594 رقم) عنوايه)ا()

45000)ورزازات املغرب.
بوخنشوش) الحسين  السيد 
القذس)) حي  (22 رقم) ( عنوايه)ا()

45000)ورزازات املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد اللطيف انت الطالب)
الوحده)) حي  (1594 رقم) عنوايه)ا()

45000)ورزازات املغرب
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
ماي) (19 بتاريخ) ( االبتدائية بورزازات)

2021)تحت رقم)551.
430I

TEMESNA SARL

LAGNANET OLIVIERS SARL

وركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

TEMESNA SARL

 APPT(N°2 RESIDENCE

 YOUSSEF BD MMOHAMED

 V(SETTAT، 26000، SETTAT

MAROC

 LAGNANET OLIVIERS SARL

وركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

لكنايط الرقم 103 سطات - 26000 

سطات املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.5995

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2020 أكتوبر) (02 في) املؤرخ 

املصادقة على):

تفويت السيد))ة()عبد هللا))بلفقيه)

حصة اجتماعية من أصل) (52.000

)ة() السيد) ( لفائدة) حصة  (52.000

 ALB CONSTRUCTION SARL AU

بتاريخ)30)دجنبر)2020.

تفويت السيد))ة()املعطي الراويق)

حصة اجتماعية من أصل) (78.000

)ة() السيد) ( لفائدة) حصة  (78.000

 30 بتاريخ) (2E BATIMENTS  SARL

دجنبر)2020.

تفويت السيد))ة()املعطي الراويق)

حصة اجتماعية من أصل) (52.000

)ة() السيد) ( لفائدة) حصة  (52.000

IA2CONST SARL)بتاريخ)29)دجنبر)

.2020

مصطفى)) )ة() السيد) تفويت 

اجتماعية) حصة  (26.000 الحسني)

لفائدة)) حصة  (26.000 أصل) من 

السيد))ة()IA2CONST SARL)بتاريخ)

29)دجنبر)2020.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

08)مارس) )بتاريخ) االبتدائية بسطات)

2021)تحت رقم)121/21.

431I

زوبير بوتغماس

STE TORNE TOP SARL

وركة ذات املسؤولية املحدودة

استدراك خطٍإ

استدراك خطٍإ وقع بالجريدة 

الرسمية

زوبير بوتغماس

اكنو8 املركز تازة ، 35050، تازة 

املغرب

STE TORNE TOP SARL وركة 

ذات املسؤولية املحدودة

 وعنوان مقرها اإلجتماعي القدس 2 

مجموعة 1 رقم 193 تازة - 35000 

تازة املغرب.

 إستدراك خطٍإ وقع بالجريدة 

الرسمية عدد 5666 بتاريخ 02 نوييو 

.2021

الشخصية) األسماء) (: من) بدال 

الشركة) مسيري  ومواطن  والعائلية 

الهمروش) مالك  سارة  السيدة  (:

1)رقم) 2)مجموعة) عنوايه)ا()القدس)

تازة املغرب السيد) (35000 تازة) (193

وارع) عنوايه)ا() العابد  ابراهيم 

محمد الخامس عمارة كيوم طيل رقم)

10)تازة)35000)تازة املغرب

نقرأ):)األسماء)الشخصية والعائلية)

السيدة) (: الشركة) مسيري  ومواطن 

سارة مالك الهمروش عنوايه)ا()وارع)

محمد الخامس عمارة كيوم طيل رقم)

السيد) املغرب  تازة  (35000 تازة) (10

 2 القدس) العابد عنوايه)ا() ابراهيم 

مجموعة)1)رقم)193)تازة)35000)تازة)

املغرب

الباقي بدون تغيير.

432I
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ائتمايية ماهر

AMADO TRANS
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

ائتمايية ماهر

1 عمارة العبا�سي وارع عال8 بن 

عبد هللا ، 26050، ابن أحمد 

املغرب

AMADO TRANS وركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

البكاكشة وارع محمد الخامس 

الطابق 3 البروج-سطات - 26250 

سطات املغرب

تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

6533

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (03

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AMADO TRANS

:)مقاو8 في) غرض الشركة بإنجاز)

يقل البضائع

مقاو8 في االوغا8 املختلفة

تاجر في مواد البناء.

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الخامس) محمد  وارع  البكاكشة 

 26250 (- البروج-سطات) (3 الطابق)

سطات املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 80.000 ( الشركة:) رأسما8  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 200 ( (: السيد القيصوني لحسن)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد القيصوني الحسين):))200 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 200 ( (: السيد القيصوني املهدي)
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 200 ( (: السيد القيصوني سعيد)
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

القيصوني) لحسن  السيد 
الناصرية) تعاويية  دوار  عنوايه)ا()
سطات) (26250 البروج) مسكورة 

املغرب.
القيصوني) الحسين  السيد 
املنزه) تجزئة  القدس  حي  عنوايه)ا()
 20450 البريو�سي) (29 رقم) (1 زيقة)

الدار البيضاء)املغرب.
القيصوني) املهدي  السيد 
الناصرية) تعاويية  دوار  عنوايه)ا()
سطات) (26250 البروج) مسكورة 

املغرب.
القيصوني) سعيد  السيد 
الناصرية) تعاويية  دوار  عنوايه)ا()
سطات) (26250 البروج) مسكورة 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
القيصوني) املهدي  السيد 
الناصرية) تعاويية  دوار  عنوايه)ا()
سطات) (26250 البروج) مسكورة 

املغرب
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
ماي) (24 بتاريخ) ( االبتدائية بسطات)

2021)تحت رقم)21/238.
434I

JAD(BUSINESS(&(WORKSHOP

 MOROCCO TRADING &
NETWORKING

وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد
تفويت حصص

JAD(BUSINESS & WORKSHOP
 RES  AL(HOUDA(RUE

 MOHAMED BALFREJ GH
 2 IMM 90 ETG 3 APT 15
 SIDI(MOUMEN ، 20000،

CASABLANCA MAROC
 MOROCCO(TRADING &

NETWORKING وركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 46 وارع 

الزرقطوني الطابق 2 الشقة رقم 6 - 
20000 الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.401749
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت) (2021 ماي) (05 في) املؤرخ 

املصادقة على):
محمد) عطار  )ة() السيد) تفويت 
أصل) من  اجتماعية  حصة  (1.000
)ة() السيد) ( لفائدة) حصة  (1.000
ماي) (05 بتاريخ) الجوهري  نونس 

.2021
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم  (
 10 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)777721.

436I

JURISMAG SARL

 ASSURANCES SBIT SARL
AU

إعالن متعدد القرارات

JURISMAG SARL
 5Rue(Pléiades, Résidence

 Imrane,(En face école primaire
 Abdelmoumen(, Appt(N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،
Casablanca Maroc

 ASSURANCES SBIT SARL AU
«وركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد»
وعنوان مقرها االجتماعي: تجزئة 
بدر ، تجزئة 175، رقم 3، تـيط 

مليل ، الدارالبيضاء - 20000 الدار 
البيضاء املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.231223
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
اتخاذ) تم  (2021 ماي) (12 في) املؤرخ 

القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ننص على مانلي:)

املصادقة واملوافقة على عقد تحويل)

500)سهم تعود ملكيتها للسيد جما8)

 ASSURANCES وركة) في  كادنم 

لصالح السيد عبد) (SBIT SARL AU

اللطيف األيصاري

قرار رقم)2:)الذي ننص على مانلي:))

العنوان) إلى  الشركة  مقر  تحويل 

التالي):)2،)وارع الزرقطوني)،)الطابق)

األر�سي،)الدار البيضاء

قرار رقم)3:)الذي ننص على مانلي:)

تغيير اسم الشركة الذي أصبح اعتباًرا)

 ASSURANCES EL اليوم) هذا  من 

ANSARI CASABLANCA

قرار رقم)4:)الذي ننص على مانلي:)

من) (14 و) (6 و) (4 و) (2 املواد) تعدنل 

النظام األسا�سي للشركة

قرار رقم)5:)الذي ننص على مانلي:)

قبو8 استقالة املسير الوحيد للشركة)

السيد جما8 كاظم

قرار رقم)6:)الذي ننص على مانلي:)

والسيد) كاظم  جما8  السيد  تعيين 

مسيرنن) األيصاري  اللطيف  عبد 

للشركة لفترة غير محدودة

قرار رقم)7:)الذي ننص على مانلي:)

تحيين النظام األسا�سي للشركة

وتبعا لذلك تم تعدنل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

على) ننص  الذي  (:2 رقم) بند 

الذي) الشركة  اسم  تغيير  مانلي:)

 ASSURANCES EL ANSARI أصبح)

CASABLANCA

بند رقم)4:)الذي ننص على مانلي:))

العنوان) إلى  الشركة  مقر  تحويل 

التالي):)2،)وارع الزرقطوني)،)الطابق)

األر�سي،)الدار البيضاء

بند رقم))6):)الذي ننص على مانلي:)

هو) األيصاري  اللطيف  عبد  السيد 

املالك لجميع اسهم الشركة.



عدد)5667 - 28)ووا8)1442 )9)نوييو)2021)الجريدة الرسمية   11880

على) ننص  الذي  (:14 رقم) بند 

كاظم) جما8  السيد  تعيين  مانلي:)

األيصاري) اللطيف  عبد  والسيد 

مسيرنن للشركة لفترة غير محدودة

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

 18 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)778681.

437I

JAD(BUSINESS(&(WORKSHOP

 MOROCCO TRADING &

NETWORKING

وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تعيين مسير جدند للشركة

JAD(BUSINESS & WORKSHOP

 RES  AL(HOUDA(RUE

 MOHAMED BALFREJ GH

 2 IMM 90 ETG 3 APT 15

 SIDI(MOUMEN ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 MOROCCO(TRADING &

NETWORKING  وركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 46 وارع 

الزرقطوني الطابق 2 الشقة رقم 6 - 

20000 الدار البيضاء املغرب.

تعيين مسير جدند للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.401749

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تعيين) تم  (2021 ماي) (05 في) املؤرخ 

مسير جدند للشركة السيد)ة()عطار)

محمد كمسير وحيد

تبعا لقبو8 استقالة املسير.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

 10 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)777721.

438I

S CONSEILS

مكتبة رياض الصفاء
وركة ذات املسؤولية املحدودة

استدراك خطٍإ

بالجريدة) وقع  خطٍإ) استدراك 

الرسمية

S CONSEILS

 ETAGE( 2( N°2( BLOC( 21( HAY

 HASSANI( ،( 40006،( marrakech

maroc

مكتبة رياض الصفاء)وركة ذات)

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة) (

(- مراكش) (266 رقم) القصر  رياض 

40006)مراكش املغرب.

بالجريدة) وقع  خطٍإ) إستدراك  (

الرسمية عدد).)بتاريخ)24)ماي)2021.

بدال من):).

نقرأ):).

الباقي بدون تغيير.

439I

S CONSEILS

مكتبة رياض الصفاء
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

S CONSEILS

 ETAGE 2 N°2 BLOC 21 HAY

 HASSANI ، 40006، marrakech

maroc

مكتبة رياض الصفاء وركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

رياض القصر رقم 266 مراكش 

مراكش 40006 مراكش املغرب

تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

114753

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (25

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 
املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
مكتبة) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

رياض الصفاء.
غرض الشركة بإنجاز):)بيع اللوازم)

املدرسية بالتقسيط.
تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
مراكش) (266 رقم) القصر  رياض 

مراكش)40006)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيدة صفاء)خالق):)600)بقيمة)

100)درهم.
السيد عماد الصياد):)400)بقيمة)

100)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوايه)ا() خالق  صفاء) السيدة 
تجزئة رياض القصر رقم)266)مراكش)

40006)مراكش املغرب.
عنوايه)ا() الصياد  عماد  السيد 
برلين) (1011514199 أملاييا) برلين 

أملاييا.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوايه)ا() خالق  صفاء) السيدة 
تجزئة رياض القصر رقم)266)مراكش)

40006)مراكش املغرب
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
ماي) (10 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2021)تحت رقم)123937.
440I

ALPHAIZ(CONSULTING(&(ENGINEERING

فريوفريسور
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسما8 الشركة

 ALPHAIZ(CONSULTING &
ENGINEERING

 AVENUE MOHAMED V, ,66
 ESCALIER(C, 3ème(ETAGE(NU%
 4 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
فريوفريسور وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي وارع 
موالي اسماعيل اقامة موالي 

اسماعيل الطابق السابع رقم 25 - 
90000 طنجة املغرب.
رفع رأسما8 الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.29351

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
رفع) تم  (2021 ماي) (18 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسما8 
من) أي  درهم») (4.000.000»
«2.000.000)درهم»)إلى)«6.000.000 
تقدنم حصص) ( (: عن طريق) درهم»)

يقدنة أو عينية.
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
ماي) (24 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)242597.
441I

ALPHAIZ(CONSULTING(&(ENGINEERING

ل ط اينيرجي
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

 ALPHAIZ(CONSULTING &
ENGINEERING

 AVENUE MOHAMED V, ,66
 ESCALIER(C, 3ème(ETAGE(NU%
 4 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
8 ط اننيرجي وركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي وارع 
تارودايت ، مجمع أبراج طنجة ، 
بلوك 6 ، مكتب رقم 13 - 90000 

طنجة  املغرب
تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

116449
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (03
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
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ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

8 ط) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

اننيرجي.

دراسة) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

)تكييف) التقنية) الطرود  وتركيب 

سباكة) (، كهرباء) (، تدفئة) (، تهوية) (،

(... مراقبة) كاميرات  (، وكشف حريق)

الخ(.

وارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

(، طنجة) أبراج  مجمع  (، تارودايت)

 90000  -  13 مكتب رقم) (، (6 بلوك)

طنجة))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

((: العيساوي) العزيز  عبد  السيد 

800)حصة بقيمة)100)درهم للحصة)

 200 ( (: الزغاري) سليم  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

العيساوي) العزيز  عبد  السيد 

 AL IRFANE 2 VILLAS عنوايه)ا()

 CAP SPARTEL VILLA NO 507

TANGER  90000)طنجة املغرب.

عنوايه)ا() الزغاري  سليم  السيد 

 COMPLEXE BARAKA 01 IMM

NR 19 TANGER  90000 35)طنجة))

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

العيساوي) العزيز  عبد  السيد 

 AL IRFANE 2 VILLAS عنوايه)ا()

 CAP SPARTEL VILLA NO 507

TANGER  90000)طنجة املغرب

عنوايه)ا() الزغاري  سليم  السيد 

 COMPLEXE BARAKA 01 IMM

NR 19 TANGER  90000 35)طنجة)

املغرب.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (17 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)242403.

442I

خبرة))الشرق

KHADAMAT BERKANE

إعالن متعدد القرارات

خبرة  الشرق

49 وارع البكاي لهبيل اقامة رياض 

املدننة وقة رقم 3 بركان 49 وارع 

البكاي لهبيل اقامة رياض املدننة 

وقة رقم 3 بركان، 699، بركان 

املغرب

KHADAMAT BERKANE «وركة 

ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجتماعي: زاوية 

مراكش وزيقة 174 حي القدس 

بركان - - بركان املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.3531

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

اتخاذ) تم  (2021 ماي) (03 في) املؤرخ 

القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ننص على مانلي:)

تغييرتسمية الشركة

قرار رقم)2:)الذي ننص على مانلي:)

تغيير نشاط الشركة

وتبعا لذلك تم تعدنل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند رقم)2:)الذي ننص على مانلي:)

تغيير تسمية الشركة

بند رقم)3:)الذي ننص على مانلي:)

تغيير نشاط الشركة

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (24 بتاريخ) ( ببركان) االبتدائية 

2021)تحت رقم)283/2021.

443I

FIDUMOSSA AUDIT

HAUTE COUTURE RIFKI
وركة ذات املسؤولية املحدودة

حل وركة

FIDUMOSSA AUDIT

 BD OUJDA LOT 25

 WAFA(MARINA(II(APPT 1

 MOHAMMEDIA ، 28810،

Mohammadia MAROC

HAUTE COUTURE RIFKI وركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي 114 

تجزئة حي الوفاء الطابق األر�سي  - 

28810 املحمدنة املغرب.

حل وركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.21739

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

2020)تقرر حل) 31)دجنبر) املؤرخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  وركة 

مبلغ) ( (HAUTE COUTURE RIFKI

وعنوان) درهم  (100.000 رأسمالها)

حي) تجزئة  (114 اإلجتماعي) مقرها 

 28810 (- ( األر�سي) الطابق  الوفاء)

لعدم) (: (8 يتيجة  املغرب  املحمدنة 

تحقيق الهدف التجاري.

 114 ب) التصفية  مقر  حدد  و 

األر�سي) الطابق  الوفاء) حي  تجزئة 

املحمدنة)-)28810)املحمدنة املغرب.)

و عين:

و) ريفقي  ( اسماعيل) ( السيد)ة()

 93150   6 ابن رود رقم) عنوايه)ا()

مرتيل املغرب كمصفي))ة()للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

 22 بتاريخ) ( باملحمدنة) االبتدائية 

فبرانر)2021)تحت رقم)473.

445I

BEVTRA

BEVTRA
وركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسما8 الشركة

BEVTRA
 N°15 Avenue(Al(Abtal(appt 4
 Agdal(RABAT ، 10090، RABAT

MAROC
BEVTRA وركة ذات املسؤولية 

املحدودة
 N°15 وعنوان مقرها اإلجتماعي

 Avenue(Al(Abtal(appt 4 Agdal
.RABAT - 10090 RABAT(MAROC

رفع رأسما8 الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.140233
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) (2021 فبرانر) (23 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسما8  رفع 
«400.000)درهم»)أي من)«100.000 
عن) درهم») (500.000» إلى) درهم»)
أو) يقدنة  حصص  تقدنم  ( (: طريق)

عينية.
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
مارس) (23 بتاريخ) ( بالرباط) التجارية 

2021)تحت رقم)5824.
446I

 FIDUCIAIRE D ALLIANCE STRATEGIQUE

CONSULTING

 STE SLIMVISION
TECHNOLOGY

وركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجتماعي للشركة

 FIDUCIAIRE D ALLIANCE
STRATEGIQUE CONSULTING
 BOITE(POSTAL(N° 1892 BAM
 FES(ATLAS(FES ، 30000، FES

MAROC
 STE SLIMVISION

TECHNOLOGY وركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم:136 
وارع املنامــة الزهـــــور 1 فــــــاس - 

30000 فـــــاس املغــــرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة
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رقم التقييد في السجل التجاري 

.52411

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)26)أبريل)2021)تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

الزهـــــور) املنامــة  وارع  «رقم:136)

املغــــرب») فـــــاس  (30000 (- فــــــاس) (1

النهصــة) زيقة  السفلي  (33 «رقم:) إلى)

تجزئــة فضيلـــة)1)طريق عين الشقف)

فــــاس.)-)30000)فــــاس))املغــــرب».

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

التجارية بفاس))بتاريخ)19)ماي)2021 

تحت رقم)2408.

447I

AL HUDA CONSEIL SARL

PILLAR IMO
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

AL HUDA CONSEIL SARL

71 وارع محمد الزرقطوني اقامة 

كوثر الشقة 9 ، 30000، فاس 

املغرب

PILLAR IMO وركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي الرقم 

5 اقامة النزهة وارع عبد الواحد 

العراقي الشقة 1 م ج - 30000 فاس 

املغرب

تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

67919

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (21

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 PILLAR(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.IMO

منعش) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

عقاري)-)مقاولة في اآلوغا8 العامة.

الرقم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الواحد) عبد  وارع  النزهة  اقامة  (5

العراقي الشقة)1)م ج)-)30000)فاس)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: الرغوت) عاد8  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 400 ( (: السيد خالد وزاني تهامي)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد محمد حسن وزاني تهامي):))

100)حصة بقيمة)100)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوايه)ا() الرغوت  عاد8  السيد 

دوار بويب الريح سبع روا�سي)30000 

فاس املغرب.

السيد خالد وزاني تهامي عنوايه)ا()

وارع أبي هريرة زيقة الباياما رقم)69 

الزهور)1  30000)فاس املغرب.

السيد محمد حسن وزاني تهامي)

زيقة) هريرة  أبي  وارع  عنوايه)ا()

 30000   1 الزهور) (69 رقم) الباياما 

فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوايه)ا() الرغوت  عاد8  السيد 

دوار بويب الريح سبع روا�سي)30000 

فاس املغرب

السيد خالد وزاني تهامي عنوايه)ا()

وارع أبي هريرة زيقة الباياما رقم)69 

الزهور)1  30000)فاس املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

التجارية بفاس))بتاريخ)21)ماي)2021 

تحت رقم)2454.
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UNIVERS JOUHARI

SADA TRANSPORT
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

UNIVERS JOUHARI

80 وارع موالي سليمان الطابق 2 

الرقم 1 عين السبع ، 20590، الدار 

البيضاء املغرب

SADA TRANSPORT وركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 2 

حي القدس تجزئة J الطابق 3 الرقم 

24 سيدي البريو�سي - 20610 

الدارالبيضاء املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.169595

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في)21)أبريل)2021)تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

«عمارة)2)حي القدس تجزئة)J)الطابق)

(- البريو�سي) سيدي  (24 الرقم) (3

20610)الدارالبيضاء)املغرب»)إلى)«4 

الطابق) (13 وارع أحمد مكوار الرقم)

4)عين السبع)-)20590)الدارالبيضاء))

املغرب».

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

 18 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)778658.
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Face Gestion

MCT YOUBI SARL AU
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

Face Gestion

اقامة املحيط زيقة اوسلو رقم 12 

املحيط ، 10040، الرباط املغرب

MCT YOUBI SARL AU وركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 13 

تجزئة 6 يويبر - 12010 تمارة املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

133067

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (05

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 MCT (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.YOUBI SARL AU

البناء) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

واألعما8 املتنوعة.

 13 رقم) (: عنوان املقر االجتماعي)

تجزئة)6)يويبر)-)12010)تمارة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: طيوبي) محمد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوايه)ا() طيوبي  محمد  السيد 

12010)تمارة) 6)يويبر) 13)تجزئة) رقم)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوايه)ا() طيوبي  محمد  السيد 

12010)تمارة) 6)يويبر) 13)تجزئة) رقم)

املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (18 بتاريخ) ( بتمارة) االبتدائية 

2021)تحت رقم)5678.
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etablissement darwinier

HUITRES BIO
وركة التوصية البسيطة

تأسيس وركة

Huitres bio

 HAY(OUM(TOUNSSI(NR 116

 DAKHLA ، 73000، dakhla

maroc

Huitres bio وركة التوصية 

البسيطة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي ام 

التون�سي رقم 116 الداخلة - 73000 

الداخلة املغرب

تأسيس وركة التوصية البسيطة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

18189

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (16

األسا�سي لشركة التوصية البسيطة)

باملميزات التالية:

التوصية) وركة  (: الشركة) وكل 

البسيطة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.Huitres bio

(: بإنجاز) الشركة  غرض 

املائية,معالجة) األحياء) تربية 

املأكوالت) جميع  وحفظ  وتغليف 

واالستيراد) العامة  البحرية,التجارة 

والتصدنر,)بناء)وتشغيل وحدة تبرند)

على األرض أو البحر)..

ام) حي  (: االجتماعي) املقر  عنوان 

التون�سي رقم)116)الداخلة)-)73000 

الداخلة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأسما8  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (20 ( (: باباه) السيد بشري 

بقيمة)2.000)درهم للحصة).

 20 ( (: ( الهاومي) احمتو  السيد 

حصة بقيمة)2.000)درهم للحصة).

حصة) (20 ( (: السيدة مينتو باباه)

بقيمة)2.000)درهم للحصة).

20)حصة) ( (: ( السيدة لفلحة باباه)
بقيمة)2.000)درهم للحصة).

حصة) (20 ( (: ( بابا بسمير) ( السيد)
بقيمة)2.000)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

بابا بسمير))عنوايه)ا()حي) ( السيد)
ام التون�سي رقم)17)الداخلة))73000  

الداخلة املغرب.
عنوايه)ا() ( باباه) لفلحة  السيدة 
الداخلة) (1/1125 حي اغريبالت رقم)

73000))الداخلة املغرب.
عنوايه)ا() باباه  مينتو  السيدة 
الداخلة) (1/1125 حي اغريبالت رقم)

73000))الداخلة املغرب.
السيد احمتو الهاومي))عنوايه)ا()
الداخلة) (116 رقم) التون�سي  ام  حي 

73000))الداخلة املغرب.
حي) السيد بشري باباه عنوايه)ا()
الداخلة) (1/1125 رقم) اغريبالت 

73000))الداخلة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
بابا بسمير))عنوايه)ا()حي) ( السيد)
ام التون�سي رقم)17)الداخلة)73000  

الداخلة املغرب
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
 12 بتاريخ) ( االبتدائية بوادي الدهب)

ماي)2021)تحت رقم)-.
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Auditranis sarl-au

STE IMOTRAV HIBATALLAH
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

Auditranis sarl-au
 Immeuble(B›3 appartement 2
 almansour 1 meknes ، 50000،

Meknes Maroc
 STE IMOTRAV HIBATALLAH

وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : 
 MAGASIN(AU(RDC(N°19 LOT

 NGASA(SIDI(SAID - 50000

مكناس املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.40159

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2021 ماي) (10 في) املؤرخ 
 STE IMOTRAV HIBATALLAH
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
رأسمالها) مبلغ  الوحيد  الشريك 
مقرها) وعنوان  درهم  (10.000
 MAGASIN AU RDC اإلجتماعي)
 N°19( LOT( NGASA( SIDI( SAID( -
50000)مكناس املغرب يتيجة لعدم)

تحقيق االهداف املسطرة للشركة.
و عين:

  M’HAMED السيد)ة()
عنوايه)ا() و  (BELAMKADEM
 02RUE TAHA HOUCINE ETG 07
الدار) (RES CERNA TRAVA 20000
البيضاء)املغرب كمصفي))ة()للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
 MAGASIN(بتاريخ)10)ماي)2021)وفي
 AU(RDC(N°19(LOT(NGASA(SIDI

SAID - 50000)مكناس املغرب.
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
ماي) (21 بتاريخ) ( بمكناس) التجارية 

2021)تحت رقم)179.

455I

CABINET BCA SARL

NEGOCE FD JERADA
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

CABINET BCA SARL
 Angle Bd Sidi Mohamed ben
 Abdellah(et(Bd(des(FAR, 1er
 étage(n°2 ، 60000، OUJDA

MAROC
NEGOCE FD JERADA وركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي عال8 
بن عبد هللا رقم د21 حا�سي بال8  - 

40600 جرادة املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

37369

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (27

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.NEGOCE FD JERADA

يقل) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغير.

عنوان املقر االجتماعي):)حي عال8)

(- ( بن عبد هللا رقم د21)حا�سي بال8)

40600)جرادة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: ( السيد املعطي افضيل)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد املعطي افضيل))عنوايه)ا()

حي عال8 بن عبدهللا رقم د)21)حا�سي)

بال8)))40600)جرادة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد املعطي افضيل))عنوايه)ا()

حي عال8 بن عبدهللا رقم د)21)حا�سي)

بال8))40600)جرادة املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (21 بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

2021)تحت رقم)1872.
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املركز الجهوي لالستثمار لجهة درعة تافياللت ملحقة)

ورزازات

 SOCIÉTÉ ALIMENTATION

AIT MOUSSA SARL
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

املركز الجهوي لالستثمار لجهة درعة 

تافياللت ملحقة ورزازات

وارع موالي رويد عمارة دادس 

الطابق االو8 ورزازات، 45000، 

ورزازات املغرب

 SOCIÉTÉ(ALIMENTATION(AIT

MOUSSA SARL  وركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 

ادلسان - 45000 ورزازات املغرب

تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

11517

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (26

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 SOCIÉTÉ( ALIMENTATION( AIT

. MOUSSA SARL

بيع) (* (: بإنجاز) الشركة  غرض 

جميع))املواد))الغذائية)

*)املوسامة.

دوار) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

ادلسان)-)45000)ورزازات املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأسما8  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

السيدة انت مو�سى سميرة):))100 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

سميرة) مو�سى  انت  السيدة 

 45000 تارميكت) تاجدة  عنوايه)ا()

ورزازات املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد انت مو�سى ملود))عنوايه)ا()

ورزازات) (45000 تارميكت) تاجدة 

املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (24 بتاريخ) ( االبتدائية بورزازات)

2021)تحت رقم)340.
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RADFID

FARADAY
وركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسما8 الشركة

RADFID

 ROCHES NOIRES

 CASABLANCA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

FARADAY وركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 13 زيقة 

ليسبار وارع الجيرويد  تجزئة 

سفيان رقم 11 سيدي معروف 

الدار البيضاء 20000 الدار البيضاء 

املغرب.

رفع رأسما8 الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.70327

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم) (2016 دجنبر) (19 في) املؤرخ 

قدره) بمبلغ  الشركة  رأسما8  رفع 

من) أي  درهم») (1.000.000»

«3.000.000)درهم»)إلى)«4.000.000 

تقدنم حصص) ( (: عن طريق) درهم»)

يقدنة أو عينية.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

 06 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبرانر)2017)تحت رقم)626149.
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نولدوز

يولدوز
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

نولدوز

04 إقامة النجد اوه 202 حي 

 res najd E202 04 مبروك مراكش

 ،Marrakech(mabrouka، 40000

مراكش املغرب

نولدوز وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 04 إقامة 

النجد اوه 202 حي مبروك مراكش - 

40000 مراكش املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

114937

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (14

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)نولدوز.

خدمات) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

النظافة والتعقيم

خدمات الحدنقة

خدمات األمن الخاص

خدمات التوصيل

خدمات األوهار)

عالقة) لها  التي  الخدمات  كل 

بالخدمات السالف الذكر

عنوان املقر االجتماعي):)04)إقامة)

202)حي مبروك مراكش)-) النجد اوه)

40000)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأسما8  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 100 ( (: قسوح) طارق  الشركة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوايه)ا() قسوح  طارق  السيد 

04)إقامة النجد اوه)202)حي مبروكة)

Qassouhtarik222@ مراكش)

gmail.com))مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوايه)ا() قسوح  طارق  السيد 

202حي مبروكة) 04)إقامة النجد اوه)

مراكش)40000)مراكش املغرب.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (18 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2021)تحت رقم)124103.

459I

PATISSERIE CLAFOUTIS

PATISSERIE CLAFOUTIS
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

PATISSERIE CLAFOUTIS

حي األيدلس زيقة اليمن رقم 10 

وجدة ، 60000، وجدة املغرب

PATISSERIE CLAFOUTIS وركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

األيدلس زيقة اليمن رقم 10 وجدة - 

60000 وجدة املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

37349

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القايون) (2021 مارس) (11

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PATISSERIE CLAFOUTIS

(: بإنجاز) الشركة  غرض 

(BOULANGER(EXPLOITANT

 FABRICANT DE PATISSERIE

.COMMUNE

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

األيدلس زيقة اليمن رقم)10)وجدة)-)

60000)وجدة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)2021)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد وسام بووعيب عنوايه)ا()

 10 رقم) اليمن  زيقة  األيدلس  حي 

وجدة)60000)وجدة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد وسام بووعيب عنوايه)ا()

 10 رقم) اليمن  زيقة  األيدلس  حي 

وجدة)60000)وجدة املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (19 بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

2021)تحت رقم)-.

460I

TGE FIDUS

INDUTLY
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

TGE FIDUS

 HAY(EL(WAHDA(N°168

 MOHAMMEDIA ، 28804،

MOHAMMEDIA MAROC

INDUTLY  وركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي  612 

وارع واد املخازن السعادة العاليا 

املحمدنة - 28820 املحمدنة املغرب

تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
28129

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (11
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. INDUTLY
أعما8) (: بإنجاز) الشركة  غرض 
والتشييد) البناء) وأعما8  الحدند 

املختلفة)).
 612 ( (: االجتماعي) املقر  عنوان 
العاليا) السعادة  املخازن  واد  وارع 
املحمدنة)-)28820)املحمدنة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 ( الشركة:) رأسما8  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
((: الحطاب) الصماد  عبد  السيد 
100)حصة بقيمة)100)درهم للحصة
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
الحطاب) الصماد  عبد  السيد 
عنوايه)ا()85)ودادنة النصر املحمدنة)

28830)املحمدنة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الحطاب) الصماد  عبد  السيد 
عنوايه)ا()85)ودادنة النصر املحمدنة)

28830)املحمدنة املغرب
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
20)ماي) االبتدائية باملحمدنة))بتاريخ)

2021)تحت رقم)1196.
461I

CECOGEL / SARL

MAROCONFI
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

CECOGEL / SARL
 RUE MED ABDOU IMM

 ESSAADA(BLOC(C 1° ETAGE
 N°1 - OUJDA ، 60000، OUJDA

MAROC
MAROCONFI وركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي وجدة، 15 
زيقة جما8 الدنن االفغاني الطابق 
رقم 1 رقم 3 - 60000 وجدة املغرب

تأسيس وركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
37353

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (28
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MAROCONFI
تعليب،) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

وتحويل،)وتجهيز الفواكه والخضر.
التصدنر واالستراد.

عنوان املقر االجتماعي):)وجدة،)15 
الطابق) االفغاني  الدنن  جما8  زيقة 
رقم)1)رقم)3 - 60000)وجدة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: بريسو8) كما8  السيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 1000 (: بريسو8) كما8  السيد  (
بقيمة)100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوايه)ا() بريسو8  كما8  السيد 
تجزئة) الفا�سي  عال8  وارع  وجدة،)
عال8 الفا�سي رقم)02. 60000)وجدة)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوايه)ا() ( السيد كما8 بريسو8)
تجزئة) الفا�سي  عال8  وارع  وجدة،)
عال8 الفا�سي رقم)02. 60000)وجدة)

املغرب.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (19 بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

2021)تحت رقم)1842.

462I

FIDUBAC SARL

LARGOTEX

وركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة)

FIDUBAC SARL

162مكرر وارع نوسف ابن تاوفين 

 NADOR، الشقة رقم 11 الناضور

62000، nador(maroc

LARGOTEX وركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي وارع 

طوكيو زيقة 7 رقم 28 الناظور - 

62000 الناظور املغرب.

توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.14253

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)24)ماي)2021)تمت إضافة)

إلى نشاط الشركة) التالية  األنشطة 

الحالي):

تصنيع املالبس وتحويلها.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم  (

ماي) (25 بتاريخ) ( االبتدائية بالناضور)

2021)تحت رقم)1050.

463I

COMPTE A JOUR

LAOUHID RENT CAR

وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

COMPTE A JOUR

 AV(SAKIA(EL(HAMRAE(N° 13

 2EME(ETG(N° 4 NADOR ،

62000، NADOR(MAROC

LAOUHID RENT CAR وركة ذات 

املسؤولية املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 
اصباين زيقة 61 رقم 31 - 62000 

الناظور املغرب
تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

22177
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (19
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.LAOUHID RENT CAR
كراء) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.
حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 62000  -  31 رقم) (61 اصباين زيقة)

الناظور املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد لوحيد محمد):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
السيد محمد حبيب):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوايه)ا() محمد  لوحيد  السيد 
 62000 31 61)رقم) حي اصبايا زيقة)

الناظور املغرب.
عنوايه)ا() حبيب  محمد  السيد 
حي اصبايا الزيقة)53)رقم)49 62000 

الناظور املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد اسامة حنين عنوايه)ا()حي)
اوالد لحسن)62000)الناظور املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
ماي) (19 بتاريخ) ( االبتدائية بالناضور)

2021)تحت رقم)1004.

464I

زوبير بوتغماس

 STE INSTITUT PRIVE
 DE FORMATION
 DES SOIGNANTS

PARAMEDICAUX TAZA
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

زوبير بوتغماس
اكنو8 املركز تازة ، 35050، تازة 

املغرب
 STE INSTITUT PRIVE DE

 FORMATION DES SOIGNANTS
PARAMEDICAUX TAZA وركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي املكاتب 
3،5،6 الكائنين بعمارة الحسنية 

الطريق الوطنية رقم 6 تازة - 35000 
تازة  املغرب

تأسيس وركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
6019

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (30
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 STE INSTITUT PRIVE DE  :
 FORMATION DES SOIGNANTS

.PARAMEDICAUX TAZA
 ECOLE (: بإنجاز) الشركة  غرض 
DE(FORMATION(D’INFIRMIERS
املكاتب) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الحسنية) بعمارة  الكائنين  (3،5،6
الطريق الوطنية رقم)6)تازة)-)35000 

تازة))املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد مصطفى لعيوني الودغيري))
درهم) (100 بقيمة) حصة  (800   :

للحصة).

((: ( السيد أمين لعيوني الودغيري)
200)حصة بقيمة)100)درهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
الودغيري))) لعيوني  أمين  السيد 
 2 العمارة) الزيات  ( تجزئة) عنوايه)ا()
الطابق)3)الشقة)6)حي موالي نوسف)

تازة)35000)تازة))املغرب).
لعيوني) مصطفى  ( السيد)
الزيات) ( تجزئة) عنوايه)ا() الودغيري 
6)حي موالي نوسف) الشقة) (2 عمارة)

تازة)35000)تازة))املغرب).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد))مصطفى لعيوني الودغيري)
 2 عمارة) الزيات  ( تجزئة) عنوايه)ا()

الشقة)6)حي موالي نوسف تازة)35
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
االبتدائية بتازة))بتاريخ)21)ماي)2021 

تحت رقم)280.
465I

COMPTE A JOUR

MAKRINI TRASRIF
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

COMPTE A JOUR
 AV(SAKIA(EL(HAMRAE(N° 13

 2EME(ETG(N° 4 NADOR ،
62000، NADOR(MAROC

MAKRINI TRASRIF وركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي زيقة 
سعليتي عال8 توكسيت ميضار ريف 

- 62000 الناظور املغرب
تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

247
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 ننانر) (19
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
.MAKRINI TRASRIF

غرض الشركة بإنجاز):)يقل السلع))
الداخلية والخارجية لحساب الغير.

زيقة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
سعليتي عال8 توكسيت ميضار ريف)

- 62000)الناظور املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد علي املقريني)):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
 500 ( (: املقريني) التجاني  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد علي املقريني))عنوايه)ا()حي)
 62000 الدريوش) ميضار  ( بوحجار)

الناظور املغرب.
السيد التجاني املقريني عنوايه)ا()
 62000 الدريوش) ميضار  ( ابهركايا)

الناظور املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد علي املقريني))عنوايه)ا()حي)
 62000 الدريوش) ميضار  ( بوحجار)

الناظور املغرب
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
 09 بتاريخ) ( بالدريوش) االبتدائية 

فبرانر)2021)تحت رقم)18.
467I

ISDM CONSULTING

WALD AAINANNA
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

ISDM CONSULTING
 IMM EL HAIRACH NR 351
 AVENUE MED 6  APP 05 2EME
(،ETAGE( LAAYOUNE( ،( 70000

العيون املغرب
WALD AAINANNA وركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجتماعي ملتقى 

وارع راس الخيمة و زيقة رقم 26 

العيون - 70000 العيون املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

36725

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (21

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 WALD(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.AAINANNA

و) البناء) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

اعما8 اخرى.

ملتقى) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 26 رقم) زيقة  و  الخيمة  راس  وارع 

العيون)-)70000)العيون املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

حفظي) البشير  محمد  السيد 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000   :

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

حفظي) البشير  محمد  السيد 
العيون) (70000 العيون) عنوايه)ا()

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

حفظي) البشير  محمد  السيد 
العيون) (70000 العيون) عنوايه)ا()

املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (24 بتاريخ) ( بالعيون) االبتدائية 

2021)تحت رقم)1586/21.

468I

ALPHAIZ(CONSULTING(&(ENGINEERING

اغريضول
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

 ALPHAIZ(CONSULTING &
ENGINEERING

 AVENUE MOHAMED V, ,66
 ESCALIER(C, 3ème(ETAGE(NU%
 4 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
اغريضو8 وركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي مجمع 

الحساني اقامة عديان 42 ، طنجة - 
90000 طنجة املغرب

تأسيس وركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
116465

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (05
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

اغريضو8.
غرض الشركة بإنجاز):)بيع ووراء)
وتصنيع) ومعالجة  وتجارة  وتسويق 

وتقييم جميع املنتجات الزراعية.
مجمع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الحساني اقامة عديان)42)،)طنجة)-)

90000)طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 500 ( (: السيد عثمان القاسيمي)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 500 ( (: ارحيوي) ناسين  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
القاسيمي) عثمان  السيد 
 EL IRFAN BAB EL عنوايه)ا()

 ANDALOUSS GH 17 IMB 1 ETG
طنجة) (3 NO 8 TANGER 90000

املغرب.
ارحيوي عنوايه)ا() ناسين  السيد 
BEIAARD 31 4876CA ETTEN-

 LEUR 4876CA PAYS BAS 90000
طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
ومواطن مسيري الشركة:

القاسيمي) عثمان  السيد 
 EL IRFAN BAB EL عنوايه)ا()
 ANDALOUSS GH 17 IMB 1 ETG
طنجة) (3 NO 8 TANGER 90000

املغرب
ارحيوي عنوايه)ا() ناسين  السيد 
BEIAARD 31 4876CA ETTEN-

 LEUR 4876CA PAYS BAS 90000
طنجة املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
ماي) (18 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)242432.
469I

fiduciaire(dar(dmana

IZAJEN TRAVAUX PUBLIC
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

fiduciaire(dar(dmana
حي الدرعاويين درب الدرعاويين 

رقم 10 وزان حي الدرعاويين درب 
الدرعاويين رقم 10 وزان، 16200، 

وزان املغرب
izajen(travaux(public وركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 

اسجن مقريصات جماعة اسجن 
إقليم وزان - 16200 وزان املغرب
تأسيس وركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1771

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (09
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 
باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 izajen(: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.travaux public
اوغا8) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

مختلفة.
دوار) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
اسجن) جماعة  مقريصات  اسجن 

إقليم وزان)-)16200)وزان املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: ( الرو�سي) ( السيد محمد)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد محمد))الرو�سي))عنوايه)ا()
 16200 ( وزان) اسجن  اسجن  دوار 

وزان املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد))الرو�سي))عنوايه)ا()
 16200 ( وزان) اسجن  اسجن  دوار 

وزان املغرب
تم اإلنداع القايوني ب-))بتاريخ)20 

ماي)2021)تحت رقم)3000.
471I

GLOFID

SIMWORLD
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

GLOFID
196 وارع السفير بن عائشة الطابق 

الثاني الرقم 4 ، 20300، الدار 
البيضاء املغرب

SIMWORLD وركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : 35 زاوية 
وارع STENDHAL و زيقة إقامة 
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SAND GEORGE ساره - 20000 

الدارالبيضاء املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.221143

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر حل) (2021 أبريل) (06 املؤرخ في)

SIMWORLD)وركة ذات مسؤولية)

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

درهم) (100.000 رأسمالها) مبلغ 

زاوية) (35 اإلجتماعي) مقرها  وعنوان 

إقامة) زيقة  و  (STENDHAL وارع)

 20000 (- ساره) (SAND GEORGE

لعدم) يتيجة  املغرب  الدارالبيضاء)

بلوغ

األهداف السامية..

و عين:

بارودي) ( ( بووعيب) السيد)ة()

   LE CLERC ساحة) ( عنوايه)ا() و 

  6 إقامة وازيز الطابق التالت الشقة)

املغرب) الدارالبيضاء) (20000 ( وازيز)

كمصفي))ة()للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

زاوية) (35 وفي) (2021 أبريل) (06 بتاريخ)

إقامة) زيقة  و  (STENDHAL وارع)

 20000 (- ساره) (SAND GEORGE

الدارالبيضاء)املغرب.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

 25 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)779613.

472I

JURISMAG SARL

CHADIA INVEST SA
تأسيس وركة املساهمة

JURISMAG SARL

 5Rue(Pléiades, Résidence

 Imrane,(En face école primaire

 Abdelmoumen(, Appt(N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،

Casablanca Maroc

CHADIA INVEST SA «وركة 

املساهمة» 

وعنوان مقرها االجتماعي: املكتب 
رقم 04، بنانة IMACAB ، وارع أهل 
الغالم، تجزئة أزهر -، 20000 الدار 

البيضاء املغرب
إعالن عن تأسيس « وركة 

املساهمة»
رقم التقييد في السجل التجاري 

.503847
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (11
األسا�سي لشركة املساهمة باملميزات)

التالية:
وكل الشركة):)وركة املساهمة).

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CHADIA INVEST SA
تعمل) (: بإنجاز) الشركة  غرض 
املحافظ) إدارة  و  تسيير  في  الشركة 

املالية.
املكتب) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
رقم)04،)بنانة)IMACAB)،)وارع أهل)
الدار) (20000 (- تجزئة أزهر) الغالم،)

البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة:)99)سنة.
الشركة) رأسما8  ويبلغ 

692.744.400)درهم،
مقسم كالتالي:

 FADEL HOLDING الشركة)
درهم) (100 SARL :  4)حصة بقيمة)

للحصة).
(: السقات) وادنة  السيدة 

866015)بقيمة)100)درهم.
السيد ر�سى السقاط):)2020475 

بقيمة)100)درهم.
(: السقاط) هشام  السيد 

2020475)بقيمة)100)درهم.
السيد حمزة السقاط):)2020475 

بقيمة)100)درهم.
مجلس) أعضاء) أو  املتصرفون 

الرقابة:)
السقات) وادنة  السيدة 
بصفته)ا()رئيس مدنر عام عنوايه)ا()
20000)الدار البيضاء) الدار البيضاء)

املغرب.

بصفته)ا() السقاط  ر�سى  السيد 
البيضاء) الدار  عنوايه)ا() متصرف 

20000)الدار البيضاء)املغرب
السيد هشام السقاط بصفته)ا()
البيضاء) الدار  عنوايه)ا() متصرف 

20000)الدار البيضاء)املغرب
السيد حمزة السقاط بصفته)ا()
البيضاء) الدار  عنوايه)ا() متصرف 

20000)الدار البيضاء)املغرب
مراقب أو مراقبي الحسابات):

)ا(بصفته مراقب) (BDO الشركة)
البيضاء) الدار  عنوايه)ا() حسابات 

20000)الدار البيضاء)املغرب
األسا�سي) النظام  مقتضيات 
توزيع) و  االحتياطي  بتكوين  املتعلقة 

األرباح):
النظام) في  عليها  منصوص 

األسا�سي للشركة.
املنصوص) الخاصة  اإلمتيازات 

عليها لكل شخص):
األسا�سي) النظام  إلى  الرجوع 

للشركة..
بقبو8) متعلقة  مقتضيات 
تفويت) لهم  املخو8  األشخاص 
األسهم وتعيين جهاز الشركة املخو8)

له البث في طلبات القبو8):
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
 24 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)779462.
473I

fiducon

GMS COLIS
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

fiducon
 3N(rue(tahan ، 20100،

casablanca maroc
GMS COLIS وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 115 
طريقة الجدندة الطابع رقم 8 

املعاريف - 22000  الدار البيضاء  
املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

502541

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (19

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 GMS (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.COLIS

خدمة) ( (: بإنجاز) الشركة  غرض 

(, الطرود) جمع  تتضمن  إرساليات 

جميع) في  وتسليمها  ويقلها  البضائع 

التراب))في))املغربي.

.

 115 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 8 رقم) الطابع  الجدندة  طريقة 

البيضاء)) الدار  ( (22000 (- املعاريف)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 GROUPE MONDIAL الشركة)

SERVICE :  1.000)حصة بقيمة)100 

درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

 GROUPE MONDIAL الشركة)

يادنة،) ( إقامة) ( عنوايه)ا() (SERVICE

 2 رقم) عمارة  الجدندة،) طريق 
الدار) ( (22000 9ء) رقم) ( الطابق03)

البيضاء))املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

))عنوايه)ا() السيد))محرار حفيظ)

10سيدي) رقم) فلوريدا  تجزئة 

البيضاء)) الدار  ( (22000 معروف)

املغرب.
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باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

 27 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أبريل)2021)تحت رقم)-.

474I

JURISMAG SARL

MIA CAPITAL SA
تأسيس وركة املساهمة

JURISMAG SARL

 5Rue(Pléiades, Résidence

 Imrane,(En face école primaire

 Abdelmoumen(, Appt(N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،

Casablanca Maroc

MIA 262.929.200 SA «وركة 

املساهمة» 

وعنوان مقرها االجتماعي: املكتب 

رقم 03، بنانة IMACAB ، وارع أهل 

الغالم، تجزئة أزهر -، 20000 الدار 

البيضاء املغرب

إعالن عن تأسيس « وركة 

املساهمة»
رقم التقييد في السجل التجاري 

.503641

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (11

األسا�سي لشركة املساهمة باملميزات)

التالية:

وكل الشركة):)وركة املساهمة).

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 MIA (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.262.929.200 SA

تعمل) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

املحافظ) إدارة  و  تسيير  في  الشركة 

املالية.

املكتب) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

رقم)03،)بنانة)IMACAB)،)وارع أهل)

الدار) (20000 (- تجزئة أزهر) الغالم،)

البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة:)99)سنة.

الشركة) رأسما8  ويبلغ 

262.929.200)درهم مقسم كالتالي:

 10 ( (: فتح) بنمليح  كريم  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 9 ( (: فتح) بنمليح  ناسين  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 10 ( (: السيدة سلمى بنمليح فتح)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

الشركة)BONAY SARL :  1)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

 2629262 (: السيد ليلى السقاط)

بقيمة)100)درهم.

مجلس) أعضاء) أو  املتصرفون 

الرقابة:)

فتح) بنمليح  ناسين  السيد 
بصفته)ا()رئيس مدنر عام عنوايه)ا()

20000)الدار البيضاء) الدار البيضاء)

املغرب

السقاط بصفته)ا() ليلى  السيدة 

البيضاء) الدار  عنوايه)ا() متصرف 

20000)الدار البيضاء)املغرب

السيد كريم بنمليح فتح بصفته)ا()

البيضاء) الدار  عنوايه)ا() متصرف 

20000)الدار البيضاء)املغرب

فتح) بنمليح  سلمى  السيدة 

الدار) متصرف عنوايه)ا() بصفته)ا()

البيضاء) الدار  (20000 البيضاء)

املغرب

مراقب أو مراقبي الحسابات):

)ا(بصفته مراقب) (BDO الشركة)

البيضاء) الدار  عنوايه)ا() حسابات 

20000)الدار البيضاء)املغرب

األسا�سي) النظام  مقتضيات 

توزيع) و  االحتياطي  بتكوين  املتعلقة 

األرباح):

النظام) في  عليها  منصوص 

األسا�سي للشركة.

املنصوص) الخاصة  .اإلمتيازات 

عليها لكل شخص):

األسا�سي) النظام  إلى  الرجوع 

للشركة..
بقبو8) متعلقة  مقتضيات 

تفويت) لهم  املخو8  األشخاص 
األسهم وتعيين جهاز الشركة املخو8)

له البث في طلبات القبو8):

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
 20 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)778976.
475I

JURISMAG SARL

BFS INVEST SA
تأسيس وركة املساهمة

JURISMAG SARL
 5Rue(Pléiades, Résidence

 Imrane,(En face école primaire
 Abdelmoumen(, Appt(N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،
Casablanca Maroc

BFS INVEST SA «وركة املساهمة» 
وعنوان مقرها االجتماعي: املكتب 

رقم 02، بنانة IMACAB ، وارع أهل 
الغالم، تجزئة أزهر -، 20000 الدار 

البيضاء املغرب
إعالن عن تأسيس « وركة 

املساهمة»
رقم التقييد في السجل التجاري 

.503941
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (11
األسا�سي لشركة املساهمة باملميزات)

التالية:
وكل الشركة):)وركة املساهمة).

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 BFS (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.INVEST SA
تعمل) (: بإنجاز) الشركة  غرض 
املحافظ) ( إدارة) و  تسيير  في  الشركة 

املالية.
املكتب) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
رقم)02،)بنانة)IMACAB)،)وارع أهل)
الدار) (20000 (- تجزئة أزهر) الغالم،)

البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة:)99)سنة.
الشركة) رأسما8  ويبلغ 
692.744.400)درهم،)مقسم كالتالي:
السيدة يادنة الشرانبي)):))1)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
السيد عثمان السقاط):))1)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد فيصل السقاط):))1)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد مهدي السقاط):))1)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

)السيد فؤاد السقاط):)6927440 

بقيمة)100)درهم.

مجلس) أعضاء) أو  املتصرفون 

الرقابة:)

بصفته)ا() السقاط  فؤاد  السيد 

الدار) عنوايه)ا() عام  مدنر  رئيس 

البيضاء) الدار  (20000 البيضاء)

املغرب

السيد عثمان السقاط بصفته)ا()

البيضاء) الدار  عنوايه)ا() متصرف 

20000)الدار البيضاء)املغرب

السيد فيصل السقاط بصفته)ا()

البيضاء) الدار  عنوايه)ا() متصرف 

20000)الدار البيضاء)املغرب

السيد مهدي السقاط بصفته)ا()

البيضاء) الدار  عنوايه)ا() متصرف 

20000)الدار البيضاء)املغرب

مراقب أو مراقبي الحسابات):

)ا(بصفته مراقب) (BDO الشركة)

البيضاء) الدار  عنوايه)ا() حسابات 

20000)الدار البيضاء)املغرب

األسا�سي) النظام  مقتضيات 

توزيع) و  االحتياطي  بتكوين  املتعلقة 

األرباح):

النظام) في  عليها  منصوص 

األسا�سي للشركة.

املنصوص) الخاصة  .اإلمتيازات 

عليها لكل شخص):

األسا�سي) النظام  إلى  الرجوع 

للشركة..

بقبو8) متعلقة  مقتضيات 

تفويت) لهم  املخو8  األشخاص 

األسهم وتعيين جهاز الشركة املخو8)

له البث في طلبات القبو8):

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

 25 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)779637.
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JURISMAG SARL

BESR INVEST SA
تأسيس وركة املساهمة

JURISMAG SARL

 5Rue(Pléiades, Résidence

 Imrane,(En face école primaire

 Abdelmoumen(, Appt(N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،

Casablanca Maroc

BESR INVEST SA «وركة 

املساهمة» 

وعنوان مقرها االجتماعي: املكتب 

رقم 01، بنانة IMACAB ، وارع أهل 

الغالم، تجزئة أزهر  -، 20000 الدار 

البيضاء  املغرب

إعالن عن تأسيس « وركة 

املساهمة»

رقم التقييد في السجل التجاري 

.503859

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (11

األسا�سي لشركة املساهمة باملميزات)

التالية:

وكل الشركة):)وركة املساهمة).

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 BESR (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.INVEST SA

تعمل) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

املحافظ) ( إدارة) و  تسيير  في  الشركة 

املالية.

املكتب) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

رقم)01،)بنانة)IMACAB)،)وارع أهل)

الدار) (20000 (- ( الغالم،)تجزئة أزهر)

البيضاء))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة:)99)سنة.

الشركة) رأسما8  ويبلغ 

692.744.400)درهم،

مقسم كالتالي:

السيدة مريم بن جلون)):))1)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد حسن السقاط):))1)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

1)حصة) ( (: السيد سليم السقاط)

بقيمة)100)درهم للحصة).

1)حصة) ( (: السيدة لينة السقاط)

بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد رويد السقاط):)6927440 

بقيمة)100)درهم.

مجلس) أعضاء) أو  املتصرفون 

الرقابة:)

السيد رويد السقاط بصفته)ا()
الدار) عنوايه)ا() ( عام) مدنر  رئيس 

البيضاء) الدار  (20000 البيضاء)

املغرب

السيد حسن السقاط بصفته)ا()

البيضاء) الدار  عنوايه)ا() متصرف 

20000)الدار البيضاء)املغرب

السيد سليم السقاط بصفته)ا()

البيضاء) الدار  عنوايه)ا() متصرف 

20000)الدار البيضاء)املغرب

السيدة لينة السقاط بصفته)ا()

البيضاء) الدار  عنوايه)ا() متصرف 

20000)الدار البيضاء)املغرب

مراقب أو مراقبي الحسابات):

)ا(بصفته مراقب) (BDO الشركة)

البيضاء) الدار  عنوايه)ا() حسابات 

20000)الدار البيضاء)املغرب

األسا�سي) النظام  مقتضيات 

توزيع) و  االحتياطي  بتكوين  املتعلقة 

األرباح):

النظام)) في  عليها  منصوص 

األسا�سي للشركة.

املنصوص) الخاصة  اإلمتيازات 

عليها لكل شخص):

األسا�سي) ( النظام) إلى  الرجوع 

للشركة.
بقبو8) متعلقة  مقتضيات 
تفويت) لهم  املخو8  األشخاص 
األسهم وتعيين جهاز الشركة املخو8)

له البث في طلبات القبو8):

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

 24 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)779461.
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موييتيد

البنسا
وركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسما8 الشركة

موييتيد
وارع الجوالن حي الفايوس رقم 12 
الطابق االر�سي مكتب رقم 2 تطوان 

، 93000، تطوان املغرب
البنسا وركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي وارع عبد 

الخالق الطريس رقم 196 بلوك 
3 الطابق االر�سي الشقة رقم 02 
تطوان - 93000 تطوان املغرب .

رفع رأسما8 الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.25117
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) (2021 أبريل) (05 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسما8  رفع 
من) أي  درهم») (1.000.000»
 1.100.000» إلى) درهم») (100.000»
تقدنم حصص) ( (: عن طريق) درهم»)

يقدنة أو عينية.
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
أبريل) (26 بتاريخ) ( االبتدائية بتطوان)

2021)تحت رقم)1390.
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RAHHALI CONSEIL

RICVER
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

RAHHALI CONSEIL
 lot(al(azzouzia(marrakech 1482

، 40000، Marrakech(Maroc
RICVER وركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي أملكيس 
2، فيال رقم 275، مراكش - 40000 

مراكش املغرب
تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

114921

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (09
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.RICVER
تأجير) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

واستغال8 العقارات.
أملكيس) (: عنوان املقر االجتماعي)
 40000 (- 275،)مراكش) 2،)فيال رقم)

مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 50.000 ( الشركة:) رأسما8  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 MAGO HOLDING الشركة)
بقيمة) حصة  (OFFSHORE :  475

100)درهم للحصة).
 Richard Xavier Bernard(السيد
Simon REVERCHON :  25)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
 MAGO HOLDING الشركة)
 AVE  183 عنوايه)ا() (OFFSHORE
 PRINCE HERITIER,CENTRE
 NREA,( LOCAL( N°27,TANGER

90000)طنجة املغرب.
 Richard Xavier Bernard(السيد
عنوايه)ا() (Simon REVERCHON
مراكش) (،183 فيال رقم) (،2 أملكيس)

40000)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
 Richard Xavier Bernard(السيد
عنوايه)ا() (Simon REVERCHON
مراكش) (،183 فيال رقم) (،2 أملكيس)

40000)مراكش املغرب
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
ماي) (18 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2021)تحت رقم)124093.

479I



11891 الجريدة الرسميةعدد)5667 - 28)ووا8)1442 )9)نوييو)2021) 

OD ARCHITECTE SARLAU

OD ARCHITECTE
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

OD ARCHITECTE SARLAU
 RUE ALIM CHATATANI ETG 02
 N°5 APPT 16 CASABLANCA ،

20000، Casablanca(Maroc
OD ARCHITECTE  وركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 RUE 10 وعنوان مقرها اإلجتماعي

 ZAYD IBNOU RIFAI ETAGE
 3 GAUCHE(MAARIF - 20000

.Casablanca MAROC
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.18006

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في)05)مارس)2021)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 RUE ZAYD IBNOU RIFAI  10»
 ETAGE 3 GAUCHE MAARIF -
إلى) («20000 Casablanca MAROC
 RUE ALIM CHATATANI ETG 02»
 N°5( APPT( 16( CASABLANCA( -

.«20000 Casablanca  Maroc
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
 17 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)778440.
480I

الهدى لالستشارة ش م م

STE MOPREX
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

الهدى لالستشارة ش م م
رقم 71 وقة 9 وارع الزرقطوني 
املدننة الجدندة فاس ، 30000، 

فاس املغرب
STE MOPREX وركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 110 وارع 
ابن هيثم سيدي ابراهيم  - 30000 

فاس املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

67699

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القايون) (2021 فبرانر) (16

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MOPREX

استيراد) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

الخياطة،) ولوازم  االثواب  وتصدنر 

ما) وكل  الجاهزة  املالبس  خياطة 

نتعلق بالهدف االجتماعي..

عنوان املقر االجتماعي):)110)وارع)

 30000 (- ( ابن هيثم سيدي ابراهيم)

فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 30.000 ( الشركة:) رأسما8  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

السيدة أنغور مويية):))100)حصة)

بقيمة)300)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوايه)ا() مويية  أنغور  السيدة 

ليراك سيدي ابراهيم) أ10) (16 بلوك)

30000)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوايه)ا() مويية  أنغور  السيدة 

ليراك سيدي ابراهيم) أ10) (16 بلوك)

30000)فاس املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

التجارية بفاس))بتاريخ)06)ماي)2021 

تحت رقم)2206.
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STE FIDUCIAIRE WISLANE

STE HOLIDAR
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

STE FIDUCIAIRE WISLANE
 N°42 BIS, LOT(CADEM,

 OUISLANE, MEKNES ، 50080،
MEKNES MAROC

ste holidar وركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب 
1، الطابق السفلي، رياض الغالي2، 

ويسالن - 50080 مكناس املغرب
تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

53309
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (03
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 ste (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.holidar
منعش) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

عقاري.
مكتب) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
رياض الغالي2،) الطابق السفلي،) (،1

ويسالن)-)50080)مكناس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد ابراهيم زينة):))400)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
300)حصة) ( (: السيد محمد زينة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
 300 ( (: السيد عبد الخالق زينة)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوايه)ا() زينة  ابراهيم  السيد 
 50080 ويسالن) ويسالن2،) رياض 

مكناس املغرب.

عنوايه)ا() زينة  محمد  السيد 
 50080 ويسالن) ويسالن2،) رياض 

مكناس املغرب.
السيد عبد الخالق زينة عنوايه)ا()
 50080 ويسالن) ويسالن2،) رياض 

مكناس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوايه)ا() زينة  ابراهيم  السيد 
 50080 ويسالن) ويسالن2،) رياض 

مكناس املغرب
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
ماي) (24 بتاريخ) ( بمكناس) التجارية 

2021)تحت رقم)2523.
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HM ADVISORS

MONDEVERT AGRI
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

HM ADVISORS
 81LOT ALMOSTAKBAL SIDI
 MAAROUF(CASABLANCA ،

20000، CASABLANCA(MAROC
MONDEVERT AGRI وركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 13 وارع 
احمد املجاطي إقامة ليزالب الطابق 
1 الشقة 8 - 20000 الدارالبيضاء 

املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.453077

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)20)أبريل)2021)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
إقامة) املجاطي  احمد  وارع  (13»
 20000 -  8 الشقة) (1 ليزالب الطابق)
وارع) (13» إلى) املغرب») الدارالبيضاء)
 20000 - 5 3)الشقة) القصر الطابق)

الدارالبيضاء))الدارالبيضاء».
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
 20 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)779003.
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AA CONSULTING S.A.R.L

بن حميدة وشركاء
وركة التضامن

تحويل الشكل القايوني للشركة
AA CONSULTING S.A.R.L

14 ،  وارع  باريس الطابق الثاني 
رقم 22 ، 20000، الدار البيضاء 

املغرب
بن حميدة ووركاء وركة التضامن
و عنوان مقرها االجتماعي كلم 15 
الطريق الساحلية ازمور دار بوعزة 
صندوق البرند رقم 53 - 20000 

الدار البيضاء .
تحويل الشكل القايوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.54711

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2021)تم تحويل) 06)أبريل) املؤرخ في)
الشكل القايوني للشركة من)«وركة)
التضامن»)إلى)«وركة ذات املسؤولية)

املحدودة».
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
 25 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)779660.
484I

HM ADVISORS

MONDEVERT AGRI
وركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسما8 الشركة
HM ADVISORS

 81LOT ALMOSTAKBAL SIDI
 MAAROUF(CASABLANCA ،

20000، CASABLANCA(MAROC
MONDEVERT AGRI وركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 13 وارع 
القصر الطابق 3 الشقة 5 - 20000 

الدارالبيضاء املغرب.
رفع رأسما8 الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.453077

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) (2021 أبريل) (20 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسما8  رفع 
«900.000)درهم»)أي من)«100.000 
عن) درهم») (1.000.000» إلى) درهم»)
أو) يقدنة  حصص  تقدنم  ( (: طريق)

عينية.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

 20 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)779003.

485I

MOUSSAOUI MOHAMED

 SOCIETE CALIFORNIA MOS
C/M

وركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس وركة

MOUSSAOUI MOHAMED

 N 401 LOT(ASSANAWBAR ،

53100، AZROU(MAROC

 SOCIETE CALIFORNIA MOS

C/M وركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 359 

يخيل4 - 53100 ازرو املغرب

تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1574

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (06

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 SOCIETE CALIFORNIA MOS

.C/M

قاعة) (- (: بإنجاز) الشركة  غرض 

لاللعاب

-)مقهى

-)صالون للحالقة.
عنوان املقر االجتماعي):)رقم)359 

يخيل4 - 53100)ازرو املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: مساوي) نوسف  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

حافيظي) رويد  موالي  السيد 

علوي):))500)حصة بقيمة)100)درهم)

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد نوسف مساوي عنوايه)ا()

53100)ازرو) 22)تجزئة االطلس) رقم)

املغرب.

حافيظي) رويد  موالي  السيد 
حي) (1 زيقة) (3 رقم) عنوايه)ا() علوي 

بويقور احداف)53100)ازرو املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد نوسف مساوي عنوايه)ا()

53100)ازرو) 22)تجزئة االطلس) رقم)

املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (25 بتاريخ) ( بازرو) االبتدائية 

2021)تحت رقم)192.

486I

SOMACOFI

«  مقاولة املدينة»
وركة ذات املسؤولية املحدودة

خفض رأسما8 الشركة

SOMACOFI

 28PLACE DES NATIONS

 UNIES ، 20000، CASABLANCA

MAROC

«  مقاولة املدننة» وركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 24 زيقة 

عمر سالوي - 20000 الدار البيضاء 

املغـرب.

خفض رأسما8 الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.33739

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم) (2021 أبريل) (28 في) املؤرخ 

خفض رأسما8 الشركة بمبلغ قدره)

«240.000)درهم»)أي من)«340.000 

عن) درهم») (100.000» إلى) درهم»)

طريق):)تخفيض عدد))األسهم.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
 24 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)779464.
487I

BOUKHRIS(&ASSOCIES

PARADISE
وركة املساهمة

إنشاء)فرع تابع للشركة

PARADISE
وركة مساهمة برأسما8 

119.100.000 درهم
مركب لوليدو، وارع كورييش، الدار 

البيضاء
IF : 1000263

 Patente: 45301039* RC.*
CASABLANCA : 39465

االدارة) مجلس  محضر  بموجب 
املنعقد بتاريخ)18)فبرانر)2021،)تقرر)

ما نلي:
بمراكش،) فرع  انشاء) (-

مقاطعة كليز سماللية فندق تيشكا.
زكي) حاتم  السيد  تعيين  (-

كمسير للفرع.
بالسجل) القايوني  اإلنداع  تم 
التجارية) املحكمة  لدى  التجاري 
 777178 تحت عدد) بالدار البيضاء)

بتاريخ)05)ماي)2021.
الجدند) الفرع  تسجيل  تم 
بمراكش) التجاري  السجل  بمصلحة 

تحت عدد)114 809.
بالسجل) القايوني  اإلنداع  تم 
التجارية) املحكمة  لدى  التجاري 
بتاريخ) (123988 بمراكش تحت عدد)

11)ماي)2021.
ملخص قصد النشر

488I

الشركة املديية للمحاماة الدنوري والشركاء

 HUAWEI TECHNOLOGIES
CASABLANCA

وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تعيين مسير جدند للشركة

الشركة املديية للمحاماة الدنوري 
والشركاء
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7 زاوية وارع عبد الرحيم بوعبيد 

وزيقة محمد بن ابراهيم الوازيس 

الدار البيضاء ، 20140، الدار 

البيضاء املغرب

 HUAWEI TECHNOLOGIES

CASABLANCA  وركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي   

 Immeuble California Garden

   Rez-De-Jardin(Bâtiment(A

 Lotissement La Colline Sidi

 Maarouf(Casablanca  20520

.CASABLANCA  MAROC

تعيين مسير جدند للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.335717

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم تعيين) (2021 أبريل) (20 املؤرخ في)

 TAO مسير جدند للشركة السيد)ة()

HE)كمسير وحيد تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

 24 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)779442.

489I

امغار مبارك

AIT MOHA ENGINEERING
وركة ذات املسؤولية املحدودة

حل وركة

امغار مبارك

حي االمل 1 زيقة الزهور رقم 171 

الطابق السفلي تيط مليل ، 20640، 

الدار البيضاء املغرب

 AIT MOHA ENGINEERING

وركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي 27 زيقة 

10  تجزئة بشرى سيدي معروف - 

20000 الدار البيضاء  املغرب.

حل وركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.119205

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2020 يويبر) (30 املؤرخ في)
 AIT وركة ذات املسؤولية املحدودة)
مبلغ) ( (MOHA ENGINEERING
وعنوان) درهم  (100.000 رأسمالها)
مقرها اإلجتماعي)27)زيقة)10))تجزئة)
 20000 (- معروف) سيدي  بشرى 
الدار البيضاء))املغرب يتيجة 8):)حل)

الشركة.
زيقة) (27 و حدد مقر التصفية ب)
(- تجزئة بشرى سيدي معروف) ( (10

20000)الدار البيضاء))املغرب.)
و عين:

و) حفضان  ( عاد8) السيد)ة()
 27 رقم) بشرى  تجزئة  ( عنوايه)ا()
سيدي معروف)20000)الدار البيضاء))

املغرب كمصفي))ة()للشركة.
السيد)ة()نعيمة)))عبيد و عنوايه)ا()
سيدي) بشرى  تجزئة  ( (10 زيقة) (27
البيضاء) الدار  (20000 معروف)

املغرب كمصفي))ة()للشركة.
و) حفضان  ( هاجر) السيد)ة()
بشرى) تجزئة  ( (10 زيقة) ( عنوايه)ا()
الدار) (20000 معروف) سيدي 
البيضاء)املغرب كمصفي))ة()للشركة.
و) حفضان  ( ( ناسين) ( السيد)ة()
بشرى) تجزئة  ( (10 زيقة) ( عنوايه)ا()
الدار) (20000 معروف) سيدي 
البيضاء)املغرب كمصفي))ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
 24 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)779472.
490I

الهدى لالستشارة ش م م

STE YOUNKI PLATRE
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

الهدى لالستشارة ش م م
رقم 71 وقة 9 وارع الزرقطوني 
املدننة الجدندة فاس ، 30000، 

فاس املغرب
STE YOUNKI PLATRE وركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار والد 
حمو والد الطيب فاس. - 30023 

فاس املغرب
تأسيس وركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
67893

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (26
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.YOUNKI PLATRE
أوغا8) (: بإنجاز) الشركة  غرض 
لحساب) البضائع  يقل  مختلفة،)
الغير،)جميع أيواع املعامالت وكل ما)

نتعلق بالهدف االجتماعي..
:)دوار والد) عنوان املقر االجتماعي)
 30023 (- فاس.) الطيب  والد  حمو 

فاس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: محمد) الزاوي  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوايه)ا() محمد  الزاوي  السيد 
رقم)81)تجزئة لبابة))50000)مكناس)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوايه)ا() محمد  الزاوي  السيد 
رقم)81)تجزئة لبابة))50000)مكناس)

املغرب.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
التجارية بفاس))بتاريخ)20)ماي)2021 

تحت رقم)2426.

491I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

»RYAN CAR»
إعالن متعدد القرارات

 SOCIETE MAZAGAN
COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement(Al(Qods, El
Jadida ، 24000، الجدندة املغرب

«RYAN CAR» «وركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»
وعنوان مقرها االجتماعي: كدنة بن 
ادريس، رقم 4، زيقة وهيدحسن بن 
ادنر، بقعة 62، الجدندة - 24000 

الجدندة املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.7851

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
اتخاذ) تم  (2021 ماي) (19 في) املؤرخ 

القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ننص على مانلي:)
تفويت السيد احمد التجاني ريفي) (-
لفائدة) )500)حصة() جميع حصصه)
(- ( ( السيد عبد السالم علي حسيني.)
ريفي) امين  محمد  السيد  تفويت 
لفائدة) )500)حصة() جميع حصصه)
حسيني.) علي  السالم  عبد  السيد 
علي) السالم  عبد  السيد  تعيين  (-
ملدة) للشركة  وحيد  كمسير  حسيني 
السيدة) استقالة  بعد  محدودة  غير 

رقية ريفي.
وتبعا لذلك تم تعدنل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند رقم)14-7-6:)الذي ننص على)
تعدنل البنود الخاصة بتوزيع) مانلي:)

الحصص ومسير الشركة
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
ماي) (24 بتاريخ) ( االبتدائية بالجدندة)

2021)تحت رقم)26488.

492I
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SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

»LEICA TRANS»
إعالن متعدد القرارات

 SOCIETE MAZAGAN
COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement(Al(Qods, El
Jadida ، 24000، الجدندة املغرب
«LEICA TRANS» «وركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد»

وعنوان مقرها االجتماعي: مراب رقم 
31 مثلث، الزيقة 630، الجدندة - 

24000 الجدندة املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.15135

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
اتخاذ) تم  (2021 ماي) (19 في) املؤرخ 

القرارات التالية:)
على) ننص  الذي  (:1 رقم) قرار 
 LEICA»: الشركة) حل  تقرر  مانلي:)
TRANS»)وركة محدودة املسؤولية)
ذات وريك وحيد وعين السيد عبد)
للشركة) كمصفي  الغيات  الرحيم 
املذكورة وحدد مقر التصفية بمراب)
رقم)31)مثلث،)الزيقة)630،)الجدندة
وتبعا لذلك تم تعدنل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
على) ننص  الذي  (:31 رقم) بند 

مانلي:)الخاص بحل الشركة
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
ماي) (24 بتاريخ) ( االبتدائية بالجدندة)

2021)تحت رقم)26490.

493I

BOUKHRIS(&ASSOCIES

 SYCOMP TECHNOLOGIES
MOROCCO

وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس وركة

 SYCOMP TECHNOLOGIES
 MOROCCO

وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
وريك وحيد

رأسما8: 1.000,00 درهم

املقر االجتماعي: زاوية وارع عبد 

املومن وزيقة سمية إقامة وهرزاد 3 

الشقة 22 - الطابق 5 - الدار 

البيضاء

رقم التعريف الضريبي 34778113

ICE(N°002694625000072

 25 بموجب عقد عرفي املؤرخ في)

النظام) تأسيس  تم  (،2020 غشت)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

وحيد) وريك  ذات  محدودة 

بالخصائص التالية:

 SYCOMP (: الشركة) اسم  ()1

 TECHNOLOGIES MOROCCO

ذات) وركة  (: الشركة) وكل  ()2

مسؤولية محدودة ذات وريك وحيد

زاوية وارع) (: اإلجتماعي) املقر  ()3

إقامة) سمية  وزيقة  املومن  عبد 

 -  5 الطابق) (- (22 الشقة) (3 وهرزاد)

الدار البيضاء

الغرض) الشركة:) غرض  ()4

الرئي�سي للشركة،)سواء)في املغرب أو)

في الخارج:

وبرامج) أجهزة  بيع  إعادة 

وتقدنم) املعلوميات  تكنولوجيا 

خدمات دعم تكنولوجيا املعلوميات.

نجوز للشركة أن تلجأ في أي وقت)

إلى جميع األعما8 أو العمليات مهما)

أن) وريطة  وأهميتها،) كايت طبيعتها 

تساهم أو قد تساهم أو تسهل تنفيذ)

الفقرات) في  إليها  املشار  األنشطة 

ذلك ممكنا.) تجعل  أن  أو  السابقة،)

لحمانة،)بشكل مباور أو غير مباور،)

للشركة) املالية  أو  التجارية  املصالح 

أو الشركات التي لها عالقات تجارية)

املعامالت) جميع  معها وبشكل عام،)

واملنقولة) والصناعية  التجارية 

بشكل) املرتبطة  واملالية  والعقارية 

بشكل كلي أو) مباور أو غير مباور،)

جزئي،)لغرض الشركة املحدد أو ألي)

غرض مشابه أو مرتبط.

للشركة) نجوز  الغانة،) ولهذه 

الدخو8 في أي اتفاقية مع أي هيئة)

عامة أو خاصة من املحتمل أن تسهل)

تحقيق الهدف املذكور.

5()املدة:)99)سنة.)
بمبلغ) ثابت  رأسما8  رأسما8:) ()6

درهم(،) (1.000,00( درهم) آلف 

حصص) ()10( عشر) على  موزعة 

 100,00( درهم) مائة  اسمية  بقيمة 

بالكامل) هي  والتي  منه  لكل  درهم()

لشركة)) ممنوحة  و  محررة  مكتتبة،)

 SYCOMP TECHNOLOGIES

.IRELAND

 SYCOMP الوحيد:) الشريك  ()7

 TECHNOLOGIES IRELAND

باألسهم) محدودة  خاصة  وركة 

خاضعة للقايون اإلنرلندي،)رأسمالها)

مقرها) نقع  والذي  نورو،) (10  000

هاوس) أليكسايدرا  في  االجتماعي 

دوبلن) بريدج  بالس  سويبستيكس 

واملسجل في سجل الشركات دبلن) (4

من) املمثلة  (،491817 الرقم) تحت 

قبل السيد مانكل ألكسندر سيمويز،)

بصفته الرئيس.

8()تسيير الشركة:)

-)السيد مانكل ألكسندر سيمويز)

في) لوغو  وارع  (800 في) الساكن  (،

الوالنات) (33156-6321 كورا8 فاي)

املتحدة األمريكية)؛

-)السيد موراي جوكس)،)الساكن)

 32 مجموعة) بروكساند  طريق  في 

  NJ 07869-4158 رقم) رايدولف 

الوالنات املتحدة األمريكية.

السجل) في  الشركة  تسجيل  تم 

بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجاري 

التالي) الرقم  تحت  (2021 ماي) (18

.503163

بالسجل) القايوني  اإلنداع  تم 

 18 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجاري 

ماي)2021)تحت عدد)778341.

ملخص قصد النشر
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BOUKHRIS(&ASSOCIES

WAFA HOTEL
وركة املساهمة

إنشاء)فرع تابع للشركة

WAFA HOTEL 
وركة مساهمة برأسما8 

119.300.000  درهم
وكالة س.ا.ش 8 وارع الحسن 

الثاني، مراكش
 IF : 6106370 *Patente:

 45104623* RC. Marrakech :
 4343

االدارة) مجلس  محضر  بموجب 
املنعقد بتاريخ)18)فبرانر)2021،)تقرر)

ما نلي:
كليز طريق) انشاء)فرع بمراكش،) (-
الكريم) عبد  وارع  البيضاء،) الدار 

الخطابي.
بالسجل) القايوني  اإلنداع  تم 
التجارية) املحكمة  لدى  التجاري 
بتاريخ) (123990 بمراكش تحت عدد)

11)ماي)2021.
ملخص قصد النشر
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DAKHLA MULTISERVICES SARL

CISNEROS PROD
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 46 AVENUE(EL(WALAA(RUE
 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA(MAROC
CISNEROS PROD وركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي املسيرة 

1 زيقة جبل بوياصر العمارة 01 
الطابق التاني الشقة 02 الداخلة - 

73000 الداخلة املغرب
تأسيس وركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
18215
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في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (18

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CISNEROS PROD

نشاط) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

(، اإلعاليات) وإدارة  الرقمية  الوكالة 

(، والنشر) (، االتصاالت) واستشارات 

وتنظيم) (، اإلعاليية) املساحات  وبيع 

(، لألحداث) والترويج  (، األحداث)

وتنفيذ) (، الفوتوغرافي) والتصوير 

العامة) والعالقات  الصحافة 

وتنظيمها)،)وإجراء)الدراسات)،)وإيتاج)

(، املحطات) وإيتاج األفالم واإلذاعة.)

إنشاء) (، املواد اإلعاليية) وبيع  إنشاء)

إنشاء) (، الرقمية) االتصاالت  وتوزيع 

اإلبداع) (، مواقع التجارة اإللكترويية)

األلعاب) وتسويق  إنشاء) (، الفني)

اإلعاليية.

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

زيقة جبل بوياصر العمارة) (1 املسيرة)

01)الطابق التاني الشقة)02)الداخلة)

- 73000)الداخلة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: السيد مصطفى الكوش)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد مصطفى الكوش عنوايه)ا()

ميدلت)54350)ميدلت املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد مصطفى الكوش عنوايه)ا()
ميدلت)54350)ميدلت املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
 18 بتاريخ) ( االبتدائية بوادي الدهب)

ماي)2021)تحت رقم)802.
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DAKHLA MULTISERVICES SARL

SILEVER AQUACULTURE
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 46 AVENUE(EL(WALAA(RUE
 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA(MAROC
SILEVER AQUACULTURE وركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي وارع 
احمد لعرو�سي رقم 1261/1 

الداخلة - 73000 الداخلة املغرب
تأسيس وركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
18251

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (18
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SILEVER AQUACULTURE
تربية) (- (: بإنجاز) الشركة  غرض 
الرخويات) وتربية  املائية  األحياء)
الحيوايات) تربية  عامة  وبصورة 
والقشريات) األسماك  املائية:)
ذات) والرخويات  والحيواييات 
الصدفتين وجميع املأكوالت البحرية)

األخرى)؛
التسويق واالستيراد والتصدنر) (-
والتجفيف) واملعالجة  والنقل 

أيواع) لجميع  والتعبئة  والتدخين 
املأكوالت البحرية)؛).

وارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
احمد لعرو�سي رقم)1/1261)الداخلة)

- 73000)الداخلة املغرب
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: السيد حمودي العلوي)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد حمودي العلوي عنوايه)ا()

الداخلة)73000)الداخلة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد حمودي العلوي عنوايه)ا()

الداخلة)73000)الداخلة املغرب
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
 19 بتاريخ) ( االبتدائية بوادي الدهب)

ماي)2021)تحت رقم)822.
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STE FIDMEK

MA&GHA SHORE
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

STE FIDMEK
Diour Assalam Av.Nasr Res.

 Safae(et(Hajar(n°23 Appt14 ،
50050، Meknes(Maroc

MA&GHA(SHORE وركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 
رقم 497 مكتب ناسين رقم 1 رياض 

االسماعلية  - 50000 مكناس 
اململكة املغربية

تأسيس وركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
53247

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (07
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MA&GHA(SHORE

-مركز) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

النداء

-استيراد تصدنر.

عمارة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
1)رياض) 497)مكتب ناسين رقم) رقم)

مكناس) (50000 (- ( االسماعلية)

اململكة املغربية.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: شخماني) عاد8  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد عبدالرزاق بوزايبو):))500 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عاد8 شخماني عنوايه)ا()

الرابع) الطابق  (18 وقة) (10 بلوك)

وال8) انت  (10 ب) عمارة  (2 املنتزه)

اململكة) مكناس  (50000 مكناس)

املغربية.

بوزايبو) عبدالرزاق  السيد 

رقم) (17 بلوك) املحاميد  عنوايه)ا()

540)مراكش)40160)مراكش اململكة)

املغربية.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عاد8 شخماني عنوايه)ا()

الرابع) الطابق  (18 وقة) (10 بلوك)

وال8) انت  (10 ب) عمارة  (2 املنتزه)

اململكة) مكناس  (50000 مكناس)

املغربية

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (12 بتاريخ) ( بمكناس) التجارية 

2021)تحت رقم)2407.

498I
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RIVE DROITE CONSULTING

ALOM TRANS
وركة ذات املسؤولية املحدودة

حل وركة

RIVE DROITE CONSULTING

 RES VERTE AV MED V 114

 ET.7 AP.21 ، 90000، TANGER

MAROC

ALOM TRANS وركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي مدور 

بدريون، جماعة بوخالف - 90000 

طنجة املغرب.

حل وركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.70915

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر) (2020 أكتوبر) (15 في) املؤرخ 

حل وركة ذات املسؤولية املحدودة)

رأسمالها) مبلغ  ( (ALOM TRANS

مقرها) وعنوان  درهم  (10.000

جماعة) بدريون،) مدور  اإلجتماعي 

املغرب) طنجة  (90000 (- بوخالف)

فشل الشركة في تحقيق) (: يتيجة 8)

اهدافها).

مدور) التصفية ب  مقر  و حدد 

 90000 (- جماعة بوخالف) بدريون،)

طنجة املغرب.)

و عين:

و) عـلـوان  ( ( مـحـمـد) السيد)ة()

طنجة) (90000 طنجة) عنوايه)ا()

املغرب كمصفي))ة()للشركة.

الحدود) اإلقتضاء) وعند  (

املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية):)

مدور بدريون،)جماعة بوخالف

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

دجنبر) (03 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2020)تحت رقم)7008.

499I

مكتب املحاسبة

CHAALA TRANSPORT
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

مكتب املحاسبة
16 زيقة سال السعادة 2 ، 15000، 

الخميسات املغرب
CHAALA TRANSPORT وركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 97 
حي الجدند واملاس  - 15000 

الخميسات املغرب
تأسيس وركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
29253

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (13
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CHAALA TRANSPORT
يقل) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

املستخدمين لحساب الغير.
حي) (97 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الجدند واملاس))-)15000)الخميسات)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: بنحدو) محمد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوايه)ا() بنحدو  محمد  السيد 
دوار أنت الغوالي أنت ميمون)15000 

الخميسات املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
ومواطن مسيري الشركة:

عنوايه)ا() بنحدو  محمد  السيد 
دوار أنت الغوالي أنت ميمون)15000 

الخميسات املغرب
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
 26 بتاريخ) ( بالخميسات) االبتدائية 

أبريل)2021)تحت رقم)149.

500I

STE FICOGES SARL AU

شركة بورغون
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل وركة

STE FICOGES SARL AU
 BOITE(POSTALE 35 POSTE
 PRINCIPALE(VN(MEKNES ،
50000، MEKNES(MAROC

وركة بورغون وركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي دهر 
الجما8 اكوراي - 50000 مكناس 

املغرب.
حل وركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.410611

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2021 ننانر) (12 املؤرخ في)
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
الشريك الوحيد وركة بورغون))مبلغ)
وعنوان) درهم  (100.000 رأسمالها)
الجما8) دهر  حي  اإلجتماعي  مقرها 
املغرب) مكناس  (50000 (- اكوراي)
يتيجة 8):)الشركة لم تزاو8 اي نشاط)

مند تسجيلها في السجل التجاري.
و حدد مقر التصفية ب حي دهر)
مكناس) (50000 (- اكوراي) الجما8 

املغرب.)
و عين:

و) املطي�سي  ( ناسين) السيد)ة()
اكوراي) الجما8  دهر  حي  عنوايه)ا()
)ة() 50000)مكناس املغرب كمصفي)

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

فبرانر) (15 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

2021)تحت رقم)73.

501I

األستاذ بن عبد الجليل

 HAJJARI FOOD AND

BEVERAGE
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

األستاذ بن عبد الجليل

13 وارع جوالن رقم 16 و 17 

الطابق الثالث ، 30000، فاس 

املغرب

  HAJJARI FOOD AND BEVERAGE

وركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 15، 

الطابق األو8، مكتب رقم 8، وارع 

الجوالن، زيقة طنجة، ظهر املهراز. - 

30070 فاس املغرب

تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

67991

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (29

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 HAJJARI FOOD AND BEVERAGE

مقهى،) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

مخبزة،)مطعم.
(،15 :)رقم) عنوان املقر االجتماعي)

وارع) (،8 مكتب رقم) الطابق األو8،)
(- زيقة طنجة،)ظهر املهراز.) الجوالن،)

30070)فاس املغرب.
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أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: السيد عز الدنن حجاري)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد رويد حجاري):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوايه)ا() حجاري  رويد  السيد 

 Coopérative Reda, Hay El Fallah,

Zouhour 2 30050)فاس املغرب.

السيد عز الدنن حجاري عنوايه)ا()

 Jardins Al Badiaa, Villa 224,

 Andalous Ain Chkef, Moulay

Yaacoub 30050)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عز الدنن حجاري عنوايه)ا()

 Jardins Al Badiaa, Villa 224,

 Andalous Ain Chkef, Moulay

Yaacoub 30050)فاس املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

التجارية بفاس))بتاريخ)25)ماي)2021 

تحت رقم)2524.

502I

STE ANGLE DE GESTION SARL

ENAKHLI NEGOCE
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

STE ANGLE DE GESTION SARL

وارع أحمد الحريزي تجزئة 

التمسماني رقم 6 اقامة باريس- أ 

تطوان ، 93000، تطوان املغرب

ENAKHLI NEGOCE وركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي مسناية 
الطابق االر�سي تجزئة 6989 سوق 

القرب - 90060 طنجة املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.101033

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في)17)فبرانر)2021)تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

تجزئة) االر�سي  الطابق  «مسناية 

90060)طنجة) (- 6989)سوق القرب)

املغرب»)إلى)«حي بوزغال8 طريق سد)

اسمير)-)93200)املضيق))املغرب».

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

فبرانر) (24 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)239701.

503I

BUSINESS AUDITAX

TRA ELEGANCE
إعالن متعدد القرارات

BUSINESS AUDITAX

 RUE TABARI RESIDENCE MLY 7

 ALI(CHERIF(B(N17 ، 90010،

TANGER MAROC

TRA ELEGANCE «وركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»

وعنوان مقرها االجتماعي: 5 وارع 

نوسف ابن ىتاوفين الطابق الثاني 
رقم 3 - 90000 طنجة املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.108345

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

اتخاذ) تم  (2021 ماي) (03 في) املؤرخ 

القرارات التالية:)

على) ننص  الذي  (:01 رقم) قرار 

عبد) قندنل  السيد  فوت  مانلي:)

الرحيم جميع حصصه البالغة)1000 

حصة،)إلى السيد باحماد عبد العزيز)

الشريك الوحيد الجدند في الشركة)

وبالتالي نصبح توزيع رأسما8 الشركة)

السيد باحماد عبد العزيز))))))))))))))))))))))))))))))) (- كالتالي:)

1000)حصة.

على) ننص  الذي  (:02 رقم) قرار 

السيد قندنل عبد) ( استقالة) مانلي:)

السيد) ( الرحيم من التسيير و تعيين)

جدندا) مسيرا  العزيز  عبد  باحماد 

للشركة ملدة غير محدودة.

على) ننص  الذي  (:03 رقم) قرار 
األسا�سي) النظام  تحيين  مانلي:)

للشركة
وتبعا لذلك تم تعدنل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
على) ننص  الذي  (:6 رقم) بند 
الشركة) في  الشريك  تغيير  مانلي:)
ليكون السيد باحماد عبد العزيز هو)
الشريك الوحيد و هو مغربي حامل)

AD65206(لبطاقة التعريف رقم
بند رقم)7:)الذي ننص على مانلي:)

تغيير اسم الشريك كذالك
على) ننص  الذي  (:12 رقم) بند 
للشركة) املسير  اسم  تغيير  مانلي:)
املسير) هو  الوحيد  الشريك  ليكون 

الوحيد
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
ماي) (24 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)242588.
504I

FIDUCIAIRE ARISSALA

S.D.I PRODUCTION
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

FIDUCIAIRE ARISSALA
 RUE(CHAOUI(N° 42 62
 CASABLANCA، 20090،
CASABLANCA MAROC

S.D.I PRODUCTION وركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي : 173 

 avenue mers sultan résidence
 le(cap 173 avenue(mers

 sultan(résidence(le(cap 20010
.Casablanca MAROC

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.19054
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل) (2021 أبريل) (30 املؤرخ في)
ذات) وركة  (S.D.I PRODUCTION
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 
 10.000.000 الوحيد مبلغ رأسمالها)

 173 درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي)
 avenue mers sultan résidence
 le cap 173 avenue mers
 sultan résidence le cap 20010
8 يتيجة  (Casablanca MAROC

 PROBLÈMES( FINANCIERS( ET
. FAMILIAUX

و عين:
السيد)ة()driss  hassa)و عنوايه)ا()
 rue yatrib  20010 Casablanca 3

MAROC)كمصفي))ة()للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
 173 وفي) (2021 أبريل) (30 بتاريخ)
 avenue mers sultan résidence
 le cap 173 avenue mers
 sultan résidence le cap 20010

.Casablanca MAROC
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
 24 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)779488.
505I

ماط باور

MAT POWER
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

ماط باور
عمارة مختارة 24 وقة رقم 24 

الطابق 06 ساحة 02 وتنبر وارع 
القنيطرة املدننة الجدندة ، 50000، 

مكناس املغرب
MAT POWER وركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 46 وارع 
الزرقطوني الطابق 2 وقة 06  - 

20000 الدار البيضاء املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.53307

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)19)أبريل)2021)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
«46)وارع الزرقطوني الطابق)2)وقة)
06  - 20000)الدار البيضاء)املغرب»)
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 24 24)وقة رقم) إلى)«عمارة مختارة)
وارع) وتنبر  (02 ساحة) (06 الطابق)
 50000 (- القنيطرة املدننة الجدندة)

مكناس))املغرب».
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
ماي) (24 بتاريخ) ( بمكناس) التجارية 

2021)تحت رقم)2521.

506I

AUTOCONF

AUTOCONF
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

AUTOCONF
145 وارع محمد الخامس الطابق 
 Tanger ،90000 ، 28 الرابع وقة

Maroc
AUTOCONF وركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي منطقة 
التصدنر الحرة قطعة أرض 1 ، 

طابق رقم 3 طنجة - 90000 طنجة 
املغرب

تأسيس وركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
116737

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (05
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AUTOCONF
الخياطة) (: غرض الشركة بإنجاز)

واملنسوجات.
منطقة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
التصدنر الحرة قطعة أرض)1)،)طابق)
رقم)3)طنجة)-)90000)طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد يورالدنن الشعيبي):))1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

الشعيبي) يورالدنن  السيد 

 00000 املتحدة) الوالنات  عنوايه)ا()

الوالنات املتحدة الوالنات املتحدة.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوايه)ا() الشعيبي  ناسر  السيد 

طنجة) سليمان  موالي  وارع  (36

90000)طنجة املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (25 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)242690.

507I

CLUB COMPTABLE

ORLIA NATURE
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

CLUB COMPTABLE

24 وارع االمير سيدي محمد قرية 

اوالد مو�سى سال ، 11000، سال 

املغرب

ORLIA NATURE وركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 02 وارع 

موالي عبد الحفيظ حي الفرح 

القرية سال - 11000 سال املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

33737

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (18

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 ORLIA(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.NATURE
:)البيع عبر) غرض الشركة بإنجاز)

االيتيرييت
خدمات التوصيل

االستيراد والتصدنر.
02)وارع) عنوان املقر االجتماعي):)
موالي عبد الحفيظ حي الفرح القرية)

سال)-)11000)سال املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: امعنان) محمد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوايه)ا() امعنان  محمد  السيد 
 11000 الحاج) اوطاط  االطلس  حي 

سال املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوايه)ا() امعنان  محمد  السيد 
 11000 الحاج) اوطاط  االطلس  حي 

سال املغرب
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
االبتدائية بسال))بتاريخ)24)ماي)2021 

تحت رقم)565.
508I

AMINE

ABO RIHAB TRAVAUX
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

AMINE
 Dr ouled belaaguid bloc c

 no 139 ouahat(sidi(brahim ،
40063، Marrakech(Maroc

ABO RIHAB TRAVAUX وركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
 DR وعنوان مقرها اإلجتماعي

 OLD BELAAGUID BLOC C N
 152 OUAHAT(SIDI(BRAHIM

 EL(OUIDANE(MARRAKECH -
40063 MARRAKECH(MAROC
تأسيس وركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
115097

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (20
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 ABO (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.RIHAB TRAVAUX
 TRAVAUX(:(غرض الشركة بإنجاز
 DIVERS OU CONSTRUCTIONS

 I N S T A L L A T I O N S
.ELECTRIQUES

 DR (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 OLD BELAAGUID BLOC C N
 152 OUAHAT SIDI BRAHIM
 EL OUIDANE MARRAKECH -

.40063 MARRAKECH MAROC
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 ( الشركة:) رأسما8  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
  AHMED BOURAIQAT :(السيد
100)حصة بقيمة)100)درهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
 AHMED BOURAIQAT السيد)
 DR OLD BELAAGUID عنوايه)ا()
 BLOC C NR 396 OUHAT SIDI
 BRAHIM EL OUIDANE 40063

.MARRAKECH MAROC
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
 AHMED BOURAIQAT السيد)
 DR OLD BELAAGUID عنوايه)ا()
 BLOC C NR 396 OUHAT SIDI
 BRAHIM EL OUIDANE 40063

MARRAKECH MAROC
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باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
ماي) (21 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2021)تحت رقم)124236.

509I

COTEXPER

MYSK BERRY
إعالن متعدد القرارات

COTEXPER
 RUE YACOUB MARINI 28

 GUELIZ ، 40000، MARRAKECH
MAROC

MYSK BERRY «وركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»
وعنوان مقرها االجتماعي: 14 زيقة 

موالي علي وقة 8 مكتب 12 جليز - - 
مراكش املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.111699
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) (2021 مارس) (29 املؤرخ في)

القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ننص على مانلي:)
 500 دننية) نوسف  السيد  تفويت 
 1.000 أصل) من  اجتماعية  حصة 
حصة لفائدة وركة انريتاج هولدننغ.
قرار رقم)2:)الذي ننص على مانلي:)
تحويل الشكل القايوني للشركة من)
«وركة ذات مسؤولية محدودة)))ذات)
ذات) «وركة  إلى) الوحيد») الشريك 

املسؤولية املحدودة».
قرار رقم)3:)الذي ننص على مانلي:)
تنصيب السيد صفريوي محمد رويد)
مسيرنن) دحمان  الدرهم  السيد  و 
للشركة بجايب السيد نوسف دننية))

ملدة غير محددة.
على) ننص  الذي  (:4 رقم) قرار 
مانلي:)تلتزم الشركة قايوييا باألفعا8)
املتعلقة بها فقط بالتوقيع املشترك)
للمسيرنن نوسف دننية و صفريوي)
املشترك) التوقيع  او  رويد  محمد 
الدرهم) و  دننية  نوسف  للمسيرنن 

دحمان.

وتبعا لذلك تم تعدنل مقتضيات)
النظام األسا�سي التالية:)

بند رقم)-:)الذي ننص على مانلي:)
تحين بنود النظام االسا�سي طبقا ملا)

ذكر اعاله.
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
ماي) (26 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2021)تحت رقم)124360.
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MARO FIDUS

TIGMI DAR SAMY
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جدند للشركة

MARO FIDUS
 FB8, Bd(Mohammed(V(Centre
 Ben(Yakhlef - Mohammedia

 FB8, Bd(Mohammed(V(Centre
 Ben(Yakhlef - Mohammedia،
13350، Mohammedia(maroc
TIGMI DAR SAMY  وركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار أنت 
عزا بين الويدان أزيال8 - 22000 

أزيال8 املغرب.
تعيين مسير جدند للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.4377

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تعيين) (2021 مارس) (01 املؤرخ في)
بن) السيد)ة() للشركة  جدند  مسير 
كبور رويدة كمسير وحيد تبعا إلقالة)

مسير.
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
مارس) (04 بتاريخ) ( االبتدائية بازيال8)

2021)تحت رقم)106.
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GHALMY CONSEILS SARL AU

OLIVE LBHIRA SARL
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

GHALMY CONSEILS SARL AU
 HAY(EL(BAHJA(N° 231 EL

 KELAA(DES(SRAGHNA ، 43000،
 EL KELAA DES SRAGHNA

MAROC

OLIVE LBHIRA SARL وركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 70 مجمع 

اقتصادي واجتماعي الطابق الثاني 
رقم 4  . - 43000 قلعة السراغنة 

املغرب

تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

4405

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القايون) (2021 فبرانر) (12

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 OLIVE(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.LBHIRA SARL

ايتاج) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

املنتجات الزراعية.

عنوان املقر االجتماعي):)70)مجمع)

الثاني) الطابق  واجتماعي  اقتصادي 
قلعة السراغنة) (43000  -  .   4 رقم)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد الشابي أحمد):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

 500 ( (: رويد) الطاهري  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوايه)ا() أحمد  الشابي  السيد 

 43000   132 فيال رقم) (01 حي الهنا)

القلعة السراغنة املغرب.

السيد الطاهري رويد عنوايه)ا()
  43000  2569 رقم) (02 الهنا) حي 

القلعة السراغنة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوايه)ا() أحمد  الشابي  السيد 

 43000   132 فيال رقم) (01 حي الهنا)

القلعة السراغنة املغرب

السيد الطاهري رويد عنوايه)ا()

 43000  2569 رقم) (02 الهنا) حي 

القلعة السراغنة املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

االبتدائية بقلعة السراغنة))بتاريخ)17 

فبرانر)2021)تحت رقم)72/2021.

512I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 SOCIETE ECO-GOUTTE

SARL AU

وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE(EL(HOURIA(N°49

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

 SOCIETE ECO-GOUTTE SARL

AU  وركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر  

انت اولهو ملعب تنجداد كلميمة  - 

52000 الراويدنة املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري -.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2021 ماي) (11 في) املؤرخ 

املصادقة على):

تفويت السيد))ة()عبد املجيد انت)

بامو))100)حصة اجتماعية من أصل)

100)حصة لفائدة))السيد))ة()خدنجة))

غازوي بتاريخ)11)ماي)2021.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم  (

االبتدائية بالرويدنة))بتاريخ)19)ماي)

2021)تحت رقم)231.

513I



عدد)5667 - 28)ووا8)1442 )9)نوييو)2021)الجريدة الرسمية   11900

BOUKHRIS(&ASSOCIES

 SOCIETE HOTELIERE DE

TICHKA
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسما8 الشركة

 SOCIETE HOTELIERE DE

TICHKA

وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

وريك وحيد

درهم 40.700.000 رأسمالها  

مقرها االجتماعي: وارع محمد 

الخامس، فندق السالم، مراكش

 Taxe professionnelle*

 47100679 * R.C : Marrakech

4237 IF : 6590037

الشريك) قرارات  بموجب محضر 

ننانر) (14 بتاريخ) املنعقد  الوحيد 

2021،)تقرر ما نلي:

بقدر)) الشركة  رأسما8  رفع 

من) لرفعه  12.100.000درهم،)

مبلغ) الى  درهم  ( (40.700.000 مبلغ)

52.800.000)درهم عن طريق إصدار)

بقيمة) جدندة  حصة  (000  121

اسمية قدرها)100)درهم لكل منها.

-)تحيين الفصلين)6)و7)من النظام)

األسا�سي للشركة.

الشريك) قرارات  بموجب محضر 

فبرانر) (25 بتاريخ) املنعقد  الوحيد 

2021،)تقرر ما نلي:

النهائي) االيجاز  معاننة  (-

بقدر)) الشركة  رأسما8  لرفع 

من) لرفعه  12.100.000درهم،)

مبلغ) الى  درهم  ( (40.700.000 مبلغ)

52.800.000)درهم.

-)تحيين الفصلين)6)و7)من النظام)

األسا�سي للشركة.

بالسجل) القايوني  اإلنداع  تم 

التجارية) املحكمة  لدى  التجاري 

بتاريخ) (123991 بمراكش تحت عدد)

11)ماي)2021.
ملخص قصد النشر

514I

FIDUSCAL

كروب ترونس الوحماني
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

FIDUSCAL
 BD OUED DAOURA LOT 321
 CHAHDIA(EL(OULFA ، 20240،

CASABLANCA MAROC
كروب ترونس الوحماني وركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي زيقة 
ركراكة تجزئة الكورييش وقة 1 
الطابق األر�سي  - 20040 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس وركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
504011

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (19
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
كروب) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

ترونس الوحماني.
يقل) (- (: بإنجاز) الشركة  غرض 
التي) السيارات  طريق  عن  البضائع 
أو) تساوي  املعتمدة  حمولتها  تكون 

ً
تزيد عن)15)طنا

-)النقل الجماعي.
زيقة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 1 وقة) الكورييش  تجزئة  ركراكة 
الدار) (20040 (- ( األر�سي) الطابق 

البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد الوحماني عبد هللا):))1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

هللا) عبد  الوحماني  السيد 

الخزامى) تجزئة  لساسفة  عنوايه)ا()

الدار) (20190  3 وقة) (47 عمارة)

البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

هللا) عبد  الوحماني  السيد 

الخزامى) تجزئة  لساسفة  عنوايه)ا()

الدار) (20190  3 وقة) (47 عمارة)

البيضاء)املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

 25 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)779565.
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DAKHLA MULTISERVICES SARL

MAISONS BOIS
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL

 N 46 AVENUE(EL(WALAA(RUE

 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA(MAROC

MAISONS BOIS  وركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 

46 وارع الوالء زيقة عبد الخالق 

طوريس الداخلة - 73000 الداخلة 

املغرب

تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

18259

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (10

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. MAISONS BOIS

تصنيع) (: بإنجاز) الشركة  غرض 
أصناف من الخشب والفلين ووبكة)

السال8 والحلفاء.).
رقم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الخالق) عبد  زيقة  الوالء) وارع  (46
الداخلة) (73000 (- طوريس الداخلة)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 900 ( (: بولحية) كريمة  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
السيد الحاج حاجي):))100)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة كريمة بولحية عنوايه)ا()

الرباط)10000)الرباط املغرب.
عنوايه)ا() حاجي  الحاج  السيد 

فاس)30000)فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة كريمة بولحية عنوايه)ا()

الرباط)10000)الرباط املغرب
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
 20 بتاريخ) ( االبتدائية بوادي الدهب)

ماي)2021)تحت رقم)830.
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STE FIDUCIAIRE WISLANE

 STE AIN AGRA AGRI
**SAAA

وركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس وركة

STE FIDUCIAIRE WISLANE
 N°42 BIS, LOT(CADEM,

 OUISLANE, MEKNES ، 50080،
MEKNES MAROC

 *STE(AIN(AGRA(AGRI *SAAA
وركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار آنت 
ليبار، آنت بوحيات، سيدي سليمان 

مو8 الكيفان - 50000 مكناس 
املغرب

تأسيس وركة ذات املسؤولية 
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املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

53265

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (15

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.*AIN AGRA AGRI *SAAA

النشاط) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

الفالحي،)و بيع الخضر و الفواكه.

:)دوار آنت) عنوان املقر االجتماعي)

ليبار،)آنت بوحيات،)سيدي سليمان)

مكناس) (50000 (- الكيفان) مو8 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 333 ( السيد يور الدنن الخبيزي):)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 334 ( (: حوسني) ميلود  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد عبد الوهاب زرقان):))333 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
الخبيزي) الدنن  يور  السيد 

بالد) (،12 بلوك) (،14 عنوايه)ا()

بنسليمان،)سهب الورد)50000)فاس)

أملغرب.

عنوايه)ا() حوسني  ميلود  السيد 

دوار آنت ليبار،)آنت بوحيات،)سيدي)

 50000 الكيفان) مو8  سليمان 

مكناس املغرب.

زرقان) الوهاب  عبد  السيد 
سبتة،) زيقة  (،252 رقم) عنوايه)ا()

مكناس) (50080 ويسالن) األمل،) حي 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوايه)ا() حوسني  ميلود  السيد 

دوار آنت ليبار،)آنت بوحيات،)سيدي)

 50000 الكيفان) مو8  سليمان 

مكناس املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (18 بتاريخ) ( بمكناس) التجارية 

2021)تحت رقم)2441.
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FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

SOCIETE F K 2 O
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE(EL(HOURIA(N°49

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

SOCIETE(F(K 2 O وركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

عين العاطي 1 رقم 676 الراويدنة - 

52000 الراويدنة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري -.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2021 ماي) (20 في) املؤرخ 

املصادقة على):

العزيز)) عبد  )ة() السيد) تفويت 

من) اجتماعية  حصة  (84 اووكنو)

)ة() السيد) ( 250)حصة لفائدة) أصل)

عديان))فاضلي))بتاريخ)20)ماي)2021.

العزيز)) عبد  )ة() السيد) تفويت 

من) اجتماعية  حصة  (83 اووكنو)

)ة() السيد) ( 250)حصة لفائدة) أصل)

ماي) (20 اوعقا بتاريخ) ( عبد الرحيم)

.2021

العزيز)) عبد  )ة() السيد) تفويت 

من) اجتماعية  حصة  (83 اووكنو)

)ة() السيد) ( 250)حصة لفائدة) أصل)

محمد اوخويا بتاريخ)20)ماي)2021.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم  (

االبتدائية بالرويدنة))بتاريخ)25)ماي)

2021)تحت رقم)239.
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FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

SOCIETE TOUMOUR DT
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تقليص هدف الشركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE(EL(HOURIA(N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
SOCIETE TOUMOUR DT  وركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االجتماعي قصر 
تازوكارت واد النعام بودييب - 

52000 الراويدنة املغرب.
تقليص هدف الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم حذف) (2021 أبريل) (26 املؤرخ في)
األنشطة التالية من نشاط الشركة)

الحالي):
اعما8 مختلفة)

التجارة).
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
االبتدائية بالرويدنة))بتاريخ)25)ماي)

2021)تحت رقم)240.
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La Fiduciaire-Conseil du Maroc

CMGP MARASSET
إعالن متعدد القرارات

La Fiduciaire-Conseil du Maroc
 Bd(d›Anfa 7ème(Etage، 45
20000، Casablanca(Maroc

CMGP MARASSET  «وركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»
وعنوان مقرها االجتماعي: قطع 102 
و 105 من مجمع سابينو الصناعي ، 

النواصر - - الدار البيضاء املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.440581

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
2020)تم اتخاذ) 15)نوليوز) املؤرخ في)

القرارات التالية:)
على) ننص  الذي  (:1 رقم) قرار 
سهم) (100 املوافقة على بيع) ( مانلي:)

 COMPAGNIE لشركة) مملوك 
 MAROCAINE DE GOUTE A
 GOUTTE ET DE POMPAGE

لصالح السيد نوسف معماه.
قرار رقم)2:)الذي ننص على مانلي:)
للشركة) األسا�سي  النظام  تحدنث 
ليعكس بيع األسهم املشار إليه أعاله

وتبعا لذلك تم تعدنل مقتضيات)
النظام األسا�سي التالية:)

بند رقم)6:)الذي ننص على مانلي:)
نوسف معماه نجلب للشركة)10000 

درهم
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
 20 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أكتوبر)2020)تحت رقم)750479.
520I

fiduciaire(elbakkouri(sarl(au

 PREST- PRO - INFO  2PI
SARL

وركة ذات املسؤولية املحدودة
حل وركة

fiduciaire(elbakkouri(sarl(au
 N°12 Florida(Extension(Sidi

 Maârouf(Casablanca، 20190،
casablanca maroc

 PREST- PRO - INFO  2PI(SARL
وركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي زيقة 

13 ، إقامة البركة ، وقة 32 ، حي 
الشريفة ، عين الشق - 20470 الدار 

البيضاء  املغرب .
حل وركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.268683

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2021 ماي) (03 في) املؤرخ 
املحدودة) املسؤولية  ذات  وركة 
  PREST- PRO - INFO  2PI SARL
درهم) (100.000 رأسمالها) مبلغ 
(، (13 وعنوان مقرها اإلجتماعي زيقة)
إقامة البركة)،)وقة)32)،)حي الشريفة)
،)عين الشق)-)20470)الدار البيضاء))
نشاط) وقف  (: (8 يتيجة  ( املغرب)

الشركة.
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و حدد مقر التصفية ب زيقة)13)،)
إقامة البركة)،)وقة)32)،)حي الشريفة)
،)عين الشق)-)20470)الدار البيضاء))

املغرب).)
و عين:

السيد)ة()زكرياء)))وكار و عنوايه)ا())
منطقة صناعية) (، (1029 طريق رقم)
الدار) (20520 ( ( معروف) سيدي 
)ة() كمصفي) ( املغرب) ( البيضاء)

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
 25 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)779612.

521I

HIPA PARK 3D SARL AU

HIPA PARC 3D
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

HIPA PARK 3D SARL AU
تجزئة البساتين رقم 75 تمارة ، 

TEMARA MAROC ،12000
HIPA(PARC 3D وركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
البساتين رقم 75 تمارة - 12000 

تمارة املغرب
تأسيس وركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
133157

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (02
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 HIPA (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.PARC 3D
كراء) (: بإنجاز) الشركة  غرض 
مواقف السيارات),كراء)االسواق,تهيئة)
العموميةواملساحات) املساحات 
الغابات) ومراقبة  ( الخضراء,حمانة)

من الحرائق)..
تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 12000 (- تمارة) (75 رقم) البساتين 

تمارة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد حسين يور الدنن):))1.000 
حصة بقيمة)100.000)درهم للحصة
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
الدنن) يور  حسين  السيد 
 75 رقم) البساتين  تجزئة  عنوايه)ا()

تمارة)12000)تمارة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الدنن) يور  حسين  السيد 
 75 رقم) البساتين  تجزئة  عنوايه)ا()

تمارة)12000)تمارة املغرب
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
ماي) (25 بتاريخ) ( بتمارة) االبتدائية 

2021)تحت رقم)5746.
522I

STE FIDUCIAIRE WISLANE

 STE NAJMAT ASSABAH DE
*TRAVAUX DIVERS *SNATD
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

STE FIDUCIAIRE WISLANE
 N°42 BIS, LOT(CADEM,

 OUISLANE, MEKNES ، 50080،
MEKNES MAROC

 STE NAJMAT ASSABAH DE
 *TRAVAUX(DIVERS *SNATD

وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 577، 
رياض ويسالن 2، وطر أ، ويسالن - 

50080 مكناس املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

53263

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (15

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 STE NAJMAT ASSABAH DE

.*TRAVAUX DIVERS *SNATD

األوغا8) (: غرض الشركة بإنجاز)

العامة و البناء.
عنوان املقر االجتماعي):)رقم)577،)
(- 2،)وطر أ،)ويسالن) رياض ويسالن)

50080)مكناس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

صدنقي) الحميد  عبد  السيد 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000   :

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

صدنقي) الحميد  عبد  السيد 
رياض ويسالن) (،577 رقم) عنوايه)ا()

مكناس) (50080 ويسالن) 2،)وطر أ،)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

صدنقي) الحميد  عبد  السيد 
رياض ويسالن) (،577 رقم) عنوايه)ا()

مكناس) (50080 ويسالن) 2،)وطر أ،)

املغرب.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (18 بتاريخ) ( بمكناس) التجارية 

2021)تحت رقم)2440.

523I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

MEDI-AQUACULTURE
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL

 N 46 AVENUE(EL(WALAA(RUE

 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA(MAROC

MEDI-AQUACULTURE  وركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي القسم 

2، رقم 141 - 73000 الداخلة  

املغرب 

تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

18281

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (19

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

MEDI-(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

. AQUACULTURE

تربية) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

األحياء)املائية

الـتجــاريـة) الـعـمـلـيـات  وكــذلـك كــل 

املـنـقــوالت الـعـقـاريـة و) و الـصـنـاعـيـة،)

مـباوــرة) بـصـفـة  تـرتـبـط  الـتـي  املـالـيـة 

أو غيـر مـبـاوـرة باألنـشـطـــة املـذكــــورة)

أعـــــاله.

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 73000  -  141 رقم) (،2 القسم)

الداخلة))املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
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 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

السيدة العلوي خية)):))500)حصة)
بقيمة)100)درهم للحصة).

((: ( ابراهيم) سيد  العلوي  السيد 
500)حصة بقيمة)100)درهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوايه)ا() ( خية) العلوي  السيدة 
حي والي) (28 تجزئة الفوسفاط رقم)
العيون) (70000  2 الشطر) رويد 

املغرب).
ابراهيم)) سيد  العلوي  السيد 
 141 رقم) (،2 القسم) حي  عنوايه)ا()

73000)الداخلة))املغرب).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوايه)ا() ( خية) العلوي  السيدة 
حي والي) (28 تجزئة الفوسفاط رقم)
العيون) (70000  2 الشطر) رويد 

املغرب)
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
 21 بتاريخ) ( االبتدائية بوادي الدهب)

ماي)2021)تحت رقم)841.

524I

sofoget

 INGENIERIE DU MONDE
RURAL IMR

وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc
 INGENIERIE DU MONDE

RURAL IMR وركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي  تطوان 
وارع جيش ملكي إقامة وروق 2 

رقم 3   -----  تطوان  املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.18963

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في)03)غشت)2020)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
إقامة) ملكي  جيش  وارع  تطوان  (»
وروق)2)رقم)3)))-----))تطوان))املغرب»)
   351 ))القنيطرة إسماعلية رقم) إلى)«)

14000))القنيطرة))املغرب».
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
15)وتنبر) بتاريخ) ( االبتدائية بتطوان)

2020)تحت رقم)3027.
525I

Y.A(CONSEIL(&(MANAGEMENT

IMPORT EXPORT JELBAK
وركة ذات املسؤولية املحدودة

حل وركة

Y.A(CONSEIL & MANAGEMENT
وارع الحريري، اقامة كوتر، الطابق 

األو8، رقم 17 ، 90000، طنجة 
املغرب

IMPORT EXPORT JELBAK وركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي بليير، 
زيقة 21، رقم 31 - 90000 طنجة 

املغرب.
حل وركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.19401

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر) (2018 أكتوبر) (16 في) املؤرخ 
حل وركة ذات املسؤولية املحدودة)
مبلغ) ( (IMPORT EXPORT JELBAK
رأسمالها)100.000,00)درهم وعنوان)
زيقة) بليير،) حي  اإلجتماعي  مقرها 
21،)رقم)31 - 90000)طنجة املغرب)
الهدف) تحقيق  عدم  (: (8 يتيجة 

االجتماعي للشركة..
و حدد مقر التصفية ب حي بليير،)
طنجة) (90000  -  31 رقم) (،21 زيقة)

املغرب.)
و عين:

و) البقالي  ( محمد) السيد)ة()
عنوايه)ا()حي بليير،)زيقة)21،)رقم)31 
)ة() املغرب كمصفي) طنجة  (90000

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
يويبر) (09 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2018)تحت رقم)7238.
526I

مكتب الدراسات املحاسباتية والتسيير

G.B 77
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

مكتب الدراسات املحاسباتية 
والتسيير

وارع محمد الخامس عمارة بنطالب 
الطابق الثاني املكتب رقم 6 ، 

35100، جرسيف املغرب
G.B 77 وركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 

سيدي بن جعفر هوارة جرسيف 
جرسيف 35100 جرسيف املغرب
تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

ENCOURS
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (13
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 G.B (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.77
غرض الشركة بإنجاز):)*)األوغا8)

املختلفة و البناء
والبستنة) الغابات  أوغا8  (*

والحراسة)
*)اوغا8 ولوازم فالحية.

دوار) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
جرسيف) هوارة  جعفر  بن  سيدي 

جرسيف)35100)جرسيف املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 90.000 ( الشركة:) رأسما8  مبلغ 
درهم،)مقسم كالتالي:

 450 ( (: الكروي) العربي  السيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 450 ( (: بوغراري) محمد  السيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

الكروي عنوايه)ا() العربي  السيد 
دوار سيدي بن جعفر هوارة جرسيف)

35100)جرسيف املغرب.
السيد محمد بوغراري عنوايه)ا()
 35100 جرسيف) حمرية  حي 

جرسيف املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الكروي عنوايه)ا() العربي  السيد 
دوار سيدي بن جعفر هوارة جرسيف)

35100)جرسيف املغرب
السيد محمد بوغراري عنوايه)ا()
 35100 جرسيف) حمرية  حي 

جرسيف املغرب
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
19)ماي) )بتاريخ) االبتدائية بجرسيف)

2021)تحت رقم)1084/2021.

527I

GLOFID

 MANAGEMENT DIGITAL
SCHOOL PRIVE

وركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسير جدند للشركة

GLOFID
196 وارع السفير بن عائشة الطابق 

الثاني الرقم 4 ، 20300، الدار 
البيضاء املغرب

 MANAGEMENT DIGITAL
SCHOOL PRIVE  وركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي زيقة 

الجاحض .عمارة أباها ر8 وقة ر 4 
ط 2   - 28830  املحمدنة  املغرب.

تعيين مسير جدند للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.25959
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بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تعيين) (2021 أبريل) (21 املؤرخ في)

مسير جدند للشركة السيد)ة()جما8)

سامي))كمسير وحيد

تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

24)ماي) االبتدائية باملحمدنة))بتاريخ)

2021)تحت رقم)1212.

528I

nabiq mohammed

EMBALAJE

وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس وركة

nabiq mohammed

 hay(elwafa(bloc 1 n 61 ، 23000،

beni mellal MAROC

embalaje وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

العثمايية الحي االداري الطابق 

الثالت  - 23000 بني مال8 املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

11183

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القايون) إعداد  تم  (2021 ننانر) (29

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.embalaje

(/ تاجر) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

ع للصنادنق أو قوالب التقطيع) ُمصِنّ

للتغليف.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الطابق) االداري  الحي  العثمايية 

الثالت))-)23000)بني مال8 املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد املالكي فخر الدنن):))1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

الدنن) فخر  املالكي  السيد 

عنوايه)ا()حي الهناء)عمارة)1)رقم)04 

23000)بني مال8 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الدنن) فخر  املالكي  السيد 

عنوايه)ا()حي الهناء)عمارة)1)رقم)04 

23000)بني مال8 املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

االبتدائية ببني مال8))بتاريخ)17)مارس)

2021)تحت رقم)309.

529I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

SOCIETE BOULGONE
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين ممثل قايوني للشركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE(EL(HOURIA(N°49

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

SOCIETE BOULGONE «وركة 

ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجتماعي: قصر 

قصبة القاند عرب الصباح ارفود - 

52000 الراويدنة املغرب.

«تعيين ممثل قايوني  للشركة»

رقم التقييد في السجل التجاري: -.

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

وتبعا) (2021 ماي) (20 في) املؤرخ 

تعيين) تقرر  جدد  لتعيين مسير)نن()

املمثل)نن()القايوني)نن(:)

-)بوزياني الحسين

- SOCIETE BOULOGNE)وركة)

الكائن) املحدودة  املسؤولية  ذات 

قصبة) قصر  ب:) اإلجتماعي  مقرها 

 52000 القاند عرب الصباح ارفود)

الراويدنة املغرب
عند) التجاري  السجل  رقم 

االقتضاء:)11009

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

االبتدائية بالرويدنة))بتاريخ)25)ماي)

2021)تحت رقم)238.

530I

sofoget

 HAYOUN DE TRAVAUX

DIVERS
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri

 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc

 HAYOUN DE TRAVAUX DIVERS

وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تطوان 

سالس رقم 3 و 4 حارة طوابل كراج 

5   ------- تطوان املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.14299

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في)11)مارس)2021)تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

«تطوان سالس رقم)3)و)4)حارة طوابل)

إلى) تطوان املغرب») (------- ( ( (5 كراج)

   351 رقم) إسماعلية  القنيطرة  (»

14000))القنيطرة))املغرب».

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

مارس) (29 بتاريخ) ( االبتدائية بتطوان)

2021)تحت رقم)725.

531I

العبدالوي لالوغا8 املحاسبتية

 STE MAROCAINE D
AGRICULTURE

وركة التضامن
قفل التصفية

العبدالوي لالوغا8 املحاسبتية
عمارة يوميدنا وارع محمد الخامس 

الطابق 2الشقة3 تازة ، 35000، 
تازة املغرب

 STE MAROCAINE D
AGRICULTURE  وركة التضامن

وعنوان مقرها اإلجتماعي : دوار مازر 
جماعة الصميعة -تاهلة - - 35000 

تازة املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.2695

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر) (2021 أبريل) (19 في) املؤرخ 
 STE MAROCAINE D حل)
التضامن) وركة  ( (AGRICULTURE
مبلغ رأسمالها)10.000)درهم وعنوان)
جماعة) مازر  دوار  اإلجتماعي  مقرها 
تازة) (35000 (- (- -تاهلة) الصميعة)

املغرب يتيجة لعدم الدخل.
و عين:

و) امقران  ( ( لطيفة) السيد)ة()
 35000 ( عنوايه)ا()حي املسيرة تاهلة)

تازة املغرب كمصفي))ة()للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
2021)وفي دوار مازر) 19)أبريل) بتاريخ)
 35000 (- ( -تاهلة) جماعة الصميعة)

تازة املغرب.
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
االبتدائية بتازة))بتاريخ)17)ماي)2021 

تحت رقم)271.
532I

P.I BAT

P.I BAT
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

P.I BAT
10 زيقة الحرية وقة 5 طابق 3 ، 

20400، الدارالبيضاء املغرب
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P.I BAT  وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 10زيقة 

الحرية الطابق الثالث وقة 5 - 

20400 الدار البيضاء املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

502225

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (06

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 P.I BAT(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

منعش) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

عقاري.
10زيقة) (: املقر االجتماعي) عنوان 

 -  5 وقة) الثالث  الطابق  الحرية 

20400)الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: السيد بكار عبد العالي)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد بكار عبد العالي عنوايه)ا()

 20300  121 فيال) الليمون  تجزئة 

الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بكار عبد العالي عنوايه)ا()

 20300  121 فيال) الليمون  تجزئة 

الدار البيضاء)املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

 07 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)777477.

533I

العبدالوي لالوغا8 املحاسبتية

ste ADRFAT
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

العبدالوي لالوغا8 املحاسبتية
عمارة يوميدنا وارع محمد الخامس 

الطابق 2الشقة3 تازة ، 35000، 
تازة املغرب

ste ADRFAT  وركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 
نسمة رقم 28 الشقة 8 زيقة احمد 

تهراست  - 35000 تازة املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2603

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في)30)أبريل)2021)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
«اقامة نسمة رقم)28)الشقة)8)زيقة)
احمد تهراست))-)35000)تازة املغرب»)
 12 رقم) عمارة  ويماء) «تجزئة  إلى)
البحرة)) (12 الطابق االو8 الشقة رقم)

- 35000)تازة))املغرب».
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
االبتدائية بتازة))بتاريخ)24)ماي)2021 

تحت رقم)281.
534I

fiducaire((service(ouidan

A-TAMZ
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسما8 الشركة

fiducaire  service(ouidan
 hamama route de tanger

 residence(bahri 1 er(etage(N3
 TETOUAN ، 93000، TETOUAN

MAROC
A-TAMZ وركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

 APP(N° وعنوان مقرها اإلجتماعي
 1 AV(AL(BAHR(AL(ABIAD(AL
 MOTAWASIT RESIDENCE AL
 ANDALOUS(N° 4 MARTIL -

.93000 TETOUAN  MAROC
رفع رأسما8 الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.9801

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم) (2021 أبريل) (28 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسما8  رفع 
«700.000)درهم»)أي من)«500.000 
عن) درهم») (1.200.000» إلى) درهم»)
أو) يقدنة  حصص  تقدنم  ( (: طريق)

عينية.
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
ماي) (19 بتاريخ) ( بتطوان) االبتدائية 

2021)تحت رقم)1095.

535I

STE NESMA FINANCE SARL AU

احرورن  تغفو
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

STE NESMA FINANCE SARL AU
 LOT RATMA AV ALLAL EL FASSI
 IMM 89 N° 02 MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH(MAROC

احرورن  تغفو وركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي  تجزئة 
العزوزية رقم 231 مراكش - 40000 

مراكش املغرب
تأسيس وركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
110653

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 ننانر) (13
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)احرورن))

تغفو.

اوغا8) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

البناء)و الكهرباء).

تجزئة) ( (: االجتماعي) املقر  عنوان 

العزوزية رقم)231)مراكش)-)40000 

مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: توفيق) احررن  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوايه)ا() توفيق  احررن  السيد 

 40000 سيدي عبدهللا غيات الحوز)

مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوايه)ا() توفيق  احررن  السيد 

 40000 سيدي عبدهللا غيات الحوز)

مراكش املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ننانر) (26 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2021)تحت رقم)924.

536I

fiduciaire(capital(orient

BERGAM KHADAMAT 
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

fiduciaire(capital(orient

 RUE(IBN(ROCHD, RESIDENCE

 EL(BARAKA, 3 EME(ETAGE(N° 7

OUJDA ، 60000، oujda(maroc

 BERGAM KHADAMAT وركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي :  حي والد 

حمادي طريق الرئيسية رقم 17 - 

64100 عين بني مطهر املغرب .

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.28385
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الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل)) (2021 ننانر) (11 املؤرخ في)
وركة) (BERGAM KHADAMAT
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)
الوحيد مبلغ رأسمالها)50.000)درهم)
والد) حي  ( اإلجتماعي) مقرها  وعنوان 
 -  17 رقم) الرئيسية  طريق  حمادي 
64100)عين بني مطهر املغرب))يتيجة)

8))عدم تحقق هدف الشركة.
و عين:

و) منصوري  ( ( ميموية) السيد)ة()
رقم) (9 حي الفيضان زيقة) عنوايه)ا()
عين بني مطهر املغرب)) (64100  261

كمصفي))ة()للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
حي والد) ( وفي) (2021 ننانر) (11 بتاريخ)
 -  17 رقم) الرئيسية  طريق  حمادي 

64100)عين بني مطهر املغرب).
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
فبرانر) (23 بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

2021)تحت رقم)669.

537I

AZ CONSULATNTS

GENESI
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

AZ CONSULATNTS
 AVENUE HASSAN PREMIER

 4EME(ETAGE(IMM 141
 CASABLACA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

GENESI وركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 4 زيقة 
يوباليا مجمع 4 سيكتور 17 بلوك 1 
حي الرياض - 10010 الرباط املغرب

تأسيس وركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
151593

 29 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 مارس)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 
املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.GENESI
النجارة) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

وصناعة املطابخ.
زيقة) (4 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 1 17)بلوك) 4)سيكتور) يوباليا مجمع)
حي الرياض)-)10010)الرباط املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسما8  مبلغ 
100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:

 700 ( (: احجة) رضوان  السيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيدة حنان زبانري):))300)حصة)
بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوايه)ا() احجة  رضوان  السيد 
 2 وقة) (15 عمارة) الرما8  اقامة 
تمارة) (12000 وارع محمد السادس)

املغرب.
عنوايه)ا() زبانري  حنان  السيدة 
 2 وقة) (15 عمارة) الرما8  اقامة 
تمارة) (12000 وارع محمد السادس)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوايه)ا() احجة  رضوان  السيد 
اقامة الرما8 عمارة)15)وقة)2)وارع)
محمد السادس)12000)تمارة املغرب
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
مارس) (29 بتاريخ) ( بالرباط) التجارية 

2021)تحت رقم)113109.
538I

NOVATIS

LAMATEM
وركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسما8 الشركة

NOVATIS
 Jeesr(Industries – Lot(Al(Baraka
 – Rue(Al(Wattasiyine – zone

 Industrielle ، 26202، Berrechid

MAROC
LAMATEM وركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 8 وارع 
أميمة سانح إقامة لينا الطابق 5 
الرقم 7  - 20000 الدار البيضاء 

املغرب.
رفع رأسما8 الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.362233

العام) الجمع  بمقت�سى 
أبريل) (12 في) املؤرخ  اإلستثنائي 
الشركة) رأسما8  رفع  تم  (2021
درهم») (10.000.000» قدره) بمبلغ 
إلى) درهم») (17.000.000» من) أي 
لفائدة السيد) «27.000.000)درهم»)
علي بداع مع إجراء)مقاصة مع دنون)
الشركة املحددة املقدار و املستحقة.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
 27 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أبريل)2021)تحت رقم)775907.

539I

CAB ASSISTANCE

MONIATO
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

CAB ASSISTANCE
 ROUTE DE TETOUAN 76
 RESIDENCE(NABIL 1ER

 ETAGE(N° 3 TANGER ، 90000،
TANGER MAROC

MONIATO وركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
الهواري رقم 26 - 35100 جرسيف 

املغرب
تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2053
في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (14
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MONIATO

-الزراعة) (: غرض الشركة بإنجاز)

وتربية املوا�سي.

-االستغال8 الزراعي..

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

جرسيف) (35100  -  26 الهواري رقم)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: السيد محمد احميدوش)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 500 ( (: احميدوش) خالد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

احميدوش) محمد  السيد 

زيقة بني مال8 امزورن)) (01 عنوايه)ا()

32000)الحسيمة املغرب.

السيد خالد احميدوش عنوايه)ا()

زيقة خريبكة رقم)16)امزورن)32000 

الحسيمة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

احميدوش) محمد  السيد 

زيقة بني مال8 امزورن) (01 عنوايه)ا()

32000)الحسيمة املغرب

السيد خالد احميدوش))عنوايه)ا()

زيقة خريبكة رقم)16)امزورن)32000 

الحسيمة املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

االبتدائية بجرسيف))بتاريخ)21)أبريل)

2021)تحت رقم)1067.

540I
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MERCURE INTERNATIONAL OF MOROCCO

 MERCURE
 INTERNATIONAL OF

MOROCCO
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
إنشاء)فرع تابع للشركة

 MERCURE INTERNATIONAL
OF MOROCCO

 MERCURE-ATLANTIC
 LOGISTIC-BLD MOULAY

 SLIMANE-AIN(SEBAA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 MERCURE INTERNATIONAL
OF MOROCCO وركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 197 وارع 
الزرقطوني الدار البيضاء - 20000 

الدار البيضاء املغرب.
إنشاء فرع تابع للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.191093

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر) (2020 أكتوبر) (27 في) املؤرخ 
تحت) ( للشركة) تابع  ( فرع) إنشاء)
و الكائن) (RYAD SQUARE التسمية)
بالعنوان وارع واهد ضياء)الرحمان)
واملمر الحضري)،)السوي�سي الرباط)-)
20000)الدار البيضاء)املغرب و املسير)

من طرف السيد)ة()أبويوب أمين).
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
 28 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أبريل)2021)تحت رقم)775906.

541I

LA(MAISON(DE(L’ENTREPRENEUR

ID BY IMAGINE DESIGN
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

 LA MAISON DE
L›ENTREPRENEUR

 ANGLE(RUE(MOZART, BD
 ANFA, RESIDENCE(pETIT
 ، PARADIS, 7EME(ETAGE

CASABLANCA MAROC ،20330
ID BY IMAGINE DESIGN وركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تقاطع 

زيقة موزار و وارع آيفا إقامة لوبتي 
بارادي طابق 7 - 20330  الدار 

البيضاء   املغرب
تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

501853
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (07
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 ID BY (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.IMAGINE DESIGN
ٱستشارة) (: غرض الشركة بإنجاز)

في التسيير.
تقاطع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
زيقة موزار و وارع آيفا إقامة لوبتي)
الدار) ( (20330  -  7 طابق) بارادي 

البيضاء)))املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
((: السيد محمد املصطفى العلوي)
500)حصة بقيمة)100)درهم للحصة)
 500 ( (: بوجيبار) ربيعة  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
محمد املصطفى العلوي) ( السيد)
عين) جابر  ابن  زيقة  (15 عنوايه)ا()
الدار) (20000 البيضاء) الذئاب 

البيضاء)املغرب.
السيدة ربيعة بوجيبار عنوايه)ا()
وارع) (13 فيال) الكورييش  تجزئة 
املحيط االطل�سي ايفا الدار البيضاء)

20000)الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

محمد املصطفى العلوي) ( السيد)
عين) جابر  ابن  زيقة  (15 عنوايه)ا()
الدار) (20000 البيضاء) الذئاب 

البيضاء)املغرب
السيدة ربيعة بوجيبار عنوايه)ا()
وارع) (13 فيال) الكورييش  تجزئة 
املحيط االطل�سي ايفا الدار البيضاء)

20000)الدار البيضاء)املغرب
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
(- بتاريخ) ( البيضاء) بالدار  التجارية 

تحت رقم)-.
542I

2AIN GROUPE COMPTA

 STE IMAGEMATIC
PRODUCTION SARL AU

وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس وركة

2AIN GROUPE COMPTA
 BD(MED(V 3 EME(ETAGE(APP
 11 282 BENI(MELLAL، 23000،

BENI MELLAL MAROC
 STE IMAGEMATIC

PRODUCTION SARL AU وركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي اوالد 

الضريد القصابي زيقة 14 رقم 46 
بني مال8 - 23000 بني مال8 املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
11445

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (19
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 IMAGEMATIC PRODUCTION

.SARL AU

(: بإنجاز) الشركة  غرض 
 PRODUCTEUR DE FILMS
 C I N E M AT O G R A P H I Q U E S
 CELUI QUI COMPOSE OU FAIT

.COMPOSER DES SCENARIOS
اوالد) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 46 رقم) (14 زيقة) القصابي  الضريد 

بني مال8)-)23000)بني مال8 املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 HAMZA AIT HFID السيد)
درهم) (100 بقيمة) حصة  (:  1.000

للحصة).
 HAMZA AIT HFID : السيد) (

1000)بقيمة)100)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
 HAMZA AIT HFID السيد)
الضريد) OLD Dاوالد  عنوايه)ا()
بني مال8) (46 رقم) (14 القصابي زيقة)

23000)بني مال8 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
 HAMZA AIT HFID السيد)
الضريد) OLD Dاوالد  عنوايه)ا()
بني مال8) (46 رقم) (14 القصابي زيقة)

23000)بني مال8 املغرب
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
05)ماي) )بتاريخ) االبتدائية ببني مال8)

2021)تحت رقم)520.
543I

فيصل الخطيب و وركاوه

MLR FOOD INVEST 16
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

فيصل الخطيب و وركاوه
مكتب فيصل الخطيب 47 أ إقامة 
إنريس الطابق األر�سي محج محمد 
السادس ، 90000، طنجة املغرب
MLR(FOOD(INVEST 16  وركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي املحل رقم 
17 وارع محمد 6 اقامة مستورة 
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رقم 96/98 الطابق االر�سي - 

90000 طنجة املغرب

تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

115753

 25 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�سى)

القايون) إعداد  تم  (2021 مارس)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 MLR (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

. FOOD INVEST 16

أوغا8)) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

السياحة

املؤسسات) تسييير  و  تدبير 

السياحية

لبمادة) في  االستشارات  تقدنم 

السياحية

التنشيط السياحي.

املحل) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

رقم)17)وارع محمد)6)اقامة مستورة)

رقم)98/96)الطابق االر�سي)-)90000 

طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 MLR الشركة)

 DEVELOPPEMENT SARL :  850

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 50 ( (: رويد) موالي  أمير  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد مصطفى موالي رويد):))50 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 50 ( (: السيد فيصل موالي رويد)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

 MLR الشركة)
 DEVELOPPEMENT SARL
عنوايه)ا()املحل رقم)17)وارع محمد)
6)اقامة مستورة رقم)98/96)الطابق)

االر�سي)90000)طنجة املغرب.
السيد أمير موالي رويد عنوايه)ا()
حي النزاهة زيقة الشيخ املياري رقم)
10)فيال البركة)90000)طنجة املغرب.
رويد) موالي  مصطفى  السيد 
الشيخ) زيقة  النزاهة  حي  عنوايه)ا()
طنجة) (90000   11 رقم) املياري 

املغرب.
رويد) موالي  فيصل  السيد 
رقم) (01 مر�سى) ف.ف.ت  عنوايه)ا()

261 90000)مضيق املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
برادة) لغزيو8  رضوان  السيد 
وارع) الدراردب  حي  عنوايه)ا()
 07 رقم) (27 عمارة) عياض  القا�سي 

املضيق)90000)املضيق املغرب
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
أبريل) (27 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)-.
544I

2AIN GROUPE COMPTA

BEN FAT MED
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

2AIN GROUPE COMPTA
 BD(MED(V 3 EME(ETAGE(APP
 11 282 BENI(MELLAL، 23000،

BENI MELLAL MAROC
BEN FAT MED وركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي اكيك 
القصيبة - 23000 القصيبة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1139
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت) (2021 مارس) (09 في) املؤرخ 

املصادقة على):

هماز) فاطمة  )ة() السيد) تفويت 

900)حصة اجتماعية من أصل)900 

حصة لفائدة))السيد))ة()عبد الكريم)

رفيق))بتاريخ)09)مارس)2021.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم  (

 28 بتاريخ) ( االبتدائية بقصبة تادلة)

أبريل)2021)تحت رقم)45.

545I

فيصل الخطيب و وركاوه

MLR FOOD INVEST 27
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

فيصل الخطيب و وركاوه

مكتب فيصل الخطيب 47 أ إقامة 

إنريس الطابق األر�سي محج محمد 

السادس ، 90000، طنجة املغرب

MLR FOOD INVEST 27 وركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي وارع 

محمد السادس اقامة مستورة رقم 

96/98 الطابق االر�سي رقم 17 - 

90000 طنجة املغرب

تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

115751

 25 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 مارس)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 27 (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MLR FOOD INVEST

أوغا8) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

السياحة)

املؤسسات) تسيير  و  تدبير 

السياحية

املادة) في  االستشارات  تقدنم 

السياحية

التنشيط السياحي.

وارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

محمد السادس اقامة مستورة رقم)

 -  17 رقم) االر�سي  الطابق  (98/96

90000)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 MLR الشركة)

 DEVELOPPEMENT SARL :  850

حصة بقيمة)85.000)درهم للحصة).

 50 ( (: رويد) موالي  أمير  السيد 

حصة بقيمة)5.000)درهم للحصة).

السيد مصطفى موالي رويد):))50 

حصة بقيمة)5.000)درهم للحصة).

 50 ( (: السيد فيصل موالي رويد)

حصة بقيمة)5.000)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

 MLR الشركة)

 DEVELOPPEMENT SARL

السادس) محمد  وارع  عنوايه)ا()

الطابق) (98/96 رقم) اقامة مستورة 

طنجة) (90000  17 رقم) االر�سي 

املغرب.

السيد أمير موالي رويد عنوايه)ا()

حي النزاهة زيقة ويخ املياري رقم)10 

فيال البراكة)90000)طنجة املغرب.

رويد) موالي  مصطفى  السيد 

ويخ) زيقة  النزاهة  حي  عنوايه)ا()

املياري رقم)11 90000)طنجة املغرب.

رويد) موالي  فيصل  السيد 
رقم) (01 مر�سى) ف.ف.ت  عنوايه)ا()

261 90000)املضيق املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

برادة) لغزيو8  رضوان  السيد 

عنوايه)ا()حي الدرادب وارع القا�سي)
املضيق) (07 رقم) (21 عمارة) عياض 

90000)املضيق املغرب

تم اإلنداع القايوني ب-))بتاريخ)27 

أبريل)2021)تحت رقم)-.

546I
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prism conseils

جغوب بخيفي سكوليغ لي لوغيا 

 GROUPE PRIVE SCOLAIRE

LES LAUREATS SARL AU
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

prism conseils

 rue abou el hassan lmarini

 résidence(amira 2 appt 25 ،

50000، meknès(maroc

جغوب بخيفي سكوليغ لي لوغيا 

 GROUPE PRIVE SCOLAIRE LES

LAUREATS SARL AU وركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 114 

وارع موالي رويد مريرت خنيفرة - 

54450 خنيفرة  املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3829

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (04

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)جغوب)

 GROUPE بخيفي سكوليغ لي لوغيا)

 PRIVE SCOLAIRE LES LAUREATS

.SARL AU
رئيس) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

مؤسسة تعليمية.

 114 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

(- وارع موالي رويد مريرت خنيفرة)

54450)خنيفرة))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: حروني) ( كريم) السيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوايه)ا() حروني  ( كريم) السيد 
 7 الطابق) (21 وقة) املهدي  اقامة 
زيقة بدر الكبرى م ج مكناس)50000 

مكناس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوايه)ا() حروني  ( كريم) السيد 
 7 الطابق) (21 وقة) املهدي  اقامة 
زيقة بدر الكبرى م ج مكناس)50000 

مكناس املغرب
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
ماي) (17 بتاريخ) ( االبتدائية بخنيفرة)

2021)تحت رقم)193.
547I

CABINET OUASSI

 OCTAPHARM
PHARMACEUTICALS

وركة ذات املسؤولية املحدودة
حل وركة

CABINET OUASSI
عمارة كومرزيد وارع الحرية طابق 
االو8 مكتب رقم 3 املدننة الجدندة 

، 46000، اسفي املغرب
 OCTAPHARM

PHARMACEUTICALS   وركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 37 
زيقة  ب حي أمنية الجريفات  - 

46000 اسفي  املغرب.
حل وركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.10411

العام) الجمع  بمقت�سى 
 2021 ماي) (04 اإلستثنائي املؤرخ في)
املسؤولية) ذات  وركة  حل  تقرر 
 OCTAPHARM املحدودة)
مبلغ) ( ( ( (PHARMACEUTICALS
وعنوان) درهم  (100.000 رأسمالها)

ب) ( زيقة) (37 رقم) اإلجتماعي  مقرها 
حي أمنية الجريفات))-)46000)اسفي))

املغرب يتيجة 8):)مشاكل مالية).
رقم) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
(- ( ب حي أمنية الجريفات) ( زيقة) (37

46000)اسفي))املغرب.)
و عين:

و) ( السريوي) ( خليد) السيد)ة()
عنوايه)ا()167)وارع محمد الخامس)
اسفي) (46000 ( حي املدننة الجدندة)

املغرب كمصفي))ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
ماي) (10 بتاريخ) ( بآسفي) االبتدائية 

2021)تحت رقم)471.
548I

MSEFER(&(ASSOCIES

WEPCO S.A
إعالن متعدد القرارات

MSEFER & ASSOCIES
وارع ابن سينا ، 20380،  ( 88

الدار البيضاء املغرب
WEPCO S.A «وركة  املساهمة»

وعنوان مقرها االجتماعي: 4 
 AVENUE(OQBA, APRT 2,

 AGDAL - Rabat - 10999 RABAT
.MAROC

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.100989
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) (2021 أبريل) (16 املؤرخ في)

القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ننص على مانلي:)

تحيين النظام االسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعدنل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
على) ننص  الذي  (:6 رقم) بند 
الشركة) رأسما8  في  الزيادة  (- مانلي:)
ودلك)) درهم  (5.000.000.00 إلى)
بثمن) إلصدار  ا  عالوة  بإدماج 
عن) درهم  ( (4.700.000.00 قدره)

االسمية) القيمة  من  الرفع  طريق 
درهم) ( (2000 إلى) درهم  (120 ( من)
إلى) ( درهم) (300.000,00 من) لنقله 

5.000.000.00)درهم)
بند رقم)7:)الذي ننص على مانلي:)
ارتفع رأسما8) على اثر هذه الزيادة،)
(، درهم) (5.000.000.00 إلى) الشركة 
مقسم إلى)2500)))سهم بقيمة اسمية)

قدرها)2000)درهم للسهم
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
ماي) (10 بتاريخ) ( بالرباط) التجارية 

2021)تحت رقم)114550.

549I

LE PREMIER CONSEIL

 MOROCCO PRIVATE
EXPERT

وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل الشكل القايوني للشركة

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE(IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC
  MOROCCO PRIVATE EXPERT
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
و عنوان مقرها االجتماعي العمارة 

حرف  ب 4 الطابق الثاني  الشقة 5 
سعد هللا عملية البواسيل تالوجت 

2 - 40000 مراكش .
تحويل الشكل القايوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.87353

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
2021)تم تحويل) 15)أبريل) املؤرخ في)
الشكل القايوني للشركة من)«وركة)
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)
«وركة ذات املسؤولية) إلى) الوحيد»)

املحدودة».
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
ماي) (07 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2021)تحت رقم)123874.

550I
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LE PREMIER CONSEIL

 MOROCCO PRIVATE

EXPERT
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

LE PREMIER CONSEIL

 APPT 23 3°ETAGE(IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY

 MENARA(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC

  MOROCCO PRIVATE EXPERT

وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي العمارة 

حرف  ب 4 الطابق الثاني  الشقة 5 

سعد هللا عملية البواسيل تالوجت 

2 - 40000 مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.87353

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تمت) (2021 أبريل) (15 في) املؤرخ 

املصادقة على):

تفويت السيد))ة()يورة القاسيمي)

أصل) من  اجتماعية  حصة  (500

1.000)حصة لفائدة))السيد))ة()مينة)

املرتجي بتاريخ)15)أبريل)2021.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم  (

ماي) (07 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2021)تحت رقم)123874.

551I

LE PREMIER CONSEIL

DREAMING SERVICES
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تقليص هدف الشركة

LE PREMIER CONSEIL

 APPT 23 3°ETAGE(IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY

 MENARA(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC

DREAMING SERVICES وركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي الشقة 

حرف  س27  برج العالي املحاميد 9 - 

40000 مراكش املغرب.

تقليص هدف الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

68903

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم حذف) (2021 ننانر) (20 املؤرخ في)

األنشطة التالية من نشاط الشركة)

الحالي):

إنشاءات) أو  ( أعما8) مقاو8  (*

مختلفة

*التجارة.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

أبريل) (27 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2021)تحت رقم)123438.

552I

LE PREMIER CONSEIL

DREAMING SERVICES
وركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة)

LE PREMIER CONSEIL

 APPT 23 3°ETAGE(IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY

 MENARA(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC

DREAMING SERVICES وركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي الشقة 

حرف  س27  برج العالي املحاميد 9 - 

40000 مراكش املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.68903

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)20)ننانر)2021)تمت إضافة)

إلى نشاط الشركة) التالية  األنشطة 

الحالي):

*)تاجر منتجات غذائية

*تسويق منتجات النظافة,

وأجهزة) املكاتب  تجهيزات 

املعلوميات.

*)عمارات منعش عقارى.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم  (

أبريل) (27 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2021)تحت رقم)123438.

553I

LE PREMIER CONSEIL

BHCT

وركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

LE PREMIER CONSEIL

 APPT 23 3°ETAGE(IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY

 MENARA(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC

BHCT وركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي املتجر رقم 

1 املسيرة  1 حرف  س رقم 165 - 

40000 مراكش املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.95265

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2021 فبرانر) (11 في) املؤرخ 

املصادقة على):

الرحيم) عبد  )ة() السيد) تفويت 

من) اجتماعية  حصة  (500 برقاش)

السيد) ( لفائدة) حصة  (500 أصل)

فبرانر) (11 خالد الكاربون بتاريخ) )ة()

.2021

تفويت السيد))ة()عاد8 حمام�سي)

500)حصة اجتماعية من أصل)500 

محمد) )ة() السيد) ( لفائدة) حصة 

الكاربون بتاريخ)11)فبرانر)2021.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم  (

ماي) (11 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2021)تحت رقم)123984.

554I

LE PREMIER CONSEIL

BHCT
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE(IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC
BHCT وركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي املتجر رقم 
1 املسيرة  1 حرف  س رقم 165 - 

40000 مراكش املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.95265

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)11)فبرانر)2021)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
)س) 1)حرف) ( املسيرة) (1 «املتجر رقم)
مراكش املغرب») (40000  -  165 رقم)
(- مراكش) ( «دوار الفيض لودانة) إلى)

40000)مراكش))املغرب».
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
ماي) (11 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2021)تحت رقم)123984.
555I

GROUPE ASSISTANCE ET CONSEIL

AZOUZA II
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

 GROUPE ASSISTANCE ET
CONSEIL

 Place(des(Nations(Unies ، ,10
20800، CASABLANCA(MAROC
AZOUZA II وركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 89، وارع 

2 مارس - 20000 الدار البيضاء 
املغرب

تأسيس وركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
502233
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في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (21

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AZOUZA II

وراء،) (- (: بإنجاز) غرض الشركة 

املمتلكات) جميع  واستئجار  بيع 

املنقولة وغير املنقولة،

-)إدارة املباني،

وتشغيل) تأجير  وراء،) إنشاء،) (- (

الصلة) ذات  املؤسسات  جميع 

باألنشطة املشار إليها أعاله،.

عنوان املقر االجتماعي):)89،)وارع)

البيضاء) الدار  (20000 (- مارس) (2

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 2NK HOLDING الشركة)

درهم) (100 بقيمة) حصة  (:  1.000

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

 2NK HOLDING الشركة)

عنوايه)ا()89،)وارع)2)مارس)20000 

الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوايه)ا() ( السيد ياصر الحفيري)

 20000 ويدارو) لحسن  وارع  (157

الدار البيضاء)املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

 07 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)777485.

556I

GROUPE ASSISTANCE ET CONSEIL

GSLR II PRIVE
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

 GROUPE ASSISTANCE ET
CONSEIL

 Place(des(Nations(Unies ، ,10
20800، CASABLANCA(MAROC

GSLR II PRIVE وركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 89، وارع 

2 مارس - 20000 الدار البيضاء 
املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
502233

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (21
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 GSLR (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.II PRIVE
غرض الشركة بإنجاز):)-)التشغيل)
أو) الخاص  لحسابه  سواء) واإلدارة،)
ملؤسسة) أخرى،) أطراف  لحساب 
املؤسسات) من  أكثر  أو  واحدة 

التعليمية الخاصة،.
عنوان املقر االجتماعي):)89،)وارع)
البيضاء) الدار  (20000 (- مارس) (2

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 2NK HOLDING الشركة)
درهم) (100 بقيمة) حصة  (:  1.000

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

 2NK HOLDING الشركة)
عنوايه)ا()89،)وارع)2)مارس)20000 

الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوايه)ا() ( السيد ياصر الحفيري)
 20000 ويدارو) لحسن  وارع  (157

الدار البيضاء)املغرب
)عنوايه)ا() السيدة يوا8 الحفيري)
زيقة جال8 الدنن اصيوتي طابق) (44

1 20000)الدار البيضاء)املغرب
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
 07 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)777486.

557I

MJ MANAGEMENT SARL

او 71 سرفيس
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل وركة

MJ MANAGEMENT SARL
 3RUE IBN TOUMART RES

 HIKMAT 2 ETGE(N°4 TANGER،
90000، TRANGER(MAROC

او 71 سرفيس وركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي 198 

مجمع السالم طريق اوقار طنجة 
طنجة 90000 طنجة املغرب.

حل وركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.111369
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل) (2021 أبريل) (26 املؤرخ في)
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
الشريك الوحيد او)71)سرفيس))مبلغ)
وعنوان) درهم  (100.000 رأسمالها)
مقرها اإلجتماعي)198)مجمع السالم)
 90000 طنجة) طنجة  اوقار  طريق 
عدم) (: (8 يتيجة  املغرب  طنجة 

االستفادة من مبادرة ايطالقة.

 198 ب) التصفية  مقر  حدد  و 
طنجة) اوقار  طريق  السالم  مجمع 

طنجة)90000)طنجة املغرب.)
و عين:

وال و عنوايه)ا()) ( سعيد) السيد)ة()
اوقار) طريق  السالم  مجمع  (198
املغرب) طنجة  (90000 طنجة)

كمصفي))ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
ماي) (12 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)4501.

558I

Chtita ayyoub

 NICE DENTAL MOROCCO
»«NDM

وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس وركة

Chtita ayyoub
 hay(saada(ain(taoujdate ، 16
51100، Ain(taoujdate(Maroc
 NICE DENTAL MOROCCO
NDM»» وركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي املحل 
الكائن ب 92 تجزئة الدري�سي 

القيطوني سيدي بوجيدة - 30000 
فاس املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
67737

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (23
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 NICE (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.«DENTAL(MOROCCO(«NDM
غرض الشركة بإنجاز):)-تاجر قطع)

غيار أو أجهزة األسنان االصطناعية
-)االستيراد والتصدنر.

املحل) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الدري�سي) تجزئة  (92 ب) الكائن 
 30000 (- القيطوني سيدي بوجيدة)

فاس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد الصادق الشرادي):))1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
الشرادي) الصادق  السيد 
حي) (487 رقم) (4 أ) بلوك  عنوايه)ا()
فاس) (30000 الحجاج) عوينات 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الشرادي) الصادق  السيد 
حي) (487 رقم) (4 أ) بلوك  عنوايه)ا()
فاس) (30000 الحجاج) عوينات 

املغرب
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
التجارية بفاس))بتاريخ)07)ماي)2021 

تحت رقم)2247.
559I

MSEFER(&(ASSOCIES

ASIR PACK
وركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة وريك

MSEFER & ASSOCIES
وارع ابن سينا ، 20380،  ( 88

الدار البيضاء املغرب
ASIR PACK   وركة ذات املسؤولية 

املحدودة
 262BD وعنوان مقرها اإلجتماعي

 YACOUB EL MANSOUR
 APRT 7 1ER(ETAGE  - 20104

.CASABLANCA MAROC

وفاة وريك
رقم التقييد في السجل التجاري 

.47101
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) (2021 مارس) (08 في) املؤرخ 
 IDRISS الشريك) بوفاة  اإلعالم 
ZARROUCK)و توزيع حصصه على)
)لرسم اإلراثة املؤرخ في)17 

ً
الورثة تبعا

وتنبر)2019)بالشكل األتي):
 AHMED السيد)ة()

ZARROUCK((،((300)حصة).
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
 10 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)777743.
560I

MOORISH

GAUFRE PLUS SARL
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

MOORISH
39 وارع اللة الياقوت الطابق 5 
الشقة د 39 وارع اللة الياقوت 

الطابق 5 الشقة د، 20000، الدار 
البيضاء املغرب

Gaufre plus sarl  وركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 61 وارع 
اللة اليقوت مصطفى املعاني املركز 
التجاري الرياض رقم85 ا لطابق 
الثاني البيضاء - 20000 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

501499
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (05
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 Gaufre(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

. plus sarl
التسويق) (: غرض الشركة بإنجاز)

املنتجات) للمناز8 لجميع  والتوصيل 

الغذائية

األيواع) جميع  وتوزيع  استيراد 

عجينة))الفطائر)

61)وارع) عنوان املقر االجتماعي):)

اللة اليقوت مصطفى املعاني املركز)

لطابق) ا  رقم85) الرياض  التجاري 

الدار) (20000 (- البيضاء) الثاني 

البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأسما8  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

50)حصة) ( (: ( السيدة هند بوزيان)

بقيمة)100)درهم للحصة).

السيدة اييسة بوراق)):))50)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوايه)ا() ( بوزيان) هند  السيدة 

 140 رقم) الجميل  املنظر  تجزءة 

الدار) (20520 ( معروف) سيدي 

البيضاء)املغرب.

عنوايه)ا() ( السيدة اييسة بوراق)

 140 رقم) الجميل  املنظر  تجزءة 

الدار) (20520 ( معروف) سيدي 

البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوايه)ا() ( بوزيان) هند  السيدة 

 140 رقم) الجميل  املنظر  تجزءة 

الدار) (20520 ( معروف) سيدي 

البيضاء)املغرب

عنوايه)ا() ( السيدة اييسة بوراق)

 140 رقم) الجميل  املنظر  تجزءة 

الدار) (20520 ( معروف) سيدي 

البيضاء)املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

 04 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)776857.

561I

LAHLOU MOHAMMED

STE CHEMS PLASTIC SARL
وركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة)

LAHLOU MOHAMMED
2 وارع املسيرة الخضراء الطابق 
االو8 رقم املكتب 5 ، 90020، 

طنجة املغرب
 STE CHEMS PLASTIC SARL
وركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي املنطقة 
الصناعية أوطو موتيف سيتي 

عمالة فحص ايجرة جماعة القروية 
الجوامعة تجزئة 62 - 94032 طنجة 

املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.45795

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)03)ماي)2021)تمت إضافة)
إلى نشاط الشركة) التالية  األنشطة 

الحالي):
-)تشغيل معدات النقل الشخ�سي)

بجميع فئاتها.
أيواع) وتأجير جميع  وبيع  وراء) (-

معدات النقل.
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم  (
ماي) (18 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)242418.
562I

كافجيد

MADYLAK PLUS
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

كافجيد
86 زيقة 165 مجموعة *ه* حي 
االلفة، 20220، الدار البيضاء 

املغرب
MADYLAK PLUS وركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 10 زيقة 
الشراردة الطابق السفلي  بوركون - 

20053 الدار البيضاء املغرب.
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تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.440817
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في)12)مارس)2021)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
زيقة الشراردة الطابق السفلي)) (10»
البيضاء) الدار  (20053 (- بوركون)
 LOTISSEMENT» إلى) املغرب»)
 EZZAHRA,( N°435,( HAD
برويد)) (SOUALEM - 26402

املغرب».
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
 19 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)778875.
563I

كافجيد

MADYLAK PLUS
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة)

كافجيد
86 زيقة 165 مجموعة *ه* حي 
االلفة، 20220، الدار البيضاء 

املغرب
MADYLAK PLUS وركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها االجتماعي 10 زيقة 
الشراردة الطابق السفلي بوركون - 

20050 الدار البيضاء املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.440817

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت) (2021 مارس) (12 في) املؤرخ 
نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):
واألملنيوم) النجارة  أعما8 
واألملنيوم) الحدند  قطع  وبيع 

واالكسسوارات.
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم  (
 19 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)778875.
564I

CABINET AMALI

LE CAFES MIRKA SARL
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

CABINET AMALI

625 وارع محمد الخامس الطابق 

الثالث رقم املكتب 29 الدار البيضاء 

. CASABLANCA ،20000 ،

LE CAFES MIRKA SARL وركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 144 

زيقة محمد سميحة اقامة جوهرة 

محمد سميحة الطابق 6 الشقة 35 

الدارالبيضاء - 20000 الدارالبيضاء 

املغرب

تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

502923

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (26

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 LE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CAFES MIRKA SARL

استيراد) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

توزيع حبوب القهوة ولوازمها.

 144 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

جوهرة) اقامة  سميحة  محمد  زيقة 

 35 الشقة) (6 محمد سميحة الطابق)

20000)الدارالبيضاء) الدارالبيضاء)-)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد عمر الزروالي بوخا8):))350 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

((: بوخا8) الزروالي  املهدي  السيد 

400)حصة بقيمة)100)درهم للحصة

((: بوخا8) الزروالي  طارق  السيد  (
250)حصة بقيمة)100)درهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
بوخا8) الزروالي  عمر  السيد 
دار) (3 تجزئة التيسير رقم) عنوايه)ا()
بوعزة البيضاء)20000)الدارالبيضاء)

املغرب.
بوخا8) الزروالي  املهدي  السيد 
املعري) زيقة ابو العالء) (35 عنوايه)ا()
طابق)3وقة)6)زاوية حسن السكتاني)
الدارالبيضاء) (20000 البيضاء)

املغرب.
بوخا8) الزروالي  طارق  السيد 
كويت) تور  (2 رومايدي) عنوايه)ا()
الطابق)2)الشقة)21)البيضاء)20000 

الدارالبيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
فياللي) وجهات  وفاء) السيدة 
املعري) زيقة ابو العالء) (35 عنوايه)ا()
زاوية زيقة حسن السكتاني ط3)ش)6 
20000)الدارالبيضاء) كوتيي البيضاء)

املغرب
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
 12 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)17712.
565I

كافجيد

RAZO FARMS
وركة ذات املسؤولية املحدودة

حل وركة

كافجيد
86 زيقة 165 مجموعة *ه* حي 
االلفة، 20220، الدار البيضاء 

املغرب
RAZO FARMS وركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي 10 زيقة 
الشراردة الطابق السفلي بوركون - 

20053 الدار البيضاء املغرب.
حل وركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.462197

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2021 أبريل) (22 املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  وركة 
رأسمالها) مبلغ  ( (RAZO FARMS
مقرها) وعنوان  درهم  (100.000
10)زيقة الشراردة الطابق) اإلجتماعي)
الدار) (20053 (- بوركون) السفلي 
األزمة) (: (8 يتيجة  املغرب  البيضاء)

االقتصادنة.
10)زيقة) و حدد مقر التصفية ب)
(- الطابق السفلي بوركون) الشراردة 

20053)الدار البيضاء)املغرب.)
و عين:

و) التومي  ابن  ( محمد) السيد)ة()
عنوايه)ا()عملية حي السالم عمارة)3 
طابق)2)وقة)6)م س)1)االلفة)20220 
)ة() كمصفي) املغرب  البيضاء) الدار 

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
 19 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)778871.
566I

كافجيد

BAWABAT DIMASHQ
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

كافجيد
86 زيقة 165 مجموعة *ه* حي 
االلفة، 20220، الدار البيضاء 

املغرب
BAWABAT DIMASHQ وركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 283 وارع 
الزرقطوني زيقة راسين محل 5+5أ - 

20560 الدار البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.447355

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2021 أبريل) (27 في) املؤرخ 

املصادقة على):



عدد)5667 - 28)ووا8)1442 )9)نوييو)2021)الجريدة الرسمية   11914

االمين) العربي  )ة() السيد) تفويت 

عرارة)180)حصة اجتماعية من أصل)

مجد) )ة() السيد) ( 500)حصة لفائدة)

ابن كيران بتاريخ)27)أبريل)2021.

عرارة) دليدة  )ة() السيد) تفويت 

 250 حصة اجتماعية من أصل) (90

)ة()أحمد مكي) )السيد) حصة لفائدة)

حمومي بتاريخ)27)أبريل)2021.

عرارة) صوييا  )ة() السيد) تفويت 

 250 حصة اجتماعية من أصل) (90

)ة()أحمد مكي) )السيد) حصة لفائدة)

حمومي بتاريخ)27)أبريل)2021.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم  (

 19 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)778893.

567I

3C-AUDIT

 SOFTWARE SERVICES AND
SYSTEMS  SARL-AU

وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

3C-AUDIT

 Av(Anoual, 1er  étage(Appt

 11 Quartier(des(hôpitaux

 30 CASABLANCA، 20500،

CASABLANCA MAROC

  Software Services and Systems

SARL-AU وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 7, إقامة 
رامي وارع سيبتا مكتب رقم 

8 - 20450 الدار البيضاء اململكة 

املغربية

تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

503437

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (11

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
  Software Services and Systems

.SARL-AU
البرمجة) (: بإنجاز) الشركة  غرض 
تكنولوجيا) وأنشطة  واالستشارات 

املعلومات األخرى.
 ,7 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
إقامة رامي وارع سيبتا مكتب رقم)
اململكة) البيضاء) الدار  (20450  -  8

املغربية.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: الكراردي) السيد خالد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
الكراردي عنوايه)ا() السيد خالد 
  27 رقم) زيقة26) (6 االيدلوس) حى 
اململكة) البيضاء) الدار  (20550

املغربية.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الكراردي عنوايه)ا() السيد خالد 
  27 رقم) زيقة26) (6 االيدلوس) حى 
اململكة) البيضاء) الدار  (20550

املغربية
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
 21 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 
ماي)2021)تحت رقم)19)ماي)2021.
568I

SAMIR FIDUCIAIRE

تأمينات خالص
وركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسما8 الشركة

SAMIR FIDUCIAIRE
 RUE(GHANA, IMM 8, APPT 3,
 3EME(ETAGE, VN, ، 50000،

MEKNES MAROC
تأمينات خالص وركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 
السفلي، رقم 125، تجزئة امللوكي، 
وارع املسيرة الخضراء - 50050 

مكناس املغرب.
رفع رأسما8 الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.30917

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
رفع) تم  (2021 أبريل) (13 في) املؤرخ 
رأسما8 الشركة بمبلغ قدره)«90.000 
إلى) درهم») (10.000» أي من) درهم»)
«100.000)درهم»)عن طريق):))تقدنم)

حصص يقدنة أو عينية.
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
ماي) (05 بتاريخ) ( بمكناس) التجارية 

2021)تحت رقم)2267.

569I

CABINET RAMI EXPERTISE

SOIDITRAV 
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسما8 الشركة

CABINET RAMI EXPERTISE
  Espace(Rihab(Fés, Avenue(Allal
 ben(Abdellah(Immb(D, N°56,

 5ème(étage(Bureau 30 ، 30000،
Fés, Maroc

 SOIDITRAV  وركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي فاس؛ 
املتجر رقم 2 ؛ رقم 132 املنطقة 
الصناعية طريق عين الشقف - 

30000 فاس املغرب.
رفع رأسما8 الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.64487

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
رفع) تم  (2021 ماي) (10 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسما8 
«700.000)درهم»)أي من)«100.000 
عن) درهم») (800.000» إلى) درهم»)
دنون) مع  مقاصة  إجراء) ( (: طريق)
الشركة املحددة املقدار و املستحقة.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

التجارية بفاس))بتاريخ)19)ماي)2021 

تحت رقم)2411.

570I

SARL

BTP RESINE SARL
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

SARL

الدار البيضاء ، 20190، الدار 

البيضاء املغرب

BTP RESINE SARL وركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي , زيقة 

محمد سميحة إقامة جوهرة محمد 

سميحة طابق 6 رقم 35  - 20090 

الدار البيضاء  املغرب

تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

474139

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القايون) (2020 وتنبر) (10

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 BTP (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.RESINE SARL

أعما8) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

تغطية األرضيات والجدران.

زيقة) (, (: االجتماعي) املقر  عنوان 

محمد سميحة إقامة جوهرة محمد)

 20090  -   35 رقم) (6 سميحة طابق)

الدار البيضاء))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسما8  مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:

السيد عبد الواحد حموش)):))500 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
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((: ( حموش) الحكيم  عبد  السيد 

500)حصة بقيمة)100)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

حموش)) الواحد  عبد  السيد 
عنوايه)ا()ليساسفة)3)بلوك أوه))رقم)

180  20190)الدار البيضاء)املغرب.

حموش)) الحكيم  عبد  السيد 

بلوك د رقم) (3 ليساسفة) عنوايه)ا()

266  20190)الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

حموش)) الواحد  عبد  السيد 

3)بلوك أوه رقم) عنوايه)ا()ليساسفة)

الدار) البيضاء) الدار  (20190  180

البيضاء

حموش)) الحكيم  عبد  السيد 

بلوك د رقم) (3 ليساسفة) عنوايه)ا()

الدار) البيضاء) الدار  (20190  266

البيضاء

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

 30 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

وتنبر)2020)تحت رقم)-.

571I

CABINET RAMI EXPERTISE

 B 6 TOUS TRAVAUX EL

IDRISSI
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسما8 الشركة

CABINET RAMI EXPERTISE

  Espace(Rihab(Fés, Avenue(Allal

 ben(Abdellah(Immb(D, N°56,

 5ème(étage(Bureau 30 ، 30000،

Fés, Maroc

  B 6 TOUS(TRAVAUX(EL(IDRISSI

وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي فاس 

؛ املتجر رقم 1 ؛ رقم 132 الحي 

الصناعي طريق عين الشقف - 

30000 فاس  املغرب.

رفع رأسما8 الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.64485
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
رفع) تم  (2021 ماي) (10 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسما8 
من) أي  درهم») (1.400.000»
 1.500.000» إلى) درهم») (100.000»
مقاصة) إجراء) ( (: طريق) عن  درهم»)
مع دنون الشركة املحددة املقدار و)

املستحقة.
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
التجارية بفاس))بتاريخ)19)ماي)2021 

تحت رقم)2412.

572I

PROXY FINANCE

ADVANCE LED
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

PROXY FINANCE
 Angle Yaacoub El Mansour Et

 Av(Allal(El(Fassi, Imm 24 )espace
 Assafwa(, 3eme(Etage, Bureau
 N° 23 ، 40000، MARRAKECH

MAROC
ADVANCE LED وركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي وارع عبد 
الكريم الخطابي٬ إقامة جواد عمارة 
109 وقة رقم 43 الطابق الثالث 
مراكش - 40000 مراكش املغرب
تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

114877
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (30
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ADVANCE LED

غرض الشركة بإنجاز):)-)إستيراد و)

تصدنر))منتجات الكهرباء(.

-)تجارة.

-)تصنيع وتصميم جميع العناصر)

اإلضاءة) معدات  وجميع  الكهربائية 

والثرنا.

-)تاجر منتجات الكهرباء.).

عنوان املقر االجتماعي):)وارع عبد)

إقامة جواد عمارة) الكريم الخطابي٬)

الثالث) الطابق  (43 رقم) وقة  (109

مراكش)-)40000)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: خليل) محبوب  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوايه)ا() خليل  محبوب  السيد 

 54350 ميدلت) زاندة  إزاتيمين  دوار 

ميدلت املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوايه)ا() خليل  محبوب  السيد 

 54350 ميدلت) زاندة  إزاتيمين  دوار 

ميدلت املغرب

تم اإلنداع القايوني ب-))بتاريخ)17 

ماي)2021)تحت رقم)6010.

573I

االتقان للحسابات

FABO PNEU
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

االتقان للحسابات

142 وارع مراكش الطابق الثاني 
رقم 5 ، 62000، الناظور املغرب

FaBo Pneu   وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار أريمام 

جماعة إنحدادن الناضور - 62673 

الناضور املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

22155

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (28

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 FaBo (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.  Pneu

استيراد) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

وتوزيع جميع ايواع االطارات وقطع)

الغيار.

دوار) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

(- الناضور) إنحدادن  جماعة  أريمام 

62673)الناضور املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: بوصوف) ياصر  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوايه)ا() بوصوف  ياصر  السيد 

 10 رقم) املتنبي  زيقة  الكندي  حي 

الناضور)62999)الناضور املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوايه)ا() بوصوف  ياصر  السيد 

 10 رقم) املتنبي  زيقة  الكندي  حي 

الناضور)62999)الناضور املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (17 بتاريخ) ( االبتدائية بالناضور)

2021)تحت رقم)991.

574I
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OUED EDDAHAB DU BTP  SARL AU

 OUED EDDAHAB DU BTP
SARL AU

وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس وركة

  OUED EDDAHAB DU BTP
SARL AU

739 بلوك X مدننة 25 مارس ، 
70000، العيون املغرب

 OUED EDDAHAB DU BTP SARL
AU وركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 739 بلوك 
X مدننة 25 مارس  - 70000 العيون 

املغرب
تأسيس وركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
36665

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (17
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 OUED(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.EDDAHAB DU BTP SARL AU
البناء) (: بإنجاز) الشركة  غرض 
كهرائية،) مواد  متعددة،) خدمات  و 
مختلف) ،تركيب  البناء) مواد  بيع 
و) االستيراد  الشبكات،النقل،)

التصدنر..
 739 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 70000 (- ( مارس) (25 مدننة) (X بلوك)

العيون املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: واكريم) مريم  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوايه)ا() واكريم  مريم  السيدة 

مجمع رياض طنجة الشطر ب عمارة)

 90100 ( اجزيانة) (27 رقم) (3 طابق) (1

طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوايه)ا() واكريم  مريم  السيدة 

مجمع رياض طنجة الشطر ب عمارة)

 90100 ( اجزيانة) (27 رقم) (3 طابق) (1

طنجة املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (19 بتاريخ) ( بالعيون) االبتدائية 

2021)تحت رقم)1546/2021.

575I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT(&(CONSEILS

FADAE EUROPA

وركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 CABINET ABID EXPERTISE

 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS

 N° 45 AV(HASSAN(II(IMM

 TOUR(RMA(APPT 102 ، 30000،

FES MAROC

FADAE EUROPA وركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي  محل 

رقم 1 الطابق األر�سي تجزئة منتزه 

2 قطعة رقم 42 ب طريق مكناس - 

30000 فاس املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.61073

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2020 دجنبر) (18 في) املؤرخ 

املصادقة على):

الغفور)) عبد  )ة() السيد) تفويت 

حصة اجتماعية من) (500 العزوزي)

)ة() السيد) ( 500)حصة لفائدة) أصل)

دجنبر) (18 بتاريخ) العزوزي  ادريس 

.2020

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم  (

ننانر) (07 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2021)تحت رقم)75.

576I

NEOEXPERT CONSULTING

ج ف أ تيرا سيستمس ج م ب أ

وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

إنشاء)فرع تابع للشركة

NEOEXPERT CONSULTING

 RES RIBH D BIR ANZARANE

 RES(RIBH(D(BIR(ANZARANE، 3،

CASABLANCA MAROC

ج ف أ تيرا سيستمس ج م ب أ 

وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 

ألنكروكستراس 82 د 22359 - 

22359 هنبورك أملاييا.

إنشاء فرع تابع للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)25)فبرانر)2021)تقرر إنشاء)

فرع))تابع للشركة))تحت التسمية)-)و)

موالي) األمير  زيقت  بالعنوان  الكائن 

عبد هللا و زيقة النخلة)1)ط)4)ش)7 - 

20000)الدار البيضاء)املغرب و املسير)

هيكو) فيسلدر  السيد)ة() طرف  من 

جرالد.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

 20 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)503673.

577I

AL WAKIL MANAGEMENT

OPTIMA ADBLUE MAROC
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

AL WAKIL MANAGEMENT
14 وارع موالي اسماعيل اقامة 

موالي اسماعيل الطابق الثاني رقم 
8 ، 90000، طنجة املغرب

 OPTIMA ADBLUE MAROC
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي وارع 

موالي نوسف قيسارية ميموزا محل 
37 الطابق األر�سي - 90000 طنجة 

املغرب
تأسيس وركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
116379

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (19
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.OPTIMA ADBLUE MAROC
بيع وراء) (: غرض الشركة بإنجاز)
خدمات مرتبطة) (ADBLUE وتصنيع)

بالنقل.
وارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
موالي نوسف قيسارية ميموزا محل)
طنجة) (90000 (- الطابق األر�سي) (37

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 RUIZ DEL CERRO السيد)
DIEGO ANTONIO :  1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
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والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

 RUIZ DEL CERRO السيد)

عنوايه)ا() (DIEGO ANTONIO

اسباييا)30001)مورسيا اسباييا.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

 RUIZ DEL CERRO السيد)

عنوايه)ا() (DIEGO ANTONIO

اسباييا)30001)مورسيا اسباييا

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (12 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)242339.

578I

ائتمايية لرفيد

H.J IRRIGATION SARL
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

ائتمايية لرفيد

وارع مالك ابن مرحل‘ زيقة طنجة, 

عمارة املحيط, طابق الثاني رقم:14 

، 92000، العرائش املغرب

H.J IRRIGATION SARL وركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي وارع 

مالك ابن مرحل زيقة طنجة عمارة 

املحيط الطابق التاني رقم 14‘ 

العرائش العرائش 92000 العرائش 

املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5997

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (21

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 H.J (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.IRRIGATION SARL

دراسة) (: بإنجاز) الشركة  غرض 
وتنفيذ مشاريع املعدات في مواد الري)

املحلية)

ملشاريع) املعدات  تركيب  أعما8 

معدات الري املحلية.

وارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

مالك ابن مرحل زيقة طنجة عمارة)

(‘14 رقم) التاني  الطابق  املحيط 

العرائش) (92000 العرائش العرائش)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 334 ( (: الجبيني) حميد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 333 ( (: السيد اسماعيل الجبيني)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 333 ( (: لحسيكة) السيد سفيان 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوايه)ا() الجبيني  حميد  السيد 
14,)عمارة املحيط,) زيقة طنجة رقم:)

 92000 العرائش.) الثانى‘) الطابق 

العرائش املغرب.

الجبيني) اسماعيل  السيد 
عنوايه)ا()زيقة طنجة رقم:)14,)عمارة)

العرائش.) الثانى‘) الطابق  املحيط,)

92000)العرائش املغرب.

السيد سفيان لحسيكة عنوايه)ا()
14,)عمارة املحيط,) زيقة طنجة رقم:)

 92000 العرائش.) الثانى‘) الطابق 

العرائش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوايه)ا() الجبيني  حميد  السيد 
14,)عمارة املحيط,) زيقة طنجة رقم:)

 92000 العرائش.) الثانى‘) الطابق 

العرائش املغرب.

السيد سفيان لحسيكة عنوايه)ا()

14,)عمارة املحيط,) زيقة طنجة رقم:)

 92000 العرائش.) الثانى‘) الطابق 

العرائش املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

االبتدائية بالعرائش))بتاريخ)17)مارس)

2021)تحت رقم)351/2021.

579I

FINCOSA MARRAKECH

RITA AGRO SUD
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

FINCOSA MARRAKECH

وارع عبد الكريم الخطابي اقامة 

رقية عمارة 180 بلوك B الطابق 

االو8 الشقة 7 ، 40000، مراكش 

املغرب

RITA AGRO SUD وركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : 488 الحي 

الصناعي سيدي غايم  - 40000 

مراكش املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.9365

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر حل) (2021 أبريل) (19 املؤرخ في)

ذات) وركة  (RITA AGRO SUD

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

 500.000 رأسمالها) مبلغ  الوحيد 

 488 درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي)

الحي الصناعي سيدي غايم))-)40000 

النعدام) يتيجة  املغرب  مراكش 

النشاط.

و عين:

و) اموروزو  ( كيوسيب) السيد)ة()

طريق) (13 كام) بوسيالة  عنوايه)ا()

40000)مراكش) فاس قيادة الويدان)

املغرب كمصفي))ة()للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

488الحي) 2021)وفي) 19)أبريل) بتاريخ)

 40000 (- ( غايم) سيدي  الصناعي 

مراكش املغرب.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (18 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2021)تحت رقم)124068.

580I

SAMIR FIDUCIAIRE

IRIDAN FONCIERE

وركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

SAMIR FIDUCIAIRE

 RUE(GHANA, IMM 8, APPT 3,

 3EME(ETAGE, VN, ، 50000،

MEKNES MAROC

IRIDAN FONCIERE وركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 13، 

الشقة 3، االسماعيلية 2، وارع 

الجيش امللكي، - 50050 مكناس 

املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.50597

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)30)يويبر)2020)تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

االسماعيلية) (،3 الشقة) (،13 «عمارة)

 50050 (- امللكي،) الجيش  وارع  (،2

رقم) «املكتب  إلى) املغرب») مكناس 

العمارة الكائنة) الطابق السابع،) (،28

وتنبر،) (2 ساحة) القنيطرة،) بشارع 

م.ج،)-)50050)مكناس))املغرب».

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (05 بتاريخ) ( بمكناس) التجارية 

2021)تحت رقم)2268.

581I
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FINCOSA MARRAKECH

WANAMAN TRAVAUX
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسما8 الشركة

FINCOSA MARRAKECH

وارع عبد الكريم الخطابي اقامة 

رقية عمارة 180 بلوك B الطابق 

االو8 الشقة 7 ، 40000، مراكش 

املغرب

WANAMAN TRAVAUX  وركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار ماوت 

انت غبالو جماعة اوريكة  - 40000 

مراكش املغرب.

رفع رأسما8 الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.41179

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

رفع) تم  (2021 ماي) (03 في) املؤرخ 

قدره) بمبلغ  الشركة  رأسما8 

 10.000» أي من) درهم») (540.000»

عن) درهم») (550.000» إلى) درهم»)
دنون) مع  مقاصة  إجراء) ( (: طريق)

الشركة املحددة املقدار و املستحقة.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (18 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2021)تحت رقم)124064.

582I

FINCOSA MARRAKECH

IKTIA NEGOCE
وركة ذات املسؤولية املحدودة
إغالق فرع تابع لشركة تجارية نوجد)

مقرها االجتماعي باملغرب

FINCOSA MARRAKECH

وارع عبد الكريم الخطابي اقامة 

رقية عمارة 180 بلوك B الطابق 

االو8 الشقة 7 ، 40000، مراكش 

املغرب

 IKTIA NEGOCE

«وركة ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجتماعي: حي 

املسيرة 2 الطابق السفلي محل رقم 

26  - 40000 مراكش املغرب.

«إغالق فرع تابع لشركة تجارية 

نوجد مقرها االجتماعي باملغرب»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.73061

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)27)أبريل)2021)تقرر إغالق)

 IKTIA NEGOCE لشركة) تابع  فرع 

والكائن) (IKTIA NEGOCE تسميته)

عنوايه في وارع عبد الكريم الخطابي)

133)جليز رقم)35  - 40000)مراكش)

املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم  (

ماي) (20 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2021)تحت رقم)124216.

583I

VISION VASTE CONSULTING

T.M.T 2
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

VISION VASTE CONSULTING

 Tanger, Avenue(Abi(Lhassan

 Chadili Immeuble Warda

 N°2, RDC ، 90000، TANGER

MAROC

T.M.T 2 وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي وارع أبي 

الحسن الشادلي عمارة وردة رقم 

2 الطابق األر�سي - 90000 طنجة 

املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

116349

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (29

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 T.M.T (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.2

يقل) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

املستخدمين.

وارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

أبي الحسن الشادلي عمارة وردة رقم)

طنجة) (90000 (- األر�سي) الطابق  (2

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيدة املغيميمي احمد):))1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد املغيميمي احمد عنوايه)ا()
العوامة) (7 رقم) (8 بلوك) امراح  حي 

الغربية)90000)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد املغيميمي احمد عنوايه)ا()
العوامة) (7 رقم) (8 بلوك) امراح  حي 

الغربية)90000)طنجة املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (11 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)242324.

584I

RAIS(AUDIT&CONSEIL

SAISS INVEST
إعالن متعدد القرارات

SAISS INVEST

)سايس أيڤست(

وركة  مجهو لة ا إل سم  ر أ سما لها  

300.000 د ر هـــم

مقر ها اال جتما عي : الد ا ر البيضا ءـ  

322 ، وارع الزرقطوني – الطابق 2  

السجل التجاري الدارالبيضاء : رقم 

163451

إعــادة مـهـام مـتـصـرفـــيــن
إعـادة مهام رئيس مجلس اإلدارة

تعيين متصرف جدند
بقرار ملحق الى الجمع العا) (.1
نوييو) ( (29 م العادي املنعقد بتاريخ)

2020))قد ثم):
تجد ند مهـام املتصـرفين اآل تية))أ)
))ملدة))ثالث سنوات تنتهي) سما ؤهـم)
العادي) العام  الجمع  إنعقاد  عند 

املتعلق بحسابات))سنة)2022  :
السيد محمد الصفراوي

السيد محمد سمير بنمخلوف
(، فهيمة) سيمون  السيد  تعيين 
ذلك) و  للشركة  جدند  كمتصرف 
ملدة ثالث سنوات تنتهي عند إنعقاد)
املتعلق) ي  العاد  العام  الجمع 

بحسابات))سنة)2022  :
دا) اإل  ( املــجلس) بقرار  (.2
)بتا ر نخ فاتح) ( ري))خال 8 مدا وال ته)
نوليو2020)ثـــم))تجــدنــد مهام))السيد)
ملجلس) كرئيس  الصفراوي  محمد 
ملدة) مماثلة  ملدة  للشركة  اإلدارة 

مهامه كمتصرف.
ثم اإلنداع))القايوني))لـدى) (.3
(، بالدارالبيضاء) ( الــتجارية) املحكمـة 
عـــد د) ( تــحت) ( (2021 مانو) (24 بتاريخ)

.779364
مقتطف))من))أ جل))اإل وها ر

585I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

 JOUMAD MAXIM›S
MAROC IMPORT

وركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسير جدند للشركة

 SOCIETE FIDU SOUMAYA
SARL-AU

 FES, AV(DES(FAR(IMM(SAIDI
 BUREAU(FATH 2EME(ETAGE
 APPT(N °7 VN ، 30000، fès

Maroc
 JOUMAD MAXIM›S MAROC
IMPORT  وركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي املدننة 
القدنمة 2 زيقة دليبيس - 20010 
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الدار البيضاء املغرب.

تعيين مسير جدند للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.76311

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

2020)تم تعيين) 24)وتنبر) املؤرخ في)

مسير جدند للشركة السيد)ة()جماد))

اسماعيل كمسير وحيد

تبعا لقبو8 استقالة املسير.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

بتاريخ) ( البيضاء) بالدار  التجارية 

رقم) تحت  (2021 ماي) (12

.778197/2021

586I

ficogedek(sarl(au

TAZA DELEVERY
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

ficogedek(sarl(au

 N° 30 Bis, Rue 8, Hay(EL(Amane,

 MEKNES. ، 50050، meknes

maroc

TAZA DELEVERY وركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي املحل 

الكائن برقم 01 درب الكورية حي 

الفتح مكناس - 50000 مكناس 

املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

53251

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (09

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 TAZA (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.DELEVERY

يقل) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغير.

املحل) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

حي) الكورية  درب  (01 برقم) الكائن 

مكناس) (50000 (- مكناس) الفتح 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: السيد محمد الحميدي)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد محمد الحميدي عنوايه)ا()

فاس) (. بنسودة) الوحدة  حي  (1325

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد الحميدي عنوايه)ا()

فاس) (. بنسودة) الوحدة  حي  (1325

املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (17 بتاريخ) ( بمكناس) التجارية 

2021)تحت رقم)2411.

587I

STE FIACCOF 

STE MARGHICHE CAR
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس وركة

STE FIACCOF

 RUE(IFNI ,RESIDENCE(ANASS

 60 ,APPT 6 ,HAY(NAJAH,SIDI

BRAHIM ، 30080، fes(maroc

STE MARGHICHE CAR وركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 315 

تجزئة باب االيدلس طريق مكناس - 

30000 فاس املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

67983

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (10

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MARGHICHE CAR

كراء) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.
عنوان املقر االجتماعي):)رقم)315 

تجزئة باب االيدلس طريق مكناس)-)

30000)فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 500.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 5.000 ( (: السيد محمد مرغيش)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد محمد مرغيش عنوايه)ا()
4)بالد بنخيون صهريج) 26)زيقة) رقم)

كناوة)30000)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة حياة اغبو�سي عنوايه)ا()

امل)3)بلوك ن رقم)96)حيم))10000 

الرباط املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

التجارية بفاس))بتاريخ)25)ماي)2021 

تحت رقم)2515.

588I

COMPTE A JOUR

  SOUFIANE FELICITE

TRANS
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس وركة

COMPTE A JOUR

 AV(SAKIA(EL(HAMRAE(N° 13

 2EME(ETG(N° 4 NADOR ،

62000، NADOR(MAROC

  SOUFIANE(FELICITE  TRANS

وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 421 - 

62000 الناظور املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

21751

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القايون) إعداد  تم  (2020 يويبر) (24

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. SOUFIANE FELICITE  TRANS

غرض الشركة بإنجاز):)412)وارع)

الحسن)2)جبل العروي.

 -  421 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

62000)الناظور املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: قلبوز) سفيان  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
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عنوايه)ا() قلبوز  سفيان  السيد 

 62000 توريرت بوستة سلوان) ( حي)

الناظور املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوايه)ا() قلبوز  سفيان  السيد 

 62000 توريرت بوستة سلوان) ( حي)

الناظور املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (25 بتاريخ) ( االبتدائية بالناضور)

2021)تحت رقم)15)مارس)2021.

589I

BANCASSURANCE CONSEIL

555TEXTIL
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس وركة

BANCASSURANCE CONSEIL

 AV DES FAR RES OUMNIA ETG

 N 3 BUREAU 21 FES، 30000،

FES MAROC

555TEXTIL وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 23 

وارع عقبة بن يافع حي محمدي  - 

20570 الدار البيضاء املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

503837

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (18

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.555TEXTIL

تجارة) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

استيراد) (- بالتقسيط) األثواب 

وتصدنر.

 23 رقم) (: عنوان املقر االجتماعي)

(- ( وارع عقبة بن يافع حي محمدي)

20570)الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأسما8  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 100 ( (: الخروف) سفيان  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد سفيان الخروف عنوايه)ا()

تجزئة رياض الزيتون طريق) (59 رقم)

عين الشقف)30000)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد سفيان الخروف عنوايه)ا()

تجزئة رياض الزيتون طريق) (59 رقم)

عين الشقف)30000)فاس املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

 24 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)503837.

590I

MOUFIDCO

BOSS CAR
إعالن متعدد القرارات

MOUFIDCO

 BD(LALLA(YACOUT 4EME 149

ETAGE(N° 103 ، 20000، الدار 

البيضاء املغرب

BOSS CAR «وركة ذات املسؤولية 

املحدودة»

وعنوان مقرها االجتماعي: 32زيقة 

127 حي موالي عبد هللا عين الشق - 

20000 الدارالبيضاء املغرب .

«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.286949

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

تم اتخاذ) (2021 فبرانر) (26 املؤرخ في)

القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ننص على مانلي:)

بيع األسهم

قرار رقم)2:)الذي ننص على مانلي:))

استقالة املسير))و تعين املسير جدند

قرار رقم)3:)الذي ننص على مانلي:)

تغيير الشكل القايوني للشركة

قرار رقم)4:)الذي ننص على مانلي:))

تحويل املقر االجتماعي للشركة

قرار رقم)5:)الذي ننص على مانلي:))

تحيين النظام االسا�سي للشركة

وتبعا لذلك تم تعدنل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند رقم)1:)الذي ننص على مانلي:)

تفويت)500حصة التي كايت بحوزت)

السيد محمد املسالي إلى السيد عاد8)

500حصة التي) كذا تفويت) شجري،)

كايت بحوزت السيد رضوان الوركي)

إلى السيد عاد8 شجري

بند رقم)2:)الذي ننص على مانلي:)

مساعيد) محمد  السيد  إستقالة 

وتعيين) للشركة  كمسير  منصبه  من 

وحيد) كمسير  شجري  عاد8  السيد 

للشركة ملدة غير محدودة.

بند رقم)3:)الذي ننص على مانلي:)

من) للشركة  اإلجتماعي  املقر  تحويل 

32)رقم)127)حي موالي عبد هللا عين)

الشق إلى مجموعة رقم)24)زيقة)5)حي)

األلفة البيضاء

بند رقم)4:)الذي ننص على مانلي:)

من) للشركة  القايوني  الشكل  تغيير 

إلى) محدودة  مسؤولية  ذات  وركة 

محدودة) مسؤولية  ذات  وركة 

للشريك الوحيد.)

بند رقم)5:)الذي ننص على مانلي:)

تحيين النظام األسا�سي للشركة.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

 08 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أبريل)2021)تحت رقم)773912.

591I

CABINET FICOR

H7F PROMOTION
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

CABINET FICOR

12 زيقة األقحوان إقامة الناس 

بوسجور ، 20200، الدار البيضاء 

املغرب

H7F PROMOTION وركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 147 وارع 

املقاومة اقامة آفة الطابق التاني 

رقم 22  - 20000 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

500477

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 ننانر) (04

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 H7F (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PROMOTION

غرض الشركة بإنجاز):)*)اإلنعاش)

العقاري بمختلف

أوكاله إلى جايب أوغا8 التجهيز

و تهييئ األرا�سي املعدة للبناء

األوغا8) و  البناء) *أوغا8  (

العمومية

املختلفة.)

و) كراءاألرا�سي  بيع،) وراء،) (*

البنانات).

توزيع،) و  تمثيل  وراء،) بيع،) (* (

استيراد و تصدنر
السلع و اآلليات و مواد أخرى)

األخرى) األنشطة  جايب  *إلى 

املتعلقة

بنشاط الشركة بشكل مباور أو

غير مباور.
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عنوان املقر االجتماعي):)147)وارع)
املقاومة اقامة آفة الطابق التاني رقم)

22  - 20000)الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)املغرب سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 500 ( (: نوسف) حمدوني  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 500 ( (: احالم) حمدوني  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد حمدوني نوسف عنوايه)ا()
  7 الشقة) (4 عمارة) ناسمين  مجمع 

28810)املحمدنة املغرب.
السيدة حمدوني احالم عنوايه)ا()
  7 الشقة) (4 عمارة) ناسمين  مجمع 

28810)املحمدنة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد حمدوني نوسف عنوايه)ا()
  7 الشقة) (4 عمارة) ناسمين  مجمع 

28810)املحمدنة املغرب
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
 28 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أبريل)2021)تحت رقم)776057.
592I

أوزاطو أمبور

أوزاطو أمبور
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

أوزاطو أمبور
تجزئة بنقاسم الرقم 276 سطات ، 

26000، سطات املغرب
أوزاطو أمبور وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
بنقاسم الرقم 276 سطات  - 

26000 سطات املغرب
تأسيس وركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
6499

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القايون) (2021 مارس) (04
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)أوزاطو)

أمبور.
اإلستيراد) (: غرض الشركة بإنجاز)

والتصدنر.
تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
بنقاسم الرقم)276)سطات))-)26000 

سطات املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 50.000 ( الشركة:) رأسما8  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 500 ( (: السيد الحسن الناصري)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
الناصري) الحسن  السيد 
 276 عنوايه)ا()تجزئة بنقاسم الرقم)

سطات)26000)سطات املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الناصري) الحسن  السيد 
 276 عنوايه)ا()تجزئة بنقاسم الرقم)

سطات)26000)سطات املغرب
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
أبريل) (29 بتاريخ) ( االبتدائية بسطات)

2021)تحت رقم)204.
593I

KALILA CONSEIL

KALILA CONSEIL
إعالن متعدد القرارات

KALILA CONSEIL
19 تجزئة القصبة الطابق 3 رقم 
5 وارع محمد الخامس ، 12000، 

تمارة املغرب
KALILA CONSEIL «وركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»

وعنوان مقرها االجتماعي: 19 تجزئة 

القصبة الطابق 3 رقم 5 وارع 

محمد الخامس  - - تمارة املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.132175

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

تم اتخاذ) (2021 أبريل) (30 املؤرخ في)

القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ننص على مانلي:)

إقامة) من  االجتماعي  املقر  تحويل 

الوفاق) (14 10)رقم) 2)عمارة) النسيم)

تجزئة القصبة الطابق) (19 تمارة إلى)

من) ( وارع محمد الخامس) (5 رقم) (3

يفس املدننة

على) ننص  الذي  (:2 رقم) قرار 

مانلي:)توسيع نشاط الشركة):)تقدنم)

تشخيص) ؛) املالي) والدعم  املشورة 

وتحليل البيايات املالية.)املساعدة في)

الدورات التدريبية) ؛) تنظيم األعما8)

والندوات.

قرار رقم)3:)الذي ننص على مانلي:)

إعادة صياغة النظام األسا�سي

وتبعا لذلك تم تعدنل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند رقم)2:)الذي ننص على مانلي:)

نشاط الشركة داخل و خارج املغرب)

تقدنم) واإلدارة،) االستشارات  ( (:

تشخيص) املالي،) والدعم  املشورة 

وتحليل البيايات املالية،)املساعدة في)

التدريبية) الدورات  األعما8،) تنظيم 

والندوات.

بند رقم)4:)الذي ننص على مانلي:)

تجزئة) (19 (: مقر الشركة اإلجتماعي)

القصبة الطابق)3)رقم)5)وارع محمد)

الخامس تمارة

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (24 بتاريخ) ( بتمارة) االبتدائية 

2021)تحت رقم)5721.

594I

STE CAC CONSEIL

KRIMICO SUD  SARL AU     
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

STE CAC CONSEIL
 N°19 BLOC(J5 CITE(DAKHLA
 AGADIR، 80000، AGADIR

MAROC
  KRIMICO(SUD  SARL(AU     

وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
أركاية بلوك د رقم 25  - 86150 أنت 

ملو8 املغرب
تأسيس وركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
23121

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (07
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
((((((: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. KRIMICO SUD  SARL AU
-صناعة) (: غرض الشركة بإنجاز)

مواد البناء;
-الكهرباء)الصناعية;

-البيع و الشراء;
-عقاقير.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
أركاية بلوك د رقم)25  - 86150)أنت)

ملو8 املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
املرابط) الكريم  عبد  السيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000   :

للحصة).
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والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

املرابط) الكريم  عبد  السيد 

حي) (207 ( رقم) اوه  بلوك  عنوايه)ا()

املسيرة)86150)أنت ملو8 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

املرابط) الكريم  عبد  السيد 

حي) (207 ( رقم) اوه  بلوك  عنوايه)ا()

املسيرة)86150)أنت ملو8 املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

أبريل) (26 بتاريخ) ( االبتدائية بايزكان)

2021)تحت رقم)958.

595I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

4D-LAB
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

 MARRAKECH EXCELLENCE

CONSEIL

وارع موالي الحسن اقامة البردعي 

عمارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتوي، 40000، مراكش املغرب

4D-LAB  وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي ساحة 

الحرية وارع موالي الحسن اقامة 

البردعي عمارة ب الشقة رقم 2 - 

40000 مراكش املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

114465

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (25

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. 4D-LAB
دراسة) (: بإنجاز) الشركة  غرض 
وتصميم املوقع اإللكتروني أو خدمة)

املعلومات التجارية األخرى
السمعية) االتصاالت  حلو8 

والبصرية والوسائط املتعددة.
ساحة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
اقامة) الحسن  موالي  وارع  الحرية 
 -  2 رقم) الشقة  ب  عمارة  البردعي 

40000)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 ( الشركة:) رأسما8  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 THIERRY JEAN LOUIS السيد)
 100 حصة بقيمة) (NOYER :  100

درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
 THIERRY JEAN LOUIS السيد)
 PADUA  23 عنوايه)ا() (NOYER
  ROAD SE20 8HF - LONDRES

اململكة املتحدة.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
 THIERRY JEAN LOUIS السيد)
 PADUA  23 عنوايه)ا() (NOYER
  ROAD SE20 8HF - LONDRES

اململكة املتحدة
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
ماي) (03 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2021)تحت رقم)103643.
596I

FIDUCIARE ECF

PATAGONIA DTG
إعالن متعدد القرارات

FIDUCIARE ECF
 BOULEVARD HAJ OMAR 146

 RIFII(BEN(JDIA ، 20120،
CASABLANCA MAROC

PATAGONIA DTG «وركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»

وعنوان مقرها االجتماعي: 46 وارع 

الزرقطوني الطا بق 3 رقم 6 - - الدار 

البيضاء املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.434395

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

تم اتخاذ) (2020 فبرانر) (14 املؤرخ في)

القرارات التالية:)

على) ننص  الذي  (:1 رقم) قرار 

500)حصة اجتماعية) تفويت) مانلي:)

التي نماكها السيد سعيد وم�سي الي)

السيدة فاطمة برة

قرار رقم)2:)الذي ننص على مانلي:)

مسيرة) برة  فاطمة  السيدة  تعيين 

وحيدة للشركة

وتبعا لذلك تم تعدنل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

على) ننص  الذي  (:8 رقم) بند 

نتم تقدنم مساهمة يقدنة) ( ( مانلي:)

خال8:السيدة) من  الشركة  لهذه 

فاطمة برة بمبلغ مائة ألف درهم)......)

100.000.00)درهم

بند رقم)9:)الذي ننص على مانلي:))

تم تحدند رأس املا8 بمبلغ مائة ألف)

إلى) مقسًما  (، درهم) ()100،000.00(

ألف))1000()حصة اجتماعية بمائة)

 1 ،)مرقمة من) )100()درهم للحصة)

السيدة) مملوكة من قبل:) (1000 إلى)

فاطمة برا)…1000)حضة

على) ننص  الذي  (:15 رقم) بند 

تم تعيين السيدة فاطمة برة) مانلي:)

غير) لفترة  ( للشركة) وحيدة  مسيرة 

محدودة

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

 15 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

نوليوز)2020)تحت رقم)739657.

597I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

 N&R REAL ESTATE

SOLUTION
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير تسمية الشركة

 MARRAKECH EXCELLENCE

CONSEIL

وارع موالي الحسن اقامة البردعي 

عمارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتوي، 40000، مراكش املغرب

  N&R(REAL(ESTATE(SOLUTION

وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي ساحة 

الحرية وارع موالي الحسن اقامة 

البردعي عمارة ب الشقة رقم 2 - 

40000 مراكش املغرب.

تغيير تسمية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري -

)بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تغيير) (2021 أبريل) (13 املؤرخ في)

 N&R( REAL» من) الشركة  تسمية 

 AFT» إلى) (» (ESTATE SOLUTION

.(«LUXURIA AGENCY

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (10 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2021)تحت رقم)123926.

598I

cabinet(el(kharraz(mohamed(dia(eddine

CASH LAND كاش الند
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

 cabinet(el(kharraz(mohamed(dia

eddine

 résidence al andalus av

 Mohamed(yazidi(bloc(g(apt

 4 tetouan ، 93000، tetouan

maroc

كاش اليد CASH LAND وركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجتماعي وارع 

مو�سى بن يصير رقم 22 امام 

املستشفى االسباني تطوان - 93000 

تطوان املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

29465

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (04

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

كاش) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CASH LAND(اليد

خدمة) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

في) األموا8.وسيط  األموا8.تحويل 

الدفع.العمل) وخدمات  التشغيل 

فاتورة) والوساطة.دفع  بالعمولة 

التليفون.حلو8 الدفع

)تحويل) اإللكترويية) الخدمة  (-

املؤسسة) الدفع.) مركز  األموا8.)

املصدرة للنقود اإللكترويية)...)

وارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

امام) (22 رقم) يصير  بن  مو�سى 

املستشفى االسباني تطوان)-)93000 

تطوان املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسما8  مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: السيدة لعوينة سميرة)

حصة بقيمة)100,00)درهم للحصة).

 1000 (: سميرة) لعوينة  السيدة  (

بقيمة)100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة لعوينة سميرة عنوايه)ا()
بحي باب سبة) (3 طابق) (5 وقة رقم)
الفنيدق) (93100 ( العلوين) وارع 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ناسين اليون�سي عنوايه)ا()
  26 رقم) النور  زيقة  الظهيرة  وارع 

93000)تطوان املغرب
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
ماي) (20 بتاريخ) ( بتطوان) االبتدائية 

2021)تحت رقم)1160.
599I

CABINET OUASSI

 AUTO ECOLE GOLDEN
SAFI

وركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس وركة

CABINET OUASSI
عمارة كومرزيد وارع الحرية طابق 
االو8 مكتب رقم 3 املدننة الجدندة 

، 46000، اسفي املغرب
  AUTO ECOLE GOLDEN SAFI

وركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 37 
زيقة ابن زهر املدننة الجدندة  - 

46000 اسفى املغرب 
تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

11715
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (30
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 AUTO(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

. ECOLE GOLDEN SAFI
مدرسة) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

تعليم السياقة).
 37 رقم) (: عنوان املقر االجتماعي)
(- ( الجدندة) املدننة  زهر  ابن  زيقة 

46000)اسفى املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 650 ( (: ( بنطو�سي) ليلة  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 350 ( (: السيد اسامة بن الشانع)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوايه)ا() بنطو�سي  ليلة  السيدة 
املستشفى)) حي  اوواء) زيقة  (05 رقم)

46000)أسفي املغرب.

السيد اسامة بن وانع عنوايه)ا()
 46000 ( زيقة ابن زهر م.ج) (37 رقم)

أسفي املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد يجيب بن وانع عنوايه)ا()

املستشفى)) حي  عاووراء) زيقة  (5

46000)أسفي املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (19 بتاريخ) ( بآسفي) االبتدائية 

2021)تحت رقم)494.

600I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

LA NOTE GOURMANDE
وركة املساهمة

خفض رأسما8 الشركة

 MARRAKECH EXCELLENCE

CONSEIL

وارع موالي الحسن اقامة البردعي 

عمارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتوي، 40000، مراكش املغرب

LA NOTE GOURMANDE  وركة 

املساهمة

وعنوان مقرها اإلجتماعي ساحة 

الحرية وارع موالي الحسن اقامة 

البردعي عمارة ب الشقة رقم 2 - 

40000 مراكش املغرب.

خفض رأسما8 الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري -.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) (2021 أبريل) (14 في) املؤرخ 
بمبلغ) الشركة  رأسما8  خفض 
من) أي  درهم») (658.000» قدره)
«4.658.000)درهم»)إلى)«4.000.000 
تخفيض القيمة) (: عن طريق) درهم»)

اإلسمية لألسهم.
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
ماي) (27 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2021)تحت رقم)-.

601I

SAGASUD

OUMBARIA
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

SAGASUD
وارع االمير موالي عبد هللا رقم 23 
 LAAYOUNE، 70000، العيون

LAAYOUNE املغرب
OUMBARIA وركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي مدننة 
الوحدة الشطر الثاني بلوك ي 

رقم 622 العيون - 70000 العيون 
املغرب

تأسيس وركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
36661

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (10
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.OUMBARIA
ما) كل  (: بإنجاز) الشركة  غرض 
للحساب) البضائع  بنقل  نتعلق 
الخاص و لحساب الغير سواء)داخل)

املغرب او خارجه.
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مدننة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
ي) بلوك  الثاني  الشطر  الوحدة 
العيون) (70000 (- العيون) (622 رقم)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد عماد بوسنة):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
 500 ( (: بوسنة) نوسف  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 50000 (: بوسنة) عماد  السيد 

بقيمة)100)درهم.
 50000 (: بوسنة) نوسف  السيد 

بقيمة)100)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوايه)ا() بوسنة  عماد  السيد 
60)حي االمل انت ملو8) 2)رقم) بلوك)

80000)اكادنر املغرب.
عنوايه)ا() بوسنة  نوسف  السيد 
انت) وتوكة  سيدي  احشاش  دوار 
باها)87100)وتوكة انت باها املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوايه)ا() بوسنة  عماد  السيد 
60)حي االمل انت ملو8) 2)رقم) بلوك)

80000)اكادنر املغرب
عنوايه)ا() بوسنة  نوسف  السيد 
انت) وتوكة  سيدي  احشاش  دوار 
باها)87100)وتوكة انت باها املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
ماي) (19 بتاريخ) ( بالعيون) االبتدائية 

2021)تحت رقم)-.
602I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

FRENCH FOOD
وركة ذات املسؤولية املحدودة

حل وركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

وارع موالي الحسن اقامة البردعي 
عمارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتوي، 40000، مراكش املغرب

FRENCH FOOD  وركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي  تجزئة 
الحسنى 1 رقم 187 املحاميد  - 

40000 مراكش املغرب.
حل وركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.65299

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2021)تقرر حل) 22)فبرانر) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  وركة 
رأسمالها) مبلغ  ( ( (FRENCH FOOD
مقرها) وعنوان  درهم  (10.000
اإلجتماعي))تجزئة الحسنى)1)رقم)187 
مراكش املغرب) (40000 (- ( املحاميد)
بسبب) النشاط  انعدام  (: (8 يتيجة 

جائحة كورويا.
تجزئة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
(- ( املحاميد) (187 رقم) (1 الحسنى)

40000)مراكش املغرب.)
و عين:

   CHRISTPHE السيد)ة()
املحاميد) عنوايه)ا() و  (LAZZARO
مراكش املغرب) (40000  916 رقم) (5

كمصفي))ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
ماي) (10 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2021)تحت رقم)123925.
603I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

TOFFS
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

وارع موالي الحسن اقامة البردعي 
عمارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتوي، 40000، مراكش املغرب
TOFFS وركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 45 اقامة 

غومباغ وارع محمد 5 رقم 4 - 

40000 مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري -.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2020 دجنبر) (01 في) املؤرخ 

املصادقة على):

   MARCHAND()تفويت السيد))ة

 CHRISTOPHE MARC ANTOINE

أصل) من  اجتماعية  حصة  (500

)ة() السيد) ( لفائدة) حصة  (1.000

 01 بتاريخ) ( (AKSA CAPITAL STE

دجنبر)2020.

   MEREL )ة() السيد) تفويت 

 CHRISTOPHE JEAN HENRI

اجتماعية) حصة  (GEORGES 499

من أصل)1.000)حصة لفائدة))السيد)

)ة()AKSA CAPITAL STE))بتاريخ)01 

دجنبر)2020.

   MEREL )ة() السيد) تفويت 

 CHRISTOPHE JEAN HENRI

حصة اجتماعية من) (GEORGES 1

أصل)1.000)حصة لفائدة))السيد))ة()

SAMIR  AKDIME)بتاريخ)01)دجنبر)

.2020

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم  (

ماي) (11 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2021)تحت رقم)123954.

604I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

AGK TRAVAUX
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

 MARRAKECH EXCELLENCE

CONSEIL

وارع موالي الحسن اقامة البردعي 

عمارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتوي، 40000، مراكش املغرب

AGK TRAVAUX  وركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 

الكحيلي رقم 560 - 40000 مراكش 

املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)02)فبرانر)2021)تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

 40000  -  560 «اقامة الكحيلي رقم)

مراكش املغرب»)إلى)«املتجر رقم)213 

(- ( الرحامنة) ( الحسينية) العين  دوار 

40000)مراكش))املغرب».

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (18 بتاريخ) ( باكادنر) التجارية 

2021)تحت رقم)124104.

605I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

TOFFS
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جدند للشركة

 MARRAKECH EXCELLENCE

CONSEIL

وارع موالي الحسن اقامة البردعي 

عمارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتوي، 40000، مراكش املغرب

TOFFS   وركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 45 اقامة 

غومباغ وارع محمد 5 رقم 4 - 

40000 مراكش 10.000.

تعيين مسير جدند للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

2020)تم تعيين) 01)دجنبر) املؤرخ في)

السيد)ة() للشركة  جدند  مسير 

KISLITSYNA  IRINA))كمسير وحيد

تبعا لقبو8 استقالة املسير.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (11 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2021)تحت رقم)123954.

606I
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CABINET FICOR

INOV EXPRESSO
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير تسمية الشركة

CABINET FICOR
12 زيقة األقحوان إقامة الناس 

بوسجور ، 20200، الدار البيضاء 
املغرب

INOV EXPRESSO وركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي تجزئة 
األمل اقامة األمل 2 حي القدس 

البريو�سي - 20200 الدار البيضاء 
املغرب.

تغيير تسمية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

17690
)بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) (2007 أكتوبر) (29 في) املؤرخ 
 INOV» من) الشركة  تسمية  تغيير 
 LA BUCHE» إلى) («EXPRESSO

.(«DOREE
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
 10 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

دجنبر)2007)تحت رقم)304975.

607I

GHALMY CONSEILS SARL AU

مؤسسة لتعليم السياقة خالد
 بن عبد العزيز

 AUTO_ECOLE KHALID  
BEN ABDELAZIZ

وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس وركة

GHALMY CONSEILS SARL AU
 HAY(EL(BAHJA(N° 231 EL

 KELAA(DES(SRAGHNA ، 43000،
 EL KELAA DES SRAGHNA

MAROC
مؤسسة لتعليم السياقة خالد بن 
 Auto_Ecole Khalid  عبد العزيز

Ben(Abdelaziz وركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 

2 الطابق التاني مركز الصهريج  

جماعة وقيادة الصهريج 43000 

قلعة السراغنة املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

4121

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القايون) (2020 نوليوز) (24

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

بن) خالد  السياقة  لتعليم  مؤسسة 

 Auto_Ecole Khalid ( العزيز) عبد 

.Ben(Abdelaziz

مؤسسة) (: غرض الشركة بإنجاز)

لتعليم السياقة.

 2 عمارة) (: عنوان املقر االجتماعي)

الطابق التاني مركز الصهريج))جماعة)

قلعة) (43000 الصهريج) وقيادة 

السراغنة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: أفندي) خالد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوايه)ا() أفندي  خالد  السيد 

العطاوية) ( الصهريج) رحو  اوالد  دوار 

43000)قلعة السراغنة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوايه)ا() أفندي  خالد  السيد 

العطاوية) ( الصهريج) رحو  اوالد  دوار 

43000)قلعة السراغنة املغرب.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
االبتدائية بقلعة السراغنة))بتاريخ)18 

غشت)2020)تحت رقم)2020/182.
608I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

MARCEL MARRAKECH
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

وارع موالي الحسن اقامة البردعي 
عمارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتوي، 40000، مراكش املغرب
  MARCEL MARRAKECH

وركة ذات مسؤولية محدودة 
ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي ساحة 
الحرية وارع موالي الحسن اقامة 
البردعي عمارة ب الشقة رقم 2 - 

40000 مراكش املغرب
تأسيس وركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
124050

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (06
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. MARCEL MARRAKECH
تاجر وو) ( (: غرض الشركة بإنجاز)
سيط في التجارة واالستيراد والتصدنر)

في بيع املالبس الجاهزة..
ساحة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
اقامة) الحسن  موالي  وارع  الحرية 
 -  2 رقم) الشقة  ب  عمارة  البردعي 

40000)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأسما8  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

  PAPINI CATHERINE : السيدة)

100)حصة بقيمة)100)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

 PAPINI CATHERINE السيدة)

 QUARTIER عنوايه)ا()

 KODJOVIAKOPE LOME TOGO

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

 PAPINI CATHERINE السيدة)

 QUARTIER عنوايه)ا()

 KODJOVIAKOPE LOME TOGO

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (17 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2021)تحت رقم)-.

609I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

KASSAR ALFANE
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

 MARRAKECH EXCELLENCE

CONSEIL

وارع موالي الحسن اقامة البردعي 

عمارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتوي، 40000، مراكش املغرب

KASSAR ALFANE  وركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حومة 

ملوريد تامصلوحة رقم 48 - 40000 

مراكش املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

114953

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (06

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
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ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. KASSAR ALFANE

تصنيع) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

وبيع وتسويق لوحات الطالء)واألوياء)

الحرفي) والدنكور  ندوًيا  املصنوعة 

والرسم والطالء)على الفخار والزجاج)

الرسم) فن  على  والتدريب  (، وغيرها)

والدنكور.

حومة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 40000 -  48 ملوريد تامصلوحة رقم)

مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأسما8  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 50 ( (: املصلوحي) بشرى  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد هند الزهداني):))50)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

املصلوحي) بشرى  السيدة 

الحي االداري تامصلوحت) عنوايه)ا()

40000)مراكش املغرب.

عنوايه)ا() الزهداني  هند  السيد 

191)املحاميد) اقامة الزرقطوني رقم)

40000)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

املصلوحي) بشرى  السيدة 

الحي االداري تامصلوحت) عنوايه)ا()

40000)مراكش املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (18 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2021)تحت رقم)124112.

610I

ائتمايية لرفيد

MESLAOUI TRANS
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

ائتمايية لرفيد

وارع مالك ابن مرحل‘ زيقة طنجة, 

عمارة املحيط, طابق الثاني رقم:14 

، 92000، العرائش املغرب

 MESLAOUI TRANS

وركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي بتجزئة 

املنار 02 رقم: 145 العرائش 92000 

العرائش املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

6171

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القايون) (2021 مارس) (24

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MESLAOUI TRANS

يقل) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

االشخاص لحساب الغير.

بتجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
املنار)02)رقم:)145)العرائش)92000 

العرائش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

الصالحي) عبداالمين  السيد 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000   :

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

الصالحي) عبداالمين  السيد 

عنوايه)ا()بتجزئة املنار)02)رقم:)145 

92000)العرائش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الصالحي) عبداالمين  السيد 

عنوايه)ا()بتجزئة املنار)02)رقم:)145 

92000)العرائش املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (17 بتاريخ) ( االبتدائية بالعرائش)

2021)تحت رقم)635/2021.

611I

LK CONSULTING SARL

BIG HOUSE ELECTRO
إعالن متعدد القرارات

LK CONSULTING SARL

وارع محمد الخامس رقم 45 

الطابق الثاث رقم 18 تطوان ، 

93000، تطوان املغرب

BIG HOUSE ELECTRO «وركة 

ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجتماعي: حي 

الطويلع تجزئة علياء 3 رقم 51 - 

93000 تطوان املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.28501

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

تم اتخاذ) (2021 فبرانر) (25 املؤرخ في)

القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ننص على مانلي:)

تفويت حصص محمد أدبيب لصالح)

عثمان داود

قرار رقم)2:)الذي ننص على مانلي:)

الرقيوق) تعين عثمان داود و منصر 

مسيرنن للشركة

وتبعا لذلك تم تعدنل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند رقم)1:)الذي ننص على مانلي:)

الرقيوق) تعين عثمان داود و منصر 

مسيرنن للشركة.

بند رقم)2:)الذي ننص على مانلي:)

تعين عثمان داود وريك جدند بعدد)

حصص)500)حصة

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

مارس) (22 بتاريخ) ( االبتدائية بتطوان)

2021)تحت رقم)662.

612I

CABINET COMPTAJUR CONSEIL

 ETUDE ET FABRICATION

 MECANIQUE

INDUSTRIELLE
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

 CABINET COMPTAJUR

CONSEIL

 IMM 144 APPT 14 ZONE 20M

 LES PORTES DE MARRAKECH

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

 ETUDE ET FABRICATION

 MECANIQUE INDUSTRIELLE

وركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 3 

الطابق األر�سي تجزئة سايس 2 

املحاميد مراكش - 40000 مراكش 

املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.103927

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)22)فبرانر)2021)تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

«رقم)3)الطابق األر�سي تجزئة سايس)

2)املحاميد مراكش)-)40000)مراكش)

بتجزئة) الكائن  «املحل  إلى) املغرب»)

املعزوزية رقم)133)مراكش)-)40000 

مراكش))املغرب».

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

مارس) (26 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2021)تحت رقم)122295.

613I
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CABINET FICOR

LA BUCHE DOREE
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جدند للشركة

CABINET FICOR
12 زيقة األقحوان إقامة الناس 

بوسجور ، 20200، الدار البيضاء 
املغرب

LA BUCHE DOREE  وركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
األمل اقامة األمل 2 حي القدس 

البريو�سي - 20200 الدار البيضاء 
املغرب.

تعيين مسير جدند للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.6196
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تعيين) (2012 فبرانر) (28 املؤرخ في)
السيد)ة() للشركة  جدند  مسير 

كحالوي محمد كمسير وحيد
تبعا لقبو8 استقالة املسير.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
 29 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

مارس)2012)تحت رقم)496092.

614I

KHOUYI BADIA

 DISTRIBUTION AND    
LOGISTIQUE SEBAA-

AIOUNE «DALSA  SARL AU
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

KHOUYI BADIA
مكناس ، 50000، مكناس املغرب

 DISTRIBUTION AND    
 LOGISTIQUE SEBAA-AIOUNE
DALSA  SARL(AU» وركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي الشقة 
11, الطابق 2, العمارة 12, وارع 

القنيطرة املدننة الجدندة   - 50000 
مكناس املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

53313

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (19

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 DISTRIBUTION AND      :

 LOGISTIQUE SEBAA-AIOUNE

.«DALSA((SARL(AU

توزيع) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

مواد التنظيف).

الشقة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

وارع) (,12 العمارة) (,2 الطابق) (,11

القنيطرة املدننة الجدندة)))-)50000 

مكناس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد))السرادي عبدهللا)):))1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عبدهللا)) السرادي  ( السيد)

سبع) (01 اندر) انت  حي  عنوايه)ا()

عيون))51152)الحاجب املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عبدهللا)) السرادي  ( السيد)

سبع) (01 اندر) انت  حي  عنوايه)ا()

عيون))51152)الحاجب املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (24 بتاريخ) ( بمكناس) التجارية 

2021)تحت رقم)2535.

615I

بروفكس

FIVE & CO
وركة ذات املسؤولية املحدودة

حل وركة

بروفكس

بشارع محمد الخامس اقامة البرصة 

وجدة ، 60000، وجدة املغرب

FIVE & CO وركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي   222  
زيقة ب4 حي يور تجزئة خليفة رقم 

169 وجدة - 60000 وجدة املغرب.

حل وركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.31629

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)20)أكتوبر)2020)تقرر حل)

 FIVE(وركة ذات املسؤولية املحدودة

CO)&))مبلغ رأسمالها)20.000)درهم)
وعنوان مقرها اإلجتماعي)))222))زيقة)

 169 حي يور تجزئة خليفة رقم) ب4)

60000)وجدة املغرب يتيجة) (- وجدة)

8):)نشاط ضعيف.
و حدد مقر التصفية ب)222)زيقة)

 169 حي يور تجزئة خليفة رقم) ب4)

وجدة)-)60000)وجدة املغرب.)

و عين:

السيد)ة()Eddy,Louis  RATEL))و)
عنوايه)ا()حي يكادي زيقة)35)رقم)17 

وجدة))60000)وجدة املغرب كمصفي)

)ة()للشركة.

و) ( بوهرادة) ( دريس) ا  السيد)ة()

بني) عين  طريق  النور  حي  عنوايه)ا()

مطهر وارع زاند بنسلطان زيقة ب14 
رقم222)وجدة)60000)وجدة املغرب)

كمصفي))ة()للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

مارس) (24 بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

2021)تحت رقم)1006.

616I

ficogedek(sarl(au

 SOCIETE AFRICAINE DES

SOLUTIONS DURABLES
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

ficogedek(sarl(au

 N° 30 Bis, Rue 8, Hay(EL(Amane,

 MEKNES. ، 50050، meknes

maroc

 SOCIETE AFRICAINE DES

SOLUTIONS DURABLES  وركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي وقة رقم 

18 عمارة 2 الطابق الثالث اقامة 

الفضل  - . الصخيرات املغرب

تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

133117

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (30

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 SOCIETE AFRICAINE DES

. SOLUTIONS DURABLES

مكتب) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

الدراسات

االوغا8 العامة.

عنوان املقر االجتماعي):)وقة رقم)

اقامة) الثالث  الطابق  (2 عمارة) (18

الفضل))-).)الصخيرات املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسما8  مبلغ 

1.500.000)درهم،)مقسم كالتالي:

 7.500 ( (: مهدان) ناسين  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 7.500 ( (: حمادي) عماد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
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والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوايه)ا() مهدان  ناسين  السيد 
فاس) واد  زيقة  (10 وقة) (16 عمارة)

اكدا8)).)الرباط املغرب.
عنوايه)ا() حمادي  عماد  السيد 
 .  18 الدار) (02 اقامة الفضل عمارة)

الصخيرات املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوايه)ا() مهدان  ناسين  السيد 
فاس) واد  زيقة  (10 وقة) (16 عمارة)

اكدا8)).)الرباط املغرب
عنوايه)ا() حمادي  عماد  السيد 
 .  18 الدار) (02 اقامة الفضل عمارة)

الصخيرات املغرب
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
ماي) (20 بتاريخ) ( بمكناس) التجارية 

2021)تحت رقم)1116.

617I

STE ZIZ COMPTA

STE 9ASR SOU9 SARL AU
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

STE ZIZ COMPTA
 RUE MOHAMED EK KORI

 N° 39 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

 STE 9ASR(SOU9 SARL(AU
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الواد االحمر رقم 280 الرويدنة  - 
52000 الرويدنة املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
14841

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (26
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.9ASR SOU9 SARL AU
مخبزة و) (: غرض الشركة بإنجاز)

حلويات)
ممون الحفالت).

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
(- ( الرويدنة) (280 الواد االحمر رقم)

52000)الرويدنة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السباعي) محمد  سيدي  السيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000   :

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السباعي) محمد  سيدس  السيد 
رقم) االحمر  الواد  تجزئة  عنوايه)ا()
الرويدنة) (52000 ( الرويدنة) (280

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السباعي)) محمد  سيدي  السيد 
رقة) ( الواد االحمر) تجزئة  عنوايه)ا()
الرويدنة)) (25000 الرويدنة) (280

املغرب
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
االبتدائية بالرويدنة))بتاريخ)05)ماي)

2021)تحت رقم)595.

618I

FIDEXCEL FIDUCIAIRE SARL

MODE CLIM SARL AU
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

FIDEXCEL FIDUCIAIRE SARL
70 زيقة ابن رويد الطابق 3 رقم 6 
الصخور السوداء ، 20300، الدار 

البيضاء املغرب

MODE CLIM SARL AU وركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 26 وارع 

مرس السلطان الشقة 3 الطابق 

األو8 - 20300 الدار البيضاء املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

488839

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القايون) إعداد  تم  (2021 ننانر) (25

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 MODE(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.CLIM SARL AU

التكييف) (: غرض الشركة بإنجاز)

و التبرند)؛

التهوية و العز8)؛

اإليجازات الكهربائية والسباكة)؛

التركيب٬الصياية واألوغا٬8البيع)

و الشراء..

26)وارع) عنوان املقر االجتماعي):)

الطابق) (3 الشقة) السلطان  مرس 

األو8)-)20300)الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد))زياوي عبد الكريم):))1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

الكريم) عبد  زياوي  ( السيد)

 16 بلوك) السالمة  درب  عنوايه)ا()

الدار البيضاء) (20430 ( 49)ق.ج) رقم)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الكريم) عبد  زياوي  ( السيد)

 16 بلوك) السالمة  درب  عنوايه)ا()
الدار البيضاء) (20430 ( 49)ق.ج) رقم)

املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

 08 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبرانر)2021)تحت رقم)-.

619I

Audifisc(Maroc

WINNER TEX SARL
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

AUDIFISC MAROC

”WINNER TEX” ش.ذ.م.م

املقر االجتماعي : 265 ، وارع محمد 

الزرقطوني ،الطابق  9، رقم92  ، 

الدار البيضاء

تفويت حصص اجتماعية- إعادة 

صياغة القايون األسا�سي.

مبرم)) عرفي  عقد  بمقت�سى  ()1

بالدار البيضاء))بتاريخ))04-15-1202 
ابورزق) هشام  السيد  فوت  (-

نمتلكها) التي  اجتماعية  حصة  (340

WINNER TEX)»)لفائدة) (» في وركة)

السيد خالد بنزكور.

 660 -)وهب السيد خالد بنكيران)

في) نمتلكها  التي  اجتماعية  حصة 

لفائدة) (« (WINNER TEX (» وركة)

أخيه السيد وكيب بنكيران.

مؤرخ)) عرفي  عقد  بمقت�سى  ()2

بالدار البيضاء))بتاريخ))04-19-1202 
لشركة)«)WINNER TEX)»)تقرر

مانلي):

-)املصادقة على تفويت الحصص)

الشركة) في  حدثت  التي  االجتماعية 

وعليه تم تعدنل الفصل)6)و)7)و))61 

كما) للشركة  االسا�سي  القايون  من 

نلي):

1000)حصة) السيد خالد بنزكور)

بنكيران) السيد وكيب  و  اجتماعية 

1000)حصة اجتماعية.



11929 الجريدة الرسميةعدد)5667 - 28)ووا8)1442 )9)نوييو)2021) 

القايون) من  (16 املادة) تغيير 

و) بنزكور  خالد  السيد  (: االسا�سي)

السيد وكيب بنكيران هما مسييرنن)

للشركة)«)WINNER TEX)»)ش.ذ.م.م.

تم اإلنداع القايوني باملحكمة) ()3

رقم) تحت  البيضاء) بالدار  التجارية 

778074)من السجل التجاري بتاريخ))

21)ماي)2021.
ملخص قصد النشر

620I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

C3H TRAVAUX

وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

رفع رأسما8 الشركة

 MARRAKECH EXCELLENCE

CONSEIL

وارع موالي الحسن اقامة البردعي 

عمارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتوي، 40000، مراكش املغرب

C3H TRAVAUX  وركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي ساحة 

الحرية وارع موالي الحسن اقامة 

البردعي عمارة ب الشقة رقم 2 - 

40000 مراكش 10.000.

رفع رأسما8 الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

رفع) تم  (2021 أبريل) (27 في) املؤرخ 

رأسما8 الشركة بمبلغ قدره)«90.000 

إلى) درهم») (10.000» أي من) درهم»)

«100.000)درهم»)عن طريق):))تقدنم)

حصص يقدنة أو عينية.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (21 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2021)تحت رقم)124249.

621I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

MR FRITES
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس وركة

 MARRAKECH EXCELLENCE

CONSEIL

وارع موالي الحسن اقامة البردعي 

عمارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتوي، 40000، مراكش املغرب

MR FRITES  وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي ساحة 

الحرية وارع موالي الحسن اقامة 

البردعي عمارة ب الشقة رقم 2 - 

40000 مراكش املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

114807

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (03

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 MR (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. FRITES

استيراد) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

وتصدنر تاجر أو وسيط)،)تاجر)،)صانع)

والتاجر))الفريت()أو البطاطس.

ساحة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

اقامة) الحسن  موالي  وارع  الحرية 

 -  2 رقم) الشقة  ب  عمارة  البردعي 

40000)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأسما8  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: ياصح) حسن  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوايه)ا() ياصح  حسن  السيد 

مراكش) (40000  641 اقامة النخيل)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوايه)ا() ياصح  حسن  السيد 

مراكش) (40000  641 اقامة النخيل)

املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (11 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2021)تحت رقم)123986.

622I

اكسبرنت كونسيلتون

اكسبريت كونسيلتون
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

اكسبرنت كونسيلتون

الطابق تحت ار�سي زيقة بركان رقم 

171 سيدي عباد 1 جليز ، 40000، 

مراكش املغرب

اكسبرنت كونسيلتون وركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي زيقة 

محمد البقا8 عمارة هيليت وقة 

رقم 15A - 40000 مراكش املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.80045

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تحويل)) ( تم) (2021 ماي) (04 املؤرخ في)

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

هيليت) عمارة  البقا8  محمد  «زيقة 

مراكش) (15A - 40000 رقم) وقة 

ار�سي) تحت  «الطابق  إلى) املغرب»)

 1 171)سيدي عباد) زيقة بركان رقم)

جليز)-)40000)مراكش))املغرب».

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
ماي) (20 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2021)تحت رقم)6210.

623I

FIDUCIAIRE HAMDELS

LE BON PRESSING
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

FIDUCIAIRE HAMDELS
 Cité(Essalam, Appt 4 Imm 22

 Casablanca, Hay(Hassani, Hay
 Essalam، 20230، CASABLANCA

maroc
LE BON PRESSING وركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

سمارة وارع 9 رقم67  األلفة  الدار 
البيضاء 20240 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

503983
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (12
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 LE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BON PRESSING
نشاط) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

الغسيل.
تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
9)رقم67))األلفة))الدار) سمارة وارع)
البيضاء) الدار  (20240 البيضاء)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: فهمي) أميمة  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
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والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوايه)ا() فهمي  أميمة  السيدة 
سيدي) (209 رقم) منظرويا  تجزئة 
معرف)20270)الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوايه)ا() فهمي  أميمة  السيدة 
سيدي) (209 رقم) منظرويا  تجزئة 
معرف)20270)الدار البيضاء)املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
 25 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)779544.
624I

Audifisc(Maroc

 YMY GOURMANDISES
SARL

وركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس وركة

 YMY »  .ك.ذ.م.م
« GOURMANDISES

املقر االجتماعي : 265 وارع محمد 
الزرقطوني، الطابق 9، وقة 92 – 

الدار البيضاء
إعالن عن تأسيس وركة ذات 

مسؤولية محدودة
بمقت�سى عقد عرفي مبرم بالدار)
(،21/04/2021 بتاريخ) البيضاء)
مسؤولية) ذات  وركة  تأسيس  تم 
محدودة و التي تتوفر على الخصائص)

التالية):
 YMY ( (: الشركة) إسم 

GOURMANDISES
ك.ذ.م.م.

أسست) التي  الغراض  (: الهدف)
من أجلها الشركة هي القيام بشكل)

مباور أو غير مباور بما نلي):
-)استغال8 املقاهي)،

-)الوجبات السريعة)،
و) الجاهزة  الوجبات  بيع  (-
للمنتجات) اإلستهالك في عين املكان 
القائمة) هذه  تكون  أن  دون  التالية 
و) املخبوزات  و  املعجنات  (: واملة)
املطبوخة) الوجبات  و  السندويشات 
جميع) و  املثلجات  و  السلطات  و 

املشروبات غير الكحولية)

-)تنظيم اإلستقباالت و الحفالت)،
-)تموين الحفالت و خدمات تقدنم)

الطعام للشركات)،
-)استيراد و توزيع جميع املنتوجات)

و املواد املتعلقة باملطاعم)،
-)استغال8 جميع أيواع االمتيازات)

التجارية املتعلقة باملطاعم.
العمليات) جميع  عامة  بصفة  و 
أو الصناعية أو املالية او) ( التجارية)
او) العقارية  او  املنقولة  او  املجنية 
او) مباور  بشكل  املتعلقة  و  غيرها،)
غير مباور بهدف الشركة او بجميع)

األهداف املماثلة او ذات صلة.
املدة):)99)سنة من تاريخ تقييدها)
بالسجل التجاري)،)إال في حاالت حل)

الشركة قبل األوان أو تمدند مدتها
وارع محمد) (265 (: مقر الشركة)
(– (92 وقة) (،9 الطابق) الزرقطوني،)

الدار البيضاء
رأسما8) نبلغ  (: الشركة) رأسما8 
مقسم) درهم  (100.000 الشركة)
درهم) (100 حصة بقيمة) (1.000 إلى)
املسددة) و  املدفوعة  للواحدة،)

بالكامل من طرف الشركاء.
تسير الشركة من) (: إدارة الشركة)
طرف الشريك السيد محمح خالص)

ملدة غير محدودة
السنة املالية للشركة):)تبتدئ من)

فاتح ننانر و تنتهي في)31)دجنبر
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
رقم) تحت  البيضاء) بالدار  التجارية 
502795)من السجل التجاري بتاريخ)

12)ماي)2021.
ملخص قصد النشر

625I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

TANG MASSAGE THAI
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

وارع موالي الحسن اقامة البردعي 
عمارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتوي، 40000، مراكش املغرب
TANG MASSAGE THAI  وركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 65 

بلوك رقم 01 مركز يريا 183 وارع 

ولي العهد - 90000 طنجة املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري -.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)01)مارس)2021)تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
يريا) مركز  (01 رقم) بلوك  (65 «رقم)

183)وارع ولي العهد)-)90000)طنجة)

بن) عمر  وارع  «ملتقى  إلى) املغرب»)

عبد العزيز و زيقة ابن اجروم اقامة)

FLAMANT ROSE  - 90000)طنجة))

املغرب».

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (21 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)242541.

626I

segex

2H IVEST GROUP
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

segex

 rue Abdelkrim Benjelloun IMB

 16  , App 12 FES(BP 2324 ،

30000، fes(MAROC

2H IVEST GROUP وركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي مصلى 

قرية با محمد)م(.   - 34050 تاويات 

املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1843

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القايون) (2021 مارس) (18

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 2H (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.IVEST GROUP

أوغا8) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

البناء)و أوغا8 مختلفة.

عنوان املقر االجتماعي):)حي مصلى)

قرية با محمد)م(.)))-)34050)تاويات)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: الحراق) حسن  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوايه)ا() الحراق  حسن  السيد 

 34050 تاويات) القرية  األلفة  حي 

تاويات املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوايه)ا() الحراق  حسن  السيد 

 34050 تاويات) القرية  األلفة  حي 

تاويات املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (05 بتاريخ) ( بتاويات) االبتدائية 

2021)تحت رقم)244.

627I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

KMZ INVEST
وركة ذات املسؤولية املحدودة

إضافة تسمية تجارية أو وعار)

 MARRAKECH EXCELLENCE

CONSEIL

وارع موالي الحسن اقامة البردعي 

عمارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتوي، 40000، مراكش املغرب

KMZ INVEST  «وركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
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وعنوان مقرها االجتماعي: ساحة 
الحرية وارع موالي الحسن اقامة 
البردعي عمارة ب الشقة رقم 2 - 

40000 مراكش 10.000.
«إضافة تسمية تجارية أو وعار»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تقرر) (2021 أبريل) (22 في) املؤرخ 

إضافة وعار تجاري للشركة وهو:
 KOYA MARRAKECH

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم  (
ماي) (21 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2021)تحت رقم)124247.

628I

FISCALEX MAROC

MKH TECHNOLOGY
وركة ذات املسؤولية املحدودة

حل وركة

FISCALEX MAROC
 RUE IMAM MALIK RESIDENCE
 AL(MASJID(I 5EME(ETAGE(APP

 29 GUELIZ(MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH(MAROC
MKH TECHNOLOGY وركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طور 
التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 
مامون 11 سيتي او 8 م الطابق 

االر�سي رقم 115 حي الغو8 مكتب 
رقم 11 جليز مراكش - 40000 

مراكش املغرب.
حل وركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.40649

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2020)تقرر حل) 21)وتنبر) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  وركة 
مبلغ) ( (MKH TECHNOLOGY
وعنوان) درهم  (120.000 رأسمالها)
 11 مامون) اقامة  اإلجتماعي  مقرها 
رقم) االر�سي  الطابق  م   8 او  سيتي 
11)جليز) 115)حي الغو8 مكتب رقم)
املغرب) مراكش  (40000 (- مراكش)

يتيجة 8):)ازمة في القطاع.

اقامة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
الطابق) م   8 او  سيتي  (11 مامون)
الغو8 مكتب) حي  (115 االر�سي رقم)
 40000 (- مراكش) جليز  (11 رقم)

مراكش املغرب.)
و عين:

و) كاستيال  ( جريمي) السيد)ة()
مراكش) (0000 فرنسا) عنوايه)ا()

املغرب كمصفي))ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
ماي) (26 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2021)تحت رقم)124364.
629I

COSLOCAL

COSLOCAL
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

COSLOCAL
وركة ذات املسؤولية املحدودة
 مقرها اإلجتماعي: دوار بويقبى 

اماسين سكوره ورزازات -  ورزازات 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

11509
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في 

17 ماي 2021 تم إعداد القايون 
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

COSLOCAL
غرض الشركة بإنجاز):)-1)صناعة)

منتجات التجميل
ومواد) الصابون  صناعة  (2-

التطهير ومواد التنظيف.
دوار) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
((- ورزازات) سكوره  اماسين  بويقبى 

ورزازات
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 20.000 الشركة:) رأسما8  مبلغ 
درهم،)مقسم كالتالي:

السيد عبد اللطيف انت الطالب)
درهم) (100 بقيمة) حصة  (100  :

للحصة).
السيد الحسين بوخنشوش):)100 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد عبد اللطيف انت الطالب)
الوحده)) حي  (1594 رقم) عنوايه 

ورزازات
بوخنشوش) الحسين  السيد 

عنوايه رقم)22)حي القذس))ورزازات
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد اللطيف انت الطالب)
الوحده)) حي  (1594 رقم) عنوايه 

ورزازات)
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
ماي) (19 بتاريخ) بورزازات  االبتدائية 

2021)تحت رقم)551.
630I

HONEST(COMPTA(&(CONSULTING(SARL

HAJAR
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جدند للشركة

 HONEST(COMPTA &
CONSULTING SARL

 Rue  JORDANIE  Immeuble
 YAMNA(II 6ème(étage    Appt.

 N°79   TANGER ، 90000،
TANGER MAROC

HAJAR   وركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي طريق 
الرباط اقامة مرجان محل رقم  31 - 

90000 طنجة املغرب.
تعيين مسير جدند للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.99095

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تعيين) (2021 أبريل) (21 املؤرخ في)
مسير جدند للشركة السيد)ة()الكرتي)

انمان))كمسير وحيد

تبعا لقبو8 استقالة املسير.
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
ماي) (25 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)242637.
631I

FIDUCIAIRE AL WAFA

 STE GROUPE SCOLAIRE
ACHBAL ATTAWBA PRIVE

وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس وركة

FIDUCIAIRE AL WAFA
 BD(ALLAL(BENABDELLAH(N°60

 FKIH(BEN(SALAH ، 23200،
FKIH BEN SALAH MAROC
 STE GROUPE SCOLAIRE

  ACHBAL ATTAWBA PRIVE
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
 N 28 وعنوان مقرها اإلجتماعي

 LOT ATLAS FKIH BEN SALAH
 - 23200 FKIH(BEN(SALAH

MAROC
تأسيس وركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
4613

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القايون) (2020 نوليوز) (28
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 GROUPE SCOLAIRE ACHBAL

. ATTAWBA PRIVE
 ECOLE (: بإنجاز) الشركة  غرض 

.D’ENSEIGNEMENT(PRIVE
 N 28 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 LOT ATLAS FKIH BEN SALAH
 - 23200 FKIH BEN SALAH

.MAROC
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أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 NAJIMI HASSAN السيد)

درهم) (100 بقيمة) حصة  (:  1.000

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

 NAJIMI HASSAN السيد)

 LOT EL ASSIL VILLA عنوايه)ا()

 N 19  23200 FKIH BEN SALAH

.MAROC

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

 NAJIMI HASSAN السيد)

 LOT EL ASSIL VILLA عنوايه)ا()

 N 19 23200 FKIH BEN SALAH

MAROC

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

بتاريخ) ( االبتدائية بالفقيه بن صالح)

25)ننانر)2021)تحت رقم)38.

632I

DICKSSON(BUSINESS(&(LAW(FIRM

LES DOCKS DU SUD
إعالن متعدد القرارات

 DICKSSON(BUSINESS & LAW

FIRM

 RUE(JEAN(JAURES 23 23

 RUE(JEAN(JAURES، 20060،

Casablanca Maroc

LES DOCKS DU SUD «وركة 

ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجتماعي: 8، وارع 

ال مارن - 20000 اسفي املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.115

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

تم اتخاذ) (2021 ننانر) (28 املؤرخ في)

القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ننص على مانلي:)
قبو8 استقالة السيد درغام زكرياء)
دون) فوري  بأثر  اإلدارية  مهامه  من 
ذمة) أي احتياطات مع إعطائه إبراء)
كاملة))ونهائية وغير قابلة للنقض عن)

مدة إدارته
قرار رقم)2:)الذي ننص على مانلي:)
سمحون) بن  العازار  السيد  تعيين 

مدنًرا جدنًدا.
وتبعا لذلك تم تعدنل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند رقم)1:)الذي ننص على مانلي:)

3.)الشكليات والصالحيات.
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
ماي) (25 بتاريخ) ( بآسفي) االبتدائية 

2021)تحت رقم)522.

633I

COMPTABILITE(FISCALITE(&(CONSEIL

ZAMORE
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

 COMPTABILITE(FISCALITE &
CONSEIL

 RUE TARIK RES MARIE
 THERESE(MAG(N°26 TANGER،

90000، TANGER(MAROC
ZAMORE وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي وارع 

الحسن الثاني الطابق األر�سي محل 
رقم 3 طنجة - 90000 طنجة املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
116745

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (08
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ZAMORE

-)مطاعم) (: غرض الشركة بإنجاز)

وخدمات تموين متنقلة.

وتشغيل) عام  بشكل  الطبخ  (-

مطعم وقاعة واي ومقهى.

السريعة) الوجبات  اعداد  (-

وخدمة التوصيل للزبائن.

-)بيتزا.

تقدنم الوجبات وتنظيم جميع) (-

أيواع الحفالت والندوات واالحتفاالت)

بشكل عام.

-)تمثيل أي وركة مرتبطة بإحدى)

موضوع) في  املذكورة  األنشطة 

الشركة.

-)وراء)وبيع وتسويق جميع أيواع)

املنتجات الغذائية وجميع املنتجات)

تصنعها) ال  أو  الشركة  تصنعها  التي 

في) أو  املحلية  األسواق  في  سواء)

األسواق الخارجية.

-)االستيراد والتصدنر بشكل عام،

واالستيراد) والتوزيع  التجارة  (

والتصدنر لجميع املواد الخام واملواد)

التبعية) واملنتجات  االستهالكية 

وجميع املنتجات املتعلقة باألنشطة)

املذكورة في غرض الشركة.

-)تسيير وإدارة أصل تجاري.

وإدارتها) الشركة  مشاركة  (-

الشركات) في جميع  الوسائل  بجميع 

أو الشركات التي تم إنشاؤها أو التي)

سيتم إنشاؤها والتي قد تكون مرتبطة)

بالغرض املؤس�سي للشركة.

وارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الحسن الثاني الطابق األر�سي محل)
رقم)3)طنجة)-)90000)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد كماح محمد):))100)حصة)

بقيمة)1.000)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوايه)ا() محمد  كماح  السيد 
 18 رقم) التازي  محمد  الحاج  وارع 

طنجة)90000)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوايه)ا() محمد  كماح  السيد 
 18 رقم) التازي  محمد  الحاج  وارع 

طنجة)90000)طنجة املغرب
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
ماي) (25 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)4848.
634I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

YANICONCEPT
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

وارع موالي الحسن اقامة البردعي 
عمارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتوي، 40000، مراكش املغرب
YANICONCEPT  وركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي طريق 
الرياط القدنمة كم 7 حدائق عين 
السبع براتو العمارة 7 - 20000 

البيضاء املغرب
تأسيس وركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
502283

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القايون) (2021 مارس) (31
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. YANICONCEPT
املركز) (: بإنجاز) الشركة  غرض 
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والعنانة) للتخسيس  التجميلي 

والتخسيس) اللياقة  وعالج  بالبشرة 

واالسترخاء)وجميع خدمات الرفاهية.

تاجر مستحضرات تجميل.

طريق) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

عين) حدائق  (7 كم) القدنمة  الرياط 

 20000  -  7 العمارة) براتو  السبع 

البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: السيدة فاطمة برجيكي)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة فاطمة برجيكي عنوايه)ا()

 40000 702 اقامة الشتوكية عمارة)

مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة فاطمة برجيكي عنوايه)ا()

 40000 702 اقامة الشتوكية عمارة)

مراكش املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

 07 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)-.

635I

HONEST(COMPTA(&(CONSULTING(SARL

ZUMARRGA TRANS 
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

 HONEST(COMPTA &

CONSULTING SARL

 Rue  JORDANIE  Immeuble

 YAMNA(II 6ème(étage    Appt.

 N°79   TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

 ZUMARRGA TRANS وركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي املجمع 

الحسني اقامة عديان وقة رقم 42 - 

90000 طنجة املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

116709

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (26

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

((: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ZUMARRGA TRANS

يقل) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

املصاحبة) غير  والبضائع  األمتعة 

والشحن السريع).

املجمع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الحسني اقامة عديان وقة رقم)42 - 

90000)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 100 ( (: العمراني) نوسف  السيد 

حصة بقيمة)1.000)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد نوسف العمراني عنوايه)ا()
 90000  5 رقم) (30 حي بوحوت زيقة)

طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد نوسف العمراني عنوايه)ا()
 9000  5 رقم) (30 زيقة) بوحوت  حي 

طنجة املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (25 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)242676.

636I

CSN MAROC

 STE DES RESTAURANTS

HICHAM
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

CSN MAROC

 N° 1537 SOCOMA 1

 MARRAKECH ، 40150،

MARRAKECH MAROC

 STE DES RESTAURANTS

HICHAM وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 3 وارع ابو 

حيان التوحيدي حي ابن طفيل جليز  

- 40000 مراكش املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

115185

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (21

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DES RESTAURANTS HICHAM

غرض الشركة بإنجاز):)-)مطعم.

-)إدارة تشغيل الخدمات التجارية.)

-مقهى لشخصين او اكثر.

وارع) (3 (: عنوان املقر االجتماعي)

ابو حيان التوحيدي حي ابن طفيل)

جليز))-)40000)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: زهري) هشام  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوايه)ا() زهري  هشام  السيد 
 80999 مارينا) (17 وقة) (44 عمارة)

اكادنر املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوايه)ا() زهري  هشام  السيد 
 80999 مارينا) (17 وقة) (44 عمارة)

اكادنر املغرب
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
ماي) (25 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2021)تحت رقم)124316  .

637I

STE MAKTAB AL KHADAMAT

STE FAHD OPTIC
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
إنشاء)فرع تابع للشركة

STE MAKTAB AL KHADAMAT
 80BD ABDELKRIM KHATABI
 1ER(ETAGE(BENI(MELLAL ،

23000، BENI(MELLAL(MAROC
STE FAHD OPTIC وركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 99 وارع 

تامكنويت  - 23000 بني مال8 
املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5689
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في)26)مارس)2021)تقرر إنشاء)
التسمية) تحت  ( للشركة) تابع  ( فرع)
و الكائن بالعنوان) (FAHD OPTIC 4
اقامة) السفلي  الطابق  (1 مرآب رقم)
بني مال8 املغرب و) (23000 (- ( البرج)
ابريكة) السيد)ة() طرف  من  املسير 

فهد.
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
االبتدائية ببني مال8))بتاريخ)27)أبريل)

2021)تحت رقم)497.

638I
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AMLAK  ENNAKHIL

 أمالك النخيل      

 AMLAK  ENNAKHIL
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

AMLAK  ENNAKHIL

67 زيقة عزيز بال8 الطابق الثاني 
رقم 3 املعاريف ، 20100، الدار 

البيضاء. املغرب

  AMLAK »       » أمالك النخيل «

ENNAKHIL »  وركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 67 زيقة 

عزيز بال8 الطابق الثاني رقم 3 

املعاريف الدار البيضاء. 20100 

الدار البيضاء. املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

503369

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (26

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)»)أمالك)

 AMLAK  ENNAKHIL(»(((((((»(النخيل

غرض الشركة بإنجاز):)-)الهدف)):))))))

نتحدد هدف هذه الشركة في املغرب)

والخارج كما نلي:))

جميع) وبيع  وراء) (•
العقارات،)زيادة قيمة جميع األرا�سي)

جدندة) بنانات  تشييد  طريق  عن 

لجميع الغانات.

البناء،) عمليات  جميع  (•

التجزئة و عموما التنمية العقارية.

وابه) ما  و  البناء) أوغا8  (•

دلك.

املتاجرة في مواد البناء. (•

جميع) استيراد  و  وراء) (•

معدات و مواد البناء

مع) الكراء) أخد  وراء،) (•

جميع) كراء) و  البيع  وعد  بدون  أو 

العقارات األخرى املبنية))أو غير املبنية)

إلدارتها أو استغاللها.

تسيير الكراء)لجميع العقارات.))))

العمليات) جميع  وعموما  (•

املالية،) الصناعية،) ( التجارية،)

لها) التي  ( العقارية،) غير  أو  العقارية 

ارتباط مباور أو غير مباور بالغرض)

أعاله والتي من وانها أن تساعد على)

إيماء)الشركة وكذلك كل املساهمات)

كان) املباورة كيفما  أو غير  املباورة 

أهداف) تتبع  مقاوالت  في  وكلها 

مماثلة أو مرتبطة.

زيقة) (67 (: عنوان املقر االجتماعي)

 3 رقم) الثاني  الطابق  بال8  عزيز 

املعاريف الدار البيضاء.)20100)الدار)

البيضاء.)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)املغرب سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: ( ( بفتس) السيد رويد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوايه)ا() ( ( بفتس) رويد  السيد 

حي) (26 رقم) (6 زيقة) بكاطيل  تجزىة 

بولو))20420)الدار البيضاء.)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوايه)ا() ( ( بفتس) رويد  السيد 

حي) (26 رقم) (6 زيقة) بكاطيل  تجزىة 

بولو))20420)الدار البيضاء.)املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

 20 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)778480.

639I

STE WADYAN ARKAYAZ TRAVAUX

 STE SMADUNE TRAVAUX
SARL

وركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس وركة

 STE WADYAN ARKAYAZ
TRAVAUX

الصندوق البرندي رقم 139 ، 
72000، السمارة املغرب

 STE SMADUNE TRAVAUX SARL
وركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي الحي 
الحسني زيقة الوليدنة رقم 23 - 

72000 السمارة املغرب
تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2309
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (19
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SMADUNE TRAVAUX SARL
البناء) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

وأوغا8 مختلفة.
الحي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 -  23 رقم) الوليدنة  زيقة  الحسني 

72000)السمارة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
((: وريف) احمد  سيدي  السيد 
500)حصة بقيمة)100)درهم للحصة)
((: الحناني) سالم  محمد  السيد 
500)حصة بقيمة)100)درهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
وريف) احمد  سيدي  السيد 
وارع موالي احفيظ رقم) عنوايه)ا()

210 72000)السمارة املغرب.

الحناني) سالم  محمد  السيد 

 33 رقم) الوليدنة  زيقة  عنوايه)ا()

72000)السمارة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

وريف) احمد  سيدي  السيد 

وارع موالي احفيظ رقم) عنوايه)ا()

210 72000)السمارة املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (25 بتاريخ) ( االبتدائية بالسمارة)

2021)تحت رقم)2021/115.

640I

STE FIGEC

 SOCIETE META4

 COMMUNICATION

AGENCY  SARL AU
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس وركة

STE FIGEC

10 وارع نهرو ، مكناس ، 50000، 

مكناس املغرب

 SOCIETE META4

  COMMUNICATION AGENCY

SARL AU وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 5 وارع 

الناظور ، مكناس - 50000 مكناس 

املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

53267

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (13

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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متبوعة) الشركة  تسمية 

بمختصر) اإلقتضاء) عند 

 SOCIETE META4 (: تسميتها)

  COMMUNICATION AGENCY

.SARL AU

إدارة) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

وكاالت) أنشطة  جميع  وتسيير 

واإلستشارات) والتواصل  اإلعالن 

(، القطاعات) جميع  في  التسويقية 

وإيتاج) تصميم  نخص  فيما  السيما 

يقاط) مختلف  في  املبيعات  وترويج 

البيع)،)وتنفيد الحمالت اإلعاليية مع)

استعما8 تقنية التصميم الجرافيكي)

والفيدنو واإليتاج الثالثي االبعاد).

تنظيم الحفالت)

والتدريب) املشورة  تقدنم 

والوساطة فيما نخص االستراتيجيات)

واملؤسسات) للشركات  التنموية 

العامة والخاصة).

وارع) (5 (: عنوان املقر االجتماعي)

50000)مكناس) (- مكناس) (، الناظور)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة عاندة كوراري عنوايه)ا()

163)زيقة دي جيني حي املنزه مكناس)

50000)مكناس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة عاندة كوراري عنوايه)ا()

163)زيقة دي جيني حي املنزه مكناس)

50000)مكناس املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

بتاريخ) ( بمكناس) التجارية 

رقم) تحت  (2021 ماي) (18

.40411121006365

641I

Audifisc(Maroc

إكيدو إنفيست ش.ذ.م.م. 
من وريك وحيد

وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

AUDIFISC MAROC

« إكيدو إيفيست « ش.ذ.م.م من 

وريك وحيد

إعالن عن تأسيس وركة ذات 

مسؤولية محدودة من وريك وحيد

بمقت�سى عقد عرفي مبرم  بالدار 

البيضاء  بتاريخ 1202-05-20 ، 

تم تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة من وريك وحيد والتي 

تتوفر على الخصائص التالية :

اسم الشركة:)«)إكيدو إيفيست)«)

ش.ذ.م.م من وريك وحيد

الهدف:)االغراض التي أسست من)

اجلها الشركة هي:))))

اقتناء) و  العقاري،) اإلنعاش  (•

غير) أو  املنقولة  املمتلكات  جميع 

و جميع األرا�سي الحضرية) املنقولة،)

أو الريفية)؛

لجميع) املباني  جميع  تشييد  (•

األغراض؛

اململوكة) املباني  استغال8  (•

طريق) عن  مباورة  إما  للشركة،)

من) أخرى  طريقة  بأي  أو  اإلنجار،)

طرق االستغال8؛

•)حيازة جميع املمتلكات املنقولة)

أو غير املنقولة؛

استئجار و تسيير املباني،) إدارة،) (•

ملكا) الحقا  تصبح  أن  نمكن  والتي 

أو) االستحواذ  طريق  عن  للشركة 

التباد8 أو املساهمة أو غيرها؛

العمليات) جميع  عامة  بصفة  و 

أو) املالية  أو  الصناعية  أو  التجارية 

أو) العقارية  أو  املنقولة  أو  املديية 

أو) مباور  بشكل  واملتعلقة  غيرها،)

غير مباور بهدف الشركة أو بجميع)

األهداف املماثلة أو ذات الصلة.

من نوم) ابتداء) سنة  (99 (: ( املدة)

تقييدها بالسجل التجاري.

(، البيضاء) الدار  ( الشركة:) مقر 
الزرقطوني،) محمد  وارع  ( (،265

الطابق)9،)وقة)92.
نبلغ رأسما8) ( ( (: رأسما8 الشركة)
مقسم) درهم  (100.000 الشركة)
درهم) (100 ( حصة بقيمة) (1000 إلى)
املسددة) و  املدفوعة  (، للواحدة)
الوحيد) الشريك  من طرف  بالكامل 

السيد عمر الصادق).
من) تسيرالشركة  (: الشركة) ادارة 
عمر) السيد  الوحيد  الشريك  طرف 

الصادق ملدة غير محدودة.
السنة املالية للشركة)):)تبتدئ من)

فاتح ننانر و تنتهي في31))دجنبر.
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
رقم) تحت  البيضاء) بالدار  التجارية 
503925)من السجل التجاري بتاريخ)

             . 25/50/2021
ملخص قصد النشر

642I

conseils sarl

CB -BTP
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

conseils sarl
وارع لبنان اقامة نامنة 1 مكتب 
رقم 19 طنجة، 90000، طنجة 

املغرب
CB -BTP وركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 5 وارع 
نوسف ابن تاوفين الطابق الثاني 

الطابق رقم 3 - 90000 طنجة 
املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.111825
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)08)أبريل)2021)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
«5)وارع نوسف ابن تاوفين الطابق)
الثاني الطابق رقم)3 - 90000)طنجة)
اقامة) ( األردن) «وارع  إلى) املغرب»)
 -  90 رقم) السابع  الطابق  (2 نامنة)

90000)طنجة))املغرب».

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (06 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)242130.

643I

STE WADYAN ARKAYAZ TRAVAUX

 STE ESSEMARA BUSINESS
SARL AU

وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

 STE WADYAN ARKAYAZ

TRAVAUX

(، (139 رقم) البرندي  الصندوق 

72000،)السمارة املغرب

 STE ESSEMARA BUSINESS SARL

AU وركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي الحي 

الصناعي رقم 103 - 72000 

السمارة املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2307

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (19

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ESSEMARA BUSINESS SARL AU

يقل) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

واالستيراد) والتوزيع  البضائع 

والتصدنر.

الحي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الصناعي رقم)103 - 72000)السمارة)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
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 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد عمر صبار):))1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عمر صبار عنوايه)ا()وارع)

 72000  144 رقم) احفيظ  موالي 

السمارة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عمر صبار عنوايه)ا()وارع)

 72000  144 رقم) احفيظ  موالي 

السمارة املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (24 بتاريخ) ( االبتدائية بالسمارة)

2021)تحت رقم)114.

644I

YOUR DOMICILIATION AND CONSULTING

FIXON METAL
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

 YOUR DOMICILIATION AND

CONSULTING

 Bureaux(assafae, 4éme(étage,

 bureau 28, av(moulay(rachid,

 route(de(sefrou ، 30050، fès

MAROC

FIXON METAL وركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب رقم 

28 الطابق 4 مكاتب الصفاء طريق 

صفرو موالي الرويد  - 30050 

فاس املغرب

تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

67975

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (27

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 FIXON(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.METAL

تجارة) (- (: بإنجاز) الشركة  غرض 

منتجات الحدند) ( الحدند اإلسمنت)

ومنتجات املعديية

-)استيراد و تصدنر

-)األوغا8 العامة والخاصة

-)تشييد أي مبنى

-)تجارة

-)يقل البضائع وغيرها.

مكتب) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الصفاء) مكاتب  (4 الطابق) (28 رقم)

طريق صفرو موالي الرويد))-)30050 

فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيدة فاطمة دو الحسن):))500 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 500 ( (: السيد نوسف ذو الحسن)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

الحسن) دو  فاطمة  السيدة 

3)طريق) أ تجزئة الزهور) (4 عنوايه)ا()

عين الشقف)30000)فاس املغرب.

الحسن) ذو  نوسف  السيد 
زيقة) (2 الشقة) (46 عمارة) عنوايه)ا()

الرباط) (30000 اكدا8) اوكانمدنن 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

أ) (4 السيد محمد جبار عنوايه)ا()

3)طريق عين الشقف) تجزئة الزهور)

30000)فاس املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

التجارية بفاس))بتاريخ)25)ماي)2021 

تحت رقم)2510.

645I

fiduazizi

NEYA AGRI
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

fiduazizi
وارع عمر املختار حي القدس وارع 
عمر املختار حي القدس، 7000، 

العيون املغرب
NEYA AGRI وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي زيقة 

أكفو8 رقم 08 حي خط الرملة 01 
العيون - 70000 العيون املغرب
تأسيس وركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
31205

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القايون) (2020 مارس) (02
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 NEYA (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.AGRI
تفويض) (: بإنجاز) الشركة  غرض 
املنتجات) تركيب  معدات  بيع 

الزراعية الصناعية.......الخ.
زيقة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 01 حي خط الرملة) (08 أكفو8 رقم)

العيون)-)70000)العيون املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)2020)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1000 (: السيد عبد هللا مومدي)

بقيمة)100.000)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد عبد هللا مومدي عنوايه)ا())
العيون) املساعدة  القوات  تجزئة 

70000)العيون املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عبد هللا مومدي عنوايه)ا())
العيون) املساعدة  القوات  تجزئة 

70000)العيون املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

04)مارس) بتاريخ) ( االبتدائية بالعيون)

2020)تحت رقم)607/2020.

646I

FIDUCIAIRE BUSINESS CONSEILS

DANYAHE
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

 FIDUCIAIRE BUSINESS

CONSEILS

 PLACE(MOHAMED(V(N°27

 APPART(N°2 1ER(ETAGE(SETTAT

، 26000، SETTAT(MAROC

DANYAHE  وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

مجمع الخير زيقة 12 الرقم 240  - 

26000 سطات املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

6543

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (11

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. DANYAHE

(: بإنجاز) الشركة  غرض 

 COMMERCE DE GROS DE

.PRODUITS ALIMENTAIRES
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تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 -   240 الرقم) (12 مجمع الخير زيقة)

26000)سطات املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: السيد عبد هللا فرحان)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عبد هللا فرحان عنوايه)ا()

  240 الرقم) الخير  مجمع  تجزئة 

26000)سطات املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عبد هللا فرحان عنوايه)ا()

  240 الرقم) الخير  مجمع  تجزئة 

26000)سطات املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (26 بتاريخ) ( االبتدائية بسطات)

2021)تحت رقم)243/21.

647I

sofoget

 HMAHMA HAFID ALLAH
CARS

وركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجتماعي للشركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri

 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc

 HMAHMA HAFID ALLAH CARS

وركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي  سيدي 

نحيى الوحدة 1 مجموعة 12 بلوك 

ف   ----  سيدي نحيى املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1263

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)10)فبرانر)2021)تم))تحويل))

من للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

)«)سيدي نحيى الوحدة)1)مجموعة)12 

بلوك ف)))----))سيدي نحيى املغرب»)

محمد) وارع  (21 الخير) إقامة  (» إلى)

الخامس))))-----)سيدي نحيى))املغرب».

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

بتاريخ) ( سليمان) بسيدي  االبتدائية 

25)ماي)2021)تحت رقم)134.

648I

FOUZMEDIA

EVERY DAY IMMOBILIER
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

  EVERY DAY IMMOBILIER

وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي وبه 

جزيرة الرقم 29 سيدي عال8 

البحراوي - --- تيفلت املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

855

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القايون) (2021 مارس) (05

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 EVERY(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

. DAY IMMOBILIER

اإلنعاش) (: غرض الشركة بإنجاز)

العقاري.

وبه) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

عال8) سيدي  (29 الرقم) جزيرة 

البحراوي)-)---)تيفلت املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

اوطولوب) ابراهيم  السيد 

عنوايه)ا()--)--)--)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

اوطولوب) ابراهيم  السيد 

عنوايه)ا()--)--)--)املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

أبريل) (29 بتاريخ) ( االبتدائية بتيفلت)

2021)تحت رقم)-.

649I

omnium management

BRADIV TRAVAUX
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

omnium management

 rce 52 av(hassane 22 vn(fes ، 82

30100، fes(maroc

BRADIV TRAVAUX وركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 2 

وارع سوريا طابق االر�سي املدننة 

الجدندة فاس - 30000 فاس 

املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

67987

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (18

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BRADIV TRAVAUX

غرض الشركة بإنجاز):)-)مقاو8 في)

أوغا8 املختلفة و البناء)-)االستيراد و)

التصدنر.

 2 رقم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

املدننة) االر�سي  طابق  سوريا  وارع 

الجدندة فاس)-)30000)فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: ابراهمي) جواد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوايه)ا() ابراهمي  جواد  السيد 

حي الريا�سي زيقة ه)24)رقم)5)وجدة)

60000)وجدة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوايه)ا() ابراهمي  جواد  السيد 

حي الريا�سي زيقة ه)24)رقم)5)وجدة)

60000)وجدة املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

التجارية بفاس))بتاريخ)25)ماي)2021 

تحت رقم)2516.

650I

STE CROWN CONSULTING SARL

STE NAUTIRIF SARL
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

 STE CROWN CONSULTING

SARL

 ANGLE(RUE(ALGERIE(N°02

 ET RUE HAJRAT NEKOUR

 N°166,3EME(ETAGE

 B,ALHOCEIMA ، 32000،

ALHOCEIMA MAROC

STE NAUTIRIF SARL وركة ذات 

املسؤولية املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجتماعي وقة 

بالطابق الثالث حرف ب في العمارة 

الكائنة بزاوية وارعي الجزائر رقم 

02 و وارع  حجرة النكور رقم 166  - 

32000 الحسيمة املغرب

تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

3375

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (18

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.NAUTIRIF SARL

غرض الشركة بإنجاز):)كراء)و وراء)

القوارب ذات املحركات أو الكنزات أو)

اآلالت أو املالبس املخصصة لأللعاب)

أو الرياضات املائية

تاجر عمليات األنشطة الرياضية.

وقة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

بالطابق الثالث حرف ب في العمارة)

رقم) الجزائر  وارعي  بزاوية  الكائنة 

02)و وارع))حجرة النكور رقم)166  - 

32000)الحسيمة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 90.000 ( الشركة:) رأسما8  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد محمد أمين أوهبار):))450 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 450 ( (: الوعري) وسيم  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

)السيد محمد أمين أوهبار):)450 

بقيمة)100)درهم.

السيد وسيم الوعري):)450)بقيمة)

100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

أوهبار) أمين  محمد  السيد 

 32000 الحسيمة) عنوايه)ا()

الحسيمة املغرب.

عنوايه)ا() الوعري  وسيم  السيد 

 10090 ( األدارسة حسن) وارع  (13

الرباط املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

أوهبار) أمين  محمد  السيد 

 32000 الحسيمة) عنوايه)ا()

الحسيمة املغرب

عنوايه)ا() الوعري  وسيم  السيد 

 10090 ( وارع األدارسة حسن) ( (13

الرباط املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

االبتدائية بالحسيمة))بتاريخ)24)ماي)

2021)تحت رقم)554.

651I

FOUZMEDIA

PORT MOKA  SARLAU
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس وركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

PORT(MOKA  SARLAU  وركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

العرصة إقامة كوثر1 محل رقم 6 بئر 

الرامي - 14000 القنيطرة املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

60713

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (10

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 PORT (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

. MOKA  SARLAU
استغال8) (: غرض الشركة بإنجاز)

مقهى.
تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
العرصة إقامة كوثر1)محل رقم)6)بئر)

الرامي)-)14000)القنيطرة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة مينة السالوي عنوايه)ا()
 A مدخل) (4 الشقة) أيوا8  زيقة  (35
القنيطرة) (14000 اوالد حمو) إقامة 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة مينة السالوي عنوايه)ا()
 A مدخل) (4 الشقة) أيوا8  زيقة  (35
القنيطرة) (14000 اوالد حمو) إقامة 

املغرب
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
24)ماي) االبتدائية بالقنيطرة))بتاريخ)

2021)تحت رقم)-.

652I

مكتب الصابري

TANGER VERDE
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

مكتب الصابري
وارع مولي إسماعيل زيقة أكدنر 
أبراج طنجة بلوك1الطابق الثالث 
رقم29 طنجة ، 90000، طنجة 

املغرب
TANGER VERDE وركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 5 وارع 

نوسف ابن تاوفين  الطابق 2 رقم 

3 - 90000 طنجة املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

87221

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القايون) (2018 فبرانر) (21

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TANGER VERDE

غرض الشركة بإنجاز):)النطافة))و)

البستنة.

وارع) (5 (: عنوان املقر االجتماعي)
رقم) (2 الطابق) ( نوسف ابن تاوفين)

3 - 90000)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 100 ( (: ( ( الزجلي سلوى) السيدة 

حصة بقيمة)1.000)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة الزجلي سلوى)))عنوايه)ا()))
زيقة ماهاتما غايدي))عمارة انة ط)3 

الشقة)30  90000)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

)عنوايه)ا())) السيدة الزجلي سلوى)
زيقة ماهاتما غايدي))عمارة انة ط)3 

الشقة)30  90000)طنجة املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

فبرانر) (26 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2018)تحت رقم)199837.

653I
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FIDUCIAIRE LAMIN

ARTI HOME
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس وركة

FIDUCIAIRE LAMIN

 IMM 19 BUREAU(N5 ETAGE 4

 RUE MOHAMED ZERKTOUNI

FES ، 30000، FES(MAROC

ARTI HOME وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مكاتب 

الصفاء الطابق الرابع رقم 28 طريق 

صفر - 30000 فاس  املغرب 

تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

67557

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (24

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 ARTI (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.HOME

تصدنر) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

املنتجات الحرفية.

مكاتب) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الصفاء)الطابق الرابع رقم)28)طريق)

صفر)-)30000)فاس))املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأسما8  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

السيدة بوليفة يادنة):))100)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوايه)ا() يادنة  بوليفة  السيدة 

16)إقامة إسالم أ وارع فرحات) رقم)

حشاد وقة)5 30000)فاس))املغرب).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوايه)ا() يادنة  بوليفة  السيدة 

16)إقامة إسالم أ وارع فرحات) رقم)

حشاد وقة)5 30000)فاس))املغرب)

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

أبريل) (27 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2021)تحت رقم)2040.

654I

RAIS(AUDIT&CONSEIL

 AFRICA STONE

MANAGEMENT
تعيين أعضاء)مجلس اإلدارة

AFRICA STONE MANAGEMENT

وركة مساهــمة ذ ا ت  لجـنة  مــد 

نر نــة  و مـجلــس الـرقـا بـة ر أ سما لها 

7.000.000  درهم

مقر ها اال جتما عي : الدا ر البيضا ء 

، عمارة فضاء بامليي ، 13 زيقة إبن 

طفيل – حي بامليي

السجل التجاري : الدار البيضاء رقم 

387093

تعـيـيـن  عضو جــدند في مجلس 

الرقابة 

العـادي) العام  الجمع  قــرر  ()1

 2020 نوييو) (30 ريخ) بـتا  ( الـمنعـقـد)

الدنن،) تاج  عثمان  ( السيد) ( تعيين)

الرقابة) مجلس  في  جدند  كعضو 

3)سنوات تنتهي عند) ملدة) ( للشركة،)

إنعقاد الجمع العا م))العا د ي))املتعلق)

بحسا با ت))سنة))2022 .  

ثم))اإل ند ا ع))القا يو ني لـد) ()2

ى املحـكمة))التجا ر نة))با لـد ا ر البيـا)ء)

،بتا ريخ)24)مانو)2021)))تحـــت))عـــد د))

.779366
مقتطـــف))من))أ جـــل))ا إل وهـــا ر

655I

FIDUCIAIRE LAMIN

BURAGLOB
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

FIDUCIAIRE LAMIN
 IMM 19 BUREAU(N5 ETAGE 4
 RUE MOHAMED ZERKTOUNI

FES ، 30000، FES(MAROC
BURAGLOB وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 99 باب 
الغو8 ظهر مهراز - 30000 فاس  

املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.55175

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)07)أبريل)2021)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 30000 «99)باب الغو8 ظهر مهراز)-)
سال) وارع  (46» إلى) املغرب») ( فاس)
3)طريق عين الشقف) تجزئة فضيلة)

- 30000)فاس)))املغرب».
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
التجارية بفاس))بتاريخ)04)ماي)2021 

تحت رقم)2165.

656I

FICOMPTA

MAKMAR INDUSTRIE
وركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسما8 الشركة

FICOMPTA
 N° 6 RUE(ABDELKRIM

 BENJELLOUN 2 EME  ETAGE
FES ، 30000، FES(MAROC

MAKMAR INDUSTRIE وركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار اوالد 
خليفة الشجع طريق اموزاركم.13 

فاس - 30000 فاس املغرب.
رفع رأسما8 الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.31217

العام) الجمع  بمقت�سى 
 2021 ماي) (04 اإلستثنائي املؤرخ في)
بمبلغ) الشركة  رأسما8  رفع  تم 
من) أي  درهم») (750.000» قدره)
«1.250.000)درهم»)إلى)«2.000.000 
مقاصة) إجراء) ( (: طريق) عن  درهم»)
مع دنون الشركة املحددة املقدار و)

املستحقة.
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
التجارية بفاس))بتاريخ)25)ماي)2021 

تحت رقم)2517.

657I

COMPTAMEK

RAIZ D ‹OR
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

COMPTAMEK
 ALMANSOUR ، 50500،

MEKNES MAROC
RAIZ(D ‹OR وركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
الياسمين 1 رقم ب/285 سيدي 
قاسم - 16000 سيدي قاسم 

املغرب
تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

28875
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (04
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 RAIZ (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.D(‘OR
تجارة) (: بإنجاز) الشركة  غرض 
أو) بالتقسيط  الفالحية  االدوية 

بالجملة
الري) معدات  تركيب  أعما8 

بالقطعة)
التجارة بصفة عامة).
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تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

سيدي) ب/285) رقم  (1 الياسمين)

قاسم)-)16000)سيدي قاسم املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99))سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (667 ( (: عواد) علي  السيد 

بقيمة)66.700)درهم للحصة).

 333 ( (: السيد عبد العالي اعراب)

حصة بقيمة)33.300)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

اعراب) العالي  عبد  السيد 

بن) اوحماد  حمو  انت  عنوايه)ا()

صميم)53123)بن صميم املغرب.

السيد علي عواد عنوايه)ا()تجزئة)
توال8) (593 رقم) (1 توال8) رياض 

مكناس)50040)مكناس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد علي عواد عنوايه)ا()تجزئة)
توال8) (593 رقم) (1 توال8) رياض 

مكناس)50040)مكناس املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

 21 بتاريخ) ( االبتدائية بسيدي قاسم)

ماي)2021)تحت رقم)277.

658I

بنبو خدنجة

SOCIETE KHOTA CAFE
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

بنبو خدنجة

261 املسعودنة تازة ، 35000، تازة 

املغرب

SOCIETE KHOTA CAFE وركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي وقة 

بالطابق االو8 بامللك املسمى 

الفردوس 06 تازة - 35000 تازة 

املغرب

تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

6017

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (20

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOCIETE KHOTA CAFE

توزيع) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

القهوة

-االستيراد و التصدنر.

وقة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

املسمى) بامللك  االو8  بالطابق 

تازة) (35000 (- تازة) (06 الفردوس)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: االاله) عبد  زالتي  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

حصة) (500 ( (: السيدة بهي مريم)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد زالتي عبد االاله عنوايه)ا()

تازة) (35004 دوار باب مرزوقة املركز)

املغرب.

عنوايه)ا() مريم  بهي  السيدة 

اسباييا)08001)برولوية اسباييا.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوايه)ا() مريم  بهي  السيدة 

اسباييا)08001)برولوية اسباييا

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

االبتدائية بتازة))بتاريخ)20)ماي)2021 

تحت رقم)279.

659I

4ALL CONSULTING

ا ج مانيتونسيون سرفيس
وركة املساهمة

تحويل الشكل القايوني للشركة

4ALL CONSULTING
 LOT RES JASMA IMM G

 BUREAU 3 BENI(YAKHLEF
 MOHAMMEDIA، 28815،
MOHAMMEDIA MAROC

ا ج ماييتونسيون سرفيس  وركة 
املساهمة

و عنوان مقرها االجتماعي من 81 
زيقة فيردي وارع با حماد بلفدنر 

الدار البيضاء الدار البيضاء 20300 
الدار البيضاء .

تحويل الشكل القايوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.201007
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)23)فبرانر)2021)تم تحويل)
الشكل القايوني للشركة من)«وركة)
املساهمة»)إلى)«وركة ذات املسؤولية)

املحدودة».
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
 21 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)779261.
660I

املركز الجهوي لالستثمار لجهة العيون الساقية)

الحمراء

SUPDOUMI
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

املركز الجهوي لالستثمار لجهة 
العيون الساقية الحمراء

صندوق البرند 2266 ، 70000، 
العيون املغرب

SUPDOUMI وركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
ليراك 120 منز8 رقم 71 حي املسيرة 

العيون - 70000 العيون املغرب
تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

36623

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (07

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SUPDOUMI

-تجارة) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

وإصالح السيارات والدراجات النارية.

باستثناء) (، التجزئة) تجارة  (-

السيارات والدراجات النارية.

غير) املتاجر  في  التجزئة  تجارة  (-

املتخصصة.

املواد) لتجارة  ماركت  سوبر  (-

السوبر) ومحالت  (، العامة) الغذائية 

وتجارة) (، الكبرى) واملتاجر  (، ماركت)

غير) املتاجر  في  األخرى  التجزئة 

املتخصصة مع األطعمة الرئيسية.

-)نسخ تفصيلية أخرى في املتجر في)

املنتجات الحرفية املتنوعة.

غير) األخرى  التجزئة  تجارة  (-

املتخصصة دون السيادة الغذائية.

الصلة) ذات  األخرى  واألنشطة  (-

بهذا) مباور  غير  أو  مباور  بشكل 

الغرض من الشركة..

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

71)حي املسيرة) منز8 رقم) (120 ليراك)

العيون)-)70000)العيون املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: لكناوي) حسن  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوايه)ا() لكناوي  حسن  السيد 

 71 رقم) منز8  (120 ليراك) تجزئة 
العيون) (70000 العيون) املسيرة  حي 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
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عنوايه)ا() ( السيدة حنان الدومي)

 71 رقم) منز8  (120 ليراك) تجزئة 
العيون) (70000 العيون) املسيرة  حي 

املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (18 بتاريخ) ( بالعيون) االبتدائية 

2021)تحت رقم)1408/21.

661I

STE INVEST EUROP AFRIQUE

ROSE AND PARTNER
إعالن متعدد القرارات

STE INVEST EUROP AFRIQUE

 Résidence(Farah-Appt(n 3

 RDC(Camp(Mangin(Gueliz

 marrakech -maroc ، 40000،

MARRAKECH MAROC

ROSE AND PARTNER «وركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها االجتماعي: الحي 

الصناعي رقم 484 املكتب رقم 19 

مراكش - . مراكش املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.94633

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

تم اتخاذ) (2021 مارس) (24 املؤرخ في)

القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ننص على مانلي:)

تغيير نشاط الشركة

قرار رقم)2:)الذي ننص على مانلي:)

تفويت حصص في الشركة مع تغيير)

الشكل القايوني للشركة

قرار رقم)3:)الذي ننص على مانلي:)

تعيين مسير جدند للشركة

وتبعا لذلك تم تعدنل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند رقم)3:)الذي ننص على مانلي:)

تم تغيير نشاط الشركة ليصبح هو:)

استغال8 دور الضيافة).)مع استغال8)

بشركة) الخاص  التجاري  االصل 

 RIAD LES JARDINS DES LILAS

بموجب عقد تسيير حر)).

بند رقم)7:)الذي ننص على مانلي:)

رويالد) االن مرسيل  روز  السيد  قام 

99)حصة من مجموع حصصه) ببيع)

تغيير) مع  الربي  السيد عرب  لفائدة 

الشكل القايوني للشركة لتصيح دات)

مسؤولية محدودة

على) ننص  الذي  (:14 رقم) بند 

مانلي:)تعيين السيد عرب الربي كمسير)

تاني للشركة

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (24 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2021)تحت رقم)124292.

662I

ficogedek(sarl(au

BERLIN DISTRIBUTION
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

ficogedek(sarl(au

 N° 30 Bis, Rue 8, Hay(EL(Amane,

 MEKNES. ، 50050، meknes

maroc

BERLIN DISTRIBUTION وركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي محل رقم 

33 تجزئة أجال8 سيدي سعيد 

مكناس - 50000 مكناس املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

53305

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (13

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

..BERLIN DISTRIBUTION

:)بيع املواد) غرض الشركة بإنجاز)

الغذائية بالجملة.

محل) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

تجزئة أجال8 سيدي سعيد) (33 رقم)

مكناس)-)50000)مكناس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: ابوبكر خلدوني) السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

ابوبكر خلدوني عنوايه)ا() السيد 

(. ( سعيد) سيدي  اجال8  تجزئة  (68

مكناس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

ابوبكر خلدوني عنوايه)ا() السيد 

(. ( سعيد) سيدي  اجال8  تجزئة  (68

مكناس املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (21 بتاريخ) ( بمكناس) التجارية 

2021)تحت رقم)2515.

663I

ائتمايية لرفيد

FECHTALI FISH NORD
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

ائتمايية لرفيد

وارع مالك ابن مرحل‘ زيقة طنجة, 

عمارة املحيط, طابق الثاني رقم:14 

، 92000، العرائش املغرب

FECHTALI FISH NORD وركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي وارع 

مالك ابن مرحل زيقة طنجة عمارة 

املحيط الطابق التاني رقم 14‘ 

العرائش العرائش 92000 العرائش 

املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
6175

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (05
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.FECHTALI FISH NORD
بيع) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

السمك بالجملة
بائع السمك بالتقسيط.

وارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
مالك ابن مرحل زيقة طنجة عمارة)
(‘14 رقم) التاني  الطابق  املحيط 
العرائش) (92000 العرائش العرائش)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: الفشتالي) بال8  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوايه)ا() الفشتالي  بال8  السيد 
14,)عمارة املحيط,) زيقة طنجة رقم:)
 92000 العرائش.) الثانى‘) الطابق 

العرائش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوايه)ا() الفشتالي  بال8  السيد 
14,)عمارة املحيط,) زيقة طنجة رقم:)
 92000 العرائش.) الثانى‘) الطابق 

العرائش املغرب
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
ماي) (18 بتاريخ) ( االبتدائية بالعرائش)

2021)تحت رقم)641/2021.

664I
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STE ZIZ COMPTA

 STE EROPEAN SALES AND
SERVICES SARL

وركة ذات املسؤولية املحدودة
حل وركة

STE ZIZ COMPTA
 RUE MOHAMED EK KORI

 N° 39 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

 STE EROPEAN SALES AND
SERVICES SARL  وركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 1147 
بلوك 19 عين العاطي 1 الرويدنة - 

52000 الرويدنة املغرب.
حل وركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.11423

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2021 ماي) (11 في) املؤرخ 
املحدودة) املسؤولية  ذات  وركة 
 STE EROPEAN SALES AND
رأسمالها) مبلغ  ( ( (SERVICES SARL
مقرها) وعنوان  درهم  (100.000
 19 بلوك) (1147 رقم) اإلجتماعي 
 52000 (- الرويدنة) (1 العاطي) عين 
الرويدنة املغرب يتيجة 8):)املنافسة)

قلة الخدمات.
و حدد مقر التصفية ب رقم)1147 
(- الرويدنة) (1 19)عين العاطي) بلوك)

52000)الرويدنة الرويدنة.)
و عين:

مارسيل)) باتريك  السيد)ة()
اوبدنكاب و عنوايه)ا()الطاوس دائرة)
املغرب) الريصاني  (52450 الريصاني)

كمصفي))ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
االبتدائية بالرويدنة))بتاريخ)20)ماي)

2021)تحت رقم)232.

665I

HONEST(COMPTA(&(CONSULTING(SARL

NADIRAN IMPORT

وركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

 HONEST(COMPTA &

CONSULTING SARL

 Rue  JORDANIE  Immeuble

 YAMNA(II 6ème(étage    Appt.

 N°79   TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

NADIRAN IMPORT وركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : سيتي 

لوج أ رقم 39 وارع موالي هشام  - 

90000 طنجة املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.68637

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

2021)تقرر حل) 24)فبرانر) املؤرخ في)

ذات) وركة  (NADIRAN IMPORT

رأسمالها) مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها) وعنوان  درهم  (10.000

39)وارع) اإلجتماعي سيتي لوج أ رقم)

موالي هشام))-)90000)طنجة املغرب)

وضعف) املنافسة  لسبب  يتيجة 

التمويل.

و عين:

و) الطاهري  ( يجوى) السيد)ة()

العزيز) عبد  موالي  وارع  عنوايه)ا()

 37 رقم) س  بلوك  املزيزية  اقامة 

)ة() املغرب كمصفي) طنجة  (90000

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

سيتي) وفي  (2021 فبرانر) (24 بتاريخ)

(- ( 39)وارع موالي هشام) لوج أ رقم)

90000)طنجة املغرب.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (11 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)242298.

666I

CABINET JOUDY CONSEIL

ماجالن سيغفيس

)MAGELLAN SERVICES(
إعالن متعدد القرارات

CABINET JOUDY CONSEIL
 Fiduciaire 15 Rue(Champigny
 3ème(étage(Bd(Emile(Zola،
20310، Casablanca(Maroc

 MAGELLAN(ماجالن سيغفيس
SERVICES( «وركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد»
وعنوان مقرها االجتماعي: 57 زيقة 
فاندي خليفة إقامة املقاومة - - 

الدار البيضاء املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.476993

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
اتخاذ) تم  (2021 ماي) (18 في) املؤرخ 

القرارات التالية:)
قرار رقم)1:تفويت حصص:)الذي)
 1.000 تفويت) مانلي:) على  ننص 
السيد) طرف  من  ٱجتماعية  حصة 
وركة) لفائدة  الشطيني  الدنن  يور 
اللتي) («EG-GROUPE SERVICES»
تم ٱعتمادها كشريك جدند بقبولها)
اإلجتماعية) الحصص  مجموع 

املنقولة إليها.
قرار رقم)2:ٱستقالة املسير و تعيين)
الذي ننص على مانلي:) مسير جدند:)
ٱستقالة السيد يور الدنن الشطيني)
السيد) تعيين  و  كمسير  مهامه  من 

رضوان العسري كمسير للشركة.
وتبعا لذلك تم تعدنل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
الذي) 7:املساهمات:) رقم) بند 
ننص على مانلي:)عند التأسيس تمت)
 100.000 (: بمجموع) املساهمات 
درهم) (200.000 بمجموع) و  درهم،)

بعد تفوت الحصص.
الذي ننص) 8:الرأسما8:) بند رقم)
في) الرأسما8  تحدند  تم  مانلي:) على 
 1.000 إلى) مجزأة  درهم  (200.000
للحصة) درهم  (200 بقيمة) حصة 
EG- محررة كليا و مخصصة لشركة)

.GROUPE SERVICES

الذي) تعيين مسير:) (:33 بند رقم)

السيد) تعيين  تم  مانلي:) على  ننص 

رضوان العسري كمسير للشركة ملدة)

غير محددة.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

 24 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)779383.

667I

4ALL CONSULTING

ا ج مانيتونسيون سرفيس

وركة املساهمة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

4ALL CONSULTING

 LOT RES JASMA IMM G

 BUREAU 3 BENI(YAKHLEF

 MOHAMMEDIA، 28815،

MOHAMMEDIA MAROC

ا ج ماييتونسيون سرفيس وركة 

املساهمة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 81 زيقة 

فيردي وارع با حماد بلفدنر الدار 

البيضاء الدار البيضاء 20300 الدار 

.MAROC البيضاء

تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.201007

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)23)فبرانر)2021)تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

حماد) با  وارع  فيردي  زيقة  (81»

الدار البيضاء) بلفدنر الدار البيضاء)

(«MAROC البيضاء) الدار  (20300

املستقبل وارع الحزام) ( (31-33» إلى)

البيضاء)) الدار  املحمدي  الحي  الكبير 

الدار البيضاء)) ( (2300 الدار البيضاء)

.«MAROC

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

 21 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)779261.

668I
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FIDUCIAIRE YOUFITRRI

STE HORIZON MEK
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

FIDUCIAIRE YOUFITRRI
املركب التجاري بوعمانر جناح 

4 وقة رقم 8 ، 50000، مكناس 
املغرب

STE HORIZON MEK وركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 

39 املحل 10 الطابق السفلي دنور 
السالم  - 50000 مكناس املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.47403

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)01)أبريل)2021)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
«عمارة)39)املحل)10)الطابق السفلي)
مكناس) (50000 (- ( السالم) دنور 
منون) وارع  (78 «رقم) إلى) املغرب»)
50000)مكناس)) (- ( سيدي اعمر م.ق)

املغرب».
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
ماي) (17 بتاريخ) ( بمكناس) التجارية 

2021)تحت رقم)2418.
669I

STRUCTURAL PEARL

STRUCTURAL PEARL SARL 
إعالن متعدد القرارات

STRUCTURAL PEARL
 DOUAR OULED TAYEB 6

 BOAABID(SAKYA(FES ، 30023،
FES MAROC

 STRUCTURAL PEARL SARL 
«وركة ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي: رقم 6 
دوار والد الطيب بوعبيد ساقية 

فاس  - - فاس املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.61607

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) (2021 فبرانر) (03 املؤرخ في)

القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ننص على مانلي:)
  300 باع السيد أمراني جاي حفيظ)
وباعت) احمد  صباني  لسيد  حصة 
السيدة القاسمي فاطمة الزهراء300  

حصة لسيد صباني احمد))
قرار رقم)2:)الذي ننص على مانلي:)
تغيير نشاط مستشار تسيير إلى نشاط)

الخياطة و تصميم األزياء)
قرار رقم)3:)الذي ننص على مانلي:)
تحويل))املقر التجاري من رقم)6)دوار)
إلى) فاس  ساقية  بوعبيد  طيب  وآلد 
طريق) (1128 رقم) الرياض  تجزئة 

سيدي حرازم فاس)
قرار رقم)4:)الذي ننص على مانلي:)
القايوني لشركة من) الشكل  تحويل 
وركة محدودة املسؤولية إلى وركة)
الشريك) ذات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد)
وتبعا لذلك تم تعدنل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند رقم)1:)الذي ننص على مانلي:)
تحيين القايون األسا�سي لشركة بعد)

عدة تعدنالت))
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
التجارية بفاس))بتاريخ)24)ماي)2021 

تحت رقم)2490.
670I

fiducinfo(sarlau

OURSAA
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

fiducinfo(sarlau
 N° B12, Résidence(FAJWA,

 Boulevard Hassan II
 MARRAKECH ، 40000،

Marrakech Maroc
OURSAA وركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي وارع 

محمد السادس اقامة مريم عمارة 
04 وقة رفم 20 الطابق االو8 
مراكش - 40000 مراكش املغرب

تأسيس وركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
115037

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (10
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.OURSAA
غرض الشركة بإنجاز):)البنانات

منعش عقاري
أوغا8 مختلفة

تجارة.
وارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
محمد السادس اقامة مريم عمارة)04 
وقة رفم)20)الطابق االو8 مراكش)-)

40000)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
((: الورداوي) الرزاق  عبد  السيد 
500)حصة بقيمة)100)درهم للحصة)
 500 ( (: الصاع) بن  السيد أحمد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد أحمد بن الصاع عنوايه)ا()
بلوك)33)رقم)1639)املحاميد مراكش)

40000)مراكش املغرب.
الورداوي) الرزاق  عبد  السيد 
سيبع) الغزواني  مدرسة  عنوايه)ا()

مراكش)40000)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد أحمد بن الصاع عنوايه)ا()
بلوك)33)رقم)1639)املحاميد مراكش)

40000)مراكش املغرب
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
ماي) (20 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2021)تحت رقم)124182.
671I

Société somicoc

شركة س.ج. غزواني
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

Société somicoc

 Rue(Abbas(mssadi(appt 2  VN

Fes، 30000، Fes(Maroc

وركة س.ج. غزواني وركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

العنبرة رقم 7 متجر رقم 67 مكرر 

طريق عين السمن - 30000  فاس 

املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

66915

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القايون) (2021 فبرانر) (06

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

وركة) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

س.ج.)غزواني.

األوغا8) (: غرض الشركة بإنجاز)

املختلفة للبناء.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

مكرر) (67 رقم) متجر  (7 رقم) العنبرة 

فاس) ( (30000 (- طريق عين السمن)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

العزيز) عبد  الغزواني  السيد 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000   :

للحصة).
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والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

العزيز) عبد  الغزواني  السيد 

تجزئة) س  ز  (234 رقم) عنوايه)ا()

الحدنقة تغات))30000)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

العزيز) عبد  الغزواني  السيد 

تجزئة) س  ز  (234 رقم) عنوايه)ا()

الحدنقة تغات))30000)فاس املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

مارس) (25 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2021)تحت رقم)1408/2021.

672I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

BY MEL
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

 MARRAKECH EXCELLENCE

CONSEIL

وارع موالي الحسن اقامة البردعي 

عمارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتوي، 40000، مراكش املغرب

BY MEL  وركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي ساحة 

الحرية وارع موالي الحسن اقامة 

البردعي عمارة ب الشقة رقم 2 

مراكش 40000 مراكش املغرب

تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

114551

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (21

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 BY (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. MEL

التحرير) (: بإنجاز) الشركة  غرض 
املوسيقي)،)املهرجايات الفنية)،)منتج)
أو) نؤلف  الذي  السينمائية  األفالم 
ن األشخاص) نصنع السيناريوهات يعِيّ
الفنيين الالزمين للمسرح الذي نصنع)
أو نقوم بالتصوير وتسجيل الصوت..

ساحة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
اقامة) الحسن  موالي  وارع  الحرية 
 2 رقم) الشقة  ب  عمارة  البردعي 

مراكش)40000)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 30.000 ( الشركة:) رأسما8  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 GEORGIADES السيدة)
  MELANIE MARIE GHISLAINE :
240)حصة بقيمة)100)درهم للحصة)
  TARKHANI FAOUZI : السيد)
60)حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
 GEORGIADES السيدة)
 MELANIE MARIE GHISLAINE
  ROUTE DES COINS عنوايه)ا()
78610  SAINT-LEGER-EN-

YVELINES)فرنسا.
 TARKHANI FAOUZI السيد)
 ALLEE PIERRE  1 عنوايه)ا()
  MARIVAUX SARCELLES  95200

-)فرنسا.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
 GEORGIADES السيدة)
 MELANIE MARIE GHISLAINE
  ROUTE DES COINS عنوايه)ا()
78610  SAINT-LEGER-EN-

YVELINES)فرنسا
 TARKHANI FAOUZI السيد)
 ALLEE PIERRE  1 عنوايه)ا()
  MARIVAUX SARCELLES  95200

-)فرنسا
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
ماي) (05 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2021)تحت رقم)123726.

673I

4ALL CONSULTING

ا ج مانيتونسيون سرفيس
وركة املساهمة

رفع رأسما8 الشركة

4ALL CONSULTING
 LOT RES JASMA IMM G

 BUREAU 3 BENI(YAKHLEF
 MOHAMMEDIA، 28815،
MOHAMMEDIA MAROC

ا ج ماييتونسيون سرفيس وركة 
املساهمة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 81 زيقة 
فيردي وارع با حماد بلفدنر الدار 
البيضاء  الدار البيضاء 20300  

.MAROC الدار البيضاء
رفع رأسما8 الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.201007

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) (2021 فبرانر) (23 في) املؤرخ 
بمبلغ) الشركة  رأسما8  رفع 
من) أي  درهم») (100.000» قدره)
«2.000.000)درهم»)إلى)«2.100.000 
تقدنم حصص) ( (: عن طريق) درهم»)

يقدنة أو عينية.
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
 21 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)779261.

674I

MARELLI MOROCCO LLC
ماريللي موروكو 8 8 س

وركة ذات مسؤولية محدودة 
رأسمالها االجتماعي 10.000.000 

أورو   
مقرها االجتماعي: تجزئة رقم 146، 

املنطقة الحرة طنجة للسيارات
بلدنة جوامع، مقاطعة فحص 

أيجرة، املغرب
مقيدة بالسجل التجاري طنجة 

تحت رقم 87617
)« الشركة»(

بموجب قرارات الجمعية العامة)
ماي) (4 بتاريخ) للشركاء) االستثنائية 

2021)تقرر ما نلي:

بمبلغ) الشركة  ما8  رأس  زيادة  (-
 22.000.000( أورو) مليون  (22
أورو(،)ليرتفع من عشرة مالنين نورو)
)10.000.000)نورو()إلى اثنين وثالثين)
أورو(،) (32.000.000( أورو) مليون 
سهم) ألف  ومائتي  مليويين  بإصدار 
اسمية) بقيمة  ()2.200.000( جدند)
تبلغ عشرة أورو))10)أورو()لكل سهم،)

لصالح):
 Marelli Europe S.p.A (•
مليويان ومائة وثمايية وسبعون ألف)

)2.178.000()سهم جدند)؛
 Marelli Suspension Systems(•
ألف) وعشرون  اثنان  (Italy S.p.A

)22.000()سهم جدند؛
لزيادة) النهائي  التحقق  معاــينـــة  (-
رأس املا8 من خال8 اكتتاب وركتي)
 Marelli و) (Marelli Europe SpA
 Suspension Systems Italy SpA
التي) الجدندة  األسهم  وتحرير جميع 
ومائتي) مليوني  أي  الشركة،) أنشأتها 

ألف))2.200.000()سهم)؛)و
-)تعدنل النظام األسا�سي للشركة.
تم إنداع محضر قرارات الجمعية)
بتاريخ) للشركاء) االستثنائية  العامة 
التجاري) بالسجل  (2021 ماي) (04
طنجة بتاريخ)6)ماي)2021)تحت عدد)

.4326
675I

MARELLI MOROCCO LLC
ماريللي موروكو 8 8 س

وركة ذات مسؤولية محدودة 
رأسمالها االجتماعي 10.000.000 

أورو   
مقرها االجتماعي: تجزئة رقم 146، 

املنطقة الحرة طنجة للسيارات
بلدنة جوامع، مقاطعة فحص 

أيجرة، املغرب
مقيدة بالسجل التجاري طنجة 

تحت رقم 87617
)« الشركة»(

بموجب قرارات الجمعية العامة)
االستثنائية للشركاء)بتاريخ)22)مارس)

2021)تقرر ما نلي:
م) م  ش  نونغ  انرنست  تعيين  (•
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مقرها) (،Ernst( &( Young( SARL

عبد) وارع  (،37 ب) نقع  االجتماعي 

بمنصب) (2050 قدور) بن  اللطيف 

مراقب حسابات ملدة)3)ثالث سنوات)

أي إلى غانة الجمعية العامة) مالية،)

البيايات) على  للموافقة  املدعوة 

دجنبر) (31 في) املنتهية  للسنة  املالية 

.2022

تم إنداع محضر قرارات الجمعية)

بتاريخ) للشركاء) االستثنائية  العامة 
التجاري) بالسجل  (2021 مارس) (22

طنجة بتاريخ)6)ماي)2021)تحت عدد)

.4325

677I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

SWY INVEST
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل الشكل القايوني للشركة

 MARRAKECH EXCELLENCE

CONSEIL

وارع موالي الحسن اقامة البردعي 

عمارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتوي، 40000، مراكش املغرب

SWY INVEST  وركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

و عنوان مقرها االجتماعي ساحة 

الحرية وارع موالي الحسن اقامة 

البردعي عمارة ب الشقة رقم 2 - 

40000 مراكش .

تحويل الشكل القايوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري -.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)31)مارس)2021)تم تحويل)

الشكل القايوني للشركة من)«وركة)

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

«وركة ذات املسؤولية) إلى) الوحيد»)

املحدودة».

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (25 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2021)تحت رقم)154305.

678I

STE DOMICILE CONSEIL

STE IRRIGADEV SARL AU
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

STE DOMICILE CONSEIL
AV(MED(V ، 35100، جرسيف 

املغرب
 STE IRRIGADEV SARL AU

وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مستوطن 
عند وركة سيسطام انريكاصيون 
مغريبان في العنوان التالي: مراب 
بشارع ملوية جرسيف - 35100 

جرسيف املغرب
تأسيس وركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
En cours

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (06
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.IRRIGADEV SARL AU
دراسة) (: بإنجاز) الشركة  غرض 
الطاقة) و  السقي  مشاريع  تجهيز  و 

الشمسية
تسيير و استشارات فالحية

اوغا8 مختلفة.
عنوان املقر االجتماعي):)مستوطن)
انريكاصيون) سيسطام  وركة  عند 
مراب) التالي:) العنوان  في  مغريبان 
 35100 (- جرسيف) ملوية  بشارع 

جرسيف املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: العاربي) عصام  السيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوايه)ا() العاربي  عصام  السيد 
 81000 كلميم) (829 حي القدس رقم)

كلميم املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوايه)ا() العاربي  عصام  السيد 
 81000 كلميم) (829 حي القدس رقم)

كلميم املغرب
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
26)ماي) )بتاريخ) االبتدائية بجرسيف)

2021)تحت رقم)1090/2021.
679I

BURO INVEST

TIGJDA CONSTRUCTION
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

BURO INVEST
 bd(oukba(ibnou(nafii(hay 23
 mohammadi 23 bd(oukba

 ibnou(nafii(hay(mohammadi،
20570، casablanca(MAROC
  TIGJDA CONSTRUCTION

وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : 40 وارع 
عمر االدري�سي الطابق 1 مكتب 5  - 

20000 الدارالبيضاء املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.232959

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل) (2021 أبريل) (15 املؤرخ في)
TIGJDA CONSTRUCTION))وركة)
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)
 1.000.000 رأسمالها) مبلغ  الوحيد 
 40 اإلجتماعي) درهم وعنوان مقرها 
وارع عمر االدري�سي الطابق)1)مكتب)
املغرب) الدارالبيضاء) (20000  -   5
الغرض التى قامت من) يتيجة اليتهاء)

اجله الشركة.

و عين:

و) ( اوصغير) ( ( عبدهللا) السيد)ة()

الريفي)) عمر  زيقة  (203 عنوايه)ا()

املغرب) الدارالبيضاء) (20000

كمصفي))ة()للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

40)وارع) 2021)وفي) 15)أبريل) بتاريخ)

 -   5 مكتب) (1 عمر االدري�سي الطابق)

20000)الدارالبيضاء)املغرب.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

 07 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)777480.

680I

2AIN GROUPE COMPTA

STE LORA ELEC
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسما8 الشركة

2AIN GROUPE COMPTA

 BD(MED(V 3 EME(ETAGE(APP

 11 282 BENI(MELLAL، 23000،

BENI MELLAL MAROC

STE LORA ELEC وركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 17 بلوك 

2 اقامة رحمون  - 23000 بني مال8 

املغرب.

رفع رأسما8 الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.4091

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم) (2021 أبريل) (26 في) املؤرخ 

قدره) بمبلغ  الشركة  رأسما8  رفع 

من) أي  درهم») (2.000.000»

«1.000.000)درهم»)إلى)«3.000.000 

تقدنم حصص) ( (: عن طريق) درهم»)

يقدنة أو عينية.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

21)ماي) )بتاريخ) االبتدائية ببني مال8)

2021)تحت رقم)581.

681I
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MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

SWY INVEST
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جدند للشركة

 MARRAKECH EXCELLENCE

CONSEIL

وارع موالي الحسن اقامة البردعي 

عمارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتوي، 40000، مراكش املغرب

SWY INVEST   وركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي ساحة 

الحرية وارع موالي الحسن اقامة 

البردعي عمارة ب الشقة رقم 2 - 

40000 مراكش املغرب.

تعيين مسير جدند للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تعيين) (2021 مارس) (31 املؤرخ في)

مسير جدند للشركة السيد)ة()ناسين)

نعيمة كمسير آخر

تبعا لقبو8 استقالة املسير.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (25 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2021)تحت رقم)154305.

682I

MAG GESTION

BIZATRAV SARL
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

MAG GESTION

 APPARTEMENT(N 01 AU 1ER

 ETAGE 16 RUE(ALBALADIA

 92150 Ksar(El(Kébir(Larache

 - Morocco ، 92150، KSAR(EL

KEBIR املغرب

BIZATRAV SARL  وركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي أوالد 

أحميد طريق الطبري رقم 35 القصر 

الكبير - 92150  القصر الكبير 

اململكة املغربية

تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2387

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القايون) (2019 مارس) (01

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. BIZATRAV SARL

:)مقاو8 في) غرض الشركة بإنجاز)

أوغا8 البناء)العامة.

:)حي أوالد) عنوان املقر االجتماعي)

أحميد طريق الطبري رقم)35)القصر)

الكبير) القصر  ( (92150 (- الكبير)

اململكة املغربية.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد بال8 الزفري):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد محمد البقالي):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد بال8 الزفري عنوايه)ا()حي)

 19 زيقة) أحماند مجموعة ب  أوالد 
92150))القصر) 9القصر الكبير) رقم)

الكبير اململكة املغربية.

عنوايه)ا() البقالي  محمد  السيد 
القصر) (647 رقم) (2 سالمة) تجزئة 

الكبير)92150))القصر الكبير اململكة)

املغربية.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بال8 الزفري عنوايه)ا()حي)

 19 زيقة) أحماند مجموعة ب  أوالد 
92150))القصر) 9القصر الكبير) رقم)

الكبير اململكة املغربية

عنوايه)ا() البقالي  محمد  السيد 
القصر) (647 رقم) (2 سالمة) تجزئة 
الكبير)92150))القصر الكبير اململكة)

املغربية
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
 18 بتاريخ) ( االبتدائية بالقصر الكبير)

مارس)2019)تحت رقم)47.
683I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

SWY INVEST
وركة ذات املسؤولية املحدودة

إضافة تسمية تجارية أو وعار)

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

وارع موالي الحسن اقامة البردعي 
عمارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتوي، 40000، مراكش املغرب
SWY INVEST  «وركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي: ساحة 
الحرية وارع موالي الحسن اقامة 
البردعي عمارة ب الشقة رقم 2 - 

40000 مراكش املغرب.
«إضافة تسمية تجارية أو وعار»
رقم التقييد في السجل التجاري: -.

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تقرر) (2025 مارس) (31 في) املؤرخ 

إضافة وعار تجاري للشركة وهو:
TAPPERO

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم  (
ماي) (25 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2021)تحت رقم)154305.
684I

TERMINAL CARGO GROUP

KOUIYESS & MRABET
وركة ذات املسؤولية املحدودة

حل وركة

KOUIYESS & MRABET(SARL
 GH 34 IMM 339

 TANGERCOMPLEX(AL(IRFANE ،
TANGER ،90000 املغرب
 KOUIYESS & MRABET

وركة ذات املسؤولية املحدودة
)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي 
 COMPLEX(AL(IRFAN(GH 34
 IMM 339 TANGER - 90000

طنجة املغرب.
حل وركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.70051

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2018)تقرر حل) 13)فبرانر) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  وركة 
مبلغ) ( (KOUIYESS( &( MRABET
وعنوان) درهم  (10.000 رأسمالها)
 COMPLEX AL اإلجتماعي) مقرها 
 IRFAN GH 34 IMM 339 TANGER
(: (8 يتيجة  املغرب  طنجة  (- 90000

مناخ غير مالئم.
ب) التصفية  مقر  حدد  و 
 COMPLEX AL IRFAN GH 34
IMM 339 TANGER)املغرب)90000 

طنجة املغرب.)
و عين:

   ABOUBAKR السيد)ة()
 QUA عنوايه)ا() و  (KOUIYESS
 MESSAOUDA( RUE( 36( N°60
 TANGER 90000 TANGER

MAROC)كمصفي))ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
ماي) (28 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2018)تحت رقم)3307.

685I

CRA CONSEIL

LOGISTIC
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

CRA CONSEIL
29, وارع محمد السادس عمارة 

ف1 رقم 12 ، 20500
 الدار البيضاء املغرب

LOGISTIC  وركة ذات املسؤولية 
املحدودة



11947 الجريدة الرسميةعدد)5667 - 28)ووا8)1442 )9)نوييو)2021) 

وعنوان مقرها اإلجتماعي 12, وارع 

صبري بوجمعة الطابق 1 عمارة 6 

الدار البيضاء 20110 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

503989

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (22

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. LOGISTIC

النقل) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

والخدمات اللوجستية والتوزيع.

عنوان املقر االجتماعي):)12,)وارع)

 6 عمارة) (1 الطابق) بوجمعة  صبري 

20110)الدار البيضاء) الدار البيضاء)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 334 ( (: بنمنصور) السيدة سهام 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيدة زينب بانحيى):))333)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

 333 ( (: محمود) سعيد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة سهام بنمنصور عنوايه)ا()

 27182 النواصر) االداري  الحي 

الدارالبيضاء)املغرب.

عنوايه)ا() بانحيى  زينب  السيدة 

وارع) (12 قطاع) س  بلوك  (1 رقم)

 10100 الرياض) اليزندي حي  محمد 

الرباط))املغرب.

عنوايه)ا() محمود  سعيد  السيد 

عمارة) داريس  إقامة  السالم  دنار 

 20250 السبع) عين  (9 رقم) (17

الدارالبيضاء)سعيد محمود.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة سهام بنمنصور عنوايه)ا()

 27182 النواصر) االداري  الحي 

الدارالبيضاء)املغرب.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

بتاريخ) ( البيضاء) بالدار   التجارية 

25)ماي)2021)تحت رقم)779547.

686I

CABINET MASTER COMPTABLE

OMARASRI TRAVAUX
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس وركة

CABINET MASTER COMPTABLE

 AV(HASSAN 2 RESIDENCE

 OUAKRIM(N 103

 IMINTANOUT ، 41050،

IMINTANOUT MAROC

OMARASRI TRAVAUX وركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

ازوران تغكالت امنتايوت - 41050 

امنتايوت املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

1801

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (05

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.OMARASRI TRAVAUX

:)مقاو8 في) غرض الشركة بإنجاز)

البناء)و االوغتا تامختلفة

مفاوض

كراء)االماكن العمومية.

عنوان املقر االجتماعي):)حي ازوران)

تغكالت امنتايوت)-)41050)امنتايوت)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: العسري) عمر  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوايه)ا() العسري  عمر  السيد 
زيقة واد البور حي تكاترت امينتايوت))

41050)امنتايوت املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوايه)ا() العسري  عمر  السيد 
زيقة واد البور حي تكاترت امينتايوت))

41050)امنتايوت املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

االبتدائية بامنتايوت))بتاريخ)18)ماي)

2021)تحت رقم)97/2021.

687I

مكتب املحاسبة اطاكوم

STE COTRO
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

مكتب املحاسبة اطاكوم
زيقة 63 رقم 3 تنجداد ، 52600، 

تنجداد املغرب

STE COTRO وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي ص ب 

144 زيقة 6 تغدوين الجدندة - 

52600 تنجداد املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

14885

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (10

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.COTRO

االوغا8) (: غرض الشركة بإنجاز)

املختلفة.

ب) ص  (: االجتماعي) املقر  عنوان 

(- الجدندة) تغدوين  (6 زيقة) (144

52600)تنجداد املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 500.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 5.000 ( (: نوسف) السيد عماري 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوايه)ا() نوسف  عماري  السيد 

 52600 ( اسرير) لبزم  انت  قصر 

تنجداد املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوايه)ا() نوسف  عماري  السيد 

 52600 ( اسرير) لبزم  انت  قصر 

تنجداد املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

االبتدائية بالرويدنة))بتاريخ)21)ماي)

2021)تحت رقم)708.

688I
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JURISMAG SARL

BEMODIS GOODS SARL
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

JURISMAG SARL

 5Rue(Pléiades, Résidence

 Imrane,(En face école primaire

 Abdelmoumen(, Appt(N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،

Casablanca Maroc

BEMODIS GOODS SARL وركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 46، وارع 

الزرقطوني ، الطابق 2، رقم 6 - 

20000 الدار البيضاء املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.495599

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تحويل)) ( تم) (2021 ماي) (12 املؤرخ في)

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

الطابق) (، الزرقطوني) وارع  (،46»
البيضاء) الدار  (20000  -  6 رقم) (،2

مدننة) «بوسكورة،) إلى) املغرب»)

  GH ( النواصر،) عمالة  الكولف،)

الشقة رقم) (،126 البنانة) (،17 قسم)

الدار) (20000 (- الطابق األر�سي) (،02

البيضاء))املغرب».

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

 26 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)779863.

689I

sadki basidi

 MASOUDI ELEVAGE AGRO

TECHNOLOGIE
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

sadki basidi

 BD(HASSAN 2  IM 37 APPT 20

 HAMRIA(MEKNES ، 50000،

MEKNES MAROC

 MASOUDI ELEVAGE AGRO

TECHNOLOGIE

 وركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي إسطبل 

ضيعة أنت إندر قيادة ضانة عوا 

إفران  - 53023 إفران املغرب

تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

1545

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (26

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 MASOUDI ELEVAGE AGRO

.TECHNOLOGIE

 ELEVAGE(:(غرض الشركة بإنجاز

ASSOCIES

IMPORT EXPORT

.NEGOCE

إسطبل) (: عنوان املقر االجتماعي)

عوا) ضانة  قيادة  إندر  أنت  ضيعة 

إفران))-)53023)إفران املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 60.000 ( الشركة:) رأسما8  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 75 ( (: املسعودي) أحمد  السيد 

حصة بقيمة)600)درهم للحصة).

 25 ( (: املسعودي) يسرى  السيدة 

حصة بقيمة)600)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد أحمد املسعودي عنوايه)ا()

 90090 13)طنجة) طريق الجبل رقم)

طنجة املغرب.

املسعودي) يسرى  السيدة 

عمارة) قواسم  املجاهدنن  عنوايه)ا()

طنجة) (90090  120 رقم) (3 وارع)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد أحمد املسعودي عنوايه)ا()

 90090 13)طنجة) طريق الجبل رقم)

طنجة املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (26 بتاريخ) ( بازرو) االبتدائية 

2021)تحت رقم)-.

690I

CABINET AMALI

MANDOLINA
إعالن متعدد القرارات

MORABIT CONSEIL

MANDOLINA «وركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجتماعي: السالم 

5 تجزئة زين السالم طيط مليل 

كم 14.5 طريق بنسليمان - 20000 

الدارالبيضاء املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.225327

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

اتخاذ) تم  (2021 ماي) (05 في) املؤرخ 

القرارات التالية:)

على) ننص  الذي  (:1 رقم) قرار 

مانلي:)تقدنم السيد اسماعيل محمد)

العالمي استقالته من منصب مسير)

و بهذا قد) ( ( (MANDOLINA لشركة)

أصبح السيد محمد املهدي العالمي)

MANDOLINA(مسيرا وحيدا لشركة

وتبعا لذلك تم تعدنل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

على) ننص  الذي  (:43 رقم) بند 

إزالة السيد اسماعيل محمد) مانلي:)

العالمي من التسيير)

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

 25 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)19236.

691I

FOUZMEDIA

 NOUVEAU
ETABLISSEMENT

وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس وركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
 NOUVEAU ETABLISSEMENT

وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 59 وارع 
موالي عبدالعزيز إقامة موالي 
عبدالعزيز الرقم 4 - 14000 

القنيطرة املغرب
تأسيس وركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
60691

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (20
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.NOUVEAU ETABLISSEMENT
:)مقاو8 في) غرض الشركة بإنجاز)

األوغا8 املختلفة وأوغالل البناء.
 59 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
إقامة) عبدالعزيز  موالي  وارع 
 14000  -  4 موالي عبدالعزيز الرقم)

القنيطرة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوايه)ا() حجام  عمر  السيد 
الشقة) (19 عمارة) تيسيير  مجموعة 

رقم)05 14000)القنيطرة املغرب.
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والعائلية) الشخصية  األسماء) (
ومواطن مسيري الشركة:

عنوايه)ا() حجام  عمر  السيد 
الشقة) (19 عمارة) تيسيير  مجموعة 

رقم)05 14000)القنيطرة املغرب.
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
24)ماي) االبتدائية بالقنيطرة))بتاريخ)

2021)تحت رقم)-.

692I

CABINET AMALI

 CENTRALE EXPERT
INDUSTRIE

إعالن متعدد القرارات

MORABIT CONSEIL
 CENTRALE EXPERT INDUSTRIE
«وركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد»
وعنوان مقرها االجتماعي:  تجزئة 

زين السالم طيط مليل كم 
14.5 طريق بنسليمان - 20000 

الدارالبيضاء املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.284979

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
اتخاذ) تم  (2021 ماي) (04 في) املؤرخ 

القرارات التالية:)
على) ننص  الذي  (:1 رقم) قرار 
املهدي) محمد  السيد  تقدنم  مانلي:)
العالمي استقالته من منصب مسير)
 CENTRALE EXPERT لشركة)
INDUSTRIE)و بهذا قد أصبح السيد)
مسيرا) العالمي  اسماعيل  محمد 
 CENTRALE EXPERT(وحيدا لشركة

 INDUSTRIE
وتبعا لذلك تم تعدنل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
على) ننص  الذي  (:12 رقم) بند 
املهدي) محمد  السيد  إزالة  مانلي:)

العالمي من التسيير)
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
 25 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)19235.

693I

FOUZMEDIA

ARNA MEUBLE
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

ARNA MEUBLE وركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية وارع 

اإلستقال8 و مارس إقامة البيرال أ 

مكتب رقم 8 - 14000 القنيطرة 

املغرب

تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

60699

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (08

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 ARNA(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.MEUBLE

:)مقاو8 في) غرض الشركة بإنجاز)

يجارة الخشب

مقاو8 في يجارة األلومنيوم.
زاوية) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

وارع اإلستقال8 و مارس إقامة البيرال)

القنيطرة) (14000  -  8 أ مكتب رقم)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

البوجيدي) اسماعيل  السيد 

عنوايه)ا()الرقم)18)جوهرة بير الرامي)

الشرقية)14000)القنيطرة املغرب.

السيد يبيل بلخو عنوايه)ا()فرنسا)

92000)يايتير فرنسا.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

البوجيدي) اسماعيل  السيد 

عنوايه)ا()الرقم)18)جوهرة بير الرامي)

الشرقية)14000)القنيطرة املغرب

السيد يبيل بلخو عنوايه)ا()فرنسا)

92000)يايتير فرنسا

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

24)ماي) االبتدائية بالقنيطرة))بتاريخ)

2021)تحت رقم)-.

694I

EUROMED COMPTA-SARL

TIGMISHAN

وركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسما8 الشركة

EUROMED COMPTA-SARL

 Bureau(N° 4 1er(etage(Imm

 N° 1106 Lot(Al(Massar

 QI(Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC

TIGMISHAN وركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 DR وعنوان مقرها اإلجتماعي

 IFRANE AIT BOUGUMEZ

AZILAL - 22000 ازيال8 املغرب.

رفع رأسما8 الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.611

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم) (2021 ننانر) (29 في) املؤرخ 

قدره) بمبلغ  الشركة  رأسما8  رفع 

 10.000» أي من) درهم») (990.000»

عن) درهم») (1.000.000» إلى) درهم»)

أو) يقدنة  حصص  تقدنم  ( (: طريق)

عينية.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

فبرانر) (04 بتاريخ) ( االبتدائية بازيال8)

2021)تحت رقم)103.

695I

HLZCONSULTING

SANITAIRE OUMHAND
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسما8 الشركة

HLZCONSULTING

 Residence(Fajwa  Avenue

 Hassan(II,1er(Etage ,App.04B

 Gueliz(MARRAKECH، 40000،

Marrakech Maroc

SANITAIRE OUMHAND وركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي املنزه 

اطلس 2 عمارة 39 وقة 11 

تامنصورت - 40000 مراكش 

املغرب.
رفع رأسما8 الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.112059

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

رفع) تم  (2021 ماي) (20 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسما8 

«300.000)درهم»)أي من)«100.000 

عن) درهم») (400.000» إلى) درهم»)
دنون) مع  مقاصة  إجراء) ( (: طريق)

الشركة املحددة املقدار و املستحقة.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (26 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2021)تحت رقم)124398.

696I

BOUKHRIS(&ASSOCIES

NOMAC LAAYOUNE
إعالن متعدد القرارات

NOMAC LAAYOUNE

وركة مساهمة
رأسمالها: 300.000,00 درهم

مقرها االجتماعي: 65 وارع املهدي 

بن بركة، السوي�سي، الرباط، املغرب

RC(n° 122159 – IF(N°20718029

العام) الجمع  محضر  بموجب 

فبرانر) (09 بتاريخ) املنعقد  العادي 

2021،)تقرر ما نلي:
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معاننة ايتهاء)والنات السيد) (-

خوليو طوري كوتييرنز،)السيد ايدنر)

ادريس) السيد  اوسورو،) كايدناكا 

ماكان) رامون  جورج  السيد  براحو،)

مجلس) أعضاء) بصفتهم  بيراليس 

مراقبة الشركة.

سيفاكومار) السيد  تعيين  (-

الكشمان،)السيد مات نورك،)السيد)

فيجانا بيدي سنكارا راو مادهافرابو،)

فيرلي) ألفونس  استيفان  السيد 

بصفتهم) (Masen Capital ووركة)

أعضاء)جدد ملجلس مراقبة الشركة.

السيد) تعيين  معاننة  (-

بصفتها) حمدوش  الزهراء) فاطمة 

Masen Capital(ممثلة دائمة لشركة

املراقبة) مجلس  محضر  بموجب 

املنعقد بتاريخ)09)فبرانر)2021،)تقرر)

ما نلي:

والنة السيد) معاننة ايتهاء) (-

خوليو طوري كوتييرنز بصفته رئيس)

مجلس املراقبة للشركة.

نورك) مات  السيد  تعيين  (-

بصفته رئيس جدند ملجلس املراقبة)

للشركة.

والنة السيد) معاننة ايتهاء) (-

عبد اللطيف ويخ بصفته مدنر عام)

وحيد للشركة.

خوليو) السيد  تعيين  (-

املصطفى) والسيد  كوتييرنز  طوري 

جدد مجلس اإلدارة) بوزيد كأعضاء)

الجماعية للشركة.

املصطفى) السيد  تعيين  (-

اإلدارة) مجلس  كرئيس  بوزيد 

الجماعية للشركة.

بالسجل) القايوني  اإلنداع  تم 

التجارية) املحكمة  لدى  التجاري 

بتاريخ) (114528 بالرباط تحت عدد)

07)ماي)2021.

ملخص قصد النشر

697I

REAL OFFICE SARL

JOAB IMPORT EXPORT
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

REAL OFFICE SARL

 50A.BD(MLY(YOUSSEF 1 ETAGE

 N°4 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

JOAB IMPORT EXPORT وركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 208، 

الحي الصناعي، سيدي غايم، طريق 

اسفي، رقم 14 - 40000 مراكش 

املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.116721

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)25)ننانر)2021)تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

«208،)الحي الصناعي،)سيدي غايم،)

 40000  -  14 رقم) اسفي،) طريق 

مراكش املغرب»)إلى)«1،)مجمع الغاز،)

اقامة ويماء،)الطابق الثاني،)رقم)11  

- 90000)طنجة))املغرب».

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (25 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)242682.

698I

PLATINIUM MANAGEMENT

IMIGREEN
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

PLATINIUM MANAGEMENT

 N°3 rue(Zoubir(Ben(Aouam(VN

، 50000، Meknès(Maroc

IMIGREEN  وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي زيقة رقم 

74 وقة 6 طابق 2 تجزئة التضامن 

2    - 50506 مكناس املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

53321

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (07

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. IMIGREEN

بيع) (- (: بإنجاز) الشركة  غرض 

استيراد) (- الري) معدات  وتركيب 

تركيب) (- الري) معدات  وتصدنر 

وإصالح األيظمة الكهروضوئية..

عنوان املقر االجتماعي):)زيقة رقم)

2)تجزئة التضامن) 6)طابق) 74)وقة)

2    - 50506)مكناس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: ( ( السيد مروان حي�سي)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوايه)ا() ( ( السيد مروان حي�سي)

    3 األحمدنة) (42 الشقة) باء) أمنية 

50506)مكناس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوايه)ا() ( ( السيد مروان حي�سي)

    3 األحمدنة) (42 الشقة) باء) أمنية 

50506)مكناس املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (25 بتاريخ) ( بمكناس) التجارية 

2021)تحت رقم)2547.

699I

FILAGEST SARL

 H.B FOR TRAINING ET
CONSULTING SARL

وركة ذات املسؤولية املحدودة
حل وركة

FILAGEST SARL
 AV(MED(TORESS(N°19 B 5

 TETOUAN ، 93000، TETOUAN
MAROC

 H.B FOR TRAINING ET
CONSULTING SARL  وركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طور 
التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي وارع 
محمد الطريس رقم 19 مكتب رقم 5 

تطوان  - 93000 تطوان املغرب.
حل وركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.21877

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر) (2021 أبريل) (08 في) املؤرخ 
املسؤولية) ذات  وركة  حل 
 H.B FOR TRAINING املحدودة)
مبلغ) ( ( (ET CONSULTING SARL
وعنوان) درهم  (10.000 رأسمالها)
محمد) وارع  اإلجتماعي  مقرها 
الطريس رقم)19)مكتب رقم)5)تطوان))
(: تطوان املغرب يتيجة 8) (93000  -

انقاف النشاط التجاري.
وارع) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
محمد الطريس رقم)19)مكتب رقم)5 

تطوان))-)93000)تطوان))املغرب.)
و عين:

السيد)ة()بثينة))كوزي و عنوايه)ا()
1)درب ب) وارع جبل اوكيمدن زيقة)
رقم)5)تطوان)93000)تطوان))املغرب)

كمصفي))ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
أبريل) (21 بتاريخ) ( االبتدائية بتطوان)

2021)تحت رقم)0890.

700I
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NOON AFRICA INVEST

NOON AFRICA INVEST
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

NOON AFRICA INVEST

13 زيقة احمد املجاطي اقامة لزالب 

الطابق األو8 رقم 8. ، 20350، الدار 

البيضاء املغرب

NOON AFRICA INVEST  وركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 13 زيقة 

احمد املجاطي اقامة لزالب الطابق 

األو8 رقم 8. - 20350 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

499427

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (26

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. NOON AFRICA INVEST

االستيراد) (: غرض الشركة بإنجاز)

والتجارة).

زيقة) (13 (: عنوان املقر االجتماعي)

احمد املجاطي اقامة لزالب الطابق)

األو8 رقم)8. - 20350)الدار البيضاء)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيدة يورية الناصري)):))1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة يورية الناصري))عنوايه)ا()
مرس) (21 ش) (5 ط) حلب  زيقة  (26

البيضاء) الدار  (20450 ( سلطان)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة يورية الناصري))عنوايه)ا()
مرس) (21 ش) (5 ط) حلب  زيقة  (26

البيضاء) الدار  (20450 ( سلطان)

املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

 16 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أبريل)2021)تحت رقم)774803.

701I

مكتب املحاسبة الفا�سي

REFA PROMO
وركة ذات املسؤولية املحدودة

خفض رأسما8 الشركة

مكتب املحاسبة الفا�سي

1 عال8 بن عبد هللا وقة رقم 4 ، 

93000، تطوان املغرب

REFA PROMO وركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي بلوك 04 

اقامة والنة سايتر ساحة الجوالن، 

وارع الجوالن. تطوان 93020 

تطوان املغرب.

خفض رأسما8 الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.24329

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم) (2021 أبريل) (23 في) املؤرخ 

بمبلغ) الشركة  رأسما8  خفض 

أي من) درهم») (16.000.000» قدره)

«16.594.000)درهم»)إلى)«594.000 

عدد)) تخفيض  (: طريق) عن  درهم»)

األسهم.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (17 بتاريخ) ( بتطوان) االبتدائية 

2021)تحت رقم)1619.

702I

العبدالوي لالوغا8 املحاسبتية

STE ZOMTRAV
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل وركة

العبدالوي لالوغا8 املحاسبتية

عمارة يوميدنا وارع محمد الخامس 

الطابق 2الشقة3 تازة ، 35000، 

تازة املغرب

STE ZOMTRAV  وركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي النهضة 

1 مكرر  رقم 12  - 35000 تازة 

املغرب.

حل وركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3587

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر حل) (2021 ماي) (07 في) املؤرخ 

وركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

   STE ZOMTRAV الوحيد) الشريك 

درهم) (100.000 رأسمالها) مبلغ 

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي النهضة)

1)مكرر))رقم)12  - 35000)تازة املغرب)

يتيجة 8):)عدم الدخل.

حي) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 35000  -  12 رقم) ( مكرر) (1 النهضة)

تازة املغرب.)

و عين:

السيد)ة()مراد))الزوين و عنوايه)ا()

موالي) حي  (2 وقة) املراني  تجزئة 

35000)تازة املغرب كمصفي) نوسف)

)ة()للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

االبتدائية بتازة))بتاريخ)26)ماي)2021 

تحت رقم)290.

703I

STE(FIDUCIAIRE(D’AUDIT(CHARAKA

LES OLIVADES
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تغيير نشاط الشركة

 STE FIDUCIAIRE D›AUDIT

CHARAKA

 AV YAKOUB EL MANSOUR

 RESIDENCE(AHLAM 1 ENTRÉE

  B(BUREAU(N° 10 ETAGE 4

 GUELIZ(MARRAKECH، 40000،

marrakech maroc

les olivades وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي ملكية 

«فوق الساقية» دوار العين دائرة 

تمصلوحت - 40000 مراكش  

املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 96501

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تغيير) تم  (2021 ماي) (10 في) املؤرخ 

دار) «مشغل  من) الشركة  نشاط 

فيال) تأجير  (» إلى) رياض») أو  ضيافة 

مفرووة حصريا».

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (27 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2021)تحت رقم)124407.

704I

BEN BEL CONSEILS

KINESITHERAPIE AL INARA
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس وركة

BEN BEL CONSEILS

 socoma1 834 socoma1، 834

40000، Marrakech(MAROC

  KINESITHERAPIE AL INARA

وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 537 

بلوك 10 إيارة - مراكش - 40000  

مراكش اململكة املغربية

تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

115133

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القايون) (2021 مارس) (25

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. KINESITHERAPIE AL INARA

اخصائي) (: غرض الشركة بإنجاز)

العالج الطبيعي.
عنوان املقر االجتماعي):)رقم)537 

  40000 (- مراكش) (- إيارة) (10 بلوك)

مراكش اململكة املغربية.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأسما8  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

السيدة فائزة عبازي):))100)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوايه)ا() ( عبازي) فائزة  السيدة 
مراكش) (- إيارة) (10 بلوك) (537 رقم)

40000)مراكش املغرب).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوايه)ا() عبازي  فائزة  السيدة 
مراكش) (- إيارة) (10 بلوك) (537 رقم)

40000)مراكش املغرب)

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (24 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2021)تحت رقم)124267.

705I

TQG FIDUCIAIRE

N.L.R NEGOCE
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

TQG FIDUCIAIRE
رقم 1000 بن تاوفين ازلي ، 

40150، مراكش املغرب
N.L.R NEGOCE وركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 61 وارع 
اللة ناقوت زاوية مصطفى املعاني   

الطابق 2 رقم 62 مركز الرياض 
20000الدارالبيضاء - 20000 

الدارالبيضاء املغرب
تأسيس وركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
500327

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (19
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 N.L.R (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.NEGOCE
مقاو8) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

يجارة.
61)وارع) عنوان املقر االجتماعي):)
املعاني))) مصطفى  زاوية  ناقوت  اللة 
الرياض) مركز  (62 رقم) (2 الطابق)
 20000 (- 20000الدارالبيضاء)

الدارالبيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)املغرب سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: حبوب) الرداد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 1.000 (: حبوب) الرداد  السيد  (

بقيمة)100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوايه)ا() حبوب  الرداد  السيد 

24350)سيدي) الزمامرة سيدي بنور)

بنور املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوايه)ا() حبوب  الرداد  السيد 

24350)سيدي) الزمامرة سيدي بنور)

بنور املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

 26 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أبريل)2021)تحت رقم)-.

706I

أوسيون بيلد

أوسيون بيلد
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

أوسيون بيلد

رقم 2 زيقة الفالح حي مفتاح الخير ، 

46000، آسفي املغرب

أوسيون بيلد وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 2 

زيقة الفالح حي مفتاح الخير آسفي 

46000 آسفي املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

11739

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (17

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)أوسيون)

بيلد.

وركة) (: بإنجاز) الشركة  غرض 
البناء)و أوغا8 متنوعة.

 2 رقم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الخير آسفي) الفالح حي مفتاح  زيقة 

46000)آسفي املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد عبد الرزاق املكاوي):))100 

حصة بقيمة)1.000)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
املكاوي) الرزاق  عبد  السيد 
حي) الفالح  زيقة  (2 رقم) عنوايه)ا()

مفتاح الخير)46000)آسفي املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
املكاوي) الرزاق  عبد  السيد 
حي) الفالح  زيقة  (2 رقم) عنوايه)ا()

مفتاح الخير)46000)آسفي املغرب
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
ماي) (25 بتاريخ) ( بآسفي) االبتدائية 

2021)تحت رقم)516.

707I

TQG FIDUCIAIRE

G.S.J SERVICES
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

TQG FIDUCIAIRE
رقم 1000 بن تاوفين ازلي ، 

40150، مراكش املغرب
G.S.J SERVICES وركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 39 
وارع اللة ناقوت الطابق 5 وقة 
د 20000 الدار البيضاء - 20000 

الدارالبيضاء املغرب
تأسيس وركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
500335
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في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القايون) (2021 مارس) (12

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 G.S.J (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SERVICES

غرض الشركة بإنجاز):)مبرمج)

تاجر مستلزمات مكتب بالجملة.

39)وارع) عنوان املقر االجتماعي):)

اللة ناقوت الطابق)5)وقة د)20000 

الدار البيضاء)-)20000)الدارالبيضاء)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: حبوب) الرداد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 1.000 (: حبوب) الرداد  السيد 

بقيمة)100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوايه)ا() حبوب  الرداد  السيد 

24350)سيدي) الزمامرة سيدي بنور)

بنور املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوايه)ا() حبوب  الرداد  السيد 

24350)سيدي) الزمامرة سيدي بنور)

بنور املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

 26 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أبريل)2021)تحت رقم)-.

708I

COGERH MAROC

COGERH MAROC
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

COGERH MAROC

 RESIDENCE(AL(HADIKA, IMM

 B4, ETG 5, N 176 ، 90000،

TANGER MAROC

COGERH MAROC وركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 

 Résidence(Al(HADIKA, Imm

 B4, ETG 5, N 76 - 90000 Tanger

Maroc

تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

116505

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (18

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.COGERH MAROC

 Conseil (: غرض الشركة بإنجاز)

 en gestion des ressources

.humaines

(: االجتماعي) املقر  عنوان 

 Résidence Al HADIKA, Imm B4,

 ETG 5, N 76 - 90000 Tanger

.Maroc

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 60.000 ( الشركة:) رأسما8  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

 AHMED HADDARI السيد)

 Quartier Najiba, عنوايه)ا()

 Rue( 73,( N°( 35,( Souani( 90000

.TANGER MAROC

 ABDELTIF HADDARI السيد)
 Résidence My Ismail, عنوايه)ا()
 Imm 26, Apt 13 50000 MEKNES

.MAROC
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
 ABDELTIF HADDARI السيد)
 Résidence My Ismail, عنوايه)ا()
 Imm 26, Apt 13 50000 MEKNES

MAROC
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
التجارية بطنجة))بتاريخ)18)ماي)2021 

تحت رقم)40611121014260.

709I

TQG FIDUCIAIRE

S.O.T.S EQUIPEMENT
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

TQG FIDUCIAIRE
رقم 1000 بن تاوفين ازلي ، 

40150، مراكش املغرب
S.O.T.S EQUIPEMENT وركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 
البستان 2 عمارة 1 محل 1 بريو�سي 

20600 الدار البيضاء - 20600 
الدارالبيضاء املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
500331

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القايون) (2021 مارس) (19
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 S.O.T.S(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.EQUIPEMENT

(: بإنجاز) الشركة  غرض 
االستشارات اإلدارية.

اقامة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
1)بريو�سي) 1)محل) 2)عمارة) البستان)
 20600 (- البيضاء) الدار  (20600

الدارالبيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: حبوب) الرداد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 1.000 (: حبوب) الرداد  السيد  (

بقيمة)100)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوايه)ا() حبوب  الرداد  السيد 
24350)سيدي) الزمامرة سيدي بنور)

بنور املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوايه)ا() حبوب  الرداد  السيد 
24350)سيدي) الزمامرة سيدي بنور)

بنور املغرب
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
 26 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أبريل)2021)تحت رقم)-.

710I

مستأمنة املتنبي للمحاسبة

OPPA TECH
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

مستأمنة املتنبي للمحاسبة
130 وارع املتنبي الطابق 2 ، 

23000، بني مال8 املغرب
OPPA TECH وركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  الطابق 

السفلي دوار انت براهيم اوالد مبارك 
بني مال8 - 23000 بني مال8 املغرب
تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

11531
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في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (06

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 OPPA (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.TECH

األجهزة) ( (: غرض الشركة بإنجاز)

املعلوماتية

تاجر.

الطابق) ( (: عنوان املقر االجتماعي)

السفلي دوار انت براهيم اوالد مبارك)

بني مال8)-)23000)بني مال8 املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد الياس جواو):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد يبيل سنكاط):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوايه)ا() جواو  الياس  السيد 

دوار انت براهيم املركز اوالد مبارك))

23000)بني مال8 املغرب.

عنوايه)ا() سنكاط  يبيل  السيد 

اوالد) مو�سى  اوالد  براهيم  انت  دوار 

مبارك)23000)بني مال8 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوايه)ا() جواو  الياس  السيد 

دوار انت براهيم املركز اوالد مبارك))

23000)بني مال8 املغرب

عنوايه)ا() سنكاط  يبيل  السيد 

اوالد) مو�سى  اوالد  براهيم  انت  دوار 

مبارك)23000)بني مال8 املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

25)ماي) )بتاريخ) االبتدائية ببني مال8)

2021)تحت رقم)590.

711I

TQG FIDUCIAIRE

T.B.E.S TRAV
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

TQG FIDUCIAIRE

رقم 1000 بن تاوفين ازلي ، 

40150، مراكش املغرب

T.B.E.S TRAV وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 61 وارع 

اللة ناقوت زاوية مصطفى املعاني   

الطابق 1 رقم 39 مركز الرياض 

20000الدارالبيضاء - 20000 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

500329

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القايون) (2021 مارس) (19

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 T.B.E.S(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.TRAV

اعما8) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

بناء.

61)وارع) عنوان املقر االجتماعي):)

املعاني))) مصطفى  زاوية  ناقوت  اللة 

الرياض) مركز  (39 رقم) (1 الطابق)

 20000 (- 20000الدارالبيضاء)

الدارالبيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: حبوب) الرداد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 1.000 (: حبوب) الرداد  السيد 

بقيمة)100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوايه)ا() حبوب  الرداد  السيد 

24350)سيدي) الزمامرة سيدي بنور)

بنور املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوايه)ا() حبوب  الرداد  السيد 

24350)سيدي) الزمامرة سيدي بنور)

بنور املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

 26 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أبريل)2021)تحت رقم)-.

712I

SOCOGENA

لوماطيك

وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

SOCOGENA

 BUREAU(TREMPLIN(N° 24

 ROUTE(AIN(CHKEF(FES،

30000، FES(MAROC

لوماطيك وركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي دكان رقم 

2 وارع  وهران زيقة   الوطواط 

قيسارية الطاهري منفلوري 1 

30000 فاس املغرب

تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

67799

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (21

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

لوماطيك.

كراء)) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

االالت الحفر.

دكان) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

))الوطواط) 2)وارع))وهران زيقة) رقم)

 1 منفلوري) الطاهري  قيسارية 

30000)فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 340 ( (: العلمي) نوسف  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 330 ( (: العلمي) الدنن  السيد عز 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد كريم العلمي):))330)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوايه)ا() العلمي  نوسف  السيد 

135سيدي) رقم) الجميل  املنضر 

معروف)20270)البيضاء)املغرب.

السيد عزالدنن العلمي عنوايه)ا()

وئام) تجزئة  الرازي  احمد  زيقة  (13

ملعب الخيل))30000)فاس املغرب.

عنوايه)ا() العلمي  كريم  السيد 

تجزئة) (15 الشقة) امير  اقامة  (54

بريستيجيا م.ج)30000)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عزالدنن العلمي عنوايه)ا()

وئام) تجزئة  الرازي  احمد  زيقة  (13

ملعب الخيل)30000)فاس املغرب

عنوايه)ا()) العلمي  كريم  السيد 

تجزئة) (15 الشقة) امير  اقامة  (54

بريستيجيا م.ج)30000)فاس املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

التجارية بفاس))بتاريخ)12)ماي)2021 

تحت رقم)2316.

713I
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MANAGEMENT AND CONSULTING 

ABABRI CAR RENT
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

 MANAGEMENT AND

CONSULTING

19,وارع جبل هبري ,امزورن ، 

32250، الحسيمة املغرب

ABABRI CAR RENT وركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار إببرنن 

لوطا - 32033 الحسيمة املغرب

تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

3381

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (20

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ABABRI CAR RENT

كراء) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

السيارات دون سائق.

عنوان املقر االجتماعي):)دوار إببرنن)

لوطا)-)32033)الحسيمة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (500 ( (: السيد اببري عمر)

بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد اببري محمد):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد اببري عمر))عنوايه)ا()دوار)

الحسيمة) (32033 لوطا) اسنار  انت 

املغرب.

عنوايه)ا() محمد  اببري  السيد 

09)،بادس)) 04)وقة) 38)عمارة) بلوك)

32000)الحسيمة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد اكوح نوسف عنوايه)ا()حي)

الحسيمة) (32250 امزورن) بومنقد 

املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

االبتدائية بالحسيمة))بتاريخ)26)ماي)

السجل) من  (560 رقم) تحت  (2021

الترتيبي.

714I

KAMA SERVICE

 STE AUTO AGRI SIDI
BENNOUR

وركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس وركة

KAMA SERVICE
وقة رقم 2 إقامة أميرة سيدي بنور 

، 24350، سيدي بنور املغرب

 STE AUTO AGRI SIDI

BENNOUR وركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي مستودع 

جوهرة IM7 سيدي بنور - 24350 

سيدي بنور املغرب

تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3079

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (05

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AUTO AGRI SIDI BENNOUR

بيع) (- (: بإنجاز) الشركة  غرض 

مستلزمات و قطع غيار السيارات و)

األليات الفالحية.

-)ميكاييكي).

:)مستودع) عنوان املقر االجتماعي)

 24350 (- سيدي بنور) (IM7 جوهرة)

سيدي بنور املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسما8  مبلغ 

1.500.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:

السيد املصطفى الغربي):))2.500 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد بدر الدنن الغربي):))2.500 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 2.500 ( (: الغربي) الحسن  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد عبد القادر الغربي):))2.500 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 2.500 ( (: الغربي) املكي  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 2.500 ( (: الغربي) حسام  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد املصطفى الغربي عنوايه)ا()

24350)سيدي بنور) ( 09)حي الكما8)

املغرب.

السيد بدر الدنن الغربي عنوايه)ا()

09)تجزئة الخير)24350)سيدي بنور)

املغرب.

الغربي عنوايه)ا() الحسن  السيد 

الخير) الكما8  تجزئة  (06 رقم) فيال 

24350)سيدي بنور املغرب.

الغربي) القادر  عبد  السيد 

الكما8)) الخير  تجزئة  (6 عنوايه)ا()

24350)سيدي بنور املغرب.

 43 السيد املكي الغربي عنوايه)ا()

بنور) سيدي  (24350 الكما8) تجزئة 

املغرب.

عنوايه)ا() الغربي  حسام  السيد 

سيدي) (23450 الكما8) تجزئة  (09

بنور املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة):

السيد املصطفى الغربي عنوايه)ا()

24350)سيدي بنور) ( 09)حي الكما8)

املغرب

السيد بدر الدنن الغربي عنوايه)ا()

09)تجزئة الخير)24350)سيدي بنور)

املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

 19 بتاريخ) ( بنور) بسيدي  االبتدائية 

ماي)2021)تحت رقم)3941.

715I

RAIHANA ET AYOUB GESTION  

AIT TALEB CASH
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

RAIHANA ET AYOUB GESTION

اقامة الربيع 1 الطابق 2 رقم 8 وارع 

الغولف سيدي نوسف بن علي ، 

40000، مراكش املغرب

AIT TALEB CASH وركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 476 

الطابق السفلي متجر رقم 33 ابواب 

مراكش  - 40000 مراكش املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

115191

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (18

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 AIT (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TALEB CASH

وسيط) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

لتحويل األموا8 والخدمات املالية.
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عمارة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 33 الطابق السفلي متجر رقم) (476
مراكش) (40000 (- ( مراكش) ابواب 

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 200.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
الطالب) انت  سعيدة  السيدة 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (2.000   :

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
الطالب) انت  سعيدة  السيدة 
عنوايه)ا()ابواب مراكش وطر)5)رقم))

111 40000)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الطالب) انت  سعيدة  السيدة 
عنوايه)ا()ابواب مراكش وطر)5)رقم)))

40000)مراكش املغرب
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
ماي) (25 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2021)تحت رقم)6348.

716I

ACCOUNTING CONSULTION COMPANY

AERODROP INDUSTRY
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

 ACCOUNTING CONSULTION
COMPANY

 DERB LEGHRABLI BIN 9
 LAMDOUN(FES ، 30110، FES

MAROC
AERODROP INDUSTRY  وركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 9 بن 

ملدون درب الغرابلي املدننة القدنمة 
الطابق األو8 فاس فاس 30000 

فاس املغرب
تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

67951

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (26
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. AERODROP INDUSTRY
تصنيع) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

املعادن-استيراد و تصدنر.
بن) (9 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
ملدون درب الغرابلي املدننة القدنمة)
 30000 فاس) فاس  األو8  الطابق 

فاس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)املغرب سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد مهدي لهادي):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
السيد لوييس مهوب):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوايه)ا() لهادي  مهدي  السيد 
تجزئة الزياكية وارع اململكة العربية)
 30000 ( طنجة) (74 رقم) السعودنة 

طنجة املغرب.
 5 السيد لوييس مهوب عنوايه)ا()
اقامة رياض املجد)005)وقة)18)حي)
الفتح الرباط)30000)الرباط املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوايه)ا() لهادي  مهدي  السيد 
تجزئة الزياكية وارع اململكة العربية)
 30000 ( طنجة) (74 رقم) السعودنة 

طنجة املغرب
 5 السيد لوييس مهوب عنوايه)ا()
اقامة رياض املجد)005)وقة)18)حي)
الفتح الرباط)30000)الرباط املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
التجارية بفاس))بتاريخ)24)ماي)2021 

تحت رقم)2487.

717I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

»DIANORD»
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

 SOCIETE MAZAGAN

COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement(Al(Qods, El

Jadida ، 24000، الجدندة املغرب

«DiaNORD» وركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 314، 

تجزئة القدس، الجدندة - 24000 ٍ 

املغرب

تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

18173

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (19

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.«DiaNORD»

-)استيراد) (: غرض الشركة بإنجاز)

وتصدنر اآلالت واألدوات الصناعية.)-)

استيراد وتصدنر وتوزيع مختلف مواد)

الشركات) مختلف  تمثيل  (- البناء.)

باملغرب والخارج..

(،314 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

(ٍ (24000 (- الجدندة) تجزئة القدس،)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 700 ( (: بوخرصة) عثمان  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 300 ( (: العلوي) حفصة  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عثمان بوخرصة عنوايه)ا()

الجدندة)24000)الجدندة املغرب.

السيدة حفصة العلوي عنوايه)ا()

الجدندة)24000)الجدندة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة حفصة العلوي عنوايه)ا()

الجدندة)24000)الجدندة املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (25 بتاريخ) ( االبتدائية بالجدندة)

2021)تحت رقم)26502.

718I

BOUKHRIS(&ASSOCIES

NOMAC OUARZAZATE II
إعالن متعدد القرارات

NOMAC OUARZAZATE II

وركة مساهمة

رأسمالها: 300.000,00 درهم

مقرها االجتماعي: 65 وارع املهدي 

بن بركة، السوي�سي، الرباط، املغرب

RC(n° 108947 – IF(N°3373066

العام) الجمع  محضر  بموجب 

فبرانر) (09 بتاريخ) املنعقد  العادي 

2021،)تقرر ما نلي:

معاننة ايتهاء)والنات السيد) (-

سايطيرزان) السيد  بناني،) عاد8 

براحو،) ادريس  السيد  بادمنطان،)

ووركة) بيحاس  سناء) السيدة 

أعضاء) بصفتهم  (Masen Capital

مجلس املراقبة الشركة.

سيفاكومار) السيد  تعيين  (-

الكشمان،)السيد مات نورك،)السيد)

فيجانا بيدي سنكارا راو مادهافرابو،)

 Masen ووركة) كما8 صيد  السيد 

جدد) أعضاء) بصفتهم  (Capital

ملجلس مراقبة الشركة.

السيد) تعيين  معاننة  (-

بصفتها) حمدوش  الزهراء) فاطمة 

Masen Capital(ممثلة دائمة لشركة

املراقبة) مجلس  محضر  بموجب 

املنعقد بتاريخ)09)فبرانر)2021،)تقرر)

ما نلي:
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والنة السيد) معاننة ايتهاء) (-

سايطيرزان بادمنطان بصفته رئيس)

مجلس املراقبة للشركة.

نورك) مات  السيد  تعيين  (-

بصفته رئيس جدند ملجلس املراقبة)

للشركة.

معاننة ايتهاء)والنتي السيد) (-

خوليو طوري كوتييرنز والسيد كما8)

صيد بصفتهم أعضاء)مجلس اإلدارة)

الجماعية للشركة.

خوليو) السيد  تعيين  (-

املصطفى) والسيد  كوتييرنز  طوري 

جدد مجلس اإلدارة) بوزيد كأعضاء)

الجماعية للشركة.

املصطفى) السيد  تعيين  (-

اإلدارة) مجلس  كرئيس  بوزيد 

الجماعية للشركة.

بالسجل) القايوني  اإلنداع  تم 

التجارية) املحكمة  لدى  التجاري 

بتاريخ) (114526 بالرباط تحت عدد)

07)ماي)2021.
ملخص قصد النشر

719I

كبادكاف

SO AL
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسما8 الشركة

كبادكاف

49 وارع الجيش امللكي 

الطابق4رقم13 ، 62000، الناضور 

املغرب

SO AL وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

 RUE وعنوان مقرها اإلجتماعي

  BOUZAHZAH QT LAARASSI

 49 av(des(FAR(N°13 62000

.NADOR MAROC

رفع رأسما8 الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.10701

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم) (2021 أبريل) (19 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسما8  رفع 
 10.000» من) أي  درهم») (90.000»
عن) درهم») (100.000» إلى) درهم»)
إدماج احتياطي أو أرباح أو) ( (: طريق)

عالوات إصدار في رأس املا8.
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
االبتدائية بالناضور))بتاريخ)24)أبريل)

2021)تحت رقم)863.

720I

SOCOGENA

انطابليسمو لغري�سي 

 ETABLISSEMENT
LAGHRISSI

وركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس وركة

SOCOGENA
 BUREAU(TREMPLIN(N° 24
 ROUTE(AIN(CHKEF(FES،

30000، FES(MAROC
انطابليسمو لغري�سي 

 ETABLISSEMENT LAGHRISSI
وركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 524 س 
تجزئة رياض الياسمين دكان 1 

طريق عين الشقف فاس 30000 
فاس املغرب

تأسيس وركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
67767

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القايون) (2021 مارس) (18
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.
متبوعة) الشركة  تسمية 
بمختصر) اإلقتضاء) عند 
لغري�سي) انطابليسمو  (: تسميتها)

.ETABLISSEMENT LAGHRISSI
بيع مواد) (: غرض الشركة بإنجاز)

البناء.

524)س) (: عنوان املقر االجتماعي)
تجزئة رياض الياسمين دكان)1)طريق)
فاس) (30000 فاس) الشقف  عين 

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 200 ( (: السيد لغري�سي اسماعيل)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 200 ( (: محمد) لغري�سي  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 200 ( (: جما8) لغري�سي  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 200 ( (: زكرياء) لغري�سي  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 200 ( (: ادريس) لغري�سي  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
اسماعيل) لغري�سي  السيد 
رياض) تجزئة  س  (297 عنوايه)ا()
الشقف))))))) عين  ( طريق) ناسمين 

30000)فاس املغرب.
لغري�سي محمد عنوايه)ا() السيد 
 51200 ( مبروكة) 10تجزئة  رقم)

الحاجب املغرب.
عنوايه)ا() جما8  لغري�سي  السيد 
بوغافر))))))))))))))))))))))))) سيتي  (10 ( ( ب) رقم 

45800)تينغير املغرب.
عنوايه)ا() زكرياء) لغري�سي  السيد 
 45800 ( ( ( ( حي بوغافر) (10 ( ( رقم ب)

تينغير املغرب.
السيد لغري�سي ادريس عنوايه)ا())
297)س تجزئة رياض ناسمين طريق))

عين الشقف))30000)فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد لغري�سي ادريس عنوايه)ا()
297)س تجزئة رياض ناسمين طريق))

عين الشقف)30000)فاس املغرب
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
التجارية بفاس))بتاريخ)11)ماي)2021 

تحت رقم)2287.

721I

دنوان االستاذ ابراهيم القصير

ميدي سكن
وركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسما8 الشركة

دنوان االستاذ ابراهيم القصير
وارع محمد الخامس اقامة 

السنتي�سي رقم 22 الطابق 6 مكتب 
رقم 72 ، 50000، مكناس املغرب

ميدي سكن وركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 29 
اقامة كنزة وارع يعقوب املنصور  - 

50000 مكناس املغرب.
رفع رأسما8 الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.30251

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) (2015 نوليوز) (03 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسما8  رفع 
«900.000)درهم»)أي من)«100.000 
عن) درهم») (1.000.000» إلى) درهم»)
إدماج احتياطي أو أرباح أو) ( (: طريق)

عالوات إصدار في رأس املا8.
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
نوليوز) (22 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

2015)تحت رقم)2322.
722I

STE FIDMEK

ECOLOGICA LAB
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

STE FIDMEK
Diour Assalam Av.Nasr Res.

 Safae(et(Hajar(n°23 Appt14 ،
50050، Meknes(Maroc

ECOLOGICA LAB وركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي متجر 3 
عمارة 6 جنان انريس 45 تجزئة 
السالم مرجان  - 50000 مكناس 

اململكة املغربية
تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

53243
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في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القايون) (2021 فبرانر) (02

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ECOLOGICA LAB

-مختبر) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

التحليالت البيئية.

متجر) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

تجزئة) (45 انريس) جنان  (6 عمارة) (3

مكناس) (50000 (- ( مرجان) السالم 

اململكة املغربية.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 450 ( (: ابحوتن) حنون  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 550 ( (: ارسالن) سهام  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوايه)ا() ارسالن  السيدة سهام 

 1 تجزئة مرجان) (6 وقة) (10 عمارة)

مكناس) (50000 مكناس) (3 الشطر)

اململكة املغربية.

عنوايه)ا() ابحوتن  حنون  السيد 

 1 تجزئة مرجان) (6 وقة) (10 عمارة)

مكناس) (50000 مكناس) (3 الشطر)

اململكة املغربية.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوايه)ا() ارسالن  السيدة سهام 

 1 تجزئة مرجان) (6 وقة) (10 عمارة)

مكناس) (50000 مكناس) (3 الشطر)

اململكة املغربية

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (11 بتاريخ) ( بمكناس) التجارية 

2021)تحت رقم)2385.

723I

 SOCIETE DE COMPTABILITE TAZARHINE ET

COMPAGNIES

 SOCIÉTÉ MAROCAINE

 DE TRANSPORT

 INTERNATIONAL DU

NORD

وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

 SOCIETE DE COMPTABILITE

TAZARHINE ET COMPAGNIES

 ANGLE RUE MED ABDOU ET

 BD DERFOUFI IMMEUBLE

 GHIYOUGHI(APPT 04، 60000،

OUJDA MAROC

 SOCIÉTÉ(MAROCAINE(DE

 TRANSPORT INTERNATIONAL

DU NORD وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 

 QUARTIER IMACHROUBEN

 ROUISSI  ZEGANGAN 62650

.NADOR MAROC

تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.20693

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في)26)ننانر)2021)تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

 QUARTIER IMACHROUBEN»

 ROUISSI  ZEGANGAN

إلى) («62650 NADOR MAROC

 QUARTIER AL BATMA - 35115»

.«GUERCIF  MAROC

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

االبتدائية بالناضور))بتاريخ)06)أبريل)

2021)تحت رقم)1298.

724I

LAUNDRY JEANS MAROC

LAUNDRY JEANS MAROC
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

LAUNDRY JEANS MAROC

 BD(MOHAMED(IV, RESID

 BAHIA(AZHAR(BLOC 3, N°01 ،

90000، طنجة املغرب

 LAUNDRY JEANS MAROC

وركة ذات املسؤولية املحدودة

 BD وعنوان مقرها اإلجتماعي

 MOHAMED(IV, RESID(BAHIA

 AZHAR(BLOC 3, N°01 - 90000

طنجة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.29791

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2021 فبرانر) (08 في) املؤرخ 

املصادقة على):

ويما) )ة() السيد) تفويت 

اجتماعية) حصة  (600 بويخريشان)

)السيد) 600)حصة لفائدة) من أصل)

 09 بتاريخ) بويخريشان  كريم  )ة()

فبرانر)2021.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم  (

ماي) (10 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)242244.

725I

TARIK BOUABDELLAOUI

STE EXPERIENCE CENTER
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

TARIK BOUABDELLAOUI

 Hay(angad(rue(c18 n41 lazaret ،

60000، Oujda(Maroc

 STE EXPERIENCE CENTER

وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 9 زيقة 

الجاهيد وجدة سيدي زيان  - 

60000 وجدة املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

37381

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (26

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.EXPERIENCE CENTER

مركز) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

تكوين واستشارات و تطوير الذات.

زيقة) (9 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الجاهيد وجدة سيدي زيان))-)60000 

وجدة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: سهام) مومن  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوايه)ا() سهام  مومن  السيدة 

وجدة) (11 زيقة ابن عبد املالك رقم)

60000)وجدة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوايه)ا() سهام  مومن  السيدة 

وجدة) (11 زيقة ابن عبد املالك رقم)

60000)وجدة املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (24 بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

2021)تحت رقم)1892.

726I
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 ALI OULHAJ ( SIMOTIC( BUREAU DE

COMPTABILITE

CAR OUSSIDI
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جدند للشركة

 ALI(OULHAJ ) SIMOTIC(

BUREAU DE COMPTABILITE

صندوق البرند 310 الرئيسية 

الرويدنة ، 52000، الرويدنة 

املغرب

CAR OUSSIDI  وركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي مركز 

النيف تنغير - 52452 تنغير املغرب.

تعيين مسير جدند للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.217

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تعيين) تم  (2021 ماي) (20 في) املؤرخ 

السيد)ة() للشركة  جدند  مسير 

افعداس محمد كمسير وحيد

تبعا لقبو8 استقالة املسير.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (26 بتاريخ) ( بتنغير) االبتدائية 

2021)تحت رقم)434.

727I

كبادكاف

WARCH TEX
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسما8 الشركة

كبادكاف

49 وارع الجيش امللكي 
الطابق4رقم13 ، 62000، الناضور 

املغرب

WARCH TEX وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 

 RESIDENCE(RIHAB  2  RUE

 AIT BAKKOUYA QT ELMATAR

 RESIDENCE(RIHAB  2  RUE

 AIT BAKKOUYA QT ELMATAR

.62000 NADOR(MAROC

رفع رأسما8 الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.16649

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

رفع) تم  (2021 ماي) (05 في) املؤرخ 

قدره) بمبلغ  الشركة  رأسما8 

 10.000» أي من) درهم») (390.000»

عن) درهم») (400.000» إلى) درهم»)
دنون) مع  مقاصة  إجراء) ( (: طريق)

الشركة املحددة املقدار و املستحقة.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (10 بتاريخ) ( االبتدائية بالناضور)

2021)تحت رقم)954.

728I

BELCOMPTA

NAVETTE  T.L
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

BELCOMPTA

رقم 4 بلوك ب وارع النور زواغة 

العليا ، 30000، فاس املغرب

NAVETTE  T.L وركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي عمر 

ابن الخطاب بقعة رقم 56 ميدان 

الفروسية محل رقم 4 فضاء ريان 

1 - 30000 فاس املغرب

تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

67915

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القايون) (2021 مارس) (30

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.NAVETTE  T.L

يقل) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

االرساليات.

يقل عبوات املنتجات من املغرب

املغرب) داخل  البضائع  يقل 

وخارجه.

عمر) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

ميدان) (56 رقم) بقعة  الخطاب  ابن 

الفروسية محل رقم)4)فضاء)ريان)1 - 

30000)فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: ناسمين) السيدة جعفور 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 500 ( (: رضوان) حرفاف  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة جعفور ناسمين عنوايه)ا()

اقامة االمان) (2 تجزئة انت اسقاطو)

 30000 م ج) (95 7)ب عمارة) الشقة)

فاس املغرب.

السيد حرفاف رضوان عنوايه)ا()

ادريس) موالي  تجزئة  ب  (34 رقم)

 30000 الطابق)02)املرجة واد فاس))

فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة جعفور ناسمين عنوايه)ا()

اقامة االمان) (2 تجزئة انت اسقاطو)

 30000 م ج) (95 7)ب عمارة) الشقة)

فاس املغرب

السيد حرفاف رضوان عنوايه)ا()

ادريس) موالي  تجزئة  ب  (34 رقم)

 30000 الطابق)02)املرجة واد فاس))

فاس املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

التجارية بفاس))بتاريخ)20)ماي)2021 

تحت رقم)2445/2021.

729I

ائتمائية املحاسبة

BONNE ROUTE AUTO
إعالن متعدد القرارات

ائتمائية املحاسبة

وارع أبي الحسن الشادلي اقامة 

 TANGER ،90000 ، 14 وبوط رقم

املغرب

BONNE ROUTE AUTO «وركة 

ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجتماعي: املنطقة 

اللوجيستيكية باملنطقة الحرة 

 - - 86A17 86 وA18 للتصدنر بقعة

طنجة املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.39303

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

تم اتخاذ) (2016 نوييو) (27 املؤرخ في)

القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ننص على مانلي:)

بيع)35)حصة اجتماعية بقيمة)1000 

درهم لكل حصة من طرف السيدة)

السقاط) السيد  لفائدة  سناء) بناني 

أحمد.)بيع)40)حصة اجتماعية بقيمة)

طرف) من  حصة  لكل  درهم  (1000

السيد) لفائدة  السقاط عمر  السيد 

رأسما8) من  الرفع  أحمد.) السقاط 

الى) درهم  (100.000,00 الشركة من)

درهم و دلك بزيادة) (1.000.000,00

التي) و  درهم  (900.000,00 قدرها)
سيتم خصمها من الحساب الجاري)

حصة) (900 خلق) الدائنين.) للشركاء)

اجتماعية جدندة بقيمة)1000)درهم)

لكل حصة.

وتبعا لذلك تم تعدنل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

على) ننص  الذي  (:06 رقم) بند 

مانلي:)املساهمة النقدنة

على) ننص  الذي  (:07 رقم) بند 
مانلي:)رأس املا8

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
نوليوز) (20 بتاريخ) ( التجارية بطنجة)

2016)تحت رقم)3631.

730I
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omri compta sarl au

STE JBILOU CASH SARL AU
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

omri compta sarl au
 N°4 LOT(AL(MAGHREB(AL

JADID ، 92000، larache(maroc
 STE JBILOU CASH SARL AU

وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مركز 
ريصاية الشمالية العرائش - 92000 

العرائش املغرب
تأسيس وركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
6189

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (17
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.JBILOU CASH SARL AU
بشكل) (: بإنجاز) الشركة  غرض 
أسا�سي:)وسيط لتحويل األموا8 على)
الصعيدنن الوطني والدولي)،)وتحويل)
األموا8 وملحقاتها)،)والخدمات املالية)
(، اإللكترويية) املعامالت  وإدارة  (،

وتحصيل الفواتير
أعما8 متنوعة

التداو8
االستيراد والتصدنر

أيواع) جميع  وصياية  تنظيف 
املكاتب وجميع املباني

االستحواذ على حصة عن طريق)
املشاركة) أو  االيدماج  أو  املساهمة 
في االكتتاب في األسهم أو السندات)
املنقولة املرتبطة بشكل مباور أو غير)
مباور باألوياء)املذكورة أعاله أو من)

املحتمل أن تعزز تحقيقها

العمليات) جميع  (، عام) وبشكل 
واملنقولة) واملالية  الصناعية 
تكون) قد  التي  العقارية  والتجارية 
بأهداف) يوع  أي  من  عالقة  أي  لها 
هذه الشركة أو ببساطة ذات طبيعة)

تف�سي إلى تطويرها..
مركز) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
ريصاية الشمالية العرائش)-)92000 

العرائش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 100 ( (: اجبيلو) الخليل  السيد 

حصة بقيمة)1.000)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوايه)ا() اجبيلو  الخليل  السيد 
 2 الشطر) الجدند  الحي  تجزئة 

العرائش)92000)العرائش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوايه)ا() اجبيلو  الخليل  السيد 
 2 الشطر) الجدند  الحي  تجزئة 

العرائش)92000)العرائش املغرب
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
ماي) (27 بتاريخ) ( االبتدائية بالعرائش)

2021)تحت رقم)657.
731I

ENNACIRI NEGOCE SARLAU

ENNACIRI NEGOCE
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

ENNACIRI NEGOCE SARLAU
105 تقاطع مصطفى املعاني و11 

ننانر، الطابق 03 وقة 16 ، 
20000، الدار البيضاء املغرب

ENNACIRI NEGOCE  وركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 105 

تقاطع مصطفى املعاني و11 ننانر، 
الطابق 03 وقة 16 - 20000 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

492763

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القايون) (2021 فبرانر) (10

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. ENNACIRI NEGOCE

وراء) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

واملواد) الغازية،) املشروبات  وتوزيع 

الغدائية.

 105 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

ننانر،) املعاني و11) تقاطع مصطفى 

الدار) (20000 - 16 03)وقة) الطابق)

البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
الناصري) الحق  عبد  السيد 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000   :

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
الناصري) الحق  عبد  السيد 

قصبة) إقامة  لساسفة  عنوايه)ا()

وقة) (6 مكرر عمارة) (12 أمين ج ه)

البيضاء) الدار  (20000  2 طابق) (10

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الناصري) الحق  عبد  السيد 

قصبة) إقامة  لساسفة  عنوايه)ا()

وقة) (6 مكرر عمارة) (12 أمين ج ه)

الدار البيضاء) (20000  2 ( طابق) (10

املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

 03 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

مارس)2021)تحت رقم)8072.

732I

BUREAU ESSOUFYANI

FOUM LOAD
إعالن متعدد القرارات

BUREAU ESSOUFYANI

 HAY ESSALAM AVENUE

 PRINCE MOULAY ABDELLAH

 RUE(ALJAZIRA(ALKHADRA ،

70000، LAAYOUNE(MAROC

FOUM LOAD «وركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»

وعنوان مقرها االجتماعي: وارع أم 

السعد الرقم 63 - - العيون 70000.

«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: -.

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

2020)تم اتخاذ) 03)دجنبر) املؤرخ في)

القرارات التالية:)

على) ننص  الذي  (:01 رقم) قرار 

من) الشركة  ما8  رأس  رفع  مانلي:)

ألف) )مائة  درهم) (100.000،00

درهم) (5.000.000،00 إلى) درهم()

)خمسة مليون درهم()واملقسمة على)

قيمتها) حصة  كل  حصة،) (50.000

100)درهم

على) ننص  الذي  (:02 رقم) قرار 

 FOUM(مانلي:)تغيير إسم الشركة من

FOUM EL OUAD SUD(إلى(LOAD

وتبعا لذلك تم تعدنل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

.:)الذي ننص على مانلي:) بند رقم)

القايون) بنود  بعض  وتعيين  تحيين 

األسا�سي

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

االبتدائية بالعيون))بتاريخ)08)دجنبر)

2020)تحت رقم)19485.

733I
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BOUKHRIS(&ASSOCIES

NOMAC OUARZAZATE IV
إعالن متعدد القرارات

NOMAC OUARZAZATE IV

وركة مساهمة

رأسمالها: 300.000,00 درهم

مقرها االجتماعي: 65 وارع املهدي 

بن بركة، السوي�سي، الرباط، املغرب

RC(n° 122163 – IF(N°20718032

العام) الجمع  محضر  بموجب 

فبرانر) (09 بتاريخ) املنعقد  العادي 

2021،)تقرر ما نلي:

السيد) والنات  ايتهاء) معاننة  (-

خوليو طوري كوتييرنز،)السيد ايدنر)

ادريس) السيد  اوسورو،) كايدناكا 

ماكان) رامون  جورج  السيد  براحو،)

مجلس) أعضاء) بصفتهم  بيراليس 

املراقبة الشركة.

سيفاكومار) السيد  تعيين  (-

الكشمان،)السيد مات نورك،)السيد)

فيجانا بيدي سنكارا راو مادهافرابو،)

فيرلي) ألفونس  استيفان  السيد 

بصفتهم) (Masen Capital ووركة)

أعضاء)جدد ملجلس مراقبة الشركة.

فاطمة) السيد  تعيين  معاننة  (-

ممثلة) بصفتها  حمدوش  الزهراء)

Masen Capital(دائمة لشركة

املراقبة) مجلس  محضر  بموجب 

املنعقد بتاريخ)09)فبرانر)2021،)تقرر)

ما نلي:

-)معاننة ايتهاء)والنة السيد خوليو)

طوري كوتييرنز بصفته رئيس مجلس)

املراقبة للشركة.

-)تعيين السيد مات نورك بصفته)

رئيس جدند ملجلس املراقبة للشركة.

والنة السيد عبد) معاننة ايتهاء) (-

عام) مدنر  بصفته  ويخ  اللطيف 

وحيد للشركة.

طوري) خوليو  السيد  تعيين  (-

بوزيد) املصطفى  والسيد  كوتييرنز 

اإلدارة) مجلس  جدد  كأعضاء)

الجماعية للشركة.

بوزيد) املصطفى  السيد  تعيين  (-

الجماعية) اإلدارة  مجلس  كرئيس 

للشركة.

بالسجل) القايوني  اإلنداع  تم 

التجارية) املحكمة  لدى  التجاري 

بتاريخ) (114524 بالرباط تحت عدد)

07)ماي)2021.
ملخص قصد النشر

734I

BUSINESS CENTER.COM

BORGEN INDUSTRIES

وركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

BUSINESS CENTER.COM

وارع عبد املومن رقم 236 إقامة 

ف 8 الطابق الثاني رقم 6 ، 20390، 

الدارالبيضاء املغرب

BORGEN INDUSTRIES وركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي وارع عبد 

املومن رقم 236 اقامة ف8 الطابق 

الثاني  رقم 6،  - 20390 الدار 

البيضاء املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.15213

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)13)أبريل)2021)تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

اقامة) (236 املومن رقم) «وارع عبد 

ف8)الطابق الثاني))رقم)6،))-)20390 

«مجمع) إلى) املغرب») البيضاء) الدار 

رر318،) برويد،) إنكوبارك  (،177

جماعة سيدي املكي،)محفظة برويد))

- 26202)برويد)))املغرب».

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (26 بتاريخ) ( ببرويد) االبتدائية 

2021)تحت رقم)659.

735I

FIDUCIAIRE EL AARAJ

HAZDIK
إعالن متعدد القرارات

FIDUCIAIRE EL AARAJ

 12RUE(DE(LIBAN(ENRESOL(N°1

، 90000، TANGER(MAROC

HAZDIK «وركة ذات املسؤولية 

املحدودة»

وعنوان مقرها االجتماعي: طريق 

العوامة قطعة أرض املجد رقم 855 

- 90000 طنجة املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.113973

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)06)أبريل)2021

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ننص على مانلي:)

تفويت السيد مراد حزار)500)حصة)

100درهم للحصة) ( اجتماعية بقيمة)

لفائدة السيد عبد االاله حزار

قرار رقم)2:)الذي ننص على مانلي:)

تعيين السيد عبد االاله حزار مسير)

جدند للشركة ملدة غير محددة

قرار رقم)3:)الذي ننص على مانلي:)

استقالة املسيرالسيد مراد حزار من)

تسيير الشركة

وتبعا لذلك تم تعدنل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند رقم)7:)الذي ننص على مانلي:)

السيد عبد االاله حزار وارع يعقوب)

املنصور رقم)42))طنجة

بند رقم)8:)الذي ننص على مانلي:)

500)حصة) (: السيد عبد االاله حزار)

بقيمة)100)درهم للحصة

على) ننص  الذي  (:14 رقم) بند 

تعيين السيد عبد االاله حزار) مانلي:)

مسير جدند للشركة ملدة غير محددة

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

أبريل) (21 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)3679.

736I

CABINET BAHMAD

MARASASH
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

CABINET BAHMAD
إقامة مراكش بالزا عمارة د 1 وقة 
ب 21 الطابق الثاني جليز مراكش 
إقامة مراكش بالزا عمارة د 1 وقة 
ب 21 الطابق الثاني جليز مراكش، 

40000، مراكش املغرب
MARASASH وركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة 
مراكش بالزا عمارة د 1 وقة رقم 

21 الطابق الثاني - 40.000  مراكش 
املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.113947
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2021 ماي) (04 في) املؤرخ 

املصادقة على):
السيد) )ة() السيد) تفويت 
 300 ( جيرار جور) ييكوالس،) ( رافانل،)
 650 أصل) من  اجتماعية  حصة 
الشركة)) )ة() السيد) ( لفائدة) حصة 
 04 بتاريخ) ( (« (SAMANOLO MA»

ماي)2021.
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم  (
ماي) (24 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2021)تحت رقم)124261.

737I

BOUKHRIS(&ASSOCIES

NOMAC BOUJDOUR
إعالن متعدد القرارات

NOMAC BOUJDOUR
وركة مساهمة

رأسمالها: 300.000,00 درهم
مقرها االجتماعي: 65 وارع املهدي 
بن بركة، السوي�سي، الرباط، املغرب
RC(n° 122161 – IF(N°20718027
العام) الجمع  محضر  بموجب 
فبرانر) (09 بتاريخ) املنعقد  العادي 

2021،)تقرر ما نلي:



عدد)5667 - 28)ووا8)1442 )9)نوييو)2021)الجريدة الرسمية   11962

السيد) والنات  ايتهاء) معاننة  (-

خوليو طوري كوتييرنز،)السيد ايدنر)

ادريس) السيد  اوسورو،) كايدناكا 

ماكان) رامون  جورج  السيد  براحو،)

مجلس) أعضاء) بصفتهم  بيراليس 

مراقبة الشركة.

سيفاكومار) السيد  تعيين  (-

الكشمان،)السيد مات نورك،)السيد)

فيجانا بيدي سنكارا راو مادهافرابو،)

فيرلي) ألفونس  استيفان  السيد 

بصفتهم) (Masen Capital ووركة)

أعضاء)جدد ملجلس مراقبة الشركة.

فاطمة) السيد  تعيين  معاننة  (-

ممثلة) بصفتها  حمدوش  الزهراء)

Masen Capital(دائمة لشركة

املراقبة) مجلس  محضر  بموجب 

املنعقد بتاريخ)09)فبرانر)2021،)تقرر)

ما نلي:

-)معاننة ايتهاء)والنة السيد خوليو)

طوري كوتييرنز بصفته رئيس مجلس)

املراقبة للشركة.

-)تعيين السيد مات نورك بصفته)

رئيس جدند ملجلس املراقبة للشركة.

والنة السيد عبد) معاننة ايتهاء) (-

عام) مدنر  بصفته  ويخ  اللطيف 

وحيد للشركة.

طوري) خوليو  السيد  تعيين  (-

بوزيد) املصطفى  والسيد  كوتييرنز 

اإلدارة) مجلس  جدد  كأعضاء)

الجماعية للشركة.

بوزيد) املصطفى  السيد  تعيين  (-

الجماعية) اإلدارة  مجلس  كرئيس 

للشركة.

بالسجل) القايوني  اإلنداع  تم 

التجارية) املحكمة  لدى  التجاري 

بتاريخ) (114525 بالرباط تحت عدد)

07)ماي)2021.

ملخص قصد النشر

738I

BUSINESS CENTER.COM

BORGEN INDUSTRIES
وركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسما8 الشركة

BUSINESS CENTER.COM
وارع عبد املومن رقم 236 إقامة 

ف 8 الطابق الثاني رقم 6 ، 20390، 
الدارالبيضاء املغرب

BORGEN INDUSTRIES وركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي مجمع 
177، إنكوبارك برويد، رر318، 
جماعة سيدي املكي، محفظة 
برويد - 26202 برويد املغرب.

رفع رأسما8 الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.481347
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) (2021 أبريل) (12 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسما8  رفع 
من) أي  درهم») (7.400.000»
 7.500.000» إلى) درهم») (100.000»
تقدنم حصص) ( (: عن طريق) درهم»)

يقدنة أو عينية.
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
 20 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)779029.

739I

سوس للمحاسبة

PATIENT FIRST
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

سوس للمحاسبة
رقم 56 زيقة محمد القوري مكتب 
رقم KENITRA ،14020 ، 2 املغرب

PATIENT FIRST وركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 60 زاوية 
امام علي وسعد زغلو8 رقم 11 - 

14000 القنيطرة املغرب
تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

60717

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (10
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PATIENT FIRST
التكوين) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

املستمر.
مكتب الدراسة.

تنظيم اللقاءات التكوينية..
60)زاوية) (: عنوان املقر االجتماعي)
 -  11 رقم) زغلو8  وسعد  علي  امام 

14000)القنيطرة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيدة بن الشيخ العتماني امينة)
درهم) (100 بقيمة) حصة  (650   :

للحصة).
 350 ( (: يجيب) حو�سي  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة بن الشيخ العتماني امينة)
عنوايه)ا()زيقة ابو سفيان بن الحارت)

السوي�سي)10170)الرباط املغرب.
عنوايه)ا() يجيب  حو�سي  السيد 
زاوية يعقوب املنصور ومحمد القري)

وقة)35 14020)القنيطرة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة بن الشيخ العتماني امينة)
عنوايه)ا()زيقة ابو سفيان بن الحارت)

السوي�سي)10170)الرباط املغرب
عنوايه)ا() يجيب  حو�سي  السيد 
زاوية يعقوب املنصور ومحمد القري)

وقة)35 14020)القنيطرة املغرب
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
25)ماي) االبتدائية بالقنيطرة))بتاريخ)

2021)تحت رقم)82593.

740I

CABINET BEN MOKHTAR

PACKSLOT
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

CABINET BEN MOKHTAR
 RUE IMAM ASSILI RESIDENCE

 TAKAFOUL(N°15 1 ETG ،
90020، TANGER(MAROC

PACKSLOT وركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي املنطقة 
الحرة قصر املجاز وادي الرمل 

املخزن 1ب، القطعة 110 - املنطقة 
الحرة الوجستية  - 90000 طنجة 

املغرب
تأسيس وركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
116687

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (27
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PACKSLOT
غرض) (: بإنجاز) الشركة  غرض 
الشركة في املغرب والخارج)،)ييابة عن)
يفسها أو ييابة عن أطراف أخرى،)هو)
والتغليف،) التعبئة  أسا�سي:) بشكل 
وضع العالمات،)التخزين و الخدمات)

اللوجستية.
املنطقة) (: عنوان املقر االجتماعي)
الحرة قصر املجاز وادي الرمل املخزن)
املنطقة الحرة) (- (110 القطعة) 1ب،)

الوجستية))-)90000)طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 77.000 ( الشركة:) رأسما8  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
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الشركة برامز ف ز)-)8 8 س):))770 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

س)  8  8 (- ز) ف  برامز  الشركة 
عنوايه)ا()دوك ب)-07)أد34 88878 

دبي االمارات العربية املتحدة.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الصبيحي) وجيه  محمد  السيد 
زيقة) و  ستيس  ممر  زاوية  عنوايه)ا()
البيضاء) الدار  (20000 الليمون)

املغرب
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
ماي) (25 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)242665.

741I

fiduciaire(abrouki(khadija

TIMODAL
وركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسما8 الشركة

fiduciaire(abrouki(khadija
 bab(doukkala(imm(habouss(N°7
 marrakech ، 40000، marrakech

maroc
TIMODAL وركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 

املعصرة اسكجور رقم 115 مراكش 
- 40000  - 40000 مراكش املغرب.

رفع رأسما8 الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.99547
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) (2021 أبريل) (29 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسما8  رفع 
«400.000)درهم»)أي من)«100.000 
عن) درهم») (500.000» إلى) درهم»)
دنون) مع  مقاصة  إجراء) ( (: طريق)
الشركة املحددة املقدار و املستحقة.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
ماي) (25 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2021)تحت رقم)124354.

742I

STE FIDMEK

J-MEDIA
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

STE FIDMEK
Diour Assalam Av.Nasr Res.

 Safae(et(Hajar(n°23 Appt14 ،
50050، Meknes(Maroc

J-MEDIA وركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي وقة رقم 
13 اقامة هاجر و صفاء عمارة رقم 
23 الطابق الرابع وارع النصر دنور 
السالم  - 50000 مكناس اململكة 

املغربية
تأسيس وركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
53245

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (07
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.J-MEDIA
-مركز) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

النداء
-استيراد تصدنر.

عنوان املقر االجتماعي):)وقة رقم)
عمارة رقم) اقامة هاجر و صفاء) (13
الطابق الرابع وارع النصر دنور) (23
اململكة) مكناس  (50000 (- ( السالم)

املغربية.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
جورج) جويل  جيروم  السيد 
 100 1.000)حصة بقيمة) ( (: هيميت)

درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

جورج) جويل  جيروم  السيد 
اقامة افران رقم) عنوايه)ا() ( هيميت)
وارع الركراكي اكدا8) (2 الشقة) (15
اململكة) الرباط  (10000 الرباط)

املغربية.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
جورج) جويل  جيروم  السيد 
اقامة افران رقم) عنوايه)ا() ( هيميت)
وارع الركراكي اكدا8) (2 الشقة) (15
اململكة) الرباط  (10000 الرباط)

املغربية
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
ماي) (12 بتاريخ) ( بمكناس) التجارية 

2021)تحت رقم)2406.

743I

Expertalys

EHM PRESTATION
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
استدراك خطٍإ

استدراك خطٍإ وقع بالجريدة 
الرسمية

Expertalys
204  وارع سقراط رقم 3 ، 20370، 

الدارالبيضاء املغرب
EHM Prestation وركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

 وعنوان مقرها اإلجتماعي 10 وارع 
الحرية الطابق 3 وقة 5 ايفا - 
20120 الدارالبيضاء املغرب.

بالجريدة) وقع  خطٍإ) إستدراك  (
الرسمية عدد)5666)بتاريخ)02)نوييو)

.2021
بدال من):))رقم التقييد في)

السجل التجاري):)502571
نقرأ):))رقم التقييد في)

السجل التجاري):
502671

الباقي بدون تغيير.

744I

omri compta sarl au

محل تجاري لبيع مواد العطور 

بالتقسيط
ايتهاء)عقد تسيير حرألصل تجاري)

)األشخاص الطبيعيون(

ايتهاء عقد التسيير الحر لألصل 

تجاري

محل تجاري لبيع مواد العطور 

بالتقسيط

الحر) التسيير  عقد  على  بناًء) (

املبرم بين) (2020 نوييو) (29 املؤرخ في)

احمد الزكري الحامل) ( ( (: السيد)ة()

 K132304(ة()للبطاقة الوطنية رقم(

)بصفته)ا()مالك)ة()لألصل التجاري()

و السيد)ة():)احمد)))الزكري)

)الحامل))ة()للبطاقة الوطنية رقم))

 KB15542

بالعنوان) ( ( مسيرا)ة() )بصفته)ا()

الكائن) التجاري  لألصل  حرا)ة(()

يصير) ابن  مو�سى  وارع  بالعنوان 

)و) )املغرب) 66  - 90000)طنجة) رقم)

املسجل بالسجل التجاري باملحكمة)

التجارية بطنجة تم إنهاء)هذا العقد)

بحلو8 األجل املحدد بين الطرفين

745I

الصويرة مناجمنت

لوهامو دكاسكاد
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس وركة

الصويرة مناجمنت

وارع محمد الخامس عمارة جبار 

الطابق األو8 الصويرة ، 44000، 

الصويرة املغرب

لوهامو دكاسكاد وركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار اغناج 

جماعة سيدي احمد السانح دائرة 

تمنار  - 44000 الصويرة املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 
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محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

..5697

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (03

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)لوهامو)

دكاسكاد.

غرض الشركة بإنجاز):)يز8).

دوار) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

اغناج جماعة سيدي احمد السانح)

الصويرة) (44000 (- ( تمنار) دائرة 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)املغرب سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيدة بيلتيي لو�سي دنريز بيغيت)

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000   :

للحصة).

)السيدة بيلتيي لو�سي دنريز بيغيت)

: 1000)بقيمة)100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة بيلتيي لو�سي دنريز بيغيت)

عنوايه)ا()دوار اغناج جماعة سيدي)

 44000 تمنار) دائرة  السانح  احمد 

الصويرة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة بيلتيي لو�سي دنريز بيغيت)

عنوايه)ا()دوار اغناج جماعة سيدي)

 44000 تمنار) دائرة  السانح  احمد 

الصويرة املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (25 بتاريخ) ( االبتدائية بالصويرة)

2021)تحت رقم)174.

746I

STE FIDMEK

SOCIETE WASH CAR I
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

STE FIDMEK
Diour Assalam Av.Nasr Res.

 Safae(et(Hajar(n°23 Appt14 ،
50050، Meknes(Maroc

SOCIETE WASH CAR I وركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

البرند نة الليموية 2 عمارة فاء وقة 
2 مجاط مكناس 50000 مكناس 

اململكة املغربية
تأسيس وركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
53329

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (07
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOCIETE WASH CAR I
غرض الشركة بإنجاز):)-بائع جميع)

مواد النضافة الصحية بالتقسيط.
تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
2)عمارة فاء)وقة) البرند نة الليموية)
مكناس) (50000 مكناس) مجاط  (2

اململكة املغربية.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: السيد جما8 بن كروج)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد جما8 بن كروج عنوايه)ا()

عمارة) (2 الليموية) نة  البرند  تجزئة 

 50000 مجاط مكناس) (2 وقة) فاء)

مكناس اململكة املغربية.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد جما8 بن كروج عنوايه)ا()

عمارة) (2 الليموية) نة  البرند  تجزئة 

 50000 مجاط مكناس) (2 وقة) فاء)

مكناس اململكة املغربية

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (25 بتاريخ) ( بمكناس) التجارية 

2021)تحت رقم)2560.

747I

distra conseils

CENTRALIUM

وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

distra conseils

رقم 2 بلوك 21 الطابق الثاني الحي 

الحسني ، 40000، مراكش املغرب

CENTRALIUM وركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 

 MASSIRA(II(A(N°604 APPT 11

MARRAKECH - 40000 مراكش 

املغرب

تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

115173

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (27

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CENTRALIUM

غرض الشركة بإنجاز):)-مقاو8 في)

اإلنشائية و جميع) األعما8  مختلف 

الحرف.

-أعما8 الصياية الصناعية..

(: االجتماعي) املقر  عنوان 

 MASSIRA( II( A( N°604( APPT( 11

مراكش) (MARRAKECH - 40000

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 500.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 3.000 ( (: ( توفيق موليك) ( السيد)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 1.000 ( (: ( حنان الشلح) ( السيدة)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 1.000 ( (: موليك) السيدة ويماء)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوايه)ا()) ( توفيق موليك) ( السيد)

املسيرة)2)ا عمارة بدر)820)ا رقم)11 

مراكش))40000)مراكش املغرب.

عنوايه)ا() ( حنان الشلح) ( السيدة)

 11 وقة) (604 رقم) ( الف) (2 املسيرة)

مراكش)40000)مراكش املغرب.

موليك عنوايه)ا()) السيدة ويماء)

 11 وقة) (604 رقم) الف  (2 املسيرة)

مراكش))40000)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوايه)ا()) ( توفيق موليك) ( السيد)

املسيرة)2)ا عمارة بدر)820)ا رقم)11 

مراكش))40000)مراكش املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

أبريل) (27 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2021)تحت رقم)6334.

748I
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CABINET FUDICIAIRE OUADOUD AHMED

EMO PIERRE
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل وركة

 CABINET FUDICIAIRE
OUADOUD AHMED

 N° 214 LOT(AIN(AGHBAL
 AHADAF ، 53100، AZROU

MAROC
EMO PIERRE وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 
طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 123 
حي رقم 1 سيدي راودالصباب - 

53100 ازرو املغرب.
حل وركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.971

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل) (2021 ماي) (04 في) املؤرخ 
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
الشريك الوحيد)EMO PIERRE))مبلغ)
وعنوان) درهم  (100.000 رأسمالها)
مقرها اإلجتماعي رقم)123)حي رقم)1 
ازرو) (53100 (- سيدي راودالصباب)
املغرب يتيجة 8):)قوة املنافسة وعدم)

القدرة على تسيير الشركة.
و حدد مقر التصفية ب رقم)123 
(- راودالصباب) سيدي  (1 رقم) حي 

53100)ازرو املغرب.)
و عين:

و) ازردى  ( محمد) السيد)ة()
عنوايه)ا()رقم)123)حي رقم)1)سيدي)
املغرب) ازرو  (53100 راودالصباب)

كمصفي))ة()للشركة.
)وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
الوثائق املتعلقة بالتصفية):)رقم)123 

حي رقم)1)سيدي راودالصباب
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
ماي) (26 بتاريخ) ( بازرو) االبتدائية 

2021)تحت رقم)33.

749I

BOUKHRIS(&ASSOCIES

NOMAC OUARZAZATE III
إعالن متعدد القرارات

NOMAC OUARZAZATE III

وركة مساهمة
رأسمالها: 300.000,00 درهم

مقرها االجتماعي: 65 وارع املهدي 

بن بركة، السوي�سي، الرباط، املغرب

RC(n° 108949 – IF(N°3373067

العام) الجمع  محضر  بموجب 

فبرانر) (09 بتاريخ) املنعقد  العادي 

2021،)تقرر ما نلي:

معاننة ايتهاء)والنات السيد) (-

سايطيرزان) السيد  بناني،) عاد8 

براحو،) ادريس  السيد  بادمنطان،)

ووركة) بيحاس  سناء) السيدة 

أعضاء) بصفتهم  (Masen Capital

مجلس املراقبة الشركة.

سيفاكومار) السيد  تعيين  (-

الكشمان،)السيد مات نورك،)السيد)

فيجانا بيدي سنكارا راو مادهافرابو،)

 Masen ووركة) كما8 صيد  السيد 

جدد) أعضاء) بصفتهم  (Capital

ملجلس مراقبة الشركة.

السيد) تعيين  معاننة  (-

بصفتها) حمدوش  الزهراء) فاطمة 

Masen Capital(ممثلة دائمة لشركة

املراقبة) مجلس  محضر  بموجب 
املنعقد بتاريخ)09)فبرانر)2021،)تقرر)

ما نلي:

والنة السيد) معاننة ايتهاء) (-

سايطيرزان بادمنطان بصفته رئيس)

مجلس املراقبة للشركة.

نورك) مات  السيد  تعيين  (-

بصفته رئيس جدند ملجلس املراقبة)

للشركة.

معاننة ايتهاء)والنتي السيد) (-

خوليو طوري كوتييرنز والسيد كما8)

صيد بصفتهم أعضاء)مجلس اإلدارة)

الجماعية للشركة.

خوليو) السيد  تعيين  (-

املصطفى) والسيد  كوتييرنز  طوري 

جدد مجلس اإلدارة) بوزيد كأعضاء)

الجماعية للشركة.

املصطفى) السيد  تعيين  (-
اإلدارة) مجلس  كرئيس  بوزيد 

الجماعية للشركة.
بالسجل) القايوني  اإلنداع  تم 
التجارية) املحكمة  لدى  التجاري 
بتاريخ) (114527 بالرباط تحت عدد)

07)ماي)2021.
ملخص قصد النشر

750I

  CABINET  KAMFIN DE LA COMPTABILITE ET

GESTION DES AFFAIRES

3N CONSTRUCTIONS 
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

 CABINET  KAMFIN(DE(LA
 COMPTABILITE(ET  GESTION

DES AFFAIRES
 RES RAHMA R PRINCIPAL 19
 OURIAGHEL 2 « RAHMA 1 «
 N°130 Tanger ، 0، TANGER

MAROC
 3N CONSTRUCTIONS وركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي املنطقة 
الصناعية كزيانة  قطعة رقم 437 

طنجة  - 90000 طنجة املغرب
تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

116739
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (18
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 3N ( (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CONSTRUCTIONS
بإنجاز) الشركة  غرض 
 CONSTRUCTIONS  :

.  METTALIQUES
املنطقة) (: عنوان املقر االجتماعي)
 437 رقم) قطعة  ( الصناعية كزيانة)

طنجة))-)90000)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: ( التليدي) يرمين  السيدة 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 500 ( (: ( السيدة نسرين التليدي)
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة يرمين التليدي))عنوايه)ا()
تجزئة انناس وارع الجيش امللكي رقم)

20)طنجة))90000)طنجة))املغرب.
السيدة نسرين التليدي))عنوايه)ا()
 RUE DU MONT D ARENE  6
 51100 REIMS France  51100

REIMS)فرنسا.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة يرمين التليدي))عنوايه)ا()
تجزئة انناس وارع الجيش امللكي رقم)

20)طنجة))90000)طنجة))املغرب
السيدة نسرين التليدي))عنوايه)ا()
 RUE DU MONT D ARENE  6
 51100 REIMS France  51100

REIMS)فرنسا
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
ماي) (25 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)4845.
751I

TQG FIDUCIAIRE

رقم 34 فحل الزفريتي لقصور 
املدينة مراكش

عقد تسيير حر ألصل تجاري))األشخاص)

املعنويون(
عقد تسيير حر ألصل تجاري

رقم 34 فحل الزفريتي لقصور 
املدننة مراكش

قي) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
 RIAD BB أعطى) (2020 يويبر) (03
بالسجل) املسجل  (MARRAKECH
التجارية) باملحكمة  (44559 التجاري)
لألصل) الحر  التسيير  حق  بمراكش 
فحل) (34 رقم) ب  الكائن  التجاري 
مراكش) املدننة  لقصور  الزفريتي 
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لفائدة) املغرب  مراكش  (40000  -

سنة) (5 ملدة) (TAGHLAOUI RIADS

تبتدئ من)01)يويبر)2020)و تنتهي في)

2025)مقابل مبلغ وهري) 31)أكتوبر)

قيمته)20.886)درهم.

752I

احسان للمناسبات

 IHSAN[  احسان للمناسبات

]LIL MONASSABATE

وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس وركة

احسان للمناسبات

ارض العلج الزيقة 75 رقم 21 طنجة 

طنجة، 90000، طنجة املغرب

 IHSAN LIL[  احسان للمناسبات

MONASSABATE[  وركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزأة 

املرس1 رقم 556 طنجة  90000 

طنجة  املغرب 

تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

95139

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�سى)

القايون) إعداد  تم  (2019 ننانر) (15

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 IHSAN LIL[ ( للمناسبات) احسان 

. ]MONASSABATE

قاعة) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

الحفالت.

تجزأة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 90000 ( طنجة) (556 رقم) املرس1)

طنجة))املغرب).
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)2019)سنة).
 10.000 ( الشركة:) رأسما8  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 100 ( (: السيدة احسان السعود)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السعود) احسان  السيدة 
عنوايه)ا()ارض العلج الزيقة)75)رقم)

21)طنجة)90000)طنجة املغرب).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السعود) احسان  السيدة 
عنوايه)ا()ارض العلج الزيقة)75)رقم)

21)طنجة)90000)طنجة املغرب
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
فبرانر) (08 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2019)تحت رقم)1110.
753I

FIDUCIAIRE 2006

ZOHA FOURNITURES
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

FIDUCIAIRE 2006
 LOT AMINE SIDI MAAROUF 52

N ، 20280، Casablanca(Maroc
ZOHA FOURNITURES وركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
أمين رقم 115 الطابق 2 سيدي 
معروف - 20280 الدارالبيضاء 

املغرب
تأسيس وركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
503319

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (15
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 
باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 ZOHA(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.FOURNITURES
غرض الشركة بإنجاز):)بيع كل ما)

نتعلق باملنتب و األدوات و الوراق.
تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
سيدي) (2 الطابق) (115 رقم) أمين 
الدارالبيضاء) (20280 (- معروف)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: الخردا8) السيدة زهرة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
الخردا8 عنوايه)ا() السيدة زهرة 
كاردن) ريهض  اقامة  يسرى  تجزئة 
 20000  16 عمارة03وقة)

الدارالبيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الخردا8 عنوايه)ا() السيدة زهرة 
كاردن) ريهض  اقامة  يسرى  تجزئة 
 20000  16 عمارة03وقة)

الدارالبيضاء)املغرب
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
 18 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)-.
754I

 CABINET COMPTABLE AL MESSOUDI

AHMED

ROFANA EXPRESS TRANS
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

 CABINET COMPTABLE AL
MESSOUDI AHMED

 AV(DE(LA(LIBERTE 80 IMM

 GIBRALTAR(BUREAU 21 C
 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
 ROFANA EXPRESS TRANS

وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي وارع 25 
رقم 12 تجزئة اللة الشافية الطابق 

األو8  - 90000 طنجة املغرب
تأسيس وركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
116717

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (05
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ROFANA EXPRESS TRANS
النقل) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

الوطني والدولي للبضائع.
 25 عنوان املقر االجتماعي):)وارع)
12)تجزئة اللة الشافية الطابق) رقم)

األو8))-)90000)طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: السيدة الشاط ويماء)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوايه)ا() السيدة الشاط ويماء)
زيقة اإلمام الشافعي رقم)72 90000 

طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوايه)ا() السيدة الشاط ويماء)
زيقة اإلمام الشافعي رقم)72 90000 

طنجة املغرب.
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باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (25 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)242680.

755I

BCMF

بروميوم سرفيس االهل
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

BCMF

زيقة إبن عائشة عمارة ثمان يخالت 

رقم الشقة 1 كليز مراكش، 40000، 

مراكش املغرب

بروميوم سرفيس االهل وركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي زيقة ابن 

عائشة عمارة ثمان يخالت وقة رقم 

1 جليز - 40000 مراكش املغرب

تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

115239

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (17

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

بروميوم سرفيس االهل.

محطة) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

خدمة السيارات

سائلة) محروقات  أو  وقود  تاجر 

الزيت و دهون صناعية.

:)زيقة ابن) عنوان املقر االجتماعي)

عائشة عمارة ثمان يخالت وقة رقم)

1)جليز)-)40000)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 50.000 ( الشركة:) رأسما8  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 250 ( (: فان�سي) محمد  السيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد احمد فان�سي):))250)حصة)
بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوايه)ا() فان�سي  محمد  السيد 
عمارة) الرحمان  عبد  سيدي  اقامة 
الرحمان) عبد  سيدي  (04 وقة) ا 
الدار البيضاء) (20180 ( عين الدئاب)

املغرب.
عنوايه)ا() فان�سي  احمد  السيد 
وارع االمير) (49 تجزئة البستان رقم)
مراكش) (40000 هللا) عبد  موالي 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوايه)ا() فان�سي  محمد  السيد 
اقامة سيدي عبد الرحمان عمارة ا)
سيدي عبد الرحمان عين) (04 وقة)
الدئاب))20180)الدار البيضاء)املغرب
عنوايه)ا() فان�سي  احمد  السيد 
وارع االمير) (49 تجزئة البستان رقم)
مراكش) (40000 هللا) عبد  موالي 

املغرب
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
ماي) (25 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2021)تحت رقم)124349.

756I

HARRANE CONSTRUCTION SARL AU

 HARRANE 
CONSTRUCTION SARLAU

وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس وركة

 HARRANE CONSTRUCTION
SARL AU

 N°1 ENTREE 3F(MARINA
 BEACH(MOHAMMEDIA ،
 20200، MOHAMMEDIA

MAROC
 HARRANE CONSTRUCTION 
SARLAU وركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 

1 املدخل 3F مارينا بيتش حي 

السيسطا  - 20260 محمدنة املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

28171

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�سى)

القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (06

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

((: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 HARRANE CONSTRUCTION

.SARLAU

و) للبناء) ( (: غرض الشركة بإنجاز)

األوغا8.

 1 رقم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

املدخل)3F)مارينا بيتش حي السيسطا))

- 20260)محمدنة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عالء)حران عنوايه)ا()فيال)

 20180  1 وازيس بوسكورة) (20 رقم)

بوسكورة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عالء)حران عنوايه)ا()فيال)

 20180  1 وازيس بوسكورة) (20 رقم)

بوسكورة املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

25)ماي) االبتدائية باملحمدنة))بتاريخ)

2021)تحت رقم)1229.

757I

مكتب الزياني عبد الحق و وركاؤه

MED CIM
وركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسما8 الشركة

مكتب الزياني عبد الحق و وركاؤه
126 وارع محمد الخامس عمارة 

سقيف  الطابق 1 الرقم 2  الجدندة 
الجدندة، 24000، الجدندة املغرب
MED CIM  وركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 10 تجزئة 

بكيري الشقة  رقم 2 - 24000 
الجدندة  املغرب .

رفع رأسما8 الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.13467
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
رفع) تم  (2021 ماي) (05 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسما8 
من) أي  درهم») (1.680.000»
 1.780.000» إلى) درهم») (100.000»
تقدنم حصص) ( (: عن طريق) درهم»)

يقدنة أو عينية.
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
ماي) (19 بتاريخ) ( االبتدائية بالجدندة)

2021)تحت رقم)26471.

758I

مكتب الزياني عبد الحق و وركاؤه

MED CIM
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

مكتب الزياني عبد الحق و وركاؤه
126 وارع محمد الخامس عمارة 

سقيف  الطابق 1 الرقم 2  الجدندة 
الجدندة، 24000، الجدندة املغرب
MED CIM  وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
بكيري -وقة  رقم 2  - 24000 

الجدندة  املغرب .
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.13467
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بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2020 يويبر) (16 في) املؤرخ 

املصادقة على):

تفويت السيد))ة())محمد معتصم)

أصل) من  اجتماعية  حصة  (500

)ة() السيد) ( لفائدة) حصة  (1.000

حفيظ بيداقي))بتاريخ)27)يويبر)2020.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم  (

 14 بتاريخ) ( بالجدندة) االبتدائية 

دجنبر)2020)تحت رقم)25725.

759I

AMJAD ANOUAR

MORAFMIOKA
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

AMJAD ANOUAR

 HAY(ESSALAM(BLOC 10 N°

 APPT 05 ، 14200، SIDI 84-83

SLIMANE MAROC

MORAFMIOKA وركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي وارع بئر 

ايزران مركب ادم رقم 87 - 14200 

سيدي سليمان املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3145

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (05

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MORAFMIOKA

االستيراد) (: غرض الشركة بإنجاز)

و التصدنر.

عنوان املقر االجتماعي):)وارع بئر)
 14200 -  87 ايزران مركب ادم رقم)

سيدي سليمان املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: السيد كرهيش املختار)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد كرهيش املختار عنوايه)ا()
حي الرياض رقم)423 14200)سيدي)

سليمان املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد كرهيش املختار عنوايه)ا()
حي الرياض رقم)423 14200)سيدي)

سليمان املغرب
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
بتاريخ) ( سليمان) بسيدي  االبتدائية 
17)ماي)2021)تحت رقم)125/2021.

760I

VOS SERVICE BOBINAGE

VOS SERVICE BOBINAGE
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

VOS SERVICE BOBINAGE
 N°35 RUE(HAROUNE

 ERRACHID PLACE DARME
MEKNES ، 50000، مكناس 

املغرب
 VOS SERVICE BOBINAGE

وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

 N°35 وعنوان مقرها اإلجتماعي
 RUE HAROUNE ERRACHID
 PLACE(DARME(MEKNES -

50000 مكناس املغرب
تأسيس وركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
48077

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2019 نوييو) (11

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 VOS (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SERVICE BOBINAGE

(: بإنجاز) الشركة  غرض 

 BOBINAGE ELECTRICITE

.GENERAL NEGOCE

 N°35 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 RUE HAROUNE ERRACHID

 PLACE DARME MEKNES -

50000)مكناس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: فرتوت) كما8  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوايه)ا() فرتوت  كما8  السيد 

 50000 مكناس) اكدا8  حي  (511

مكناس املغرب.

عنوايه)ا() ( السيدة هدى باحيدة)

ثكنة) الطالب  بئر  نحيى  اوالد  دوار 

سيدي قاسم) (16000 سيدي قاسم)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوايه)ا() باحيدة  هدى  السيدة 

ثكنة) الطالب  بئر  نحيى  اوالد  دوار 

سيدي قاسم) (16000 سيدي قاسم)

املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

نوليوز) (15 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

2019)تحت رقم)2968.

761I

FIDUCIAIRE GOUMRI

AMASRIO IMMOBILIERE
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جدند للشركة

FIDUCIAIRE GOUMRI

37 زيقة الوحدة ، 20130، 

الدارالبيضاء املغرب

AMASRIO IMMOBILIERE  وركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 59 وارع 

الزبيرابن العوام الصخور السوداء 

- - الدارالبيضاء املغرب.

تعيين مسير جدند للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.195375

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تعيين) (2021 مارس) (19 املؤرخ في)

السيد)ة() للشركة  جدند  مسير 

سراندي صالح كمسير آخر

تبعا لقبو8 استقالة املسير.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

 17 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)778303.

762I

FUTURE CONSEIL

STE WAGRO
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

FUTURE CONSEIL

50 زيقة نوسف بن تاوفين الطابق 

األو8 ، 26100، برويد املغرب

STE WAGRO وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار اوالد 

زير جماعة العاللية سيدي بن 

حمدون اوالد عبو - 26100 برويد 

املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

15223
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في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (17

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.WAGRO

تسمين) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

األبقار)،)العجو8

يقل البضائع.

دوار) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

اوالد زير جماعة العاللية سيدي بن)

برويد) (26100 (- حمدون اوالد عبو)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: منير) ناسمينة  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوايه)ا() منير  ناسمينة  السيد 

 10 رقم) (10 رقم) الجوهرة  تجزئة 

الدارالبيضاء) (20400 مومن) سيدي 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوايه)ا() منير  ناسمينة  السيد 

 10 رقم) (10 رقم) الجوهرة  تجزئة 

الدارالبيضاء) (20400 مومن) سيدي 

املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (27 بتاريخ) ( ببرويد) االبتدائية 

2021)تحت رقم)666.

763I

«LM.F.H.I IMMOBILIER»

»L.M.F.H.I IMMOBILIER»
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

«LM.F.H.I IMMOBILIER»

 Garage sis Lot Feddane Cheikh

 II-13, El(Jadida(EL(JADIDA،

24000، EL(JADIDA(MAROC

«L.M.F.H.I IMMOBILIER» وركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي مراب 

بتجزئة فدان الشيخ 2-13، الجدندة 

- 24000 الجدندة املغرب

تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

18169

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (21

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.«L.M.F.H.I IMMOBILIER»

غرض الشركة بإنجاز):)-)العمارات)

وبيع) تجزيء) (- العقري.) واالنعاش 

البقع األرضية املعدة للبناء.)-)أوغا8)

مختلفة والبناء..

مراب) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

بتجزئة فدان الشيخ)13-2،)الجدندة)

- 24000)الجدندة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: عنيبرة) اسماعيل  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

500)حصة) ( (: السيد أمين عنيبرة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد اسماعيل عنيبرة عنوايه)ا()
الجدندة)24000)الجدندة املغرب.

عنوايه)ا() عنيبرة  أمين  السيد 
الجدندة)24000)الجدندة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
ومواطن مسيري الشركة:

السيد اسماعيل عنيبرة عنوايه)ا()
الجدندة)24000)الجدندة املغرب

عنوايه)ا() عنيبرة  أمين  السيد 
الجدندة)24000)الجدندة املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
ماي) (24 بتاريخ) ( االبتدائية بالجدندة)

2021)تحت رقم)26497.

764I

دنوان الخبرة

STF ENGINEERING
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

دنوان الخبرة
مكتب 45 ، الطابق الثالث ، إقامة 
كاميليا ، زاوية وارع محمد دنوري 
ومحمد عبده القنيطرة ، 14000، 

القنيطرة املغرب
STF ENGINEERING وركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب  
رقم  45 الطابق  الثالث  إقامة  
كاميليا  تقاطع  وارع  محمد  

الدنوري  ومحمد  عبدو القنيطرة 
القنيطرة 14000 القنيطرة املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
60727

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (10
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STF (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ENGINEERING
مكتب) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

دراسة الهندسة املديية.
مكتب)) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
إقامة)) ( الثالث) ( الطابق) (45 ( رقم)
كاميليا))تقاطع))وارع))محمد))الدنوري))
القنيطرة) القنيطرة  عبدو  ( ومحمد)

14000)القنيطرة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوايه)ا() الفياللي  رويد  السيد 
زيقة)7)رقم)168)حي معمورة)14000 

القنيطرة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوايه)ا() الفياللي  رويد  السيد 
زيقة)7)رقم)168)حي معمورة)14000 

القنيطرة املغرب
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
25)ماي) االبتدائية بالقنيطرة))بتاريخ)

2021)تحت رقم)3207.

765I

HTA CONSEIL

VALDI TECH
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

HTA CONSEIL
ملتقى وارع محمد الخامس ووارع 
ألبير األو8 الطابق السابع مكتب 

رقم 709 -، 20060، الدار البيضاء 
املغرب

VALDI TECH وركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 59 وارع 
الزرقطوني الطابق 11 املكتب رقم 
32 - 20360 الدار البيضاء املغرب
تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
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رقم التقييد في السجل التجاري : 

504487

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (06

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 VALDI(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.TECH

تقدنم) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

خدمات يظام املعلومات و البرمجيات

األجهزة) وبيع  وتصدنر  استيراد 

املعلوماتية و البرمجيات.

59)وارع) عنوان املقر االجتماعي):)

رقم) املكتب  (11 الطابق) الزرقطوني 

32 - 20360)الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 200.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد هال8 خليل):))1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد هال8 يبيل):))1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد هال8 خليل عنوايه)ا()زيقة)

الدار) (20210 حي الهناء) (13 رقم) (30

البيضاء)املغرب.

عنوايه)ا() يبيل  هال8  السيد 

تجزئة الحكمة)09)بوسكورة)27182  

النواصر))املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد هال8 خليل عنوايه)ا()زيقة)

الدار) (20210 حي الهناء) (13 رقم) (30

البيضاء)املغرب

عنوايه)ا() يبيل  هال8  السيد 

تجزئة الحكمة)09)بوسكورة)27182  

النواصر))املغرب.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
 27 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)780026.

766I

fiduciaire(abrouki(khadija

STE SOULAIMI CUIR
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

fiduciaire(abrouki(khadija
 bab(doukkala(imm(habouss(N°7
 marrakech ، 40000، marrakech

maroc
STE SOULAIMI CUIR  وركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي باب 
الدباغ دار الدباغ الطنجير رقم 151 

مراكش  - 40000 مراكش املغرب
تأسيس وركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
115003

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (03
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. SOULAIMI CUIR
االستيراد) (: غرض الشركة بإنجاز)
الجلدنة+يقل) والتصدنر+السلع 

السلع الدولي والوطني).
حي باب) (: عنوان املقر االجتماعي)
 151 الدباغ دار الدباغ الطنجير رقم)

مراكش))-)40000)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: محمد) سليمي  السيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوايه)ا() محمد  سليمي  السيد 
الزهور)02)رقم))46)تاكريايت النخيل)

الجنوبي))40000)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوايه)ا() محمد  سليمي  السيد 
الزهور)02)رقم))46)تاكريايت النخيل)

الجنوبي))40000)مراكش املغرب
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 
رقم) تحت  (2021 ماي) (17

.M05_21_2343406
767I

FIDUCO TANTAN

RIFAP
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

FIDUCO TANTAN
 AVENUE(HASSAN(II ، 82010،

TAN-TAN maroc
RIFAP وركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
551 املنطقة التجارية ميناء طايطان 

الوطية - 82010 طايطان املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.3669

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2021 ماي) (19 في) املؤرخ 

املصادقة على):
افقير) ميمون  )ة() السيد) تفويت 
أصل) من  اجتماعية  حصة  (100
1.000)حصة لفائدة))السيد))ة()كريم)

بالدوان بتاريخ)19)ماي)2021.
افقير) ميمون  )ة() السيد) تفويت 
أصل) من  اجتماعية  حصة  (900
)ة() السيد) ( لفائدة) حصة  (1.000
ماي) (19 بتاريخ) بيش  ڤيتا8  وركة 

.2021

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم  (

ماي) (27 بتاريخ) ( االبتدائية بطايطان)

2021)تحت رقم)141/2021.

768I

NEW C.A.A.T. Sarl Au

بطوطة كاش
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

NEW(C.A.A.T. Sarl(Au

 Av. la(Montagne, Immeuble

 Chakroune(n°14, 3° étage(n°14

، 90040، Tanger(Maroc

بطوطة كاش وركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي ابن 

بطوطة رقم 57 - 90100 طنجة 

املغرب

تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

116729

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (05

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)بطوطة)

كاش.

تحويل) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

األموا8 و خدمات مختلفة.

ابن) حي  (: عنوان املقر االجتماعي)

طنجة) (90100  -  57 رقم) بطوطة 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

((: السيد محمد سعيد احسيسن)

500)حصة بقيمة)100)درهم للحصة)

 500 ( (: السيد عثمان احسيسن)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
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والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

احسيسن) سعيد  محمد  السيد 
 136 تجزئة البساتين رقم) عنوايه)ا()

90100)طنجة املغرب.
احسيسن) عثمان  السيد 
 9 رقم) بطوطة  ابن  حي  عنوايه)ا()

90100)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
احسيسن) سعيد  محمد  السيد 
 136 تجزئة البساتين رقم) عنوايه)ا()

90100)طنجة املغرب
احسيسن) عثمان  السيد 
 9 رقم) بطوطة  ابن  حي  عنوايه)ا()

90100)طنجة املغرب
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
ماي) (25 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)242686.

769I

مستأمنة املتنبي للمحاسبة

 BEST COMPANY
 AGRICULTURAL

IRRIGATION EQUIPEMENT
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

مستأمنة املتنبي للمحاسبة
130 وارع املتنبي الطابق 2 ، 

23000، بني مال8 املغرب
 BEST COMPANY

 AGRICULTURAL IRRIGATION
EQUIPEMENT وركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي مرآب 

اوالد اعيش طريق الوطنية رقم 8  - 
23000 بني مال8 املغرب

تأسيس وركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
11539

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (21
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 BEST (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

 COMPANY AGRICULTURAL

.IRRIGATION EQUIPEMENT
الري) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

بتنقيط

استيراد وتصدنر

تاجر عقاقير.

مرآب) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 -   8 اوالد اعيش طريق الوطنية رقم)

23000)بني مال8 املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد زوهير البشير):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد مراد بوعالكة):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوايه)ا() البشير  زوهير  السيد 

حي االمل وارع الحسن الثاني تجزئة)

النمة) اوالد  السبت  سوق  الفضل 

23203)فقيه بن صالح املغرب.

عنوايه)ا() بوعالكة  مراد  السيد 

تجزئة جاد الرقم)2 23000)بني مال8)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوايه)ا() البشير  زوهير  السيد 

حي االمل وارع الحسن الثاني تجزئة)

النمة) اوالد  السبت  سوق  الفضل 

23203)فقيه بن صالح املغرب

عنوايه)ا() بوعالكة  مراد  السيد 

تجزئة جاد الرقم)2 23000)بني مال8)

املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

26)ماي) )بتاريخ) االبتدائية ببني مال8)

2021)تحت رقم)595.

770I

GLAMOUR ROUGE

GLAMOUR ROUGE
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

GLAMOUR ROUGE
6 الطابق 2 عمارة البردعي وارع 

الحسن األو8 جليز مراكش ، 
40000، مراكش املغرب

GLAMOUR ROUGE وركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 6 الطابق 
2 عمارة البردعي وارع الحسن األو8 

جليز  - 40000 مراكش املغرب
تأسيس وركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
115029

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (12
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.GLAMOUR ROUGE
مركز) (: بإنجاز) الشركة  غرض 
العنانة بالجما8،)التجميل،)الحالقة،)

بيع ووراء)منتوجات التجميل.
عنوان املقر االجتماعي):)6)الطابق)
2)عمارة البردعي وارع الحسن األو8)

جليز))-)40000)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: لكريبي) حياة  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 1000 (: لكريبي) حياة  السيدة  (

بقيمة)100)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوايه)ا() لكريبي  حياة  السيدة 

5)الصويرة) 584)وارع العقبة تجزئة)

40000)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوايه)ا() لكريبي  حياة  السيدة 

5)الصويرة) 584)وارع العقبة تجزئة)

40000)مراكش املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (20 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2021)تحت رقم)6164.

771I

expert comptable

EON
وركة ذات املسؤولية املحدودة

حل وركة

expert comptable

 avenue(des(FAR ، 2020، 44

CASABLANCA MAROC

EON وركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي 22 زيقة 

دجل راسين البيضاء - 20200 الدار 

البيضاء املغرب.

حل وركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.263499

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

2020)تقرر حل) 31)دجنبر) املؤرخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  وركة 

درهم) (10.000 مبلغ رأسمالها) ( (EON
زيقة) (22 اإلجتماعي) مقرها  وعنوان 

دجل راسين البيضاء)-)20200)الدار)

غياب) (: (8 يتيجة  املغرب  البيضاء)

العمل.
زيقة) (22 و حدد مقر التصفية ب)

(- البيضاء) الدار  ايفا  رسين  دنلج 

20500)الدار البيضاء)املغرب.)

و عين:

و) مدندش  ( ( يجيب) السيد)ة()

51)وارع عبد االطيف بن) عنوايه)ا()

املغرب) الدار البيضاء) (20200 قدور)

كمصفي))ة()للشركة.
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وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
 12 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبرانر)2021)تحت رقم)765387.

772I

ACOMS Consulting

IT PROSECURITY
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

ACOMS Consulting
رقم 2 عمارة 13 وارع ادريس 2 م ج 

، 50000، مكناس املغرب
IT PROSECURITY وركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي وارع أبو 
حسن املريني إقامة أميرة 2 وقة 25 
املدننة الجدندة - 50000 مكناس 

املغرب
تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

53303
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (07
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 IT (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PROSECURITY
إنشاء) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

املواقع و التطبيقات اإللكترويية)).
عنوان املقر االجتماعي):)وارع أبو)
 25 2)وقة) حسن املريني إقامة أميرة)
مكناس) (50000 (- الجدندة) املدننة 

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: توفيق) الناصري  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 500 ( (: منير) الخنشوفي  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد الناصري توفيق عنوايه)ا()

قطاع دا8 رقم)81)البساتين))50000 

مكناس املغرب.

عنوايه)ا() منير  الخنشوفي  السيد 

51150)سبع) حي انت مزوز الجدندة)

عيون املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوايه)ا() منير  الخنشوفي  السيد 

51150)سبع) حي انت مزوز الجدندة)

عيون املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (21 بتاريخ) ( بمكناس) التجارية 

2021)تحت رقم)2514.

773I

ACOMS Consulting

LYTECH
وركة ذات املسؤولية املحدودة

استدراك خطٍإ

بالجريدة) وقع  خطٍإ) استدراك 

الرسمية

ACOMS Consulting

رقم)2)عمارة)13)وارع ادريس)2)م)

ج)،)50000،)مكناس املغرب

املسؤولية) ذات  وركة  (LYTECH

املحدودة

رقم) اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  (

(- م.ج) (2 ادريس) وارع  (13 عمارة) (2

50000)مكناس املغرب.

بالجريدة) وقع  خطٍإ) إستدراك 

الرسمية عدد)5660)بتاريخ)21)أبريل)

.2021

عالء) باحسين  السيد  (: من) بدال 

 50.000 بقيمة) حصة  (500 الدنن:)

درهم للحصة.

السيد ابوييدان محمد عمر:)500 
حصة بقيمة)50.000)درهم للحصة.

عالء) باحسين  السيد  (: نقرأ)
الدنن:)500)حصة بقيمة)100)درهم)

للحصة.
السيد ابوييدان محمد عمر:)500 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
الباقي بدون تغيير.

774I

COMICONE

ELECTRO VINGT DEUX
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

COMICONE
رقم 1، عمارة 6، اقامة ابن سينا ، 

50000، مكناس املغرب
ELECTRO VINGT DEUX وركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 17، 
عمارة 167، االحمدنة  - 50050 

مكناس املغرب
تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

53355
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (18
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ELECTRO VINGT DEUX
أوغا8) (: بإنجاز) الشركة  غرض 
أوغا8) و  اص  َرصَّ الكهرباء،أوغا8 

مختلفة).
(،17 :)رقم) عنوان املقر االجتماعي)
 50050 (- ( االحمدنة) (،167 عمارة)

مكناس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

بووبكة)))))))))))))))))))))))))) العزيز  عبد  السيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (800   :

للحصة).
 200 ( (: ( السيدة وكيرة بووبكة)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
بووبكة))) العزيز  عبد  السيد 
(،167 عمارة) (،17 رقم) عنوايه)ا()

االحمدنة)3 50050)مكناس املغرب.
السيدة وكيرة بووبكة))عنوايه)ا()
 3 االحمدنة) (،167 عمارة) (،17 رقم)

50050)مكناس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
بووبكة))) العزيز  عبد  السيد 
(،167 عمارة) (،17 رقم) عنوايه)ا()

االحمدنة)3 50050)مكناس املغرب
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
ماي) (27 بتاريخ) ( بمكناس) التجارية 

2021)تحت رقم)2619.

775I

عاد8 الزميتة)-)محاسب-

MAGIC COLLE
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

عاد8 الزميتة - محاسب-
250 حي االدارسة بلوك 2 تازة ، 

35000، تازة املغرب
MAGIC COLLE وركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي جماعة 

الصميعة عقبة الحليمي  - 35325 
تازة املغرب

تأسيس وركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
6035

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (06
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.
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عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MAGIC COLLE
غرض الشركة بإنجاز):)-تصنيع و)

تلفيف غراء)الزليج
-البناء)و األوغا8 املختلفة.

جماعة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 35325 (- ( الصميعة عقبة الحليمي)

تازة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد زهير امطيطو)):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
السيد عبد هللا بن ويحة)):))500 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوايه)ا() ( امطيطو) زهير  السيد 
تازة) (35000 ( حي األدارسة) (2 مج) (64

املغرب.
ويحة)) بن  هللا  عبد  السيد 
الحي) و  مجموعة  (357 عنوايه)ا()

الحسني))35000)تازة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
)عنوايه)ا() السيد ووقي امطيطو)
 64 رقم) (2 مجموعة) األدارسة  حي 

35000)تازة املغرب
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
االبتدائية بتازة))بتاريخ)27)ماي)2021 

تحت رقم)292/2021.
776I

عاد8 الزميتة)-)محاسب-

TREBAK AMEUBLEMENT
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسما8 الشركة

عاد8 الزميتة - محاسب-
250 حي االدارسة بلوك 2 تازة ، 

35000، تازة املغرب
 TREBAK AMEUBLEMENT

وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 153 حي 

املسعودنة  - 35000 تازة املغرب.

رفع رأسما8 الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5815

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

رفع) تم  (2021 ماي) (17 في) املؤرخ 

قدره) بمبلغ  الشركة  رأسما8 

«200.000)درهم»)أي من)«100.000 

عن) درهم») (300.000» إلى) درهم»)

أو) يقدنة  حصص  تقدنم  ( (: طريق)

عينية.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

االبتدائية بتازة))بتاريخ)27)ماي)2021 

تحت رقم)293/2021.

777I

عاد8 الزميتة)-)محاسب-

TREBAK AMEUBLEMENT
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تعيين مسير جدند للشركة

عاد8 الزميتة - محاسب-

250 حي االدارسة بلوك 2 تازة ، 

35000، تازة املغرب

  TREBAK AMEUBLEMENT

وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 132 

حي املسعودنة  - 35000 تازة املغرب.

تعيين مسير جدند للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5815

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تعيين) تم  (2021 ماي) (17 في) املؤرخ 

السيد)ة()) للشركة  جدند  مسير 

القاسمي كريم كمسير وحيد

تبعا لقبو8 استقالة املسير.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

االبتدائية بتازة))بتاريخ)27)ماي)2021 

تحت رقم)293/2021.

778I

كبادكاف

TOSCA FOOD
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

كبادكاف

49 وارع الجيش امللكي 
الطابق4رقم13 ، 62000، الناضور 

املغرب

TOSCA FOOD وركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي وارع طه 

حسين زيقة 69 رقم 12  وارع طه 

حسين زيقة 69 رقم 12  62000 

الناضور املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1080

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (21

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TOSCA FOOD

استيراد) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

وتصدنر و توزيع املواد الغدائية ومواد)

النضافة ومستحضرات التجميل..

وارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
وارع) ( (12 رقم) (69 طه حسين زيقة)
طه حسين زيقة)69)رقم)12  62000 

الناضور املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: السيد القدوري محمد)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد القدوري محمد عنوايه)ا()

 62402 تمسمان) اجدنر  دوار 

الدريوش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد القدوري محمد عنوايه)ا()

 62402 تمسمان) اجدنر  دوار 

الدريوش املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (27 بتاريخ) ( االبتدائية بالناضور)

2021)تحت رقم)1080.

779I

جيني))فيزنو

SCE EXPERTISE
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جدند للشركة

جيني  فيزنو

36 زيقة عمان ، 12000، الدار 

البيضاء املغرب

SCE EXPERTISE  وركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

 D14 وعنوان مقرها اإلجتماعي وقة

اقامة DIAMANT VERT جماعة 

موالي عبد هللا الجدندة - 15000 

الجدندة املغرب.

تعيين مسير جدند للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.15617

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم تعيين) (2021 فبرانر) (08 املؤرخ في)

السيد)ة() للشركة  جدند  مسير 

BICHET ADRIEN DENIS JEAN-

JACUES)كمسير وحيد

تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

االبتدائية بالجدندة))بتاريخ)08)مارس)

2021)تحت رقم)26133.

780I
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STE ADRAR FINANCE SARL AU

 STE PALMERAIE ZIZ

NEGOCE SARL
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

STE ADRAR FINANCE SARL AU

333 وارع محمد الخامس ، 

45800، تنغير املغرب

 STE PALMERAIE ZIZ NEGOCE

SARL وركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر 

اسرير  جماعة ورفاء مدغرة 52023 

الرويدنة املغرب

تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

14267

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القايون) (2020 أكتوبر) (05

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PALMERAIE ZIZ NEGOCE SARL

غرض الشركة بإنجاز):)1()ممون);)

وجميع ايواع خدمات املطعمة

والندوات) امللتقيات  تنظيم  ()2

واملؤتمرات)

3()التجارة بالجملة او بالتقسيط.

قصر) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

اسرير))جماعة ورفاء)مدغرة)52023 

الرويدنة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسما8  مبلغ 

80.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:

 560 ( (: اعنزو8) اما8  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد نوسف الحسناوي)):))240 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوايه)ا() اعنزو8  اما8  السيدة 
زيقة سال رقم)17)مكرر وارع العلويين)
حي املحيط)52000)الرويدنة املغرب.
الحسناوي)) نوسف  السيد 
مكرر) (17 رقم) سال  زيقة  عنوايه)ا()
 52000 املحيط) حي  العلويين  وارع 

الرويدنة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الحسناوي)) نوسف  السيد)))
مكرر) (17 رقم) سال  زيقة  عنوايه)ا()
 5200 املحيط) حي  العلويين  وارع 

الرويدنة املغرب
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
 28 بتاريخ) ( بالرويدنة) االبتدائية 

أكتوبر)2020)تحت رقم)379.
781I

جيني))فيزنو

SCE EXPERTISE
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

جيني  فيزنو
36 زيقة عمان ، 12000، الدار 

البيضاء املغرب
SCE EXPERTISE  وركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

 D14 وعنوان مقرها اإلجتماعي وقة
اقامة DIAMANT VERT جماعة 
موالي عبد هللا الجدندة - 15000 

الجدندة املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.15617

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في)08)فبرانر)2021)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 DIAMANT اقامة) (D14 «وقة)
هللا) عبد  موالي  جماعة  (VERT
15000)الجدندة املغرب») الجدندة)-)
258)حي بن طويل)) 29)زيقة) إلى)«رقم)
حي بن) (258 زيقة) (29 رقم) (15000  -

طويل)))املغرب».

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
االبتدائية بالجدندة))بتاريخ)08)مارس)

2021)تحت رقم)26133.
782I

CAP AUDIT

TRANS BOL
وركة ذات املسؤولية املحدودة

حل وركة

CAP AUDIT
 YAACOUB(EL(MANSOUR 2

 ETG 3 N 5 -TANGER ، 90000،
TANGER MAROC

TRANS BOL  وركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي 18 وارع 
اوهبار البرانس 1 - 90000 طنجة 

املغرب.
حل وركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.48019

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2020)تقرر حل) 24)دجنبر) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  وركة 
رأسمالها) مبلغ  ( ( (TRANS BOL
مقرها) وعنوان  درهم  (100.000
وارع اوهبار البرانس) (18 اإلجتماعي)
1 - 90000)طنجة املغرب يتيجة 8):)

تدهور النشاط التجاري.
و حدد مقر التصفية ب)18)وارع)
طنجة) (90000  -  1 البرانس) اوهبار 

املغرب.)
و عين:

السيد)ة()عبد السالم))ابو العيش)
فرسيوة القصر الصغير) و عنوايه)ا()
طنجة املغرب) (94152 فحص ايجرة)

كمصفي))ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
العقود تبليغ  محل  و   املخابرة 

)و الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
فبرانر) (19 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)1695.
783I

FIDU.PRO CONSULTING

SAMA KITCHEN
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

FIDU.PRO CONSULTING
ملتقى وارع اميل زوال و زيقة غيثل 
الطابق11 رقم 29  الدار البيضاء ، 

0، الدار البيضاء املغرب
SAMA KITCHEN وركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 

اقامة امليعراج مركز 2 ملتقى 
وارع عبداملومن ووارع ايوا8 

الدارالبيضاء - 0000 الدار اليضاء 
املغرب

تأسيس وركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
498713

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 ننانر) (04
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 SAMA(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.KITCHEN
مطعم) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

بسعر ثابت
)مقهى.

اقامة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
وارع) ملتقى  (2 مركز) امليعراج 
عبداملومن ووارع ايوا8 الدارالبيضاء)

- 0000)الدار اليضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
((: العلمي) مشيش  مامون  السيد 
500)حصة بقيمة)100)درهم للحصة)
500)حصة) ( (: .السيد سليم كسوس)

بقيمة)100)درهم للحصة).
(: العلمي) مشيش  مامون  السيد 

50000)بقيمة)100)درهم.
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 50000 (: كسوس) سليم  السيد 

بقيمة)100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

العلمي) مشيش  مامون  السيد 
حي) جنزبيل  زيقة  (9 عنوايه)ا()

 0000 ( الدارالبيضاء) ايفا  (3 الراحة)

الدارالبيضاء)املغرب.

عنوايه)ا() كسوس  سليم  السيد 
بركون) سالوي  ادريس  وارع  (31

الدارالبيضاء) (0000 الدارالبيضاء)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

العلمي) مشيش  مامون  السيد 
زيقة جنزبيل حي الراحة) (9 عنوايه)ا()

الدار) (0000 ( الدارالبيضاء) ايفا  (3

اليضاء)املغرب

عنوايه)ا() كسوس  سليم  السيد 
بركون) سالوي  ادريس  وارع  (31

الدارالبيضاء) (0000 الدارالبيضاء)

املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

(- بتاريخ) ( البيضاء) بالدار  التجارية 

تحت رقم)-.

784I

CONSEIL(&(ASSISTANCE(FINANCE

LINKS SOLUTIONS
وركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسما8 الشركة

 CONSEIL & ASSISTANCE

FINANCE

 28RUE(DE(PROVINS 4éme

 ETAGE(N°11 CASABLANCA،

20310، Casablanca(Maroc

LINKS SOLUTIONS وركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 147 

وارع الحاج عمر الريفي - 20100 

الدارالبيضاء املغرب.
رفع رأسما8 الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.229789

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم) (2020 يويبر) (04 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسما8  رفع 

«700.000)درهم»)أي من)«300.000 

عن) درهم») (1.000.000» إلى) درهم»)

إدماج احتياطي أو أرباح أو) ( (: طريق)

عالوات إصدار في رأس املا8.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

 25 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يويبر)2020)تحت رقم)755110.

785I

CABINET CONSULTING TOGESTION SARL

STE TIERRA TRAVAUX
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

 CABINET CONSULTING

TOGESTION SARL

 av. hassan(II(bloc 1 N° 21 ،

72000، السمارة املغرب

STE TIERRA TRAVAUX وركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

السالم 04 بلوك اف الرقم 10 

السمارة - 72000 السمارة املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2289

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (23

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TIERRA TRAVAUX

اوغا8) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

عامة واوغا8 البناء.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 10 الرقم) اف  بلوك  (04 السالم)

السمارة)-)72000)السمارة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: الداه) سالمة  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوايه)ا() الداه  سالمة  السيد 
 06 بلوك ج رقم) (02 السالم) تجزئة 

السمارة)72000)السمارة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوايه)ا() الداه  سالمة  السيد 
 06 بلوك ج رقم) (02 السالم) تجزئة 

السمارة)72000)السمارة املغرب
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
ماي) (03 بتاريخ) ( االبتدائية بالسمارة)

2021)تحت رقم)100/2021.
786I

CONSEIL(&(ASSISTANCE(FINANCE

IBF TRANS
وركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

 CONSEIL & ASSISTANCE
FINANCE

 28RUE(DE(PROVINS 4éme
 ETAGE(N°11 CASABLANCA،

20310، Casablanca(Maroc
IBF TRANS وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  8 

زيقة محمد اللعرو�سي  الطابق 
B1 1 إقامة الصغير - 20300 

الدارالبيضاء املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.430693

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)24)نوليوز)2020)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

الطابق) ( زيقة محمد اللعرو�سي) (8 (»

 20300 (- الصغير) إقامة  (B1  1

زيقة) (28 (» إلى) املغرب») الدارالبيضاء)

 20210 -  6 2)رقم) بروفانس الطابق)

الدارالبيضاء))املغرب».

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

 05 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أكتوبر)2020)تحت رقم)748488.

787I

CABINET CONSULTING TOGESTION SARL

STE STAR LAND SAHARA
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

 CABINET CONSULTING

TOGESTION SARL

 av. hassan(II(bloc 1 N° 21 ،

72000، السمارة املغرب

 STE STAR LAND SAHARA

وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي وارع 

موالي حفيظ زيقة ام وكاك الرقم 

06 الطابق االو8  - 72000 السمارة 

املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

2293

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (28

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.STAR LAND SAHARA

أوغا8) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

البناء)واوغا8 عامة.
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وارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
موالي حفيظ زيقة ام وكاك الرقم)
72000)السمارة) (- ( 06)الطابق االو8)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: ادخيل) الوالي  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوايه)ا() ادخيل  الوالي  السيد 
 27 الرقم) حفيظ  موالي  وارع 

السمارة)72000)السمارة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوايه)ا() ادخيل  الوالي  السيد 
 27 الرقم) حفيظ  موالي  وارع 

السمارة)72000)السمارة املغرب
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
ماي) (04 بتاريخ) ( االبتدائية بالسمارة)

2021)تحت رقم)102/2021.
788I

CONSEIL(&(ASSISTANCE(FINANCE

MN TECHNOLOGIES
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

 CONSEIL & ASSISTANCE
FINANCE

 28RUE(DE(PROVINS 4éme
 ETAGE(N°11 CASABLANCA،

20310، Casablanca(Maroc
MN TECHNOLOGIES وركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 76A  وعنوان مقرها اإلجتماعي

وارع خريبكة الطابق 5 رقم 13  - 
20300 الدارالبيضاء املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.395245
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)05)مارس)2020)تم))تحويل))
للشركة) الحالي  االجتماعي  املقر 
الطابق) خريبكة  وارع  (76A (» من)

الدارالبيضاء) (20300  -   13 رقم) (5

 13 «وارع بوملان عمارة) إلى) املغرب»)

 20400 (- السفلي) الطابق  (13 درج)

الدارالبيضاء))املغرب».

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

 13 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ننانر)2021)تحت رقم)761033.

789I

OREA

AUDECEO
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

OREA

RES(M ، 20000، CASA(MAROC

AUDECEO وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 265 

وارع الزرقطوني طابق 9، رقم 

92، الدارالبيضاء - 28810  

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

497243

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القايون) (2021 فبرانر) (05

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AUDECEO

مشورة) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

للشركات.

 265 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

(،92 رقم) (،9 وارع الزرقطوني طابق)

الدارالبيضاء)-)28810))الدارالبيضاء)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
الودغيري) نوسف  السيد 

رياض) تجزئة  (25 قطاع) عنوايه)ا()

حي الرياض) (13 األطر عمارة ا وقة)

10100)الرباط املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة انمان الودغيري عنوايه)ا()

تجزئة اكيدر رقم)5)وارع االمير ي عبد)

هللا)40000)مراكش املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

 01 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أبريل)2021)تحت رقم)12520.

790I

CONSEIL(&(ASSISTANCE(FINANCE

SERVICES BIFO
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 CONSEIL & ASSISTANCE

FINANCE

 28RUE(DE(PROVINS 4éme

 ETAGE(N°11 CASABLANCA،

20310، Casablanca(Maroc

SERVICES BIFO وركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي  28 زيقة 

بروفانس الطابق  السفلي - 20230 

الدارالبيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.402055

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2020 نوليوز) (21 في) املؤرخ 

املصادقة على):

لطيفة بخعي) ( )ة() تفويت السيد)

500)حصة اجتماعية من أصل)100 

مصطفى)) )ة() السيد) ( لفائدة) حصة 

أيحاس بتاريخ)21)نوليوز)2020.

لطيفة بخعي) ( )ة() تفويت السيد)

أصل) من  اجتماعية  حصة  (500

100)حصة لفائدة))السيد))ة()سعيد)

بوزهري بتاريخ)21)نوليوز)2021.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم  (

 22 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

دجنبر)2020)تحت رقم)758552.

791I

CAP AUDIT

CONSERVAS ANCHOMAR
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل وركة

CAP AUDIT

 YAACOUB(EL(MANSOUR 2

 ETG 3 N 5 -TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

  CONSERVAS ANCHOMAR

وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي دار  

الشاوي  الجدندة    - 90052 طنجة  

املغرب.

حل وركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.105207

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

2020)تقرر حل) 18)دجنبر) املؤرخ في)

وركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

 CONSERVAS الوحيد) الشريك 

رأسمالها) مبلغ  ( ( (ANCHOMAR

مقرها) وعنوان  درهم  (100.000

اإلجتماعي دار))الشاوي))الجدندة))))-)

(: (8 يتيجة  املغرب  ( طنجة) (90052
تدهور النشاط التجاري

دار)) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

الشاوي))الجدندة))))-)90052)طنجة))

املغرب..)

و عين:

و) ( مفتاح) ( ( ويماء) السيد)ة()

عنوايه)ا()البوغاز وارع محمد أحمد)

البقالي رقم)7  90000)طنجة))املغرب)

كمصفي))ة()للشركة.
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وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (11 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)4458.

792I

CECOGEL / SARL

ORIENTAL EURO TOURS
مجموعة ذات النفع االقتصادي

تأسيس وركة

CECOGEL / SARL

 RUE MED ABDOU IMM

 ESSAADA(BLOC(C 1° ETAGE

 N°1 - OUJDA ، 60000، OUJDA

MAROC

 ORIENTAL EURO TOURS

مجموعة ذات النفع االقتصادي

وعنوان مقرها اإلجتماعي وجدة، 
زيقة كازاباليكا 36، اقامة قهوي 

عمر الشقة رقم 9 الطابق الثالت - 

60000 وجدة املغرب

تأسيس مجموعة ذات النفع 

االقتصادي 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

36829

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القايون) (2021 فبرانر) (01

النفع) ذات  ملجموعة  األسا�سي 

االقتصادي باملميزات التالية:

ذات) مجموعة  (: الشركة) وكل 

النفع االقتصادي.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ORIENTAL EURO TOURS

النقل) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

السياحي.

وجدة،) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
قهوي) اقامة  (،36 كازاباليكا) زيقة 

(- الطابق الثالت) (9 عمر الشقة رقم)

60000)وجدة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (500 ( (: السيد خالد لزعر)
بقيمة)100)درهم للحصة).

 500 ( (: ( بغدادي) طالب  السيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

بقيمة) (500 (: السيد خالد لزعر) (
100)درهم.

 500 (: بغدادي) طالب  السيد 
بقيمة)100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوايه)ا() لزعر  خالد  السيد 
وجدة،)حي القدس زيقة الخليل رقم)

22 60000)وجدة املغرب.
عنوايه)ا() بغدادي  طالب  السيد 
وجدة،)حي النصر زيقة تابوك)60000 

وجدة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوايه)ا() لزعر  خالد  السيد 
وجدة،)حي القدس زيقة الخليل رقم)

22. 60000)وجدة املغرب
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
مارس) (15 بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

2021)تحت رقم)907.
793I

مكتب االستاذة ليلى بنكيران

 PROKONECT
 OUTSOURCING»

»S.A.R.L.A.U
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

مكتب االستاذة ليلى بنكيران
وارع يعقوب املنصور، عمارة 283، 
رقم 12 الطابق الثاني الدارالبيضاء، 

20000، الدارالبيضاء املغرب
 PROKONECT(OUTSOURCING»
S.A.R.L.A.U» وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 

الدارالبيضاء 3 زيقة فرانسوا 

بونسارد وقة 8 - 20000 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

502587

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 ننانر) (05

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 PROKONECT(OUTSOURCING»

.«S.A.R.L.A.U

للشركة) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

هدف في املغرب كما في جميع البلدان

وإدارية) مالية  استشارات  (-

للشركات)]...[

(: االجتماعي) املقر  عنوان 
فرانسوا) زيقة  (3 الدارالبيضاء)

 20000  -  8 وقة) بونسارد 

الدارالبيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأسما8  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

السيدة سلمى حاتم):))100)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوايه)ا() حاتم  سلمى  السيدة 
فرانسوا) زيقة  (3 الدارالبيضاء)

بونسارد الطابق)4)وقة)8)حي النخيل)

20000)الدارالبيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوايه)ا() حاتم  سلمى  السيدة 
فرانسوا) زيقة  (3 الدارالبيضاء)

بونسارد الطابق)4)وقة)8)حي النخيل)

20000)الدارالبيضاء)املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
 10 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)777764.
794I

اسموب

SOLIDET SARL
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

اسموب
 RUE(ACH(ATTAOUI(RIAD 36 45
 LOCAL 1A(TANGER ، 90000،

TANGER املغرب
SOLIDET SARL وركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 

الفويطين، زيقة محمد بن عبد هلل 
رقم 75, الطابق 1 رقم 28 - 90000 

طنجة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.21129

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2021 أبريل) (01 في) املؤرخ 

املصادقة على):
ادريس اسمار) )ة() تفويت السيد)
أصل) من  اجتماعية  حصة  (2.500
)ة() السيد) ( لفائدة) حصة  (5.000
 01 بتاريخ) (ESTRELLA HOLDING

أبريل)2021.
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم  (
ماي) (03 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)241935.
795I

FLASH ECONOMIE

FML PETROLEUM
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

FML PETROLEUM
وركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك واحد
رأسمالها 00، 100.000 درهم

وارع كلميمة زيقة بني عمير إقامة 
حيدر جاسم 1 الطابق 4 رقم 20 
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الدار البيضاء

تم تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة بشريك واحد 

نوم) عرفي  عقد  بمقت�سى 

15/04/2021)مميزاتها كالتالي):

وركة ذات مسؤولية محدودة) (*

بشريك واحد

   *  :  :  FML PETROLEUM

التسمية)

كلميمة) وارع  االجتماعي:) املقر 

 1 زيقة بني عمير إقامة حيدر جاسم)

الطابق)4)رقم)20)الدار البيضاء*

حدد) االجتماعي:) الرأسما8  (*

حصة) (1000 في) الشركة  رأسما8 

موزعة على الشكل))التالي

القادر) عبد  بوعسو8  السيد 

1000))حصة.

*)املدة املحددة للشركة:)99)سنة

هدف) ( االجتماعي:) الهدف  (*

الشركة هو:

،الوقود) ،الزيوت) الوقود) تجارة 

السائل ووقود ادبلو.

لحساب) البضائع  يقل  مقاو8 

الشركة ولحساب الغير

مفاوض

املعامالت) جميع  (، أعم) وبشكل 

أو) الصناعية  أو  املالية  أو  التجارية 

املتعلقة بشكل) العقارية  أو  املنقولة 

مباور أو غير مباور باألوياء)املذكورة)

أعاله أو بأي غرض آخر مشابه أو ذي)

صلة أو من املحتمل أن تعزز تطوير)

الشركة بأي وكل من األوكا8.

*)التعيين):)السيد)

بوعسو8 عبد القادر))

كمسير للشركة ملدة غير محدودة.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

23/04/2021)برقم)775544.

796I

FIDU.PRO CONSULTING

املغرب
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

FIDU.PRO CONSULTING

ملتقى وارع اميل زوال و زيقة غيثل 

الطابق11 رقم 29  الدار البيضاء ، 

0، الدار البيضاء املغرب

املغرب وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 52 وارع  

عبداملومن اقامة املنار محل رقم 23 

الدار البيضاء - 0000 الدار البيضاء 

املغرب 

تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

487905

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القايون) (2021 مارس) (25

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)املغرب.

غرض الشركة بإنجاز):)تاجر.

52)وارع)) عنوان املقر االجتماعي):)

 23 عبداملومن اقامة املنار محل رقم)

0000)الدار البيضاء) الدار البيضاء)-)

املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: السيد رياض فهد عقار)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 1.000 (: )السيد رياض فهد عقار)

بقيمة)100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد رياض فهد عقار عنوايه)ا()

رقم) (15 تجزئة التازي امليلودي زيقة)

 0000 ( كاليفورييا الدار البيضاء) (10

الدار البيضاء))املغرب).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد رياض فهد عقار عنوايه)ا()

رقم) (15 تجزئة التازي امليلودي زيقة)

 0000 ( كاليفورييا الدار البيضاء) (10

الدار البيضاء))املغرب)

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

(- بتاريخ) ( البيضاء) بالدار  التجارية 

تحت رقم)-.

797I

FLASH ECONOMIE

TECHNIC AUTO SERVICES
إعالن متعدد القرارات

TECHNIC AUTO SERVICES

وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

رأسمالها 100000 درهم

مقرها االجتماعي دوار الرحامنة 

جماعة ملعاوات الصويرية لقدنمة 

أسفي

 IF : 24827351, ICE :

 001860638000044 R.C :N°

8535 à(Safi

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ بتاريخ)13)ابريل)2021)قرر):

التشفرات) هشام  السيد  تفويت 

1000)حصة للسيد حسن الهدنلي

للرأسما8) الجدند  التقسيم 

االجتماعي):

في) الشركة  رأسما8  حدد 

 1000 إلى) مقسمة  درهم  (100.000

درهم) (100 بقيمة) اجتماعية  حصة 

للحصة

كل منها مرقمة من)1)إلى)1000

 1000 السيد حسن الهدنلي حتى)

حصة اجتماعية

املجموع)1000)حصة.

استقالة السيد هشام التشفرات)

من إدارته في الشركة مع إعطائه إبراء)

ذمة كاملة و نهائية تتعلق بفترة إدارته)

بطريقة ال رجوع فيها و تعيين السيد)

حسن الهدنلي

تحدنث النظام األسا�سي للشركة)

بعد التعدنالت املذكورة أعاله

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

أبريل) (22 بتاريخ) بآسفي  االبتدائية 

2021)تحت رقم)758

798I

جيني))فيزنو

SCE EXPERTISE
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

جيني  فيزنو

36 زيقة عمان ، 12000، الدار 

البيضاء املغرب

SCE EXPERTISE  وركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي وقة د 14 

اقامة  DIAMANT VERT وقة د 

14 اقامة جماعة موالي عبد هللا  - 

15000 الجدندة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.15617

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تمت) (2021 فبرانر) (08 في) املؤرخ 

املصادقة على):

 BERNARD )ة() السيد) تفويت 

  MICHEL ACHILLE LETOMBE

أصل) من  اجتماعية  حصة  (100

jean-()100)حصة لفائدة))السيد))ة

  jacques Adrien Denis  Bichet

بتاريخ)08)فبرانر)2021.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم  (

االبتدائية بالجدندة))بتاريخ)08)مارس)

2021)تحت رقم)26133.

799I
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ALL IN SERVICES

ALL IN SERVICES
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

ALL IN SERVICES

40 مكرر وارع العلويين ، 10000، 

الرباط املغرب

ALL IN SERVICES  وركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 40 مكرر 

وارع العلويين حسان - 10020 

الرباط  املغرب

تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

151819

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (19

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 ALL IN(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

. SERVICES

التجارة) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

بصفة عامة و أعما8 مختلفة.
عنوان املقر االجتماعي):)40)مكرر)

 10020 (- حسان) العلويين  وارع 

الرباط))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
األزهري)) أمين  محمد  السيد 

عنوايه)ا()إقامة ريم العمارة)7)الشقة)

11)سعيد حجي)11150)سال املغرب.

السيدة سميحة الكاملي عنوايه)ا()

حي موالي اسماعيل القطاع)2)الرقم)

2047 11140)سال املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة سميحة الكاملي عنوايه)ا()
حي موالي اسماعيل القطاع)2)الرقم)

2047 11140)سال املغرب
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
ماي) (04 بتاريخ) ( بالرباط) التجارية 

2021)تحت رقم)4917.

800I

FLASH ECONOMIE

GESS GROUP
إعالن متعدد القرارات

GESS GROUP
وركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها 00، 100.000 درهم

وارع كلميمة زيقة بني عمير إقامة 
حيدر جاسم 1 الطابق 4 رقم 20 

بالدار البيضاء
تحويل األسهم

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
تفويت) عقد  تم  (24/03/2021

حصص وركة))
مسؤولية) ذات  (GESS GROUP
درهم) (100.000 رأسمالها) ( محدودة)
والتي مقرها االجتماعي بالدار البيضاء)
إقامة) عمير  بني  زيقة  كلميمة  وارع 
  20 رقم) (4 الطابق) ( (1 حيدر جاسم)
بالدار البيضاء)ذات السجل التجاري)
السيد) فوت  حيث  (448951 رقم)
لصالح) ( حصة) (250 ( ( غياط املهدي)

السيد هشام بليزنر
8)من النظام) و) (7 تعدنل املادتين)
األسا�سي املتعلقين برأس املا8 ملراعاة)

التوزيع الجدند
تعيين السيد هشام بليزنر كمدنر)

مشارك
الشركة) توقيع  تعيين  سيتم 
للمدنرين) البنوك  مع  والتوقيع 
نتم) ولن  مشترك  بشكل  املشاركين 
فصلهما أبًدا عن املدنرين املشاركين)

املوجودنن من أصل أربعة
الصالحيات املمنوحة

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

07/05/2021))تحت رقم)777495

801I

AMDE

EXXING
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل وركة

AMDE
 ANGLE RUE SOUMAYA ET BD
 ABDELMOUMEN ، 20000،

CASABLANCA MAROC
EXXING وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 
طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي وارع 
املسيرة زيقة 6 أكتوبر، رقم 6، 
الطابق 3، الشقة 3،  - 20000 

الدارالبيظاء املغرب.
حل وركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.281689

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2021 ماي) (19 في) املؤرخ 
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
مبلغ) ( (EXXING الوحيد) الشريك 
وعنوان) درهم  (10.000 رأسمالها)
مقرها اإلجتماعي وارع املسيرة زيقة)6 
أكتوبر،)رقم)6،)الطابق)3،)الشقة)3،))
- 20000)الدارالبيظاء)املغرب يتيجة)

8):)مشاكل مادنة.
وارع) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
(،6 رقم) أكتوبر،) (6 زيقة) املسيرة 
 20000 (- ( (،3 الشقة) (،3 الطابق)

الدارالبيظاء)املغرب.)
و عين:

 PRADEL USAGE السيد)ة()
 PRADEL LEPAGE  ERIC AIME
 20000 فرنسا) و عنوايه)ا() ( (JULIEN
)ة() كمصفي) املغرب  الدارالبيظاء)

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
 19 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)778784.
802I

بتروبلس

بتروبلس
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

بتروبلس

وارع عبد الكريم الخطابي مسكن 

جواد 109 الطابق الثالث وقة 43 

كيليز ، 40000، مراكش املغرب

بتروبلس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي وارع 

عبد الكريم الخطابي مسكن جواد 

109 الطابق الثالث وقة 43 كيليز - 

40000 مراكش املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

110645

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 ننانر) (14

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

بتروبلس.

توزيع) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

املحروقات).

وارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

جواد) مسكن  الخطابي  الكريم  عبد 

109)الطابق الثالث وقة)43)كيليز)-)

40000)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: بداح) ابراهيم  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
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عنوايه)ا() بداح  ابراهيم  السيد 

وارع عمر أبوريشة حي القدس) (34

26202)برويد املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوايه)ا() بداح  ابراهيم  السيد 

وارع عمر أبوريشة حي القدس) (34

26202)برويد املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ننانر) (26 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2021)تحت رقم)119887.

803I

FLASH ECONOMIE

SKOURA MODE
إعالن متعدد القرارات

SKOURA MODE

وركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها 00، 100.000 درهم

وارع كلميمة زيقة بني عمير  إقامة 

حيدر جاسم 1 الطابق 4 رقم 20 

بالدار البيضاء

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

تفويت) عقد  تم  (12/04/2021

حصص وركة

SKOURA MODE
ذات مسؤولية محدودة))رأسمالها)

100.000)درهم والتي مقرهآالجتماعي)

بالدار البيضاءوارع كلميمة زيقة بني)

عمير إقامة حيدر جاسم)1))الطابق)4 
بالدار البيضاء)ذات السجل) ( رقم20)

حيث فوتت) (475267 التجاري رقم)

السيدة أبومعد الباتو8))1000)حصة)

كالتالي

السيدة) لصالح  سهًما  (500

الواورتي دييا

-)تعدنل املادتين)7)و)8)من النظام)

األسا�سي املتعلقين برأس املا8 ملراعاة)

التوزيع الجدند

تحويل الشكل القايوني
استقالة السيدة أبومعد الباتو8)

من منصبها كمسيرة للشركة

ستحتفظ املدنرة بتوقيع الشركة)

والتوقيع مع البنك.

دييا) الواورتي  السيدة  تعيين  (-
مدنرة

الصالحيات املمنوحة.
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

06/05/2021)تحت رقم)777410
804I

CAGERE

DREAM ISLAND
وركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسما8 الشركة

CAGERE
258  زيقة مصطفى املعاني ، 
20130، الدار البيضاء املغرب

DREAM ISLAND وركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 197 
تجزئة أوالد طالب الزيقة 1 الرقم 
109/103 عين الشق  - 20470 

الدار البيضاء املغرب.
رفع رأسما8 الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.382819

العام) الجمع  بمقت�سى 
فبرانر) (25 في) املؤرخ  اإلستثنائي 
الشركة) رأسما8  رفع  تم  (2021
درهم») (700.000,00» قدره) بمبلغ 
إلى) درهم») (300.000,00» من) أي 
طريق) عن  درهم») (1.000.000,00»
الشركة) دنون  مع  مقاصة  إجراء) ( (:

املحددة املقدار و املستحقة.
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
 30 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

مارس)2021)تحت رقم)772436.
805I

CAGERE

DIAFA TRAITEUR
وركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

CAGERE
258  زيقة مصطفى املعاني ، 
20130، الدار البيضاء املغرب

DIAFA TRAITEUR وركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : 7، اقامة 
رامي زيقة سبتة الطابق الثاني 

املكتب 8 - 20100 الدار البيضاء 

املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.361367

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) (2021 ننانر) (31 املؤرخ في)

ذات) وركة  (DIAFA TRAITEUR

رأسمالها) مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها) وعنوان  درهم  (10.000,00

اقامة رامي زيقة سبتة) (،7 اإلجتماعي)

 20100  -  8 املكتب) الثاني  الطابق 

يتيجة اللحـل) املغرب  البيضاء) الدار 

املسبـــق.

و عين:

و) ( النانل) ( ( ( جنان) السيد)ة()

اقامة رامي زيقة سبتة) (،7 عنوايه)ا()

الطابق الثاني املكتب8   20100)الدار)

البيضاء)املغرب كمصفي))ة()للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

اقامة) (،7 وفي) (2021 ننانر) (31 بتاريخ)
رامي زيقة سبتة الطابق الثاني املكتب)

8 - 20100)الدار البيضاء)املغرب.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

 13 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أبريل)2021)تحت رقم)774269.

806I

SODIMAG S.A.R.L A.U

 COMMODITY*
INSPECTION SURVEY *CIS

وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

SODIMAG S.A.R.L A.U

دوار والد حدو لوت 4 مكزة رقم 3 

تيط مليل ، 29640، الداربيضاء 

املغرب

 COMMODITY INSPECTION*

SURVEY *CIS                  وركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي  دوار 

ملريشات جماعة موالي عبد هللا - 

24000 الجدندة املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

17061

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القايون) (2020 وتنبر) (30

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 COMMODITY INSPECTION*

.                 SURVEY *CIS

املراقبة) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

أثناء)تحميل السفينة.

دوار) ( (: االجتماعي) املقر  عنوان 

(- هللا) عبد  موالي  جماعة  ملريشات 

24000)الجدندة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأسما8  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 100 ( (: الشبيهي) السيدة سميرة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة سميرة الشبيهي عنوايه)ا()

 24000 الجدندة) (1 18تجزءة الفتح)

الجدندة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة سميرة الشبيهي عنوايه)ا()

 24000 الجدندة) (1 18تجزءة الفتح)

الجدندة املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

 13 بتاريخ) ( بالجدندة) االبتدائية 

أكتوبر)2020)تحت رقم)25478.

807I
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garrigues maroc, sarlau

OPTICALIA MAROC
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

garrigues maroc, sarlau

 n° 3, Bd. Al(Massira(Al(Khadra,

 Maârif ، 20100، casablanca

maroc

Opticalia Maroc وركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 11 حي 

الوحدة اقامة امام علي وقة 2 

الدارالبيضاء - 20000 الدارالبيضاء 

املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في)27)أكتوبر)2020)تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

علي) امام  اقامة  الوحدة  حي  (11»

 20000 (- الدارالبيضاء) (2 وقة)

 28 إلى)«اقامة) الدارالبيضاء)املغرب»)

وارع املسيرة) (8 الطابق الثاني وقة)

 20000 (- الدارالبيضاء) الخضراء)

الدارالبيضاء))املغرب».

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

 24 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)779344.

808I

FIDUCIAIRE MY CONSEILS

EUBACO
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

FIDUCIAIRE MY CONSEILS

 RUE 81 N° 12 HAY(MOULAY

 ABDELLAH(AIN(CHOCK ،

20300، CASABLANCA(MAROC

EUBACO وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية 

وارع لالالياقوت زيقة العرعار اقامة 

غاليالطابق الرابع الشقة 17 - 

20830 الدار البيضاء املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

503617

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (13

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.EUBACO

االوغا8) (: غرض الشركة بإنجاز)

واإلنشاءات).
زاوية) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

العرعار) زيقة  لالالياقوت  وارع 

اقامة غاليالطابق الرابع الشقة)17 - 

20830)الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: ( سمير) كنون  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوايه)ا() ( سمير) كنون  السيد 
10الطابق) عمارة) البشيرلعلج  زيقة 

 20450 دهبية) اقامة  (35 5الشقة)

الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوايه)ا() ( سمير) كنون  السيد 
10الطابق) عمارة) البشيرلعلج  زيقة 

 20450 دهبية) اقامة  (35 5الشقة)

الدار البيضاء)املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
 20 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)778962.
809I

FIDUCIAIRE MY CONSEILS

CALIDAD - TEX
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

FIDUCIAIRE MY CONSEILS
 RUE 81 N° 12 HAY(MOULAY

 ABDELLAH(AIN(CHOCK ،
20300، CASABLANCA(MAROC

CALIDAD - TEX وركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية 

وارع لالالياقوت زيقة العرعار اقامة 
غاليالطابق الرابع الشقة 17 - 
20830 الدار البيضاء املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
503619

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (27
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CALIDAD - TEX
غرض الشركة بإنجاز):)الخياطة.

زاوية) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
العرعار) زيقة  لالالياقوت  وارع 
اقامة غاليالطابق الرابع الشقة)17 - 

20830)الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: السيد موساوي رويد)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد موساوي رويد عنوايه)ا()

17)عين) 17)رقم) تجزية االذاعة زيقة)

الشق))20830)الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد موساوي رويد عنوايه)ا()

17)عين) 17)رقم) تجزية االذاعة زيقة)

الشق))20830)الدار البيضاء)املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

 24 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)778963.

810I

BCNG

STE: TSEN

وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

BCNG

 BD. ZERKTOUNI ,265

 9ÈME(ETAGE(N°92 265, BD.

 ZERKTOUNI 9ÈME(ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA

MAROC

STE: TSEN وركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 265، 

وارع الزرقطوني الطابق 9 رقم92  - 

20050 الدار البيضاء املغرب

تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

503057

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (30

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.
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عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE: (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TSEN

غرض الشركة بإنجاز):)اإلستشارة)

في التسيير.

(،265 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
وارع الزرقطوني الطابق)9)رقم92  - 

20050)الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسما8  مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:

((: الحرمة) أمين  محمد  السيد 

50.000,00)حصة بقيمة)100)درهم)

للحصة).

((: نوسف) البودالي  السيد 

50.000,00)حصة بقيمة)100)درهم)

للحصة).

 500 السيد محمد أمين الحرمة):)

بقيمة)100)درهم.

 500 (: نوسف) البودالي  السيد 

بقيمة)100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

الحرمة) أمين  محمد  السيد 

عنوايه)ا()تجزئة القدس رقم)94))بئر)

القنيطرة) ( (20050 الشرقية) الرامي 

املغرب.

السيد البودالي نوسف عنوايه)ا()

  20050 الشرقية) الرامي  بئر  املنزه  (3

القنيطرة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الحرمة) أمين  محمد  السيد 

عنوايه)ا()تجزئة القدس رقم)94))بئر)

القنيطرة) ( (20050 الشرقية) الرامي 

املغرب

السيد البودالي نوسف عنوايه)ا()

  20050 الشرقية) الرامي  بئر  املنزه  (3

القنيطرة املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

 17 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)-.

811I

fiduciaire(ficogest  

UNITES IGHIL
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

fiduciaire(ficogest
64 وارع بيرايزاران تنغير 45800 ، 

45800، تنغير املغرب
UNITES IGHIL وركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار انت 
خليفة إغيل مكون تنغير - 45800 

تنغير املغرب
تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1079
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القايون) (2021 فبرانر) (08
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.UNITES IGHIL
و) بناء) (: بإنجاز) الشركة  غرض 
البناء) في  مقاو8  مختلفة،) أعما8 

املعدني،)مفاوض.
:)دوار انت) عنوان املقر االجتماعي)
 45800 (- خليفة إغيل مكون تنغير)

تنغير املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 30.000 ( الشركة:) رأسما8  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.500 ( (: الخموي) أحمد  السيد 

حصة بقيمة)10)درهم للحصة).
 1.500 ( (: الخموي) أمين  السيد 

حصة بقيمة)10)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوايه)ا() الخموي  أحمد  السيد 
حي االيبعاث زيقة مال8 قلعة مكوية)

تنغير)45800)تنغير املغرب.
عنوايه)ا() الخموي  أمين  السيد 
165)وارع عبد املومن اقامة اليمامة)

البيضاء) الدار  (20450  06 الطابق)
املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
ومواطن مسيري الشركة:

عنوايه)ا() الخموي  أحمد  السيد 
حي االيبعاث زيقة مال8 قلعة مكوية)

تنغير)45800)تنغير املغرب
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
االبتدائية بتنغير))بتاريخ)-)تحت رقم)-.
812I

STE TIB COMPT SARL AU

DISOPTIC
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

STE TIB COMPT SARL AU
ملتقى وارع املرابطين وزيقة 

البخاري إقامة بغدادي مكتب رقم 
05 ، 60000، وجدة املغرب

DISOPTIC وركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي زيقة 
السينيغا8 رقم 29 الطابق الثاني 

رقم 3 - 60000 وجدة املغرب
تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

37229
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (15
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DISOPTIC
بيع) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

العدسات البصرية.
زيقة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
السينيغا8 رقم)29)الطابق الثاني رقم)

3 - 60000)وجدة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

500)حصة) ( (: السيد زكاغ محمد)
بقيمة)100)درهم للحصة).

500)حصة) السيد خليفة قوبع):))
بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد زكاغ محمد عنوايه)ا()ظهر)
املحلة تجزئة الفتح زيقة ب7)رقم)27 

60000)وجدة املغرب.
السيد خليفة قوبع عنوايه)ا()حي)
الوفاء)طريق عين بني مطهر زيقة س2 

رقم)7 60000)وجدة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد زكاغ محمد عنوايه)ا()ظهر)
املحلة تجزئة الفتح زيقة ب7)رقم)27 

60000)وجدة املغرب
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
أبريل) (29 بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

2021)تحت رقم)1618.

813I

ANNBO

SMART CREAM
إعالن متعدد القرارات

ANNBO
62، وارع محمد الخامس الطابق 

األو8 رقم 6 ، 90000، طنجة 
املغرب

SMART CREAM «وركة ذات 
املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجتماعي: 118 وارع 
سيدي محمد بن عبد هللا، اقامة 
زاند الطابق 1 رقم 22 - 90000 

طنجة املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.29335

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
اتخاذ) تم  (2021 ماي) (12 في) املؤرخ 

القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ننص على مانلي:)
تفويت مجموع الحصص االجتماعية)
السالم) عبد  السيد  لفائدة  للشركة 

الزروالي.
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قرار رقم)2:)الذي ننص على مانلي:)
من) للشركة  القايوني  الشكل  تغيير 
الى) وركة ذات املسؤولية املحدودة 
وركة ذات املسؤولية املحدودة ذات)

الشريك الوحيد
قرار رقم)3:)الذي ننص على مانلي:)
انهاء)مهام السيدة ناسمين ططري و)
السيد محمود رضا))ططري و السيد)

اياس ططري
قرار رقم)4:)الذي ننص على مانلي:)
الزروالي،) السالم  السيد عبد  تعيين 
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

رقم)LB21482،)مسير للشركة
وتبعا لذلك تم تعدنل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
الذي) املعنية:) البنود  رقم  بند 

ننص على مانلي:)بالتعدنل
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
ماي) (21 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)4733.

814I

THE OFFICE

EL KTAIBI IMMO
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

THE OFFICE
 bd(abdelmoumen 119 119
 bd(abdelmoumen، 2000،

CASABLANCA MAROC
EL KTAIBI IMMO وركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 119 وارع 
عبد املومن الطابق 2 رقم 18 املغرب 

20000 الدار البيضاء املغرب
تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

503545
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (20
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 EL (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.KTAIBI IMMO

الترويج) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

العقاري.

 119 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 18 رقم) (2 وارع عبد املومن الطابق)

املغرب)20000)الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: السيد صباح بووعيب)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 1.000 (: السيد صباح بووعيب) (

بقيمة)100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد صباح بووعيب عنوايه)ا()

عيوش) الغالي  تجزئة  اطلنتيد  وارع 

رقم)26)ع/ش))20000)الدار البيضاء)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد صباح بووعيب عنوايه)ا()

عيوش) الغالي  تجزئة  اطلنتيد  وارع 

رقم)26)ع/ش))20000)الدار البيضاء)

املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

 20 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)778942.

815I

SOUHAL CONSULTING

MED CERAME
وركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

SOUHAL CONSULTING

 RUE(YOUGOSLAVIE(IMM 82-A

 APPT 14 GUELIZ، 40000،

MARRAKECH MAROC

MED CERAME وركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : وارع 

االمير موالي عبد هللا تجزئة عماد 

الدنن رقم 21 - 40000 مراكش 

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.38393

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر) (2020 يويبر) (30 في) املؤرخ 

ذات) وركة  (MED CERAME حل)

رأسمالها) مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها) وعنوان  درهم  (100.000

اإلجتماعي وارع االمير موالي عبد هللا)

تجزئة عماد الدنن رقم)21 - 40000 

للوضعية) يتيجة  املغرب  مراكش 

املالية الصعبة)

و تراجع رؤوس االموا8 الثابتة الى)

اقل من ربع راس املا8 االجتماعي).

و عين:

)املتسلي و) السيد)ة()عبد الصمد)

مراكش) (40000 مراكش) عنوايه)ا()

املغرب كمصفي))ة()للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

بتاريخ)30)يويبر)2020)وفي وارع االمير)

الدنن) عماد  تجزئة  عبد هللا  موالي 

رقم)21 - 40000)مراكش املغرب.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (24 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2021)تحت رقم)124270.

816I

لوكسر للحسابات

GLOBAL BLEU TRANSPORT
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

لوكسر للحسابات

41 وارع بركان الطابق الثاني رقم 4 

، 60000، وجدة املغرب

  GLOBAL BLEU TRANSPORT

وركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي القدس 

تجزئة النخيل حي القدس 2 - 

60000 وجدة املغرب

تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

37339

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (20

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. GLOBAL BLEU TRANSPORT

يقل) (1 (: بإنجاز) الشركة  غرض 

يقل) (2 الغير) لحساب  البضائع 

الشخاص.

القدس) (: املقر االجتماعي) عنوان 

تجزئة النخيل حي القدس)2 - 60000 

وجدة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: ووراق) وليد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 1.000 (: ووراق) وليد  السيد 

بقيمة)100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوايه)ا() ووراق  وليد  السيد 

وارع حسن)2)تجزئة بنميرة زيقة نهر)

النيل رقم)72 60000)وجدة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوايه)ا() ووراق  وليد  السيد 

وارع حسن)2)تجزئة بنميرة زيقة نهر)

النيل رقم)72 60000)وجدة املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (18 بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

2021)تحت رقم)1808.

817I
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socogese

ECOLE LA RECOLTE PRIVEE
وركة ذات املسؤولية املحدودة

إضافة تسمية تجارية أو وعار)

socogese

 Bd. Prince(Héritier(Résidence

 Mly(El-Kamel(Fès ، 30000، Fès

Maroc

 ECOLE LA RECOLTE PRIVEE

«وركة ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجتماعي: الطابق 

األر�سي رقم 112 تجزئة الراودنة 

2 - 30000 فاس املغرب.

«إضافة تسمية تجارية أو وعار»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.58225

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تقرر) (2021 أبريل) (14 في) املؤرخ 

إضافة وعار تجاري للشركة وهو:

 GROUPE SCOLAIRE LA

RECOLE PRIVE

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم  (

التجارية بفاس))بتاريخ)24)ماي)2021 

تحت رقم)2021/2475.

818I

MAY CONSULTING

SAGRISUP
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

MAY CONSULTING

7 زيقة املالزم فريايد الفيليت ، 

20300، الدارالبيضاء املغرب

SAGRISUP وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 

البستان 2 العمارة 1 املحل 1 سيدي 

البريو�سي  - 20000 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

503733

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (03

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SAGRISUP

بيع) :)وراء) غرض الشركة بإنجاز)

وتصدنر واستيراد املنتجات الزراعية.

اقامة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

البستان)2)العمارة)1)املحل)1)سيدي)

البيضاء) الدار  (20000 (- ( البريو�سي)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: يوفل) لقمان  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

)السيد لقمان يوفل):)1000)بقيمة)

100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوايه)ا() يوفل  لقمان  السيد 

االنوبي)) الدنن  وارع صالح  (12 رقم)

20000)العرائش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوايه)ا() يوفل  لقمان  السيد 

االنوبي)) الدنن  وارع صالح  (12 رقم)

20000)العرائش املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

 20 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)-.

819I

FLASH ECONOMIE

 COMPAGNIE MINIERE DE
SEKSAOUA

إعالن متعدد القرارات

 COMPAGNIE MINIERE DE
SEKSAOUA

وركة مساهمة، 
رأسمالها49.248.000.00  درهم

املقر الرئيس: 12، زيقة علي 
عبدالرزاق  - الدارالبيضاء 20160
السجل التجاري رقم 95353 – 
التعريف الضريبي 01050739 –

 التعريف املوحد للمقاولة 
000102908000049
التقليص من رأس املا8
والزيادة في رأس املـا8

أوال:)قرر الجمع العام االستثنائي)
ما) (،2021 مارس) (24 املنعقد بتاريخ)

نلي:
رأسما8) من  التقليص  ( ( ( ( )أ)()
 49.248.000.00 بمبلغ) الشركة 
 49.248.000.00 من) لينتقل  درهم 

درهم إلى)0.00)درهم)؛
)ب)())))الزيادة في رأسما8 الشركة)
عن) درهم  (300.000.000.00 بمبلغ)
300.000)سهم جدند) طريق إصدار)
درهم) (1.000 قدرها) اسمية  بقيمة 
سهم) (3125 بمعد8) للسهم الواحد،)
جدند في مقابل)513)سهم قدنم نتم)
أو) يقدا  إما  االكتتاب  تحريرها عند 
يقدنة) بدنون  مقاصاتها  طريق  عن 

ثابتة ومستحقة على الشركة؛
ثاييا:)تم إيجاز التصريح باالكتتاب)

والدفع بتاريخ)05)ماي)2021.
ثالثا:)قام الجمع العام االستثنائي)
 2021 ماي) (06 بتاريخ) املنعقد 
اإليجاز) على  واملصادقة  باإلوهاد 
املا8) رأس  تقليص  لعملية  النهائي 
 0.00 49.248.000.00)درهم إلى) من)
درهم ثم الرفع من رأس املا8 من)0.00 
 300.000.000.00 مبلغ) إلى  درهم 
بتعدنل) لذلك  تبعا  والقيام  درهم 
الفصل)6)من النظام األسا�سي)«)رأس)
الذي أصبح محددا في مبلغ) (» املا8)
إلى) موزع  درهم  (300.000.000.00
300.000)سهم من فئة)1.000)درهم)

للسهم الواحد.

لدى) القايوني  اإلنداع  تم  رابعا:)
التجارية) باملحكمة  الضبط  كتابة 
 2021 ماي) (19 بتاريخ) بالدارالبيضاء)

تحت عدد)778864.
)للخالصة والتذكير

رئيس مجلس اإلدارة
820I

FLASH ECONOMIE

STE IMSOUANE BEACH
إعالن متعدد القرارات

 STE IMSOUANE BEACH SARL
 AU

وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

رأسمالها:100000 درهم
 مقرها االجتماعي: الشقة 12 

الطابق 2 عمارة الداخلة حي القدس 
-  أكادنر    

رقم التقييد في السجل التجاري: 
17671

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
أكادنر بتاريخ)05)ابريل)2018)تم:

للشركة) القايوني  الشكل  تحويل 
من وركة ذات مسؤولية محدودة إلى)
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

الشريك الوحيد-
ادريس) السيد  أن  على  التأكيد  (
فقيهي هو املسؤو8 و املسير الوحيد)

للشركة-
)تحدنث النظام األسا�سي للشركة

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
نوليوز) (03 بتاريخ) بأكادنر  التجارية 

2018)تحت رقم)74588
821I

FLASH ECONOMIE

DALI DAK
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

DALI DAK وركة ذات مسؤولية 
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محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي وارع حي 

املسيرة 1 وارع عبد هللا الشفشاوني 

رقم 57  - 73000 الداخلة  املغرب 

تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

18277

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (12

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 DALI (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.DAK

تربية) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

األحياء)املائية

)تقييم جميع املأكوالت البحرية.

فرس األسماك وجميع املأكوالت) (

البحرية)،)والتجارة)،.

عنوان املقر االجتماعي):)وارع حي)

1)وارع عبد هللا الشفشاوني) املسيرة)

رقم)57  - 73000)الداخلة))املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: ( السيد محمد احميدة)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

)عنوايه)ا() السيد محمد احميدة)

هللا) عبد  وارع  (1 املسيرة) حي 

الشفشاوني رقم)65  73000)الداخلة)

املغرب).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

)عنوايه)ا() السيد محمد احميدة)
هللا) عبد  وارع  (1 املسيرة) حي 
الشفشاوني رقم)65  73000)الداخلة)

املغرب)
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
 20 بتاريخ) ( االبتدائية بوادي الدهب)

ماي)2021)تحت رقم)838/2021.
822I

AC CONSEIL

سوطردار
وركة ذات املسؤولية املحدودة

حل وركة

AC CONSEIL
زيقة عبد الكريم بنجلون مكاتب 

اورف الطابق الخامس مكتب رقم 
41 املدننة الجدندة فاس ، 30000، 

فاس املغرب
سوطردار وركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي بلوك 1 

الطابق 1حي الحسني انراك - 30000 
فاس املغرب.
حل وركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.56283

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2021)تقرر حل) 04)فبرانر) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  وركة 
 100.000 مبلغ رأسمالها) ( سوطردار)
اإلجتماعي) مقرها  وعنوان  درهم 
1حي الحسني انراك) الطابق) (1 بلوك)
(: (8 يتيجة  املغرب  فاس  (30000  -

االغالق.
 1 و حدد مقر التصفية ب بلوك)
املغرب) انراك  الحسني  1حي  الطابق)

30000)فاس املغرب.)
و عين:

لطف هللا) ( عبد العزيز) السيد)ة()
و عنوايه)ا()تجزئة العرصة الرقم)08 
30000)بني مال8 املغرب كمصفي))ة()

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
مارس) (29 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2021)تحت رقم)1456.
823I

فيتا8 كوي�سي

اميك سيرفيس
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل وركة

فيتا8 كوي�سي
53 وارع بوردو ، 20000، الدار 

البيضاء املغرب
اميك سيرفيس وركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي 53 وارع 
بوردو - 20000 الدار البيضاء 

املغرب.
حل وركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.19042

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
2020)تقرر حل) 31)دجنبر) املؤرخ في)
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
الشريك الوحيد اميك سيرفيس))مبلغ)
وعنوان) درهم  (100.000 رأسمالها)
(- وارع بوردو) (53 مقرها اإلجتماعي)
الدار البيضاء)املغرب يتيجة) (20000

8):)عدم تشغيل الشركة.
 53 ب) التصفية  مقر  حدد  و 
20000)الدار البيضاء) (- وارع بوردو)

املغرب.)
و عين:

و) واهين  ( الدنن) يور  السيد)ة()
زياد) بن  طارق  زيقة  (41 عنوايه)ا()
املغرب) البيضاء) الدار  (20200

كمصفي))ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
 24 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)779475.
824I

األستاذة أمينة ميموني موثقة

 SOCIETE CIVILE
 IMMOBILIERE OUJDA

»»RIAD
إعالن متعدد القرارات

األستاذة أمينة ميموني موثقة, وارع 

الرقطوني عمارة السعادة أ الطابق 

األو8 وقة رقم 1 ,60000,وجدة 

املغرب     

 SOCIETE CIVILE »

 IMMOBILIERE OUJDA RIAD

»S.C.I

وركة مديية عقارية ,عنوان مقرها  

االجتماعي: 9 وارع عال8 الفا�سي , 

60000 وجدة املغرب

«اعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.25993

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

تم اتخاذ) (.2021 أبريل) (28 املؤرخ في)

القرارات التالية:

قرار رقم)1:)الذي ننص على ما نلي:

9)وارع) ( يقل املقر االجتماعي من)
عال8 الفا�سي))إلى)20)زيقة بور سعيد)

وجدة).

قرار رقم)2:)الذي ننص على ما نلي:

للشركة) القايوني  الشكل  تحويل 

إلى وركة) من وركة مديية عقارية 

ذات مسؤولية محدودة املسماة:)

 SOCIETE CIVILE (»

 IMMOBILIERE OUJDA RIAD

»SARL

الذي ننص على ما) (:3 قرار رقم) ( (

نلي:

تغيير الغرض االجتماعي.

قرار رقم)4:)الذي ننص على ما نلي:

الكناني) رحا8  السيد  تعيين 

للشركة) الوحيد  املسير  بصفته 

املذكورة لفترة غير محدودة.

و تبعا لذلك تم تعدنل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:

بند رقم)1:)الذي ننص على ما نلي:

األسا�سي) القايون  على  املوافقة  (

الجدند للشركة املذكورة.
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باملحكمة) القايوني  االنذاع  تم 
التجارية بوجدة بتاريخ)19)ماي)2021 

تحت رقم)1819.

825I

CASA COMPTES

LEVANVAL
وركة ذات املسؤولية املحدودة

حل وركة

CASA COMPTES
 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM
 4 BUREAU 10، 20390،
CASABLANCA MAROC

LEVANVAL وركة ذات املسؤولية 
املحدودة)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي 202 وارع 
عبد املومن الطابق السفلي رقم 5 - 

20360 الدار البيضاء املغرب.
حل وركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.406809

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2021 ماي) (07 في) املؤرخ 
املحدودة) املسؤولية  ذات  وركة 
رأسمالها) مبلغ  ( (LEVANVAL
مقرها) وعنوان  درهم  (100.000
املومن) عبد  وارع  (202 اإلجتماعي)
الطابق السفلي رقم)5 - 20360)الدار)
غياب) (- (: يتيجة 8) املغرب  البيضاء)

النشاط االجتماعي..
 202 ب) التصفية  مقر  حدد  و 
وارع عبد املومن الطابق السفلي رقم)

5 - 20360)الدار البيضاء)املغرب.)
و عين:

 CHARLOTTE السيد)ة()
 46 و عنوايه)ا() (SOPHIE  FESSOL
زيقة ال كوليس))75008)باريس فرنسا)

كمصفي))ة()للشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية)
الطابق) املومن  عبد  وارع  (202  :

السفلي رقم)5)-)الدار البيضاء.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
 24 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)779367.
826I

FIDUCIAIRE(BALANCE(D’OR(sarlau

ORIENT TEL
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 FIDUCIAIRE BALANCE D›OR
sarlau

 BD ALLAL BEN ABDELLAH ET 5
 RUE(GHANDI 1IER(ETAGE(Appt
N°2 ، 60000، OUJDA(MAROC

ORIENT TEL وركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي املير 
علي الزيقة 4 الرقم 11 - 60000 

وجدة اململكة املغربية.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.24711

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2021 أبريل) (20 في) املؤرخ 

املصادقة على):
العالي) عبد  )ة() السيد) تفويت 
رزوكي)60)حصة اجتماعية من أصل)
)السيد))ة()سينة) 100)حصة لفائدة)

سالمي بتاريخ)20)أبريل)2021.
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم  (
ماي) (20 بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

2021)تحت رقم)1863.
827I

STE(11&11(FRESH(SARL(A/U

«شركة 11&11 فريش « 
وركة ذات املسؤولية املحدودة
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة
STE 11&11 FRESH(SARL(A/U

 RUE  ENNOUBOUGH(N°8 HAY
 ALANDAOUS(OUJDA ، 60050،

OUJDA MAROC
«وركة 11&11 فريش « وركة ذات 

املسؤولية املحدودة وركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 8 زيقة 
النبوغ حي االيدلس وجدة - 60050  

وجدة املغرب
تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

37255
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (13
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
«وركة)11&11)فريش)«)وركة ذات)

املسؤولية املحدودة.
وراء) (: بإنجاز) الشركة  غرض 
،بيع))و توزيع املواد الغذائية العامة،)
والتصدنر،التموين) االستيراد 

والتسليم.
زيقة) (8 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
  60050 (- النبوغ حي االيدلس وجدة)

وجدة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
الخالق) عبد  وقروني  الشركة 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000   :

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
الخالق) عبد  وقروني  السيد 
عنوايه)ا()8)زيقة النبوغ حي االيدلس)

وجدة)60050)وجدة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الخالق) عبد  وقروني  السيد 
عنوايه)ا()8)زيقة النبوغ حي االيدلس)

وجدة)60050)وجدة املغرب
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
ماي) (04 بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

2021)تحت رقم)1672.

828I

Afifa(BELHANA

ONLINE BUSINESS ONLY

وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس وركة

Afifa(BELHANA

وارع 11 ننانر٬ عمارة ٲدرار٬1 

الطابق اٲلو٬8 مكتب رقم 3 حي 

الداخلة، 80060، ٲكادنر٬ املغرب

 ONLINE BUSINESS ONLY

وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

 ٬E وعنوان مقرها اإلجتماعي بلوك

رقم ٬202 حي املسيرة - ٬86155 ٲنت 

ملو٬8 املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

23355

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (03

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ONLINE BUSINESS ONLY

التجارة) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

استيراد وتصدنر جميع) االلكترويية٬)

االلكترويية) الخدمات  املنتجات٬)

وجميع الخدمات االخرى.

 ٬E بلوك) (: عنوان املقر االجتماعي)

رقم)٬202)حي املسيرة)-)٬86155)ٲنت)

ملو٬8)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسما8  مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:
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 1.000 ( (: املهدي بسيطة) السيد 

حصة بقيمة)100,00)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

بسيطة عنوايه)ا() املهدي  السيد 
الحرش٬  حي  (٬245 رقم) (٬4 بلوك)

٬86155)أنت ملو٬8)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

بسيطة عنوايه)ا() املهدي  السيد 
الحرش٬  حي  (٬245 رقم) (٬4 بلوك)

٬86155)أنت ملو٬8)املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (21 بتاريخ) ( بايزكان) االبتدائية 

2021)تحت رقم)1140.

829I

BCNG

 STE: CELERITY
PRODUCTION

وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

BCNG

 BD. ZERKTOUNI ,265

 9ÈME(ETAGE(N°92 265, BD.

 ZERKTOUNI 9ÈME(ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA

MAROC

 STE: CELERITY(PRODUCTION

وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 265، 

وارع الزرقطوني الطابق 9 رقم 92  

- 20050 الدار البيضاء املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

502757

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (16

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE: (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CELERITY PRODUCTION
(: بإنجاز) الشركة  غرض 

اإلعالميات.
(،265 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
وارع الزرقطوني الطابق)9)رقم)92  - 

20050)الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) رأسما8  مبلغ 

10.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:
 RICARD NICOLAS السيد)
 JEAN-BAPTISTE :  10.000,00

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 RICARD NICOLAS السيد) (
 100 JEAN-BAPTISTE : 100)بقيمة)

درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
 RICARD NICOLAS السيد)
فرنسا) عنوايه)ا() (JEAN-BAPTISTE

75001)فرنسا فرنسا.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
 RICARD NICOLAS السيد)
فرنسا) عنوايه)ا() (JEAN-BAPTISTE

75001)فرنسا فرنسا
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
 11 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)-.
830I

MLM FINANCE

IHSSAN FAIR
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

MLM FINANCE
 ESPACE AL MOSTAFA RUE AL
 AZHARI LMHAITA SEMLALIA
 BUREAU(N°19 4 EME(ETAGE

 MARRAKECH، 40000،

marrakech maroc

IHSSAN FAIR  وركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي محل رقم 

114 عين دادة اسكجور جماعة 

سعادة مراكش مراكش 40000 

مراكش املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

114711

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (01

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. IHSSAN FAIR

غرض الشركة بإنجاز):)بيع و وراء)

جميع املتالويات)

اوغا8 البناء).

محل) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
رقم)114)عين دادة اسكجور جماعة)

 40000 مراكش) مراكش  سعادة 

مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: الكنتي) نونس  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوايه)ا() الكنتي  نونس  السيد 
اقامة النخبل بلوك)6)رقم)93)سيدي)

 40000 مراكش) علي  بن  نوسف 

مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوايه)ا() الكنتي  نونس  السيد 
اقامة النخبل بلوك)6)رقم)93)سيدي)
 40000 مراكش) علي  بن  نوسف 

مراكش املغرب
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
ماي) (10 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2021)تحت رقم)123893.
831I

MAROC COMPTA PLUS

 ALFA FORCE TREIZE
IMPORT-EXPORT

وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

MAROC COMPTA PLUS
55 باب الثالتاء الطابق االو8 الشقة 
رقم 2 الفقيه بن ضالح ، 23200، 

FKIH BEN SALAH MAROC
ALFA FORCE TREIZE IMPORT-
EXPORT وركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي : حي 

النخيل اوالد عياد  - 23550 سوق 
السبت املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.3983

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
2021)تقرر حل) 08)فبرانر) املؤرخ في)
ALFA FORCE TREIZE IMPORT-
مسؤولية) ذات  وركة  (EXPORT
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ)
وعنوان) درهم  (100.000 رأسمالها)
اوالد) النخيل  حي  اإلجتماعي  مقرها 
عياد))-)23550)سوق السبت املغرب)
يتيجة لعدم تحقيق اهداف الشركة.

و عين:
و) محمد  ( لكحل) السيد)ة()
عنوايه)ا()تجزئة رياض السالم بلوك))
املحمدنة) (28800   274 رقم) باء)

املغرب كمصفي))ة()للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
حي) وفي  (2021 فبرانر) (08 بتاريخ)
النخيل اوالد عياد))-)23000)بني مال8)

سوق السبت.
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باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

بتاريخ) ( االبتدائية بالفقيه بن صالح)

24)ماي)2021)تحت رقم)147.

832I

وركة ابهوش للخدمات

 AFRICAINE TECHNIQUE
INGENIERIE

وركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس وركة

وركة ابهوش للخدمات

وارع مكة عمارة الصالحي الطابق 

االو8 رقم 04 العيون ، 70010، 

العيون املغرب

 AFRICAINE TECHNIQUE

INGENIERIE  وركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

املستقبل وارع لال فاطمة الزهراء  
زيقة كاليفورييا عمارة توبي الطابق 

الثاني الشقة رقم 03   - 70000 

العيون املغرب

تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

36637

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (10

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 AFRICAINE TECHNIQUE

. INGENIERIE

مكتب) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

الدراسات التقنية للمباني و الهندسة)

املديية..

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الزهراء)) فاطمة  لال  وارع  املستقبل 
زيقة كاليفورييا عمارة توبي الطابق)

 70000  -    03 رقم) الشقة  الثاني 

العيون املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسما8  مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:

السيد محمد صفار):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد محمد حاميل):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوايه)ا() صفار  محمد  السيد 

دا8 طابق) درج  املقاومة  وارع  (159

البيضاء) الدار  (20000  08 وقة) (4

املغرب.

عنوايه)ا() حاميل  محمد  السيد 

 20000  2 رقم) (7 زيقة) الشق  عين 

الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوايه)ا() حاميل  محمد  السيد 

 20000  2 رقم) (7 زيقة) الشق  عين 

الدار البيضاء)املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (18 بتاريخ) ( بالعيون) االبتدائية 

2021)تحت رقم)1528/2021.

833I

باب الصعيدة كاش

باب الصعيدة كاش

وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس وركة

باب الصعيدة كاش

وارع محمد امزيان رقم 174 ، 

93000، تطوان املغرب

باب الصعيدة كاش وركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي وارع 

محمد امزيان رقم 174 - 93000 

تطوان املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

29449

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (29

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

باب) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

الصعيدة كاش.

تحويل) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

االموا8.

وارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 93000  -  174 رقم) امزيان  محمد 

تطوان املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 80.000 ( الشركة:) رأسما8  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

عمر) الوفرا�سي  البقيوي  السيد 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (800   :

للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عمر) الوفرا�سي  البقيوي  السيد 

امزيان درب) وارع محمد  عنوايه)ا()

ويدان رقم)16 93000)تطوان املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عمر) الوفرا�سي  لبقيوي  السيد 

امزيان درب) وارع محمد  عنوايه)ا()

ويدان رقم)16 93000)تطوان املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (19 بتاريخ) ( بتطوان) االبتدائية 

2021)تحت رقم)1088.

834I

bureau comptable et investissement

CHASSE ADAM MAROC
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

 bureau comptable et

investissement

 DB(KACEM(N°55 SYBA ،

40000، MARRAKECH(MAROC

Chasse Adam Maroc وركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي وارع 

املقاومة رقم 8 كليز مراكش - 40000 

مراكش املغرب

تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

109661

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القايون) إعداد  تم  (2020 يويبر) (19

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 Chasse(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.Adam Maroc

بيع) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

الصيد. بنشاط  املرتبطة  الخدمات 

في) املشاركة  مع  السياحة  و  الصيد 

حمانة الطبيعة و التعاون مع إدارة)

املاء)و الغابات ملكافحة الصيد الجائر

مقاو8 إدارة الخدمات

تاجر لوازم الصيد.

وارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

املقاومة رقم)8)كليز مراكش)-)40000 

مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

510)حصة) ( (: السيد كيشو فؤاد)

بقيمة)51.000)درهم للحصة).
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490)حصة) ( (: السيد كيشو خالد)

بقيمة)49.000)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوايه)ا() فؤاد  كيشو  السيد 

مراكش)40000)مراكش املغرب.

عنوايه)ا() خالد  كيشو  السيد 

مراكش)40000)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوايه)ا() فؤاد  كيشو  السيد 

مراكش)40000)مراكش املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

يويبر) (24 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2020)تحت رقم)118860.

835I

orient compt

3M BRAVO
وركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسما8 الشركة

orient compt

 rue(fes(app(N°2 OUJDA ، 105

60000، OUJDA(MAROC

3M BRAVO وركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي هكو 

زيقة72/10 - 60000 وجدة  املغرب.

رفع رأسما8 الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.32765

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم) (2021 ننانر) (25 في) املؤرخ 

قدره) بمبلغ  الشركة  رأسما8  رفع 

«200.000)درهم»)أي من)«100.000 

عن) درهم») (300.000» إلى) درهم»)

أو) يقدنة  حصص  تقدنم  ( (: طريق)

عينية.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

فبرانر) (01 بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

2021)تحت رقم)372.

836I

اسموب

RAYA AQQARI
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

اسموب

 RUE(ACH(ATTAOUI(RIAD 36 45

 LOCAL 1A(TANGER ، 90000،

TANGER املغرب

RAYA AQQARI وركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي 45 زيقة 

الشهيد العطاوي اقامة الرياض 36  

بقعة 316  محل 1 أ طنجة - 90000 

طنجة املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.83297

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم تغيير) (2021 أبريل) (01 املؤرخ في)

وراء) و  «بيع  من) الشركة  نشاط 

إلى) العقارات») و  املتنقلة  املمتلكات 

«االنعاش العقاري».

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (06 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)241944.

837I

noura com

SPARTEL GALERIE
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

noura com

 hay(bouchta(rue 10n 15 RUE

 CNA(GAGA(N 15 TANGER،

90000، tanger(maroc

SPARTEL GALERIE وركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مدور 

كزيانا تجزئة 3111 طنجة - 90000 

طنجة املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

107197

 05 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 

القايون) إعداد  تم  (2020 فبرانر)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SPARTEL GALERIE

غرض الشركة بإنجاز):)بيٖع،)وراء)

و خياطة املالبس الجاهزة).

مدور) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 90000 (- 3111)طنجة) كزيانا تجزئة)

طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأسما8  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 100 ( (: الروتافي) فتيحة  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة فتيحة الروتافي عنوايه)ا()

ميموزة) اقامة  نوسف  موالي  وارع 

بلوك)5)طابق)3)رقم)5)طنجة)90000 

طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة فتيحة الروتافي عنوايه)ا()

ميموزة) اقامة  نوسف  موالي  وارع 

بلوك)5)طابق)3)رقم)5)طنجة)90000 

طنجة املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

غشت) (26 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2020)تحت رقم)-.

838I

اسموب

RAYA AQQARI
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

اسموب

 RUE(ACH(ATTAOUI(RIAD 36 45

 LOCAL 1A(TANGER ، 90000،

TANGER املغرب

RAYA AQQARI وركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 45 زيقة 

الشهيد العطاوي اقامة الرياض 36  

بقعة 316  محل 1 أ طنجة - 90000 

طنجة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.83297

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تمت) (2021 أبريل) (01 في) املؤرخ 

املصادقة على):

ادريس اسمار) )ة() تفويت السيد)

أصل) من  اجتماعية  حصة  (5.000

 ESTRELLA ( ( 10.000)حصة لفائدة)

HOLDING)بتاريخ)01)أبريل)2021.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم  (

ماي) (06 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)241944.

839I

STE FIDNEJ BUREAU SARL

 SOCIETE OLIVIER

OUMNIYA SARL AU
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

STE FIDNEJ BUREAU SARL

 BD MED V ROUTE DE

 FES-TAOUNATE ، 34000،

TAOUNATE MAROC

 SOCIETE OLIVIER OUMNIYA

SARL AU وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجتماعي عين 
عائشة املركز تيسة تاويات - 34000 

تاويات املغرب
تأسيس وركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 1869

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القايون) (2021 مارس) (01
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 SOCIETE OLIVIER OUMNIYA

.SARL AU
-مستغل) (: غرض الشركة بإنجاز)

مطحنة للزيتون
-يقل البضائع).

عين) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 34000 (- عائشة املركز تيسة تاويات)

تاويات املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: السيدة سكينة صدنق)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة سكينة صدنق عنوايه)ا()
دوار تغدمية اعزائن الناظور)62022 

الناظور املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوايه)ا() السروتي  يبيل  السيد 
الناظور) بوغافر  بني  تغدمية  دوار 

62022)الناظور املغرب)
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
ماي) (26 بتاريخ) ( بتاويات) االبتدائية 

2021)تحت رقم)291.

840I

اسموب

ZAIMAR GROUPE
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نشاط الشركة

اسموب
 RUE(ACH(ATTAOUI(RIAD 36 45
 LOCAL 1A(TANGER ، 90000،

TANGER املغرب
ZAIMAR GROUPE وركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االجتماعي 45 زيقة 

الشهيد العطاوي اقامة الرياض 36  
بقعة 316  محل 1 أ طنجة - 90000 

طنجة املغرب.
تغيير نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.93235

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تغيير) (2021 أبريل) (01 املؤرخ في)
وراء) و  «بيع  من) الشركة  نشاط 
إلى) العقارات») و  املتنقلة  املمتلكات 

«االنعاش العقاري)«.
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
أبريل) (26 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)241450.
841I

VERSIONCONSULTING

 SOCIETE ASSAFWA IMMO
SARL

وركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس وركة

VERSIONCONSULTING
إقامة اإلحسان عمارة 3 وقة 4 

 RES AL IHSSANمبروكة مراكش
 IMM 3 APPT 4 MABROUKA

 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

 SOCIETE ASSAFWA IMMO
SARL وركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة دار 
السعادة 2عمارة 15 مكتب رقم 1 
مراكش - 40000  مراكش املغرب
تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 115005

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (06
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 SOCIETE ASSAFWA IMMO

.SARL
أوغا8) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

البناء)املختلفة
مطور عقاري.

عنوان املقر االجتماعي):)إقامة دار)
 1 رقم) مكتب  (15 2عمارة) السعادة)

مراكش)-)40000))مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 500 ( (: املستقيم) رويد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 500 ( (: اطرحي) الحسن  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد رويد املستقيم عنوايه)ا()
أوه) عمارة  مراكش  دنار  عملية  (7

مراكش)40000)مراكش املغرب.
السيد الحسن اطرحي عنوايه)ا()
أسفي) طريق  (514 املسار) تجزئة 

مراكش)40000)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد رويد املستقيم عنوايه)ا()
أوه) عمارة  مراكش  دنار  عملية  (7

مراكش)40000)مراكش املغرب
السيد الحسن اطرحي عنوايه)ا()
أسفي) طريق  (514 املسار) تجزئة 

مراكش)40000)مراكش املغرب
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
ماي) (19 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2021)تحت رقم)124148.
842I

FIDUMOSSA AUDIT

FLEXOSS
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل وركة

FIDUMOSSA AUDIT

 BD OUJDA LOT 25

 WAFA(MARINA(II(APPT 1

 MOHAMMEDIA ، 28810،

Mohammadia املغرب

FLEXOSS وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي 98, زيقة 

القا�سي اناس زاوية أبي السلط 

األيدل�سي الطابق 3 ب/9 املعاريف  - 

20330  الدار البيضاء  املغرب.

حل وركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.313999

العام) الجمع  بمقت�سى 

 2020 31)دجنبر) اإلستثنائياملؤرخ في)

مسؤولية) ذات  وركة  حل  تقرر 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

 100.000 )مبلغ رأسمالها) (FLEXOSS

 ,98 درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي)

زيقة القا�سي اناس زاوية أبي السلط)

األيدل�سي الطابق)3)ب/9)املعاريف))-)

20330))الدار البيضاء))املغرب يتيجة)

8):)عدم تحقيق الهدف التجاري.

و حدد مقر التصفية ب)98,)زيقة)

السلط) أبي  زاوية  اناس  القا�سي 

األيدل�سي الطابق)3)ب/9)املعاريف))-)

20330))الدار البيضاء))املغرب.)

و عين:

و) الدكالي  ( انمان) السيد)ة()

زيقة مو�سى) واطئ كفيل  عنوايه)ا()

 12000 109الهرهورة) بن يصير رقم)

تمارة))املغرب كمصفي))ة()للشركة.

الحدود) اإلقتضاء) وعند  (

املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية):)
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باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

 24 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

مارس)2021)تحت رقم)771557.

843I

FICOB((مكتب املحاسبة

CERMEX
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

FICOB  مكتب املحاسبة

اقامة انمان, وقة 4، وارع موالي 

ادريس االو8, املسيرة 1, تمارة ، 

10000، تمارة املغرب

CERMEX وركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 54 زيقة 

تانسيفت, الشقة 1 , أكدا8 الرباط - 

10000 الرباط املغرب

تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

152201

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (26

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CERMEX

و) بيع  (- (: بإنجاز) الشركة  غرض 

وراء)مواد البناء)و االصالح

-)اعما8 البناء)و االصالح.

زيقة) (54 (: عنوان املقر االجتماعي)

تانسيفت,)الشقة)1),)أكدا8 الرباط)-)

10000)الرباط املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (333 ( (: السيد عمر أباحو)

بقيمة)100)درهم للحصة).

الكنتاوي) الدنن  صالح  السيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (333   :

للحصة.
الكنتاوي) محمود  أحمد  السيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (334   :

للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
 20 عنوايه)ا() أباحو  عمر  السيد 
زيقة سهيل بن عمر تجزئة الوالدنة)

السوي�سي)10000)الرباط املغرب.
الكنتاوي) الدنن  صالح  السيد 
زيقة األمام الشافعي رقم) عنوايه)ا()
العيون) (70000 ( القسم) حي  (33

املغرب.
الكنتاوي) محمود  أحمد  السيد 
زيقة األمام الشافعي رقم) عنوايه)ا()
العيون) (70000 ( القسم) حي  (33

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
 20 عنوايه)ا() أباحو  عمر  السيد 
زيقة سهيل بن عمر تجزئة الوالدنة)

السوي�سي)10000)الرباط املغرب
الكنتاوي) محمود  أحمد  السيد 
زيقة األمام الشافعي رقم) عنوايه)ا()
العيون) (70000 ( القسم) حي  (33

املغرب
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
ماي) (25 بتاريخ) ( بالرباط) التجارية 

2021)تحت رقم)114851.
844I

ال نما

فريكونون
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

ال نما
35  وا ر ع  عال8  بن عبد هللا  

وقة 5  املدننة الجدندة ، 50000، 
مكناس املغرب

فريكويون وركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 3 
وقة 6 الطابق رقم 1 جنان مكناس 

- 50000 مكناس املغرب

تأسيس وركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
53333

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (08
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

فريكويون.
التخزين) (: غرض الشركة بإنجاز)

البارد و التخزين.
 3 عمارة) (: عنوان املقر االجتماعي)
1)جنان مكناس) 6)الطابق رقم) وقة)

- 50000)مكناس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد حمود رويد):))500)حصة)

بقيمة)50.000)درهم للحصة).
 500 ( (: هللا) عبد  بعدي  السيد 
حصة بقيمة)50.000)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد حمود رويد عنوايه)ا()21 
زيقة البكري الرياض)50000)مكناس)

املغرب.
السيد بعدي عبد هللا عنوايه)ا()
عين) وال8  انت  (02 فيال) (02 املنتزه)

عرمة)50000)مكناس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد حمود رويد عنوايه)ا()21 
زيقة البكري الرياض)50000)مكناس)

املغرب
السيد بعدي عبد هللا عنوايه)ا()
عين) وال8  انت  (02 فيال) (02 املنتزه)

عرمة)50000)مكناس املغرب
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
ماي) (25 بتاريخ) ( بمكناس) التجارية 

2021)تحت رقم)2562.
845I

PARTAGE CONSULTING

SOCIETE IST 29 MAROC
إعالن متعدد القرارات

PARTAGE CONSULTING
وارع لبنان إقامة نامنة 1 الطابق 

 Tanger ،90000 ، 76 السادس رقم
املغرب

SOCIETE(IST 29 MAROC «وركة 
ذات املسؤولية املحدودة»

 Av :وعنوان مقرها االجتماعي
 AHFIR(Résidence(Nouha 3ème

étage(N°24 - 90000 طنجة 
املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.53963
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)19)أكتوبر)2020
تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ننص على مانلي:)
نحيط علما ويوافق على يقل خمسة)
الرحمن) عبد  السيد  من  أسهم  ()5(
إجناسيو) السيد  لصالح  الغفيري 
تحويل) نتم  وبالتالي  (، باي) أرييتا 
مسؤولية) ذات  وركة  من  الشركة 
مسؤولية) ذات  وركة  إلى  محدودة 

محدودة ملساهم واحد)
قرار رقم)3:)الذي ننص على مانلي:)
التي) للشركة  الرئي�سي  املكتب  يقل 
«وارع) إلى:) البدانة  في  تأسيسها  تم 
املنارة) بنانة  (، تاوفين) بن  نوسف 
إلى) («79 الطابق الخامس رقم) (، (90
العنوان التالي)«زيقة أحفير ريزيدنس)

يهى الطابق الثالث رقم)24)طنجة
قرار رقم)4:)الذي ننص على مانلي:)
األسا�سي) النظام  ومراجعة  تحدنث 
التعدنالت) جميع  ملراعاة  للشركة 
القايويية التي حدثت منذ تأسيسها)
الجدند) األسا�سي  النظام  واعتماد  (،

للشركة
وتبعا لذلك تم تعدنل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
الذي ننص على) (:7 و) (6 بند رقم)
من) (7 و) (6 املادتين) تعدنل  مانلي:)

النظام األسا�سي وفًقا لذلك.
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بند رقم)4:)الذي ننص على مانلي:)

من النظام) (4 وبالتالي املادة) (، عدنل)

األسا�سي

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (26 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)4855.

846I

موروكو كومبتونس اكاويت

LIGHTJOE ELEC SARL AU
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

موروكو كومبتونس اكاويت

وقة 17 الطابق 4 برج منارة 2 

مدخل ا وارع عبد الكريم الخطابي 

، 40000، مراكش املغرب

LIGHTJOE ELEC SARL AU  وركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي اسكيجور 

ملحميد 9 ازدهار عمارة  3  رقم 3 - 

40000 مراكش املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

115235

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (16

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. LIGHTJOE ELEC SARL AU

غرض الشركة بإنجاز):)-)استيراد و)

تصدنر)))تاجر أو وسيط(

السمعية) املعدات  تركيب  (-

والبصرية

بيع تأجير صياية املعدات) -)وراء)

السمعية والبصرية.

عنوان املقر االجتماعي):)اسكيجور)

 -  3 رقم) ( (3 ( ازدهار عمارة) (9 ملحميد)

40000)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: الزاوي) نوسف  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوايه)ا() الزاوي  نوسف  السيد 

  3 ( 9)ازدهار عمارة) اسكيجور ملحميد)

رقم)3 40000)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوايه)ا() الزاوي  نوسف  السيد 

  3 ( 9)ازدهار عمارة) اسكيجور ملحميد)

رقم)3 40000)مراكش املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (25 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2021)تحت رقم)124346.

847I

universal gestion

ACEXPR MOROCCO
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

universal gestion

اقامة ابن عطية الطابق الثاني  رقم 

7 جليز مراكش ، 40000، مراكش 

املغرب

ACEXPR MOROCCO وركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي الحي 

املحمدي تجزئة بلبكار1رقم 738 

مراكش - 40000 مراكش املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

114555

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (01
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ACEXPR MOROCCO
تاجر) (: بإنجاز) الشركة  غرض 
)منتجات حرفية/ وتصدنر) استيراد 
األحداث))تنظيم األحداث السياحية)

واملهنية والخاصة(..
الحي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 738 بلبكار1رقم) تجزئة  املحمدي 

مراكش)-)40000)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 ( الشركة:) رأسما8  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد برادة سفيان):))100)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوايه)ا() سفيان  برادة  السيد 
 23 إقامة تومبوكتو عمارة س وقة)

مراكش)40000)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوايه)ا() سفيان  برادة  السيد 
 23 إقامة تومبوكتو عمارة س وقة)

مراكش)40000)مراكش املغرب
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
ماي) (05 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2021)تحت رقم)123728.
848I

MAROC COMPTA PLUS

ALFA FOURNITURE
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

MAROC COMPTA PLUS
55 باب الثالتاء الطابق االو8 الشقة 

رقم 2 الفقيه بن ضالح ، 23200، 

FKIH BEN SALAH MAROC

ALFA FOURNITURE وركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 37 

بلوك 04 الزيقة 29 اوالد سيدي 

ونان - 23200 الفقيه بن صالح 

املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.4189

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في)19)أبريل)2021)تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

اوالد) (29 الزيقة) (04 بلوك) (37 «رقم)

بن) الفقيه  (23200 (- ونان) سيدي 

إلى)«296)وارع عال8) صالح املغرب»)

(- ونان) سدي  اوالد  هللا  عبد  بن 

23200)الفقيه بن صالح))املغرب».

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

بتاريخ) ( االبتدائية بالفقيه بن صالح)

24)ماي)2021)تحت رقم)146.

849I

دار االستشارة والتقنيات الحسابات

PART TRANS
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

دار االستشارة والتقنيات الحسابات

وارع عبد الرحمان الناصر، عمارة 

املنصور، الطابق األو8 رقم 3 ، 

90000، طنجة املغرب

PART TRANS  وركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي وارع 

غزوة خيبر رقم 23 طنجة  - 90000 

طنجة  املغرب 

تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

116279
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في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (26

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 PART (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

. TRANS

النقل) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

الوطني و الدولي للبضائع..

وارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 90000 (- ( 23)طنجة) غزوة خيبر رقم)

طنجة))املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد محمد كارون)):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

 500 ( (: ( ( البقالي) نوسف  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوايه)ا() ( كارون) محمد  السيد 

بروكسيل))1080)بروكسيل بلجيكا).

عنوايه)ا() ( السيد نوسف البقالي)

حي السليماني زيقة)9)رقم)2  90000 

طنجة))املغرب).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

)عنوايه)ا() السيدة رباب التوزاني)

حي السليماني زيقة)9)رقم)2  90000 

طنجة))املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (10 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)242265.

850I

STE CECONA SARL

STE AGGLOS AMSA SARL
وركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسما8 الشركة

STE CECONA SARL
وارع جيش امللكي رقم 74 الناظور ، 

62000، الناظور املغرب
 STE AGGLOS AMSA SARL
وركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 74 وارع 
الجيش امللكي- الناظور 74 وارع 
الجيش امللكي- الناظور 62000 

الناظور املغرب.
رفع رأسما8 الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.12515

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
رفع) تم  (2021 ماي) (10 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسما8 
«600.000)درهم»)أي من)«100.000 
عن) درهم») (700.000» إلى) درهم»)
دنون) مع  مقاصة  إجراء) ( (: طريق)
الشركة املحددة املقدار و املستحقة.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
ماي) (26 بتاريخ) ( االبتدائية بالناضور)

2021)تحت رقم)1068.

851I

AC CONSEIL

سوطردار
وركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

AC CONSEIL
زيقة عبد الكريم بنجلون مكاتب 

اورف الطابق الخامس مكتب رقم 
41 املدننة الجدندة فاس ، 30000، 

فاس املغرب
سوطردار وركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي : بلوك 1 

الطابق 1حي الحسني انراك - 30000 
فاس املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.56283

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2021 أبريل) (08 املؤرخ في)
املسؤولية) ذات  وركة  سوطردار 
 100.000 رأسمالها) مبلغ  املحدودة 
اإلجتماعي) مقرها  وعنوان  درهم 
بلوك)1)الطابق)1حي الحسني انراك)-)
30000)فاس املغرب يتيجة لإلغالق.

و عين:
السيد)ة()عبد العزيز)))لطف هللا)
و عنوايه)ا()تجزئة العرصة الرقم)08 
30000)بني مال8 املغرب كمصفي))ة()

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
 1 وفي بلوك) (2021 أبريل) (08 بتاريخ)
الطابق)1حي الحسني انراك)-)30000 

بني مال8 املغرب.
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
التجارية بفاس))بتاريخ)06)ماي)2021 

تحت رقم)2217/021.
852I

ae

ECA REAMUR
وركة التوصية البسيطة

إنشاء)فرع تابع للشركة

ae
وارع االمير موالي الحسن الركز 
الجهوي لالستثمار جهة الشرق, 

 BARHMI , مصلحة خلق املقاوالت
YAHYA وجدة، 60000، وجدة 

املغرب
ECA REAMUR وركة التوصية 

البسيطة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 98-92 

 Boulevard(Victor(Hugo  - 92110
.Clichy France

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري -.

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في)09)نوليوز)2020)تقرر إنشاء)
التسمية) تحت  ( للشركة) تابع  ( فرع)
 ECA REAMUR SUCCURSALE
 Oujda Shore , بالعنوان) الكائن  و 
 Batiment( Offshoring( 1,( plateau
 202-2 ème étage - 60000 Oujda
و املسير من طرف السيد)ة() (Maroc

.Ayat Souhail

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

مارس) (25 بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

2021)تحت رقم)1026.

853I

IFCOF

ليد برومو
وركة ذات املسؤولية املحدودة

حل وركة

IFCOF

 AVENUE(MOHAMED 6

 ERAC(CENTRE(IMM(G2 APPT

 7 CASABLANCA ، 20550،

casablanca MAROC

ليد برومو وركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي 46 وارع 

الزرقطوني الطابق 2 الشقة 6 - 

20000 البيضاء املغرب.

حل وركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.416221

العام) الجمع  بمقت�سى 

 2020 10)وتنبر) اإلستثنائياملؤرخ في)

املسؤولية) ذات  وركة  حل  تقرر 

مبلغ رأسمالها) ( املحدودة ليد برومو)

مقرها) وعنوان  درهم  (100.000

الزرقطوني) وارع  (46 اإلجتماعي)

الطابق)2)الشقة)6 - 20000)البيضاء)

املغرب يتيجة 8):)حل الشركة.

و حدد مقر التصفية ب)46)وارع)

 6 الشقة) (2 الطابق) الزرقطوني 

املغرب)20000)البيضاء)املغرب.)

و عين:
و) املوساتي  ( ( رويد) السيد)ة()
رقم) (1 زيقة) املنجرة  درب  عنوايه)ا()

50  20000)البيضاء)املغرب كمصفي)

)ة()للشركة.

الحدود) اإلقتضاء) وعند  (

املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية)

 2 الطابق) الزرقطوني  وارع  (46  :

الشقة)6)البيضاء.
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باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

 19 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ننانر)2021)تحت رقم)761773.

854I

EL MAQHOR ABDELHAK

STE SOUISSI CASH SARL
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

EL MAQHOR ABDELHAK

وارع الفداء تجزئة سميرة تاويات  

34000  املغرب تاويات، 34000، 

تاويات املغرب

STE SOUISSI CASH SARL وركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

الزريقة العليا غفساي تاويات - 

34000 تاويات املغرب

تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

1863

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (05

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOUISSI CASH SARL

تحويل) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

األموا8.

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

(- تاويات) غفساي  العليا  الزريقة 

34000)تاويات املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد بال8 عبد الباسط سوي�سي)

درهم) (100 بقيمة) حصة  (500   :

للحصة).

((: سوي�سي) صادق  معاد  السيد 
500)حصة بقيمة)100)درهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد بال8 عبد الباسط سوي�سي)
  1 حي وهران الزهور) (220 عنوايه)ا()

30000)فاس املغرب.
سوي�سي) صادق  معاد  السيد 
  1 حي وهران الزهور) (220 عنوايه)ا()

30000)فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد بال8 عبد الباسط سوي�سي)
  1 حي وهران الزهور) (220 عنوايه)ا()

30000)فاس املغرب
سوي�سي) صادق  معاد  السيد 
  1 حي وهران الزهور) (220 عنوايه)ا()

30000)فاس املغرب
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
ماي) (24 بتاريخ) ( بتاويات) االبتدائية 

2021)تحت رقم)53.

855I

HACHIMI GRANITE SARL

HACHIMI GRANITE
إعالن متعدد القرارات

HACHIMI GRANITE SARL
وقة رقم 147 تجزئة الفتح، املسيرة 

انت ملو8 ، 86150، انت ملو8 
املغرب

HACHIMI GRANITE «وركة ذات 
املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجتماعي: وقة رقم 
147 تجزئة املسيرة - 86150 انت 

ملو8 املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.1937

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)08)ننانر)2021

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ننص على مانلي:)
تفويت)3750)حصة من اصل)5000 
حصة تعود ملكيتها للسيد الهاومي)
الحسان لصالح السيد أخراز إبراهيم.

قرار رقم)2:)الذي ننص على مانلي:)
الحسان) الهاومي  السيد  استقالة 

من منصبه كمسير
قرار رقم)3:)الذي ننص على مانلي:)
مسيرا) إبراهيم  أخراز  السيد  تعيين 
الحسان) الهاومي  والسيد  للشركة 

مسيرا باالوتراك للشركة
على) ننص  الذي  (:4 رقم) قرار 
الشركة) تلتزم  (: التوقيع) مانلي:)
بالتوقيع املنفرد للمسير السيد أخراز)
مع) له  املشترك  التوقيع  أو  إبراهيم 
بصفته) الحسان  الهاومي  السيد 

مسيرباالوتراك للشركة
قرار رقم)5:)الذي ننص على مانلي:)

تعدنل النظام االسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعدنل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
ننص) الذي  (:8-7-6 رقم) بند 
الشركة) رأسما8  مبلغ  مانلي:) على 
 5000 على) موزع  درهم  (500.000
لكل) درهم  (100 فئة) من  حصة 
اكتتابها) وتم  بكاملها  حررت  واحدة 
بعد التفويت كل) من طرف الشركاء)
حسب يصيبه السيد اخراز ابراهيم)
درهم) (375.000 3750)حصة بقيمة)
 1250 الحسان) الهاومي  السيد  و 

حصة بقيمة)125.000)درهم
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
ماي) (21 بتاريخ) ( بايزكان) االبتدائية 

2021)تحت رقم)1150.
856I

FIDLOUK

MBK LOCAT
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

FIDLOUK
216,وارع 20 غشت القصر الكبير ، 

92150، القصر الكبير املغرب
MBK LOCAT  وركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 
النويرات النويرات بلقصيري - 
16150 مشرع بلقصيري املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

589

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (08

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 MBK (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

. LOCAT

مختلف) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

اعما8 البناء.

دوار) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

(- بلقصيري) النويرات  النويرات 

16150)مشرع بلقصيري املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 80.000 ( الشركة:) رأسما8  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 800 ( (: الهواري) نوسف  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد نوسف الهواري عنوايه)ا()

بلقصيري) النويرات  النويرات  دوار 

16150)مشرع بلقصري املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد نوسف الهواري عنوايه)ا()

بلقصيري) النويرات  النويرات  دوار 

16150)مشرع بلقصيري املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

بتاريخ) ( بلقصيري) بمشرع  االبتدائية 

10)ماي)2021)تحت رقم)77.

857I
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FIDLOUK

MBK FANAN
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

FIDLOUK

216,وارع 20 غشت القصر الكبير ، 

92150، القصر الكبير املغرب

MBK FANAN وركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار اوالد 

احمد سيدي الكامل بلقصيري  - 

15160 مشرع بلقصيري  املغرب

تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

615

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (04

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 MBK (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.FANAN

االعما8) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

الفالحية).

عنوان املقر االجتماعي):)دوار اوالد)

(- ( بلقصيري) الكامل  سيدي  احمد 

15160)مشرع بلقصيري))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: الحراثي) بنعي�سى  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد ميلود الفنان):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد بنعي�سى الحراثي))عنوايه)ا()

الكامل)) سيدي  احمد  اوالد  دوار 

16150)مشرع بلقصيري))املغرب).

عنوايه)ا() ( الفنان) ميلود  السيد 

الكامل)) سيدي  احمد  اوالد  دوار 

16150)مشرع بلقصيري))املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بنعي�سى الحراثي))عنوايه)ا()

الكامل)) سيدي  احمد  اوالد  دوار 

16150)مشرع بلقصيري))املغرب)

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

بتاريخ) ( بلقصيري) بمشرع  االبتدائية 

24)ماي)2021)تحت رقم)88.

858I

NOUVAFISC

IHEN IHEN TRANS
وركة ذات املسؤولية املحدودة

حل وركة

NOUVAFISC

عمارة بولهدنر وارع املقاومة انت 

ملو8 ايزكان ، 80650، ايزكان 

املغرب

IHEN IHEN TRANS

 وركة ذات املسؤولية املحدودة

)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 385 

تجزئة املغرب العربي انت ملو8 - 

86150 انت ملو8 املغرب.

حل وركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.22351

العام) الجمع  بمقت�سى 

 2021 ماي) (07 في) اإلستثنائياملؤرخ 

املسؤولية) ذات  وركة  حل  تقرر 

املحدودة)IHEN IHEN TRANS))مبلغ)
وعنوان) درهم  (100.000 رأسمالها)

تجزئة) (385 رقم) اإلجتماعي  مقرها 

 86150 (- ملو8) انت  العربي  املغرب 

ارتفاع) (: انت ملو8 املغرب يتيجة 8)

التكاليف)

املنافسة القوية

انعدام االرباح.

و حدد مقر التصفية ب رقم)385 

(- ملو8) انت  العربي  املغرب  تجزئة 

86150)انت ملو8 املغرب.)

و عين:

الشركي كنوني) ( محمد) السيد)ة()

تجزئة) (38 رقم) (01 بلوك) و عنوايه)ا()

انت ملو8) (86150 الهدى انت ملو8)

املغرب كمصفي))ة()للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية)

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (24 بتاريخ) ( بايزكان) االبتدائية 

2021)تحت رقم)1155.

859I

RIF CONSEIL SARL

 TAMSAMAN SAHARA -

SARL
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

RIF CONSEIL SARL

 ARRIERE(RUE(TITOUAN 3EM

 ETAGE(NADOR، 62000،

NADOR MAROC

 TAMSAMAN(SAHARA - SARL

وركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي خلف 

وارع تطوان  الطابق الثالث الناظور 

- 62000 الناظور املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.20065

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)22)مارس)2021)تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

الطابق الثالث) ( «خلف وارع تطوان)

املغرب») الناظور  (62000 (- الناظور)

إلى)«حي النسيم بن طيب الدريوش)-)

62000)الدريوش))املغرب».

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (11 بتاريخ) ( االبتدائية بالناضور)

2021)تحت رقم)975.

860I

FIDECOM SARL

BACK OFFICE BUSINESS
إعالن متعدد القرارات

FIDECOM SARL

46 وارع باستور حي الليمون الرباط 

، 10060، الرباط املغرب

BACK OFFICE BUSINESS «وركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها االجتماعي: 15 وارع 

األبطا8 وقة رقم 4 أكدا8 - 10090 

الرباط املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.149635

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)22)مارس)2021

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ننص على مانلي:)

املصادقة))على تفويت)540)حصة من)

ضمن)900)حصة التي نملكها السيد)

دديي ليون بنشترنت كالتالي):)))•)180 

حصة للسيدة))كريستين رواتا))•)

360)حصة للسيد إليو جزيف دجون)

رأسما8) أصبح  بذلك  و  بنشترنت.)

السيد) (• ( (: كالتالي) موزعا  الشركة 

حصة)) دديي ليون بنشترنت:)360)

•السيدة كريستين رواتا)):180)حصة))))

السيد إليو جوزيف دجون بنشترنت)

: 360)حصة)

كما تمت) (. 900)حصة) (: املجموع)

الشركة) وكل  تغيير  على  املصادقة 

املسؤولية ذات) من وركة محدودة 

الشريك الوحيد إلى وركة محدودة)

املسؤولية متعددة الشركاء).

قرار رقم)2:)الذي ننص على مانلي:)

(: مانلي) إلى  الشركة  نشاط  -توسيع 

الخدمات) جميع  تصدنر  و  •استيراد 

املقدمة من طرف الشركة)•)

جميع) وتسويق  وتصدنر  استيراد 

املعدات الطبية أو ملحقاتها.
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قرار رقم)3:)الذي ننص على مانلي:)

-تحويل املقر االجتماعي للشركة من)

15،)وارع األبطا8،)وقة)4،)أكدا8،)

محمد السادس،) ( إلى وارع) ( الرباط)
(،13 تجزئة مولين،)زيقة صنبرة،)رقم)

حي السوي�سي،)الرباط)

قرار رقم)4:)الذي ننص على مانلي:)

-تغيير وروط قبو8 تفويت الحصص)

و قبو8 ايتقا8) ( لألغيار غير الشركاء)

و) الشركاء) بين  بحرية  الحصص 

األزواج واألقارب و األصهار إلى الدرجة)

الثايية بإدخا8 الغانة).)

وتبعا لذلك تم تعدنل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند رقم)3:)الذي ننص على مانلي:))

الغانة من الشركة))سواء)لنفسها أو)

باملساهمة للغير باملغرب أو من الخارج)

هي):))...()

استيراد و تصدنر جميع الخدمات)

املقدمة من طرف الشركة

جميع) وتسويق  وتصدنر  استيراد 

املعدات الطبية أو ملحقاتها))))))...(

بند رقم)4:)الذي ننص على مانلي:)

محمد) ( بشارع) الشركة  مقر  أقيم 

السادس،)تجزئة مولين،)زيقة صنبرة،)

و) ( (. الرباط) حي السوي�سي،) (،13 رقم)

الباقي بدون تغيير

بند رقم)6:)الذي ننص على مانلي:)

(...(

 22 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

540)حصة) مارس2021)،)تم تفويت)

نملكها) التي  حصة  (900 ضمن) من 

السيد دديي ليون بنشترنت كالتالي):)))•)

180)حصة للسيدة))كريستين رواتا))•)

360)حصة للسيد إليو جزيف دجون)

رأسما8) أصبح  بذلك  و  بنشترنت.)

السيد) (• ( (: كالتالي) موزعا  الشركة 

درهم)) دديي ليون بنشترنت:)36.000)

 18.000 (: ( •السيدة كريستين رواتا)

السيد إليو جوزيف دجون) درهم))))•)

:)36.000)درهم)-))املجموع) بنشترنت)

:90.000)درهم.

بند رقم)7:)الذي ننص على مانلي:)

درهم) (90.000 نبلغ رأسما8 الشركة)

 100 حصة بقيمة) (900 مقسم على)

درهم للحصة الواحدة،)موزعة))كما)

كريستين) ( للسيدة) حصة  (180: نلي)

إليو) للسيد  حصة  (360 رواتا))•)

بذلك) و  بنشترنت.) دجون  جزيف 

أصبح رأسما8 الشركة موزعا كالتالي)

 3 6 :))•)السيد دديي ليون بنشترنت:)0

حصة))•السيدة كريستين رواتا)):180 
السيد إليو جوزيف دجون) حصة))))•)

:)360)حصة))))املجموع) بنشترنت)

:900)حصة)

على) ننص  الذي  (:13 رقم) بند 

تنتقل الحصص بحرية) ( ( ()...( مانلي:)

أو) األزواج  بين  أو  اإلرث  طريق  عن 

األقارب أو األصهار إلى الدرجة الثايية)

بإدخا8 الغانة.)و الباقي بدون تغيير).

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (10 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2021)تحت رقم)114579.

861I

RIF CONSEIL SARL

 TAMSAMAN SAHARA  -
SARL

وركة ذات املسؤولية املحدودة
تغيير نشاط الشركة

RIF CONSEIL SARL

 ARRIERE(RUE(TITOUAN 3EM

 ETAGE(NADOR، 62000،

NADOR MAROC

 TAMSAMAN(SAHARA  - SARL

وركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي حي 

النسيم بن طيب الدريوش - 62000 

الدريوش املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.20065

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تغيير) (2021 مارس) (22 املؤرخ في)

نشاط الشركة من)«-أعما8 البناء)أو))

متنوعة.

-يقل البضائع ييابة عن اآلخرين
«-أعما8) إلى) -بيع معدات البناء»)

البناء)أو))متنوعة
-بيع معدات البناء

-كراء)االليات».
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
ماي) (11 بتاريخ) ( االبتدائية بالناضور)

2021)تحت رقم)975.

862I

KHOUYI BADIA

EL KHADIB AGRI  SARL
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

simplcomptamid
ميدلت ، 54350، ميدلت املغرب

EL(KHADIB(AGRI  SARL وركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي انت مو�سى 
اوعلي بومية  - 54350 ميدلت 

املغرب
تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2755
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القايون) (2021 مارس) (04
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 EL (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.KHADIB AGRI  SARL
األوغا8) (: غرض الشركة بإنجاز)

املختلفة،)تركيب يظام الري.
انت) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
مو�سى اوعلي بومية))-)54350)ميدلت)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد حسني محمد)):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

500)حصة) ( (: ( السيد حسني بدر)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوايه)ا() ( محمد) السيد حسني 

بدوار انت بن عزيز انت مو�سى وعلي)

بومية))54350)ميدلت املغرب.

السيد حسني بدر))عنوايه)ا()بانت)

ميدلت) (54350 ( مو�سى وعلي بومية)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوايه)ا() ( محمد) السيد حسني 

بدوار انت بن عزيز انت مو�سى وعلي)

بومية))54350)ميدلت املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (04 بتاريخ) ( بميدلت) االبتدائية 

2021)تحت رقم)133.

863I

karama conseil

STE GOODS TIZIRT SARL
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

karama conseil
رقم 33 الشقة رقم 1 زيقة اسامة 

ابن زيد وارع الجيش امللكي فاس 
رقم 33 الشقة رقم 1 زيقة اسامة 

ابن زيد وارع الجيش امللكي فاس، 

30000، فاس املغرب

STE GOODS TIZIRT SARL وركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي املكتب 
رقم  3  مكرر وارع  سان لوي رقم 

25 طريق عين الشقف فاس - 

30000 فاس املغرب

تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

67973

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (04

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
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ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.GOODS TIZIRT SARL

غرض الشركة بإنجاز):)بائع املواد)

واملحالت) املتاجر  /تنظيف  الغدائية)

والشقق)/املتاجرة.

املكتب) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

رقم))3))مكرر وارع))سان لوي رقم)25 

 30000 (- طريق عين الشقف فاس)

فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 700 ( (: ( السيد ادري�سي مصطفى)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد ادري�سي طارق):))300)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

مصطفى)) ادري�سي  السيد 

حي الوئام) (2 عمارة) (7 رقم) عنوايه)ا()

فاس) (30000 فاس) املسيرة  البركة 

املغرب.

عنوايه)ا() طارق  ادري�سي  السيد 

 142 د) وارع  (08 بلوك) النهضة  حي 

تيكوين اكادنر)80000)اكادنر املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

مصطفى)) ادري�سي  السيد 

حي الوئام) (2 عمارة) (7 رقم) عنوايه)ا()

فاس) (30000 فاس) املسيرة  البركة 

املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

التجارية بفاس))بتاريخ)25)ماي)2021 

تحت رقم)2509/2021.

864I

arabia star logistique

ARABIA STAR LOGISTIQUE
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

arabia star logistique
حي يجيبة وارع 88 رقم 11 ، 

90000، طنجة املغرب
 ARABIA STAR LOGISTIQUE

وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي يجيبة 
وارع 88 رقم 11 - 90000 طنجة 

املغرب
تأسيس وركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
116661

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (06
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ARABIA STAR LOGISTIQUE
النقل) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

الوطني و الدولي للبضائع.
عنوان املقر االجتماعي):)حي يجيبة)
طنجة) (90000  -  11 رقم) (88 وارع)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: السيد السعليتي محمد)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد السعليتي محمد عنوايه)ا()
الس كوليناس زيقة خناتة املغافري)

رقم)1 90000)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد السعليتي محمد عنوايه)ا()
الس كوليناس زيقة خناتة املغافري)

رقم)1  90000)طنجة املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (24 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)4767.

865I

KHOUYI BADIA

TERRABI BOUMIA SARL-AU
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

simplcomptamid

ميدلت ، 54350، ميدلت املغرب

 TERRABI BOUMIA SARL-AU

وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي  تشعيت 

بومية  - 54350 ميدلت املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

2757

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 ننانر) (17

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TERRABI BOUMIA SARL-AU

االستيراد) (: غرض الشركة بإنجاز)

و التصدنر.

)تشعيت) (: عنوان املقر االجتماعي)

بومية))-)54350)ميدلت املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: السيد الترابي مصطفى)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد الترابي مصطفى عنوايه)ا()
بشارع املنصور الدهبي الزيقة)02)رقم)

36)بومية))54350)ميدلت املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الترابي مصطفى عنوايه)ا()
بشارع املنصور الدهبي الزيقة)02)رقم)

36)بومية))54350)ميدلت املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (04 بتاريخ) ( بميدلت) االبتدائية 

2021)تحت رقم)134.

866I

WAFCOM

LE CHEVALET
وركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

WAFCOM

 RUE(JAURES 2 EME(ETAGE 23

 N°6 QUARTIER(GAUTHIER

 CASABLANCA، 20100،

CASABLANCA MAROC

LE CHEVALET وركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : 41  

 ROND(POINT(DU(JOUR -

10000 الدار البيضاء املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.107649

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر) (2021 مارس) (02 في) املؤرخ 

ذات) وركة  (LE CHEVALET حل)

رأسمالها) مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها) وعنوان  درهم  (280.000

 ROND POINT   41 اإلجتماعي)

الدار البيضاء) (DU JOUR - 10000

املغرب يتيجة ألزمة إقتصادنة.
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و عين:

و) الشريبي  ( ( محمد) السيد)ة()

 37 رقم) غازي  بن  وارع  عنوايه)ا()

البيضاء) الدار  (20420 كلفورييا)

املغرب كمصفي))ة()للشركة.

الجمعية) انعقاد  تم  قد  و 

 2021 مارس) (02 بتاريخ) الختامية 

 ROND POINT DU JOUR  41(وفي

21000)الدارالبيضاء) الدارالبيضاء)-)

املغرب.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

 19 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أبريل)2021)تحت رقم)774886.

867I

FIDU.PRO CONSULTING

ZEENQ
وركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
تأسيس وركة

FIDU.PRO CONSULTING

ملتقى وارع اميل زوال و زيقة غيثل 

الطابق11 رقم 29  الدار البيضاء ، 

0، الدار البيضاء املغرب

ZEENQ وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي ملتقى 

وارع اميل زوال وزيقة غيثل 

الطابق 11 رقم 29 الدارالبيضاء 

الدارالبيضاء املغرب 0000 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

495081

في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القايون) (2021 فبرانر) (12

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ZEENQ

مستشار) (: غرض الشركة بإنجاز)

إداري.

ملتقى) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

غيثل) وزيقة  زوال  اميل  وارع 

الدارالبيضاء) (29 رقم) (11 الطابق)

 0000 املغرب) الدارالبيضاء)

الدارالبيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

إدسماعيل) إنمان  ( السيدة)

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000   :

للحصة).

(: إدسماعيل) إنمان  ( السيدة)

100000)بقيمة)100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

إدسماعيل) إنمان  ( السيدة)

الشيخ) ابن  زيقة  عنوايه)ا()

رقم) وقة  (5 رقم) الطابق  قيرواني 

 0000 املغرب) الدارالبيضاء) (23

الدارالبيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

إدسماعيل) إنمان  ( السيدة)

الشيخ) ابن  زيقة  عنوايه)ا()

رقم) وقة  (5 رقم) الطابق  قيرواني 

 0000 املغرب) الدارالبيضاء) (23

الدارالبيضاء)املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

(- بتاريخ) ( البيضاء) بالدار  التجارية 

تحت رقم)-.

868I

CONSEIL AUDIT ET SYNTHESE SARL

QUALITE SERVICE ABDA
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

 CONSEIL AUDIT ET SYNTHESE
SARL

 RES SOFIA PALMERAIE IMM
 F(N106, AV(ABDELKRIM

 KHETTABI RES SOFIA
 PALMERAIE(IMM(F(N106،

40000، MARRAKECH(MAROC
QUALITE SERVICE ABDA وركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة 
صوفيا باملوري بلوك F رقم 106 

وارع عبدالكريم الخطابي مراكش 
40000 مراكش املغرب

تأسيس وركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
115193

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (20
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.QUALITE SERVICE ABDA
تسيير) (- (: بإنجاز) الشركة  غرض 
الوقود) بيع  وإعادة  البنزنن  محطة 

وزيوت التشحيم
األعما8) لجميع  عامة  وركة  (-

العمومية والخاصة)
-)تسيير مقهى و مطعم.

إقامة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 106 رقم) (F بلوك) باملوري  صوفيا 
مراكش) الخطابي  عبدالكريم  وارع 

40000)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) رأسما8  مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:
السيد عبد الصادق املاهر):))500 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد عبد النبي بوضاض):))500 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

املاهر) الصادق  عبد  السيد 

عنوايه)ا()تجزئة الوفاق عمارة)2383 

 12000 تمارة) (5 هبة الرحمان وقة)

تمارة املغرب.

بوضاض) النبي  عبد  السيد 

عنوايه)ا()دوار بوعشيبة أيزو فطواكة)

22325))أيزو فطواكة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

املاهر) الصادق  عبد  السيد 

عنوايه)ا()تجزئة الوفاق عمارة)2383 

 12000 تمارة) (5 هبة الرحمان وقة)

تمارة املغرب

بوضاض) النبي  عبد  السيد 

عنوايه)ا()دوار بوعشيبة أيزو فطواكة)

22325))أيزو فطواكة املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (25 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2021)تحت رقم)6350.

869I

STE FIDUCIAIRE AMER FISC SARL

 STE CHAMRAR RENTAL

CAR
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جدند للشركة

 STE FIDUCIAIRE AMER FISC

SARL

 RUE(OUAZZANE(IMMB 01

 DEUXIEME(ETAGE(NADOR ،

62000، NADOR(MAROC

   STE CHAMRAR RENTAL CAR

وركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي افراس 

بطويل زانو  حي افراس بطويل زانو  

92600 زانو املغرب.

تعيين مسير جدند للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.17007



11999 الجريدة الرسميةعدد)5667 - 28)ووا8)1442 )9)نوييو)2021) 

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تعيين) تم  (2021 ماي) (19 في) املؤرخ 

مسير جدند للشركة السيد)ة()ومرار)

يادنة))كمسير وحيد

تبعا لقبو8 استقالة املسير.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (25 بتاريخ) ( االبتدائية بالناضور)

2021)تحت رقم)1052.

870I

FIDU.PRO CONSULTING

OCEAN BAT
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

FIDU.PRO CONSULTING

ملتقى وارع اميل زوال و زيقة غيثل 

الطابق11 رقم 29  الدار البيضاء ، 

0، الدار البيضاء املغرب

OCEAN BAT وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي ملتقى 

وارع اميل زوال وزيقة غيثل 

الطابق 11 رقم 29 الدارالبيضاء 

املغرب الدارالبيضاء املغرب 0000 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

504353

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (21

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.OCEAN BAT

معامالت) (: غرض الشركة بإنجاز)

عقارية.

ملتقى) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

غيثل) وزيقة  زوال  اميل  وارع 
الدارالبيضاء) (29 رقم) (11 الطابق)

 0000 املغرب) الدارالبيضاء) املغرب 

الدارالبيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 2E BATIMENT :  1.000(الشركة

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 2E BATIMENT : الشركة)

100000)بقيمة)100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

 2E BATIMENT الشركة)

زوال) اميل  وارع  ملتقى  عنوايه)ا()
رقم) (11 الطابق) غيثل  وزيقة 

 0000 املغرب) الدارالبيضاء) (29

الدارالبيضاء)))املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الرويق املعطي عنوايه)ا())

J 10)وارع عبد) تجزئة الرحمان فيال)

الدارالبيضاء) ايفا  بوطالب  الهادي 

املغرب)0000)الدارالبيضاء)))املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

(- بتاريخ) ( البيضاء) بالدار  التجارية 

تحت رقم)-.

871I

KHOUYI BADIA

M H M R  SARL-AU
إعالن متعدد القرارات

simplcomptamid

ميدلت ، 54350، ميدلت املغرب

M(H(M(R  SARL-AU «وركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»

وعنوان مقرها االجتماعي: وارع 

املسيرة بومية  - - ميدلت املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.2347

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) (2021 مارس) (23 املؤرخ في)

القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ننص على مانلي:)
طريق) عن  املشغل  نشاط  إضافة 
امليكاييكية) التنفيذ  أدوات  توظيف 
 100 بقوة تشغيل عادنة ال تقل عن)

حصان بخار مستودع مبرد.
وتبعا لذلك تم تعدنل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند رقم)2:)الذي ننص على مانلي:)
طريق) عن  املشغل  نشاط  إضافة 
امليكاييكية) التنفيذ  أدوات  توظيف 
 100 بقوة تشغيل عادنة ال تقل عن)

حصان بخار مستودع مبرد.
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
ماي) (07 بتاريخ) ( بميدلت) االبتدائية 

2021)تحت رقم)138.
872I

socogese

 SOCIETE ADWAR DE»
 BATIMENET ET DE
»TRAVAUX DIVERS

وركة ذات املسؤولية املحدودة
حل وركة

socogese
 Bd. Prince(Héritier(Résidence

 Mly(El-Kamel(Fès ، 30000، Fès
Maroc

 SOCIETE ADWAR DE»
 BATIMENET ET DE TRAVAUX
DIVERS» وركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي قطعة 65 
تجزئة ليراك حي الوفاق طريق عين 

السمن - 30000 فاس املغرب.
حل وركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.31545

العام) الجمع  بمقت�سى 
 2021 أبريل) (15 اإلستثنائياملؤرخ في)
املسؤولية) ذات  وركة  حل  تقرر 
 SOCIETE ADWAR DE» املحدودة)
 BATIMENET ET DE TRAVAUX
رأسمالها) مبلغ  ( («DIVERS

مقرها) وعنوان  درهم  (100.000,00

اإلجتماعي قطعة)65)تجزئة ليراك حي)

 30000 (- الوفاق طريق عين السمن)

توقيف) (: (8 يتيجة  املغرب  فاس 

النشاط.

و حدد مقر التصفية ب قطعة)65 

تجزئة ليراك حي الوفاق طريق عين)

السمن)-)30000)فاس املغرب.)

و عين:

و) البوزيدي  ( ادريس) السيد)ة()

الخطيب) ابن  وارع  (10 عنوايه)ا()

فاس) (30000 الشقف) عين  طريق 

املغرب كمصفي))ة()للشركة.

الحدود) اإلقتضاء) وعند  (

املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية):

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

التجارية بفاس))بتاريخ)25)ماي)2021 

تحت رقم)2021/2499.

873I

ائتمايية املرجان

VIOLETTE COM
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

ائتمايية املرجان

ف6 ناسمينة 1 وارع محمد 

 lotissement 10 السادس

 ennakhla(rue(al(jaouz

 khouribga، 25000، Khouribga

املغرب

VIOLETTE COM وركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي F6 الطابق 

االو8 ناسمينة 1 وارع محمد 

السادس  - 25000 خريبكة املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

7071



عدد)5667 - 28)ووا8)1442 )9)نوييو)2021)الجريدة الرسمية   12000

في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 

القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (08

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.VIOLETTE COM

غرض الشركة بإنجاز):)-)النصائح)

و استراتيجية التواصل

-)دراسة السوق

التواصل) تسير وانعاش وسائل  (-

االجتماعي

-)انشاء)البرمجيات

والفيدنوهات) التصوير  (-

االوهارية.

 F6 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الطابق االو8 ناسمينة)1)وارع محمد)

السادس))-)25000)خريبكة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيدة الشرانكي جيهان):))1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

جيهان) الشرانكي  السيدة 

حي) العامرية  زيقة  (151 عنوايه)ا()

االمل)25000)خريبكة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

جيهان) الشرانكي  السيدة 

حي) العامرية  زيقة  (151 عنوايه)ا()

االمل)25000)خريبكة املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (19 بتاريخ) ( االبتدائية بخريبكة)

2021)تحت رقم)246.

874I

FIDUCIAIRE BILAL

STE H.LAABASSI
إعالن متعدد القرارات

FIDUCIAIRE BILAL
 BP(S64 MEKNES(PRINCIPAL
 MEKNES ، 50000، MEKNES

maroc
STE H.LAABASSI «وركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي: وقة 2 
عمارة 11 اقامة العبسيين وارع 
محمد 6 ريزايا - - مكناس املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.38679
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)25)ماي)2021
تم اتخاذ القرارات التالية:)

على) ننص  الذي  (:01 رقم) قرار 
السيد العبا�سي) بيع حصص:) مانلي:)
العبا�سي) السيد  و  الدنن  صالح 
محمد باعا جميع حصصهما للسيد)

الحري�سي رويد)
على) ننص  الذي  (:02 رقم) قرار 
استقالة السيد) تغيير املسير:) مانلي:)
العبا�سي صالح الدنن من التسيير و)
تعيين السيد الحري�سي رويد كمسير)

جدند للشركة)
على) ننص  الذي  (:03 رقم) قرار 
مانلي:)تغيير االمضاء:)استقالة السيد)
االمضاء) من  الدنن  صالح  العبا�سي 
رويد) الحري�سي  السيد  تعيين  و 

كمم�سي جدند للشركة)
وتبعا لذلك تم تعدنل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
الذي ننص على) (:7 6و) ( بند رقم)

مانلي:)السيد الحري�سي1000000
10000حصة

على) ننص  الذي  (:15 رقم) بند 
تعيين السيد الحري�سي رويد) مانلي:)

كمسير و مم�سي جدند للشركة)
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
ماي) (26 بتاريخ) ( بمكناس) التجارية 

2021)تحت رقم)2586.

875I

STE ADRAR FINANCE SARL AU

STE PHYTO BOUDNIB SARL
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

STE ADRAR FINANCE SARL AU

333 وارع محمد الخامس ، 

45800، تنغير املغرب

 STE PHYTO BOUDNIB SARL

وركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي املسيرة 

الخضراء وارع الحسن الثاني  

جماعة بودييب 52000 الرويدنة 

املغرب

تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

14839

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (16

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PHYTO BOUDNIB SARL

بيع) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

االسمدة ومواد وقانة النباتات).

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

املسيرة الخضراء)وارع الحسن الثاني))

الرويدنة) (52000 بودييب) جماعة 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد عمراوي علي):))340)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

 330 ( (: ابراهيم) عمراوي  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد مراني موالي هاوم):))330 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوايه)ا()) علي  عمراوي  السيد 
الرويدنة) البلدنة  تجزئة  (176 رقم)

52000)الرويدنة املغرب.
السيد عمراوي ابراهيم عنوايه)ا()
22)وارع بيئر ايزران حي الفالح) رقم)

بيوكرى))87200)اكادنر املغرب.
هاوم) موالي  مراني  السيد 
  1249 رقم) (3 تجزئة املنزه) عنوايه)ا()

50302)بوفكران املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوايه)ا()) علي  عمراوي  السيد 
الرويدنة) البلدنة  تجزئة  (176 رقم)

52000)الرويدنة املغرب
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
االبتدائية بالرويدنة))بتاريخ)06)ماي)

2021)تحت رقم)593.

876I

CONSEIL AUDIT ET SYNTHESE SARL

IDMIX IE.FE.CE.PE
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

 CONSEIL AUDIT ET SYNTHESE
SARL

 RES SOFIA PALMERAIE IMM
 F(N106, AV(ABDELKRIM

 KHETTABI RES SOFIA
 PALMERAIE(IMM(F(N106،

40000، MARRAKECH(MAROC
IDMIX IE.FE.CE.PE وركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي عند 

موريش مراكش, وارع عبد الكريم 
الخطابي إقامة جواد عمارة 109 
وقة رقم 43 الطابق الثالث - 

40000 مراكش املغرب
تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

115193
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (22
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:



12001 الجريدة الرسميةعدد)5667 - 28)ووا8)1442 )9)نوييو)2021) 

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 IDMIX(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.IE.FE.CE.PE

غرض الشركة بإنجاز):)اإلستيراد و)

التسويق في املواد الغذائية,)والتجارة)

األخرى) الخدمات  أيواع  وجميع 

املخصصة للحيوايات.

عند) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الكريم) عبد  وارع  مراكش,) موريش 

 109 عمارة) جواد  إقامة  الخطابي 

وقة رقم)43)الطابق الثالث)-)40000 

مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسما8  مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: بورجوا) فيليب  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 500 ( (: مارميون) كورين  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوايه)ا() بورجوا  فيليب  السيد 

عبدهللا) قيادة سيدي  العمرين  دوار 

مراكش) (40000 مراكش) غيات 

املغرب.

السيدة كورين مارميون عنوايه)ا()

املواسين درب الورتاني رقم)1)مراكش)

40000)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوايه)ا() بورجوا  فيليب  السيد 

عبدهللا) قيادة سيدي  العمرين  دوار 

مراكش) (40000 مراكش) غيات 

املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (25 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2021)تحت رقم)6350.

877I

aice compta

SKETCH TANGER
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

aice compta
 lissasfa 3 bloc(d(n 199 ، 20190،

casablanca maroc
SKETCH TANGER  وركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي ٬10 زيقة 
الحرية الطابق ٬3 الشقة ٬ 5 الدار 
البيضاء - 20120 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

504043
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (17
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. SKETCH TANGER
بيع) (- (: بإنجاز) الشركة  غرض 

األثاث
-)تمثيل العالمة التجارية وتسويق)

املنتجات في السوق املغربي
بنفسه) وإدراك  وتطوير  تصور  (-
ألي) نختاره  أي شخص  قبل  من  أو 
نشاط خدمي واستشاري في مجاالت)
والترويج) والتسويق  االتصاالت  بيع 
خدمة) وتوفير  واملساعدة  والتنظيم 
ألنة وركة تساهم في تحقيق الهدف)

املحدد أعاله.
أو) توزيع  أو  تجاري  نشاط  أي  (-
أو) استيراد أو تصدنر لسلع مباورة 

غير مباورة لغرض اعتباري
املعامالت) جميع  (، أعم) وبشكل 
و) الصناعية  و  التجارية  و  املالية 
من) غيرها  أو  املنقولة  العقارية 
مباور) بشكل  املرتبطة  املعامالت 
بغرض) جزئًيا  أو  كلًيا  مباور  غير  أو 

الشركة..

عنوان املقر االجتماعي):)٬10)زيقة)
الدار) (5  ٬ الشقة) (٬3 الحرية الطابق)
البيضاء) الدار  (20120 (- البيضاء)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد نونس محيي)):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
 500 ( (: موحيي) إنمان  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوايه)ا() ( محيي) نونس  السيد 
سندباد اقامة)1)الطابق3)وقة)302 
 20170 ( ( عبد الهادي بوطالب أيفا)

الدار البيضاء)املغرب.
عنوايه)ا() موحيي  إنمان  السيدة 
 20180 باملنزه عين دناب) (68 قطعة)

الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوايه)ا() ( محيي) نونس  السيد 
سندباد اقامة)1)الطابق3)وقة)302 
 20170 ( ( عبد الهادي بوطالب أيفا)

الدار البيضاء)املغرب
عنوايه)ا() موحيي  إنمان  السيدة 
 20180 باملنزه عين دناب) (68 قطعة)

الدار البيضاء)املغرب
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
 23 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)779664.
878I

3CK

BEMATRAX
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسما8 الشركة

3CK
5 اقامة ادم 3 الطابق االو8 وقة 

رقم 3 وارع املحطة سماعلة سطات 
، 26000، سطات املغرب

BEMATRAX وركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي كم 6 

طريق الدار البيضاء جماعة سيدي 

العاندي سطات - 26000 سطات 

املغرب.

رفع رأسما8 الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.1955

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم) (2019 يويبر) (15 في) املؤرخ 

قدره) بمبلغ  الشركة  رأسما8  رفع 

من) أي  درهم») (2.800.000»

«2.200.000)درهم»)إلى)«5.000.000 

درهم»)عن طريق):))إدماج احتياطي أو)

أرباح أو عالوات إصدار في رأس املا8.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

يويبر) (19 بتاريخ) ( االبتدائية بسطات)

2019)تحت رقم)1102/2019.

879I

gefoco

 FLAMINGO TRAVAUX SARL

AU

وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس وركة

gefoco

 N 32 BIS(AV(LIBERETE(QU

 PLATEAU(SAFI(N 32 BIS(AV

 LIBERETE(QU(PLATEAU(SAFI،

46000، safi(maroc

  FLAMINGO TRAVAUX SARL AU

وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي الرقم 

62 زيقة بديع الزمان الهمداني 

حي الكدنة البيضاء اسفي  اسفي 

46000 اسفي املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

11685



عدد)5667 - 28)ووا8)1442 )9)نوييو)2021)الجريدة الرسمية   12002

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (10

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.FLAMINGO TRAVAUX SARL AU

غرض الشركة بإنجاز):)صنع و بيع)

املواد الفالحية).

عنوان املقر االجتماعي):)الرقم)62 

زيقة بديع الزمان الهمداني حي الكدنة)

البيضاء)اسفي))اسفي)46000)اسفي)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: ( فاضلي) رويد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 1000 (: فاضلي) رويد  السيد 

بقيمة)100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوايه)ا() ( فاضلي) رويد  السيد 

الرقم)62)زيقة بديع الزمان الهمداني)

 46000 ( اسفي) حي الكدنة البيضاء)

اسفي املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوايه)ا() ( فاضلي) رويد  السيد 

الرقم)62)زيقة بديع الزمان الهمداني)

 46000 ( اسفي) حي الكدنة البيضاء)

اسفي املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (10 بتاريخ) ( بآسفي) االبتدائية 

2021)تحت رقم)-.

880I

R&A(AGENCY

R
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

R&A(AGENCY
 IBTISSAM 36 BUREAU(SITUE

 AU 7 EME(ETG(SIS(A(AV
MOHAMED(V ، 90000، طنجة 

املغرب
R وركة ذات املسؤولية املحدودة

 IBTISSAM وعنوان مقرها اإلجتماعي
 36 BUREAU(SITUE(AU 7 EME
 ETG(SIS(A(AV(MOHAMED(V  -

90000 طنجة املغرب
تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

115773
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القايون) (2021 مارس) (16
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

.R(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها
 AGENCE(:(غرض الشركة بإنجاز

.IMMOBILIERE
(: االجتماعي) املقر  عنوان 
 IBTISSAM 36 BUREAU SITUE AU
 7 EME ETG SIS A AV MOHAMED

V  - 90000)طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: ازيار) ظال8  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوايه)ا() ازيار  ظال8  السيدة 
 93000  115 رقم) الفرابي  وارع 

تطوان املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوايه)ا() ازيار  ظال8  السيدة 

 93000  115 رقم) الفرابي  وارع 

تطوان املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

أبريل) (27 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)241766.

881I

gefoco

SAFI MONDIAL NEGOCE
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

gefoco

 N 32 BIS(AV(LIBERETE(QU

 PLATEAU(SAFI(N 32 BIS(AV

 LIBERETE(QU(PLATEAU(SAFI،

46000، safi(maroc

 SAFI MONDIAL NEGOCE

وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 04 

امام علي قطاع نهضة اسفي  اسفي  

46000 اسفي املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

11707

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (17

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 SAFI (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MONDIAL NEGOCE

غرض الشركة بإنجاز):)بيع تسويق)

املواد الفالحية.
 04 رقم) (: عنوان املقر االجتماعي)

اسفي)) ( امام علي قطاع نهضة اسفي)

46000)اسفي املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: ( السيد خالد موساوي)
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 1000 (: موساوي) خالد  السيد 
بقيمة)100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوايه)ا() موساوي  خالد  السيد 
28)زيقة السرجان حي الكورس اسفي))

46000)اسفي املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوايه)ا() موساوي  خالد  السيد 
28)زيقة السرجان حي الكورس اسفي))

46000)اسفي املغرب
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
ماي) (17 بتاريخ) ( بآسفي) االبتدائية 

2021)تحت رقم)-.
882I

comptable - lafrikh said 

STE HAMTRA SARL AU
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسما8 الشركة

comptable - lafrikh(said
 N° 60 rue 01 assaka(Khénifra ،

25063، bejaad(maroc
STE HAMTRA SARL AU وركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي كهف 
النسور املركز  - 54002 خنيفرة 

املغرب.
رفع رأسما8 الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2169

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
رفع) تم  (2021 ماي) (24 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسما8 
«500.000)درهم»)أي من)«100.000 
عن) درهم») (600.000» إلى) درهم»)
دنون) مع  مقاصة  إجراء) ( (: طريق)

الشركة املحددة املقدار و املستحقة.
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باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (27 بتاريخ) ( االبتدائية بخنيفرة)

2021)تحت رقم)200.

883I

FIDUNION-MAROC

 SADE - COMPAGNIE

 GENERALE DES TRAVAUX

HYDRAULIQUES

وركة املساهمة

إنشاء)فرع تابع للشركة

FIDUNION-MAROC

 RUE EL AMRAOUI BRAHIM ,23

 CASABLANCA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 SADE - COMPAGNIE

 GENERALE DES TRAVAUX

HYDRAULIQUES وركة املساهمة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 25/23 

 Docteur( وارع دوكتور الييلونغ

Lannelongue( - 75014 باريس 

فرنسا.

إنشاء فرع تابع للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.133175

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)07)يويبر)2019)تقرر إنشاء)

التسمية) تحت  ( للشركة) تابع  ( فرع)

 SADE - COMPAGNIE GENERALE

 DE(TRAVAUX(D’HYDRAULIQUE

و الكائن بالعنوان املنطقة الصناعية)

عين عتيق)-)12013)عين عتيق تمارة)

املغرب و املسير من طرف السيد)ة()

.GUENA FREDERIC

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (26 بتاريخ) ( بتمارة) االبتدائية 

2021)تحت رقم)5767.

884I

FIDUNION-MAROC

شركة األشغال الهيدروليكية 

CTHM للمغرب
وركة املساهمة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

FIDUNION-MAROC

 RUE EL AMRAOUI BRAHIM ,23

 CASABLANCA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

وركة األوغا8 الهيدروليكية 

للمغرب CTHM وركة املساهمة

وعنوان مقرها اإلجتماعي ، رقم 

62 زيقة ولي العهد - 90000 طنجة 

املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.18883

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)07)يويبر)2020)تم))تحويل))

للشركة) الحالي  االجتماعي  املقر 
(- العهد) ولي  زيقة  (62 رقم) (،» من)

إلى)«املنطقة) 90000)طنجة املغرب»)

الصناعية عين عتيق))-))12013)عين)

عتيق)-)تمارة))عين عتيق».

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (25 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)242626.

885I

ficogedek(sarl(au

B.C.E.B
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

ficogedek(sarl(au

 N° 30 Bis, Rue 8, Hay(EL(Amane,

 MEKNES. ، 50050، meknes

maroc

B.C.E.B وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 30 

مكرر زيقة 8 حي االمان مكناس - 

50000 مكناس املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

53323

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (20

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.B.C.E.B

مكتب) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

الدراسات واملراقبة التقنية والبحث).

 30 رقم) (: عنوان املقر االجتماعي)

(- مكناس) االمان  حي  (8 زيقة) مكرر 

50000)مكناس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد جما8 أكعي):))1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد جما8 أكعي عنوايه)ا()تيزي)

اللوح) عين  (. ( الفتح) مدرسة  طريق 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد جما8 أكعي عنوايه)ا()تيزي)

اللوح) عين  (. ( الفتح) مدرسة  طريق 

املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (25 بتاريخ) ( بمكناس) التجارية 

2021)تحت رقم)2548.

886I

STE TIB COMPT SARL AU

TOP CHASSE
وركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

STE TIB COMPT SARL AU

ملتقى وارع املرابطين وزيقة 

البخاري إقامة بغدادي مكتب رقم 

05 ، 60000، وجدة املغرب

TOP CHASSE وركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : رقم 51 

بير ايزران - 60000 وجدة املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.24183

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) (2021 ماي) (11 في) املؤرخ 

TOP CHASSE)وركة ذات املسؤولية)

 100.000 رأسمالها) مبلغ  املحدودة 

درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم)

51)بير ايزران)-)60000)وجدة املغرب)

يتيجة لتوقف نشاط الشركة.

و عين:

و) عياد  ( املجيد) عبد  السيد)ة()

 60000 ايزران) بئر  (51 عنوايه)ا()

وجدة املغرب كمصفي))ة()للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

بتاريخ)11)ماي)2021)وفي رقم)51)بير)

ايزران)-)60000)وجدة املغرب.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (21 بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

2021)تحت رقم)1873.

887I

socogese

»ESPACE TOURS»
وركة ذات املسؤولية املحدودة

استمرار نشاط الشركة

socogese

 Bd. Prince(Héritier(Résidence

 Mly(El-Kamel ، 30000، Fès

Maroc

«ESPACE TOURS» «وركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
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وعنوان مقرها االجتماعي: البقعة 
رقم 123 تجزئة النماء الحي 

الصناعي بنسودة - 30000 فاس 

املغرب.

«استمرار نشاط الشركة»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.22475

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)04)ماي)2021)تقرر ما نلي:

رغم) الشركة  حل  بعدم  قرار 

الخسائر املسجلة.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم  (

التجارية بفاس))بتاريخ)25)ماي)2021 

تحت رقم)2021/2500.

888I

gefoco

ASSADI MULTI-SERVICES
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

gefoco

 N 32 BIS(AV(LIBERETE(QU

 PLATEAU(SAFI(N 32 BIS(AV

 LIBERETE(QU(PLATEAU(SAFI،

46000، safi(maroc

  ASSADI MULTI-SERVICES

وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مركز 

الصورية القدنمة  - 46000 اسفي  

املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

11661

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (03

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. ASSADI MULTI-SERVICES
تقدنم) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

الخدمات).
مركز) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
اسفي)) (46000 (- ( الصورية القدنمة)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: السيد عاد8 السعدي)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 1000 (: ( السعدي) عاد8  السيد 

بقيمة)100)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد عاد8 السعدي عنوايه)ا()
اسفي) املعاوات  الحميدوات  دوار 

46000)اسفي))املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عاد8 السعدي عنوايه)ا()
اسفي) املعاوات  الحميدوات  دوار 

46000)اسفي املغرب
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
ماي) (03 بتاريخ) ( بآسفي) االبتدائية 

2021)تحت رقم)-.
889I

FIDUCIAIRE BILAL

FRECHK CAR
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جدند للشركة

FIDUCIAIRE BILAL
 BP(S64 MEKNES(PRINCIPAL
 MEKNES ، 50000، MEKNES

maroc
FRECHK CAR  وركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 145 
زيقة 10 النصر 1 - 50000 مكناس 

املغرب.

تعيين مسير جدند للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.42927

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

2017)تم تعيين) 10)دجنبر) املؤرخ في)

بناني)) مسير جدند للشركة السيد)ة()

محمد علي كمسير وحيد

تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (26 بتاريخ) ( بمكناس) التجارية 

2021)تحت رقم)2587.

890I

STE FIDUCONFIANCE

SALOTRAV
وركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسما8 الشركة

STE FIDUCONFIANCE

 Imm 116, Bureaux(Nada, Appt

 9, Bd(Med(V, V.N, Fès ، 30000،

FES MAROC

SALOTRAV وركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي مكناس، 

الشقة رقم 1، عمارة 86 ، سيكتور 

4 ، تجزئة قرطبة - 50000 مكناس 

املغرب.

رفع رأسما8 الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.30781

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم) (2021 أبريل) (15 في) املؤرخ 

قدره) بمبلغ  الشركة  رأسما8  رفع 

من) أي  درهم») (4.000.000»

«1.000.000)درهم»)إلى)«5.000.000 

مقاصة) إجراء) ( (: طريق) عن  درهم»)

مع دنون الشركة املحددة املقدار و)

املستحقة.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (10 بتاريخ) ( بمكناس) التجارية 

2021)تحت رقم)2335.

891I

مكتب ادريس للحسابات

اطلس بيم انجينيوري

وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

مكتب ادريس للحسابات

فاس ، 30000، فاس املغرب

اطلس بيم ايجينيوري وركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي محل دوار 

والد الخضر والد الطيب فاس - 

30000 فاس املغرب

تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

68013

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (20

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

اطلس) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

بيم ايجينيوري.

مكتب) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

الدراسات و االبحاث

أعما8 مختلفة

املفاوض.

محل) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

(- دوار والد الخضر والد الطيب فاس)

30000)فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: الدنن اورهي) السيد يور 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 500 ( (: زكور) العزيز  عبد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
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السيد يور الدنن اورهي عنوايه)ا()

بني) (23000 اغبالة) تاسنفيت  حي 

مال8 املغرب.

السيد عبد العزيز زكور عنوايه)ا()

فاس) املتنبي  الطيب  ابي  زيقة  (11

30000)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد يور الدنن اورهي عنوايه)ا()

بني) (23000 اغبالة) تاسنفيت  حي 

مال8 املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

التجارية بفاس))بتاريخ)26)ماي)2021 

تحت رقم)2540.

892I

FLASH ECONOMIE

MACINFO

وركة ذات املسؤولية املحدودة

حل وركة

وركة 

 MACINFO

 وركة ذات املسؤولیة املحدودة

 برأس ما8 100000 درھم 

389581:مسجلة في السجل 

التجاري رقم 

مقرھا  االجتماعي :الدار البیضاء 10 

زيقة الحرية الطابق 3 رقم 5  

العام) الجمع  اجتماع  بعد 

،قرر) (2020 1)سبتمبر) االستثنائي في)

السید) للشركة  الوحید  املساھم 

الشركة) حل  بلبدوي  الرزاق  عبد 

مقر) تحدید  تم  كما  وتصفیتھا 

للشركة) الرئی�سي  املقر  في  التصفیة 

(ً بلبدوي) الرزاق  عبد  السید  وعين 

كمصفیا للشركة

باملحكمة) القايوني  اإلیداع  تم 

تحت) البیضاء) بالدار  التجاریة 

عدد745791

893I

BUMACOF SARL

   LAM NEGOCE
   الم ييكوس

وركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس وركة

BUMACOF SARL
355وارع محمد الخامس الطابق 
4رقم 57، 20300، الدار البيضاء 

اململكة املغربية
LAM NEGOCE     -   الم ييكوس 
وركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي زيقة سمية 
عمارة 82 ط4 رقم16  - 20060 

الدارالبيضاء  املغرب
تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

500407
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القايون) (2021 مارس) (23
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 LAM (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

NEGOCE)))))-)))الم ييكوس.
االستيراد) (: غرض الشركة بإنجاز)

والتصدنر والتوزيع.
زيقة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 - رقم16   ط4) (82 عمارة) سمية 

20060)الدارالبيضاء))املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 500 ( (: السيد قيوض املصطفى)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 500 ( (: محسن) معمور  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
املصطفى) قيوض  السيد 
الهدى) يهج  زيقة  (76 ( عنوايه)ا()

20650)خريبكة املغرب.

السيد معمور محسن عنوايه)ا()

للتنشيف) الجدندة  البنانات  (89

25010)خريبكة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

املصطفى) قيوض  السيد 

الهدى) يهج  زيقة  (76 ( عنوايه)ا()

20650)خريبكة املغرب

السيد معمور محسن عنوايه)ا()

للتنشيف) الجدندة  البنانات  (89

25010)خريبكة املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

 27 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أبريل)2021)تحت رقم)775864.

894I

PREMIUM FINANCE

RIAD AMENZOU
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس وركة

PREMIUM FINANCE

  APPARTEMENT(N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE(ANGLE

 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،

MARRAKECH MAROC

RIAD AMENZOU وركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 1537 

مكرر سوكوما 1 - 40000 مراكش 

املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

115187

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (30

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 RIAD (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.AMENZOU

غرض الشركة بإنجاز):)بيع و وراء)

العقارات.

رقم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 40000  -  1 سوكوما) مكرر  (1537

مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: الكوط) الطيبي  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوايه)ا() الكوط  الطيبي  السيد 

 125 رقم) ( االضافية) (2 ح م الوحدة)

40000)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوايه)ا() الكوط  الطيبي  السيد 

 125 رقم) ( االضافية) (2 ح م الوحدة)

40000)مراكش املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (25 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2021)تحت رقم)124319.

895I

ste holdings missour sarl au

PHARMACIE TOUILEB
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

ste holdings missour sarl au

 hay(essalam(hay(essalam،

missour ،33250 املغرب

PHARMACIE TOUILEB  وركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجتماعي وارع 

بوعرفة ، بني تجيت  - 61102 بني 

تجيت  املغرب 

تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

913

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (20

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. PHARMACIE TOUILEB

غرض الشركة بإنجاز):)صيدلية).

وارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

بني) (61102 (- ( بني تجيت) (، بوعرفة)

تجيت))املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: ( طويلب) السيد زكرياء)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوايه)ا() ( طويلب) السيد زكرياء)

 12020 ( تمارة) (03 حي الفردوس رقم)

تمارة))املغرب).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوايه)ا() ( طويلب) السيد زكرياء)

 12020 ( تمارة) (03 حي الفردوس رقم)

تمارة))املغرب)

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (26 بتاريخ) ( بفجيج) االبتدائية 

2021)تحت رقم)51/2021.

896I

karama conseil

 STE TRANS AZERMA SARL
AU

وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

karama conseil
رقم 33 الشقة رقم 1 زيقة اسامة 

ابن زيد وارع الجيش امللكي فاس 
رقم 33 الشقة رقم 1 زيقة اسامة 

ابن زيد وارع الجيش امللكي فاس، 

30000، فاس املغرب

 STE TRANS AZERMA SARL AU

وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الوزايية رقم 16 املرجة زواغة 

السفلى فاس - 30000 فاس املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

67921

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (23

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TRANS AZERMA SARL AU

يقل) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

/االوغا8) الغير) لحساب  البضائع 

/االستيراد) والبناء) املختلفة 

والتصدنر).

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

زواغة) املرجة  (16 رقم) الوزايية 

السفلى فاس)-)30000)فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: ( ر�سى) ازرماي  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوايه)ا() ( ر�سى) ازرماي  السيد 

الرتبة غفساي تاويات) ( مركز الرتبة)

34000)تاويات املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوايه)ا() ( ر�سى) ازرماي  السيد 

الرتبة غفساي تاويات) ( مركز الرتبة)

34000)تاويات املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

التجارية بفاس))بتاريخ)21)ماي)2021 

تحت رقم)2455/2021.

897I

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

كروب سكوليغ الفا�سي  بريفي
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

 IMB 13 LOT(MOULIN(IDRISSIA

 BUREAUX(SAFOUA 1ER(ETAGE

 N°05 ATLAS(FES ، 30000، FES

MAROC

كروب سكوليغ الفا�سي  بريفي 

وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 02 زيقة 

الحبق رقم الدار 02 يرجس أ فاس - 

30000 فاس املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.31991

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في)10)يويبر)2020)تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

«02)زيقة الحبق رقم الدار)02)يرجس)

إلى) املغرب») فاس  (30000 (- أ فاس)

طيب) والد  العليا  طيب  والد  «دوار 

فاس)-)30000)فاس))املغرب».

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
التجارية بفاس))بتاريخ)25)ماي)2021 

تحت رقم)2530.

898I

universal gestion

CLAEYS DESIGN&CO
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

universal gestion
اقامة ابن عطية الطابق الثاني  رقم 
7 جليز مراكش ، 40000، مراكش 

املغرب
CLAEYS(DESIGN&CO  وركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة إبن 
عطية الطابق الثاني رقم 7 كليز - 

40000  مراكش   املغرب
تأسيس وركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
114553

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (14
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. CLAEYS(DESIGN&CO
غرض الشركة بإنجاز):)استيراد و)

تصدنر املنتوجات التقليدنة)
تسيير الخدمات).

إقامة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
7)كليز) إبن عطية الطابق الثاني رقم)

- 40000))مراكش)))املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
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جوليين))) لوري  كاليس  السيدة 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000   :

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

جوليين))) لوري  كاليس  السيدة 

ورويل)) وينستون  وارع  عنوايه)ا()

1951180))ليسل))بلجيكا).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

جوليين))) لوري  كاليس  السيدة 

ورويل)) وينستون  وارع  عنوايه)ا()

1951180)ليسل بلجيكا)

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (05 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2021)تحت رقم)5612.

899I

bureau de libre compte//بيرو د لبغ كويط

ديجيتراف
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس وركة

 bureau de libre//بيرو د لبغ كويط

compte

رقم 7 مكتب 4 قسارية املريي�سي 

وارع لال مريم ، 30000، فاس 

املغرب

دنجيتراف وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب رقم 

21 تجزئة قطعة حضرية راس املا 

س 15 فاس - 30000 فاس املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

67867

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (06

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

دنجيتراف.
مقاو8) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

أعما8 مختلفة او البناء.

مكتب) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
تجزئة قطعة حضرية راس) (21 رقم)

فاس) (30000 (- فاس) (15 س) املا 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: الهاللي) محمد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 1.000 (: الهاللي) محمد  السيد 

بقيمة)100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوايه)ا() الهاللي  محمد  السيد 
فاس) بنسودة  جدند  حي  (219 رقم)

30000)فاس))املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوايه)ا() الهاللي  محمد  السيد 
فاس) بنسودة  جدند  حي  (219 رقم)

30000)فاس))املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

التجارية بفاس))بتاريخ)18)ماي)2021 

تحت رقم)2389.

900I

فيدسوما

   أيبار أيفيست

ANBAR INVEST 
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

فيدسوما

56 زيقة ابن الويان حي سمارة عين 

السبع الحي املحمدي الدار البيضاء، 

20350، الدار البيضاء املغرب

 ANBAR          أيبار أيفيست   
INVEST وركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 52، وارع 
موالي رويد الشقة رقم 7 الطابق 
الرابع كليز  مراكش 40000 مراكش 

املغرب
تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

72413
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2016 ننانر) (22
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):))))أيبار)

.ANBAR INVEST((((((((((أيفيست
تأجير) (: بإنجاز) الشركة  غرض 
الغرف والشقق املفرووة))اإلنجار(.

عنوان املقر االجتماعي):)52،)وارع)
الطابق) (7 رقم) الشقة  رويد  موالي 
مراكش) (40000 مراكش) ( الرابع كليز)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 ( الشركة:) رأسما8  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 500 ( (: محمد) البغدادي  السيد 

حصة بقيمة)10)درهم للحصة).
((: بشرى) فالحي  هواري  السيدة 
500)حصة بقيمة)10)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد البغدادي محمد عنوايه)ا()
الهام) إقامة  العرجون  لحسن  زيقة 
الدار) املستشفيات  حي  (4 ش) (2 ط)
البيضاء) الدار  ( (20503 البيضاء)

املغرب.
بشرى) فالحي  هواري  السيدة 
العرجون) لحسن  زيقة  عنوايه)ا()
حي) (4 ش) (2 ط) الهام  إقامة 
  20503 البيضاء) الدار  املستشفيات 

الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
ومواطن مسيري الشركة:

السيد البغدادي محمد عنوايه)ا()
الهام) إقامة  العرجون  لحسن  زيقة 
الدار) املستشفيات  حي  (4 ش) (2 ط)
البيضاء) الدار  ( (20503 البيضاء)

املغرب
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
فبرانر) (04 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2016)تحت رقم)78193.

901I

FIDU.PRO CONSULTING

ANMM CORPORATE
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

FIDU.PRO CONSULTING
ملتقى وارع اميل زوال و زيقة غيثل 
الطابق11 رقم 29  الدار البيضاء ، 

0، الدار البيضاء املغرب
ANMM CORPORATE وركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي ملتقى 

وارع اميل زوال وزيقة غيثل الطابق 
11 رقم 29  - 0000 الدارالبيضاء  

املغرب
تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

494731
في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القايون) (2021 فبرانر) (16
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ANMM CORPORATE
مروج) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

عقاري.
ملتقى) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
وارع اميل زوال وزيقة غيثل الطابق)
الدارالبيضاء)) (0000  -   29 رقم) (11

املغرب.
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أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

السيد حمداوي يور الدنن)):))250 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيدة مليحي يادنة):))250)حصة)
بقيمة)100)درهم للحصة).

  MIAE CORPORATE : الشركة)
500)حصة بقيمة)100)درهم للحصة)
السيد حمداوي يور الدنن)):)25000 

بقيمة)100)درهم.
 25000 (: يادنة) مليحي  السيدة 

بقيمة)100)درهم.
 MIAE CORPORATE : الشركة)

50000)بقيمة)100)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
الدنن)) يور  حمداوي  السيد 
إقامة) الساحة  زيقة  عنوايه)ا()
حي) (05 الشقة) (2 الطابق) (01 عمر)
 0000 ( البيضاء) الدار  املستشفيات 

الدارالبيضاء))املغرب.
عنوايه)ا() يادنة  مليحي  السيدة 
01)الطابق) زيقة الساحة إقامة عمر)
حي املستشفيات الدار) (05 الشقة) (2
البيضاء))0000)الدارالبيضاء))املغرب.

 MIAE CORPORATE الشركة)
زوال) اميل  وارع  ملتقى  عنوايه)ا()
رقم) (11 الطابق) غيثل  وزيقة 
 0000 املغرب) الدارالبيضاء) (29

الدارالبيضاء))املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الدنن)) يور  حمداوي  السيد 
إقامة) الساحة  زيقة  عنوايه)ا()
حي) (05 الشقة) (2 الطابق) (01 عمر)
 0000 ( البيضاء) الدار  املستشفيات 

الدارالبيضاء))املغرب
عنوايه)ا() ( السيد عديان اليماني)
الدارالبيضاء)) (0000 ( الدارالبيضاء)

املغرب
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
(- بتاريخ) ( البيضاء) بالدار  التجارية 

تحت رقم)-.
902I

أج)ـ)تيم

أجي تيم
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

أجـ  تيم

ظهر ملحلة تجزئة فرح قطعة أرض 

رقم 505 طريق البهجة 2 رقم 13 ، 

60000، وجدة املغرب

أجي تيم وركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي  ظهر ملحلة 

إقامة فرح رقم 505 طريق البهجة 2 

رقم 13  - 60000 وجدة املغرب

تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

37359

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (20

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

أجي) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

تيم.

غرض الشركة بإنجاز):))بيع و وراء)

السيارات املستعملة وقطع الغيار.

عنوان املقر االجتماعي):))ظهر ملحلة)

إقامة فرح رقم)505)طريق البهجة)2 

رقم)13  - 60000)وجدة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 20.000 ( الشركة:) رأسما8  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

الكنفود) الحفيظ  عبد  السيد 

رقم) زيقة  الفيضان  حي  عنوايه)ا()

)جرادة) (60000 عين بني مطهر) (419

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الكنفودي) الدنن  جما8  السيد 
موريطايياالطريق) حي  عنوايه)ا()
وجدة) (60000   20 رقم) الرئيسية 

املغرب
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
ماي) (20 بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

2021)تحت رقم)-.
903I

CABINET RSF SARL

.ABD  TISS SARL A.A.U
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

CABINET RSF SARL
 RESIDENCE  EL(YOSR, AV(DES
 FAR, N° 8, BUREAU(N°6 –FES ،

30000، FES(MAROC
ABD  TISS(SARL(A.A.U.  وركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي فاس  
الطابق الثاني 296 ا  القطعة ستار 
سكن بن سودة  - 30000 فاس  

املغرب
تأسيس وركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
67965

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (06
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
  ABD (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. .TISS SARL A.A.U
غرض الشركة بإنجاز):)استيراد و)

تصدنر بيع االثواب بالجملة.
فاس)) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
القطعة ستار) ( ا) (296 الطابق الثاني)
فاس)) (30000 (- ( سودة) بن  سكن 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

السيد ورابي عبد النور)):))1.000 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد ورابي عبد النور))عنوايه)ا()
عين) طريق  ك  الياسمين  قطعة  (8

الشقف فاس)30000)فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ورابي عز الدنن))عنوايه)ا()
454)قطعة الياسمين س طريق عين)

الشقف فاس)30000)فاس املغرب
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
التجارية بفاس))بتاريخ)25)ماي)2021 

تحت رقم)2505.
904I

alfafisc(sarl

TRANSPORT TIFIRTE
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

alfafisc(sarl
 QUARTIER ADMINISTRATIF;
 Place des taxis Complexe dar

 taleb(ouled(teima(Ouled(Teima،
83350، OULED(TEIMA(MAROC
TRANSPORT TIFIRTE وركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 
اسكاون تالوين تارودايت - 83500 

تالوين تارودايت
تأسيس وركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
7781

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (04
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
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ذات) وركة  (: الشركة) وكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TRANSPORT TIFIRTE
يقل) (: بإنجاز) الشركة  غرض 
لحساب) البضائع  و  املستخدمين 

الغير.
دوار) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 83500 (- تارودايت) تالوين  اسكاون 

تالوين تارودايت.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد ادهمو جما8)):))100)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوايه)ا() ( جما8) ادهمو  السيد 
تارودايت) تاويالت  اعرابن  دوار 

83500)تارودايت املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوايه)ا() ( جما8) ادهمو  السيد 
تارودايت) تاويالت  اعرابن  دوار 

83500)تارودايت املغرب
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
االبتدائية بتارودايت))بتاريخ)18)ماي)

2021)تحت رقم)428.
905I

ائتمايية املرجان

CART SERVICE
وركة ذات املسؤولية املحدودة

حل وركة

ائتمايية املرجان
ف6 ناسمينة 1 وارع محمد 
 lotissement 10 السادس
 ennakhla(rue(al(jaouz

 khouribga، 25000، Khouribga
املغرب

CART SERVICE وركة ذات 
املسؤولية املحدودة
)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 90 

وقة 5 زيقة موالي عبد الرحمان - 

25000 خريبكة املغرب.

حل وركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.6647

العام) الجمع  بمقت�سى 

 2021 أبريل) (27 اإلستثنائياملؤرخ في)

املسؤولية) ذات  وركة  حل  تقرر 

مبلغ) ( (CART SERVICE املحدودة)

وعنوان) درهم  (100.000 رأسمالها)

 5 وقة) (90 مقرها اإلجتماعي عمارة)

 25000 (- زيقة موالي عبد الرحمان)

صعوبة) (: (8 يتيجة  املغرب  خريبكة 

البدانة بسبب ازمة القطاع..

 82 ب) التصفية  مقر  حدد  و 

مكرر بلوك س حي الوفاق))-)25000 

خريبكة املغرب.)

و عين:

السيد)ة()زكرياء))عبيد و عنوايه)ا()

82)مكرر بلوك س حي الوفاق))25000 

خريبكة املغرب كمصفي))ة()للشركة.

الحدود) اإلقتضاء) وعند  (

املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية:

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (26 بتاريخ) ( االبتدائية بخريبكة)

2021)تحت رقم)253.

906I

PREMIUM FINANCE

ARCO PLUS
إعالن متعدد القرارات

PREMIUM FINANCE

  APPARTEMENT(N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE(ANGLE

 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،

MARRAKECH MAROC

ARCO PLUS «وركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجتماعي: رقم 51 

وارع رحا8 بن احمد  الطابق 2 جليز  

- 40000 مراكش املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.61483

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)20)أبريل)2021

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ننص على مانلي:)

زهيد3000   محمد  السيد  تفويت 

تفويت) ( أصل3000,) من  حصة 

 2000 مبرد) ملغاري  ابتسام  السيدة 

حصة) (2000 أصل) من  حصة 

اسماعيل) السيد  لفائدة  اجتماعية 

االدري�سي ابوعلي)

قرار رقم)2:)الذي ننص على مانلي:)

الى) القايوني للشركة  تحويل الشكل 

وركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

الشريك الواحد

وتبعا لذلك تم تعدنل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

على) ننص  الذي  (:7 رقم) بند 

بمبلغ) املا8  رأس  تحدند  تم  مانلي:)

درهم(.) (1000000 (( درهم.) مليون 

 10000 وهي مقسمة إلى عشرة االف)

درهم) (100 مائة) بقيمة  حصة 

إلى) (1 من) األرقام  تحمل  (، منها) لكل 

10000،مكتتب بها)،)مملوكة بالكامل)

من قبل الشريك الوحيد.

بند رقم)1:)الذي ننص على مانلي:)

الى) القايوني للشركة  تحويل الشكل 

وركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

الشريك الواحد

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (25 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2021)تحت رقم)124327.

907I

LA VIE COMPTABLE

ADASELI 2
وركة ذات املسؤولية املحدودة

حل وركة

LA VIE COMPTABLE

البركة ج ه 7 عمارة 92 الشقة 2 حي 

الحسني الدار البيضاء ، 20200، 

CASABLANCA MAROC

ADASELI 2 وركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية  

وارع الزرقطوتي و زيقة أبو العباس 

- 20000 الدار البيضاء املغرب.

حل وركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.360939

العام) الجمع  بمقت�سى 

 2021 ماي) (10 في) اإلستثنائياملؤرخ 

املسؤولية) ذات  وركة  حل  تقرر 

املحدودة)ADASELI 2))مبلغ رأسمالها)

مقرها) وعنوان  درهم  (3.500.000

الزرقطوتي) وارع  ( زاوية) اإلجتماعي 

الدار) (20000 (- العباس) أبو  زيقة  و 

األزمة) (: (8 يتيجة  املغرب  البيضاء)

االقتصادنة و توقف نشاط الشركة).

زاوية)) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

وارع الزرقطوتي و زيقة أبو العباس)))

- 20000)الدار البيضاء)املغرب.)

و عين:

  RODA NAMATALA السيد)ة()

 RES SCALA BD()و عنوايه)ا(FAWAZ

 ABDELLATIF BEN KADDOUR

2000)الدار البيضاء)املغرب كمصفي)

)ة()للشركة.

الحدود) اإلقتضاء) وعند  (

املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية):)

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

 20 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)779043.

908I
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ILIAS BOUJIDA

BEN HADRA FRERE
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

ILIAS BOUJIDA

 IMM LAMRABET RUE D OUJDA

 TAZA(TAZA، 35000، TAZA

MAROC

BEN HADRA FRERE وركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تيزي وسلي 

املركز - 35000 تازة املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5105

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)12)أبريل)2021)تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

تازة) (35000 (- املركز) وسلي  «تيزي 

الكائن) التجاري  «املحل  إلى) املغرب»)

(- ( املسيرة) الدالية  تجزئة  (47 رقم)

30000)فاس))املغرب».

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

االبتدائية بتازة))بتاريخ)25)ماي)2021 

تحت رقم)285.

909I

fiduciaire(dar(dmana

HUILERIE OUED EDDAHAB
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

fiduciaire(dar(dmana

حي الدرعاويين درب الدرعاويين 

رقم 10 وزان حي الدرعاويين درب 

الدرعاويين رقم 10 وزان، 16200، 

وزان املغرب

  HUILERIE OUED EDDAHAB

وركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار واد 

البياض جماعة وقيادة بني كلة وزان 

- 16200 وزان املغرب

تأسيس وركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1783

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (11
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. HUILERIE OUED EDDAHAB
معصرة) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

زيت الزيتون.
دوار واد) (: عنوان املقر االجتماعي)
البياض جماعة وقيادة بني كلة وزان)

- 16200)وزان املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 500 ( (: اليقطيني) بووتى  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
السيد محمد حجري):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد بووتى اليقطيني عنوايه)ا()
 31 رقم) الوحدة  تجزئة  العدنر  بحي 

وزان)16200)وزان املغرب.
عنوايه)ا() حجري  محمد  السيد 
 36 رقم) النهضة  تجزئة  العدنر  حي 

وزان)16200)وزان املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد بووتى اليقطيني عنوايه)ا()
 31 رقم) الوحدة  تجزئة  العدنر  بحي 

وزان)16200)وزان املغرب
عنوايه)ا() حجري  محمد  السيد 
 36 رقم) النهضة  تجزئة  العدنر  حي 

وزان)16200)وزان املغرب
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
ماي) (27 بتاريخ) ( بوزان) االبتدائية 

2021)تحت رقم)3006.
910I

mohammed(boumzebra

FUEL ZA
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

mohammed(boumzebra
 N° 8 BD(ALLAL(BEN(ABDELLAH
 FKIH(BEN(SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC
FUEL ZA وركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي طريق 

املقاطعة الرقم 3208 عند النقطة 
الكيلومترنة  15100 - 22000 

القصيبة تكزيرت املغرب
تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

11507
في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (13
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 FUEL (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.ZA
محطة) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

خدمة السيارات.
طريق) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
النقطة) عند  (3208 الرقم) املقاطعة 
 22000  -  15100 ( الكيلومترنة)

القصيبة تكزيرت املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) رأسما8  مبلغ 

400.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:
السيد الرامي عبد الغني):))1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 3.000 ( (: محمد) الرامي  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد الرامي عبد الغني عنوايه)ا()

بني مال8)22000)بني مال8 املغرب.

السيد الرامي محمد عنوايه)ا()بني)
مال8)22000)بني مال8 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
ومواطن مسيري الشركة:

السيد الرامي عبد الغني عنوايه)ا()
بني مال8)22000)بني مال8 املغرب

السيد الرامي محمد عنوايه)ا()بني)
مال8)22000)بني مال8 املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
20)ماي) )بتاريخ) االبتدائية ببني مال8)

2021)تحت رقم)04/2021.

911I

مكتب املتني للمحاسبة و التدبير

ESMAFRET
وركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة وريك

مكتب املتني للمحاسبة و التدبير
ساحة يفارا 3 اقامة سان 

فرانسيسكو - ط 2 رقم 9 ، 90040، 
طنجة املغرب

ESMAFRET  وركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي وارع ولي 
العهد - إقامة دار الفرح 3 - الطابق 

الثاني رقم 64 - . طنجة املغرب.
وفاة وريك

رقم التقييد في السجل التجاري 
.28451

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)10)مارس)2021)تم اإلعالم)
بقوري) الرحيم  عبد  الشريك  بوفاة 
(
ً
تبعا الورثة  على  حصصه  توزيع  و 
نوليوز) (17 في) املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

2019)بالشكل األتي):
 153 ( (، ( كما8 بقوري) السيد)ة()

حصة).
 153 ( (، ( أحمد بقوري) السيد)ة()

حصة).
 153 ( (، ( رويد بقوري) السيد)ة()

حصة).
 89 ( (، ( بنوية) ( خدنجة) السيد)ة()

حصة).
 76 ( (، ( ويدنان بقوري) السيد)ة()

حصة).
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 76 ( (، ( بقوري) يادنة  السيد)ة()

حصة).

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (04 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)241977.

912I

FIDU.PRO CONSULTING

HANISANTE
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

FIDU.PRO CONSULTING

ملتقى وارع اميل زوال و زيقة غيثل 

الطابق11 رقم 29  الدار البيضاء ، 

0، الدار البيضاء املغرب

HANISANTE وركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 13 زيقة 

احمد املجاطي الطابق 1 الرقم 8 

الدارالبيضاء - 0000 الدارالبيضاء 

املغرب

تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

502747

في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (06

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.HANISANTE

مسير) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

البناء).
زيقة) (13 (: عنوان املقر االجتماعي)

 8 الرقم) (1 الطابق) املجاطي  احمد 

الدارالبيضاء) (0000 (- الدارالبيضاء)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: املصطفى حنين) ( السيد)
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 500 ( (: الكنوني) بشرى  السيدة 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 50000 (: السيد))املصطفى حنين)
بقيمة)100)درهم.

 50000 (: السيدة بشرى الكنوني)
بقيمة)100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد))املصطفى حنين عنوايه)ا()
زيقة قاسم أمين الرقم) (2 حي الفرح)

27)سطات)0000)سطات املغرب.
السيدة بشرى الكنوني عنوايه)ا()
زيقة قاسم أمين الرقم) (2 حي الفرح)

27)سطات)0000)سطات املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد))املصطفى حنين عنوايه)ا()
زيقة قاسم أمين الرقم) (2 حي الفرح)

27)سطات)0000)سطات املغرب
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
(- بتاريخ) ( البيضاء) بالدار  التجارية 

تحت رقم)-.
913I

STE IKODADI CONSULTING SARL AU

 SOCIETE MULTI DRINKS
TRADE

وركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس وركة

 STE IKODADI CONSULTING
SARL AU

 AV(ZERKTOUNI(RUE 7 N° 2
 NOUVEAU(QUARTIER  SIDI

 KACEM ، 16000، SIDIKACEM
MAROC

 SOCIETE MULTI DRINKS
TRADE وركة ذات املسؤولية 

املحدودة
 ZONE وعنوان مقرها اإلجتماعي
 INDUTRIELLE(N°I 15 bis, SIDI
KACEM - 16000 سيدي قاسم 

املغرب
تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
28877

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 ننانر) (18
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 SOCIETE MULTI DRINKS

.TRADE
بيع) (: بإنجاز) الشركة  غرض 
املشروبات الكحولية يصف الجملة.

 ZONE (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 INDUTRIELLE( N°I( 15( bis,( SIDI
قاسم) سيدي  (KACEM - 16000

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 920 ( (: املصطفى) صبري  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
80)حصة) ( (: السيدة لبورد مريم)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد صبري املصطفى عنوايه)ا()
املنار) حدائق  اقامة  طايطان  وارع 
بوركون) (1 وقة) (1 طابق) (6 عمارة)

البيضاء)20053)البيضاء)املغرب.
عنوايه)ا() مريم  لبورد  السيدة 
املنار) حدائق  اقامة  طايطان  وارع 
بوركون) (1 وقة) (1 طابق) (6 عمارة)

البيضاء)20053)البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد صبري املصطفى عنوايه)ا()
املنار) حدائق  اقامة  طايطان  وارع 
بوركون) (1 وقة) (1 طابق) (6 عمارة)

البيضاء)20053)البيضاء)املغرب
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
 25 بتاريخ) ( االبتدائية بسيدي قاسم)

ماي)2021)تحت رقم)143.
914I

PREMIUM FINANCE

STE ECOLE AL KHAT-PRIVE
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

PREMIUM FINANCE

  APPARTEMENT(N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE(ANGLE

 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 STE ECOLE AL KHAT-PRIVE

وركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي وارع عبد 

الكريم الخطابي إقامة جواد عمارة 

109 وقة رقم 43 الطابق الثالث  - 

40000 مراكش املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1809

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)08)مارس)2021)تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

إقامة) الخطابي  الكريم  عبد  «وارع 

 43 رقم) وقة  (109 عمارة) جواد 

مراكش) (40000 (- ( الثالث) الطابق 

املغرب»)إلى)«)))اقامة الخير رقم)5)او)-)

41000)ويشاوة))املغرب».

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

االبتدائية بامنتايوت))بتاريخ)25)ماي)

2021)تحت رقم)101/2021.

915I

FINANCE PERFORMANCE CONSEIL

AGRI-OLIVES
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

»(»(AGRI-OLIVES(وـــركــــة

وــركـــة ذات الــمــســؤولــيـة الــمــحــدودة 

رأسمالها 200.000,00 درهم

الــمــقــر االجـتــمـاعــي:  الـحـي الــصــنــاعــي 

ســيــدي غــايــم رقـــم 285

 مـــــراكـــــش.
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العام االستـثـنائي) إثر الجمع  على 

املنعقد بتاريخ)10)ماي)2021)لشركة))

عنوان) «)ش.م.م.،) (AGRI-OLIVES (»

الـصـناعـي) الحـي  االجتماعي  مقرها 

و) مراكش  (285 رقـم) غايم  سـيدي 

رأسـمالها))200.000,00)درهـم)،)تقرر)

ما نـلي:)))

تـزكية عـملية تفويت الحصـص) (•

و30  (29 بـتـاريـخ) بمراكـش  تمت  التي 

بـيـن األشخـاص اآلتية) (2021 مارس)

أسمـا ؤهــم):)

 CARTIER SAADA«» وركة)

حصة) عشرة  و  مائة  تفوت  ش.م.)

)110)حصة()إلى السيد كارتيي بيير

 CARTIER SAADA«» وركة)

حصة) عشرة  و  مائة  تفوت  ش.م.)

الدباغ) السيدة  إلى  حصة() (110(

عائشة)

مائة) نفوت  بيير  كارتيي  ( السيد)

السيدة) إلى  حصة() (100( حصة)

الدباغ عائشة)

مائة) نفوت  بيير  كارتيي  ( السيد)

حصة))100)حصة()إلى السيد الدباغ)

منير موالي حسن.

وقد تم اإلنداع القايوني للشـركة)

بـكتابة الضـبط بالـمـحـكمة التجاريـة)

تحت) (24/05/2021 نوم) بمراكش 

رقـم124284 .

916I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

فريسكورة
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تغيير تسمية الشركة

 AEX ET COM MAROC AUDIT

ET EXPERTISE

زاوية  وارع محمد الخامس و وارع 

ابن كثير إقامة دوس مارس رقم 44 ، 

90000، طنجة املغرب

فريسكورة وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي إقامة 1 

زاوية زيقة اليوسفية و زيقة األيطاكي 

الطابق األر�سي وقة رقم 2 - 90000 

طنجة املغرب.

تغيير تسمية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

82613

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تغيير) تم  (2021 ماي) (19 في) املؤرخ 

إلى) تسمية الشركة من)«فريسكورة»)

«طيراس بيزنبل»).

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (25 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)242647.

917I

مكتب املتني للمحاسبة و التدبير

ESMAFRET
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

مكتب املتني للمحاسبة و التدبير

ساحة يفارا 3 اقامة سان 

فرانسيسكو - ط 2 رقم 9 ، 90040، 

طنجة املغرب

ESMAFRET وركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي وارع ولي 

العهد - إقامة دار الفرح 3 - الطابق 

الثاني رقم 64 - . طنجة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.28451

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2021 مارس) (12 في) املؤرخ 

املصادقة على):

بقوري) ( )كما8) )ة() تفويت السيد)

853)حصة اجتماعية من أصل)853 

خدنجة)) ( )ة() السيد) ( لفائدة) حصة 

بنوية بتاريخ)12)مارس)2021.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم  (

ماي) (04 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)241978.

918I

AMDE

 BROOKLYN SMOKE
MOROCCO

وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس وركة

AMDE
 ANGLE RUE SOUMAYA ET BD
 ABDELMOUMEN ، 20000،

CASABLANCA MAROC
 BROOKLYN SMOKE

MOROCCO وركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي زيقة 

سمية،اقامة وهرزاد 3، الطابق 
5،رقم 22،النخيل - 20340 

الدارالبيظاء املغرب
تأسيس وركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
401699

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2018 أبريل) (09
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 BROOKLYN SMOKE  :

.MOROCCO
تاجر،) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

مستورد،)بضائع بالجملة.
زيقة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الطابق) (،3 وهرزاد) سمية،اقامة 
 20340 (- 22،النخيل) 5،رقم)

الدارالبيظاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 ( الشركة:) رأسما8  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
100)حصة) ( (: السيد زراولي يسير)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوايه)ا() يسير  زراولي  السيد 

 20000 ة) مِريِكيَّ
َ
األ ِحَدة  تَّ

ُ
امل َنات 

َ
الِوال

َنات)
َ

ة الِوال مِريِكيَّ
َ
ِحَدة األ تَّ

ُ
َنات امل

َ
الِوال

ة. مِريِكيَّ
َ
ِحَدة األ تَّ

ُ
امل

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوايه)ا() يسير  زراولي  السيد 

 20000 ة) مِريِكيَّ
َ
األ ِحَدة  تَّ

ُ
امل َنات 

َ
الِوال

َنات)
َ

ة الِوال مِريِكيَّ
َ
ِحَدة األ تَّ

ُ
َنات امل

َ
الِوال

ة مِريِكيَّ
َ
ِحَدة األ تَّ

ُ
امل

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

(- بتاريخ) ( البيضاء) بالدار  التجارية 

تحت رقم)-.

919I

STE ZIZ COMPTA

STE MAZRAATE EL KHAIR
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

STE ZIZ COMPTA

 RUE MOHAMED EK KORI

 N° 39 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

 STE MAZRAATE EL KHAIR

وركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر 

القصبة القدنمة مدغرة الرويدنة - 

52000 الرويدنة املغرب

تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

14799

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القايون) (2021 مارس) (16

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MAZRAATE EL KHAIR
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دعم) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

األولية) واملعالجة  للزراعة  النشاط 

للحصاد

خدمات الري بالتنقيط.

قصر) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

القصبة القدنمة مدغرة الرويدنة)-)

52000)الرويدنة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 250 ( (: احمد) مولودي  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

250)حصة) ( (: ( السيد عمر سفوا)

بقيمة)100)درهم للحصة).

السيدة حياة بهدور):))250)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

250)حصة) ( (: السيد زياد دوياس)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوايه)ا() احمد  مولودي  السيد 

مدغرة) القدنمة  القصبة  قصر 

الرويدنة)52000)الرويدنة املغرب.

)عنوايه)ا()رقم) السيد عمر سفوا)

الرويدنة) املسيرة  حي  (13 زيقة) (04

52000)الرويدنة املغرب.

عنوايه)ا() بهدور  حياة  السيدة 

الزيقة)11)رقم)99)حي تاركة الجدندة)

الرويدنة)52000)الرويدنة املغرب.

السيد زياد دوياس عنوايه)ا()143 

 53100 تجزئة الفرح)2)احداف ازرو)

ازرو املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوايه)ا() احمد  مولودي  السيد 

مدغرة) القدنمة  القصبة  قصر 

الرويدنة)52000)الرويدنة املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

 26 بتاريخ) ( بالرويدنة) االبتدائية 

أبريل)2021)تحت رقم)543.

920I

A&T((AUDITEURS(CONSULTANTS

RAMR IMMOBILIER
إعالن متعدد القرارات

 A&T  AUDITEURS
CONSULTANTS

 Res LES QUARTES TEMPS Bloc
 C(N° 57 ، 90000، TANGER

املغرب
RAMR IMMOBILIER  «وركة 
ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد»
وعنوان مقرها االجتماعي: إقامة 

أملبرا، الطابق األو8، رقم 18، عزيب 
الحاج قدور، وارع املدننة، طنجة - 

90060 طنجة املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.101069

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)23)أبريل)2021

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ننص على مانلي:)
العنوان) من  الشركة  مقر  تحويل 
إقامة) الروداني وارع السينا  ساحة 
 82 رقم) الثالث  الطابق  (2 بتهوفن)
طنجة إلى العنوان التالي):)إقامة أملبرا،)
الطابق األو8،)رقم)18،)عزيب الحاج)

قدور،)وارع املدننة،)طنجة
قرار رقم)2:)الذي ننص على مانلي:)
تغيير) (،2021 أبريل) (23 من) ابتداء)
رضوان) السيد  املستقيل،) املسير 
البحتي،)باملسير الجدند السيد محمد)
الحامل للبطاقة الوطنية رقم) منار،)
S517780،)والساكن بطريق الرهراه)

مجمع كريكت طنجة
قرار رقم)3:)الذي ننص على مانلي:)
كأجر) درهم  (6000 مبلغ) تخصيص 
منار) محمد  للسيد  صاف  وهري 

مقابل مهام التسيير املوكولة إليه
وتبعا لذلك تم تعدنل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند رقم)4:)الذي ننص على مانلي:)
أملبرا،) بإقامة  الشركة  مقر  نوجد 
الطابق األو8،)رقم)18،)عزيب الحاج)

قدور،)وارع املدننة،)طنجة.

بند رقم)13:)الذي ننص على مانلي:)

تسير الشركة من طرف السيد محمد)

الحامل للبطاقة الوطنية رقم) منار،)

12)دجنبر) املزداد بتاريخ) (،S517780

الرهراه) بطريق  والساكن  (،1983

مجمع كريكت طنجة

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (26 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)4880.

921I

FIDU.PRO CONSULTING

CYM GOURMET
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

FIDU.PRO CONSULTING

ملتقى وارع اميل زوال و زيقة غيثل 

الطابق11 رقم 29  الدار البيضاء ، 

0، الدار البيضاء املغرب

CYM GOURMET وركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي ملتقى 

وارع اميل زوال وزيقة غيثل الطابق 

11 رقم 29 الدارالبيضاء املغرب - 

0000 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

502971

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (20

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 CYM (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.GOURMET

مطعم) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

بسعر ثابت).

ملتقى) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

وارع اميل زوال وزيقة غيثل الطابق)
(- املغرب) الدارالبيضاء) (29 رقم) (11

0000)الدارالبيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 400 ( (: مويي�سي) وعيب  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 250 ( (: ( االمغاري) اغبالو  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد عبد املنعم املشي�سي):))350 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 40000 (: السيد وعيب مويي�سي)

بقيمة)100)درهم.

 25000 (: ( السيد اغبالو االمغاري)

بقيمة)100)درهم.

(: املشي�سي) املنعم  عبد  السيد 

35000)بقيمة)100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد وعيب مويي�سي عنوايه)ا()

 83 الرقم) مارس  (3 وارع) الخير  حي 

سطات)0000))سطات املغرب.

السيد اغبالو االمغاري))عنوايه)ا())

زيقة)155)رقم)56)مجموعة ك االلفة)

البيضاء) الدار  (0000 البيضاء) الدار 

املغرب.

املشي�سي) املنعم  عبد  السيد 

17)عمارات) 18)رقم) عنوايه)ا()عمارة)

السالم سال) حي  (05 املعلمين قطاع)

0000)سال املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد وعيب مويي�سي عنوايه)ا()

 83 الرقم) مارس  (3 وارع) الخير  حي 

سطات)0000))سطات املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

(- بتاريخ) ( البيضاء) بالدار  التجارية 

تحت رقم)-.

922I
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إئتماييات الدريوش

Société  E- FELLAH
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

إئتماييات الدريوش
وارع عال8 بن عبد هللا رقم 48 ص 
ب 682، 92000، العرائش املغرب
Société  E- FELLAH  وركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

املغرب الجدند رقم   686 العرائش - 
92000 العرائش املغرب

تأسيس وركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
6199

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (18
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. Société  E- FELLAH
 ETUDES (: غرض الشركة بإنجاز)
 DES PROJETS  ET DISTRIBUTION

. DU MATERIELES AGRICOLES
تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
العرائش) (686 ( ( املغرب الجدند رقم)

- 92000)العرائش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 500 ( (: ( العزيزي) هشام  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 500 ( (: ( خياطي) يبيلة  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوايه)ا() ( السيد هشام العزيزي)
اطلس) اقامة  العهد  ولي  وارع  (37
طنجة)) (90060  25 رقم) (2 الطابق)

املغرب.

عنوايه)ا() ( السيدة يبيلة خياطي)

اطلس) اقامة  العهد  ولي  وارع  (37
طنجة)) (90060  25 رقم) (2 الطابق)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوايه)ا() ( السيد هشام العزيزي)

اطلس) اقامة  العهد  ولي  وارع  (37
طنجة)) (90060  25 رقم) (2 الطابق)

املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (27 بتاريخ) ( االبتدائية بالعرائش)

2021)تحت رقم)683/2021.

923I

iConsulting

AHORA COMMAR
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

iConsulting

تجزئة العزوزية رقم 2023 ، 

40000، مراكش املغرب

AHORA COMMAR وركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي وارع 

محمد 6 إقامة مريم عمارة 4 وقة 

20 الطابق 1 مراكش - 40000 

مراكش املغرب

تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

115043

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (29

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AHORA COMMAR

استيراد) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

و) االلكترويية  املنتوجات  تصدنر  و 

املالبس الجاهزة.

وارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

وقة) (4 إقامة مريم عمارة) (6 محمد)

 40000 (- مراكش) (1 الطابق) (20

مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأسما8  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

السيدة ابعاون هند):))25)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

السيدة حبالن أميمة):))25)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

25)حصة) ( (: السيدة رجاء)هيدان)

بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد احمد حداني)):))25)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوايه)ا() هند  ابعاون  السيدة 

 11 58)وقة) 1اقامة البشرى) املسيرة)

مراكش)40000)مراكش املغرب.

عنوايه)ا() أميمة  حبالن  السيدة 

 96 20)عمارة) ابواب مراكش منطقة)

مراكش) (40000 مراكش) (16 وقة)

املغرب.

عنوايه)ا() هيدان  رجاء) السيدة 
سوق) (33 الرقم) الجميل  املنظر  حي 

23000)بني مال8) السبت اوالد النمة)

املغرب.

عنوايه)ا() ( حداني) احمد  السيد 

طريق اسفي) (948 تجزئة املسار رقم)

مراكش)40000)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوايه)ا() هند  ابعاون  السيدة 

 11 58)وقة) 1اقامة البشرى) املسيرة)

مراكش)40000)مراكش املغرب

عنوايه)ا() ( السيدة احمد حداني)

طريق اسفي) (948 تجزئة املسار رقم)

مراكش)40000)مراكش املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (20 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2021)تحت رقم)124186.

924I

BCNG

STE: SIGMATEX
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

BCNG

 BD. ZERKTOUNI ,265

 9ÈME(ETAGE(N°92 265, BD.

 ZERKTOUNI 9ÈME(ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA

MAROC

STE: SIGMATEX وركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 265، 

وارع الزرقطوني الطابق 9 رقم 92  

- 20000 الدار البيضاء املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

504455

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (11

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE: (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SIGMATEX

بيع) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

املالبس الجاهزة.

(،265 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
وارع الزرقطوني الطابق)9)رقم)92  - 

20000)الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسما8  مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:

كربوط) سامي  محمد  السيد 

 100 بقيمة) حصة  (100.000,00   :

درهم للحصة).
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(: كربوط) سامي  محمد  السيد 
1.000)بقيمة)100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
وصفات ومواطن الشركاء):

كربوط) سامي  محمد  السيد 
 2 26)تجزئة باحماد طابق) عنوايه)ا()
وقة)3)ص س))20050)الدار البيضاء)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
كربوط) سامي  محمد  السيد 
 2 26)تجزئة باحماد طابق) عنوايه)ا()
وقة)3)ص س))20050)الدار البيضاء)

املغرب
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
 27 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)780005.
925I

GROUPE ZABDI PROMO

GROUPE ZABDI PROMO
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

GROUPE ZABDI PROMO
 RIAD(RAHMA 2 R3 LOT(N 249
 DAR BOUAZZA CASABLANCA

 ، 20200، CASABLANCA
MAROC

GROUPE ZABDI PROMO وركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 151 
 N اسامة بنو زيدالطابق الثاني كوش
G معاريف الدار البيضاء - 20000 

الدار البيضاء املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.472105

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)25)مارس)2021)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
الثاني) زيدالطابق  بنو  اسامة  (151»
البيضاء) الدار  معاريف  (N G كوش)
املغرب») البيضاء) الدار  (20000  -
 R3 LOT 249  2 «رياض الرحمة) إلى)
البيضاء))) الدار  (20000 (- بوعزة) دار 

املغرب».

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
 07 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أبريل)2021)تحت رقم)773573.

926I

AMDE

H&A FOOD
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

AMDE
 ANGLE RUE SOUMAYA ET BD
 ABDELMOUMEN ، 20000،

CASABLANCA MAROC
H&A(FOOD وركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي زيقة 

سمية،اقامة وهرزاد 3، الطابق 
5،رقم 22،النخيل، - 20340 

الدارالبيظاء  املغرب
تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

466509
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القايون) (2020 نوليوز) (03
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 H&A (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.FOOD
صناعة) ( (: غرض الشركة بإنجاز)
إستيراد وتصدنر مواد) مواد غدائية،)

غذائية،).
زيقة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الطابق) (،3 وهرزاد) سمية،اقامة 
 20340 (- 22،النخيل،) 5،رقم)

الدارالبيظاء))املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 ( الشركة:) رأسما8  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
50)حصة) ( (: السيد حاتم احبرنق)

بقيمة)100)درهم للحصة).

((: املعتصم) الرحمان  عبد  السيد 
50)حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوايه)ا() احبرنق  حاتم  السيد 
07)حي الفتح ح ي م) 53وقة) عمارة)

الرباط)20000)الرباط))املغرب.
املعتصم) الرحمان  عبد  السيد 
574)ح ي م) عنوايه)ا()حي املنزه رقم)

الرباط)20000)الرباط))املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
املعتصم) الرحمان  عبد  السيد 
574)ح ي م) عنوايه)ا()حي املنزه رقم)

الرباط)20000)الرباط))املغرب
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
(- بتاريخ) ( البيضاء) بالدار  التجارية 

تحت رقم)-.
927I

QUALICIA CONSULTING

OFEX SARL
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

QUALICIA CONSULTING
 RÉSIDENCE(AMINE(DEUXIÈME.

 ÉTAGE(BUREAU(N°14 ,RUE
 TARFAYA MOULAY ALI CHRIF

 VN(MEKNES ، 50000، MEKNES
MAROC

OFEX SARL وركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 64 زيقة 
عبد هللا املدنوني طبق األو8 وقة 2 
الدارالبيضاء - 20000 الدارالبيضاء 

املغرب
تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

504165
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (11
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 OFEX (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.SARL

تقدنم) (• (: غرض الشركة بإنجاز)

عمليات) لتحسين  رقمية  حلو8 

والخدمات) النقل  قطاع  في  ممثلين 

اللوجستية)؛

إلدارة) أسا�سي  يظام  توفير  (•

إلى) طرف  من  والتسليم  الطلبات 

طرف.

للحلو8) بيئي  يظام  تقدنم  (•

املتقاربة التي تهدف إلى سلسلة قيمة)

التسليم) إلى  الطلب  من  (، واحدة)

ذات) واملنتجات  الخدمات  ودمج  (،

الصلة)؛.

زيقة) (64 (: عنوان املقر االجتماعي)

 2 عبد هللا املدنوني طبق األو8 وقة)

20000)الدارالبيضاء) الدارالبيضاء)-)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيدة الحلو زينب):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

طاهر) محمد  التكموتي  السيد 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (500   :

للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوايه)ا() زينب  الحلو  السيدة 

 3 ناقوت) اقامة  كاليفوورييا  جنان 

14)عين الشق البيضاء) الشقة) (3 ط)

20000)الدارالبيضاء)املغرب.

طاهر) محمد  التكموتي  السيد 

اقامة) كاليفوورييا  جنان  عنوايه)ا()

ناقوت)3)ط)3)الشقة)14)عين الشق)

الدارالبيضاء) (20000 البيضاء)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
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طاهر) محمد  التكموتي  السيد 

اقامة) كاليفوورييا  جنان  عنوايه)ا()

ناقوت)3)ط)3)الشقة)14)عين الشق)

الدارالبيضاء) (20000 البيضاء)

املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

 26 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)15335.

928I

الوكالة العامة للخدمات

SAREZ TRANS
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

الوكالة العامة للخدمات

ساحة العدالة ، 93100، الفنيدق 

املغرب

SAREZ TRANS وركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 19 زيقة 

عين البرج - 93100 الفنيدق املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

29269

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (12

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 SAREZ(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.TRANS

يقل) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

البضائع لفائدة الغير.
زيقة) (19 (: عنوان املقر االجتماعي)

عين البرج)-)93100)الفنيدق املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: السيدة سليمة وفيق)
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة سليمة وفيق عنوايه)ا()
الناضور)) (62999 العروي) املطار  حي 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة سليمة وفيق عنوايه)ا()
الناضور)) (62999 العروي) املطار  حي 

املغرب
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
أبريل) (22 بتاريخ) ( االبتدائية بتطوان)

2021)تحت رقم)0911.

929I

afaqconseil

NABA ELEVAGE
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

afaqconseil
 N°257 Q.I(SIDI(GHANEM

 BUREAU(N°9 ETAGE 2
 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
NABA ELEVAGE وركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 257 الحي 
الصناعي سيدي غايم الطابق الثاني 

رقم 9 مراكش - 40000 مراكش 
املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
115127

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القايون) (2021 مارس) (22
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 NABA(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.ELEVAGE

تربية) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

الدواجن.

عنوان املقر االجتماعي):)257)الحي)

الصناعي سيدي غايم الطابق الثاني)
مراكش) (40000 (- مراكش) (9 رقم)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: النبارك) مهدي  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوايه)ا() النبارك  مهدي  السيد 
اكادنر) (80000 ( اليغ) حي  (247 رقم)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوايه)ا() النبارك  مهدي  السيد 
اكادنر) (80000 ( اليغ) حي  (247 رقم)

املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (24 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2021)تحت رقم)124263.

930I

STE FIDUKARS SARL

STE G-H-S TRAVAUX
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسما8 الشركة

STE FIDUKARS SARL

 LOT(DU(CENTR(OUARZAZATE،

45000، OUARZAZATE(MAROC

STE G-H-S TRAVAUX وركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم42 حي 
الحسنية ورزازات - 45000 ورزازات 

املغرب.
رفع رأسما8 الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.5433

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم) (2021 أبريل) (19 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسما8  رفع 
من) أي  درهم») (1.900.000»
 2.000.000» إلى) درهم») (100.000»
درهم»)عن طريق):))إدماج احتياطي أو)
أرباح أو عالوات إصدار في رأس املا8.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
19)أبريل) االبتدائية بورزازات))بتاريخ)

2021)تحت رقم)565.
931I

 STE(«(MOBINA(ONLINE(LANGUAGE

SERVICES(PRIVE(»((SARL(AU

 MOBINA ONLINE
  LANGUAGE SERVICES

PRIVE
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

 STE « MOBINA(ONLINE
  LANGUAGE(SERVICES(PRIVE »

SARL AU
حي يجيبة زيقة 88 رقم 11 الطابق 

األر�سي ، 90000، طنجة املغرب
 MOBINA ONLINE LANGUAGE

SERVICES  PRIVE  وركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي يجيبة 
زيقة 88 رقم 11 الطابق األر�سي - 

90000 طنجة املغرب
تأسيس وركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
116757

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (03
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
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ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 MOBINA ONLINE LANGUAGE

. SERVICES  PRIVE

تقدنم) ( (: بإنجاز) الشركة  غرض 

دروس في اللغة األملايية عبر األيترييت

وتدريب) تعليمية  برامج  تقدنم 

الرقمي) املحتوى  باستخدام  لغوي 

دو8) مختلف  من  الطالب  تعليم  في 

والثقافة) األملايية  اللغة  العالم 

واللهجة األملايية.

تعليم التواصل باللغة األملايية.

عنوان املقر االجتماعي):)حي يجيبة)

(- األر�سي) الطابق  (11 رقم) (88 زيقة)

90000)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأسما8  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 INA SCHOLTISSEK السيدة)

درهم) (10 بقيمة) حصة  (:  1.000

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

 INA SCHOLTISSEK السيدة)

الخامس) محمد  وارع  عنوايه)ا()

طنجة) (90000  28 وقة) (5 عمارة)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

 INA SCHOLTISSEK السيدة)

الخامس) محمد  وارع  عنوايه)ا()

طنجة) (90000  28 وقة) (5 عمارة)

املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (26 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)242700.

932I

QUALICIA CONSULTING

CODELIVERY SARL AU
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

QUALICIA CONSULTING

 RÉSIDENCE(AMINE(DEUXIÈME.

 ÉTAGE(BUREAU(N°14 ,RUE

 TARFAYA MOULAY ALI CHRIF

 VN(MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

CODELIVERY SARL AU وركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 

سيليكت الطابق الخامس رقم 10 

املدننة الجدندة مكناس - 50000 

مكناس املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

53353

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (10

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CODELIVERY SARL AU

يقل) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

 3.5 البضائع لحساب الغير أقل من)

طن

التجارة)

وسيط تجاري.

اقامة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 10 رقم) الخامس  الطابق  سيليكت 

 50000 (- مكناس) الجدندة  املدننة 

مكناس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأسما8  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

100)حصة) ( (: ( السيد غيار سعيد)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوايه)ا() ( سعيد) غيار  السيد 

الريحان) اقامة  (6 الشقة) (3 عمارة)

املدننة الجدندة مكناس)) (3 ابن رود)

50000)مكناس))املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوايه)ا() ( سعيد) غيار  السيد 

الريحان) اقامة  (6 الشقة) (3 عمارة)

املدننة الجدندة مكناس)) (3 ابن رود)

50000)مكناس))املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (27 بتاريخ) ( بمكناس) التجارية 

2021)تحت رقم)2618.

933I

TERMINAL CARGO GROUP

TERMINAL CARGO GROUP
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

TERMINAL CARGO GROUP

 GH 34 IMM 339

 TANGERCOMPLEX(AL(IRFANE ،

TANGER ،90000 املغرب

 TERMINAL CARGO GROUP

وركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 29 وار 

ع عمر ابن العاص رقم 26 الطابق 

التالت طنجة 90010 طنجة املغرب

تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

114807

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�سى)

القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (27

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TERMINAL CARGO GROUP

(: بإنجاز) الشركة  غرض 

 TRANSPORT NATIONAL

 ET INTERNATIONAL DE

.MARCHANDISES

وار) (29 (: عنوان املقر االجتماعي)

الطابق) (26 ع عمر ابن العاص رقم)

التالت طنجة)90010)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)املغرب سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: السيد نونس الريسوني)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد نونس الريسوني عنوايه)ا()

املغرب)90010)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد نونس الريسوني عنوايه)ا()
 90010 14 85)رقم) حي البوغاز زيقة)

طنجة املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (27 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)4546.

934I

العبدالوي لالوغا8 املحاسبتية

STE SOZARMA
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

العبدالوي لالوغا8 املحاسبتية

عمارة يوميدنا وارع محمد الخامس 

الطابق 2الشقة3 تازة ، 35000، 

تازة املغرب

STE SOZARMA  وركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
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وعنوان مقرها االجتماعي الجماعة 

القروية امسيلة - 35000 تازة 

املغرب.

تغيير نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.4405

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم تغيير) (2021 أبريل) (09 املؤرخ في)

و) «االستيراد  من) الشركة  نشاط 

التصدنر»)إلى)«التجارة».

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

االبتدائية بتازة))بتاريخ)26)ماي)2021 

تحت رقم)286.

935I

MAHRA IMMOBILIERE

MAHRA IMMOBILIERE

وركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

MAHRA IMMOBILIERE

46 وارع الزرقطوني الطابق 2، 

الشقة 6 ، 20000، البيضاء. املغرب

MAHRA IMMOBILIERE وركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 5 زاوية 

وارع الزرقطوني و وارع جنيف - 

20000 البيضاء   املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.1502

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)09)أكتوبر)2018)تم))تحويل))

املقر االجتماعي الحالي للشركة من)«5 

زاوية وارع الزرقطوني و وارع جنيف)

- 20000)البيضاء)))املغرب»)إلى)«46 

وارع الزرقطوني الطابق)2،)الشقة)6 

- 20000)البيضاء))))املغرب».

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

 25 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أكتوبر)2018)تحت رقم)680328.

936I

AUDIT MANAGEMENT GESTION

J.LAY IMMOBILIERE
وركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة وريك

 AUDIT MANAGEMENT
GESTION

 RESIDENCE(HELVETIA 1 PLACE
 ZELLAQA 2EME(ETAGE ،

20000، CASABLANCA(MAROC
J.LAY IMMOBILIERE  وركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 4 زيقة 
عين حرودة اقامة ناسمين 2  - 0 

البيضاء املغرب.
وفاة وريك

رقم التقييد في السجل التجاري 
.135463

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2019)تم اإلعالم) 17)أبريل) املؤرخ في)
ازوالي و توزيع) ( بوفاة الشريك البير)
لرسم) (

ً
تبعا الورثة  على  حصصه 

 2017 مارس) (24 في) املؤرخ  اإلراثة 
بالشكل األتي):

السيد)ة()مارتين جاكلين بوسيل))،))
250)حصة).

انطا) استير  جيسيكا  السيد)ة()
ازوالي)،))250)حصة).

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
 01 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

نوليوز)2019)تحت رقم)707087.
937I

AL HISBA FISC  

LIFE PRINT
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

AL HISBA FISC
 AMAL 4 RUE 55  2EME

ETAGE(N° 6 SIDI(BERNOUSSI-
 CASABLANCA ، 20600،

CASABLANCA MAROC
LIFE PRINT وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 

حليوا بقعة 1 وارع خالد بن الوليد 

عين السبع الدار البيضاء - 20600 
الدار البيضاء املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
503219

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (20
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 LIFE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PRINT
طباعة) (- (: غرض الشركة بإنجاز)

وتصنيع وتسويق املواد اإلعاليية
-)وراء)وبيع جميع اللوازم املكتبية)

-)التجارة)،االستيراد والتصدنر.
واألجهزة) الحواسيب  تسويق  (-

اإللكترويية وأجهزة االتصاالت.
صناعة) و  تصميم  و  دراسة  (-
الصحفية) واإلعاليات  املنشورات 
التوضيحية) والرسوم  وامللصقات 

والخرائط.
أوكاله) بكافة  والنشر  اإلعالن  (-

على الصعيدنن الوطني والدولي.
التجارية،) العمليات  كل  عموما 
املنقولة) غير  او  املنقولة  املالية 
مباورة) غير  أو  مباورة  املرتبطة 
بالهدف املذكور أعاله و التي تساهم)

في تنمية الشركة..
اقامة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
1)وارع خالد بن الوليد) حليوا بقعة)
 20600 (- عين السبع الدار البيضاء)

الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: السيدة سلوى قاطف)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة سلوى قاطف عنوايه)ا()
وارع) (41 رقم) (1 تجزئة الشفشاوني)

الدار البيضاء) (20600 املحطة ع س)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة سلوى قاطف عنوايه)ا()
وارع) (41 رقم) (1 تجزئة الشفشاوني)

الدار البيضاء) (20600 املحطة ع س)

املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

 18 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)778450.

938I

أسماء)ميدنا

AZ SHOP
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل وركة

أسماء ميدنا

وارع صهيب الرومي بلوك 39 الرقم 

20 البريو�سي البيضاء، 20000، 

البيضاء املغرب

AZ SHOP وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 

األر�سي تجزئة البساتين تجزئة 
رقم 41 بوسكورة املركز - 20000 

الدارالبيضاء املغرب.

حل وركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.475305

الشريك) قرار  بمقت�سى 
الوحيداملؤرخ في)18)ماي)2021)تقرر)

ذات مسؤولية محدودة) حل وركة 

  AZ SHOP الوحيد) الشريك  ذات 

درهم) (100.000,00 رأسمالها) مبلغ 

الطابق) اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 

تجزئة) البساتين  تجزئة  األر�سي 
 20000 (- املركز) بوسكورة  (41 رقم)

(: (8 يتيجة  املغرب  الدارالبيضاء)

متطلبات رأس املا8 العامل.
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و حدد مقر التصفية ب الطابق)
تجزئة) البساتين  تجزئة  األر�سي 
 20000 (- املركز) بوسكورة  (41 رقم)

الدارالبيضاء)املغرب.)
و عين:

السيد)ة()ملياء))عماري و عنوايه)ا()
رقم) (3 طابق) (10 هاجر عمارة) ( اقامة)
 20000 الدارالبيضاء) بوسكورة  (16
)ة() كمصفي) املغرب  الدارالبيضاء)

للشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية)
البساتين) تجزئة  األر�سي  الطابق  (:

تجزئة رقم)41)بوسكورة املركز
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
 25 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)779686.

939I

BELGAZI ALI

 SOCIETE IMMOBILIERE
LALLA SHAFIA
إعالن متعدد القرارات

BELGAZI ALI
وارع امير موالي عبد هللا رقم 33 
- طبق 1 - رقم املكتب 16 طنجة، 

90000، طنجة املغرب
 SOCIETE IMMOBILIERE LALLA
SHAFIA «وركة ذات املسؤولية 

املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي: زوية 

زيقة املتنبي و احمد ووقي - 90000 
طنجة املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.731
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
اتخاذ) تم  (2021 ماي) (05 في) املؤرخ 

القرارات التالية:)
على) ننص  الذي  (:1 رقم) قرار 
املرحوم) بوفاة  علما  نحيط  مانلي:)
عباس بنايب اسميراس و عمر قادري))

الشركاء)و مسير))للشركة.

قرار رقم)2:)الذي ننص على مانلي:
السيد) املسير  استقالة  قبو8 

لحبيب لغراري)
قرار رقم)3:)الذي ننص على مانلي:)
هشام) السيد  جدند  مسييرا  تعيين 
قادري ساكن بالدار البيضاء)ايفا)15 

وارع املحيط الهادي
وتبعا لذلك تم تعدنل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند رقم)1:)الذي ننص على مانلي:)
تعدنل الفصو8)-)13)و)16)من النظام)

االءسل�سي
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
ماي) (25 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)242643.
940I

CAF MAROC

CERIS CASH
إعالن متعدد القرارات

CAF MAROC
 RUE(OUED(ZIZ(N°20 CASTILLA
 2° ETG(N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
CERIS CASH «وركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي: حي 

التضامن قطاع الفضيلة الخربة - 
90000 طنجة املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.110589
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) (2021 أبريل) (13 املؤرخ في)

القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ننص على مانلي:)
االدري�سي،) العربي  السيد  تفويت 
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 
رقم)K531964)،)املغربي،266)حصة)
للشركة) االجتماعية  الحصص  من 
التورا�سي،) أنوب  السيد  لفائدة 
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

LB173604(رقم
على) ننص  الذي  (:2 رقم) قرار 
السيد هشام غيالن،) تفويت  مانلي:)
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

حصة) املغربي،67) (، (K441448 رقم)

للشركة) االجتماعية  الحصص  من 

التورا�سي،) أنوب  ( السيد) لفائدة 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 
LB173604(رقم

على) ننص  الذي  (:3 رقم) قرار 

مانلي:)توسيع نشاط الشركة بإضافة)

التالية:مكتبة،التصوير،) األنشطة 

أوغا8 البناء

قرار رقم)4:)الذي ننص على مانلي:)

انشاء)فرع تابع للشركة

قرار رقم)5:)الذي ننص على مانلي:)

تحدنث القايون األسا�سي للشركة

وتبعا لذلك تم تعدنل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

الذي) املعنية:) البنود  رقم  بند 

ننص على مانلي:)بالتعدنل

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (27 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)4975.

941I

FIDU.ECO

THE WALL BUILDING
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

FIDU.ECO

170 وارع فاس اقامة نسرين 

الطابق االو8 رقم 6 طنجة ، 

90000، طنجة املغرب

THE WALL BUILDING وركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 170 وارع 
فاس اقامة نسرين الطابق االو8 

رقم 6 طنجة طنجة 90000 طنجة 

املغرب

تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

116599

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (18

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 THE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.WALL BUILDING

الترويج) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

العقاري.

 170 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الطابق) نسرين  اقامة  فاس  وارع 

 90000 طنجة) طنجة  (6 رقم) االو8 

طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسما8  مبلغ 

1.000.000)درهم،)مقسم كالتالي:

السيد عبد العزيز العمراني):))300 

حصة بقيمة)1.000)درهم للحصة).

 200 ( (: السيدة سلوى املطال�سي)

حصة بقيمة)1.000)درهم للحصة).

 100 ( (: العمراني) عماد  السيد 

حصة بقيمة)1.000)درهم للحصة).

العمراني) الحكيم  عبد  السيد 

درهم) (1.000 بقيمة) حصة  (100   :

للحصة).

 100 ( (: العمراني) ( السيدة يجالء)

حصة بقيمة)1.000)درهم للحصة).

 100 ( (: العمراني) االمين  السيد 

حصة بقيمة)1.000)درهم للحصة).

 100 ( (: السيدة عائشة العمراني)

حصة بقيمة)1.000)درهم للحصة).

السيد عبد العزيز العمراني):)300 

بقيمة)1.000)درهم.

 200 (: املطال�سي) سلوى  السيدة 

بقيمة)1.000)درهم.

 100 (: العمراني) عماد  السيد 

بقيمة)1.000)درهم.

(: العمراني) الحكيم  عبد  السيد 

100)بقيمة)1.000)درهم.

 100 (: العمراني) ( يجالء) السيدة 

بقيمة)1.000)درهم.

 100 (: العمراني) االمين  السيد 

بقيمة)1.000)درهم.

 100 (: العمراني) عائشة  السيدة 

بقيمة)1.000)درهم.
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والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

العمراني) العزيز  عبد  السيد 

عنوايه)ا()تجزئة النصر زيقة)10)رقم)

9 90000)طنجة املغرب.

املطال�سي) سلوى  السيدة 

عنوايه)ا()تجزئة النصر زيقة)10)رقم)

9 90000)طنجة املغرب.

عنوايه)ا() العمراني  عماد  السيد 

تجزئة النصر زيقة)10)رقم)9 90000 

طنجة املغرب.

العمراني) الحكيم  عبد  السيد 

عنوايه)ا()تجزئة النصر زيقة)10)رقم)

9 90000)طنجة املغرب.

السيدة يجالء))العمراني عنوايه)ا()

تجزئة النصر زيقة)10)رقم)9 90000 

طنجة املغرب.

السيد االمين العمراني عنوايه)ا()

تجزئة النصر زيقة)10)رقم)9 90000 

طنجة املغرب.

العمراني) عائشة  السيدة 

عنوايه)ا()تجزئة النصر زيقة)10)رقم)

9 90000)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

العمراني) العزيز  عبد  السيد 

عنوايه)ا()تجزئة النصر زيقة)10)رقم)

9 90000)طنجة املغرب

املطال�سي) سلوى  السيدة 

عنوايه)ا()تجزئة النصر زيقة)10)رقم)

9 90000)طنجة املغرب

عنوايه)ا() العمراني  عماد  السيد 

تجزئة النصر زيقة)10)رقم)9 90000 

طنجة املغرب

العمراني) الحكيم  عبد  السيد 

عنوايه)ا()تجزئة النصر زيقة)10)رقم)

9 90000)طنجة املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (21 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)242536.

942I

STE IKODADI CONSULTING SARL AU

 SOCIETE ELAKHDARI
PARAPHARMACY

وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس وركة

 STE IKODADI CONSULTING
SARL AU

 AV(ZERKTOUNI(RUE 7 N° 2
 NOUVEAU(QUARTIER  SIDI

 KACEM ، 16000، SIDIKACEM
MAROC

 SOCIETE ELAKHDARI
PARAPHARMACY  وركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 
الثاني رقم 1 زيقة 67 حي املالهفة 
سيدي قاسم - 16000 سيدي 

قاسم املغرب
تأسيس وركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
28873

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (06
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 SOCIETE ELAKHDARI  :

. PARAPHARMACY
(: بإنجاز) الشركة  غرض 
 Vente achat les produits

.parapharmaceutique
الطابق) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
املالهفة) حي  (67 زيقة) (1 رقم) الثاني 
سيدي قاسم)-)16000)سيدي قاسم)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: السيد االخضري حمزة)
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد االخضري حمزة عنوايه)ا()
حي املالهفة سيدي) (1 رقم) (67 زيقة)
قاسم)16000)سيدي قاسم املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
ومواطن مسيري الشركة:

السيد االخضري حمزة عنوايه)ا()
حي املالهفة سيدي) (1 رقم) (67 زيقة)

قاسم)16000)سيدي قاسم املغرب
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
 20 بتاريخ) ( االبتدائية بسيدي قاسم)

ماي)2021)تحت رقم)139.
943I

ائتمايية املرجان

CART SERVICE
وركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

ائتمايية املرجان
ف6 ناسمينة 1 وارع محمد 
 lotissement 10 السادس
 ennakhla(rue(al(jaouz

 khouribga، 25000، Khouribga
املغرب

CART SERVICE وركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : عمارة 90 
وقة 5 زيقة موالي عبد الرحمان - 

25000 خريبكة املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.6647

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر) (2021 أبريل) (29 في) املؤرخ 
ذات) وركة  (CART SERVICE حل)
رأسمالها) مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها) وعنوان  درهم  (100.000
زيقة) (5 وقة) (90 عمارة) اإلجتماعي 
 25000 (- الرحمان) عبد  موالي 
خريبكة املغرب يتيجة لصعوبة بدانة)

النشاط.

و عين:

و) عبيد  ( ( زكرياء) السيد)ة()

الوفاق) حي  بلوك س  (82 عنوايه)ا()

25000)خريبكة املغرب كمصفي))ة()

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

 90 وفي عمارة) (2021 ماي) (29 بتاريخ)

(- زيقة موالي عبد الرحمان) (5 وقة)

25000)خريبكة املغرب.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (26 بتاريخ) ( االبتدائية بخريبكة)

2021)تحت رقم)254.

944I

AUDIT MANAGEMENT GESTION

J.LAY IMMOBILIER
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

 AUDIT MANAGEMENT

GESTION

 RESIDENCE(HELVETIA 1 PLACE

 ZELLAQA 2EME(ETAGE ،

20000، CASABLANCA(MAROC

J.LAY IMMOBILIER وركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 4 زيقة 

عين حرودة اقامة ناسمين 2 - 0 

البيضاء املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.135463

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)29)ننانر)2021)تم))تحويل))

املقر االجتماعي الحالي للشركة من)«4 

 -  2 زيقة عين حرودة اقامة ناسمين)

إلى)«تجزئة زينب) البيضاء)املغرب») (0

رقم)18)تيط مليل))-)0)اقليم مدنوية)))

املغرب».

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

 11 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)777919.

945I
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HORIZON LINES SARL

SCACH LOMACO
إعالن متعدد القرارات

HORIZON LINES SARL
وارع محمد اليزندي، إقامة 

األيدلس، بلوك H، الطابق الثاني، 
رقم 11 ، 93040، تطوان املغرب

SCACH LOMACO «وركة ذات 
املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجتماعي: وارع 
سالوي، تجزئة زمراني، رقم 11، 

إقامة كريم - 93000 تطوان املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.25515

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)29)أبريل)2021

تم اتخاذ القرارات التالية:)
على) ننص  الذي  (:1 رقم) قرار 
بمبلغ) الشركة  رأسما8  رفع  مانلي:)
ألف) وخمسون  ستمائة  قدره 
خمسون) مقابل  درهم  ()650.000(
ألف))50.000()درهم ليصبح مجموع)
ألف) سبعمائة  الشركة  رأسما8 
طريق) عن  وذلك  درهم  ()700.000(
حصة) وخمسمائة  أالف  ستة  خلق 
اجتماعية جدندة من فئة) ()6.500(
مائة))100()درهم لكل حصة مكتتبة)
إجراء) طريق  عن  ومحررة  جميعها 
مقاصة مع الحساب الجاري للشركاء.)
الحصص) توزيع  أصبح  ذلك  إثر 
املمثلة لرأسما8 الشركة بين الشركاء)
السيد عبد الرحيم فضا8) كما نلي:)
ستة أالف))6.000()حصة اجتماعية)
من فئة مائة))100()درهم لكل حصة.)
 (1.000( ألف) اكازن  منير  السيد 
حصة اجتماعية من فئة مائة))100) 

درهم لكل حصة.
قرار رقم)2:)الذي ننص على مانلي:
عبد) السيد  للمسير  التجدند 
الجنسية،) مغربي  فضا8،) الرحيم 
بشارع) القاطن  األهلية،) كامل 
موييا،) تجزئة  (،1 رقم) الصخيرات،)
مهامه) في  تطوان،) الثاني،) املحنش 
كمسير ومتصرف باسم الشركة ملدة)
غير محددة وتخويله صالحية التوقيع)

باسم الشركة.

وتبعا لذلك تم تعدنل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند رقم)6:)الذي ننص على مانلي:)

املساهمات

بند رقم)7:)الذي ننص على مانلي:)

رأسما8 الشركة

بند رقم)15:)الذي ننص على مانلي:)

وصالحية) املدة  املسيرنن،) تعيين 

التسير

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (27 بتاريخ) ( بتطوان) االبتدائية 

2021)تحت رقم)1207.

946I

build work

DRIVING TANGER ONLINE
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

build work

حي الهناء 3 زيقة 37 رقم 67 الشقة 

رقم 3 طنجة ، 90000، طنجة 

املغرب

 DRIVING TANGER ONLINE

وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : وارع 

الهند رقم 47 بيس إقامة فرح 

بني مكادة طنجة - 90000 طنجة 

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.77327

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر حل) (2021 أبريل) (16 املؤرخ في)

 DRIVING TANGER ONLINE

وركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

رأسمالها) مبلغ  الوحيد  الشريك 

مقرها) وعنوان  درهم  (100.000

بيس) (47 اإلجتماعي وارع الهند رقم)

إقامة فرح بني مكادة طنجة)-)90000 

طنجة املغرب يتيجة لكوفيد)19.

و عين:

و) اجغل  ( ادريس) السيد)ة()

دار) العسالجة  دوار  عنوايه)ا()

 16150 بلقصيري) العسلوجي 

)ة() كمصفي) املغرب  بلقصيري 

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

وارع) وفي  (2021 أبريل) (16 بتاريخ)

بني) فرح  إقامة  بيس  (47 رقم) الهند 

مكادة)-)90000)طنجة املغرب.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (26 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)4865.

947I

COMICONE

CONCEPLAN
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

COMICONE

رقم 1، عمارة 6، اقامة ابن سينا ، 

50000، مكناس املغرب

CONCEPLAN وركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 03، 

عمارة 15، إقامة النخيل 2، حي 

النهضة 1  - 10210 الرباط املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.122619

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)23)فبرانر)2021)تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

إقامة النخيل) (،15 عمارة) (،03 «رقم)

الرباط) (10210  -   1 حي النهضة) (،2

(،1 عمارة س) (،08 «رقم) إلى) املغرب»)

إقامة الريان،)حي النهضة)2  - 10210  

الرباط))املغرب».

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (25 بتاريخ) ( بالرباط) التجارية 

2021)تحت رقم)5364.

948I

COMICONE

CONCEPLAN
وركة ذات املسؤولية املحدودة

مالءمة النظام األسا�سي للشركة

COMICONE

رقم 1، عمارة 6، اقامة ابن سينا ، 

50000، مكناس املغرب

CONCEPLAN «وركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجتماعي: رقم 03، 

عمارة 15، إقامة النخيل 2، حي 

النهضة 1 - 10210 الرباط  املغرب.

«مالءمة النظام األسا�سي للشركة»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.122619

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)23)فبرانر)2021

األسا�سي) النظام  مالءمة  تقرر 

القايون:) مقتضيات  مع  للشركة 

من) (4 رقم) الفصل  بتغير  ودالك 

النظام االسا�سي للشركة)

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم  (

ماي) (25 بتاريخ) ( بالرباط) التجارية 

2021)تحت رقم)5364.

949I

Sara Facility Invest sarl

SOCIETE MEDI SAKANE
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

Sara Facility Invest sarl

 Appt.8 Imm.2 Rue(Mansour

 Eddahbi(VN ، 50000، Meknès

Maroc

SOCIETE MEDI SAKANE وركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 4 

مكرر، مكنب 4، املركز التجاري، 

دنار سايس، وارع بئر أيزران، الزهوة 

- 50000 مكناس املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.30251
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بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)08)أبريل)2021)تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

املركز) (،4 مكنب) مكرر،) (4 «رقم)

بئر) وارع  سايس،) دنار  التجاري،)

مكناس) (50000 (- الزهوة) أيزران،)

املغرب»)إلى)«مكتب)3،)رقم)39،)الحي)

 50000 (- سيدي بوزكري) الصناعي،)

مكناس))املغرب».

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

التجارية بفاس))بتاريخ)26)ماي)2021 

تحت رقم)2581.

950I

مستأمنة فيسكاكوم

ZOUGAGHI CASH
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

مستأمنة فيسكاكوم

رقم 25، زيقة املستشفى، ، 25350، 

وادي زم املغرب

ZOUGAGHI CASH وركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 29 مكرر، 

زيقة الصناعة، - 25350 وادي زم 

املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

1089

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القايون) إعداد  تم  (2020 ماي) (04

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ZOUGAGHI CASH

تحويل) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

االموا8)-)ممثل تجاري.

عنوان املقر االجتماعي):)29)مكرر،)

زم) وادي  (25350 (- الصناعة،) زيقة 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 90.000 ( الشركة:) رأسما8  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 900 ( (: حوسام) زوكاكي  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد زوكاكي حوسام عنوايه)ا()

زم) وادي  (25350 البيطا،) حي  (،63

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد زوكاكي حوسام عنوايه)ا()

زم) وادي  (25350 البيطا،) حي  (،63

املغرب

تم اإلنداع القايوني ب-))بتاريخ)18 

ماي)2020)تحت رقم)22/2020.

951I

Sara Facility Invest sarl

SOCIETE NECOV
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس وركة

Sara Facility Invest sarl

 Appt.8 Imm.2 Rue(Mansour

 Eddahbi(VN ، 50000، Meknès

Maroc

SOCIETE NECOV وركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي وقة 10 

باء، الطابق 4، عمارة 30، ساحة 

فرحات حشاد، وارع الحسن 

الثاني، م.ج. - 50000 مكناس 

املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

53343

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (08

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOCIETE NECOV

غرض الشركة بإنجاز):)1/)املتاجرة

2/)أوغا8 مختلفة

3/)بيع العقاقير العامة.

 10 :)وقة) عنوان املقر االجتماعي)

ساحة) (،30 عمارة) (،4 الطابق) باء،)

فرحات حشاد،)وارع الحسن الثاني،)

م.ج.)-)50000)مكناس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: أحمد) أقشار  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوايه)ا() أحمد  أقشار  السيد 

(،03 رقم) س02،) عمارة  (،10 املجد)

ويسالن)50000)مكناس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوايه)ا() أحمد  أقشار  السيد 

(،03 رقم) س02،) عمارة  (،10 املجد)

ويسالن)50000)مكناس املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (26 بتاريخ) ( بمكناس) التجارية 

2021)تحت رقم)2583.

952I

Agence Fiduciaire BASMA COM

WARDA SHOP
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل وركة

Agence Fiduciaire BASMA COM

18، زيقة عمرو بن العاص، الطابق 

األو8، الرقم 3 ، 90020، طنجة 

املغرب

WARDA SHOP وركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي طنجة، 

123 طريق الجبل، قيسارسة وردة، 

املتجر 6 - 90040 طنجة املغرب.

حل وركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.95423

الشريك) قرار  بمقت�سى 

 2020 دجنبر) (24 في) الوحيداملؤرخ 

مسؤولية) ذات  وركة  حل  تقرر 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

رأسمالها) مبلغ  ( (WARDA SHOP

مقرها) وعنوان  درهم  (20.000

اإلجتماعي طنجة،)123)طريق الجبل،)

 90040  -  6 املتجر) قيسارسة وردة،)

صعوبات) (: (8 يتيجة  املغرب  طنجة 

مالية.

و حدد مقر التصفية ب طنجة،)

قيسارسة وردة،) طريق الجبل،) (123

املتجر)6 - 90040)طنجة املغرب.)

و عين:

و) امليموني  ( ليلى) السيد)ة()

سعيد) درادب،زيقة  حي  عنوايه)ا()

طنجة) (90040  74 جبير،الرقم) بن 

املغرب كمصفي))ة()للشركة.

الحدود) اإلقتضاء) وعند  (

املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية):)

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (24 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)242580.

953I
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بيرني كوفي

بيرني كوفي
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

بيرني كوفي
5 دنكسميد الطابق االو8 رقم 
2 بنجدنة البيضاء 5 دنكسميد 

الطابق االو8 رقم 2 بنجدنة 
البيضاء، 20120، الدارالبيضاء 

املغرب
بيرني كوفي وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 5 

دنكسميد الطابق االو8 رقم 2 بن 
جدنة البيضاء 5 دنكسميد الطابق 

االو8 رقم 2 بن جدنة البيضاء 
20120 الدارالبيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.458935
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2021 أبريل) (20 في) املؤرخ 

املصادقة على):
نوسف الراعي) )ة() تفويت السيد)
أصل) من  اجتماعية  حصة  (500
)ة() السيد) ( لفائدة) حصة  (1.000
حنان الزيوي بتاريخ)20)أبريل)2021.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم  (
 27 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)19661.

954I

G.MAO.CCF

 STE GLOBAL GROUP FOR
INVESTMENT

وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

رفع رأسما8 الشركة

G.MAO.CCF
 AVENUE HASSAN II VILLE 24

 NOUVELLE ، 30000، FES
MAROC

 STE GLOBAL GROUP FOR
 INVESTMENT

 وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 23 

تجزئة الرياض طريق صفرو فاس 
رقم 23 تجزئة الرياض طريق صفرو 

فاس 30000 فاس املغرب.

رفع رأسما8 الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.55871

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

رفع) تم  (2021 ماي) (04 في) املؤرخ 

قدره) بمبلغ  الشركة  رأسما8 

«400.000)درهم»)أي من)«100.000 

عن) درهم») (500.000» إلى) درهم»)

أو) يقدنة  حصص  تقدنم  ( (: طريق)

عينية.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

التجارية بفاس))بتاريخ)24)ماي)2021 

تحت رقم)2491/21.

955I

موثق

مقهى كال�سي فيرانو
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

موثق

42 زاوية القريفل وارع يعقوب 

املنصور ، 20200، الدار البيضاء 

املغرب

مقهى كال�سي فيرايو وركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 

الدارالبيضاء زاوية مويطين و زيقة 

جورج سند - 20200 الدارالبيضاء  

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.131899

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تمت) (2021 مارس) (04 في) املؤرخ 

املصادقة على):

موماد) امين  )ة() السيد) تفويت 
أصل) من  اجتماعية  حصة  (2.000
)ة() السيد) ( لفائدة) حصة  (2.000
عائشة))ملننى بتاريخ)04)مارس)2021.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم  (
 20 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)779080.
956I

SOCIETE FIDAV SARL

 STE POLE DE GESTION,
 ETUDES ET CONSULTING

SNC
إعالن متعدد القرارات

SOCIETE FIDAV SARL
زيقة السعدنين عمارة 13 وقة 3 

املدننة الجدندة ، 50000، مكناس 
املغرب

 STE POLE DE GESTION,
 ETUDES ET CONSULTING SNC

«وركة  املساهمة»
وعنوان مقرها االجتماعي: زيقة 

السعدنين رقم 13 وقة رقم 3 م ج  
- 50000 مكناس املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
. 22245

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)21)أبريل)2021

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)-1تفويت حصص:)الذي)
200)حصة للسيد) ننص على مانلي:)
النابي سالم بثمن حدد في)20000.00 
مراد) سعيدي  السيد  لصالح  درهم 
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 
رقم)OD47642))و)200)حصة للسيد)
اوزيو فؤاد بثمن حدد في)20000.00 
رازق) فاضمة  السيدة  لصالح  درهم 
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحاملة 
الرأسما8) بالتالي  ( (JB310266 رقم)
في) حدد  ( للشركة) االجتماعي 
درهم موزع على الشكل) (40000.00
 200 السيد سعيدي مراد) (- (: التالي)
درهم.) ( (100 ( الواحدة) حصة قيمة 
حصة) ( (200 السيدة فاضمة رازق) (-

قيمة الواحدة))100))درهم.

الشركة:) مسير  -2تغيير  رقم) قرار 

الذي ننص على مانلي:)استقالة املسير)

اوزيو فؤاد و تعيين سعيدي مراد و)

فاضمة رازق كمسيرنن في للشركة.

الذي) -3تغيير اإلمضاء:) قرار رقم)

لسعيدي) اإلمضاء) ننص على مانلي:)
مراد أو فاضمة رازق

وتبعا لذلك تم تعدنل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

على) ننص  الذي  (:6-7 رقم) بند 

مانلي:)تقسيم رأسما8 الشركة

على) ننص  الذي  (:13 رقم) بند 

مانلي:)بيع الحصص

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (04 بتاريخ) ( بمكناس) التجارية 

2021)تحت رقم)2235 .

957I

JODAD SARL

 CENTRE D›ETUDES

 DE RECHERCHE ET DE

 CONSULTATIONS EN

 ADMINISTRATION ET LE

)DROIT (CERCAD
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

JODAD SARL

 APT 3 IMM 4 ALILI(AV

 PALESTINE ، 40070،

MARRAKECH MAROC

 CENTRE D›ETUDES

 DE RECHERCHE ET DE

 CONSULTATIONS EN

 ADMINISTRATION ET LE

DROIT )CERCAD( وركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 

1000 حي بن تاوفين أزلي  - 40150 

مراكش املغرب

تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

110543
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في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القايون) إعداد  تم  (2021 ننانر) (04

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 CENTRE( D’ETUDES  :

 DE RECHERCHE ET DE

 CONSULTATIONS EN

 ADMINISTRATION ET LE DROIT

.((CERCAD

غرض الشركة بإنجاز):)-)دراسات)

في) قايويية  استشارة  و  وأبحاث 

و) االداري  و  الجبائي  القايون  مجا8 

العقاري والتعمير و البناء)و الصفقات)

العمومية

النزاعات) و  الشغل  قايون  (-

الفردنة و الجماعية

-)التكوين.

رقم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

1000)حي بن تاوفين أزلي))-)40150 

مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 12.000 ( الشركة:) رأسما8  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد موالي ادريس بوزيدي):))40 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد حسن صحيب):))40)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

 40 ( (: لكطب) ميلودة  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

بوزيدي) ادريس  موالي  السيد 

 860 رقم) (01 حي سكومة) عنوايه)ا()

أسكجور))40150)مراكش املغرب.

عنوايه)ا() السيد حسن صحيب 

املحاميد)5)رقم)791  40160)مراكش)

املغرب.

السيدة ميلودة لكطب عنوايه)ا()

الشقة) (2 2)عمارة) دنور مرجان ج ه)

15 40100)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

بوزيدي) ادريس  موالي  السيد 

 860 رقم) (01 حي سكومة) عنوايه)ا()

أسكجور))40150)مراكش املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ننانر) (21 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2021)تحت رقم)119773.

958I

CABINET BAHMAD

CLEMENTINE INVEST
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
خفض رأسما8 الشركة

CABINET BAHMAD

إقامة مراكش بالزا عمارة د 1 وقة 

ب 21 الطابق الثاني جليز مراكش ، 

40000، مراكش املغرب

CLEMENTINE INVEST  وركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة 

مراكش بالزا عمارة د1 وقة21، 

الطابق الثاني، جليز  - 40000 

مراكش املغرب.

خفض رأسما8 الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.100429

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم) (2021 أبريل) (30 في) املؤرخ 

بمبلغ) الشركة  رأسما8  خفض 

أي) درهم») (1.500.000» قدره)

إلى) درهم») (17.000.000» من)

(: طريق) عن  درهم») (15.500.000»

تخفيض عدد))األسهم.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (27 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2021)تحت رقم)124412.

959I

الحبيب الهيبة

THERMYS SARL
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

الحبيب الهيبة

3، وارع 9 بريزاش تقاطع وارع 
رحا8 املسكيني ، 20140، الدار 

البيضاء املغرب

THERMYS SARL وركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 10 زيقة 

الحرية الطابق 3 الشقة 6 - 20000 

الدار البيصاء املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.296737

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تحويل)) ( تم) (2021 ماي) (19 املؤرخ في)

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
الشقة) (3 الطابق) الحرية  زيقة  (10»

املغرب») البيصاء) الدار  (20000  -  6

إلى)«108)وارع غايدي اقامة غايدي)

 20000  -  14 العمارة ه املحل رقم)

الدار البيضاء))املغرب».

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

 28 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)780265.

960I

Monceau Juridique et Fiscal

TECTRA
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

Monceau Juridique et Fiscal

 boulevard(zerktouni ، ,97

22000، casablanca(maroc

TECTRA وركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 71, 

  boulevard  d›anfa , 7éme(étage ,

.20000 Casablanca(Maroc

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.118533

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2020 فبرانر) (27 في) املؤرخ 

املصادقة على):

 Roland )ة() السيد) تفويت 

gaudiau 125.892)حصة اجتماعية)

لفائدة)) حصة  (500.000 أصل) من 

 claudia alicia gaudiau )ة() السيد)

بتاريخ)10)فبرانر)2020.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم  (

 30 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

وتنبر)2020)تحت رقم)747944.

961I

AMOURI CONSULTING

 AL BARNOUSSI TEXTILE

ABT SARL

وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

AMOURI CONSULTING

 Fès(Lotissement(Belair 2

 Dokkarat(Bureau 2 Immeuble

 Espace(Bureaux(des(Champs،

30000، FES(MAROC

 AL BARNOUSSI TEXTILE ABT

SARL وركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 

موالي علي الشريف الطابق االو8 

السكنى االولى - 30000 فاس املغرب

تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

65181

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�سى)

القايون) إعداد  تم  (2020 يويبر) (23

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.
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عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 AL (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BARNOUSSI TEXTILE ABT SARL

بيع) (- (: بإنجاز) الشركة  غرض 

الطباعة) واوغا8  الثوب  ووراء)

والدنكور

-)االستيراد و التصدنر.

اقامة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

االو8) الطابق  الشريف  علي  موالي 

السكنى االولى)-)30000)فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 200.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: البريو�سي) السيد عثمان 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

البريو�سي)) الكريم  عبد  السيد 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.500   :

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عثمان البريو�سي عنوايه)ا()

ملعب) األمل  حي  الفرح  وارع  (31

الخيل فاس))30000))فاس املغرب.

البريو�سي)) الكريم  عبد  السيد 

وارع الفرح حي األمل) (31 عنوايه)ا()

فاس) ( (30000 فاس) الخيل  ملعب 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عثمان البريو�سي عنوايه)ا()

ملعب) األمل  حي  الفرح  وارع  (31

الخيل فاس))30000))فاس املغرب

البريو�سي)) الكريم  عبد  السيد 

وارع الفرح حي األمل) (31 عنوايه)ا()

فاس) ( (30000 فاس) الخيل  ملعب 

املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

يويبر) (04 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2020)تحت رقم)3474.

962I

sofoget

RAABTA
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri

 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc

RAABTA وركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي وجدة 57 

وارع دروفي عمارة دوحي الطابق 1 

وقة 2   ------- وجدة املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.36481

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تحويل)) ( تم) (2021 ماي) (10 املؤرخ في)

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

وارع دروفي عمارة دوحي) (57 «وجدة)

وجدة) (------- ( ( (2 وقة) (1 الطابق)

عال8) وارع  ( «وجدة) إلى) املغرب»)

الفا�سي عملية سيدي نحيى بلوك د)

الطابق)4)مكتب)71 72 73    -------- 

وجدة))املغرب».

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (27 بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

2021)تحت رقم)1932.

963I

fisc(orient

NEVADA VITA
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس وركة

fisc(orient

وارع ادريس االكبر عمارة ملنور 

الطابق االو8 رقم 1 ، 60000، 

وجدة املغرب

NEVADA VITA وركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة يجد 

4 رقم 1961 - 60000 وجدة املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

36355

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القايون) (2020 دجنبر) (04

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.NEVADA VITA

بيع مواد) (: غرض الشركة بإنجاز)

وبه طبية.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

وجدة) (60000  -  1961 رقم) (4 يجد)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: السيد الزهانري محمد)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد الزهانري محمد عنوايه)ا()

 60000  1961 رقم) (4 يجد) تجزئة 

وجدة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

اسماء) غمسو�سي  السيدة 

26)تويسيت) عنوايه)ا()حي االطر رقم)

60000)وجدة املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ننانر) (08 بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

2021)تحت رقم)97.

964I

وركة األزامي للخدمات ش.م.م

MONDE DOMOTIQUE
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل وركة

وركة األزامي للخدمات ش.م.م

وارع الجيش امللكي إقامة السالم 

مكتب رقم 03 ، 93040، تطوان 

املغرب

MONDE DOMOTIQUE وركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي  حي 

املراقبة  الطابق األو8 مكتب رقم 03 

- 91002 الفنيدق املغرب.

حل وركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.19199

الشريك) قرار  بمقت�سى 

 2021 أبريل) (30 في) الوحيداملؤرخ 

مسؤولية) ذات  وركة  حل  تقرر 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

مبلغ) ( (MONDE DOMOTIQUE
وعنوان) درهم  (10.000 رأسمالها)

مقرها اإلجتماعي))حي املراقبة))الطابق)

 91002  -  03 رقم) مكتب  األو8 

مشاكل) (: يتيجة 8) الفنيدق املغرب 

مالية).

حي) (10 و حدد مقر التصفية ب)

املراقبة))الطابق األو8 مكتب رقم)03 

- 91002)الفنيدق))املغرب.)

و عين:

السيد)ة()علياء))املوفق و عنوايه)ا()

وارع الحسن الثاني اقامة صوليمار)
بلوك د ط)01)رقم)03 93000)تطوان)

املغرب كمصفي))ة()للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (20 بتاريخ) ( بتطوان) االبتدائية 

2021)تحت رقم)1201.

965I
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EURO ACCOUNTING HOUSE

 SMART ENERGY

ANALYTICS
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

EURO ACCOUNTING HOUSE

 AV. MED(V(APPT(N°15- .75

 3ème(étage، 24000، EL(JADIDA

MAROC

 SMART ENERGY ANALYTICS

وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 26 وارع 

مرس السلطان الطابق األو8 الشقة 

3  - 20000 الدار البيضاء اململكة 

املغربية

تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

503817

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (07

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SMART ENERGY ANALYTICS

خدمات) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

االستشارة و التتبع في ميدان الطاقة)

و) االستشارة  املتجددة  و  التقليدنة 

املواهب) توظيف  مجا8  في  التنظيم 

ألنشطة الطاقة و الصناعة)...

26)وارع) عنوان املقر االجتماعي):)

مرس السلطان الطابق األو8 الشقة)

اململكة) البيضاء) الدار  (20000  -   3

املغربية.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأسما8  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

((: وكير) حن�سي  عمراني  السيد 

100)حصة بقيمة)100)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

وكير) حن�سي  عمراني  السيد 

عنوايه)ا()7)تجزئة األدارسة))24000 

الجدندة))اململكة املغربية.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

وكير) حن�سي  عمراني  السيد 

عنوايه)ا()7)تجزئة األدارسة))24000 

الجدندة))اململكة املغربية

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

 21 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)779195.

966I

EURO ACCOUNTING HOUSE

MAJISOU VOYAGE
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

EURO ACCOUNTING HOUSE

 AV. MED(V(APPT(N°15- .75

 3ème(étage، 24000، EL(JADIDA

MAROC

MAJISOU VOYAGE وركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 26. وارع 

مرس السلطان الطابق األو8 الشقة 

3 - 20000 الدار البيضاء  اململكة 

املغربية

تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

503691

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (15

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MAJISOU VOYAGE
مقاو8) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

يقل الركاب).
عنوان املقر االجتماعي):)26.)وارع)
مرس السلطان الطابق األو8 الشقة)
اململكة) ( البيضاء) الدار  (20000  -  3

املغربية.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد سهيل ازركي):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
السيد عبد املجيد الفجري)):))500 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد سهيل ازركي عنوايه)ا()66 
 24000 ( بلهيبة) الفقيه  زيقة  مكرر 

الجدندة))اململكة املغربية.
الفجري)) املجيد  عبد  السيد 
درب) (604 زيقة) (37 عنوايه)ا()
اململكة) ( الجدندة) (24000 بوحفيظ)

املغربية.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوايه)ا() ازركي  نوسف  السيد 
 24000 ( بلهيبة) الفقيه  زيقة  ( (66

الجدندة))اململكة املغربية
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
 26 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)778997.
967I

مكتب املهدي العلوي)-)محاسب معتمد)-

إ8 الخملي�سي بروموسيون اموبليير 
ش.ذ.م.م.  

 EL KHAMLICHI
 PROMOTION

”IMMOBILIERE SARL
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

مكتب املهدي العلوي - محاسب 
معتمد -

13 وارع ولي العهد٬ الطابق الثاني٬ 
رقم 2 ص.ب. 35 ، 93000، تطوان 

املغرب

إ8 الخملي�سي بروموسيون اموبليير 

 EL KHAMLICHI“  .ش.ذ.م.م

 PROMOTION IMMOBILIERE

SARL” وركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي وارع 

9 أبريل رقم 45 - 93000 تطوان  

املغرب

تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

29371

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القايون) (2021 مارس) (20

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

إ8) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

اموبليير) بروموسيون  الخملي�سي 

 EL KHAMLICHI“ ( ش.ذ.م.م.)

 PROMOTION IMMOBILIERE

.”SARL

غرض الشركة بإنجاز):

وتجزئة) العقاري  اإلنعاش 

األرا�سي،

*)بناء)السكن املخصص للبيع أو)

لالستغال8

العينية) العمليات  كل  *وعموما 

والعقارية واملالية والتجارية املتعلقة)

بشكل مباور أو غير مباور بتحقيق)

أن) وأنها  من  والتي  الشركة  هدف 

تعمل على تشجيع وتطوير الشركة.))).

وارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

تطوان)) (93000  -  45 رقم) أبريل  (9

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
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محمد) بن  محمد  السيد 

الخملي�سي)):))28)حصة بقيمة)1.000 

درهم للحصة).

السيد أحمد بن محمد الخملي�سي)

درهم) (1.000 بقيمة) حصة  (28   :

للحصة).

محمد) بنت  أما8  السيدة 

الخملي�سي):))14)حصة بقيمة)1.000 

درهم للحصة).

محمد) بنت  هند  السيدة 

الخملي�سي):))14)حصة بقيمة)1.000 

درهم للحصة).

محمد) بنت  نسرين  السيدة 

الخملي�سي):))14)حصة بقيمة)1.000 

درهم للحصة).

املفضل) بن  الواحد  عبد  السيد 

 1.000 بقيمة) حصة  (2 ( (: ( الهابطي)

درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد محمد بن محمد الخملي�سي))

 39 تجزئة األزهر فيال رقم) عنوايه)ا()

حي السواني)93000)تطوان))املغرب.

السيد أحمد بن محمد الخملي�سي)

العباس) موالي  وارع  عنوايه)ا()

 4/4 الطابق) الطيران  مجموعة 

93000)تطوان))املغرب.

محمد) بنت  أما8  السيدة 

الخملي�سي عنوايه)ا()احجار العروسة)

املالليين)93000)تطوان))املغرب.

محمد) بنت  هند  السيدة 

الخملي�سي عنوايه)ا()الشقة)8)عمارة)

303)إقامة الصفى واملروة حي النزهة)

30100)فاس املغرب.

محمد) بنت  نسرين  السيدة 

طريطة) حي  عنوايه)ا() الخملي�سي 

32 93000)تطوان)) فيال سوالف رقم)

املغرب.

املفضل) بن  الواحد  عبد  السيد 

الهابطي))عنوايه)ا()وارع تندوف رقم)

13 93000)تطوان))املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد بن محمد الخملي�سي))
 39 تجزئة األزهر فيال رقم) عنوايه)ا()

حي السواني)93000)تطوان))املغرب
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
ماي) (06 بتاريخ) ( بتطوان) االبتدائية 

2021)تحت رقم)1006.
968I

سويطرا8 دو كون�سي ا طرفو فيسكو

ناف طرونس
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

سويطرا8 دو كون�سي ا طرفو فيسكو
84 وارع الدكتور فرج ، 90000، 

طنجة املغرب
ياف طرونس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  وارع 
الدكتور فرج 84 طنجة املغرب - 

90000  طنجة  املغرب
تأسيس وركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
116743

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (09
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
ياف) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

طرونس.
غرض الشركة بإنجاز):)وكيل يقل)

وشحن بري محلي ودولي
التجارية) املعامالت  جميع 
واملنقولة) واملالية  والصناعية 
بشكل) تتعلق  قد  التي  والعقارية 
مباور أو غير مباور بأي من األوياء)
املذكورة أعاله والتي من وأنها تعزيز)
أو تطوير نشاط الشركة)،)وكذلك أي)
مشاركة مباورة أو غير مباورة بأي)
وكل سواء)في الشركات ذات أهداف)

مماثلة أو ذات صلة.

وارع) ( (: االجتماعي) املقر  عنوان 
(- املغرب) طنجة  (84 فرج) الدكتور 

90000))طنجة))املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: املعطي) حمزة  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 1000 (: املعطي) حمزة  السيد 

بقيمة)100)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوايه)ا() املعطي  حمزة  السيد 
وارع ماحاطما غايدي رقم)18)طابق)

41)طنجة)90000))طنجة))املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوايه)ا() املعطي  حمزة  السيد 
وارع ماحاطما غايدي رقم)18)طابق)

41)طنجة)90000))طنجة))املغرب
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
ماي) (25 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)4847.

969I

مكتب املهدي العلوي)-)محاسب معتمد)-

طرافييت ش.ذ.م.م. 
ذات وريك وحيد

TRAVIYET SARL A.U 
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

مكتب املهدي العلوي - محاسب 
معتمد -

13 وارع ولي العهد٬ الطابق الثاني٬ 
رقم 2 ص.ب. 35 ، 93000، تطوان 

املغرب
طرافييت ش.ذ.م.م. ذات وريك 
  TRAVIYET SARL A.U وحيد

وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي طريق 
وفشاون، حي لوحة «د» - 93000 

تطوان املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
29363

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القايون) (2021 مارس) (15
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
وريك) ذات  ش.ذ.م.م.) طرافييت 

. TRAVIYET SARL A.U(وحيد
غرض الشركة بإنجاز):

والقيام) املتاجرة في جميع املواد،)
والترميم) البناء) خدمات  بجميع 
جميع) عامة  وبصفة  والصياية،)

املعامالت التجارية.
العينية) العمليات  كل  وعموما 
والعقارية واملالية والتجارية املتعلقة)
مباورة أو غير مباورة لتحقيق هدف)
الشركة والتي من وأنها أن تعمل على)

تشجيع وتطوير الشركة..
طريق) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 93000 (- «د») حي لوحة) وفشاون،)

تطوان املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 100 ( (: احويط) محمد  السيد 

حصة بقيمة)1.000)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوايه)ا() احويط  محمد  السيد 
تجزئة البحر وارع مو�سى ابن يصير)

رقم)220 93200)املضيق املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوايه)ا() احويط  محمد  السيد 
تجزئة البحر وارع مو�سى ابن يصير)

رقم)220 93200)املضيق املغرب.
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باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (06 بتاريخ) ( بتطوان) االبتدائية 

2021)تحت رقم)1516.

970I

LABAAL EXPORT SARL AU

LABAAL EXPORT
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

LABAAL EXPORT SARL AU

حي يجيبة وارع 88 رقم 11 الطابق 

األر�سي طنجة ، 90000، طنجة 

املغرب

LABAAL EXPORT وركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي يجيبة 

وارع 88 رقم 11 الطابق األر�سي 

طنجة - 90000  طنجة املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

116817

في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (05

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.LABAAL EXPORT

غرض الشركة بإنجاز):)وسيط في)

والتصدنر) واالستيراد  الجملة  تجارة 

وأعما8 البناء)املتنوعة..

عنوان املقر االجتماعي):)حي يجيبة)

األر�سي) الطابق  (11 رقم) (88 وارع)

طنجة)-)90000))طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأسما8  مبلغ 
درهم،)مقسم كالتالي:

 100 ( (: البعل) ويماء) السيدة 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوايه)ا() البعل  ويماء) السيدة 
 9 رقم) (154 زيقة) بطوطة  ابن  حي 

طنجة)90000))طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوايه)ا() البعل  ويماء) السيدة 
 9 رقم) (154 زيقة) بطوطة  ابن  حي 

طنجة)90000))طنجة املغرب
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
ماي) (27 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)242796.

971I

FIDUCIAIRE HAKIM

»2M BUILDING»
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

FIDUCIAIRE HAKIM
صندوق بريد رقم 4063، الجدندة 

الرئيسية، الجدندة. ، 24000، 
الجدندة املغرب

«2M BUILDING» وركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي مكزة رقم 
66، تجزئة الوفاء بناء، حي السالم، 
الجدندة - 24000 الجدندة املغرب
تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

18179
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (17
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 2M» (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.«BUILDING

غرض الشركة بإنجاز):)-)اإلنعاش)

العقاري.)-)بيع مواد البناء.)-)التجزيء..

عنوان املقر االجتماعي):)مكزة رقم)

حي السالم،) بناء،) تجزئة الوفاء) (،66

الجدندة)-)24000)الجدندة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد امحمد زوين):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

 500 ( (: بوغرام) محمد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوايه)ا() زوين  امحمد  السيد 

الجدندة)24000)الجدندة املغرب.

عنوايه)ا() بوغرام  محمد  السيد 

الجدندة)24000)الجدندة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوايه)ا() زوين  امحمد  السيد 

الجدندة)24000)الجدندة املغرب

عنوايه)ا() بوغرام  محمد  السيد 

الجدندة)24000)الجدندة املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (26 بتاريخ) ( االبتدائية بالجدندة)

2021)تحت رقم)26504.

972I

BUSINESS CENTER.COM

CARILLONS
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

BUSINESS CENTER.COM

وارع عبد املومن رقم 236 إقامة 

ف 8 الطابق الثاني رقم 6 ، 20390، 

الدارالبيضاء املغرب

CARILLONS وركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي وارع عبد 

املومن رقم 236 اقامة ف8 الطابق 

الثاني  رقم 6، الدار البيضاء 20390 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس وركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
504607

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (28
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CARILLONS
الغرض) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

من الشركة في املغرب وفي الخارج:
االتصاالت) استشارات  وكالة  (•

واإلعالن.
•)التدريب والتوظيف واملشورة.

وتنسيق) وتصميم  تنظيم  (•
األحداث) أيواع  جميع  وتحقيق 
الندوات) ؛) مثل) املهنية  أو  الجذابة 
واملعارض) واملؤتمرات  والندوات 

واملعارض التجارية)،)إلخ)...)؛
تنظيم أي حدث عام أو خاص) (•
أو جمعيات مثل العروض والحفالت)
واملؤتمرات) واألحزاب  املوسيقية 

والندوات.
•)االستشارات في مجا8 االتصاالت)
املؤسسية) والبصرية  السمعية 

والشركات.
الصحافة) أنشطة  جميع  (•

والعالقات العامة.
وامللصقات) اإلعاليية  الحمالت  (•
وأكشاك) والدنكورات  والنشرات 
والرسوم) اإلعالم  ووسائل  املعارض 

املتحركة.
تصميم وإيتاج وإيتاج وتسويق) (•

األوياء)واملنتجات الحرفية.
الحاسوب) رسومات  تحقيق  (•

والطباعة.
إعداد الدعوات وعمل وطباعة) (•
الرسومية) الوثائق  أيواع  جميع 

والبرندنة واملشاركة.
الصحافة) مجموعات  تصميم  (•
(، اليوميات) (، املالحظات) دفاتر  (،

الشارات وغيرها).....
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•)تحقيق جميع الخدمات.

•استيراد و تصدنر)؛

•االستشارات والوساطة والتعاقد)

من الباطن.

•)التجارة العامة؛

•)تمثيل جميع العالمات التجارية)

على) والحصو8  (، والدولية) الوطنية 

والتراخيص) االختراع  براءات  جميع 

التجارية) والعالمات  والعمليات 

الشركة) بهدف  املتعلقة  واالمتيازات 

ومنحها وتشغيلها.

املعامالت) جميع  (، أعم) وبشكل 

التجارية واملالية واملنقولة والعقارية)

املتعلقة بشكل مباور أو غير مباور)،)

كلًيا أو جزئًيا)،)بأحد األوياء)املحددة)

أو بأي أوياء)مماثلة أو مرتبطة..

عنوان املقر االجتماعي):)وارع عبد)

الطابق) اقامة ف8) (236 املومن رقم)
الثاني))رقم)6،)الدار البيضاء)20390 

الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: ايصيحي) محمد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

500)حصة) ( (: السيدة مريم زيدي)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد محمد ايصيحي عنوايه)ا()

اسالن) النسيم  تجزئة  النسيم  حي 

الدار) (20450  43 وقة) (12 عمارة)

البيضاء)املغرب.

السيدة مريم زيدي عنوايه)ا()حي)

النسيم تجزئة النسيم اسالن عمارة)

الدار البيضاء) (20450  43 وقة) (12

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد ايصيحي عنوايه)ا()

اسالن) النسيم  تجزئة  النسيم  حي 

الدار) (20450  43 وقة) (12 عمارة)

البيضاء)املغرب.

السيدة مريم زيدي عنوايه)ا()حي)

النسيم تجزئة النسيم اسالن عمارة)

الدار البيضاء) (20450  43 وقة) (12

املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

 28 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)780271.

973I

E COMPTA

PIANILI

وركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

E COMPTA

5 زيقة دنكسمود ، الطابق األو8 ، 

رقم 2 ، بنجدنة، الدار البيضاء. ، 

20120، الدار البيضاء املغرب

PIANILI وركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 59، وارع 

محمد زرقطوني، إقامة الورود، 

الطابق 7 ،املكتب 20 - 20000 الدار 

البيضاء املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.480359

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2021 مارس) (23 في) املؤرخ 

املصادقة على):

تفويت السيد))ة()عماد املحجوبي)

أصل) من  اجتماعية  حصة  (500

500)حصة لفائدة))السيد))ة()نونس))

التومي بتاريخ)23)مارس)2021.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم  (

 18 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)778636.

974I

E COMPTA

ITALIAFLEX S P
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

E COMPTA

5 زيقة دنكسمود ، الطابق األو8 ، 

رقم 2 ، بنجدنة، الدار البيضاء. ، 

20120، الدار البيضاء املغرب

ITALIAFLEX S P  وركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 5 زيقة 

دنكسمود ، الطابق األو8 ، رقم 2 ، 

بنجدنة، - 20000  الدار البيضاء. 

املغرب

تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

504409

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (20

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. ITALIAFLEX S P

استيراد) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

وتصدنر وتصنيع وتسويق الفروات.

زيقة) (5 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

(، (2 رقم) (، الطابق األو8) (، دنكسمود)

البيضاء.) الدار  ( (20000 (- بنجدنة،)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد محمد قادري):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد هشام يزالني):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوايه)ا() قادري  محمد  السيد 
القلعة) (43000 842 رقم) (1 حي الهنا)

املغرب.
عنوايه)ا() يزالني  هشام  السيد 
 26202  40 الرقم) ناسين  تجزئة 

الدروة برويد املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوايه)ا() قادري  محمد  السيد 
القلعة) (43000 842 رقم) (1 حي الهنا)

املغرب
عنوايه)ا() يزالني  هشام  السيد 
 26202  40 الرقم) ناسين  تجزئة 

الدروة برويد املغرب
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
 27 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)780123.
975I

دوبلفي إكس إمو

دوبلفي إكس إمو
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

دوبلفي إكس إمو
رقم6  حي 7 أمراح الشلوح فيال 
الجبل القدنم ، 90000، طنجة 

املغرب
دوبلفي إكس إمو وركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي  رقم 6 حي 
7 أمراح الشلوح فيال الجبل القدنم 

- 90000 طنجة املغرب
تأسيس وركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
113695

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القايون) (2021 فبرانر) (09
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)دوبلفي)

إكس إمو.
غرض الشركة بإنجاز):)بناء)،وراء)

وبيع العقارات.
عنوان املقر االجتماعي):))رقم)6)حي)
7)أمراح الشلوح فيال الجبل القدنم)-)

90000)طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد عبد السالم لحيان)):))100 

حصة بقيمة)1.000)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
لحيان)) السالم  عبد  السيد 
زيقة) الشلوح  أمراح  عنوايه)ا()
طنجة) (90000 رقم7  السطات 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
لحيان)) السالم  عبد  السيد 
زيقة) الشلوح  أمراح  عنوايه)ا()
السطات رقم7 90000)طنجة املغرب
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
مارس) (02 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)03212252806.

976I

E COMPTA

TYM HOME
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

E COMPTA
5 زيقة دنكسمود ، الطابق األو8 ، 
رقم 2 ، بنجدنة، الدار البيضاء. ، 

20120، الدار البيضاء املغرب
TYM HOME وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 5 زيقة 

دنكسمود ، الطابق األو8 ، رقم 2 ، 
بنجدنة، - 20000  الدار البيضاء. 

املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

504411

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (19

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 TYM (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.HOME

استيراد) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

جميع املفرووات.

زيقة) (5 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

(، (2 رقم) (، الطابق األو8) (، دنكسمود)

البيضاء.) الدار  ( (20000 (- بنجدنة،)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: بركاش) نونس  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوايه)ا() بركاش  نونس  السيد 

الشقة) (62 املغرب العربي ب العمارة)

6  14000)القنيطرة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوايه)ا() بركاش  نونس  السيد 

الشقة) (62 املغرب العربي ب العمارة)

6  14000)القنيطرة املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

 27 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)780124.

977I

FIDUCIAIRE EL HAFIDI SARL AU

 STE MEK ADAM SARL AU
)وركة ميك ادم(

وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

FIDUCIAIRE EL HAFIDI SARL AU

 HAY(BARAKA(SOFIA «B»

 BUREAU(N°01 ، 50300،

 BOUFEKRENE MEKNES

MAROC

 STE MEK ADAM SARL AU

)وركة ميك ادم( وركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي محل 23 

وهاب E ويسالن مكناس - 50080 

مكناس  املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

53361

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (21

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

)وركة) (MEK ADAM SARL AU

ميك ادم(.

االعما8) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

املختلفة)))مقاو8(

الصرف) صياية  او  انشاء)

الصحي,خطوط ايابيب املياه)

يجارة االملنيوم او املعدن.

 23 عنوان املقر االجتماعي):)محل)

 50080 (- ويسالن مكناس) (E وهاب)

مكناس))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

الفتاح) عبد  بلفاطر  السيد 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000   :

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

الفتاح) عبد  بلفاطر  السيد 
حي) (57 زيقة سطات رقم) عنوايه)ا()

16000)سيدي) الزاوية سيدي قاسم)

قاسم املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الفتاح) عبد  بلفاطر  السيد 
حي) (57 زيقة سطات رقم) عنوايه)ا()

16000)سيدي) الزاوية سيدي قاسم)

قاسم املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (28 بتاريخ) ( بمكناس) التجارية 

2021)تحت رقم)2551.

978I

وركة جهاد املحاسب

وركة ستوم ترانس

 Sté STOMTRANS(
( S.A.R.L AU

وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

وركة جهاد املحاسب

الرقم 02 عمارة يياس وارع احمد 

الطيب بنهيمة املدننة الجدندة 

أسفي ، 46000، أسفي املغرب

 Sté(وركة ستوم ترانس

  ) STOMTRANS S.A.R.L AU

وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 202 

مناز8 البلدنة حي سيدي مبارك 

أسفي    - 46000  أسفي  املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

11759
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في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (21

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

وركة) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

 Sté STOMTRANS(ترانس ستوم 

. ( S.A.R.L AU

-يقل) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

املستخدمين ييابة عن الغير.

-)يقل البضائع ييابة عن الغير

-أعما8 مختلفة.

عنوان املقر االجتماعي):)رقم)202 

مبارك) سيدي  حي  البلدنة  مناز8 

أسفي))))-)46000))أسفي))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسما8  مبلغ 

10.000.000)درهم،)مقسم كالتالي:

((: ( الفكاك) القادر  عبد  السيد 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

الفكاك)) القادر  عبد  السيد 

عنوايه)ا()رقم)202)مناز8 البلدنة حي)

سيدي مبارك)46000)اسفي))املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الفكاك)) القادر  عبد  السيد 

عنوايه)ا()رقم)202)مناز8 البلدنة حي)

سيدي مبارك)46000)اسفي))املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

ماي) (27 بتاريخ) ( بآسفي) االبتدائية 

2021)تحت رقم)-.

979I

smaticomp

MRAMOR
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

smaticomp

 angle(bd(emile(zola(et(rue(rethel

 N 20 7eme(étage -، 20300،

casablanca maroc

MRAMOR وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 51 وارع 

رحا8 املسكيني الطابق 3 رقم 13 - 

20000 الدار البيضاء املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

504691

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 ماي) (20

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MRAMOR

غرض الشركة بإنجاز):)البناء.

51)وارع) عنوان املقر االجتماعي):)
 -  13 رقم) (3 رحا8 املسكيني الطابق)

20000)الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: ابورك) نوسف  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 1000 (: ابورك) نوسف  السيد 

بقيمة)100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوايه)ا() ابورك  نوسف  السيد 
 02 عثمان) سيدي  (05 زيقة) (04
البيضاء) الدار  (20700 مبروكة)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوايه)ا() ابورك  نوسف  السيد 
 02 عثمان) سيدي  (05 زيقة) (04
مبروكة)20700)الدار البيضاء)املغرب
باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
 28 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)780220.

980I

NADOFISC SARL

THRACHA TRANS
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

NADOFISC SARL
وارع 3 مارس زيقة قرطبة عمارة 
7 وقة رقم 2 الناضور ، 62000، 

الناضور املغرب
THRACHA TRANS  وركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

العمران رقم 1778 قطاع س سلوان 
قلعية سلوان  - 62702 الناضور 

املغرب
تأسيس وركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
22159

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (12
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) وركة  (: الشركة) وكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. THRACHA TRANS

يقل) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

االرساليات غير املرفوقة للغير)

للبضائع) الدولي  و  الوطني  النقل 

للغير)

االستيراد و التصدنر.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

العمران رقم)1778)قطاع س سلوان)
الناضور) (62702 (- ( سلوان) قلعية 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

الوهابي) الرحيم  عبد  السيد 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000   :

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

الوهابي) الرحيم  عبد  السيد 

 62026   20 زيقة) تاويمة  عنوايه)ا()

الناضور املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الوهابي) الرحيم  عبد  السيد 

 62026   20 زيقة) تاويمة  عنوايه)ا()

الناضور املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

االبتدائية بالناضور))بتاريخ)22)أبريل)

2021)تحت رقم)827.

981I

ABDENBIMSAADI

ZAHIR METAL
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

ABDENBIMSAADI

 3EME ETAGE BD HASSAN II

 N° 188 )AU(DESSUS(DE(CAFE

 SANABIL( ، 23020، BENI

MELLAL MAROC

ZAHIR METAL وركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجتماعي اوالد انوب 

اوالد مبارك - 23000 بني مال8 

املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

11063

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القايون) (2021 فبرانر) (01

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 ZAHIR(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.METAL

التصدنر) (: غرض الشركة بإنجاز)

/ الفالحية) االالت  بيع  واالنراد/)

التجارة.

اوالد) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

انوب اوالد مبارك)-)23000)بني مال8)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: نوسف) زاهر  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوايه)ا() نوسف  زاهر  السيد 

انت سالمة اوالد مو�سى اوالد مبارك)

23000)بني مال8 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوايه)ا() نوسف  زاهر  السيد 

انت سالمة اوالد مو�سى اوالد مبارك)

23000)بني مال8 املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

االبتدائية ببني مال8))بتاريخ)23)فبرانر)

2021)تحت رقم)212.

982I

ABDENBIMSAADI

 CENTRE PNEUMATIQUE O

J M A
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

ABDENBIMSAADI

 3EME ETAGE BD HASSAN II

 N° 188 )AU(DESSUS(DE(CAFE

 SANABIL( ، 23020، BENI

MELLAL MAROC

 CENTRE PNEUMATIQUE O J M

A وركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

املعدايية رقم 01  - 23000 بني مال8 

املغرب

تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

11533

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (16

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 CENTRE PNEUMATIQUE O J M

.A

بيع) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

واصالح العجالت.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

املعدايية رقم)01  - 23000)بني مال8)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: عزيز) اوبراهيم  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد جيلي محمد):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوايه)ا() عزيز  اوبراهيم  السيد 

الوحدة) مدننة  ه  بلوك  (888 رقم)

70000)العيون املغرب.

عنوايه)ا() محمد  جيلي  السيد 

بني) (23000  305 رقم) املتنبي  وارع 

مال8 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوايه)ا() عزيز  اوبراهيم  السيد 

الوحدة) مدننة  ه  بلوك  (888 رقم)

70000)العيون املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

25)ماي) )بتاريخ) االبتدائية ببني مال8)

2021)تحت رقم)591.

983I

-CASH CONSEIL-((كاش كونساي

 DALIANAS MAROC
-داليناس املغرب

وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس وركة

-CASH CONSEIL-  كاش كونساي

حي موالي عبدهللا زيقة 165 رقم 8 

عين الشق ، 20480، الدارابيضاء 

املغرب

DALIANAS MAROC -داليناس 

املغرب  وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي موالي 

عبدهللا زيقة 165 رقم 8 عين الشق. 

- 20480 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

499641

 09 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�سى)
القايون) إعداد  تم  (2021 فبرانر)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

-داليناس) (DALIANAS MAROC

املغرب).

*ـكراء) (: بإنجاز) الشركة  غرض 

صناعية) ومخازن  مستودعات 

وتجارية.

أيواع) جميع  وبناء) إنشاء) *تجهيزـ)

املستودعات التجارية والصناعية.

جل) استثناء) بدون  و وراء) *بيع 

أوكا8 وأيواع املستودعات التجارية)

والصناعية..

عنوان املقر االجتماعي):)حي موالي)

عبدهللا زيقة)165)رقم)8)عين الشق.)-)

20480)الدارالبيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد محمد انس وحيد):))1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

وحيد) انس  محمد  السيد 

عنوايه)ا()05)ممر وارع عبداللطيف)

حي) (3 وقة) (3 الطابق) قدور  بن 

الدارالبيضاء) (20100 الراسينغ)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

وحيد) انس  محمد  السيد 

عنوايه)ا()05)ممر وارع عبداللطيف)

 20100   3 الطابق) قدور  بن 

الدارالبيضاء)املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

 08 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أبريل)2021)تحت رقم)-.

984I
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CAFIGEC

 SOCIETE MATERIEL
 INDUSTRIEL ET
SCIENTIFIQUE

وركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسير جدند للشركة

CAFIGEC
 rue(al, fourat 2éme(etage 39
 maarif 39 rue(al, fourat 2éme
 etage(maarif، 20100، casa

maroc
 SOCIETE MATERIEL

  INDUSTRIEL ET SCIENTIFIQUE
وركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 264 وارع 
ابراهيم روداني طريق الجدندة 
اقامة الوفاق - 20100 الدار 

البيضاء املغرب.
تعيين مسير جدند للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.164811

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تعيين) تم  (2021 ماي) (25 في) املؤرخ 
مسير جدند للشركة السيد)ة()مزابي)

ابراهيم كمسير آخر
تبعا لقبو8 استقالة املسير.

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 
 26 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)780142.
985I

AUDINORD SARL

SOTATRAZ
وركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل وركة

AUDINORD SARL
 Nº58 au 6éme(étage(de
 la(résidence(LINA, angle

 boulevard Mohamed V avenue
 Tan-Tan(et(rue(de(Liban, Tanger

، 90000، TANGER(MAROC

SOTATRAZ وركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي املجد زيقة 

القادسية اقامة فرداي  - 90000 

طنجة  املغرب.

حل وركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.66819

الشريك) قرار  بمقت�سى 

 2021 مارس) (22 في) الوحيداملؤرخ 

مسؤولية) ذات  وركة  حل  تقرر 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

رأسمالها) مبلغ  ( (SOTATRAZ

مقرها) وعنوان  درهم  (100.000

القادسية) زيقة  املجد  اإلجتماعي 

اقامة فرداي))-)90000)طنجة))املغرب)

يتيجة 8):)توقف النشاط التجاري.

املجد) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

(- ( فرداي) اقامة  القادسية  زيقة 

90000)طنجة املغرب.)

و عين:

و) الزغاري  ( جال8) السيد)ة()

زاوية وارع موالي نوسف) عنوايه)ا()

و القا�سي عياض اقامة التهليل طابق)

املغرب) طنجة  (90000  34 رقم) (6

كمصفي))ة()للشركة..

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم  (

أبريل) (29 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)241845.

986I

مستأمنة املتنبي للمحاسبة

PNEUMATIQUE 20 AOUT
وركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس وركة

مستأمنة املتنبي للمحاسبة

130 وارع املتنبي الطابق 2 ، 

23000، بني مال8 املغرب

PNEUMATIQUE 20 AOUT وركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي مرآب 

تجزئة امنية رقم 9 - 23000 بني 

مال8 املغرب

تأسيس وركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

11535

 29 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 

القايون) إعداد  تم  (2021 أبريل)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) وركة  (: الشركة) وكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PNEUMATIQUE 20 AOUT

غرض الشركة بإنجاز):)محل لبيع)

العجالت.

مرآب) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

تجزئة امنية رقم)9 - 23000)بني مال8)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما8 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد محمد البشير):))490)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد زوهير البشير):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوايه)ا() البشير  محمد  السيد 

تجزئة امنية وارع)20)غشت الرقم)9 

23000)بني مال8 املغرب.

عنوايه)ا() البشير  زوهير  السيد 

حي االمل وارع الحسن الثاني تجزئة)

النمة) اوالد  السبت  سوق  الفضل 

23203)فقيه بن صالح املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوايه)ا() البشير  زوهير  السيد 

حي االمل وارع الحسن الثاني تجزئة)

النمة) اوالد  السبت  سوق  الفضل 

23203)فقيه بن صالح املغرب

باملحكمة) القايوني  اإلنداع  تم 

26)ماي) )بتاريخ) االبتدائية ببني مال8)

2021)تحت رقم)593.

987I
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املحكمة التجارية بفاس
ملف البيع رقم : 2021/21

حساب رقم : 3250
يص اإلوهار

بمقت�سى عقد توثيقي ذة.)فاطمة)
قادري املوثقة بفاس بتاريخ) ( الزهراء)
بتاريخ) واملسجل  (2021 ماي) (4 
الغني) عبد  البائع  (2021 ماي) (17
الساكن بشارع) (C 698177 الجابري)
19)زيقة يوراس الزهور) الكرامة رقم)
 C وبربي) ابراهيم  املشتري  فاس  (1
 2 الساكن زيقة الهزاز رقم) (735347
بيع أصل تجاري لألصل) (2 حي طارق)
التجاري رقم)96978)الكائن ب):)رقم)
10)تجزئة النماء)الحي الصناعي فاس)

بثمن قدره):)200.000)درهم.
أجل) داخل  التعرضات  وتقبل 
خمسة عشر نوما من تاريخ النشرة)

الثايية بالجريدة الرسمية.
النشرة األولى

عن رئيس كتابة الضبط

السيد املصطفى خطابي

52 مكرر

املحكمة  التجارية بفاس
ملف البيع عدد : 2021/19

حساب عدد : 3178
ذ.سعد) توثيقي  عقد  بمقت�سى 
بوعنان املوثق بفاس بتاريخ)30)مارس)
مارس) (31 بتاريخ) واملسجل  (2021

.2021
 IMPRIMERIE (: البائع)
الساكن) (EZZAHRAE C118439
والة) وارع  الجيزة  زيقة  (5 بفاس،)
ابن) السيد  نمثلها  املوزار  طريق 

الخياط زكاري رويد.
السيد الشرانبي محمد) (: املشتري)
القطعة) الساكن بفاس،) (CD10895
االمل) حي  الجدندة  زيقة  (488 رقم)
الكراء) حق  تفويت  صفرو  طريق 
الكائن) (28123 لألصل التجاري عدد)
(،34 قطعة) (2 رقم) (،810 بزيقة)
ابراهيم) سيدي  الصناعية  املنطقة 

بثمن قدره)130.000)درهم.

أجل) داخل  التعرضات  وتقبل 
خمسة عشر نوما من تاريخ النشرة)

الثايية بالجريدة الرسمية).
االعالن الثاني

عن رئيس كتابة الضبط

السيد املصطفى خطابي

13 مكرر

املحكمة  التجارية بفاس
ملف البيع عدد : 2021/20

حساب عدد : 3179
بمقت�سى عقد توثيقي ذة.ابتسام)
خودار املوثقة بفاس بتاريخ)20)أبريل)
أبريل) (21 بتاريخ) واملسجل  (2021

.2021
نمثلها) (TAE FINE وركة) (: البائع)
معه) .ومن  رويد) فياللي  السيد 
الساكن دوار اوالد حسون) (C76548
االيدلس عين الشقف موالي يعقوب)

فاس.
الحميد) عبد  السيد  (: املشتري)
زيقة) الساكن  (D373268 بولحنين)
عبد الجليل القباج)45)الطابق الثاني)

تجزئة الحجوي الدكارات فاس.
 25719 عدد) تجاري  أصل  ( بيع)
أم) الفا�سي،) محمد  بشارع  الكائن 
بثمن) فاس  انموزار  طريق  القرى،)

قدره)100000)درهم.
أجل) داخل  التعرضات  وتقبل 
خمسة عشر نوما من تاريخ النشرة)

الثايية بالجريدة الرسمية).
االعالن الثاني

عن رئيس كتابة الضبط

السيد املصطفى خطابي

14 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش
ملف رقم : 2021/75

حساب رقم 3233
تقدنم أصل تجاري حصة في وركة

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
بمراكش) مسجل  (2021 فبرانر) (25  
قدمت) (2021 فبرانر) (26 بتاريخ)

الحاملة) ريساني  نعيمة  السيدة 
رقم) الوطنية  التعريف  للبطاقة 
وارع) (40 ب) الساكنة  (Q 217895
جليز مراكش) (11 الحسن الثاني رقم)
الكائن) التجاري  األصل  مجموع 
 59 رقم) كويدافي  العزوزية  بتجزئة 
مراكش املنارة وهو عبارة عن صيدلية)
الكائن) التجاري  بالسجل  املقيدة 
السجل) من  رقم  تحت  بمراكش 
بجميع) (94512 رقم) اإلنضاحي 
عناصره املادنة واملعنوية بثمن قدره)
 LA SIDA 1.980.000)درهم للشركة)
 1.980.000 مالها) رأس  (HOMEO
درهم املمثلة من طرف السيدة نعيمة)

ريساني.
فعلى دائني البائع املتناز8 املذكور)
إلى) بتعرضاتهم  نتقدموا  أن  أعاله 
باملحكمة) التجاري  السجل  قسم 
التجارية بمراكش داخل أجل نبتدئ)
من تاريخ نشر اإلعالن األو8 وينتهي في)
اليوم الخامس عشر من نشر اإلعالن)

الثاني.
اإلعالن األو8

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

29 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش
ملف رقم : 2021/76

حساب رقم 3234
إعالن عن تقدنم أصل تجاري حصة 

في وركة
في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
نوم ثابت  تاريخ  له  (2021 ماي) (6   
  7)ماي)2021)ومسجل بمراكش بتاريخ
 11)ماي)2021)تحت املراجع التسجيل)
التالية)RE 39610 OR : 34429)قدم)
السيد عمر احلوش الحامل لبطاقة)
 E 137911 رقم) الوطنية  التعريف 
(: ب) الكائن  التجاري  األصل  جميع 
واملعد) مراكش  األودانة  اثنين  مركز 
ملمارسة النشاط املتعلق ببيع املواد)
بالسجل) واملسجل  العامة  الغذانة 

بجميع) (52354 رقم) تحت  التجاري 
عناصره املادنة واملعنوية بمبلغ مائة)
 150.000 درهم) ألف  وخمسون 
درهما)1500)حصة بمبلغ)100)درهم)
األودانة) في وركة متجر  لكل حصة 
وركة املحدودة املسؤولية من وريك)
 STE MATJAR LOUDAYA واحد)

.SARL AU
أعاله) املذكور  البائع  دائني  فعلى 
قسم) إلى  بتعرضاتهم  نتقدموا  أن 
التجارية) باملحكمة  التجاري  السجل 
بمراكش داخل أجل نبتدئ من تاريخ)
اليوم) في  وينتهي  األو8  اإلعالن  نشر 
الخامس عشر من نشر اإلعالن الثاني.

اإلعالن األو8

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

30 مكرر

املحكمة  التجارية بمراكش
ملف عدد : 68/2021
حساب عدد : 3147

بيع أصل تجاري
بتاريخ) توثيقي  عقد  بمقت�سى 
بمراكش) واملسجل  أبريل2021) (20
بتاريخ)23)أبريل)2021)تحت عالمات)
اإلنداع) سجل  (: اآلتية) التسجيل 
2سجل) 0 2 1 - 0 0 3 4 4 8 - 1 1 0 7 1
رقم) 30081)وصل أداء) اإلستخالص)
20211017111049،)تصدق السيد)
لبطاقة) الحامل  ازكاغ،) السالم  عبد 
 E30252 رقم) الوطنية  التعريف 
 509 القاطن بتجزئة تسلطايت رقم)
سيبع مراكش لفائدة السيد نوسف)
التعريف) لبطاقة  الحامل  ازكاغ،)
والسيد) (، (EE762914 الوطنية رقم)
رويد ازكاغ الحامل لبطاقة التعريف)

.EE774069(الوطنية رقم
الكائن) التجاري  األصل  جميع 
مراكش) (12 رقم) اكناو  باب  بشارع 
تحت) التجاري  بالسجل  واملسجل 
بجميع عناصره املادنة) (55082 عدد)
 400.000.00 قدره) بمبلغ  واملعنوية 

.DHS

 II.  -  إعالنات قضائية
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املذكور) املتصدق  دائني  فعلى 

إلى) بتعرضاتهم  نتقدموا  أن  أعاله 

باملحكمة) التجاري  السجل  قسم 

التجارية بمراكش داخل أجل نبتدئ)

من تاريخ نشر اإلعالن األو8 وينتهي في)

اليوم الخامس عشر من نشر اإلعالن)

الثاني.

االعالن الثاني

اإلعالن عن رئيس كتابة الضبط)

15 مكرر

املحكمة  التجارية بمراكش

ملف عدد : 69/2021

حساب رقم : 3154
عقد تناز8 عن أصل تجاري

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في فاتح)

ننانر)2021)واملسجل بمراكش بتاريخ)

14)ننانر)2021)تنازلت السيدات):

السيدة خدنجة الصدقي الحاملة)

رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

E430688)والساكنة بتجزئة سيبع)4 

رقم)120)سيبع مراكش.

الحاملة) لعميم  ويماء) السيدة 

رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

والساكنة بتجزئة سيبع) (EE856836

4)رقم)120)سيبع مراكش.

الحاملة) لعميم  هاجر  السيدة 

رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

والساكنة بتجزئة سيبع) (EE527999

4)رقم)120)سيبع مراكش.

بصفتهن ورثة السيد لعميم عبد)

لعميم) طه  السيد  لفائدة  العزيز 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

بتجزئة) والساكنة  (EE365586 رقم)

سيبع)4)رقم)120)سيبع مراكش.

األصل) لديهم  الطرفان  أن  حيث 

أدياه) املوضح  املوروث  التجاري 

ويرغب الطرف األو8 في التناز8 عنه)

ورعا) املطلوبة  األوصاف  بأتم  وهو 

أي) وبدون  إرادته  وبمحض  وقايويا 

وأن) إكراه عليه من أحد،) أو  ظغط 

الطرف الثاني لدنه الرغبة في تملكه)

فقد اتفق الطرفان على اآلتي):

عن) األو8  الطرف  تناز8  (: أوال)

األصل اآلتي وصفه فيما بعد تنازال)

نهائيا وباتا ال رجوع فيه وذلك للطرف)

 100.000 قدره) بمبلغ  وذلك  الثاني 

درهم.

أعاله) املذكور  البائع  دائني  فعلى 

قسم) إلى  بتعرضاتهم  نتقدموا  أن 

التجارية) باملحكمة  التجاري  السجل 

بمراكش داخل أجل نبتدئ من تاريخ)

اليوم) في  ويتنهي  األو8  اإلعالن  نشر 

الخامس عشر من نشر اإلعالن الثاني.
االعالن الثاني

عن رئيس كتابة الضبط

16 مكرر

املحكمة  التجارية بمراكش

ملف رقم : 70/2021

حساب عدد : 3156

تقدنم أصل تجاري حصة في وركة
 29 بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في)

بمراكش) ومسجل  (2011 يوفمنبر)

قدمت) (2011 ديسمبر) (16 بتاريخ)

اإلدري�سي) وباني  رجاء) السيدة 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحاملة 
بتجزئة) الساكنة  (B31194 رقم)

وذلك) مراكش  (49 رقم) الحرو�سي 

املالية) للسنة  (43-10 قايون) حسب 

 PHARMACIE 2011،)لفائدة وركة)

األصل) جميع  (L’UNITE( SARL( AU

التجاري الكائن وارع الحسن الثاني)

مراكش واملعد لصيدلية املسجل في)

السجل التجاري رقم)39122،)بجميع)

عناصره املادنة واملعنوية بثمن قدره)

الشركة) في  كحصة  درهم  (555600

التي هي قي طور التأسيس.

فعلى دائني املتناز8 املذكور أعاله)

قسم) إلى  بتعرضاتهم  نتقدموا  أن 

التجارية) باملحكمة  التجاري  السجل 

بمراكش داخل أجل نبتدئ من تاريخ)

اليوم) في  ويتنهي  األو8  اإلعالن  نشر 

الخامس عشر من نشر اإلعالن الثاني.
االعالن الثاني

عن رئيس كتابة الضبط

17 مكرر

املحكمة  التجارية بمراكش
 بيع أصل تجاري

ملف عدد : 2021/71

حساب عدد : 3171

في) مؤرخ  توثيقي  عقد  بمقت�سى 

مسجل في مراكش) (2021 مارس) (22

بتاريخ)29)مارس)2021،)تحت املراجع)

11071- (: املداخل) كناش  (: التالية)

باستخالص) امر  (0026798-2021

.2021/23247

باع السيد خالد الصفى،)الحامل)

رقم) الوطينة  التعريف  لبطاقة 

علي،) حرما  للسيدان  (،E579331

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

اسالم،) وزهيد  (،E554688 عدد)

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 
،E569101(رقم

الكائن) التجاري  األصل  مجموع 

بكلم)24)اومناس جماعة تامصلوحت)

دائرة تحناوت الحوز.)واملقيد بالسجل)

من) (111276 التجاري بمراكش رقم)

 752 رقم) وتحت  التحليلي،) السجل 

من السجل الترتيبي.

ألف) بثمن اجمالي قدره ستمائة 

درهم))600.000.00)درهم()تم اإلبراء)

منه في العقد.

الصفى) خالد  السيد  دائني  على 

نتقدموا) أن  أعاله  املذكور  البائع 
بتعرضاتهم إلى قسم السجل التجاري)

داخل) بمراكش  التجارية  باملحكمة 

تاريخ نشر االعالن) ( أجل نبتدئ من)

األو8 وينتهي في اليوم الخامس عشر)

)15()من نشر االعالن الثاني.
االعالن الثاني

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

81 مكرر

املحكمة التجارية بطنجة
ملف رقم : 2021/55

ملف تفويت حق الكراء
عن طريق البيع

كتابة) مصلحة  رئيس  يعلن 

بطنجة) التجارية  باملحكمة  الضبط 

في مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  أيه 

6)و16)أبريل)2021)تم بيع حق الكراء)

بطنجة) الكائن  التجاري  لألصل 

 77 رقم) هللا  عبد  بن  محمد  زيقة 
بنجلون) ابتسام  السيدة  طرف  من 

بطنجة) التجاري  بالسجل  املسجلة 

املرحوم) وورثة  (67544 رقم) تحت 

محمد أقصبي املسجل قيد حياته في)

رقم) تحت  بطنجة  التجاري  السجل 

السيدة كنزة أقصبي) (: وهم) (57892
K 514648)والسيدة ابتسام بنجلون)

Z 150025)أصالة عن يفسها وييابة)

 K 567651 أقصبي) هبة  ابنتها  عن 

في) مؤرخ  موثقة  وكالة  بمقت�سى 

ابنيها) عن  وييابة  (2021 مارس) (29

ويوسف) اقصبي  دعاء) القاصرين 

أقصبي لفائدة السيد عصام بنحمان)

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

مويية) والسيدة  (K 254622 رقم)

التعريف) لبطاقة  الحاملة  أعقيق 

وحددت) (K 394046 رقم) الوطنية 
التجاري) األصل  كراء) حق  قيمة 

في مبلغ إجمالي قدره) البيع  موضوع 

1.000.000)مليون درهم.

التعرضات) جميع  فإن  وعليه 

تقدم بكتابة الضبط بهده املحكمة)

15)نوما ابتداء)من تاريخ) داخل أجل)

وما) (84 للفصل) طبقا  الثاني  النشر 

نليه من مدوية التجارة.

النشرة األولى
عن رئيس كتابة الضبط

خدنجة أقشور

50 مكرر

املحكمة التجارية بطنجة

ملف رقم : 2021/56
ملف تقدنم أصل تجاري

 كحصة في وركة طور التأسيس
كتابة) مصلحة  رئيس  يعلن 

بطنجة) التجارية  باملحكمة  الضبط 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  أيه 

قدم السيد محمد) (2021 مارس) (30

التعريف) لبطاقة  الحامل  ودغيري 

والساكن (C227944 رقم) الوطنية 
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فيال) لوتيستار  تجزئة  بوباية  بطنجة 
التجاري) بالسجل  واملسجل  (5 رقم)

أصله) (،30358 رقم) تحت  بطنجة 

 PHARMACIE(التجاري الذي وعاره

بطنجة) والكائن  (MY YOUSSEF

وارع موالي نوسف تجزئة رقم) (50

التأسيس) في وركة طور  كحصة  (3

 PHARMAPARAMY SARL مسماة)

AU)وبناء)على تقرير مراقب الحصص)

فقد) (2021 فبرانر) (24 في) املؤرخ 

املذكور) التجاري  األصل  تقييم  تم 

مالنين) خمسة  (5.500.000 بقيمة)

وخمسمائة ألف درهم.

التعرضات) جميع  فإن  وعليه 

تقدم بكتابة الضبط بهده املحكمة)

15)نوما ابتداء)من تاريخ) داخل أجل)

وما) (84 للفصل) طبقا  الثاني  النشر 

نليه من مدوية التجارة.

النشرة األولى
عن رئيس كتابة الضبط

خدنجة أقشور

51 مكرر

املحكمة التجارية بطنجة
ملف تفويت أصل تجاري

عن طريق البيع

ملف عدد : 2021/42.

كتابة) مصلحة  رئيس  يعلن 

بطنجة) التجارية  باملحكمة  الضبط 

في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  أيه 

محمد) السيد  باع  (،2021/04/01

التعريف) لبطاقة  الحامل  العرو�سي 

والساكن) (K14409 عدد) الوطنية 

بطنجة حي القالعة اكزيانة واملسجل)

بالسجل التجاري بطنجة تحت عدد)
التجاري) األصل  مجموع  (،28370

الكائن بطنجة وارع فاس قيسارية)

باريس رقم)13،)لفائدة السيد محمد)

لبطاقة) الحامل  عزوز  العرو�سي 

(،K128690 التعريف الوطنية عدد)
التجاري) األصل  قيمة  وحددت 

في مبلغ إجمالي قدره) البيع  موضوع 

200.000))مائتي ألف()درهم.

التعرضات) جميع  فإن  ( وعليه،)
تقدم بكتابة الضبط بهذه املحكمة)
15)نوما ابتداء)من تاريخ) داخل أجل)
وما) (84 للفصل) طبقا  الثاني  النشر 

نليه من مدوية التجارة.
االعالن الثاني

عن رئيس كتابة الضبط
خدنجة أقشور

19 مكرر

املحكمة التجارية بطنجة
ملف تفويت أصل تجاري

عن طريق البيع
ملف عدد : 2021/43.

كتابة) مصلحة  رئيس  يعلن 
بطنجة) التجارية  باملحكمة  الضبط 
في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  أيه 
احمد) السيد  باع  (،2021/03/19
التعريف) لبطاقة  الحامل  الشعيري 
والساكن) (K69577 عدد) الوطنية 
108360،يصف) بطنجة تحت عدد)
األصل التجاري الكائن بطنجة إقامة)
وزيقة) لبنان  زيقة  زاوية  طراكوية 
(،13 رقم) األر�سي  الطابق  العراق 
لفائدة السيد عمر املسكيني الحامل)
عدد) الوطنية  التعريف  لبطاقة 
حصة) قيمة  وحددت  (،K335360
األصل التجاري موضوع البيع في مبلغ)
)مليون() (1.000.000 قدره) إجمالي 

درهم.
التعرضات) جميع  فإن  ( وعليه،)
تقدم بكتابة الضبط بهذه املحكمة)
15)نوما ابتداء)من تاريخ) داخل أجل)
وما) (84 للفصل) طبقا  الثاني  النشر 

نليه من مدوية التجارة.
االعالن الثاني

عن رئيس كتابة الضبط
خدنجة أقشور

20 مكرر

املحكمة التجارية بطنجة
ملف تفويت أصل تجاري

عن طريق البيع
ملف عدد : 2021/44.

كتابة) مصلحة  رئيس  يعلن 
بطنجة التجارية  باملحكمة  الضبط 

في) موثق مؤرخ  بمقت�سى عقد  أيه  (

عبد) السيد  باع  (،2021/11/24

لبطاقة) الحامل  مصباح  السالم 

 K312637 عدد) الوطنية  التعريف 
زيقة عمر ابن) (03 والساكن بطنجة)

واملسجل) (2 ماص) عمارة  الخطاب 

بالسجل التجاري بطنجة تحت عدد)
التجاري) األصل  مجموع  (،44540
عمارة) بيتهوفن  زيقة  بطنجة  الكائن 
امنية الطابق األو8 وقة)34،)لفائدة)
املسجلة) (CAFE TIMON SARL
بالسجل التجاري بمراكش تحت عدد)
في شخص ممثلها القايوني،) (18995
التجاري) األصل  قيمة  وحددت 
في مبلغ إجمالي قدره) البيع  موضوع 

800.000))ثمايمائة ألف()درهم.
التعرضات) جميع  فإن  ( وعليه،)
تقدم بكتابة الضبط بهذه املحكمة)
من) ابتداء) نوما  (15 أجل) داخل 
 84  تاريخ النشر الثاني طبقا للفصل)

وما نليه من مدوية التجارة.
االعالن الثاني

عن رئيس كتابة الضبط

خدنجة أقشور

21 مكرر

املحكمة  التجارية بطنجة
 ملف تفويت أصل تجاري

عن طريق البيع
ملف عدد : 2021/48

كتابة) مصلحة  رئيس  يعلن 
بطنجة) التجارية  باملحكمة  الضبط 
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  أيه 
محمد) السيد  باع  (،2021 26)أبريل)
التعريف) لبطاقة  الحامل  العنانة 
والساكن) (K14175 عدد) الوطنية 
 2 رقم) (1 أبريل ط) (9 بطنجة ساحة)
بطنجة) التجاري  بالسجل  واملسجل 
االصل) جميع  (،33232 رقم) تحت 
ساحة بطنجة  الكائن   التجاري 
الطابق) (62 رقم) (1974 أبريل) (9  
لفائدة السيدة رحيمو) (،2 االو8 رقم)
التعريف) لبطاقة  الحاملة  القماص 
وحددت) (،K53556 عدد) الوطنية 
قيمة االصل التجاري موضوع البيع)
 20.000.00 قدره) إجما8  مبلغ  في 

)عشرين ألف()درهم.

التعرضات) جميع  فإن  وعليه 
تقدم بكتابة الضبط بهذه املحكمة)
15)نوما ابتداء)من تاريخ) داخل اجل)
وما) (84 للفصل) طبقا  الثاني  النشر 

نليه من مدوية التجارة.
االعالن الثاني

عن رئيس كتابة الضبط

خدنجة أقشور

79 مكرر

املحكمة  التجارية بطنجة

 تفويت أصل تجاري
عن طريق البيع

ملف عدد : 2021/49
كتابة) مصلحة  رئيس  يعلن 

بطنجة) التجارية  باملحكمة  الضبط 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  أيه 

من) كل  باعت  (،2021 19)أبريل)

الحاملة) الحنكوري  لطيفة  السيدة 

عدد) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

وارع) بطنجة  والساكنة  (D619638

فاس اقامة كانو رقم)80)ط)1)وقة)24 

بطنجة) التجاري  بالسجل  واملسجلة 

حنان) والسيدة  (،90016 رقم) تحت 

الحنكوري الحاملة لبطاقة التعريف)

واملقيمة) (D619637 رقم) الوطنية 

التجاري) بالسجل  واملسجلة  بفرنسا 

والتي) (147568 رقم) تحت  بطنجة 

جبوري) الحسن  السيد  عنها  ننوب 

الوطنية) ( التعريف) لبطاقة  الحامل 

وكالة) بمقت�سى  (،DA7255 عدد)

للملكة) العامة  بالقنصلية  محررة 

 ببوردو تحت رقم)2021/1572)بتاريخ

االصل) جميع  (،2021 مارس) (18

وارع) (80 بطنجة) الكائن  التجاري 

السيدة) لفائدة  يصير،) بن  مو�سى 

لبطاقة) الحاملة  اللحياني  عهود 

(،K515561 رقم) الوطنية  التعريف 

التجاري) االصل  قيمة  وحددت 

في مبلغ إجمالي قدره) البيع  موضوع 

ألف() وعشرون  )اربعة  (24.000.00

درهم.
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التعرضات) جميع  فإن  وعليه 

تقدم بكتابة الضبط بهذه املحكمة)

15)نوما ابتداء)من تاريخ) داخل اجل)

وما) (84 للفصل) طبقا  الثاني  النشر 

نليه من مدوية التجارة.
االعالن الثاني

عن رئيس كتابة الضبط

خدنجة أقشور

80 مكرر

املحكمة التجارية بالرباط
ملف رقم : 2021/36

حساب رقم 3691

محمد) االدري�سي  (: األو8) الطرف 

 A (: ( رقم البطاقة التعريف الوطنية)

الطرف) الجنسية  مغربي  (431081

 Y.S TRADING وركة) (: الثاني)

محمد) االدري�سي  القايوني  مسيرها 

(: التجاري) االصل  الجنسية  مغربي 

MD DE TISSU EN DETAIL)العنوان)

رقم) (107 تلغراف رقم) الرباط حي  (:

السجل التجاري)74126.

بمصلحة) التعرضات  وستقبل 

التجارية) باملحكمة  التجاري  السجل 

 15 عشر) خمسة  غانة  إلى  بالرباط 

نوما من صدور اإلعالن الثاني.

النشرة األولى
رئيس مصلحة السجل التجاري

7 مكرر

املحكمة التجارية بالرباط

ملف رقم : 2021/47

حساب رقم 2900

ونضيض)) (: األو8) الطرف 

البطاقة) رقم  حاتم  محمد  تلمساني 

مغربي) (IB 57505 التعريف الوطنية)

 PH وركة) الثاني  الطرف  الجنسية 

ممثلها) (- HATIM ALMANZAH

القايوني):)ونضيض تلمساني محمد)

صيدلية) (: التجاري) األصل  حاتم 

العنوان):)تمارة طريق عين عودة دوار)
التجاري) السجل  رقم  مبارك  أوالد 

.65016

بمصلحة) التعرضات  وستقبل 

التجارية) باملحكمة  التجاري  السجل 

 15 عشر) خمسة  غانة  إلى  بالرباط 

نوما من صدور اإلعالن الثاني.

النشرة األولى
رئيس مصلحة السجل التجاري

11 مكرر

املحكمة التجارية بالرباط

ملف رقم : 28/2021

حساب رقم 3552

الطرف األو8):)بوعزاوي بوعزة رقم)

 A 14533(البطاقة التعريف الوطنية

(: الثاني) الطرف  الجنسية  مغربي 

 PHARMACIE CENTRE CHEQUE

(: القايوني) ممثلها  (POSTAUX

(: التجاري) األصل  بوعزة  بوعزاوي 

PHARMACIE)العنوان):)وارع موالي)

السجل) الرباط،رقم  (45 إسماعيل)

التجاري):)22414.

بمصلحة) التعرضات  وستقبل 

التجارية) باملحكمة  التجاري  السجل 

 15 عشر) خمسة  غانة  إلى  بالرباط 

نوما من صدور اإلعالن الثاني.

النشرة األولى
رئيس مصلحة السجل التجاري

15 مكرر

املحكمة التجارية بالرباط
ملف رقم : 31/2021
حساب رقم : 3605

الطرف االو8):
)أكدنرة عفيفة.

الوطنية:) التعريف  البطاقة  رقم 
.A804703

مغربية الجنسية.
الطرف الثاني):)

 PHARMACIE OQBA وركة)
.SARL AU

ممثلها القايوني):)أكدنرة عفيفة.
.PHARMACIE(:(االصل التجاري

عقبة) زيقة  (62 رقم) (: العنوان)
أكدا8 الرباط.

رقم السجل التجاري):)43690.

بمصلحة) التعرضات  وستقبل 
التجارية) باملحكمة  التجاري  السجل 
15)نوما من صدور) بالرباط الى غانة)

االعالن الثاني.
النشرة الثايية

رئيس مصلحة السجل التجاري

74 مكرر

املحكمة  التجارية الرباط

ملف عدد : 32/2021

حساب رقم : 3622

الطرف األو8):

ريم ناسمين الغراري رقم البطاقة)

 BE581080 الوطنية) التعريف 

مغربية الجنسية.

الطرف الثاني):

 PHARMACIE IBN وركة)

HAJAR SARL AU

ناسمين) ريم  (: القايوني) ممثلها 

الغراري.

.PHARMACIE(:(االصل التجاري
زيقة ابن حجر) (4 رقم) (: العنوان)

الكدا8 الرباط.

رقم السجل التجاري):)64124.

بمصلحة) التعرضات  وستقبل 

التجارية) باملحكمة  التجاري  السجل 

 15 عشر) خمسة  غانة  إلى  بالرباط 

نوما من صدور اإلعالن الثاني.

النشرة الثايية
عن رئيس مصلحة السجل التجاري

75 مكرر

املحكمة التجارية بأكادير
ملف رقم : 2021/8302/53

CLAMAR وركة كالمار

ملف معالجة صعوبات املقاولة
 58 رقم) الحكم  بمقت�سى 

 2021/05/18 بتاريخ) الصادر 

رقم) املقاولة  صعوبات  ملف  في 

املحكمة) قضت  (53/8302/2021

مسطرة) بفتح  بأكادنر  التجارية 

وركة) حق  في  القضائية  التصفية 

مقرها الكائن  (CLAMAR كالمار)

)االجتماعي برقم)M5)إقامة)37)مجمع)

السجل) في  واملقيدة  أكادنر  مارينا 

باملحكمة التجارية بأكادنر تحت رقم)

عن) التوقف  فترة  بتحدند  (15419

الدفع في ثمايية عشر وهرا السابقة)

عن صدور هذا الحكم.

ادحمو) مصطفى  السيد  بتعيين 

خالد) والسيد  منتدبا،) قاضيا 

العظيمي يائبا له.

بخوش) حسن  السيد  بتعيين 

مراقبة) في  مهمته  وتحدند  سندنكا 

بإعداد) تكلفه  مع  التسيير  عمليات 

املالية) املوازية  حو8  مفصل  تقرير 

للمقاولة) واالجتماعية  واالقتصادنة 

لوضعيتها) املناسب  الحل  واقتراح 

تاريخ) من  أوهر  أربعة  أجل  داخل 

صدور هذا الحكم.

بشمو8 الحكم بالنفاذ املعجل.

غرفة) بجلسة  امللف  بإدراج 

مع) (2021 سبتمبر) (14 املشورة ليوم)

تكليف السندنك بعرض تقريره على)

قبل) املنتدب  القا�سي  السيد  أيظار 

موعد الجلسة.

الدائنين) من  فاملطلوب  وعليه 

التصريح بدنونهم للسندنك بعنوايه)

حسن بخوش الكائن بعمارة) (: اآلتي)

الحاج) زيقة  األو8  الطابق  أهضار 

أحمد اخنوش قبالة الشركة العامة)

الصناعي) الحي  لألبناك  املغربية 

ضمن قائمة تتضمن املبالغ) أكادنر،)

وذلك) بالوثائق  مرفقة  املطلوبة 

نشر) تاريخ  من  وهرين  أجل  داخل 

هذا اإلوعار بالجريدة الرسمية طبقا)

584 - 719 - 720 - 721)من) للمواد)

األجل) هذا  ويمدد  التجارة  مدوية 

القاطنين) للدائنين  بالنسبة  وهرين 

خارج اململكة املغربية.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
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املحكمة التجارية بأكادنر
مكتب السجل التجاري
ملف عدد : 33/2021

حساب خصو�سي : 2264م.
تقدنم أصل تجاري كحصة في وركة
بمقت�سى عقد التقدنم والقايون)
الحصص) مراقب  وتقرير  األسا�سي 
أبريل) (16 بتاريخ) اإلمضاء) املصحح 
الصبور) عبد  السيد  قدم  (،2021
التعريف) لبطاقة  الحامل  عزوزي 
جميع) (SH96560 رقم) الوطنية 
 CPH ب) الكائن  التجاري  األصل 
واملسجل) (BLOC2 N 108 Agadir
تحت) بأكادنر  التجاري  بالسجل 
وركة) في  كحصة  (48494 عدد)

.Pharmacie IHCHACH
وبذلك فإن رئيس مصلحة كتابة)
أن) ذي مصلحة  لكل  يعلن  الضبط 
ضبط) بمكتب  تسجل  التعرضات 
املحكمة التجارية بأكادنر داخل أجل)
املوالية) ()15( نوما) عشرة  الخمسة 
للنشرة الثايية طبقا للمواد)83،)84،)

و)104)من مدوية التجارة.
االعالن الثاني

تحت جميع التحفظات

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

76 مكرر

املحكمة  التجارية بأكادنر
مكتب السجل التجاري
ملف عدد : 110/2020

حساب خصو�سي : 1597م
بيع أصل تجاري

املحرر) البيع  عقد  بمقت�سى 
محام) موريد  ذ/مصطفى  بمكتب 
بتاريخ) بهيئة أكادنر املصحح االمضاء)

5)أكتوبر)2018.

مصطفى) السيد  بموجبه  باع 

التعريف) لبطاقة  الحامل  طامي،)

االصل) (،A337634 رقم) الوطينة 

وارع) (58 برقم) الكائن  التجاري 

اكادنر) الداخلة  حي  االو8  الحسن 

بالسجل) واملسجل  كمقهى  املعهد 

باكادنر) التجارية  باملحكمة  التجاري 

لفائدة لكل من (،59512 تحت رقم)

)السيد حسن صغور الحامل لبطاقة)

 J387458 رقم) الوطنية  التعريف 

والسيد نونس صغور الحامل لبطاقة)

(،J356065 عدد) الوطنية  التعريف 

بثمن اجمالي قدره)200.000)درهم.

وبذلك فإن رئيس مصلحة كتابة)

أن) ذي مصلحة  لكل  يعلن  الضبط 

ضبط) بمكتب  تسجل  التعرضات 

املحكمة التجارية بأكادنر داخل أجل)

املوالية) ()15( نوما) عشر  الخمسة 

من) (84 الثايية طبقا للمادة) للنشرة 

مدوية التجارة.
االعالن الثاني

تحت جميع التحفظات

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

82 مكرر

املحكمة  التجارية بأكادنر
مكتب السجل التجاري

ملف عدد : 28/2021

حساب خصو�سي : 2196
بيع أصل تجاري

بموجب العقد التوثيقي املؤرخ في)

16)مارس)2021،)فوت السيد ازوتار)

(،A111387(عبد هللا بطاقته الوطنية

في) املمثل  التجاري  األصل  جميع 

السياقة) لتعليم  اساكا  مؤسسة 

رقم) ب  بلوك  اساكا  بتجزئة  الكائن 

بالسجل) اكادنر واملسجلة  تيكوين  (1

اكادنر) التجارية  باملحكمة  التجاري 

السيد) لفائدة  (،67182 رقم) تحت 

الوطنية) لبطاقة  الحامل  عزيز  ابناو 

JB284142،)وذلك بثمن إجمالي قدره)

250.000)درهم.

وبذلك فإن رئيس مصلحة كتابة)

أن) ذي مصلحة  لكل  يعلن  الضبط 

ضبط) بمكتب  تسجل  تعرضات 
املحكمة التجارية بأكادنر داخل أجل)
املوالية) ()15( نوما) عشر  الخمسة 
  84 (،83 للنشرة الثايية طبقا للمواد)

و)104.
االعالن الثاني

تحت جميع التحفظات

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

83 مكرر

املحكمة  التجارية بأكادنر
مكتب السجل التجاري
ملف عدد : 30/2021

حساب خصو�سي : 2250
تفويت أصل تجاري

املؤرخ) التوثيقي  العقد  بموجب 
في)7)و)12)أبريل)2021،)فوت السيد)
الوطنية) بطاقته  عمر  النواوري 
املتعلق) التجاري  األصل  (،E53219
بير) حي  (13 ببلوك) الكائن  بمقهى 
واملسجل) اكادنر  تكوين  ( ايزران)
باكادنر تحت رقم) التجاري  بالسجل 
60626،)لفائدة السيد العربي هزيمز)
(،J283666 الحامل لبطاقة الوطنية)
 140.000 إجمالي قدره) بثمن  وذلك 

درهم.
وبذلك فإن رئيس مصلحة كتابة)
أن) ذي مصلحة  لكل  يعلن  الضبط 
ضبط) بمكتب  تسجل  التعرضات 
املحكمة التجارية بأكادنر داخل أجل)
املوالية) ()15( نوما) عشر  الخمسة 
  84 (،83 للنشرة الثايية طبقا للمواد)

و)104)من مدوية التجارة.
االعالن الثاني

تحت جميع التحفظات

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

84 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم : 130188

حساب رقم :  14233
تفويت أصل تجاري

 MILK BAR وركة) فوتت 
مسؤولية) ذات  وركة  (HOTMAN
عمارة) (،3 محدودة مقرها االجتماعي)
بن) سعد  وارع  الخليل  إقامة  (BB1
البريو�سي،) سيدي  القدس،) الغيث 
بالدار)) التجاري  بالسجل  مسجلة 
 315511 رقم) تحت  البيضاء)
بوزيان) السيد  القايوني  ممثلها 
محمدالحامل للبطاقة الوطنية رقم)
لفائدة السيد محمد زكي) (TA 6243
لطفي،الحامل للبطاقة الوطنية رقم)
مجموع األصل التجاري) (B 168197
املعد ملقهى الكائن بالدار البيضاء،)3 
عمارة)BB1)إقامة الخليل وارع سعد)
بن الغيث القدس سيدي البريو�سي

 MILK BAR الذي من أجله وركة) (
املسؤولية) ذات  وركة  (HOTMAN
التجاري) املحدودة مسجلة بالسجل 

بالدار البيضاء)تحت رقم)315511.
تسجل) التعرضات  ( فإن) وبذلك 
التجارية) باملحكمة  الضبط  بمكتب 
بالدار) التجاري  السجل  بمكتب 
عشر) خمسة  أجل  داخل  البيضاء)

نوما املوالي للنشرة األولى والثايية.
النشرة األولى

عن رئيس كتابة الضبط

16 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم : 130190

حساب رقم :  14241
تفويت أصل تجاري

من طرف سعيد املشهور الحامل)
 B 33731 رقم) الوطنية  للبطاقة 
الحامل) يزيه  حمزة  السيد  لفائدة 
 BB 120931 للبطاقة الوطنية رقم)
لبيع) املعد  التجاري  األصل  مجموع 
 D4(املالبس القدنمة والكائن ب أمل
البريو�سي) سيدي  (19 رقم) (44 زيقة)
بالسجل) واملسجل  البيضاء) الدار 

التجاري رقم)227856.
تسجل) التعرضات  ( فإن) وبذلك 
التجارية) باملحكمة  الضبط  بمكتب 
بالدار) التجاري  السجل  بمكتب 
عشر) خمسة  أجل  داخل  البيضاء)

نوما املوالي للنشرة األولى والثايية.
النشرة األولى

عن رئيس كتابة الضبط

17 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم : 130208

حساب رقم :  14440
تفويت أصل تجاري

بنيس،) أنس  السيد محمد  فوت 
مغربي الجنسية مزداد بالدار البيضاء)
والحامل) (1969 ماي) (14 بتاريخ)
 BE رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 
املسماة) الشركة  لفائدة  (507584
املسؤولية) ذات  وركة  مناج  ييكو 
رأسمالها) منفرد،) بشريك  املحدودة 
1.000.000)درهما ومقرها االجتماعي
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توليدايو) ممر  البيضاء) بالدار  كائن 
(،5 جوهرة) أودجاري،) وارع  زاوية 

املسجلة بالسجل التجاري للشركات)

 107085 رقم) تحت  البيضاء) بالدار 

الخاص) التجاري  األصل  مجموع 

ببيع اللوازم املنزلية املتواجد بالدار)
استراسبورغ) زيقة  (15 البيضاء،)

واملسجل بالسجل التجاري باملحكمة)

رقم) تحت  البيضاء) بالدار  التجارية 

.204444

تسجل) التعرضات  ( فإن) وبذلك 

التجارية) باملحكمة  الضبط  بمكتب 

بالدار) التجاري  السجل  مكتب 

عشر) خمسة  أجل  داخل  البيضاء)

نوما املوالي للنشرة األولى والثايية.

النشرة األولى
عن رئيس كتابة الضبط

18 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء

ملف رقم : 130212

حساب رقم :  14472

بيع حق اإلنجار
السالم) عبد  السيد  طرف  من 

لبطاقة) الحامل  عاصمي  كنوني 

 C 6305 رقم) الوطنية  التعريف 

والسيدة ليلى كنوني عاصمي الحاملة)

رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

الحسين) السيد  لفائدة  (A85451

التعريف) لبطاقة  الحامل  بركيو 

مجموع) (A 571363 رقم) الوطنية 

الكائن) للمحل  التجاري  الكراء) حق 

بطوطة) ابن  إقامة  البيضاء) بالدار 
رقم)20)زيقة محمد بن أحمد البقا8)

واملسجل بالسجل التجاري تحت رقم)

349632)وتحت رقم)349630.

تسجل) التعرضات  ( فإن) وبذلك 

التجارية) باملحكمة  الضبط  بمكتب 

بالدار) التجاري  السجل  مكتب 

عشر) خمسة  أجل  داخل  البيضاء)

نوما املوالي للنشرة األولى والثايية.
النشرة األولى

عن رئيس كتابة الضبط

19 مكرر

املحكمة التجارية بمكناس

ملف رقم : 2021/24

حساب رقم 1780

بيع أصل تجاري
محرر) عدلي  عقد  بمقت�سى 

الصغير) محمد  العدالن  طرف  من 

بتاريخ) بمكناس  الحسناوي  وادريس 

باع السيد أحمد) (2003 أكتوبر) (23

 Z رقم) و  ت  ب  الحامل  املجاهد 

رقم) سين  بقطاع  الساكن  (15033

1306)البساتين مكناس للسيدنن):

عبد القادر دانداي الحامل ب ت و)

رقم)D 38324)الساكن تجزئة الزهوة)

رقم)48)البساتين مكناس.

عبد هللا دريوش الحامل ب ت و)

 650 الساكن رقم) (D 190317 رقم)

التجاري) األصل  مكناس  أكدا8  حي 

املركب) الكائنة  كمقهى  املستعمل 

املسجل) التجاري حرف س مكناس 

  42644 بالسجل التجاري تحت رقم)

إجمالي) بثمن  قيمته  تحدند  وتم 

ألف) وأربعون  مائة  (140.000 قدره)

على األمر القضائي رقم) درهم وبناء)

في ملف) (2021 ماي) (12 بتاريخ) (681

والقا�سي) (2021-8103-681 رقم)

بإذن للطالبين بإنداع ملف ورائهما)

لألصل التجاري وذلك على أساس أن)

باملركب) الكائنة  باملقهى  نتعلق  األمر 

التجاري بأكدا8 حرف)C)مكناس بدال)

من حرف)A)املضمن خطأ.

لذلك فإن جميع التعرضات))نجب)

باملحكمة) الضبط  بكتابة  أن توضع 

التجارية بمكناس دخل أجل)15)نوما)

من تاريخ))صدور النشرة الثايية.

النشرة األولى
عن رئيس كتابة الضبط

املحكمة التجارية بمكناس

26 مكرر

املحكمة التجارية بمكناس

ملف رقم : 2021/25

حساب رقم 1791
بيع أصل تجاري

بمقت�سى عقد توثيقي محرر من)

موثق) مشيشو  الدنن  ذ.ياصر  طرف 

 2021 أبريل) و14) (8 بمكناس بتاريخ)

باعت السيدة إلهام القباج الحاملة)

الساكنة) (D 78619 رقم) و  ت  ب 

أركيدي) إقامة  ن  بلوك  (23 سكتور)

حي الرياض الرباط للسيد) (15 وقة)

ملدر�سي محمد الحامل ب ت و رقم)
زيقة) (14 رقم) الساكن  (D 773081

القا�سي بن أحمد السعادة مكناس)

كمقهى) املستعمل  التجاري  األصل 

 FESTIVAL DES GLACES املسماة)

املسجل) مكناس  (EX RUE PARIS

 43684 بالسجل التجاري تحت رقم)

وتم تحدند قيمته بثمن إجمالي قدره)

800.000)ثمان مائة ألف درهم.

لذلك فإن حميع التعرضات))نجب)

باملحكمة) الضبط  بكتابة  أن توضع 

التجارية بمكناس دخل أجل)15)نوما)

من تاريخ صدورالنشرة الثايية.

النشرة األولى
عن رئيس كتابة الضبط

املحكمة التجارية بمكناس

27 مكرر

املحكمة التجارية بمكناس

ملف رقم : 2021/26

حساب رقم 1796
بيع أصل تجاري

بمقت�سى عقد توثيقي محرر من)

طرف ذ.محرز الولجي موثق بمكناس)

وفاتح) (2020  -  11  -  28 بتاريخ)

 LIONEL السيد) باع  (2021 مارس)

WESTERSKIL)الحامل لجواز السفر)
درب) (23 الساكن) (17CF47028 رقم)

مكناس) عي�سى  باب  الجدند  حمام 

للسيد أنس عامر الحامل ب ت و رقم)

D 569597)الساكن)13)عمارة األمل)
ألف)7)ب م ع مكناس األصل التجاري)

الكائنة للضيافة  كدار  املستعمل 

 23)درب الحمام الجدند باب عي�سى)
التجاري) بالسجل  املسجل  مكناس 

تحت رقم)64046)وتم تحدند قيمته)

مائة) (100.000 قدره) إجمالي  بثمن 

ألف درهم.

التعرضات)) ( جميع) فإن  لذلك 

الضبط) بكتابة  توضع  أن  نجب 

دخل) بمكناس  التجارية  باملحكمة 

أجل)15)نوما من تاريخ صدور النشرة)

الثايية.

النشرة األولى
عن رئيس كتابة الضبط

املحكمة التجارية بمكناس

28 مكرر

املحكمة االبتدائية ببرشيد
مكتب السجل التجاري

إعالن عن بيع أصل تجاري
كتابة) مصلحة  رئيس  يعلن 

الضبط باملحكمة االبتدائية ببرويد)

في) مؤرخ  رسمي  عقد  بمقت�سى  أيه 

2021)فوت السيد العربي) 26)مارس)

التعريف) لبطاقة  الحامل  املعزة 

والسيد) (WB 16978 رقم) الوطنية 

لبطاقة) الحامل  املعزة  االاله  عبد 

للسيد) (WB 66083 رقم) التعريف 

لبطاقة) الحامل  جرموني  محمد 

 WB 188236(التعريف الوطنية رقم

كمقهى) املستغل  التجاري  األصل 

373)وارع) ISTANBUL ICE)والكائنة)

برويد) الرا�سي حي وفيق،) الشريف 

على) التجاري  بالسجل  واملسجلين 

و21616  (21618 رقم) تحت  التوالي 

 600.000 إجمالي قدره) بثمن  وذلك 

درهم.

التعرضات) جميع  فإن  وعليه 

املحكمة) هاته  ضبط  بكتابة  تقدم 

مكتب السجل التجاري داخل أجل)

خمسة عشرة نوما من تاريخ النشرة)

األولى والثايية.

النشرة األولى
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

32 مكرر
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املحكمة االبتدائية بالعرائش
مكتب السجل التجاري

ملف إوهار بيع أصل تجاري
رقم : 2021/04

حساب رقم : 3810

 بمقت�سى العقد التوثيقي املسجل

بدنوان) (2021 أبريل) (29 بتاريخ)

موثقة) وتوان  يادنة  األستاذة 

حامد) عمر  السيد  باع  بالعرائش،)

الوطنية) بطاقته  رقم  فضو8  بن 

وارع) (50 رقم) عنوايه  (L 128376

لشركة) العرائش،) الخطاب  بن  عمر 

 CAFE PLACE DE LA VICTOIRE

في) محدودة  مسؤولية  ذات  وركة 

رقم) الغازي  خالد  السيد  ق  م  ش 

مقرها) (،LA 80890 بطاقته الوطنية)
 155 رقم) االجتماعي ساحة الشهداء)
التجاري) األصل  جميع  العرائش،)
رقم) للمحل الكائن بساحة الشهداء)

لبيع) يستغل  الذي  العرائش  (159

اللحوم بالتقسيط واملسجل بالسجل)

االبتدائية) باملحكمة  التجاري 

من) (12496 رقم) تحت  بالعرائش 

عناصره) بجميع  التحليلي،) السجل 

املادنة واملعنوية.

تسجل) التعرضات  فإن  وبذلك 

االبتدائية) باملحكمة  الضبط  بكتابة 
مكتب السجل التجاري) (- بالعرائش)

نوما املوالية للنشرة) (15 داخل أجل)

الثايية.

النشرة األولى
رئيس مصلحة كتابة الضبط

53 مكرر

املحكمة االبتدائية باملحمدية
ملف رقم : 2021/01

حساب خصو�سي  رقم : 8151

إعالن عن تحويل شخص ذاتي إلى 
شخص معنوي بمساهمة عينية

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط)

أيه) باملحمدنة  االبتدائية  باملحكمة 

بتاريخ املبرم  التحويل  عقد   بموجب 

بموجبه) تم  الذي  (2021 ماي) (3  

تحويل الشخص الذاتي):

الحامل) مطوري  محمد  السيد 

 T 175635 رقم) الوطنية  للبطاقة 

التجاري) بالسجل  واملسجل 

الكائن) (15056 باملحمدنة تحت رقم)

 G4 النصر) إقامة  الرياض  بشارع 

عمارة بسمة املحمدنة.

إلى شخص معنوي):

 WALIMA AFRAH WAZZANI

املسؤولية) ذات  وركة  (RAHA

رأسمالها) وحيد  بشريك  املحدودة 

درهم بمساهمة عينية،) (1.130.000

2)رقم) :)حي الصدنق) املقر االجتماعي)

السيد) املحدنة مسرها  العاليا  (146

للبطاقة) الحامل  مطوري  محمد 

.T 175635(الوطنية رقم

أن) نجب  التعرضات  فإن  وعليه 

تقدم إلى كتابة ضبط هذه املحكمة)

من) نوما  (15 أجل) داخل  االبتدائية 

تاريخ))النشرة الثايية.

النشرة األولى
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

فاطمة الهصاك

54 مكرر

املحكمة االبتدائية بصفرو
ملف بيع أصل تجاري رقم : 

2021/01

حساب رقم : 7405

إوهار بيع أصل تجاري
ذ/ تلقاه  توثيقي  عقد  بمقت�سى 

بتاريخ) بصفرو  املوثق  زهري  عاد8 

فاتح فبرانر)2021)مسجل بصفرو في)

4)مارس)2020.

 STE الشركة) باعت  بموجبه 

 HOSPITALITE PALACE SARL

واملمثلة من طرف الحسين بوعبيدي)

جبران) والسيدة  (CB19968 بطاقته)

.CB180695(وسيلة بطاقتها

اعلو8) العربي  الحاج  للسيد 

بقصر) والساكن  (U89950 بطاقته)

الحارة الزريقات لوفوس الرويدنة.

هو) الذي  التجاري  األصل  كافة 
 HOSPITALITE مقهى) عن  عبارة 
الزرقطوني) بشارع  الكائنة  (PALACE
صفرو) مساي  (33 رقم) ويزار  تجزئة 
بصفرو) التجاري  بالسجل  واملقيد 
تحت رقم تحليلي)2245)بثمن إجمالي)
قدره)500000)درهم،)خمسمائة ألف)
املنصوص) الشروط  حسب  درهم،)

عليها بعقد البيع.
بكتابة) التعرضات  تقبل  بحيث 
الضبط باملحكمة االبتدائية بصفرو)
15)نوما ابتداء) داخل أجل ال نتعدى)
من تاريخ النشرة الثايية طبقا للفصل)

84)من القايون التجاري ومانليه.
النشرة الثايية

7 مكرر

املحكمة االبتدائية بصفرو
ملف بيع أصل تجاري 

رقم : 2021/02
حساب رقم : 7939

إوهار بيع أصل تجاري
ذ/ تلقاه  توثيقي  عقد  بمقت�سى 
بتاريخ بفاس  املوثق  لطفي   محمد 
في بفاس  مسجل  (2020 فبرانر) (5 

21)فبرانر)2020.
بموجبه باع السيد محمد اليمني)
زيقة) (23 الساكن) (C41146 بطاقته)
بصفرو) الجدندة  املدننة  الورد 
صفرو) املركزية  الصيدلية  لشركة 
ممثلها القايوني السيد كريم اليمني)
والساكن) (CB245603 بطاقته)

بفرنسا.
هو) الذي  التجاري  األصل  كافة 
 1 برقم) الكائنة  عن صيدلية  عبارة 
واملقيدة) صفرو  املربع  باب  زمغيلة 
تحت) بصفرو  التجاري  بالسجل 
إجمالي) بثمن  (288 التحليلي) الرقم 
ثمايمائة) درهم،) (869684 قدره)
وتسعة وستون ألف وستمائة وأربعة)
الشروط) حسب  درهم،) وثمايون 

املنصوص عليها بعقد البيع.
بكتابة) التعرضات  تقبل  بحيث 
الضبط باملحكمة االبتدائية بصفرو)
15)نوما ابتداء) داخل أجل ال نتعدى)
من تاريخ النشرة الثايية طبقا للفصل)

84)من القايون التجاري ومانليه.
النشرة الثايية

8 مكرر

املحكمة االبتدائية بزاكورة
إعالن عن بيع أصل تجاري

مؤرخ) توثيقي  عقد  بمقت�سى 

في) مسجل  (2018/10/23 بتاريخ)

السيدة) باعت  (،2018/11/23

 MARIA ISABEL ROS SOLEY

 CASTANE LOPEZ JOSE والسيد)

الساكنين بقصر بويو امحاميد الغزالن)

املغربية) اإلقامة  لبطاقة  والحاملين 
 7630009C و) (7630008V ( رقم)

 Riad( Ouarzazate( SARL للشركة)

 N°1462(مقرها االجتماعي بورزازات

بالسجل) واملسجلة  (hay al wahda

التجاري بورزازات تحت رقم)49119.

املعد) التجاري  األصل  مجموع 

 HOTEL للشركة الفعلية املسماة ب)

قصر) بدوار  الكائن  (،TABARKAT

زاكورة،) الغزالن  امحاميد  بويو 

واملسجل بالسجل التجاري باملحكمة)

 1690 االبتدائية بزاكورة تحت عدد)

و)1692)من السجل التحليلي وتحت)

عدد)166)و)167)من السجل الترتيبي،)

بثمن إجمالي قدره)371500)درهم.

أعاله) املذكور  البائع  دائني  على 

قسم) إلى  بتعرضاتهم  نتقدموا  أن 

السجل التجاري باملحكمة االبتدائية)

بزاكورة،)داخل أجل نبتدئ من تاريخ)

اليوم) في  وينتهي  األو8  اإلعالن  نشر 

الخامس عشر من تاريخ نشر اإلعالن)

الثاني.

اإلعالن الثاني
إمضاء)رئيس مصلحة كتابة الضبط

24 مكرر

املحكمة االبتدائية بقلعة 

السراغنة
مصلحة كتابة الضبط

إعالن عن تناز8 عن أصل تجاري
03/2021

حساب عدد 5231.

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط)

باملحكمة االبتدائية بقلعة السراغنة)

في مؤرخ  عدلي  عقد  بمقت�سى  أيه 
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ومضمن تحت عدد) (2021/04/15  
 102 كناش رقم) (174 205)صحيفة)
تنازلت) السراغنة،) قلعة  بابتدائية 
السيدة عائشة الحرش الساكنة بحي)
قلعة السراغنة،) (518 رقم) (2 النخلة)
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحاملة 
يور) السيد  لفائدة  (،Y88387 عدد)
بحي) الساكن  العالوي،) السادات 
قلعة السراغنة) (577 رقم) (2 النخلة)
الوطنية) التعريف  لبطاقة  والحامل 
األصل) جميع  عن  (،Y203177 عدد)
رقم) (2 النخلة) بحي  الكائن  التجاري 
146)قلعة السراغنة بجميع عناصره)
(8 املخصص  واملعنوية،) املادنة 
«مدرسة لتعليم السياقة»)تحت اسم)
واملسجل) (AUTO-ECOLE AICHA
املحكمة) بهذه  التجاري  بالسجل 
تحت عدد)11950)بثمن اجمالي قدره)

50.000)درهم.
تسجل) التعرضات  فإن  وبذلك 
بمكتب الضبط باملحكمة االبتدائية)
بقلعة السراغنة داخل أجل)15)نوما)

املوالية للنشرة األولى والثايية.
االعالن الثاني

رئيس مصلحة كتابة الضبط

25 مكرر

املحكمة االبتدائية بالجديدة
ملف رقم : 2021/09
حساب رقم 20074

إعالن عن بيع أصل تجاري
أنس) موثق  عقد  بمقت�سى 
 2021 الصقلي مؤرخ في فاتح مارس)
باع) (2021 مارس) (4 بتاريخ) ومسجل 
السيد مجد مرزاق الحامل لبطاقة)
 M 97214 رقم) الوطنية  التعريف 
لبطاقة) الحاملة  رحمون  وأمينة 
 M 8232 رقم) الوطنية  التعرف 
الحامل) وعلون  سمير  السيد  إلى 
رقم الوطنية  التعريف   لبطاقة 
 M 273991)مجموع األصل التجاري)
 LOT EDDAFER (: ب) الكائن 
 HAMMAM NAHDA EL JADIDA
اسم)) تحت  نشاط  فيه  املزاو8 
 ENTREPRENEUR DE BAINS
الشروط) حسب  وذلك  ( (PUBLICS

والكيفية املذكورة في العقد.

تقبل) التعرضات  فإن  وعليه 
االبتدائية) باملحكمة  الضبط  بكتابة 
من) (D.LH  15 بالجدندة دخل أجل)

تاريخ النشرة الثايية.
النشرة األولى

املشرف على مصلحة السجل التجاري

12 مكرر

املحكمة االبتدائية بالجدندة
بيع أصل تجاري

ملف رقم 2021/19
حساب رقم 16110

في) مؤرخ  رسمي  عقد  بمقت�سى 
ومسجل بتاريخ) (2020 أغسطس) (28
فاتح أكتوبر)2020)باع السيد الفالح)
التعريف) لبطاقة  الحامل  بووعيب 
السيد) إلى  (M81996 رقم) الوطنية 
لبطاقة) الحامل  املصطفى  الفالح 
 MA86406 رقم) الوطنية  التعريف 
ب) الكائن  التجاري  األصل  مجموع 
 DERB OLD SI ABDELKBIR  :

.AZEMMOUR
 MD DE» نشاط) فيه  املزاو8 
 FERS VIEUX EN DEMI GROS -

.«EXPL ATELIER DE SOUDURE
والكيفية) الشروط  وذلك حسب 

املذكورة في العقد.
تقبل) التعرضات  فإن  وعليه 
االبتدائية) باملحكمة  الضبط  بكتابة 
من) نوما  (15 أجل) داخل  بالجدندة 

تاريخ النشرة الثايية.
النشرة األولى

املشرف على مصلحة السجل التجاري

13 مكرر

املحكمة االبتدائية بالجدندة
ملف رقم : 14/2021
حساب رقم 20605

إعالن عن بيع أصل تجاري
في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
بتاريخ) ومسجل  (2020 أكتوبر) (7  
باع السيد حسن) (2020 أكتوبر) (17
التعريف) لبطاقة  الحامل  النعماني 
النائب) (M 52021 رقم) الوطنية 
عنه السيدة فاطنة ملساوي الحاملة

رقم) الوطنية  التعرف  لبطاقة 
مومن) نوسف  السيد  إلى  (B47312
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 
محمد) والسيد  (M 126817 رقم)
التعريف) لبطاقة  الحامل  بلبركي 
مجموع) (M 291004 رقم) الوطنية 
بالسجل) املسجل  التجاري  األصل 
ب) الكائن  (38286 رقم) التجاري 
 69 MARCHIE MUNICIPAL  :
املزاو8) (AZEMMOUR EL JADIDIA
 MARCHANT((فيه نشاط تحت اسم
وذلك) ( (BOUCHER EN DETAIL
املذكورة) والكيفية  الشروط  حسب 

في العقد.
تقبل) التعرضات  فإن  وعليه 
االبتدائية) باملحكمة  الضبط  بكتابة 
من) نوما  (15 أجل) دخل  بالجدندة 

تاريخ النشرة الثايية.
النشرة األولى

املشرف على مصلحة السجل التجاري

14 مكرر

املحكمة االبتدائية بالجدندة
ملف رقم : 2021/13
حساب  رقم : 21020

إعالن عن بيع أصل تجاري
في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
 2 ومسجل بتاريخ) (2020 يوفمبر) (26
 HAMID باع السيد) (2020 ديسمبر)
الحامل لبطاقة التعريف) (ENNADI
إلى السيد) (BJ320092 الوطنية رقم)
لبطاقة) الحامل  (TAIB MEZIANE
 M1085 رقم) الوطنية  التعريف 
السجل) ذو  التجاري  األصل  مجموع 
الكائن) (38386 رقم) التجاري 
 LOCAL AU SOUS SOL D ب)
 IMMEUBLE SITUEE A NAJMAT
 EL JANOUB 2 ROUTE SIDI
 BOUZID NR 121 EL JADIDA
 COIFFEUR نشاط) فيه  املزاو8 
 POUR DAMES OU POUR
 HOMMES OCCUPANT AU
وذلك) (PLUS DEUX PERSONNES
املذكورة) والكيفية  الشروط  حسب 

في العقد.

تقبل) التعرضات  فإن  وعليه 
االبتدائية) باملحكمة  الضبط  بكتابة 
من) نوما  (15 أجل) داخل  بالجدندة 

تاريخ))النشرة الثايية.
النشرة األولى

املشرف عن مصلحة السجل التجاري

93 مكرر

املحكمة االبتدائية بالجدندة
إعالن عن بيع أصل تجاري

ملف عدد 11/2021
حساب رقم 20104

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بتاريخ) ومسجل  (2020/11/10
امين) السيد  باع  (2020/11/26
يحالن) القادر  عبد  ورثة  عن  يحالن 
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 
األصل) M551173مجموع  عدد)
التجاري) بالسجل  املسجل  التجاري 

عدد)38366.
 35AV Chouhada, El((:(الكائن ب

Jadida
Perruquier(:(املزاو8 فيه نشاط

والكيفية) الشروط  وذلك حسب 
املذكورة في العقد.

تقبل) التعرضات  فإن  وعليه،)
االبتدائية) باملحكمة  الضبط  بكتابة 
من) نوما  (15 أجل) داخل  بالجدندة 

تاريخ النشرة الثايية.
االعالن الثاني

املشرف على مصلحة السجل التجاري

28 مكرر

املحكمة  اإلبتدائية بالجدندة
ملف عدد : 12/2021
حساب رقم : 20524

إعالن عن بيع أصل تجاري
في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
بتاريخ ومسجل  (2021 مارس) (31   
 8)أبريل)2021)باع السيد عبد املولى)
التعريف) لبطاقة  الحامل  صلحي 
إلى) (M310196 عدد) الوطنية 
السيدة إلهام ساجد الحاملة لبطاقة)
 M547919 عدد) الوطنية  التعريف 
السجل) دو  التجاري  األصل  مجموع 
 LOT(التجاري عدد)36186)الكائن ب
 OUSSAMA( N°18( EL( JADIDA
 TENANT UN نشاط) فيه  املزاو8 
حسب) وذلك  (SALON DE THE
الشروط والكيفية املذكورة في العقد.
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تقبل) التعرضات  فإن  وعليه 

اإلبتدائية) باملحكمة  الضبط  بكتابة 

من) نوما  (15 أجل) داخل  بالجدندة 

تاريخ النشرة الثايية).

املشرف على مصلحة السجل التجاري

االعالن الثاني

77 مكرر

املحكمة  االبتدائية 

بسيدي سليمان

إوهار تناز8 عن أصل تجاري

كتابة) مصلحة  رئيس  يشهد 

الضبط باملحكمة االبتدائية بسيدي)

سليمان.

مصادق) عرفي  عقد  بمقت�سى 

عليه بجماعة ازغار قيادة دار بلعامري)

مارس) (18 بتاريخ) سليمان  سيدي 

تناز8 السيد محمد الطويل) (،2015

الساكن) (G/377726 (: وطنيته عدد)

السفلية) عامر  عرفة  أوالد  بدوار 

للسيد إدريس) سيدي نحيى الغرب،)

 GN/129671 (: وطنيته عدد) عبيق 

رقم) ف  بلوك  السالم  بحي  الساكن 

18)سيدي سليمان،)األصل التجاري)

الكائن بالطابق األر�سي بحي السالم)

سليمان،) سيدي  (07 رقم) ج  بلوك 

باملحكمة) التحليلي  بالسجل  املقيد 

االبتدائية سيدي سليمان تحت رقم)

.6904 :

البائعين) دائني  فعلى  وعليه 

لألصل التجاري املذكور أن نتقدموا)

بتعرضاتهم إلى قسم السجل التجاري)

 15 لدى املحكمة داخل اجل أقصاه)

نوما من تاريخ صدور اإلعالن الثاني)

طبقا للفصل)84)من مدوية التجارة.

االعالن الثاني
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

78 مكرر

املحكمة  االبتدائية بتطوان
مصلحة كتابة الضبط
مكتب السجل التجاري

هبة أصل تجاري
إن رئيس مصلحة كتابة الضبط)

باملحكمة االبتدائية بتطوان تطبيقا)

مدوية) من  (83 الفصل) ملقتضيات 

التجارة القايون رقم)19-95.

رسمي) عقد  بمقت�سى  أيه  يعلن 

ادريس) االستاذ  طرف  من  محرر 

الخطيب املوثق بتطوان،)بتاريخ فاتح)

أبريل)2021،)وهبت السيدة التطواني)

لبطاقة) الحاملة  لطيفة  كوياح 

(،A138503 الوطنية) التعريف 

جميع أصلها التجاري الواقع)1)وارع)

16)تطوان،)واملخصص) الوحدة رقم)

بالتقسيط،) الجاهزة  املالبس  لبيع 

باملحكمة) التجاري  بالسجل  واملقيد 

االبتدائية بتطوان تحت رقم)17184،)

قوبع) السيد  مع  الفعلية  باملشاركة 

التعريف) لبطاقة  الحامل  محمد 

واملسجل بالسجل) (،L2526 الوطنية)

وذلك) (7528 رقم) تحت  التجاري 

لفائدة قوبع ناسين الحامل لبطاقة)

.L473379(التعريف الوطنية

بمصحة) التعرضات  وستقبل 

السجل التجاري باملحكمة االبتدائية)

نوما من) (15 بتطوان وذلك إلى غانة)

صدور اإلعالن الثاني.
االعالن الثاني

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

85 مكرر

املحكمة االبتدائية بتطوان

مصلحة كتابة الضبط
مكتب السجل التجاري
وراء أصل تجارياري

إن رئيس مصلحة كتابة الضبط)

باملحكمة االبتدائية بتطوان.

تطبيقا ملقتضيات الفصل)83)من)

مدوية التجارة القايون رقم)19-95.

يعلن أيه بمقت�سى العقد الرسمي)

يوفل) االستاذ  طرف  من  واملحرر 

بتاريخ بتطوان  موثق  السليماني 

 16)مارس)2021)باع السيد اسماعيل)

لبطاقة) الحاملة  الوزاني  الشاهد 

 .k433178 رقم) الوطنية  التعريف 

جميع االصل التجاري الكائن بتجزئة)

الطابق) كينيا  وارع  (29 كلثوم) أم 

االرض رقم)2)مرتيل،)والذي هو عبارة)

بالسجل) واملسجل  صيدلية  عن 

التجاري باملحكمة االبتدائية بتطوان)

تحت رقم)62498.

محمد) السيد  لفائدة  وذلك 

التعريف) لبطاقة  الحامل  البرهامي 

الساكن) (L510217 رقم) الوطنية 

حي) الطريس  الخالق  عبد  بشارع 

االيارة رقم)33)تطوان.

بمصلحة) التعريضات  وستقبل  (

السجل))التجاري باملحكمة االبتدائية))

نوما من) (15 بتطوان وذلك الى غانة)

صدور االعالت الثاني.
االعالن الثاني

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

86 مكرر

املحكمة  االبتدائية بخريبكة
مكتب السجل التجاري

حساب رقم : 08829

ملف التقدنم رقم : 3/2021

الرقم التحليلي : 14570

تقدنم أصل تجاري حصة في وركة
يحن رئيس مصلحة كتابة الضبط)

بخريبكة،) االبتدائية  باملحكمة 

 83 الفصل) للمقتضيات  تطبيقا 
القايون) التجارة،) مدوية  من  و104)

رقم)95-15)نعلن ما نلي):

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

على) مصادق  (،2021 فبرانر) (11  

طرف) من  أطرافه  توقيع  صحة 

السلطات املختصة بتاريخ)16)فبرانر)

االمي�سي) مراد  السيد  قدم  (،2021

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 
التجاري) االصل  (،Q215807 رقم)

الكائن برقم)157)ناسمينة)1)خريبكة)

وراقة) استغال8  ملهنة  مخصص 

بالسجل مسجل  بالتقسيط  البيع 

)التجاري تحت رقم)14570)حيث تم)
التجاري في مبلغ) تقويم هذا االصل 
تقرير مراقب) درهم حسب  (55.680
 MY لفائدة وركة) وذلك  الحصص 
LIB)ش.ذ.م.م.)بشريك وحيد مسجلة)

تحت رقم)7039.
تسجل) تعرضات  فان  وعليه 
املحكمة) بهذه  الضبط  بمكتب 
بخريبكة) التجاري() السجل  )مكتب 
بعد) نوما  (15 أقصاه) أجل  داخل 

النشر الثاني.
االعالن الثاني

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

122 مكرر

املحكمة االبتدائية ببني مالل
قسم التنفيذ املدني بني مال8

ملف : التنفيذ رقم 20/6101/829
إعالن عن بيع عقار باملزاد العلني

لفائدة : بوزيد عباس
ننوب عنه : األستاذ الهادي النحا8 

املحامي بهيئة بني مال8
ضد : بوزيد محمد ومن معه

كتابة) مصلحة  رئيس  يعلن 
االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 
 2021 نوييو) (15 بني مال8 أيه بتاريخ)
الزوا8) بعد  الواحدة  الساعة  على 
املحكمة) بهذه  البيوعات  بقاعة 
ذي) للعقار  العلني  باملزاد  بيع  سيقع 
امللك) (10/34088 العقاري) الرسم 
بأوالد حمدان) الكائن  الفتح  املسمى 
النزالة طريق الفقيه بن صالح أمام)
فندق البساتين بني مال8 وهو عبارة)
 72 تبلغ) مساحتها  للسكنى  دار  عن 
مم تتكون من سفلي به محل تجاري)
خاص ببيع السجائر واملواد الغذائية)
ومرحاض) بهو  بها  وسكنى  ومرأب 
وطابق أو8) ومطبخ صغير وغرفتين،)
به بهو ومرحاض ومطبخ صغير وثالث)
نحده وماال حداوي) غرف وسطح،)
الرحمان) عبد  عبيد  وقبلة  بوجمعة 
وجنوبا الطريق)1677)املؤدنة للفقيه)
ذي مغلق  ممر  وغروبا  صالح   بن 
 02)أمتار وقد حدد الثمن االفتتاحي)
درهم) (360.000 مبلغ) في  للبيع 
ثالثمائة وستون ألف درهم وعلى من)
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رست عليه املزاندة أن نؤدي الثمن)
الخزينة) واجب  (%3 زيادة) مع  فورا 

العامة.
نمكن) املعلومات  من  وللمزيد 
االتصا8 بقسم التنفيذات القضائية)
دفتر) على  لالطالع  املحكمة  بهذه 

الشروط والتحمالت.
رئيس مصلحة كتابة الضبط

22 

املحكمة االبتدائية بانزكان
وعبة السجل التجاري
ملف رقم : 2021/12

حساب رقم 7506
إعالن عن إوهار  بيع أصل تجاري

تجاري) أصل  بيع  عقد  بمقت�سى 
محمد) ذ.) املوثق  طرف  من  املنجز 
أبريل) (21 بتاريخ) واملسجل  حجري 
الضبط) بكتابة  واملودع  (2021
باعت وركة) (2021 ماي) (20 بتاريخ)
STATION SERVICE TAFRAOUT
السيد) القايوني  ممثلها  شخص  في 
لبطاقة) الحامل  املساوي  محمد 
(،J261137 رقم) الوطنية  التعريف 
بملتقى) االجتماعي  مقرها  والكائن 
للشركة) ملو8  وآنت  بيوكرى  طريق 
 STE AFRIQUIA MAROCAINE
 DE DISTRIBUTION DE
ممثلها) شخص  في  (CARBURANTS

البغدادي) سعيد  السيد  القايوني 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

األصل) جميع  (BE 430433 رقم)

 STATION لشركة) التجاري 

SERVICE TAFRAOUT)الكائن مقرها)

بيوكرى) طريق  بملتقى  االجتماعي 

وآنت ملو8 واملقيد بالسجل التجاري)

4255)بثمن) بهذه املحكمة تحت رقم)

إجمالي قدره)5.400.000)درهم.

رئيس) السيد  يعلن  عليه  وبناء)

ذي) لكل  الضبط  كتابة  مصلحة 

البيع) على  التعرضات  أن  مصلحة 

هذه) ضبط  بكتابة  تودع  املذكورة 

15)نوما) املحكمة داخل أجل أقصاه)

للمادة) الثايية طبقا  للنشرة  املوالية 

84)من مدوية التجارة.

النشرة األولى

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

فتيحة ملبرع

24 مكرر

املحكمة االبتدائية بايزكان

وعبة السجل التجاري

ملف رقم : 2021/168

حساب رقم 4724

إوهار تقدنم أصل تجاري

 حصة في وركة

في) حصة  تقدنم  عقد  بمقت�سى 

وركة مؤرخ في)13)ماي)2020)وتقرير)

ماي) (6 مراقب الحسابات املؤرخ في)

اويبي) الحسين  السيد  قدم  (2020

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

األصل التجاري املسجل) (JB 15238

تحت) بايزكان  االبتدائية  باملحكمة 

تزييت) بطريق  الكائن  (4928 رقم)

كحصة) باها  أنت  وتوكة  انشادن 

 STATION املدعوة) الشركة  في 

محدودة) وركة  (SERVICE BELFAA

الوحيد) الشريك  ذات  املسؤولية 

بنفس) االجتماعي  مقرها  والكائن 

العنوان املشار إليه أعاله.

رئيس) السيد  يعلن  عليه  وبناء)
ذي) لكل  الضبط  كتابة  مصلحة 
البيع) على  التعرضات  أن  مصلحة 
هذه) ضبط  بكتابة  تودع  املذكور 
15)نوما) املحكمة داخل أجل أقصاه)
للمادة) الثايية طبقا  للنشرة  املوالية 

84)من مدوية التجارة.
النشرة األولى

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
فتيحة ملبرع

مكرر 49

محكمة االستئناف بفاس
ملف جنائي رقم 2021/2639/9

ملخص الحكم أوالقرار
االسم) ( دني) (: العائلي) االسم 
:)وكيب ابن ادريس وأمه) الشخ�سي)
حادة بنت محمد املولود بتاريخ)1979 
بفاس الساكن))بالرقم)05)الزيقة)13 
فاس) الخميس  ظهر  البيطا  (3 بلوك)
 2021 حكم عليه بتاريخ فاتح أبريل)
بفاس) الجنانات  غرفة  طرف  من 
إعادة) بعد  الفساد  أجل جنحة  من 
التكييف ومعاقبته عن ذلك بشهرين)
الصائر) وتحميله  يافذا  حبسا  (02

واإلجبار في األدنى.
الرئيس

ممثل النيابة العامة
كاتب الضبط

55
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 III.  -  إعالنات إدارية

وكالة الحوض املائي لسبو
ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدنرة) أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

 2021 ماي) (18 بتاريخ) (2020/4779

املسمى) العقار  على  سيجري  الذي 

بالبيع) اعتراف  عقد  ذي  تخوايت 
107)وعقد تناز8) 121)ص) ض بعدد)

املتواجد) (373 ص) (299 بعدد) ض 

دائرة) سرغينة،) الترابية  بالجماعة 

ابتداء) بوملان،) إقليم  مرمووة،)

إلى غانة (2021 نوييو) (11 تاريخ)  من 

بحث علني في وأن) (2021 نوييو) (21

مشروع الترخيص بإيجاز ثقب وجلب)

مساحة) سقي  أجل  من  منه،) املاء)

1,8797)هكتارا لفائدة السيد موالي)

لبطاقة) الحامل  العمراني  محمد 

.C134784(التعريف الوطنية

33

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدنرة) أصدرته  قرار  بموجب 

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

ماي) (18 بتاريخ) (2021/4784 ح.ج)

العقار) على  سيجري  الذي  (2021

الرسم) ذي  (1 فاطمة) املسمى 

املتواجد) (67/13532 عدد) العقاري 

بالجماعة الترابية آنت نعمان،)دائرة)

ابتداء) الحاجب،) إقليم  الحاجب،)

إلى غانة (2021 نوييو) (11 تاريخ)  من 

بحث علني في وأن) (2021 نوييو) (21

ثقب) بإيجاز  الترخيص  مشروع 

وجلب املاء)منه،)من أجل االستعما8)

وسقي) املاوية  وارواء) املنزلي 

السيد لفائدة  هكتارات  (5  مساحة)

ابن عبد الكريم حاتم الحامل لبطاقة)

.D755010(التعريف الوطنية

34

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدنرة) أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

 2021 ماي) (18 بتاريخ) (2021/4785

املسمى) العقار  على  سيجري  الذي 

انت عمو)2086)ذي مطلب التحفيظ)
املتواجد بالجماعة) (05/20471 رقم)

سبع) باووية  عيون،) سبع  الترابية 

ابتداء) الحاجب،) إقليم  عيون،)

إلى غانة (2021 نوييو) (11 تاريخ)  من 

بحث علني في وأن) (2021 نوييو) (21

وجلب) بئر  بحفر  الترخيص  مشروع 

مساحة) سقي  أجل  من  منه،) املاء)
السيد زهري) لفائدة  هكتار  (1,3045

التعريف) لبطاقة  الحامل  خالد 

.D143908(الوطنية

35

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدنرة) أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

 2021 ماي) (18 بتاريخ) (2021/4786

املسمى) العقار  على  سيجري  الذي 

رقم) االستغال8  ذي وهادة  موزمور 

بالجماعة) املتواجد  (103/2021

دائرة) بورزوين،) آنت  الترابية 

ابتداء) الحاجب،) إقليم  الحاجب،)

إلى غانة (2021 نوييو) (11 تاريخ)  من 

بحث علني في وأن) (2021 نوييو) (21

ثقب) بإيجاز  الترخيص  مشروع 

سقي) أجل  من  منه،) املاء) وجلب 

لفائدة) هكتارات  (4,1517 مساحة)

وحضرية) املهدي  حضرية  السيد 

لبطاقة) الحامل  الدنن  سيف 

ورقم) (DN16621 التعريف الوطنية)

.DN9761

36

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مدنرة) أصدرته  قرار  بموجب 
وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)
 2021 ماي) (18 بتاريخ) (2021/4787
املسمى) العقار  على  سيجري  الذي 
ذي الرسم العقاري رقم) (DALIA-99
بالجماعة) املتواجد  (59/95767
الثايية) املقاطعة  ملكناس  الحضرية 
ابتداء) مكناس،) إقليم  أو  عمالة 
إلى غانة (2021 نوييو) (11 تاريخ)  من 
بحث علني في وأن) (2021 نوييو) (21
مشروع الترخيص بإيجاز ثقب وجلب)
حدنقة) سقي  أجل  من  منه،) املاء)
املنز8 مساحتها)0,0117)هكتار لفائدة)
وخدنجة) حمدون  بووت  السيد 
التعريف) لبطاقة  الحامل  ازخمام 

.X46439(ورقم(E213502(الوطنية
37

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مدنرة) أصدرته  قرار  بموجب 
رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
ماي) (20 بتاريخ) (2021/4798 ح.ج)
العقارات) الذي سيجري على  (2021
عقد) ذي  تاغريست  واد  املسماة 
وملك حمادي ذي) (5 وراء)ض بعدد)
 81/4916 رقم) التحفيظ  مطلب 
رقم) العقاري  الرسم  ذي  وياسمين 
بالجماعة) املتواجد  (81/13137
دائرة تيفلت،) الترابية مقام الطلبة،)
تاريخ من  ابتداء) الخميسات،)  إقليم 
نوييو) (14 غانة) إلى  (2021 نوييو) (8
مشروع) وأن  في  علني  بحث  (2021
املاء) وجلب  ثقب  بإيجاز  الترخيص 
منه،)من أجل سقي مساحة)2)هكتار)
اللطيف) النحلي عبد  لفائدة السيد 
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.A279225
38

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدنرة) أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

 2021 ماي) (18 بتاريخ) (2021/4788

املسمى) العقار  على  سيجري  الذي 

وراء) ذي  فالحية  أرضية  قطعة 

املتواجد) (29 ص) (39 كلي ض بعدد)

دائرة) بالجماعة الترابية راس جيري،)

ابتداء) الحاجب،) إقليم  أكوراي،)

إلى غانة (2021 نوييو) (11 تاريخ)  من 

بحث علني في وأن) (2021 نوييو) (21

مشروع الترخيص بإيجاز ثقب وجلب)

مساحة) سقي  أجل  من  منه،) املاء)

السيد) لفائدة  هكتارات  (0,8665

امحمد) وبوسحابي  فريد  بوسحابي 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.D936280(ورقم(D665592

39

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدنرة) أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

 2021 ماي) (18 بتاريخ) (2021/4775

املسمى) العقار  على  سيجري  الذي 

أكني االو8 ذي عقد وراء)ض بعدد)

بالجماعة) املتواجد  (475 ص) (522

صفرو،) دائرة  عزابة،) الترابية 

تاريخ من  ابتداء) صفرو،)  إقليم 

نوييو) (21 إلى غانة) (2021 نوييو) (11

مشروع) وأن  في  علني  بحث  (2021

املاء) وجلب  ثقب  بإيجاز  الترخيص 

منه،)من أجل سقي مساحة)4,0430 

هكتارا لفائدة السيدة سعاد قاسمي)

لبطاقة) الحاملة  اقروط  وادريس 

التعريف الوطنية)BK340592)ورقم)

.CB54457

40
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدنرة) أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

 2021 ماي) (17 بتاريخ) (2021/4771

املسمى) العقار  على  سيجري  الذي 

العقاري عدد) الرسم  ذي  (2 لغو�سي)

ذي عقد إوهاد ض بعدد) (F/5448

الترابية) بالجماعة  املتواجد  (383

انموزار) باووية  كندر،) انموزار 

من) ابتداء) صفرو،) إقليم  كندر،)

غانة إلى  (2021 نوييو) (11  تاريخ)

بحث علني في وأن) (2021 نوييو) (21

مشروع الترخيص بإيجاز ثقب وجلب)

مساحة) سقي  أجل  من  منه،) املاء)

السيد) لفائدة  هكتارا  (1,1550

غادري علي الحامل لبطاقة التعريف)

.CB8245(الوطنية

41

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدنرة) أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

 2021 ماي) (17 بتاريخ) (2021/4770

املسمى) العقار  على  سيجري  الذي 

العقاري) الرسم  ذي  اعمر  سيدي 

41/49488)املتواجد بالجماعة) عدد)

دائرة) لحسن،) سيدي  اهل  الترابية 

من) ابتداء) صفرو،) إقليم  صفرو،)

 21 غانة) إلى  (2021 نوييو) (11 تاريخ)

وأن) في  علني  بحث  (2021 نوييو)

مشروع الترخيص بإيجاز ثقب وجلب)

مساحة) سقي  أجل  من  منه،) املاء)

السيد) لفائدة  هكتارا  (3,0891

القبلي عبد الرحمن الحامل لبطاقة)

.C167822(التعريف الوطنية

42

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدنرة) أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

 2021 ماي) (17 بتاريخ) (2021/4769

املسمى) العقار  على  سيجري  الذي 

عدد) العقاري  الرسم  ذي  الطهر 

بالجماعة) املتواجد  (41/45485

املنز8،) دائرة  امكودو،) أوالد  الترابية 

تاريخ من  ابتداء) صفرو،)  إقليم 

نوييو) (21 إلى غانة) (2021 نوييو) (11

مشروع) وأن  في  علني  بحث  (2021

املاء) وجلب  ثقب  بإيجاز  الترخيص 

منه،)من أجل سقي مساحة)6,0412 

هكتارا لفائدة السيدة لهبوب سهام)

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحاملة 

.C520174

43

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدنرة) أصدرته  قرار  بموجب 

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

ماي) (18 بتاريخ) (2021/4778 ح.ج)

العقار) على  سيجري  الذي  (2021

املسمى فدان أفود محمد اوعقى ذي)

وضمن) (2 ضمن بعدد) عقدي وراء)

الترابية) بالجماعة  املتواجد  (1 بعدد)

دائرة تيفلت،) خميس سيدي نحيى،)

تاريخ من  ابتداء) الخميسات،)  إقليم 

نوييو) (21 إلى غانة) (2021 نوييو) (11

مشروع) وأن  في  علني  بحث  (2021

املاء) وجلب  ثقب  بإيجاز  الترخيص 

منه،)من أجل سقي مساحة)0,8805 

محمد) كاني  السيد  لفائدة  هكتار 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.X54032
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدنرة) أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

 2021 ماي) (18 بتاريخ) (2021/4782

املسمى) العقار  على  سيجري  الذي 

ملك الدولة موضوع الرسم))العقاري)

وراكة) اتفاقية  ذي  (K/4541 رقم)

 131671/1 مع الدولة مشروع عدد)

إقدار،) الترابية  بالجماعة  املتواجد 

الحاجب،) إقليم  الحاجب،) دائرة 

إلى) (2021 نوييو) (11 من تاريخ) ابتداء)

علني) بحث  (2021 نوييو) (21 غانة)

بإيجاز) الترخيص  مشروع  وأن  في 

ثقب وجلب املاء)منه،)من أجل سقي)

 STE(مساحة)55)هكتار لفائدة وركة

PALM ALMOND)في شخص ممثلها)

القايوني.
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدنرة) أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

 2021 ماي) (21 بتاريخ) (2021/4817

الذي سيجرى على العقارات املسماة))

ملكية) عقدي  ذي  ازمران  سهب 

املتواجد) (579 ورقم) (253 ض برقم)

دارة) الصميعة،) الترابية  بالجماعة 

تاريخ) من  ابتداء) تازة،) إقليم   تاهلة،)

نوييو) (14 غانة) إلى  (2021 نوييو) (9

مشروع) وأن  في  علني  بحث  (2021

املاء) وجلب  ( ثقب) بإيجاز  الترخيص 

املنزلي) االستعما8  أجل  من  منه،)

هكتارا) (3.1834 مساحة) ( وسقي)

لفائدة السيد الشيبل أحمد))ولشهب)

التعريف) لبطاقة  الحامل  علي 

.C 12309و(A 109148(الوطنية رقم

46

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدنرة) أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

 2021 ماي) (19 بتاريخ) (2021/4789

املسمى)) العقار  على  سيجرى  الذي 

265)والرملة ذي) باب املرج ض برقم)

ومغراوية)) (282 ض برقم) عقد وراء)

ذي عقد وراء)ض برقم)277)والرملة)

ذي عقد وراء)ض برقم)58)املتواجد)

بالجماعة الترابية عين تمكناي،)دارة)

املنز8،)إقليم صفرو،)ابتداء)من تاريخ)

نوييو) (21 إلى غانة) (2021 نوييو) (11

مشروع) وأن  في  علني  بحث  (2021

وجلب) ( ثقبين) بإيجاز  الترخيص 

مساحة) سقي  أجل  من  منه،) املاء)

السيدة) لفائدة  هكتارا  (8.0547

سلمى البوكريني وعز الدنن منصوري)

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.E 247771و(A 592800(رقم
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدنرة) أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

 2021 ماي) (19 بتاريخ) (2021/4790

املسمى)) العقار  على  سيجرى  الذي 

اعمود تعنزارت دي وهادة االستغال8)

138)املتواجد بالجماعة الترابية) رقم)

إنموزار كندر،) دائرة  الشكاك،) عين 

تاريخ) من  ابتداء) صفرو،)  إقليم 

نوييو) (21 إلى غانة) (2021 نوييو) (11

مشروع) وأن  في  علني  بحث  (2021

املاء) وجلب  ( ثقب) بإيجاز  الترخيص 

 4.40 مساحة) سقي  أجل  من  منه،)

هكتارا لفائدة السيد استرتاف عبد)

التعريف) لبطاقة  الحامل  العالي 

.CB 97661(الوطنية رقم

48
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدنرة) أصدرته  قرار  بموجب 

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

ماي) (21 بتاريخ) (2021/4813 ح.ج)

العقار) على  سيجرى  الذي  (2021

العقاري) الرسم  ذي  بويدر  املسمى 

بالجماعة) املتواجد  (R/20869 رقم)

الترابية القصيبية،)قيادة القصيبية،)

سيدي) إقليم  القصيبية،) دائرة 

نوييو) (8 تاريخ) من  ابتداء) سليمان،)

2021)إلى غانة)18)نوييو)2021)بحث)

الترخيص) مشروع  وأن  في  علني 

بإيجاز ثقب))وجلب املاء)منه،)من أجل)

سقي))مساحة)3.0646)هكتارا لفائدة)

الحامل) لقريعة  بنعي�سى  السيد 

رقم الوطنية  التعريف   لبطاقة 

.GA 11251 
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدنرة) أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

 2021 ماي) (21 بتاريخ) (2021/4811

املسمى) العقار  على  سيجرى  الذي 

العقاري) الرسم  ذي  (5 املعروفية)

املتواجد بالجماعة) (13/24664 رقم)

قيادة) الغرب،) الترابية سوق الثالثاء)

سوق) دائرة  الغرب،) الثالثاء) سوق 

القنيطرة،) إقليم  الغرب،) الثالثاء)

إلى) (2021 نوييو) (8 تاريخ) من  ابتداء)

علني) بحث  (2021 نوييو) (18 غانة)

بإيجاز) الترخيص  مشروع  وأن  في 

أجل) من  منه،) املاء) وجلب  ( ثقبين)

سقي))مساحة)5)هكتارا لفائدة السيد)

لبطاقة) الحامل  الصحراوي  لحسن 

.GB 51964(التعريف الوطنية رقم
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدنرة) أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

 2021 ماي) (21 بتاريخ) (2021/4816

املدعو) العقار  على  سيجرى  الذي 

ارميلة املتواجد بدوار أوالد حجاج ذي)

وهادة إدارية رقم)01)بتاريخ)28)ننانر)

الترابية) بالجماعة  املتواجد  (2021

سيدي اعمر الحا�سي،)قيادة سيدي)

الغرب،) تال8  دائرة  الحا�سي،) اعمر 

إقليم سيدي قاسم،)ابتداء)من تاريخ)

نوييو) (18 غانة) إلى  (2021 نوييو) (8

مشروع) وأن  في  علني  بحث  (2021

املاء) وجلب  ( ثقب) بإيجاز  الترخيص 

منه،)من أجل سقي))مساحة)0.7422 

ركام) السعيد  السيد  لفائدة  هكتارا 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.GN 1586(رقم
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدنرة) أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

 2021 ماي) (21 بتاريخ) (2021/4815

الجماعي) العقار  على  سيجرى  الذي 

املسمى) باملكان  الفوارات  املدعو 

الساللية) للجماعة  التابع  الحنشة 

الحنشة ذي وهادة االستغال8 رقم)

املتواجد) (2021 أبريل) (22 بتاريخ) (08

باووية) عامر،) الترابية  بالجماعة 

عامر،)إقليم سال،)ابتداء)من تاريخ)8 

نوييو)2021)إلى غانة)18)نوييو)2021 

بحث علني في وأن مشروع الترخيص)

من) منه،) املاء) وجلب  ثقب  بإيجاز 

هكتارا)) (3.3816 مساحة) ( أجل سقي)

الحامل) كن�سي  عبد  السيد  لفائدة 

رقم الوطنية  التعريف   لبطاقة 

.AB 21091 
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدنرة) أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

 2021 ماي) (21 بتاريخ) (2021/4810

املسمى) العقار  على  سيجرى  الذي 

العقاري) الرسم  ذي  (21 املعاوات)

املتواجد بالجماعة) (13/24613 رقم)

قيادة) الغرب،) الترابية سوق الثالثاء)

سوق) دائرة  الغرب،) الثالثاء) سوق 

القنيطرة،) إقليم  الغرب،) الثالثاء)

إلى) (2021 نوييو) (8 تاريخ) من  ابتداء)

بحث علني في) (2021 نوييو) (18 غانة)

وأن مشروع الترخيص بإيجاز ثقبين)

سقي)) أجل  من  منهما،) املاء) وجلب 

السيد) لفائدة  ( هكتارا) (5 مساحة)

لبطاقة) الحامل  جراف  الهاومي 

.G 63850(التعريف الوطنية رقم
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدنرة) أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

 2021 ماي) (21 بتاريخ) (2021/4814

املسمى) العقار  على  سيجرى  الذي 

الرسم) ذي  ا  دحان  بن  أوالد  بالد 

الكائن) (R/19784 رقم) العقاري 

بقبلة الصفافعة املتواجد بالجماعة)

الترابية القصيبية،)دائرة القصيبية،)

من) ابتداء) سليمان،) سيدي  إقليم 

تاريخ)8)نوييو)2021)إلى غانة)18)نوييو)

مشروع) وأن  في  علني  بحث  (2021

املاء) وجلب  ثقب  بإيجاز  الترخيص 

منه،)من أجل سقي))مساحة)0.6778 

هكتارا))لفائدة السيد بنعي�سى لقريعة)

التعريف) لبطاقة  الحامل  جراف 

.GA 11251(الوطنية رقم
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدنرة) أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

 2021 ماي) (21 بتاريخ) (2021/4812

الذي سيجرى على القطعة الفالحية)

الزراعي) اإلصالح  بتعاويية  (10 رقم)

الزروالية ذات وهادة املكتب الجهوي)

بتاريخ) (278 رقم) الفالحي  لالستثمار 

املتواجد بالجماعة) (2021 أبريل) (20

أوالد) قيادة  احسين،) أوالد  الترابية 

احسين،)دائرة سيدي سليمان،)إقليم)

تاريخ من  ابتداء) سليمان،)  سيدي 

نوييو) (18 إلى غانة) (2021 نوييو) (8  

مشروع) وأن  في  علني  بحث  (2021

املاء) وجلب  ثقب  بإيجاز  الترخيص 

منه،)من أجل سقي))مساحة)9.9996 

حادة كوش) ( لفائدة السيدة) ( هكتارا)

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.GA 78989(رقم
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)وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدنرة) أصدرته  قرار  بموجب 

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

ماي) (21 بتاريخ) (2021/4806 ح.ج)

العقار) على  سيجرى  الذي  (2021

العقاري) الرسم  ذي  زروا8  املسمى 

بالجماعة) املتواجد  (13/35758

املناصرة،) قيادة  املناصرة،) الترابية 

القنيطرة،) إقليم  بنمنصور،) دائرة 

إلى) (2021 نوييو) (8 تاريخ) من  ابتداء)

علني) بحث  (2021 نوييو) (18 غانة)

بإيجاز) الترخيص  مشروع  وأن  في 

ثقب وجلب املاء)منه،)من أجل سقي))

لفائدة) ( هكتارا) (2.4176 مساحة)

السيدة زروا8 حسن))الحامل لبطاقة)

.G195601(التعريف الوطنية رقم
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدنرة) أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

 2021 ماي) (21 بتاريخ) (2021/4803

املسمى) العقار  على  سيجرى  الذي 

)ذي الرسم العقاري) (197V-2 مهدنة)

بالجماعة) املتواجد  (13/143895

مهدنة،)) باووية  مهدنة،) الترابية 

 8 من تاريخ) ابتداء) إقليم القنيطرة،)

نوييو)2021)إلى غانة)18)نوييو)2021 

بحث علني في وأن مشروع الترخيص)

من) منه،) املاء) وجلب  ثقب  بإيجاز 

0.0060)هكتارا)) أجل سقي))مساحتها)

طاوردة)))) ابراهيم  ( السيد) لفائدة 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.U 51633(رقم
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدنرة) أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

 2021 ماي) (21 بتاريخ) (2021/4800

الجماعي) العقار  على  سيجرى  الذي 

املسمى) باملكان  الفوارات  املدعو 

الساللية) للجماعة  التابع  حميرنات 

البراهمة ذي وهادة االستغال8 رقم)

املتواجد) (2021 أبريل) (29 بتاريخ) (09

باووية) عامر،) الترابية  بالجماعة 

عمر،))إقليم سال،)ابتداء)من تاريخ)8 

نوييو)2021)إلى غانة)18)نوييو)2021 

بحث علني في وأن مشروع الترخيص)

بإيجاز ثقب وجلب املاء)منه،)من أجل)

سقي))مساحتها)1.125)هكتارا))لفائدة)

السيد))عبد الكامل كربوب))))الحامل)

رقم الوطنية  التعريف   لبطاقة 

.AB 94736 
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وكالة الحوض املائي لسبو

 ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدنرة) أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

 2021 ماي) (21 بتاريخ) (2021/4801

املسمى) العقار  على  سيجرى  الذي 

ذي الرسم العقاري) (P D N A2b-9

املتواجد بالجماعة) (58/46688 رقم)

باووية) الترابية سيدي ابي القناد8،)

سال،) إقليم  القناد8،) ابي  سيدي 

إلى) (2021 8)نوييو) تاريخ) من  ابتداء)

علني) بحث  (،2021 نوييو) (18 غانة)

بإيجاز) الترخيص  مشروع  وأن  في 

منه من أجل سقي) ثقب وجلب املاء)

 0,0192 مساحتها) املنز8  حدنقة 

املوفيد عاد8) السيد  لفائدة  هكتارا 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.AB221728
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وكالة الحوض املائي لسبو

 ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدنرة) أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

 2021 ماي) (21 بتاريخ) (2021/4802

الذي سيجرى على القطعة األرضية)

بدوار) الكائنة  «الحريكة») املسماة)

ملكية) رسم  ذات  الغربية  الحنشة 

كناش) (97 صحيفة) (97 سجل بعدد)

مارس) (19 بتاريخ) (92 رقم) التركات 

الترابية) بالجماعة  املتواجد  (،2014

باووية سيدي) سيدي ابي القناد8،)

من) ابتداء) إقليم سال،) ابي القناد8،)

تاريخ)8)نوييو)2021)إلى غانة)18)نوييو)

في وأن مشروع) بحث علني  (،2021

الترخيص بإيجاز ثقب وجلب املاء)منه)

هكتار) (0,33 من أجل سقي مساحة)

السيد حمودة الدويمة الحامل لبطاقة)

.AB234720(التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

 ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدنرة) أصدرته  قرار  بموجب 

لسبو رقم ح.ج) ( وكالة الحوض املائي)

 2021 ماي) (21 بتاريخ) (2021/4799

الجماعي) العقار  على  سيجرى  الذي 

باملكان) كريش  اوالد  الركابي  املدعو 

التابع) كريش  اوالد  الركابي  املسمى 

للجماعة الساللية الركابي اوالد كريش)

بتاريخ) (15 ذي وهادة االستغال8 رقم)

22)أبريل)2021،)املتواجدة بالجماعة)

عامر) قيادة  السفلية،) عامر  الترابية 

السفلية،)دائرة احواز القنيطرة،)إقليم)

نوييو) (8 تاريخ) من  ابتداء) القنيطرة،)

2021)إلى غانة)18)نوييو)2021،)بحث)

علني في وأن مشروع الترخيص بإيجاز)

منه من أجل سقي) ثقب وجلب املاء)

مساحة)1,9531)هكتارا لفائدة السيد)

محمد غايم الحامل لبطاقة التعريف)

.G346866(الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

 ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدنرة) أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

 2021 ماي) (19 بتاريخ) (2021/4795

املسمى) العقار  على  سيجرى   الذي 

رقم) العقاري  الرسم  ذي  تغزوت 

بالجماعة) املتواجد  (،27/1494

أكلموس،) دائرة  الحمام،) الترابية 

تاريخ) من  ابتداء) خنيفرة،) إقليم 

نوييو) (24 غانة) إلى  (2021 14)نوييو)

بحث علني في وأن مشروع) (،2021

املاء) وجلب  ثقب  بإيجاز  الترخيص 

 0,8834 منه من أجل سقي مساحة)

هكتارا،)لفائدة السيد بوعزاوي زهير)

التعريف) لبطاقة  الحامل  معه  ومن 

.VM931(الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

 ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

مدنرة) أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

 2021 ماي) (17 بتاريخ) (2021/4773

املسمى) العقار  على  سيجرى  الذي 

رقم) امللكية  وهادة  ذي  (44 فرح)

بالجماعة) املتواجد  (،16/18415

الترابية عين الجوهرة،)دائرة تيفلت،)

تاريخ) من  ابتداء) الخميسات،) إقليم 

نوييو) (21 غانة) إلى  (2021 11)نوييو)

بحث علني في وأن مشروع) (،2021

املاء) وجلب  ثقبين  بإيجاز  الترخيص 

منهما من أجل سقي مساحة)9,9164 

الحدادي) السيد  لفائدة  هكتارات 

التعريف) لبطاقة  الحامل  بنعاوير 

.X10199(الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

 ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

مدنرة) أصدرته  قرار  بموجب 

)لسبو رقم ح.ج) وكالة الحوض املائي)

 2021 ماي) (17 بتاريخ) (2021/4772

املسمى) العقار  على  سيجرى  الذي 

(،296 بعدد) ضمن  وراء) ذي  لبتيرة 

انت) الترابية  بالجماعة  املتواجد 

تيفلت،) دائرة  الحجامة،) بويحيى 

إقليم الخميسات،)ابتداء)من تاريخ)11 

نوييو)2021)إلى غانة)21)نوييو)2021،)

بحث علني في وأن مشروع الترخيص)

بإيجاز ثقب وجلب املاء)منه من أجل)

0,1995)هكتار لفائدة) سقي مساحة)

السيد مشواط ليلى الحامل لبطاقة)

.AB640354(التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

 ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

مدنرة) أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

 2021 ماي) (17 بتاريخ) (2021/4768

املسمى) العقار  على  سيجرى  الذي 

رقم) امللكية  وهادة  ذي  الدار  فدان 

بالجماعة) املتواجد  (،16/49026

دائرة) الترابية سيدي عال8 املصدر،)

الخميسات،) إقليم  الخميسات،)

 2021 نوييو) (11 تاريخ) من  ابتداء)

بحث) (،2021 نوييو) (21 غانة) إلى 

الترخيص) مشروع  وأن  في  علني 

منه من أجل) املاء) بئر وجلب  بإيجاز 

لفائدة) هكتارات  (2 مساحة) سقي 

السيد عال8 عثمان الحامل لبطاقة)

.X57900(التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

 ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

مدنرة) أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

 2021 ماي) (17 بتاريخ) (2021/4774

املسمى) العقار  على  سيجرى  الذي 

رقم) امللكية  وهادة  ذي  السطي  دار 

41/212،)املتواجد بالجماعة الترابية)

صفرو،)باووية صفرو،)إقليم صفرو،)

إلى) (2021 نوييو) (11 من تاريخ) ابتداء)

علني) بحث  (،2021 نوييو) (21 غانة)

بإيجاز) الترخيص  مشروع  وأن  في 

منه من أجل سقي) ثقب وجلب املاء)

هكتارا لفائدة السيد) (0,04 مساحة)

لبطاقة) الحامل  الصمد  عبد  لبحر 

.CB29411(التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

 ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدنرة) أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

 2021 ماي) (18 بتاريخ) (2021/4783

املسمى) العقار  على  سيجرى  الذي 

العقاري) الرسم  ذي  اليندوزي  ملك 

وراء) عقد  وذي  (21/65223 رقم)

املتواجد) ( (،338 ص) (399 ض بعدد)

دائرة) كلدمان،) الترابية  بالجماعة 

 7 من تاريخ) ابتداء) إقليم تازة،) تازة،)

نوييو)2021)إلى غانة)11)نوييو)2021،)

بحث علني في وأن مشروع الترخيص)

بإيجاز ثقب وجلب املاء)منه من أجل)

سقي مساحة)0,8262)هكتارا لفائدة)

السيد بنور عز الدنن والحلواط حرية)

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.Z273248و(Z57300
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وكالة الحوض املائي لسبو

 ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدنرة) أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

 2021 ماي) (12 بتاريخ) (2021/4766

الذي سيجرى على العقار املسمى ملك)

موضوع) الدولة  ألمالك  تابع  خاص 

 ILDH/CT/17/2019 الصفقة عدد)

(،01/2020 رقم) إدارية  وهادة  ذي 

تاهلة،) الترابية  بالجماعة  املتواجد 

ابتداء) تازة،) إقليم  تاهلة،) باووية 

غانة) إلى  (،2021 نوييو) (7 تاريخ) من 

16)نوييو)2021،))بحث علني في وأن)

مشروع الترخيص بإيجاز ثقب وجلب)

مساحة) سقي  أجل  من  منه  املاء)

هكتار لفائدة جماعة تاهلة) (0,3240

في شخص ممثلها القايوني.
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وكالة الحوض املائي لسبو

 ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدنرة) أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

 2021 ماي) (12 بتاريخ) (2021/4765

الذي سيجرى على العقارات املسماة)

ذي) هللا  وفضل  الثور  ظهر  فدان 

 16/31506 رقم) العقارية  الرسوم 

املتواجدة) و81/6536،) و81/6537)

الجوهرة،) عين  الترابية  بالجماعة 

الخميسات،) إقليم  تيفلت،) دائرة 

إلى) (،2021 نوييو) (7 تاريخ) من  ابتداء)

غانة)16)نوييو)2021،))بحث علني في)

ثقب) بإيجاز  الترخيص  وأن مشروع 

وجلب املاء)منه من أجل سقي مساحة)

4,50)هكتارا لفائدة السيد برد محمد)

وبرد لحسن الحامل لبطاقة التعريف)

.A121263و(A277665(الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

 ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدنرة) أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

 2021 ماي) (19 بتاريخ) (2021/4794

املسمى) العقار  على  سيجرى   الذي 

رقم) العقاري  الرسم  ذي  (2 بادو)

بالجماعة) املتواجدة  (67/8036

أكوراي،) دائرة  يعزم،) انت  الترابية 

تاريخ) من  ابتداء) الحاجب،) إقليم 

نوييو) (21 إلى غانة) (،2021 نوييو) (11

بحث علني في وأن مشروع) ( (،2021

الترخيص بإيجاز ثقب وجلب املاء)منه)

من أجل سقي مساحة)4,3620)هكتارا)

لفائدة السيد البوزري عصام وحوات)

التعريف) لبطاقة  الحامل  يادنة 

.F331783(ورقم(D188966(الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

 ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

مدنرة) أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

 2021 ماي) (18 بتاريخ) (2021/4780

املسمى) العقار  على  سيجرى  الذي 

رقم) امللكية  وهادة  ذي  يجيشة 

بالجماعة) املتواجدة  (،R/41833

الترابية عين الجوهرة،)دائرة تيفلت،)

تاريخ) من  ابتداء) الخميسات،) إقليم 

نوييو) (21 إلى غانة) (،2021 نوييو) (11

بحث علني في وأن مشروع) ( (،2021

الترخيص بإيجاز ثقب وجلب املاء)منه)

هكتارات) (2 أجل سقي مساحة) من 

لفائدة السيد وهواد عبد هللا الحامل)

.A542661(لبطاقة التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

مدنرة) أصدرته  قرار  بموجب 

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

ماي) (18 بتاريخ) ح.ج/2021/4776)

العقار) على  سيجرى  الذي  (2021

املسمى خدنجة)1))ذي وهادة امللكية)

املتواجد بالجماعة) (16/35876 رقم)

دائرة) اولحسن،) علي  انت  الترابية 

ابتداء) الخميسات،) إقليم  تيفلت،)

إلى غانة (2021 نوييو) (11 تاريخ)  من 

بحث علني في وأن) (2021 نوييو) (21

مشروع الترخيص بإيجاز ثقب))وجلب)

مساحة) سقي  أجل  من  منه  املاء)

0,9352)هكتار لفائدة السيد البراكة)

التعريف) لبطاقة  الحامل  عماد 

.HA104600(الوطنية رقم
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدنرة) أصدرته  قرار  بموجب 

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

ماي) (20 بتاريخ) ح.ج/2021/4805)

العقار) على  سيجرى  الذي  (2021

املسمى الرحمايية)9))ذي وهادة امللكية)

املتواجد بالجماعة) (07/89162 رقم)

موالي) دائرة  روا�سي،) سبع  الترابية 

يعقوب،)إقليم موالي يعقوب،)ابتداء)

إلى غانة (2021 نوييو) (14 تاريخ)  من 

بحث علني في وأن) (2021 نوييو) (24

مشروع الترخيص بإيجاز ثقب))وجلب)

مساحة) سقي  أجل  من  منه  املاء)

التراري) السيد  لفائدة  هكتارات  (5

التعريف) لبطاقة  الحامل  هللا  عبد 

.C90495(الوطنية رقم
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدنرة) أصدرته  قرار  بموجب 

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

ماي) (20 بتاريخ) ح.ج/2021/4808)

العقار) على  سيجرى  الذي  (2021

اوهاد) ذي  ( افقيرن) البحيرة  املسمى 

رقم)261)ص)230)املتواجد بالجماعة)

انموزار) دائرة  سرغينة،) الترابية 

ابتداء) بوملان،) إقليم  مرمووة،)

إلى غانة (2021 نوييو) (14 تاريخ)  من 

بحث علني في وأن) (2021 نوييو) (24

)وجلب) مشروع الترخيص بإيجاز بئر)

مساحة) سقي  أجل  من  منه  املاء)

السيدة) لفائدة  هكتارات  (0,1125

لبطاقة) الحاملة  مقدري  حفيضة 

.E146666(التعريف الوطنية رقم
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدنرة) أصدرته  قرار  بموجب 

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

ماي) (21 بتاريخ) ح.ج/2021/4818)

العقار) على  سيجرى  الذي  (2021

وراء) ذي  ( التوميات) فدان  املسمى 

املتواجد) (434 ص) (429 ضمن برقم)

بالجماعة الترابية عين الجوهرة،)دائرة)

ابتداء) الخميسات،) إقليم  تيفلت،)

إلى غانة (2021 نوييو) (18 تاريخ)  من 

بحث علني في وأن) (2021 نوييو) (28

مشروع الترخيص بإيجاز ثقب))وجلب)

مساحة) سقي  أجل  من  منه  املاء)

 STE وركة) لفائدة  هكتارات  (6,38

شخص) في  (RIGHTAGRI SARL

التعريف) لبطاقة  الحامل  ممثلها 

.QA6946(الوطنية رقم
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدنرة) أصدرته  قرار  بموجب 

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 20 بتاريخ) ح.ج/2021/4796)

على) سيجرى  الذي  (2021 ماي)

الرسم) ذي  ( بازغون) املسمى  العقار 

املتواجد) (67/14230 رقم) العقاري 

بالجماعة الترابية لقصير،)دائرة عين)

ابتداء) الحاجب،) إقليم  تاوجدات،)

إلى غانة (2021 نوييو) (14 تاريخ)  من 

بحث علني في وأن) (2021 نوييو) (24

ثقب)) بإيجاز  الترخيص  مشروع 

سقي) أجل  من  منه  املاء) وجلب 

لفائدة) هكتارات  (0,8694 مساحة)

السيد زرداب جما8 وزرداب ادريس)

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحاملين 

.D492371((ورقم(D614203(رقم
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدنرة) أصدرته  قرار  بموجب 

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

ماي) (20 بتاريخ) ح.ج/2021/4807)

العقار) على  سيجرى  الذي  (2021

الرسم) ذي  ( فويطين) بيل  املسمى 

املتواجد) (K/10220 رقم) العقاري 

بالجماعة الترابية واد الجدندة،)دائرة)

احواز مكناس،)إقليم مكناس،)ابتداء)

إلى غانة (2021 نوييو) (14 تاريخ)  من 

بحث علني في وأن) (2021 نوييو) (24

)وجلب) مشروع الترخيص بإيجاز بئر)

منه من أجل أغراض الصناعة) املاء)

)استخالص زيت ثفل الزيتون()لفائدة)

في) (STE DOMAINE M.M.A وركة)

شخص ممثلها القايوني.
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدنرة) أصدرته  قرار  بموجب 

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

ماي) (20 بتاريخ) ح.ج/2021/4797)

العقار) على  سيجرى  الذي  (2021

الرسم) ذي  ( (3 مرسيل) املسمى 

املتواجد) (K/5470 رقم) العقاري 

بالجماعة الترابية لقصير،)دائرة عين)

ابتداء) الحاجب،) إقليم  تاوجدات،)

إلى غانة (2021 نوييو) (14 تاريخ)  من 

بحث علني في وأن) (2021 نوييو) (24

وجلب) ( مشروع الترخيص بحفر بئر)

منه من أجل أغراض الصناعة) املاء)

سقي) باملاء() بنزنن  محطة  )تزويد 

لفائدة وركة) هكتار  (6000 مساحة)

في) (STE IDRISSI MADINA SARL

الحامل) القايوني  ممثلها  شخص 

رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.C260044
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مدنرة) أصدرته  قرار  بموجب 
رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
ماي) (20 بتاريخ) ح.ج/2021/4804)
العقار) على  سيجرى  الذي  (2021
الرسم) ( موضوع) (1 والداني) املسمى 
عقد) ذي  (67/4814 رقم) العقاري 
 24 بتاريخ) أرض فالحية محرر  كراء)
بالجماعة) املتواجد  (2021 مارس)
دائرة) بورزوين،) آنت  الترابية 
ابتداء) الحاجب،) إقليم  الحاجب،)
إلى غانة (2021 نوييو) (14 تاريخ)  من 
بحث علني في وأن) (2021 نوييو) (24
مشروع الترخيص بحفر ثقب))وجلب)
منه من أجل االستعما8 املنزلي) املاء)
لفائدة) هكتارات  (5 مساحة) وسقي 
شخص) في  الدنر  اجبان  تعاويية 
والداني) عمران  القايوني  ممثلها 
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.D915829(رقم
86

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مدنرة) أصدرته  قرار  بموجب 
رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
ماي) (20 بتاريخ) ج/2021/4809)
العقارين) على  الذي سيجرى  (2021
وبن) تاطوين  تغزوت  املسميين 
رقم) العقاري  الرسم  ( ذي) الطاهر 
التحفيظ) ومطلب  (13619/27
املتواجدنن) (13750/27 رقم)
دائرة) الحمام،) الترابية  بالجماعة 
ابتداء) خنيفرة،) إقليم  أكلموس،)
إلى غانة (2021 نوييو) (14 تاريخ)  من 
بحث علني في وأن) (2021 نوييو) (24
من) املاء) بجلب  الترخيص  مشروع 
ثقب مرخص من أجل سقي مساحة)
لبصيل) السيد  لفائدة  هكتارا  (3,82
لبطاقة) الحامل  معه  ومن  علي 

.V60473(التعريف الوطنية رقم
87



عدد)5667 - 28)ووا8)1442 )9)نوييو)2021)الجريدة الرسمية   12050

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدنرة) أصدرته  قرار  بموجب 

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

ماي) (19 بتاريخ) ح.ج/2021/4793)

العقار) على  سيجرى  الذي  (2021

موضوع) ايواعزة  احمري  املسمى 

K/17504)))ذي) الرسم العقاري رقم)

وهادة ادارية رقم)15/2021)املتواجد)

دائرة) بالجماعة الترابية راس جيري،)

ابتداء) الحاجب،) إقليم  اكوراي،)

إلى غانة (2021 نوييو) (11 تاريخ)  من 

بحث علني في وأن) (2021 نوييو) (21

وجلب ( مشروع الترخيص بحفر بئر)

املاء)منه من أجل االستعما8 املنزلي) (

لفائدة) هكتارات  (5 مساحة) وسقي 

الحامل) واحسانن  الهواري  السيد 

رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.D20397
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ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدنرة) أصدرته  قرار  بموجب 

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

ماي) (19 بتاريخ) ج/2021/4791)

العقار) على  سيجرى  الذي  (2021

1)ذي وهادة امللكية املسمى مبروكة)

11931/59)املتواجد بالجماعة) )رقم)
عين) دائرة  الجمعة،) عين  الترابية 
من) ابتداء) مكناس،) إقليم  عرمة،)
غانة إلى  (2021 نوييو) (11  تاريخ)
بحث علني في وأن) (2021 نوييو) (21
من) املاء) بجلب  الترخيص  مشروع 
واد الردم من أجل سقي مساحة)65 
هكتارات لفائدة السيد املرزوقي علي)
التعريف) لبطاقة  الحامل  معه  ومن 

.D476941(الوطنية رقم
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مدنرة) أصدرته  قرار  بموجب 
رقم لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

ماي) (19 بتاريخ) ح.ج/2021/4792) (

العقار) على  سيجرى  الذي  (2021

املسمى دحمان)1)ذي الرسم العقاري)

رقم)05/72284)))املتواجد بالجماعة)

عين) دائرة  هللا،) حرز  آنت  الترابية 

ابتداء) الحاجب،) إقليم  تاوجدات،)

إلى غانة (2021 نوييو) (11 تاريخ)  من 

بحث علني في وأن) (2021 نوييو) (21

مشروع الترخيص بإيجاز ثقب))وجلب)

مساحة) سقي  أجل  من  منه  املاء)

3,2117)هكتارات لفائدة السيد عبد)

العزيز عاكف واحمد عاكف الحامل)

رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.C1419(و رقم(A220207
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