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إعالن بإوداع  ونشر مشروع  مرس1م يعلن أن املنفعة العامة تق�سي بإحداث 

مدرسة عثمان ابن عفان بجماعة تاك1 يت إقل6م زاك1رة وبنزع ملك6ة 

12670القطعة األرض6ة الالزمة لهذا الغرض..................................................... 

إعالن عن وضع  ونشر مشروع  استدراكي تعدولي ملشروع املرس1م الصادر 

بالجريدة الرسم6ة عدد 5400 بتاريخ 27 أبريل 2016 الذي يعلن أ ه 

من املنفعة العامة بناء الطريق الس6ار الرابط بين برش6د وت6ط امل6ل 

من ن.ك 000+0 إلى ن.ك 000+9 )مقطع إقل6م برش6د) وبنزع ملك6ة 

12672القطع األرض6ة الالزمة لذلك................................................................... 

الرسم6ة الجريدة  في  املنش1ر  صه  املرس1م  ملشروع  تعدولي   استدراك 

القا 1 6ة  باإلعال ات  الخاصة   ،2011 و1ل16   20 بتاريخ   5151 عدد   

والقضائ6ة واملعلن أ ه من املنفعة العامة تزويد مدونة مراكش باملاء 

12673الشروب ا طالقا من قناة الروكاد )إقل6م الح1ز)................................... 

 5595 عدد  الرسم6ة  بالجريدة  الصادر  املرس1م  ملشروع  تعدولي  استدراك 

بتاريخ 22 وناور 2020 بإعالن أن املنفعة العامة تق�سي بإ جاز الشطر 

الثاني من مشروع اإلعداد اله6دروفالحي لسهل سايس وبنزع ملك6ة 

أهل  بجماعة  الغرض  لهذا  الالزمة  لألحباس  التابعة  األرض6ة   القطع 

 س6دي لحسن وجماعة اغبال1 اق1رار وجماعة س6دي و1سف بن أحمد

12674-إقل6م صفرو........................................................................................... 

إعالن عن وضع  ونشر مشروع  مقرر التخلي وأذن بالتخلي عن ملك6ة القطع 

األرض6ة الالزمة إل جاز تعل6ة سد املختار الس1�سي )منطقة األشغال 

12675والطريق املؤدوة إلى السد) بإقل6م تارودا ت )جماعة أوزي1ة)................ 

 5430 عدد  الرسم6ة  بالجريدة  املنش1ر  املرس1م  ملشروع  تعدولي  استدراك 

بتاريخ 23  1فمبر 2016 واملعلن أ ه من املنفعة العامة إ جاز قناة الجر 

 ................. 12744الجه1ية لدائرة الريف )جماعة أوالد أمغار) إقل6م الدري1ش
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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

ولتزم املعلن1ن في م6دان اإلشهار القا 1ني إثبات ه1يتهم والسلطات املسندة إليهم.
وال تتحمل اإلدارة أوة مسؤول6ة ف6ما وتعلق بمضم1ن اإلعال ات.

 I.  -  إعالنات قانونية
ف6دسان مروك ش ذ م م

مقاول في عمل املحاسبة

KHAIAT ET FILS
تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

 2021 أبريل) (28 بتاريخ) ومسجل 

تأسيس) لقا 1ن  وطبقا  بطنجة 

شركة) تأسست  باملغرب،) الشركات 

ذات املميزات التال6ة):

االسم):)الخ6اط وأوالده.

ذات) شركة  (: القا 1ني) الشكل 

مسؤول6ة محدودة ش ذ م م.

الهدف):)هجف الشركة في املغرب)

أو في الخارج،)النقل الطرقي للبضائع)

عامة) وبصفة  البناء) م1اد  وب6ع 

والصناع6ة) املال6ة  العمل6ات  كل 

صلة) ذات  والعقارية  والتجارية 

مباشرة أو غير مباشرة بعمل الشركة.

الع1امة) حي  (: االجتماعي) املقر 

الشطر)2)رقم)4810،)الطابق األر�سي)

طنجة.

املدة):)99)سنة.

رأسمال لشركة،)حرر في)100.000 

حصة) (100 إلى) تقس6مه  وتم  درهم 

ال1احدة،) للحصة  درهم  (1000 من)

إلى) (1 بالكامل ومرقمة من) مدف1عة 

100)وت1زيعها على النح1 التالي):

حصة) (80 الس6د الخ6اط محمد)

ب)80.000)درهم.

حصة) (10 الخ6اط احمد) الس6د 

ب)10.000)درهم.

الس6د الخ6اط  افع)10)حصة ب)

10.000)درهم.

100)حصة ب) رأس مال الشركة)
100.000)درهم.

:)تسير الشركة وملدة غير) التس6ير)
املساهمين) احد  من طرف  محدودة 

الس6د الخ6اط محمد.
فاتح) من  تبتدئ  (: املال6ة) السنة 
كل) من  ديسمبر  (31 في) وتنتهي  وناور 

سنة.
بالسجل) الشركة  تسج6ل  وتم 
التجارية) املحكمة  لدى  التجاري 
2021،)تحت) 27)ماي) بطنجة بتاريخ)

رقم)116813.
1 P

 COMPTOIR PARA
COSMETICS

SARL AU
رأسمالها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : 84 تجزئة فضلي 
حي واد الدهب محل رقم 1، تمارة

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
تأسيس شركة) تم  (،2021 23)أبريل)
تحمل اسم ك1 ط1ار بارا ك1سم6ت6ك)
ش ذ م م ش و تت1فر على املميزات)

التال6ة):
تجزئة) (،84 (: االجتماعي) املقر 
(،1 فضلي حي واد الدهب محل رقم)

تمارة.
تاجر) (: االجتماعي) الهدف 

مستلزمات ول1ازم الص6دل6ات.
ب6ع وشراء)مستحضرات التجم6ل.

مدة االستمرار):)99)سنة.
درهم) (100.000 (: املال) رأس 
مقسم إلى)1000)حصة من فئة)100 

درهم م1زع كما ولي):

البزاز) الضحى  شمس  الس6دة 

1000)حصة.

التس6ير):)تم تع6ين الس6دة شمس)

ملدة) للشركة  كمسيرة  البزاز  الضحى 

غير محدودة.

من) تبتدئ  (: االجتماع6ة) السنة 

فاتح وناور وتنتهي في)31)ديسمبر.

لتك1ين) (%5 بعد اقتطاع) (: األرباح)

و1زع) القا 1ني،) االحت6اط  صندوق 

الباقي على الشركاء)حسب حصصهم.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

السجل) تحت  بتمارة  االبتدائ6ة 

التجاري رقم)133211.

2 P

NATURE AREA
بمقت�سى عقد عرفي حرر بالرباط)

في)20)ديسمبر)2019،)قد تم تأسيس)

محدودة،) مسؤول6ة  ذات  شركة 

.NATURE AREA

ب6ع) محطة  (: االجتماعي) الهدف 

املحروقات.
 5.000.000 (: الشركة) رأسمال 

درهم مقسمة إلى)50.000)حصة من)

 AJK(فئة)100)درهم للحصة ال1احدة

HOLDING 999)حصة.

أوحج1 عبد الحق)49.000)حصة.

املكي بفقيرة حصة واحدة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع)

السجل الجاري.

من فاتح وناور إلى) (: السنة املال6ة)

31)دسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى التي تبتدئ من تاريخ التسج6ل.

أب1) ز قة  (،11 (: االجتماعي) املقر 

حن6فة،)أكدال،)الرباط.

املسير):)املكي بفقيرة.

((: التجاري) بالسجل  التق66د  رقم 

152255)بتاريخ)26)ماي)2021.
من أجل االستخالص والب6ان

3 P

NORSA TRADING

SARL

بمقت�سى جمع عام استثنائي حرر)

في الرباط بتاريخ)25)ماي)2021،)قرر)

 NORSA TRADING شركة) شركاء)

ش م م ما ولي):

أصبح) الذي  النشاط  ت1س6ع 

كالتالي):

لل1جبات) مطعم  مقهى،) مطعم،)

الخف6فة.

وجبات) تحضير  الحفالت،) مم1ل 

الطعام أو الت1ص6ل للمنازل،)تحضير)

وجم6ع) العمل  وجبات  الحفالت،)

حفالت االستقبال.

االستيراد والتصدور.

التجارة.

تقدمي الخدمات.

القا 1ن) من  (3 املادة) تعدول 

األسا�سي للشركة.

بكتابة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 

ماي) (28 بتاريخ) (114997 تحت رقم)

.2021

4 P
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STE PLAZA ESTATE
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

رأسمالها : 100.000 درهم
املقر االجتماعي : 59، إقامة م1الي 

عبد العزيز، شارع م1الي عبد العزيز 
رقم 4 القن6طرة
تأسيس شركة

بالقن6طرة) عرفي  عقد  بمقت�سى 
وضع) تم  (،2021 أبريل) (28 بتاريخ)
ذات) لشركة  األسا�سي  القا 1ن 
بامل1اصفات) املحدودة  املسؤول6ة 

التال6ة):
 STE PLAZA ESTATE (: التسم6ة)

.SARL
ذات) شركة  (: القا 1ني) الشكل 

املسؤول6ة املحدودة.
إقامة) (،59 (: االجتماعي) املقر 
م1الي عبد العزيز،)شارع م1الي عبد)

العزيز رقم)4،)القن6طرة.
م1ض1ع الشركة):
اإلنعاش العقاري.

ته6يئ التجزئات وبناوة العمارات.
األشغال املختلفة.

االستيراد والتصدور.
عالقة) له  ما  كل  عامة  وبصفة 

بنشاط الشركة.
مبلغ) في  حدد  (: الشركة) رأسمال 
 1000 إلى) مقسم  درهم  (100.000
درهم) (100 بق6مة) اجتماع6ة  حصة 
مكتتبة) ( بكاملها،) محررة  لل1احدة،)

وم1زعة على الشركاء)كالتالي):
 400 الس6د محمد األمين الزيزي)

حصة.
الس6د محمد الزيزي)300)حصة.

العلمي) مشيش  أم6نة  الس6دة 
300)حصة.

املدة):)99)سنة.
أسند إلى الس6د محمد) (: التس6ير)
مغرب6ة،) الجنس6ة  الزيزي،) األمين 
رقم) ال1طن6ة  للبطاقة  الحامل 

G900071)ملدة غير محدودة.
التجاري) بالسجل  التق66د  تم 
باملحكمة االبتدائ6ة بالقن6طرة تحت)

رقم)60595)بتاريخ)12)ماي)2021.
5 P

INTERWAY TP
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة 

بشريك وح6د
املقر االجتماعي : 15 زاوية ز قة 
إشب6ل6ة وس1س، الشقة رقم 7، 

القن6طرة
تح1يل املقر االجتماعي

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
الغير العادي بتاريخ)27)أبريل)2021،)
(،INTERWAY TP SARL AU لشركة)

تقرر ما ولي):
املقر) تح1يل  على  املصادقة 
االجتماعي من)15)زاوية ز قة إشب6ل6ة)

وس1س،)الشقة رقم)7،)القن6طرة.
إلى العن1ان الجدود):)زاوية م1الي)
اسماع6ل وز قة إدريس األكبر رقم)8،)

القن6طرة.
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
رقم) تحت  بالقن6طرة  االبتدائ6ة 

82594)بتاريخ)25)ماي)2021.
6 P

LAOUINA MENUISERIE
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة 

بشريك وح6د
رأسالها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : 26 ز قة أبي 
زرعةن، 39 شارع م1الي عبد العزيز 

و86 مكرر، شارع م1الي
 عبد الرحمان عمارة A، إقامة 

الرض1ان، مكتب رقم 7، القن6طرة
تأسيس شركة

مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 
بالقن6طرة تم وضع القا 1ن األسا�سي)
املحدودة) املسؤول6ة  ذات  لشركة 
امل1اصفات) ذات  وح6د  بشريك 

التال6ة):
 LAOUINA (: التسم6ة)

.MENUISERIE SARL AU
ذات) شركة  (: القا 1ني) الشكل 

املسؤول6ة املحدودة بشريك وح6د.
ز قة) (26 (: االجتماعغي) املقر 
عبد) م1الي  شارع  (39 زرعة،) أبي 
شارع م1الي عبد) مكرر،) العزيز و86)
إقامة الرض1ان،) (،A الرحمان عمارة)

مكتب رقم)7،)القن6طرة.

م1ض1ع الشركة):

املقاولة في  قل األشخاص.

املقاولة في  قل البضائع.

أو) املختلفة  األشغال  في  املقاولة 

البناء.

رأسمال)) حدد  (: الشركة) رأسمال 

درهم) (100.000 مبلغ) في  الشركة 

اجتماع6ة) حصة  (1000 إلى) مقسم 

محررة) لل1احدة،) درهم  (100 بق6مة)

بكاملها،)مكتتبة وم1زعة على الشركاء)

كالتالي):

 1000 لع1ينة) و1سف  الس6د 

حصة.

املدة):)99)سنة.

التس6ير):)أسند إلى الس6د و1سف)

لع1ينة.

من فاتح وناور إلى) (: السنة املال6ة)

31)ديسمبر.

التجاري) بالسجل  التق66د  تم 

باملحكمة االبتدائ6ة بالقن6طرة تحت)

رقم)60747)بتاريخ)26)ماي)2021.

7 P

GREEN ILAND
شركة ذات مسؤول6ة محدودة

ذات شريك وح6د

رأسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : 268 بلزط ف 1 

املغرب العربي، القنطيرة

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

االستثنائي املنعقد و1م)7)ماي)2021،)

ذات) للشركة  ال1ح6د  الشريك  قرر 

اولند») «كرين  املحدودة) املسؤول6ة 

والكائن) درهم  (100.000 رأسمالها)

 268 بالقن6طرة) االجتماعي  مقرها 

الحل) العربي،) املغرب  (1 ف) بل1ك 

تاريخه،) من  وذلك  للشركة  املبكر 

وبالتالي تصف6تها ودوا كما عين الجمع)

العام الس6د خالد ال1ردي كمصفي)

ال1اسعة) السلط  ومنحه  للشركة 

النهاء)العمل6ات الجارية للشركة،)ب6ع)

أص1ل الشركة وتأدوة دو1نها.

باملقر) التصف6ة  مقر  حدد 

االجتماعي للشركة وإلى هذا العن1ان)

والكتابات) ال1ثائق  جم6ع  ترسل 

املتعلقة بالتصف6ة.

كتابة) لدى  القا 1ني  اإلوداع  تم 

االبتدائ6ة) باملحكمة  الضبط 

(،2021 ماي) (25 بتاريخ) بالق6نطرة 

تحت رقم)82592.

8 P

AGRITOUMI
شركة ذات مسؤول6ة محدودة 

بشريك وح6د
رأسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : حي ال6م1ن بل1ك 

10 رقم 12 س6دي سل6مان

مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 

أبريل) (10 بتاريخ) سل6مان  بس6دي 

األسا�سي) القا 1ن  وضع  (،2021

محدودة) مسؤول6ة  ذات  لشركة 

خاص6اتها) لتك1ن  وح6د  بشريك 

كالتالي):

.AGRITOUMI(:(التسم6ة

ب6ع املنت1جات واملعدات) (: الهدف)

الفالح6ة.
الل6م1ن) حي  (: االجتماعي) املقر 

بل1ك)10)رقم)12)-)س6دي سل6مان.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التسج6ل النهائي بالسجل التجاري.
رأس املال):)100.000)درهم م1زع)

درهم) (100 100)حصة من فئة) على)

للحصة ال1احدة.

الشركاء):)الشريك ال1ح6د الس6د)

عمر الت1مي)1000)حصة.

السنة االجتماع6ة):)من فاتح وناور)

إلى)31)ديسمبر.

:)الشريك ال1ح6د الس6د) التس6ير)

عمر الت1مي.

قد تم تسج6ل الشركة بالسجل)

االبتدائ6ة) املحكمة  لدى  التجاري 

(،2021 ماي) (21 بتاريخ) بالقن6طرة 

تحت رقم)130.

9 P
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ALLIANCE FRUIT
SARL AU

الرأسمال االجتماعي : 100.000 

درهم

املقر االجتماعي : زاوية شارع 

مصطفى الرافي وشارع طنجة إقامة 

بالزير 14 مكتب 7 - القن6طرة

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات شريك وح6د

العام) الجمع  عقد  بم1جب 

ماي) (11 بتاريخ) املؤرخ  التأسي�سي 

ذات) شركة  تأسست  (،2021

مسؤول6ة محدودة ذات شريك وح6د)

في الخصائص التال6ة):

اسم) الشركة  تحمل  (: التسم6ة)

.ALLIANCE FRUIT SARL AU

لها كم1ض1ع) الشركة  (: امل1ض1ع)

العمل6ات) الخارج  في  كما  املغرب  في 

التال6ة):

التس6ير واالستغالل الزراعي.

في) محدد  (: االجتماعي) الرأسمال 

 1000 درهم مقسمة على) (100.000

للحصة) درهم  (100 فئة) من  حصة 

ال1احدة على الشكل التالي):

 1000 الحك6م) عبد  املهداوي 

حصة.

املقر) و1جد  (: االجتماعي) املقر 
شارع) زاوية  (: بالقن6طرة) االجتماعي 

مصطفى الرافي وشارع طنجة إقامة)

بالزير)14)مكتب)7.

املدة):)مدة الشركة محددة في)99 

سنة ابتداء)من و1م التأسيس.

ويسيرها) الشركة  ودور  (: اإلدارة)

عبد) املهداوي  ال1ح6د  املسؤول 

الحك6م ملدة غير محدودة.

القا 1ني) لالحت6اط  (5% (: األرباح)

لقرار) تبعا  وضاف  أو  و1زع  والباقي 

الشركاء.

تم باملحكمة االبتدائ6ة) (: اإلوداع)

(،2021 ماي) (25 بتاريخ) بالقن6طرة 
التجاري) السجل  (،3209 رقم) تحت 

رقم)60731)بالقن6طرة.

10 P

مكتب األستاذ أ اس الب1عناني

م1ثق

44،)شارع محمد الدو1ري مكتب رقم)1))بجا ب)

مصرف املغرب)،)القنطيرة

الهاتف):)0537360230

0537360219

BINAYATE AL FIRDAOUS
تأسيس

بمقت�سى عقد رسمي حرر بدو1ان)

م1ثق) الب1عناني،) أ اس  األستاذ 

(،2021 أبريل) (7 بتاريخ) بالقن6طرة 

املسؤول6ة) ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة))بامل1اصفات التال6ة):

التسم6ة):)شركة بناوات الفردوس)

ش ذ م م.

الهدف):)تختص الشركة في املغرب)

ولصالح) لصالحها  الخارد  في  كما 

الغير،)وذلك في املجاالت االت6ة):

شراء) وخاصة  العقاري  اإلنعاش 

عمارات) بناء) للبناء،) قابلة  عقارات 

كلها) ب6عها  العقارات،) هاته  على 

تجزئة) جملة أو كل شقة على حدة،)

األرا�سي.

أشغال) مراقبة  متابعة  دراسة،)

)طريق) عمالء) عن  والبحث  البناء،)

التجارة))أو العقارية،)املرتبطة بصفة)

مباشرة أو غير مباشرة كلها أو جزئ6ا)

أو م1اض6ع مشابهة) بامل1ض1ع أعاله،)

التي من شأنها أن تسهل تحق6ق) أو 

الهدف االجتماعي وازدهاره.

 59 القن6طرة) (: االجتماعي) املقر 

شارع) العزيز،) عبد  م1الي  إقامة 
م1الي عبد العزيز،)رقم)4.

املدة):)99)سنة.

 100.000 (: االجتماعي) الرأسمال 

درهم مقسمة إلى)1000)حصة بمبلغ)

ما) إلى  مقسمة  لل1احدة  درهم  (100

ولي):
الس6د شك6ب الحل1ي) (: الشركاء)

340)حصة.

الس6د محمد محرز)330)حصة.

الس6د حسين م6ك1)330)حصة.

والباقي) محف1ظة  (%5 (: األرباح)

شكل) على  الشركاء) بين  م1زع 

مداخ6ل.

الشركة) تس6ير  يعهد  (: اإلدارة)
الس6د شك6ب) إلى  باسمها  والت1ق6ع 
الحل1ي،)القاطن ب6ئر الرامي الغرب6ة،)
القن6طرة والس6د محمد) (،255 ف6ال)
محرز القاطن بز قة)11)رقم)48،)حي)

معم1رة،)القن6طرة.
رقم السجل التجاري):)60667.

11 P

TRANS MUSYAM
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة 

بشريك وح6د
املقر االجتماعي : الز قة 103 رقم 4، 

حي الن1ر الطابق األول، القن6طرة
السجل التجاري رقم 54237 

القن6طرة
ت1ف6ت حصص اجتماعي

وتع6ين مسير جدود
العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
 TRANS لشركة) العادي  الغير 

MUSYAM SARL)تقرر ما ولي):
 500 تف1يت) على  املصادقة 
الس6د) ملك  في  اجتماع6ة  حصة 
مصطفى وماني لفائدة الس6د زرقين)
الشكل) تح1يل  مع  اإلاله،) عبد 
القا 1ني للشركة لتصبح شركة ذات)
شركة) ع1ض  املحدودة  املسؤول6ة 
بشريك) املحدودة  املسؤول6ة  ذات 

وح6د.
وماني) مصطفى  الس6د  تع6ين 

مسير وح6د للشركة.
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
رقم) تحت  بالقن6طرة  االبتدائ6ة 

82567)بتاريخ)24)ماي)2021.
12 P

ACHRAF PROPRE NET
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة 

بشريك وح6د
 A املقر االجتماعي : حي املنزه، سكت1ر

رقم 24، القن6طرة
السجل التجاري رقم 48597 

القن6طرة
الحل املبكر للشركة

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
شركة) شركاء) قرر  العادي،) الغير 
شركة) (ACHRAF PROPRE NET
بشريك) املحدودة  املسؤول6ة  ذات 

وح6د ما ولي):

املبكر) الحل  على  املصادقة 
للشركة.

ابل6ل6طة،) محمد  الس6د  تع6ين 
بصفته مصفي للشركة.

الشركة) تصف6ة  مقر  تحدود 
بالعن1ان التالي):

(،24 رقم) (A سكت1ر) املنزه،) حي 
القن6طرة.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
ماي) (25 االبتدائ6ة بالقن6طرة بتاريخ)

2021،)تحت رقم)82595.
13 P

 STE ULTIMATE BUSINESS
TEAM CALL

شركة ذات املسؤول6ة املحدودة 
بشريك وح6د

رأسمالها : 100.000 درهم
املقر االجتماعي : شارع محمد 

الخامس، رقم 354، الطابق الرابع 
الشقة رقم 14، القن6طرة

تأسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم) (،2021 ماي) (6 بتاريخ) بالقن6طرة 
وضع القا 1ن األسا�سي لشركة ذات)
وح6د) بشريك  املحدودة  املسؤول6ة 

ذات امل1اصفات التال6ة):
 STE ULTIMATE (: التسم6ة)

.BUSINESS TEAM CALL
ذات) شركة  (: القا 1ني) الشكل 

املسؤول6ة املحدودة بشريك وح6د.
محمد) شارع  (: االجتماعي) املقر 
الرابع) الطابق  (،354 رقم) الخامس 

الشقة رقم)14،)القن6طرة.
م1ض1ع الشركة):)مركز اإلتصال.

رأسمال) حدد  (: الشركة) رأسمال 
درهم) (100.000 مبلغ) في  الشركة 
اجتماع6ة) حصة  (1000 إلى) مقسم 
محررة) لل1احدة،) درهم  (100 بق6مة)
على) وم1زعة  مكتتبة،) بكاملها،)

الشركاء)كالتالي):
اإلدري�سي) األزمي  محمد  الس6د 

1000)حصة.
املدة):)99)سنة.
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)التس6ير):)أسند إلى الس6د محمد)

األزمي اإلدري�سي.

بالسجل) القا 1ني  اإلوداع  تم 

االبتدائ6ة) باملحكمة  التجاري 

بتاريخ) (82600 بالقن6طرة تحت رقم)

25)ماي)2021.

14 P

DAGI-TRIPS
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة 

بشريك وح6د
رأسمالها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : 788 بئر الرامي 

الجن1ب6ة القن6طرة

تأسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالقن6طرة،)تم وضع القا 1ن األسا�سي)

املحدودة) املسؤول6ة  ذات  لشركة 

امل1اصفات) ذات  وح6د  بشريك 

التال6ة):

 DAGI-TRIPS SARL (: التسم6ة)

.AU

ذات) شركة  (: القا 1ني) الشكل 

املسؤول6ة املحدودة بشريك وح6د.

بئر الرامي) (788 (: املقر االجتماعي)

الجن1ب6ة القن6طرة.

:) قل) الشركة) م1ض1ع 

املستخدمين.
رأسمال) حدد  (: الشركة) رأسمال 

درهم) (100.000 مبلغ) في  الشركة 

اجتماع6ة) حصة  (1000 إلى) مقسم 

محررة) لل1احدة،) درهم  (100 بق6مة)

بكاملها،)مكتتبة وم1زعة على الشكاء)

كالتالي):

الس6د خل6ل بلك1ت)1000)حصة.

املدة):)99)سنة.

أسند إلى الس6د خل6ل) (: التس6ير)

بلك1ت.

من فاتح وناور إلى) (: السنة املال6ة)

31)ديسمبر.
التجاري) بالسجل  التق66د  تم 

باملحكمة االبتدائ6ة بالقن6طرة تحت)
رقم)60751)بتاريخ)26)ماي)2021.

15 P

SAQUARE TRAV
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة 

بشريك وح6د
رأسمالها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : 30 شارع اإلمام علي 
مكتب رقم 2، القن6طرة

تأسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 
بالقن6طرة،)تم وضع القا 1ن األسا�سي)
املحدودة) املسؤول6ة  ذات  لشركة 
امل1اصفات) ذات  وح6د  بشريك 

التال6ة):
 SAQUARE TRAV (: التسم6ة)

.SARL AU
ذات) شركة  (: القا 1ني) الشكل 

املسؤول6ة املحدودة بشريك وح6د.
30)شارع اإلمام) (: املقر االجتماعي)

علي مكتب رقم)2)القن6طرة.
في) املقاولة  (: الشركة) م1ض1ع 

األشغال املختلفة أو البناء.
تاجر.

رأسمال) حدد  (: الشركة) رأسمال 
درهم) (100.000 مبلغ) في  الشركة 
اجتماع6ة) حصة  (1000 إلى) مقسم 
محررة) لل1احدة،) درهم  (100 بق6مة)
بكاملها،)مكتتبة وم1زعة على الشكاء)

كالتالي):
 1000 الن6حة) محمد  الس6د 

حصة.
املدة):)99)سنة.

أسند إلى الس6د محمد) (: التس6ير)
الن6حة.

من فاتح وناور إلى) (: السنة املال6ة)
31)ديسمبر.

التجاري) بالسجل  التق66د  تم 
باملحكمة االبتدائ6ة بالقن6طرة تحت)

رقم)60781)بتاريخ)28)ماي)2021.
16 P

ABBARA TRANS
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة 

بشريك وح6د
رأسمالها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : 143 تجزئة 
ك1رس6كا، الطابق األول، القن6طرة

تأسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 
القا 1ن) وضع  تم  بالقن6طرة،)
املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ذات) وح6د  بشريك  املحدودة 

امل1اصفات التال6ة):

 ABBARA TRANS (: التسم6ة)

.SARL AU

ذات) شركة  (: القا 1ني) الشكل 

املسؤول6ة املحدودة بشريك وح6د.

تجزئة   143 (: االجتماعي) املقر 

ك1رس6كا، الطابق األول،)القن6طرة.

:) قل) الشركة) م1ض1ع 

املستخدمين.
رأسمال) حدد  (: الشركة) رأسمال 

درهم) (100.000 مبلغ) في  الشركة 

اجتماع6ة) حصة  (1000 إلى) مقسم 

محررة) لل1احدة،) درهم  (100 بق6مة)

بكاملها،)مكتتبة وم1زعة على الشكاء)

كالتالي):

الس6د محمد بدري)1000)حصة.

املدة):)99)سنة.

أسند إلى الس6د محمد) (: التس6ير)

بدري.

من فاتح وناور إلى) (: السنة املال6ة)

31)ديسمبر.
التجاري) بالسجل  التق66د  تم 

باملحكمة االبتدائ6ة بالقن6طرة تحت)
رقم)60771)بتاريخ)27)ماي)2021.

17 P

HARVI TRAV
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة 

بشريك وح6د
رأسمالها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : ز قة 2 رقم 29،

حي معم1رة الساكن6ة، القن6طرة

تأسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالقن6طرة،)تم وضع القا 1ن األسا�سي)

املحدودة) املسؤول6ة  ذات  لشركة 

امل1اصفات) ذات  وح6د  بشريك 

التال6ة):

 HARVI TRAV SARL (: التسم6ة)

.AU

ذات) شركة  (: القا 1ني) الشكل 

املسؤول6ة املحدودة بشريك وح6د.
: ز قة 2 رقم 29  املقر االجتماعي)

حي معم1رة،)القن6طرة.

:) قل) الشركة) م1ض1ع 

املستخدمين.

األشغال املختلفة.

مقاول في البناء.

رأسمال) حدد  (: الشركة) رأسمال 

درهم) (100.000 مبلغ) في  الشركة 

اجتماع6ة) حصة  (1000 إلى) مقسم 

محررة) لل1احدة،) درهم  (100 بق6مة)

بكاملها،)مكتتبة وم1زعة على الشكاء)

كالتالي):

الس6د العربي  اجح)1000)حصة.

املدة):)99)سنة.

:)أسند إلى الس6د العربي) التس6ير)

 اجح.

من فاتح وناور إلى) (: السنة املال6ة)

31)ديسمبر.
التجاري) بالسجل  التق66د  تم 

باملحكمة االبتدائ6ة بالقن6طرة تحت)

رقم)60773)بتاريخ)27)ماي)2021.

18 P

 CAPBANI شركة

CONSULTING
ش.ذ.م.م ذات شريك وح6د

تغ6ير تسم6ة الشركة
وت1س6ع الغرض االجتماعي

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم) (2021 ماي) (20 و1م) بالقن6طرة 

تحدود ما ولي تبعا للمحضر.

إلى) الشركة  تسم6ة  تغ6ير 

.BEYOND SOLUTIONS

مؤرخ) عرفي  عقد  وبمقت�سى 

تم) (2021 بالقن6طرة و1م فاتح و1 16)

تحدود ما ولي تبعا للمحضر.

ت1س6ع الغرض االجتماعي بإضافة)

النشاط التالي):)الهندسة واالستشارة)

واملراقبة.

كتابة) لدى  القا 1ني  اإلوداع  تم 

االبتدائ6ة) باملحكمة  الضبط 

بالقن6طرة بتاريخ)7)و1 16)2021)تحت)

رقم)82908.
للضبط والنشر

19 P
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شركة حبوب الضمان

شركة محدودة املسؤول6ة

الرأسمال االجتماعي : 2.000.000 

درهم

 LOT 14 POLE : املقر االجتماعي

 URBAIN RAS ELMA AIN CHKEF

S6 FES

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

(،2021 أبريل) (15 بتاريخ) املنعقد 

باملقر االجتماعي للشركة تقرر ما ولي):

 LOT 14  قل املقر االجتماعي إلى)

 PLOE URBAIN RAS ELMA AIN

.CHKEF S6 FES

بكتابة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

بفاس) التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم) تحت  (،2021 ماي) (28 بتاريخ)

.2584

السجل التجاري رقم)59389.

20 P

DIGIHOST

SARL AU

تم تأسيس شركة ذات مسؤول6ة)

دات) وح6د،) وشريك  محدودة 

امل1اصفات التال6ة):

م) م  ش  (DIGIHOST (: التسم6ة)

ش و.

املقر):)21)ساحة أب1 بكر الصدوق)

شقة رقم)8)أكدال،)الرباط.

النشاط التجاري):

املعل1م6ات))املعدات والل1ازم).

االستشارات اإلدارية.

االستيراد والتصدور.

املدة):)99)سنة.

درهم،) (100.000 (: املال) راس 

مقسم إلى)1000)حصة من فئة)100 

درهم،)مؤدات كاملة،)بحاملها الس6د)

حاتم ال1ارثي.

ملدة غير) :)حاتم ال1ارتي،) التس6ير)

محدودة.

بالسجل) تم  (: القا 1ني) اإلوداع 
التجاري للمحكمة التجارية بالرباط)
ماي) (27 بتاريخ) (114964 تحت رقم)

.2021
(: التجاري) بالسجل  التق6د  رقم 

.152293
21 P

ARP
شركة ذات مسؤول6ة محدودة

رأسمالها : 300.000 درهم
مقرها االجتماعي : كلم 3 الحي 
الصناعي عين عت6ق، الرباط

رقم السجل التجاري : 92893
بمقت�سى الجمع العام غير العادي)
أبريل) (27 بتاريخ) املنعقد  للشركاء)

2021،)تم تقرير ما ولي):
واحدة) على  قل حصة  امل1افقة 
 AR الشركة) بين  درهم  (100 قدرها)
محمد) والس6د  (CORPORATION
عادل رتابي الحامل البطاقة ال1طن6ة)

.BE77444(رقم
باستبدال) القا 1ني  الشكل  تغ6ير 
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات)
شريك وح6د إلى شركة ذات مسؤول6ة)

محدودة.
بكتابة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 
بالرباط بتاريخ)27)ماي)2021،)تحت)

رقم)114982.
22 P

MONDIAL DU NORD
تأسيس

28)ماي) وفقا لعقد عرفي حرر في)

2021،)تم تأسيس شركة ذات امليزات)
التال6ة):

 MONDIAL DU (: التسم6ة)
.NORD

االستيراد) (: االجتماعي) الهدف 
والتصدور وجم6ع معامالت تجارية.

املقر االجتماعي):)التجزئة الخضراء)
رقم)183)العرائش.

في) حدد  الشركة  مال  رأس 
 1000 إلى) مقسمة  درهم  (100.000

حصة م1زعة كالتالي):

 1000 املزكلدي) الس6د مصطفى 

حصة.

ويدورها) الشركة  يسير  (: التس6ير)

الس6د مصطفى املركلدي.

تم في محكمة) (: اإلوداع القا 1ني)

ماي) (28 في) بالعرائش  االبتدائ6ة 

.2021

السجل التجاري رقم)6203.

للخالصة والب6ان

23 P

 STE ELECTRIC ECOLOGIE

CARS - EEC

SARL AU

CAPITAL : 100.000 DHS

 SIEGE : CASABLANCA 6 RUE(DE

LA(FRATERNITE 5EME(ETAGE

تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 
املحدودة ذات الشريك ال1ح6د

املؤرخ) العرفي  العقد  بمقت�سى 

فبراور) (23 بتاريخ) الب6ضاء) بالدار 

الشركة) تأسيس  تم  قد  (،2021

ELECTRIC ECOLOGIE CARS)ذات)

االسم املختصر)EEC)ذات املسؤول6ة)

املحدودة ذات الشريك ال1ح6د والتي)

مميزاتها كالتالي):

ذات) شركة  (: القا 1ني) الشكل 

الشريك) ذات  املحدودة  املسؤول6ة 

ال1ح6د.

كل ما وخص) (: الهدف االجتماعي)

الس6ارات الكهربائ6ة والب6ئ6ة.

املقر االجتماعي):)6)ز قة األخ1ة،)،)

الطابق)5،)الدار الب6ضاء.

من) ابتداءا  سنة  (99 (: املدة)

التسج6ل في السجل التجاري.

الرأسمال):)حدد في مبلغ)100.000 

حصة من) (1000 إلى) درهم مقسمة 

مدف1ع) لل1احدة  درهم  (100 فئة)

ال1ح6د) املساهم  من طرف  بالكامل 

الس6د محمد العراقي.

:)ستلتزم الشركة) التس6ير اإلداري)

محمد) للس6د  الفريد  بالت1ق6ع 

العراقي.

فاتح) من  ابتداءا  (: املال6ة) السنة 

وناور إلى)31)ديسمبر.

بكتابة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار)

الب6ضاء)بتاريخ)26)ماي)2021،)تحت)
رقم)779797.

24 P

 STE DIFFUSION

 MOTOCYCLE

AUTOMOBILE D M A
SARL

راسمالها : 8.000.000 درهم

املقر االجتماعي : ز قة الجندي 

أرم1 د ط6ب عكاشة

السجل التجاري رقم 24201

بالدار الب6ضاء

بمقت�سى العقد امل1ثق من طرف)
جل1ن) ابن  ف6صل  أمين  األستاذ 

 23 املؤرخ في) م1ثق بالدار الب6ضاء،)

لهبة حق) املتضمن  (،2020 ديسمبر)

الرقبة لحصص اجتماع6ة من طرف)

(،MICHEL PIERRE NALTE الس6د)

ال1ازيس) الب6ضاء،) بالدار  القاطن 
املتمثلة) باره6م  بن  محمد  ز قة  (33

حصة اجتماع6ة ممل1كة) (6.668 في)

 STE DIFFUSION الشركة) في  له 

 MOTOCYCLE AUTOMOBILE D

M A)شركة ذات مسؤول6ة محدودة)
مقرها) درهم،) (8.000.000 رأسمالها)
ز قة) الب6ضاء) بالدار  االجتماعي 

الجندي أرم1 د ط6ب عكاشة لفائدة)

 CEDRIE PIERRE NALTE(ابنه الس6د
القاطن بالدار الب6ضاء)6)ز قة احمد)

13،)املتمثلة) 7)الشقة) مكري الطابق)

حصة اجتماع6ة ولفائدة) (5.274 في)

 SANDRA MICHELE ابنته الس6دة)

الب6ضاء) بالدار  القاطنة  (NALTE
ال1ازيس)33)ز قة محمد بن ابراه6م،)

املتمثلة في)1.394)حصة اجتماع6ة.
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بكتابة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار)
(،2021 فبراور) (19 بتاريخ) الب6ضاء)

تحت رقم)766618.
25 P

STE LM INSTITUT
شركة ذات مسؤول6ة محدودة

بشريك وح6د
راسمالها : 10.000 درهم

مقرها االجتماعي : الدارالب6ضاء 6 
مكرر ز قة ابن1جهير محل رقم 4 حي 

ب1رك1ن
املؤرخ) الرسمي  العقد  بمقت�سى 
طرف) من  (2020 مارس) (10 في)
 LM ذات) ف6صل  أمين  االستاذ 
م1ثق) جل1ن  ابن  (INSTITUT SARL
الشركة) تاسيس  تم  بالدارالب6ضاء،)
مسؤول6ة محدودة ذات شريك وح6د)

مميزاتها كالتالي):
ذات) شركة  (: القا 1ني) الشكل 
مسؤول6ة محدودة ذات شريك وح6د.

.STE LM INSTITUT(:(التسم6ة
مركز) (: االجتماعي) الهدف 

التجم6ل.
 6 )الدارالب6ضاء) (: املقر االجتماعي)
4)حي) مكرر ز قة ابن1جهير محل رقم)

ب1رك1ن.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التسج6ل في السجل التجاري.
قدره) مبلغ  في  حدد  (: الراسمال)
 100 الى) مقسمة  درهم  (10.000
م1زعة) درهم  (100 فئة) من  حصة 
بالكامل على الشريك ال1ح6د الس6دة)

منى لخصا�سي.
لخصا�سي) منى  الس6دة  (: االدارة)
تجزئة) بالدارالب6ضاء) القاطنة 
ب1سك1رة رقم)3،)ب1سك1رة الن1اصر.
باملحكمة) القا 1ني  االوداع  تم 
بتاريخ بالدارالب6ضاء)  التجارية 
 18)و1 16)2020،)تحت رقم)10571.

من أجل النشر والب6ان
االستاذ أمين ف6صل ابن جل1ن)

م1ثق

26 P

 CENTRE D'HEMODIALYSE

ALFATH

SARL

شركة ذات مسؤول6ة محدودة

راسمالها : 2.928.600 درهم

مقرها االجتماعي : 10 محج محمد 

ب1زيان مجم1عة 2 م1الي رش6د 

الب6ضاء

السجل التجاري ر قم : 350267

التعريف الضريبي رقم : 18773291

الزيادة في راسمال
املؤرخ) العرفي  العقد  بمقت�سى 

سبتمبر) (2 بتاريخ) بالدارالب6ضاء)

العام) الجمع  على  املحت1ي  ( (،2020

غس6ل) «مركز  للشركة) العادي 

شركة ذات مسؤول6ة) الفتح») الكلي 

االجتماعي) مقرها  محدودة،)

محمد) محج  (10 ( بالدارالب6ضاء،)

رش6د،) م1الي  (2 مجم1عة) ب1زيان 

الذي تقرر ف6ه):)

امل1افقة على دخ1ل عض1 جدود)

أمهم1ل،) سع6د  الس6د  للشركة 

املدونة) بالدارالب6ضاء) القاطن 

الخضراء)ف6ال)346)ب1سك1رة.

من) الشركة  راسمال  في  الزيادة 

 2.928.600 الى) 2.128.600)درهم)

حصة) (8000 بخلق) ذلك  درهم 

اجتماع6ة.

تح1يل شركة)«مركز غس6ل الكلي)

مسؤول6ة) شركةذات  من  الفتح»)

املحدودة ذات شريك وح6د الى شركة)

ذات املسؤول6ة املحدودة.

بكتابة) القا 1ني  االوداع  تم 

التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

سبتمبر) (29 بتاريخ) بالدارالب6ضاء)

2020،)تحت رقم)747838.
من أجل النشر والب6ان

االستاذ أمين ف6صل ابن جل1ن)

م1ثق

27 P

 STE IKHOUTIRN BUILDING
SUPPLY

SARL
شركة ذات مسؤول6ة محدودة

تاسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالرباط)
بتاريخ)7)ماي)2021)تم تاسيس شركة)
ذات املسؤول6ة املحدودة خصائصها)

كاالتي):
اخ1ترن لت1ريد البناء) (: التسم6ة)
 IKHOUTRIN BUILDING ش.م.م.)

.SUPPLY SARL
درهم) (100.000 (: الراسمال)
كل) ق6مة  1000) صيب  الى) مقسم 
اكتتابها) تم  درهم  (100 (:  صيب)

ودفعها بالكامل.
البناء) م1اد  ب6ع وشراء) (: الغرض)
الترص6ص) ول1ازم  والصباغة 
الصح6ة) والترك6بات  والكهرباء)
املعدات) من  وغيرها  والتجهيزات 

وامل1اد املختلفة.
ال6ات) وكراء) البضائع   قل 

ومعدات االشغال العم1م6ة.
تجزئة االر�سي واالنعاش العقاري)

وكراء)العقارات.
املقاوالت العامة بما فيها أشغال)
العم1م6ة) االشغال  املختلفة،) البناء)

وغيرها من االشغال الكبرى.
استغالل مقالع الح�سى والرمال)

وغيرها من م1اد البناء.
واستيراد) تصدور  شراء،) ب6ع،)
واالجهزة) واملعدات  االالت  جم6ع 

وامل1اد والل1ازم ك6ف ما كان  1عها.
شارع) (15 (: االجتماعي) املقر 

االبطال شقة رقم)4)اكدال الرباط.
تس6ير) مهمة  أسندت  (: التس6ير)
علي) اخ1ترن  السادة  الى  الشركة 

واخ1ترن عثمان.
االرباح):)ت1زع على الشركاء)أو تدرج)
بعد) الخاص  االحت6اطي  حساب  في 

اقتطاع االحت6اطي القا 1ني.
باملحكمة) القا 1ني  الوداع  تم 
التجارية بالرباط تحت رقم)114942،)

سجل التجاري رقم)152323.
مقتطف للنشر والب6ان

28 P

STE ATLANTIC EXPERT FISH
SARL AU

تعدوالت قا 1 6ة

ال1احد) املساهم  قرار  اثر  على 

بتاريخ)28)ماي)2021،)ملساهم شركة)

شركة)) (ATLANTIC EXPERT FISH

البالغ) املحدودة،) املسؤول6ة  ذات 
والكائن) درهم  (100.000 راسمالها)

مقرها):)شارع)20)أغسطس رقم)237 

املر�سى الع16ن،)تقرر):
رفع راسمال الشركة من)100.000 

درهم الى)5.000.000)درهم.

كتابة) لدى  القا 1ني  االوداع  تم 
الضبط باملحكمة االبتدائ6ة بالع16ن)

رقم) تحت  (،2021 ماي) (28 بتاريخ)

.2021/1634

29 P

 STE LAGUNE AQUA
SARL

تاسيس شركة
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

 21)ماي)2021،)تم انشاء)شركة ذات)

بالخصائص) املحدودة  املسؤول6ة 

التال6ة):

.STE LAGUNE AQUA(:(التسم6ة

الشركة) هدف  وتعلق  (: النشاط)

باملغرب وبالخارج ب):

االستزراع) املائي،) االستزراع 

االعشاب) استزراع  السمكي،)

الطحالب) استزراع  البحرية،)

الدق6قة.

واملحار) القشريات  االستزراع 

وترب6ة جم6ع أ 1اع االسماك.

 408 الرقم) (: االجتماعي) املقر 

عمارة سم6ة شارع ال1الء)الشقة رقم)

الداخلة.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التاسيس).
 100.000 :)حدد في مبلغ) راسمال)

درهم مقسم الى)1000)حصة من فئة)

100)درهم لل1احدة.

ت1زيع راسمال):)الس6دة من6ة ابن)

الحاج السلمي)...)500)حصة.
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 500 (... تادرارتي) و1سف  الس6د 

حصة.

تم تع6ين الس6دة من6ة) (: التس6ير)

ابن الحاج السلمي كمسيرة للشركة.

تبتدئ من فاتح) (: السنة االجتماع6ة)

وناور وتنتهي في)31)ديسمبر.

االبتدائ6ة) باملحكمة  االوداع  تم 

(،2021 ماي) (27 ب1اد الذهب بتاريخ)

بالسجل) (،2021/914 رقم) تحت 

التجاري تحت رقم)18395.

30 P

 STE OSTRA PENINSULA
SARL

تاسيس شركة
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

2021،)تم انشاء)شركة ذات)  3)ماي)

بالخصائص) املحدودة  املسؤول6ة 

التال6ة):

 STE OSTRA (: التسم6ة)

.PENINSULA

الشركة) هدف  وتعلق  (: النشاط)

باملغرب وبالخارج ب):

االستزراع) املائي،) االستزراع 

السمكي،)استزراع االعشاب البحرية،)

استزراع الطحالب الدق6قة،)استزراع)

القشريات واملحار وترب6ة جم6ع أ 1اع)

االسماك.

حي) (2 الرقم) (: االجتماعي) املقر 

القسم اقامة مالك الداخلة.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التاسيس).

 100.000 :)حدد في مبلغ) راسمال)

درهم مقسم الى)1000)حصة من فئة)

100)درهم لل1احدة.

ت1زيع راسمال):

)الس6د اسماع6ل ساعد)...)1000 

حصة.

الس6د) تع6ين  تم  (: التس6ير)

اسماع6ل ساعد كمسير للشركة.

من) تبتدئ  (: االجتماع6ة) السنة 

فاتح وناور وتنتهي في)31)ديسمبر.

االبتدائ6ة) باملحكمة  االوداع  تم 
(،2021 ماي) (27 ب1اد الذهب بتاريخ)
بالسجل) (،2021/913 رقم) تحت 

التجاري تحت رقم)18393.
31 P

STE WELINK PORTAGE
SARL

شركة ذات مسؤول6ة محدودة
راسمالها : 500.000 درهم

مقرها االجتماعي : 4 ز قة واد زيز، 
الطابق الثالث شقة رقم 7 أكدال 

الرباط
 12 بمقت�سى القرار املؤرخ بتاريخ)
تقرر الشريك ال1ح6د) (،2021 أبريل)
 WELINK PORTAGE لشركة)

ش.م.م.)بشريك وح6د ما ولي):
لشركة) التجاري  املقر   قل 
ش.م.م.) (WELINK PORTAGE

بشريك وح6د من):
الثالث) الطابق  زيز،) واد  ز قة  (4
الى) الرباط،) اكدال  (،7 رقم) شقة 
 13 ز قة مل1ية شقة رقم) (13 عمارة)

أكدال الرباط.
تم االوداع القا 1ني لدى املحكمة)
ماي) (4 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2021،)تحت رقم)114391.
32 P

شركة تريانوماد 
شركة ذات مسؤول6ة محدودة

بشريك وح6د
مقرها االجتماعي : رقم 4 شارع 

الكسندري الرباط
عن طريق عقد عرفي تم االتفاق)

على ما ولي):
من) الشركة  راسمال  رفع 
درهم) (750.000 درهم الى) (100.000
عن) وذلك  درهم  (650.000 بزيادة)
حصة اجتماع6ة) (6500 طريق خلق)
للحصة) درهم  (100 بق6مة) جدودة 
هذه الزيادة تمت بتح1يل) ال1احدة،)
للشركاء) الجاري  الحساب  في  فرض 

على الشركة.

من) (6 البند) تغ6ير  تم  وبذلك 

القا 1ن االسا�سي للشركة.

تم االوداع القا 1ني لدى املحكمة)

التجارية بالرباط بتاريخ فاتح ديسمبر)

2015،)تحت رقم)6749.

33 P

 STE ALLIANCE PLUS
SARL AU

شركة ذات مسؤول6ة محدودة
راسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : قطعة البحر رقم 
14 املر�سى الع16ن

تاسيس شركة
مؤرخ) عرفي  عقد  بم1جب 

تم) (،2020 9) 1 بر) في) بالدارالب6ضاء)

املسؤول6ة) محدودة  شركة  تاسيس 

فيها) تتجلى  وح6د  شريك  ذات 

الخاص6ات التال6ة):

 STE ALLIANCE PLUS(:(التسم6ة

.SARL AU

الهدف):)ترك6ب املباني من أي فئة.

قطعة البحر رقم) (: املقر الرئي�سي)

14)املر�سى الع16ن.

املدة):)99)سنة ابتداء)من التدوين)

بالسجل التجاري.
درهم  قدا) (100.000 (: راسمال)

 100 1000)سهم من فئة) مقسم الى)

درهم للسهم ال1احد كالتالي):

 1000 (.... أم6نة حس1ن) الس6دة 

سهم.

من فاتح وناور الى) (: السنة املال6ة)

31)ديسمبر.

املتصرف ملدة غير محدودة):

الس6دة أم6نة حس1ن.
وقرر) (: وت1زيعه) الربح  تخص6ص 

الجمع) طرف  من  الربح  تخص6ص 

العام بالتناسب مع النسبة اململ1كة)

من االسهم في راسمال.

باملحكمة) القا 1ني  االوداع  تم 

بالع16ن))بتاريخ)4)) 1 بر)2020،)تحت))

السجل التجاري رقم)34139.
للنسخ واالشارة

34 P

 STE - IRDEN- COOP
 SARL

شركة ذات مسؤول6ة محدودة

تاسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالرباط)

تمت ص6اغة) (،2021 وناور) (28 و1م)

التأسي�سي لشركة محدودة) القا 1ن 

املسؤول6ة لها الخصائص التال6ة):

.STE IRDEN - COOP(:(التسم6ة

بالتقس6ط داخل) الب6ع  (: الهدف)

وخارج املتجر.

شارع ابن) (79 (: االجتماعي) ( املقر)

الثاني) الطابق  (6 رقم) شقة  سينا 

اكدال الرباط.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تاسيس الشركة.
راسمال):)حدد راسمال الشركة في)

مبلغ)1000)درهم.

الى) الشركة  تس6ير  عهد  (: االدارة)

املدورين املشتركين.

مريم اشماع1 وعثمان العمري.

من فاتح وناور الى) (: السنة املال6ة)

31)ديسمبر.

وتسج6ل) القا 1ني  االوداع  تم 

الشركة بالسجل التجاري للمحكمة)

ماي) (15 بتاريخ) بالرباط،) التجارية 

2021،)تحت رقم)5194.

35 P

 STE TREDEN
SARL AU

مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى  (

تم) (،2021 ابريل) (12 بالرباط بتاريخ)

وضع القا 1ن االسا�سي لشركة ذات)

الشريك) ذات  املحدودة  املسؤول6ة 

ال1ح6د.

.TREDEN(:(التسم6ة

جم6ع اعمال) (: الهدف االجتماعي)

الجهد املنخفض واملت1سط واملراقبة)

الص1ت6ة واملرئ6ة.
 »D»  415 رقم) (: االجتماعي) املقر 

اقامة) اسماع6ل  م1الي  شارع 

الك1ل1 6ل ابن ميري حسان الرباط.
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من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تق66دها بالسجل التجاري.

درهم) (100.000 (: رأسمالها)

فئة) من  حصة  (1000 الى) مقسمة 

100)درهم للحصة ال1احدة.

للشركة) كمسير  عين  (: التس6ير)

غير) ملدة  خالد  الصادقي  الس6د 

محدودة.

بكتابة)) القا 1ني  االوداع  تم 

التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

تحت) (،2021 ماي) (27 و1م) بالرباط 

رقم)114972.
بمثابة مقتطف وب6ان

36 P

  STE  R2Z SOLUTIONS
SARL AU

شركة ذات محدودة املسؤول6ة 

بشريك وح6د

تأسيس شركة
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى  (

قد) (،2021 وناور) (4 و1م) بالرباط،)

املسؤول6ة) ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة ذات الشريك ال1ح6د والتي)

تحمل الخصائص التال6ة):

 STE R2Z (: التسم6ة)

SOLUTIONS)ش.م.م بشريك وح6د.

درهم) (10.000 (: رأسمال الشركة)

 100 حصة بثمن) (100 مقسمة على)

كلها) تكتتب  ال1احدة  للحصة  درهم 

وتحرر كل6ا عند االكتتاب.

م1الي) ز قة  (: االجتماعي) املقر 

 8 30)شقة رقم) احمد ل1ك6لي عمارة)

حسان الرباط.

االستشارات،) (: الهدف االجتماعي)

تس6ير الشركات،)الدراسات،)التط1ير)

في) لشركات  وحل1ل  معدات  وب6ع 

املغرب أو في الخارج.

منتجات) حل1ل،) واستيراد  ب6ع 

وجم6ع املعدات.

اتصاالت وتس6ير) تنظ6م احداث،)

مشاريع مختلفة.

العمل6ات) جم6ع  عامة  وبصفة 
التجارية والصناع6ة والطب6ة وشبه)
الطب6ة والساح6ة واملال6ة والحرف6ة)
والعقارية) واملنق1لة  والزراع6ة 
مباشر) بشكل  املرتبطة  والخدم6ة 
او غير مباشر بغرض الشركة او باي)
صلة) ذات  او  مماثلة  اخرى  اش6اء)
تسه6ل) ذلك،) تفعل  ان  وحمل  او 

امتداده او تط1يره.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.
تتضمن السنة) بشكل استثنائي،)
منذ) املنق�سي  ال1قت  االولى  املال6ة 
تسج6ل الشركة في السجل التجاري)

حتى)31)ديسمبر)2021.
الس6دة) الشركة  تسير  (: التس6ير)
بالرباط،) القاطنة  التكم1تي  ر 6ة 
وز اسن عمارة) بني  اقامة  (12 قطاع)
3)الشقة)6)شارع املهدي بن بركة حي)
التعريف) لبطاقة  والحاملة  الرياض 

.AA9897(ال1طن6ة رقم
(: التجاري) السجل  في  اال دراج 
سجلت الشركة في املحكمة التجارية)
151.269)و1م)14  بالرباط تحت رقم)

ابريل)2021.
لالشارة والنشر

الس6دة ر 6ة التكم1تي

37 P

STE BLUE FARM
شركة ذات مسؤول6ة محدودة
رأسمالها : 2.000.000 درهم

مقرها االجتماعي : بالعرائش منطقة 
امل6ناء 

السجل التجاري رقم : 2777
تف1يت حصص شركة 

ومالئمة النظام االسا�سي للشركة 
مع مقتض6ات القا 1ن رقم 21-19 
املغير واملتمم بم1جبه القا 1ن 5-96 

الخاص بشركات ذات مسؤول6ة 
محدودة

مؤرخ) عرفي  عقد  بم1جب 
تف1يت تم  (،2021 ابريل) (26  بتاريخ)
حصة شركة من طرف شركة) (25  
شركة لفائدة  (MAROMADRABA

ذات) شركة  (AFRIQUE TUNA
رأسمالها) محدودة،) مسؤول6ة 
مقرها) الكائن  درهم،) (1.000.000
ذات) الجدود،) امل6ناء) بالعرائش 
السجل التجاري رقم)1181))ويتمثلها)

الس6د مصطفى عال.
مؤرخ) عرفي  عقد  بم1جب 
تف1يت) تم  (،2021 ابريل) (26 بتاريخ)
شركة) طرف  من  شركة  حصة  (25
شركة) MAROMADRABAلفائدة 
شركة ذات مسؤول6ة) (CONGELAY
 1.000.000 رأسمالها) محدودة،)
درهم،)الكائن مقرها بالعرائش امل6ناء)
ذات السجل التجاري رقم) الجدود،)
785)ويمثلها الس6د من1يل ج1 زاليس)

رويز.
غير) الجماعي  القرار  بم1جب 
ابريل) (26 بتاريخ) للشركاء) العادي 

2021)تقرر ما ولي):
معاونة تف1يت حصص شركة من)

طرف شركة)MAROMADRABA)؛
 AFRIQUE TUNA شركة) قب1ل 

وشركة)CONGELAY)كشركاء)جدد.
االسا�سي) للنظام  متالزم  تعدول 

للشركة.
من) الثالث عشر  الفصل  تعدول 

النظام االسا�سي للشركة.
للشركة) النظام االسا�سي  مالئمة 
 21-19 رقم) القا 1ن  مقتض6ات  مع 
 5-96 املغير واملتمم بم1جبه القا 1ن)
مسؤول6ة) ذات  بشركات  الخاص 

محدودة.
اعتماد  ظام اسا�سي جدود.

تم الق6ام باالوداع القا 1ني بكتابة)
االبتدائ6ة) املحكمة  لدى  الضبط 
(،2021 ماي) (26 بتاريخ) بالعرائش 

تحت رقم)374.
عن املستخلص والب6ا ات

38 P

 STE DAR LWALIDAYN
SARL AU

شركة ذات مسؤول6ة محدودة
بشريك وح6د

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى  (
بالدارالب6ضاء)بتاريخ)26)ماي)2021،))
بامل1اصفات) شركة  تأسيس  تم 

التال6ة:

 STE DAR (: التسم6ة)

.LWALIDAYN
سبتة) ز قة  (7 (: االجتماعي) املقر 

اقامة رامي الطابق الثاني مكتب رقم)

8)الدارالب6ضاء.

االنعاش) (: االجتماعي) الهدف 

العقاري،)البناء)والتشي6د.

والشقق) العمارات  شراء) ب6ع،)

والفالت واالرا�سي.

العم1م6ة) االشغال  ا جاز 

الدولة) اجهزة  وجم6ع  الصناع6ة 

والهندسمة املد 6ة.

تاجير،)استيراد وتصدور) تس1يق،)

م1اد البناء.

ت1فير ال6د العاملة.

الدراسة) عمل6ات  جم6ع 

املتعلقة) وال1ساطة  والتمث6ل6ة 

باملجاالت السالفة الذكر.

جم6ع) في  واملساهمة  املشاركة 

الشركات مؤسسات والصفقات التي)

لفرض) واملتكامل  مشابه  غرض  لها 

الشركة.

املال6ة،) املعامالت  وعم1ما جم6ع 

العقارية،) الصناع6ة،) التجارية،)
تك1ن) قد  والتي  العقارية،) والغير 

مباشرة) غير  او  مباشرة  صلة  ذات 

باالهداف املذك1رة اعاله وتساهم في)

تط1يرها او تمدودها.

ذات) شركة  (: القا 1ني) الشكل 

مسؤول6ة محدودة ذات شريك واحد.

الرأسمال):)100.000)درهم.

السنة االجتماع6ة):)من فاتح وناور)

الى)31)ديسمبر.

املدة):)99)سنة.

الشريك) ساهم  (: الحصص)

ال1ح6د للشركة الس6د ت1ف6ق معاذ)

بمبلغ)100.000)درهم.

معاذ) ت1ف6ق  الس6د  (: التس6ير)

ال1طن6ة) التعريف  لبطاقة  الحامل 
بشارع) والساكن  (BH414983 رقم)

 3 فرحتين) اقامة  ب1زيان  محمد 

 2 الشقة) االول  الطابق  ( (11 عمارة)

الدارالب6ضاء.
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باملحكمة) القا 1ني  االوداع  تم 
التجارية للدارالب6ضاء)بتاريخ)28)ماي)

2021،)تحت رقم)504711.
39 P

STE OB ELECTRONIQUES
.S.A

اعالن عن التبرع  باالسهم
قرر مجلس االدارة باجتماع ب16م)
ب) التبرع  بعد  (،2021 مارس) (15
 BUISSON الس6د) من  سهم  (8000
الس6د) لنجله  (BERNARD ANDRE

.BUISSON JEAN BERNARD
النظام) من  (11 للمادة) وفقا 
حرية) على  تنص  التي  االسا�سي 
الى) االسهم  حامل  من  االسهم   قل 
االحاطة علما بالتبرع وتأك6د) ذريته،)

الحص1ل النهائي لهذه العمل6ة.
لدى) القا 1ني  االوداع  تم 
التجارية) باملحكمة  الضبط  كاتبة 
(،2021 ماي) (11 و1م) بالدارالب6ضاء)

تحت رقم)777975.
بمقت�سى مقتطف وب6ان

مجلس االدارة

40 P

STE FIVE CONSTRUCTION
SARL

العام) الجمع  قرار  اثر  على 
 23 و1م) املنعقد  عادي  الغير 
 STE FIVE (: لشركة) (2021 ابريل)

.CONSTRUCTION SARL
محدودة،) مسؤول6ة  ذات  شركة 
ومقرها) درهم،) (60.000 رأسمالها)
121)س6دي) االجتماعي حي البام رقم)

عالل البحراوي تقرر ما ولي):
تمت) املصفي  تقرير  قراءة  بعد 

املصادقة على حسابات التصف6ة.
والنطق) املصفي  ذمة  واخالء)

باقفال عمل6ات التصف6ة.
كتابة) لدى  القا 1ني  االوداع  تم 
االبتدائ6ة) باملحكمة  الضبط 
(،2021 ماي) (28 بتاريخ) بالخميسات 

تحت رقم)222.
41 P

ص1ك1ويست)

ش.م.م

مقرها):)1)ملتقى شارع محمد الدو1ري وجمال)

الدون االفغاني رقم)2)القن6طرة

سجل تجاري رقم):)25983)القن6طرة

STE ERDK
شركة محدودة املسؤول6ة 
رأسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : 161 ب شارع 
محمد الدو1ري مكتب رقم 1، 

القن6طرة 
سجل تجاري رقم : 37313 القن6طرة
العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
املنعقد بتاريخ)28)ابريل)2021،)تقرر)

ما ولي):
تم تح1يل املقر االجتماعي للشركة)
ابن) عمر  شارع  (: اآلتي) العن1ان  الى 
اقامة) (18 عمارة) أ،) بل1ك  العاص،)

الهدى مكتب رقم)11،)القن6طرة.
كنت6جة لذلك،)تم تغ6ير الفصل)4 

من القا 1ن االسا�سي للشركة.
تم االوداع القا 1ني بكتابة ضبط)
املحكمة االبتدائ6ة بالقن6طرة بتاريخ)

24)ماي)2021،)تحت رقم)82582.
للخالصة والتذكير

42 P

STE SOMAGPA
شركة ذات مسؤول6ة محدودة
رأسمالها : 1.000.000 درهم

مقرها االجتماعي : 129 ز قة االمير 
م1الي عبد هللا الدارالب6ضاء

شركة) لشركاء) العام  الجمع  ان 
املنعقد بتاريخ) SOMAGPA)ش.م.م،)

28)وناور)2021)قد):
الحصص) تف1يت  على  صادق 

الذي تم بتاريخ)28)وناور)2021.
امين) الس6د  بقاء) على  صادق 
سف6ان زاهري في مهامه كمسير وح6د)

للشركة.
من) و7) (6 البن1د) تعدول  قرر 

القا 1ن التأسي�سي للشركة.
تم االوداع القا 1ني لدى املحكمة)
بتاريخ بالدارالب6ضاء)  التجارية 
رقم) تحت  (،2021 مارس) (30  

.772461
مقتطف من اجل االشهار

املسير ال1ح6د
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شركة جوليمو 
ش.م.م

شركة ذات مسؤول6ة محدودة
بشريك وح6د

رأسمالها : 40.000.000 درهم
مقرها االجتماعي : 76 ز قة 
ستراسب1رغ الدارالب6ضاء

بم1جب قرار مؤرخ في)24)ديسمبر)
تقرر الشريك ال1ح6د مسير) (،2020
 JOLIMMO ش.م.م) ج1ل6م1  شركة 

.SARL AU
الشركة) راسمال  ق6مة  خفض 
وذلك) درهم  (15.000.000 بمبلغ)
(: ه1) الراسمال  مبلغ  وصبح 
على) مقسم  درهم  (40.000.000
100)درهم) 400.000)حصة من فئة)

للحصة ال1احدة.
القا 1ن) من  و7) (6 املادتين) تغ6ير 

التأسي�سي للشركة.
تم))االوداع القا 1ني لدى املحكمة)
 13 بتاريخ) بالدارالب6ضاء) التجارية 

ابريل)2021،)تحت رقم)774.289.
مقتطف من اجل االشهار

املسير ال1ح6د
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شركة هولدينغ سونار 
ش.م.م

شركة ذات مسؤول6ة محدودة
رأسمالها : 2.500.000 درهم

مقرها االجتماعي : 20 ز قة حمادة 
الراوية  الدارالب6ضاء

االستثنائي) العام  الجمع  ان 
للمشاركين في شركة ه1لدونغ س1 ار)
 HOLDING SONARE ش.م.م)
ابريل) (26 بتاريخ) املنعقد  (،SARL

2021)قد قرر):
من) الشركة  راسمال  ق6مة  رفع 
 2.500.000 الى) درهم  (1.000.000

درهم.
حصة) (15.000 باصدار) وذلك 
درهم للحصة) (100 جدودة من فئة)
بالكامل) ومحررة  مكتتبة  ال1احدة،)
عند االكتتاب عن طريق املقاصة مع)
سائلة ومستحقة) دو1ن م1ث1ق منها،)

على الشركة من طرف شريك واحد.

وبذلك تم تغ6ير املادتين)6)و7)من)

القا 1ن التأسي�سي للشركة.

تم))االوداع القا 1ني لدى املحكمة)

 27 بتاريخ) بالدارالب6ضاء) التجارية 

ماي)2021،)تحت رقم)780.091.
مقتطف من اجل االشهار

املسير ال1ح6د
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 STE ASMANOUR PROMO

SARL AU

تأسيس شركة
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم) (،2021 ماي) (20 بتاريخ) بالب6ضاء)

تأسيس شركة بامل1اصفات التال6ة):

 STE ASMANOUR PROMO

.SARL AU

 11 شارع) (75 (: االجتماعي) املقر 

 169 الشقة) االول  الطابق  وناور 

الدارالب6ضاء.

االنعاش) (: االجتماعي) الهدف 

والق6ام) عقاري  ووس6ط  العقاري 

بجم6ع معامالت البناء)املختلفة.

ذات) شركة  (: القا 1ني) الشكل 

بالشريك) املحدودة  املسؤول6ة 

ال1ح6د.

الرأسمال):)100.000)درهم.

الس6د رش6د االسمر) (: الحصص)

... 1000)حصة.

تم تع6ين الس6د رش6د) (: التس6ير)

ال1طن6ة) للبطاقة  الحامل  االسمر 

مسيرا للشركة ملدة) (WA85712 رقم)

غير محدودة.

من) تبتدئ  (: االجتماع6ة) السنة 

فاتح وناور الى)31)ديسمبر.

املدة):)تم تحدودها في)99)سنة.

باملحكمة) القا 1ني  االوداع  تم 

التجارية للدارالب6ضاء)بتاريخ)27)ماي)

2021،)تحت رقم)780010)والسجل)

التجاري رقم)504465.

46 P
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 STE SCI NOURAMAL
NABILA

شركة مد 6ة عقارية
رأسمالها : 620.000 درهم

 SIEGE(SOCIALE : 172 AV

 ALKHALIL HAY MOULAY

 ABDELLAH(N°2 M'SALLA

AINCHOCK CASABLANCA

سجل تجاري رقم : 194.055

تغ6ير الشكل القا 1ني
تغ6ير االسم

تحدوث النظام االسا�سي
العام) الجمع  قرار  بمقت�سى 

(،2021 ابريل) (28 بتاريخ) االستثنائي 

تقرر ما ولي):

تغ6ير الشكل القا 1ني للشركة من)

شركة مد 6ة عقارية الى شركة ذات)

مسؤول6ة محدودة.

 SCI الشركة) اسم  تغ6ير 

اختصار) (NOURAMAL NABILA

 STE جدود) باسم  (SCINANABILA

.NOURAMAL NIBILA

تحدوث النظام السا�سي للشركة.

تم))االوداع القا 1ني لدى املحكمة)

 26 بتاريخ) بالدارالب6ضاء) التجارية 

ماي)2021،)تحت رقم)779864.
ب6ان مختصر

47 P

STE SOFT ROLOOKING
شركة ذات مسؤول6ة محدودة

راسمالها :  10.000 درهم

مقرها االجتماعي : 26 مرس سلطان 

شقة رقم 3 الطابق 1 الدارالب6ضاء

سجل تجاري رقم : 488231

تصح6ح التسم6ة
العام) ( الجمع) قرار  بمقت�سى 

(،2021 ماي) (10 بتاريخ) االستثنائي 

تقرر ما ولي):

تصح6ح التسم6ة الشركة الحال6ة)

 SOFT ب) (SOFT RELOOKING

.ROLOOKING

بعد) االسا�سي  النظام  تعدول 

تعدول املادة)3.

باملحكمة) القا 1ني  االوداع  تم 

ماي) (26 و1م) التجارية بالدارالب6ضاء)

2021،)تحت رقم)779862.
ب6ان مختصر
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 STE EST OUEST
SARL AU

شركة ذات مسؤول6ة محدودة

بشريك وح6د

رأسمالها : 200.000  درهم

مقرها االجتماعي : اقامة الحمد، 

عمارة E، طابق 2، رقم 9 عين السبع 

الدارالب6ضاء

السجل التجاري رقم : 113181

تف1يت حصص اجتماع6ة

تغ6ير غرض الشركة

استقالة مسير وتع6ين مسيرون اثنين
التبنى واملصادقة على القا 1ن 

االسا�سي املعدل

مؤرخ) عرفي  عقد  بم1جب 

(،2021 ابريل) (20 و1م) بالدارالب6ضاء)

قرر الس6د عبد العالي اوفر،)الشريك)

الحصص) جم6ع  تف1يت  ال1ح6د،)

شركة) في  وملكها  التي  االجتماع6ة 

EST-OUEST)املذك1رة اعاله،)لفائدة)

الس6د) عف6في،) الدون  الس6د  1ر 

سع6د متري والس6د بدور الح1زية.

العام) الجمع  محضر  وبم1جب 

ابريل) (20 و1م) املؤرخ  العادي  الغير 

EST- شركة) شركاء) صادق  (،2021

OUEST)ش.م.م على ما ولي):

تف1يت الحصص االجتماع6ة.

الشكل القا 1ني ش.م.م.

تغ6ير غرض الشركة.

وتع6ين) السابق  املسير  استقالة 

مسيرون اثنين.

العام) الجمع  محضر  وبم1جب 

ابريل) (22 و1م) املؤرخ  العادي  الغير 

2021)صادق شركاء)الشركة املذك1رة)

على ما ولي):

الت1ق6ع االجتماعي.

القا 1ن االسا�سي املعدل للشركة.

تم))االوداع القا 1ني لدى املحكمة)

التجارية بالدارالب6ضاء)بتاريخ)7)ماي))

2021،)تحت رقم)777.524.
عن املستخلص والب6ا ات

املدورية

49 P

STE MESSAYAH HMIMID

SARL

راسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : 59 اقامة م1الي 

عبد العزيز شارع م1الي عبد العزيز 

رقم 4 القن6طرة

تأسيس شركة
 26 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

ماي)2021)تم وضع القا 1ن االسا�سي)

تحمل) املسؤول6ة  محدودة  لشركة 

الخصائص التال6ة):

 STE MESSAYAH (: التسم6ة)

.HMIMID

الهدف):)مقاول االشغال املختلفة)

او البناء.

 59 ب) مق6م  ( (: االجتماعي) املقر 

اقامة م1الي عبد العزيز شارع م1الي)

عبد العزيز رقم)4)القن6طرة.

مدة الشركة):)99)سنة.

حدد راسمال) (: ( رأسمال الشركة)

درهم) (100.000 مبلغ) في  الشركة 

قسمة اجتماع6ة) (1000 مقسمة الى)

من فئة)100)درهم.

املس6ح) الس6د  عين  (: التس6ير)

طارق) حمام6د  والس6د  ب1سلهام 

مسيران للشركة ملدة غير محدودة.

فاتح) من  تبتدئ  (: املال6ة) السنة 

وناور وتنتهي في الخاتم من ديسمبر.

التق66د بالسجل التجاري):)ق6دت)

املحكمة) لدى  التجاري  بالسجل 

رقم) تحت  بالقن6طرة  االبتدائ6ة 

60779)بتاريخ)28)ماي)2021.
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STE KCHIKICH TRAVAUX
SARL AU

مقرها االجتماعي : تجزئة املرجة رقم 

301 جرف امللحة س6دي قاسم

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

بتاريخ املؤرخ  لشركة   االستثنائي 

 22)مارس)2021)بمقر الشركة الكائن)

بتجزئة املرجة رقم)301)جرف امللحة)

س6دي قاسم فقد تقرر ما ولي):
ب) الشركة  راسمال  زيادة 

 500.000 ل6صبح) درهم  (400.000

حصة من) (5000 الى) درهم مقسمة 

درهم لكل حصة في ح1زة) (100 فئة)

قش6قيش) الس6د  ال1ح6د  الشريك 

التعريف) لبطاقة  الحامل  هشام 

.GN108820(ال1طن6ة رقمة

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

بتاريخ قاسم  بس6دي   االبتدائ6ة 

 10)ماي)2021)تحت رقم)129.

51 P

STE. FIDUCIAIRE ZITOUNI

S.A.R.L A.U

 SIEGE SOCIAL : AV. MED V N° 55 RUE

 AL MAHKAMA, APPT N°3 1er ETAGE EL

KELAA DES SRAGHNA

TEL : 0524.22.16.66

E-mail : laviecco-55@hotmail.fr

 STE. ALLO SRAGHNA

 VOYAGE
SARL

تصف6ة شركة
 ALLO ( بشركة) الشركاء) قرر 

 SRAGHNA VOYAGE  SARL

ش.م.م رأسمالها)100.000.00)درهم)

بشارع) اإلجتماعي  مقرها  وي1جد 

بقلعة) (124 رقم) الخامس  محمد 

السراغنة.

خالل الجمع العام الغير العادي)

مارس) (19 بتاريخ) واملنعقد  للشركة 

2021) صه كما ولي):

الشركة) تصف6ة  على  املصادقة 

املذك1رة أعاله.

املصطفى) الس6د  استقالة  قب1ل 

بابي من مهامه كمسير للشركة.
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بابي) املصطفى  الس6د  تع6ين 
جم6ع) وتخ1يله  للشركة  كمصفي 

الصالح6ات لهذا الغرض):
بشارع) التصف6ة  مقر  تحدود 
قلعة) (124 رقم) الخامس  محمد 

السراغنة.
تم اإلوداع القا 1ني لدى املحكمة)
اإلبتدائ6ة بقلعة السراغنة بتاريخ)18 

ماي)2021)تحت رقم)2021/211.
52 P

STE. MARI STAR
SARL

املؤرخ) العام  الجمع  بمقت�سى 
بتاريخ)4)ماي)2021)قرر شركاء)شركة))
املسجلة تحت) (MARI STAR SARL
اإلبتدائ6ة) باملحكمة  (132253 رقم)

بتمارة التعدوالت التال6ة):
تغ6ير صالح6ات الت1ق6ع):

 MARI STAR SARL(قررت شركة
أن الس6د محمد امغار ولتزم بالت1ق6ع)
على كافة املعامالت اإلدارية والتجارية)
والت1ق6ع املشترك بين الس6د محمد)
لكحل) اللط6ف  عبد  والس6د  امغار 

لكافة املعامالت املصرف6ة واملال6ة):
بكتابة) (: ( القا 1ني) اإلوداع  تم 
بتمارة) اإلبتدائ6ة  باملحكمة  الضبط 
رقم) تحت  (2021 ماي) (24 بتاريخ)

.5739
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 STE. OUSMANE TOURE
IMPORT-EXPORT

SARL AU
تأسيس شركة

 5 في) بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ 
ذات) تأسيس شركة  تم  (2021 ماي)
املحدودة وذات الشريك) ( املسؤول6ة)
الخصائص) تحمل  التي  ال1ح6د 

التال6ة:
 STE. (: القا 1 6ة) الصفة 
OUSMANE TOURE IMPORT-
ذات) شركة  (EXPORT SARL AU
الشريك) وذات  املحدودة  املسؤول6ة 

ال1ح6د.

الهدف اإلجتماعي):
استيراد وتصدور.

رأس املال):)100.000.00)درهم.
املدة):)99)سنة.

 196 :)مقرها رقم) املقر اإلجتماعي)
ك)4)تجزئة الحدوقة ثغات فاس.

الس6د عصمان ط1ري) (: التس6ير)
بطاقة التسج6ل)C023986P)كمسير)

للشركة.
اإلوداع) تم  (: القا 1ني) اإلوداع 
 2538 رقم) تحت  بفاس  القا 1ني 
السجل) (2021 ماي) (26 بتاريخ)

التجاري رقم)68009.
54 P

STE. BASSIDI CAR
SARL

الرأسمال : 100.000.00 درهم
 4 في) بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ 
ماي)2021)بفاس،)قرر شركاء)شركة)
املسؤول6ة) ذات  (BASSIDI CAR
 100.000.00 رأسمالها) املحدودة 

درهم.
 330 تعدول مقرها اإلجتماعي إلى)
طريق) النرجس  حي  قرويين  شارع 

صفرو فاس.
باملحكمة) (: ( القا 1ني) اإلوداع  تم 
 2580 رقم) تحت  بفاس  التجارية 

بتاريخ27)ماي)2021 .
55 P

CASA FRANCIS شركة
ش.م.م ذات شريك وح6د
الرأسمال اإلجتماعي : 
1.000.000.00 درهم

املقر اإلجتماعي : مراكش الح1ز 
دائرة اوت اورير جماعة س6دي عبد 
هللا غ6اث دوار س6دي ب1زك6ة امللك 

املسمى ح6اة
تأسيس

في) مؤرخ  ت1ث6قي  عقد  بمقت�سى 
القا 1ن) في  وتمثل  (2021 أبريل) (22
ذات) شركة  لتأسيس  األسا�سي 
شريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 
ارهمي،) رش6د  األستاذ  تلقاه  وح6د،)

م1ثق بمراكش،)قرر ما ولي):

CASA FRANCIS(التسم6ة):)شركة
ش.م.م ذات الشريك ال1ح6د.

الهدف اإلجتماعي):)
قصير) والكراء) الس6احي  الكراء)

األمد.
الح1ز) مراكش  (: اإلجتماعي) املقر 
دائرة اوت اورير جماعة س6دي عبد)
هللا غ6اث دوار س6دي ب1زك6ة امللك)

املسمى ح6اة.
رأسمال) حدد  الشركة:) رأسمال 
 1.000.000.00 مبلغ) في  الشركة 
حصة) (10000 إلى) )مجزأ  درهم)
بق6مة)100)درهم للحصة ال1احدة)،)

قسمت كالتالي):
 SARRA FRANCIS الس6دة)

JACQUES REMY 10000 حصة.
مسيرة) الشركة  (: الشركة) تس6ير 
 SARRA FRANCIS(من طرف الس6دة
شريكة) مسيرة  (،JACQUES REMY

وح6دة ملدة غير محددة.
في) الشركة  مدة  حددت  (: املدة)
التق66د) تاريخ  من  ابتداء) سنة  (99

بالسجل التجاري.
السنة اإلجتماعي):)تبتدئ من فاتح)
كل) من  ديسمبر  (31 في) وتنتهي  وناور 

سنة.
وقد تم اإلوداع القا 1ني للشركة)
مراكش) لإلستثمار  الجه1ي  باملركز 

آسفي بتاريخ)25)ماي)2021.
56 P

 SOCIETE POLYVALANTE
 D’INGENERIE ET

D’ELECTRICITE
شركة ذات املسؤول6ة املحددوة 

بشريك واحد
الرأسمال اإلجتماعي : 
1.000.000.00 درهم

املقر اإلجتماعي : وحدة 20 تجزئة 
رقم 11 مارين بيش1ر ليزام6كال 

أكادور
ال1ح6د) الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ بتاريخ)19)أبريل)2021)لشركة)

سبين6ل6ك تقرر ما ولي):

للشركة) اإلجتماعي  املقر  تح1يل 
 20 من املقر السابق الكائن بال1حدة)
تجزئة رقم)11)مارين بيش1ر ليزام6كال)
الكائن) الحالي  العن1ان  إلى  أكادور 
هال6ب1ليس) إ6) (20 رقم) بال1حدة 

جماعة الدراركة عمالة اكادور.
األسا�سي) القا 1ن  تعدول 
املتعلق باملقر) (4 )البند رقم) للشركة)

اإلجتماعي).
لدى كتابة) (: تم اإلوداع القا 1ني)
باكادور) التجارية  باملحكمة  الضبط 
و1م)26)ماي)2021)تحت رقم)99786.
57 P

   YAM DISTRIBUTION شركة
SARL

عقد) (2021 أبريل) (13 بتاريخ) تم 
اجتماع عام استثنائي حدد بم1جبه)

النقاط اآلت6ة):
درهم) (400000.00 زيادة) تم 
ل6صبح) الشركة  مال  رأس  في 
الزيادة) هذه  درهم  (1000000.00
بق6مة) حصة  (4000 بخلق) تمت 
بإوداع) للحصة  درهم  (100.00
بإدماج أرباح السن1ات) (400000.00
املاض6ة الغير امل1زعة وبالتالي وصبح)

ترتيب الحصص على الشكل التالي):
 MOHCINE ZOUBAIRI الس6د)

4000)حصة)400.000)درهم.
 YASSINE ZOUBAIRI الس6د)

4000)حصة)400.000)درهم.
 200  REDA ZOUBAIRI الس6د)

حصة)200.000)درهم.
حصة) (10000 (: املجم1ع)

1000.000)درهم
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
ماي) (7 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2021)تحت عدد)123856.
58 P

 LA BARCASSIER BOUTIQUE
CLUB

شركة ذات مسؤول6ة محدودة
في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
أبريل) (9 2021)ومسجل في) ( أبريل) (2 
2021)بالرباط تأسست الشركة ذات)

الخصائص التال6ة):
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مسؤول6ة) ذات  شركة  (: الشكل)

محدودة.

الهدف اإلجتماعي):)

تاجر سلع رياض6ة.

تأجير معدات الرياضات املائ6ة.
 100000.00 (: الشركة) رأسمال 

حصة) (1000 إلى) مقسمة  درهم 

100درهم للحصة) إجتماع6ة بق6مة)

م1زعة كما ولي):

الس6د بنيس كمال)500)حصة.

 500 الفاطمي) لبريس  الس6د 

حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

من فاتح وناور إلى) (: السنة املال6ة)

31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسج6ل.

شقة) (30 إقامة) (: املقر اإلجتماعي)
ال1ك6لي) احمد  م1الي  ز قة  (8 رقم)

حسان الرباط.
التجاري) بالسجل  التق66د  رقم 

باملحكمة التجارية بالرباط)152219.

59 P

 LA BARCASSIER

RESTAURANT
شركة ذات مسؤول6ة محدودة

 2 في) بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ 

أبريل) (9 في) واملسجل  (2021 أبريل)

2021)بالرباط تأسست الشركة ذات)

الخصائص التال6ة):

مسؤول6ة) ذات  شركة  (: الشكل)

محدودة.

الهدف اإلجتماعي):)

مطاعم.

مم1ن الحفالت.
 100000.00 (: الشركة) رأسمال 

حصة) (1000 إلى) مقسمة  درهم 

100درهم للحصة) إجتماع6ة بق6مة)

م1زعة كما ولي):

الس6د بنيس كمال)500)حصة.

 500 الفاطمي) لبريس  الس6د 

حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

من فاتح وناور إلى) (: السنة املال6ة)

31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسج6ل.

شقة) (30 إقامة) (: املقر اإلجتماعي)

ال1ك6لي) احمد  م1الي  ز قة  (8 رقم)

حسان الرباط.

التجاري) بالسجل  التق66د  رقم 

باملحكمة التجارية بالرباط)152221.

60 P

ANIMALIX
شركة ذات مسؤول6ة محدودة

 28 بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في)

أبريل)2021)واملسجل في)5)ماي2021 

ذات) الشركة  تأسست  بالرباط 

الخصائص التال6ة):

مسؤول6ة) ذات  شركة  (: الشكل)

محدودة.

الهدف اإلجتماعي):)

متجر الح16ا ات األل6فة.

وترويض) الخدمات  تقدوم 

الح16ا ات.

 10000.00 (: الشركة) رأسمال 

حصة) (100 إلى) مقسم  درهم 

100درهم للحصة) إجتماع6ة بق6مة)

م1زعة كما ولي):

الس6د فنيش محمد عز الدون)51 

حصة.

الس6دة مكزاري سلمى)49)حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

من فاتح وناور إلى) (: السنة املال6ة)

31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسج6ل.

ز قة ضاوة) (26 (: املقر اإلجتماعي)

إفراح أكدال))الرباط.

التجاري) بالسجل  التق66د  رقم 

باملحكمة التجارية بالرباط)152179.

61 P

MOORISH BUSINESS FIRST

TOUBETON
S.A.R.L AU

تعدول
للشريك) استثنائي  بمقت�سى قرار 

في) (2021 ماي) (11 بتاريخ) ال1احد 

مسؤول6ة) ذات  الشركة  الرباط 

محدودة الشريك ال1احد.

TOUBETON)في ز قة ضاوة ع1ة)

اكدال الرباط) (16 الشقة) (4 الطابق)

ذات الرأسمال6ة)100.000)درهم قرر)

الشريك ما ولي):

الس6د) تف1يت  على  املصادقة 
التي) حصة  (1000 غم6ط) رش6د 

الس6د) لفائدة  الشركة  في  وملكها 

واسين باحرار الرئيس الجدود.

الشركة مسيرة من طرف) تصبح 

الس6د واسين باحرار الرئيس الجدود)

ملدة غير محدودة.

الس6د) طرف  من  سيتم  الت1ق6ع 

واسين باحرار الرئيس الجدود.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (31 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2021)تحت عدد)115010.

62 P

SOM DVLPT
تأسيس شركة

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
القا 1ن) وضع  تم  (2021 ماي) (24  

األسا�سي للشركة):

امل1ض1ع اإلجتماعي):

مقاولة للهندسة املد 6ة.

أشغال البناء.

اإلسم):)SOM DVLPT)شركة ذات)

املسؤول6ة املحدودة.

 1 رقم) شقة  (: اإلجتماعي) املقر 
نغمندي) ساهل  ز قة  (214 تجزئة)

رياض والد مطاع تمارة.
 100.000.00 (: الشركة) رأسمال 

 1.000 إلى) مقسمة  درهم 

100)درهم لل1احدة) حصةإجتماع6ة)

مسجلة ومحررة.

املدة):)99)سنة.

التس6ير):

)الس6د محمد مهدي ال1الي.

)والس6د سل6مان ال1الي.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  وتم 

تسج6ل)) تم  كما  بتمارة  اإلبتدائ6ة 

الشركة بالسجل التجاري تحت رقم)

.133201

63 P

م1 دوال ك1 طا

ش.م.م

8،)ز قة ضاوة إفراح،)شقة)2،)أكدال الرباط

الهاتف):)0537.68.27.87/88

الفاكس):)0537.68.27.89

أو منيوم تيكنولوجيك الدراسات 

واإلستشارت ش.م.

تعدول
اإلدارة) مجلس  قرارات  بمقت�سى 

املؤرخة بالرباط و1م)29)مارس)2021،)

أومن16م) اإلسم  مجه1لة  لشركة 

ت6كن1ل1ج6ك الدراسات واالستشارت)

على باإلجماع  اإلتفاق  تم   ش.م.)

)ما ولي):

االدري�سي) هبطي  الس6د  استقالة 

من) لعلج  عمر  والس6د  مخلص 

مجلس اإلدارة.

مجلس) أعضاء) تع1يض 

 PME بشركة) املستق6لين  اإلدارة 

التجاري) السجل  (،CROISSANCE

رقم)262313)املمثلة من طرف الس6د)

للبطاقة) حامل  لفظ6ل  بن  فريد 

ال1طن6ة رقم)VA44466)وذلك للفترة)

املتبق6ة).

بكتابة) (: القا 1ني) اإلوداع  تم 

بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم) تحت  (2021 ماي) (26 بتاريخ)

.114895

 64 P
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م1 دوال ك1 طا
ش.م.م

8،)ز قة ضاوة إفراح،)شقة)2،)أكدال الرباط
الهاتف):)0537.68.27.87/88

الفاكس):)0537.68.27.89

PHENIX RESSOURCES
S.A.R.L
تعدول

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
(،2020 ديسمبر) (25 و1م) املؤرخ 

لشركة)
 PHENIX(ذات مسؤول6ة محدودة
RESSOURCES S.A.R.L تم اإلتفاق)

على ما ولي):
إلى شارع) املقر اإلجتماعي  تح1يل 
محاج) مركز  مكاتب  عمارة  أتين،)

رياض حي رياض الرباط.
خطأ) بعد  الطبع  خطأ  تصح6ح 
السنة) أن  العام  الجمع  أكد  الطبع 
املال6ة للشركة منذ تأسيسها تبدأ من)

فاتح وناور وتنتهي في)31)ديسمبر.
تعدول القا 1ن األسا�سي للشركة.

اإلوداع) تم  (: القا 1ني) اإلوداع 
باملحكمة) الضبط  بكتابة  القا 1ني 
ماي) (20 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2021)تحت رقم)114798.
65 P

م1 دوال ك1 طا
ش.م.م

8،)ز قة ضاوة إفراح،)شقة)2،)أكدال الرباط
الهاتف):)0537.68.27.87/88

الفاكس):)0537.68.27.89

ATHENA RESSOURCES
S.A.R.L
تعدول

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ و1م)25)ديسمبر2021،)لشركة)
 ATHENA(ذات مسؤول6ة محدودة
RESSOURCES S.A.R.L تم اإلتفاق)

على ما ولي):
إلى شارع) املقر اإلجتماعي  تح1يل 
محاج) مركز  مكاتب  عمارة  أتين،)

رياض حي رياض الرباط.
خطأ) بعد  الطبع  خطأ  تصح6ح 
السنة) أن  العام  الجمع  أكد  الطبع 
املال6ة للشركة منذ تأسيسها تبدأ من)

فاتح وناور وتنتهي في)31)ديسمبر.

تعدول القا 1ن األسا�سي للشركة.

اإلوداع) تم  (: القا 1ني) اإلوداع 

باملحكمة) الضبط  بكتابة  القا 1ني 

ماي) (20 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2021)تحت رقم)114804.

 66 P

SENELIA
شركة ذات مسؤول6ة محدودة

رأسمالها : 100.000 درهم

 CENTRE : املقر اإلجتماعي

 COMMERCIAL(MEGA  MALL,

 LOCAL(N°CU6 KM 4,2 AVENUE

MOHAMED VI SOUISSI RABAT

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ) (: أوال)

تم وضع) بالرباط،) (2021 ماي) (5 في)

ذات) لشركة  األسا�سي  القا 1ن 

مسؤول6ة محدودة مميزاتها كالتالي):

.SENELIA(:(التسم6ة

 CENTRE (: اإلجتماعي) املقر 

 COMMERCIAL MEGA MALL,

 LOCAL N°CU6 KM 4,2 AVENUE

.MOHAMED VI SOUISSI RABAT

الهدف اإلجتماعي):)تهدف الشركة)

س1اء)داخل املغرب أو خارجه إلى):

أو) محل6ا  للتناول  املطعمة 

املحم1لة.

عمل6ات التم1ين).

وتحت) ال1سائل  بشتى  املساهمة 

شركة) أو  مقاولة  أي  في  صفة  أي 

تزاول نشاطا له عالقة مباشرة أو غير)

مباشرة بالهدف اإلجتماعي.

وبصفة عامة كل عمل6ة تجارية،)

عقارية) أو  منق1لة  مال6ة،) صناع6ة،)

أو) اإلجتماعي  بالهدف  عالقة  لها 

كف6لة بتط1ير نشاطها.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التسج6ل بالسجل التجاري.

 100.000 (: اإلجتماعي) الرأسمال 

حصة) (1000 على) مقسمة  درهم 

درهم للحصة ومجزأة) (100 من فئة)

كالتالي):

 500 عالم) برادة  سلمى  الس6دة 
حصة.

 500 الصفار) الس6د محمد علي 
حصة.

التس6ير):)تم تع6ين السادة):
الس6دة سلمى برادة عالم،)مغرب6ة)
الجنس6ة،)املزدادة في)28)مارس)1981 
تجزئة) بالرباط  والقاطنة  بالرباط،)

الش1م6ير)2)رقم)13)حي الرياض.
الس6د محمد علي الصفار،)مغربي)
الجنس6ة،)املزداد في)12)أكت1بر)1975
رقم) بسال  والقاطن  بالرباط،)
كمسيرون) الرمل  الع6ا�سي  ز قة  (3

للشركة ملدة غير محدودة.
فاتح) من  ( (: اإلجتماع6ة) السنة 

وناور إلى)31)ديسمبر من كل سنة).
تك1ين) أجل  من  (5% (: األرباح)
رصده) وتم  الباقي  قا 1ني  احت6اطي 

تبعا لقرار الجمع العام.
تم تق66د الشركة بالسجل) (: ثا 6ا)
 2021 27)ماي) التجاري بالرباط و1م)

تحت الرقم)152275.
ملخص من أجل النشر

املتصرف
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THE MUSICA STUDIO
S.A.R.L A.U

تأسيس شركة
 11 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
ماي)2021)بسال تقرر تأسيس شركة)
وح6د) بشريك  املسؤول6ة  محدودة 

بالخصائص التال6ة):
دي ميزوكا) (: التسم6ة اإلجتماع6ة)

است1دو1ا.
سع6د) تجزئة  (: اإلجتماعي) املقر 
حجي رقم)993)طريق القن6طرة سال.

الهدف):)
أ 1اع) جم6ع  وإصالح  وشراء) ب6ع 

اآلآلت امل1س6ق6ة.
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

إحداثها الفعلي.
من) تبتدئ  (: اإلجتماع6ة) السنة 
ديسمبر من) (31 فاتح وناور وتنتهي في)

كل سنة).

في) حدد  (: اإلجتماعي) الرأسمال 
 1000 على) مقسم  درهم  (100.000

حصة بق6مة)100)درهم.
من) مسيرة  الشركة  (: التس6ير)
طرف الس6د أنس رحم1ن املدة غير)

محدودة.
التجاري) بالسجل  التق66د  رقم 

.33799
باملحكمة) الطلب  إوداع  تم 
اإلبتدائ6ة بسال بتاريخ)27)ماي)2021 

تحت الرقم)36712.
68 P

SIMJET MEA
شركة مجه1لة

رأسمالها : 5.000.000 درهم
مقرها االجتماعي : 78، الحي 

الصناعي التقدم، الرباط
رقم السجل التجاري 141771 

الرباط
تخف6ض رأسمال الشركة

بمقت�سى الجمع العام غير العادي)
مارس) (15 بتاريخ) املنعقد  للشركاء)

2021)تم تقرير ما ولي):
بمبلغ) الشركة  رأسمال  تخف6ض 
2.500.000)درهم عن طريق تخف6ض)
 50 درهم إلى) (100 ق6مة لألسهم من)
لذلك) ال1احد،) ت6جة  للسهم  درهم 
سينخفض رأس املال إلى)2.500.000 

درهم.
سيتم اإلوداع القا 1ني باملحكمة)

التجارية بالرباط.
خالصة وب6ان املسير

69 P

 STE MARBRE ET FOSSILES
MAHJOUBI

رأسمالها االجتماعي : 50.000 درهم
مقرها االجتماعي : شارع محمد 
الخامس حي تماس6نت، ورزازات

ا تهاء عمل6ة التصف6ة
العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
أبريل) (15 و1م) املنعقد  االستثنائي 
للشركة العام  الجمع  قرر  (2021 

ما ولي):
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كل) على  واملصادقة  امل1افقة 
والحسابات) التصف6ة  عمل6ات 
عمل6ة) ا تهاء) عن  واإلعالن  النهائ6ة 

التصف6ة.
الس6د) الشركة  مصفي  إبراء)
التام) اإلبراء) الغني  عبد  املحج1بي 

وإعفاؤه من مهمته.
اإلوداع) تم  (: القا 1ني) اإلوداع 
االبتدائ6ة) املحكمة  لدى  القا 1ني 
ب1رزازات بتاريخ)21)أبريل)2021)تحت)

رقم)263.
ملخص قصد النشر

ائتما 6ة ال1ردة لالستشارات

ب1رزازات
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STE PNEUMATIQUE AZLAG
رأسمالها االجتماعي : 100.000 

درهم
مقرها االجتماعي : الطابق السفلي

رقم 83C تجزئة األخ1ة
ورزازات

ا تهاء عمل6ة التصف6ة
العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
أبريل) (13 و1م) املنعقد  االستثنائي 
للشركة العام  الجمع  قرر  (2021 

ما ولي):
كل) على  واملصادقة  امل1افقة 
والحسابات) التصف6ة  عمل6ات 
عمل6ة) ا تهاء) عن  واإلعالن  النهائ6ة 

التصف6ة.
الس6د) الشركة  مصفي  إبراء)
التام وإعفاؤه) زعك1ن املختار اإلبراء)

من مهمته.
اإلوداع) تم  (: القا 1ني) اإلوداع 
االبتدائ6ة) املحكمة  لدى  القا 1ني 
ب1رزازات بتاريخ)19)أبريل)2021)تحت)

رقم)261.
ملخص قصد النشر

ائتما 6ة ال1ردة لالستشارات

ب1رزازات
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ACHAFAK SERVICES
تأسيس شركة

في مؤرخ  عرفي  عقد   بم1جب 
تأسيس) تم  (2021 أبريل) (23
لها) محدودة  مسؤول6ة  ذات  شركة 

امل1اصفات التال6ة):

ACHAFAK SERVICES(:(التسم6ة

الهدف االجتماعي):)تخزين وتعبئة)

املنتجات الزراع6ة)/)استيراد وتصدور)

املنتجات الزراع6ة واملعدات)/)تجارة))

الك6ماويات.

دوار اوت قص1) (: املقر االجتماعي)
راس الحامة عين الج1هرة ت6فلت.

الرأسمال):)حدد رأسمال الشركة)

في)100.000)درهم.

الس6دان) عين  (: الشركة) تس6ير 

سع6دي) وزكرياء) سع6دي  لحسن 

جم6ع) مع  للشركة  مسيران 

الصالح6ات.

بكتابة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

الضبط باملحكمة االبتدائ6ة بت6فلت)

تحت رقم)143)بتاريخ)19)ماي)2021.
للنسخ والب6ان

ال1ك6ل

72 P

CHKIWA TRANS
تأسيس شركة

في مؤرخ  عرفي  عقد   بم1جب 

تأسيس) تم  (2021 مارس) (23

لها) محدودة  مسؤول6ة  ذات  شركة 

امل1اصفات التال6ة):

CHKIWA TRANS(:(التسم6ة

الهدف االجتماعي):) قل البضائع.

شارع ا 1ال) (23 (: املقر االجتماعي)

إقامة فل1ري)11)مكتب رقم)4)م6م1زة)

القن6طرة.

الرأسمال):)حدد رأسمال الشركة)

في)100.000)درهم.

الس6دان) عين  (: الشركة) تس6ير 

وص6كاك) الج6اللي  الب1شتي 

جم6ع) مع  للشركة  مسيران  محمد 

الصالح6ات.

بكتابة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

االبتدائ6ة) باملحكمة  الضبط 

بالقن6طرة تحت السجل التجاري رقم)

.60637
للنسخ والب6ان

ال1ك6ل

73 P

AGRO MASOUDA VERT
تأسيس شركة

في مؤرخ  عرفي  عقد   بم1جب 
تأسيس شركة) تم  (2021 مارس) (23
بشريك) محدودة  مسؤول6ة  ذات 

وح6د لها امل1اصفات التال6ة):
 AGRO MASOUDA (: التسم6ة)

VERT
امل1اد) تجارة  (: االجتماعي) الهدف 

الفالح6ة.
ز قة غزوة بدر) (: املقر االجتماعي)

رقم)10)حي التقدم الخميسات.
الرأسمال):)حدد رأسمال الشركة)

في)100.000)درهم.
الس6د) عين  (: الشركة) تس6ير 
للشركة) مسير  الرح6م  عبد  غرداش 

مع جم6ع الصالح6ات.
بكتابة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
االبتدائ6ة) باملحكمة  الضبط 
التجاري) السجل  تحت  بالخميسات 

رقم)29283.
للنسخ والب6ان

ال1ك6ل

74 P

DELIVER-EATS
SARL

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
2021،)قد) 12)فبراور) الرباط،)بتاريخ)
املسؤول6ة) ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة.
DELIVER-EATS SARL(:(التسم6ة
الهدف االجتماعي):)تقدوم الطعام)

الجماعي للزبائن.
درهم) (12.000 (: رأسمال الشركة)
مقسمة إلى)1200)حصة من فئة)10 

دراهم للحصة ال1احدة.
و1سف عمار)400)حصة.

عثمان العسري)400)حصة.
واسم6نة بن اعتاب1)400)حصة.

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

السجل التجاري.
من فاتح وناور إلى) (: السنة املال6ة)
31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسج6ل.

املقر):)59)شارع ابن سينا شقة)11 

أكدال الرباط.

املسيرون):
العسري) عثمان  عمار،) و1سف 

وياسمين بن اعتاب1.

(: التجاري) بالسجل  التق66د  رقم 

.152301

75 P

دو1ان األستاذة صباح ط1ك

م1ثقة بالدار الب6ضاء

39،)شارع رحال املسك6ني،)الطابق األول

SADADI
SARL

CAPITAL : 100.000 DHS

SIEGE(SOCIAL : CASABLANCA

46Rue De Contenac

 Rc 181747 - l’identifient(fiscal

N°40187055

ICE 000532367000036

تلقته) رسمي  عقد  بمقت�سى  (- (1

األستاذة صباح ط1ك م1ثقة بالدار)

 2020 أكت1بر) (9 بتاريخ) الب6ضاء)

العام) الجمع  محضر  تحرير  تم 

املسؤول6ة) ذات  لشركة  االستثنائي 

باإلجماع) وتم  (SADADI املحدودة)

بمقضتاه ما ولي):

املصطفى) الس6د  وفاة  معاونة 

ساجد.

معاونة التقس6م الجدود لرأسمال)

الشركة.

تأك6د تع6ين املسير ال1ح6د الس6د)

محمد دادي.

من) و14) (7 (،6 الفص1ل) تح6ين 

القا 1ن األسا�سي.

الحصص) هبة  على  مصادقة 

طرف) من  الشركة  في  االجتماع6ة 

الس6دة) لفائدة  الس6د محمد دادي 

حك6مة ساجد.

الحصص) هبة  على  مصادقة 

طرف) من  الشركة  في  االجتماع6ة 

الس6دة زك6ة بنكران السعدي لفائدة)

الس6دة زينب ساجد.
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الحصص) هبة  على  مصادقة 
طرف) من  الشركة  في  االجتماع6ة 
 السادة ساجد محمد وعمر والس6دات
ساجد زينب وفت6حة لفائدة الس6دة)

زه1ر الدو1ري.
تلقته) رسمي  عقد  بمقت�سى  (- (2
األستاذة صباح ط1ك م1ثقة بالدار)
 2020 أكت1بر) (9 بتاريخ) الب6ضاء)
حصة) (250 هبة) عقد  تحرير  تم 
محمد) الس6د  طرف  من  اجتماع6ة 
دادي لفائدة الس6دة حك6مة ساجد)
والتي ومتلكها برأسمال الشركة ذات)

.SADADI(املسؤول6ة املحدودة
تلقته) رسمي  عقد  بمقت�سى  (- (3
األستاذة صباح ط1ك م1ثقة بالدار)
تم) (2020 أكت1بر) (9 بتاريخ) الب6ضاء)
تحرير عقد هبة)31)حصة اجتماع6ة)
بنكران) زك6ة  الس6دة  طرف  من 
السعدي لفائدة الس6دة زينب ساجد)
والتي تمتلكها برأسمال الشركة ذات)

.SADADI(املسؤول6ة املحدودة
تلقته) رسمي  عقد  بمقت�سى  (- (4
األستاذة صباح ط1ك م1ثقة بالدار)
تم) (2020 أكت1بر) (9 بتاريخ) الب6ضاء)
تحرير عقد هبة)166)حصة اجتماع6ة)
من طرف السادة محمد وعمر ساجد)
ساجد) وفت6حة  زينب  والس6دات 
لفائدة الس6دة زه1ر الدو1ري والتي)
ذات) الشركة  برأسمال  ومتلك1نها 

.SADADI(املسؤول6ة املحدودة
تلقته) رسمي  عقد  بمقت�سى  (- (5
األستاذة صباح ط1ك م1ثقة بالدار)
تم) (2020 أكت1بر) (10 بتاريخ) الب6ضاء)
تحرير محضر الجمع العام االستثنائي)
املحدودة) املسؤول6ة  ذات  لشركة 
بمقضتاه) باإلجماع  وتم  (SADADI 

ما ولي):
الحصص) هبات  على  مصادقة 
املذك1رة) الشركة  في  االجتماع6ة 

أعاله.
تح6ين الفص1ل)6)و7)من القا 1ن)

األسا�سي.
الحصص) هبة  على  املصادقة 
طرف) من  الشركة  في  االجتماع6ة 
الس6دة زه1ر الدو1ري لفائدة السادة)
والس6دة) ساجد  وي1سف  حمزة 

ساجد عائشة.

الحصص) هبة  على  املصادقة 

طرف) من  الشركة  في  االجتماع6ة 

لفائدة) ساجد  حك6مة  الس6دة 

املحدودة) املسؤول6ة  ذات  الشركة 

.ADEIS INVEST(والشريك ال1ح6د

الحصص) هبة  على  املصادقة 

طرف) من  الشركة  في  االجتماع6ة 

الس6د محمد دادي لفائدة الشركة)

والشريك) املحدودة  املسؤول6ة  ذات 

.FDI INVEST(ال1ح6د

تلقته) رسمي  عقد  بمقت�سى  (- (6

األستاذة صباح ط1ك م1ثقة بالدار)

تم) (2020 أكت1بر) (11 بتاريخ) الب6ضاء)

تحرير عقد هبة)250)حصة اجتماع6ة)

الدو1ري) زه1ر  الس6دة  طرف  من 

لفائدة السادة حمزة وي1سف ساجد)

والس6دة ساجد عائشة والتي تمتلكها)

املسؤول6ة) ذات  الشركة  برأسمال 

.SADADI(املحدودة

تلقته) رسمي  عقد  بمقت�سى  (- (7

األستاذة صباح ط1ك م1ثقة بالدار)

 2020 أكت1بر) (11 بتاريخ) الب6ضاء)

العام) الجمع  محضر  تحرير  تم 

املسؤول6ة) ذات  لشركة  االستثنائي 

باإلجماع) وتم  (SADADI املحدودة)

بمقضتاه ما ولي):

الحصص) هبة  على  املصادقة 

االجتماع6ة في الشركة املذك1رة أعاله.

لرأسمال) الجدود  التقس6م  معاونة 

الشركة.
تح6ين الفص1ل)6)و7)من القا 1ن)

األسا�سي.

تلقته) رسمي  عقد  بمقت�سى  (- (8

األستاذة صباح ط1ك م1ثقة بالدار)

تم) (2020 أكت1بر) (11 بتاريخ) الب6ضاء)

تح6ين النظام األسا�سي للشركة ذات)

.SADADI(املسؤول6ة املحدودة

كتابة) لدى  القا 1ني  اإلوداع  تم 

بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 

 2020 أكت1بر) (27 بتاريخ) الب6ضاء)

تحت رقم)751911.
لإلوداع والنشر

األستاذة صباح ط1ك

76 P

 FIDUCIAIRE MOUANI

EL MOSTAFA
 24BD(ZERKTOUNI 1ER ETAGE

APP(N°2 KHENIFRA

عقد التس6ير الحر
الحر) التس6ير  عقد  على  بناء)

17) 1فمبر) بتاريخ) عل6ه  املصادق 

:)عبا) 2020)واملبرم بين الطرف األول)

واملسجل) (V208332 محمد وطنيته)

 17810 بالسجل التجاري تحت رقم)

باملحكمة االبتدائ6ة بخن6فرة.

زك6ة) الشقيري  (: الثاني) الطرف 

.V348316(وطن6تها رقم

الطرف) قبل  بم1جبه  والذي 

املحل) بتس6ير  زك6ة  الشقيري  الثاني 

ز قة أوحد خن6فرة،) (3 الكائن برقم)

أقل) يشغل  الخ6اطة  في  واملخصص 

من ثالث عمال ملدة)9)سن1ات ابتداء)

 16 غاوة) إلى  (2020 17) 1فمبر) من)

 500 بس1مة شهرية) (،2029  1فمبر)

درهم.

77 P

SAAI CAPITAL شركة
شركة ذات مسؤول6ة محدودة

ذات شريك وح6د

تأسيس
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 

بتاريخ)8)أبريل)2021،)قد تم تأسيس)

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات)

شريك وح6د باملميزات التال6ة):

 SAAI CAPITAL (: التسم6ة)

SARLAU

الهدف االجتماعي):)تأجير املباني.

في) حدد  (: الشركة) رأسمال 

إلى) مقسمة  درهم  (1.000.000

بق6مة) اجتماع6ة  حصة  (10.000

قد تم تحريرها بأكملها) درهم،) (100

وإسنادها للس6د الطاهر اسماهري.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع)

السجل التجاري.

من فاتح وناور إلى) (: السنة املال6ة)
31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسج6ل.
املقر االجتماعي):)15)شارع األبطال)

شقة رقم)4)أكدال الرباط.
:)تسير الشركة من طرف) التس6ير)
الحامل) اسماهري  الطاهر  الس6د 
 J413983 رقم) ال1طن6ة  للبطاقة 

وذلك ملدة غير محدودة.
باملحكمة) التجاري  السجل  رقم 

التجارية بالرباط):)152363.
مقتطف من أجل اإلشهار

78 P

 ELVN شركة
CONSTRUCTION

شركة ذات مسؤول6ة محدودة
ذات شريك وح6د

تأسيس
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 
بتاريخ)10)ماي)2021،)قد تم تأسيس)
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات)

شريك وح6د باملميزات التال6ة):
 ELVN (: التسم6ة)

CONSTRUCTION SARLAU
املباني) (: االجتماعي) الهدف 

واألشغال العامة.
في) حدد  (: الشركة) رأسمال 
 1000 إلى) م1زعة  درهم  (100.000
درهم،) (100 حصة اجتماع6ة بق6مة)
وإسنادها) بأكملها  تحريرها  تم  قد 

للس6د هشام عمراني حن�سي.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع)

السجل التجاري.
وناور) فاتح  من  (: املال6ة) السنة 
ديسمبر من كل سنة ما عدا) (31 إلى)
تاريخ) من  تبتدئ  األولى  السنة 

التسج6ل.
رياض األ دلس) (: املقر االجتماعي)
حي) (13 شقة) (2 عمارة) (1 القصبة)

الرياض الرباط.
:)تسير الشركة من طرف) التس6ير)
الس6د هشام عمراني حن�سي الحامل)
 A711251 رقم) ال1طن6ة  للبطاقة 

وذلك ملدة غير محدودة.
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باملحكمة) التجاري  السجل  رقم 
التجارية بالرباط):)152361.
مقتطف من أجل اإلشهار

79 P

 STE DAKKAR PROMO
LILISKANE

SARL AU
املقر االجتماعي : رقم 193 ا باب 

األ دلس ثغات فاس
بتاريخ) ت1ث6قي  عقد  بمقت�سى 
شركة) تأسيس  تم  ( (2021 ماي) (26
لتك1ن خاص6تها) محدودة املسؤول6ة 

كالتالي):
 STE DAKKAR (: التسم6ة)

PROMO LILISKANE)ش.م.م.
:)في املغرب كما في الخارج) الهدف)
شراء) ب6ع  من  عقاري  منعش  من 
وت1زيع في كل) وتجارة في م1اد البناء)
م1اد البناء)وجم6ع األشغال املتعلقة)

بالبناء.
مباشرة) غير  أو  مباشرة  وبصفة 

النشاطات التي تهدف إلى التنم6ة.
ا باب) (193 رقم) (: املقر االجتماعي)

األ دلس ثغات فاس.
 460.000 (: الشركة) رأسمال 

درهم.
 460.000 دراز) ادريس  الس6د 

درهم.
املجم1ع):)460.000)درهم.

:)تسير الشركة من طرف)) التس6ير)
مسير وح6د ه1 الس6د ادريس دراز.

فاتح) من  تبتدئ  (: املال6ة) السنة 
كل) من  ديسمبر  (31 في) وتنتهي  وناور 

سنة.
بكتابة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
بفاس) التجارية  باملحكمة  الضبط 

تحت رقم)2021/2535.
80 P

STE HUILE NATUREL
SARL

دوار عين باردة غفساي تاو ات
تغ6ير

املنعقد) العام  الجمع  بمقت�سى 
قرر ورثة الشركة) (2021 أبريل) (9 في)

HUILE NATUREL)ما ولي):

اإلعالن عن وفاة الشريك معتصم)
الحصص) وتف1يت  الرحمان  عبد 

االجتماع6ة.
أدوبة) برا�سي  الس6دة  تع6ين 

مسيرة للشركة.
تغ6ير النظام األسا�سي للشركة.

اإلوداع) تم  (: القا 1ني) اإلوداع 
الضبط) كتابة  لدى  القا 1ني 
بتاريخ) بتاو ات  االبتدائ6ة  باملحكمة 
25)ماي)2021)تحت رقم)286/2021.

بمثابة مقتطف وب6ان

81 P

SOCIETE AIR SANIA 
SARL

املقر االجتماعي : رقم 17 طريق 
صفرو فاس

بتاريخ) ت1ث6قي  عقد  بمقت�سى 
شركة) تأسيس  تم  ( (2021 ماي) (27
لتك1ن خاص6تها) محدودة املسؤول6ة 

كالتالي):
 AIR SANIA شركة) (: التسم6ة)

ش.م.م.
:)في املغرب كما في الخارج) الهدف)
شراء) ب6ع  من  عقاري  منعش  من 
وت1زيع في كل) وتجارة في م1اد البناء)
م1اد البناء)وجم6ع األشغال املتعلقة)

بالبناء.
مباشرة) غير  أو  مباشرة  وبصفة 

النشاطات التي تهدف إلى التنم6ة.
 17 رقم) فاس  (: االجتماعي) املقر 

طريق صفرو.
 2.300.000 (: الشركة) رأسمال 

درهم.
 2.300.000 سع6د) اللبار  الس6د 

درهم.
املجم1ع):)2.300.000)درهم.

:)تسير الشركة من طرف)) التس6ير)
مسير وح6د ه1 الس6د اللبار سع6د.

فاتح) من  تبتدئ  (: املال6ة) السنة 
كل) من  ديسمبر  (31 في) وتنتهي  وناور 

سنة.
بكتابة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
بفاس) التجارية  باملحكمة  الضبط 

تحت رقم)2021/2582.
82 P

 SOCIETE ALIZDIHAR

LILBINAE
SARLAU

تجزئة املنتزه 3 رقم 87 املحل 5

فاس

على الجمع العام االستثنائي) بناء)

العمل) بها  الجاري  للق1ا ين  وطبقا 

 2021 مارس) (25 بتاريخ) واملنعقد 

للبناء») «االزدهار  شركة) شركاء) فإن 

ش.م.م.

 100.000 (: الشركة) رأسمال 

درهم.

تجزئة) فاس  (: االجتماعي) املقر 

املنتزه)3)رقم)87)املحل)5.

قرروا ما ولي):

في) الزيادة  الشركة  شركاء) قرر 

الرأسمال من)100.000)درهم بزيادة)

وصبح) وبذلك  درهم  (3.000.000

رأسمال الشركة ه1)3.100.000.

بكتابة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

بفاس) التجارية  باملحكمة  الضبط 

تحت رقم)1424/2021.

83 P

FAITH GENERATION
رأسمالها : 10.000 درهم

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

القا 1ن) تأسيس  تم  (2021 أبريل) (6

األسا�سي لشركة محدودة املسؤول6ة)

 FAITH(ذات شريك وح6د تحت اسم

هدفها) (GENERATION SARL AU

كالتالي):

الهدف):)ح6اكة املالبس املصن1عة)

من السلع الجلدوة الشائعة.

شقة) (،2 عمارة) (: املقر االجتماعي)

10،)محج الرياض،)الرباط.

الرأسمال):)10.000)درهم م1زعة)

 100 100)حصة ق6مة كل حصة) إلى)

درهم كالتالي):

 100 اآلنسة سارة مزيان بلفق6ه)

حصة.

مجم1ع الحصص):)100)حصة.

تم تع6ين اآلنسة) (: تس6ير الشركة)

ر�سى) والس6د  بلفق6ه  مزيان  سارة 

للشركة) كمسيرون  بلفق6ه  مزيان 

ملدة غير محددة مع إعطائهما كامل)

الصالح6ات حسب القا 1ن األسا�سي)

للشركة.

99)سنة) :)مدة عمر الشركة) املدة)

من تاريخ تأسيسها النهائي.

اإلوداع القا 1ني):)تم إوداع امللف)

بتاريخ بالرباط  التجارية   باملحكمة 

2021)-)السجل التجاري رقم) 4)ماي)

.151831

84 P

RABAT GARDENS
Société à responsabilité limitée

AU(CAPITAL(DE : 100.000 DHS

 SIEGE(SOCIAL : 12 Bis(Rue

Liban(N° 3 Océan - Rabat

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

الشركة) تأسست  قد  (2021 7)ماي)

والتي تحمل الخصائص التال6ة):

RABAT GARDENS(:(التسم6ة

ذات) شركة  (: القا 1 6ة) الصفة 

مسؤول6ة محدودة.

البناء) (: االجتماعي) الهدف 

واإلنعاش العقاري.
 100.000 (: الشركة) رأسمال 

درهم.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

وناور) فاتح  من  (: املال6ة) السنة 

ديسمبر من كل سنة ما عدا) (31 إلى)

تاريخ) من  تبتدئ  األولى  السنة 

التسج6ل.

ز قة) مكرر  (12 (: املقر االجتماعي)

لبنان رقم)3)املح6ط الرباط.

التس6ير):)أ 6طت مهمة التس6ير إلى)

الس6د طه ال1ارتي.

اإلوداع) تم  (: القا 1ني) اإلوداع 

لدى) التجاري  بالسجل  القا 1ني 

املحكمة التجارية بالرباط.
رقم السجل التجاري):)152327.

85 P
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 MOUFID شركة
PROMOTION

SARL AU
شركة ذات مسؤول6ة محدودة

بشريك وح6د
تبعا لقرارات الجمع العام للشركاء)
 2021 فبراور) (17 بتاريخ) املسجل 
 MOUFID PROMOTION لشركة)
مسؤول6ة) ذات  شركة  (SARL AU
عن1انها) وح6د  بشريك  محدودة 
رقم) عمارة  (A2E إقامة) التجاري 
األول) الطابق  (1 غرفة) (1 شقة) (30

بريستج6ا األمم سال.
تقرر ما ولي):

تصف6ة الشركة مع الحل النهائي.
حسن) املف6د  الس6د  تع6ين 

اإلشراف على تصف6ة الشركة.
كتابة) لدى  القا 1ني  اإلوداع  تم 
بسال) االبتدائ6ة  باملحكمة  الضبط 

تحت عدد)36728.
86 P

FIDUCIAIRE LEGAFISC
رياض والد مطاع سكت1ر)2)رقم)18)تمارة

 TITNIUM BUSINESS
CENTER

sarl(d’associé(unique
تأسيس شركة

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
القا 1ن) تحرير  تم  (2021 أبريل) (15
األسا�سي لشركة محدودة املسؤول6ة)

مميزاتها كما ولي):
 TITNIUM BUSINESS CENTER

sarl(d’associé(unique
الهدف االجتماعي):)كراء)واستغالل)

عقارات ممل1كة ومستأجرة.
املقر االجتماعي):)15)شارع األبطال)

رقم)4)أكدال الرباط.
درهم) (100.000 (: الرأسمال)
مقسم إلى)100)حصة من فئة)1.000 

درهم م1زعة كما ولي):
 100 الشرقاوي) محمد  الس6د 

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

إنشائها.

:)تسير الشركة من طرف) التس6ير)
محمد الشرقاوي ملدة غير محدودة.

تبتدأ من فاتح) (: السنة التجارية)
وناور إلى)31)ديسمبر.

اإلوداع):)تم اإلوداع القا 1ني لدى)
املحكمة التجارية بالرباط تحت رقم)

.5415
قصد النشر واإلعالن

87 P

 M & I ENTREPRISES
HOLDING

شركة ذات املسؤول6ة املحدودة
رأسمالها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : 9 شارع النخ6ل 
قطاع 21 بل1ك U الطابق األول 

مكتب 1 حي الرياض الرباط
السجل التجاري رقم 152373

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم) (2021 أبريل) (15 بتاريخ) الرباط 
ذات) لشركة  األسا�سي  النظام  وضع 
املسؤول6ة املحدودة ذات الخصائص)

التال6ة):
 M(&( I( ENTREPRISE (: التسم6ة)

HOLDING)ش.م.م.
9)شارع النخ6ل) (: املقر االجتماعي)
األول) الطابق  (U بل1ك) (21 قطاع)

مكتب)1)حي الرياض الرباط.
األشغال) (: االجتماعي) الهدف 
والتجهيز) بالبناء) الخاصة  املختلفة 
(- الفالح6ة) األرا�سي  استغالل  (-

االستيراد التصدور والتجارة.
رأسمال الشركة):)100.000)درهم)
 100 حصة بق6مة) (1000 مك1ن من)
ال1احدة م1زعة على) للحصة  درهم 

الشكل التالي):
الحامل) السهلي  املختار  الس6د 
رقم) ال1طن6ة  التعريف  لبطاقة 

ZG22043)ب)600)حصة.
الس6د إواد السهلي))قاصر))ون1ب)
الحامل) السهلي  املختار  الس6د  عنه 
رقم) ال1طن6ة  التعريف  لبطاقة 

ZG22043)ب)200)حصة.
)قاصرة)) السهلي) آوة  الس6دة 
السهلي) املختار  الس6د  عنها  ون1ب 
ال1طن6ة) التعريف  لبطاقة  الحامل 

رقم)ZG22043)ب)100)حصة.
)قاصرة)) السهلي) ل6نا  الس6دة 
السهلي) املختار  الس6د  عنها  ون1ب 
ال1طن6ة) التعريف  لبطاقة  الحامل 

رقم)ZG22043)ب)100)حصة.
أسندت مهمة التس6ير) (: التس6ير)
الحامل) السهلي  املختار  الس6د  إلى 
رقم) ال1طن6ة  التعريف  لبطاقة 
ZG22043.)كما ا فرد الس6د املختار)
في) الشركة  بالت1ق6ع لصالح  السهلي 

جم6ع معامالتها.
املدة):)99)سنة ابتداء)من تسج6لها)

السجل التجاري.
اإلوداع) تم  (: القا 1ني) اإلوداع 
الضبط) كتابة  لدى  القا 1ني 
بتاريخ) بالرباط  التجارية  باملحكمة 

فاتح و1 16)2021)تحت عدد)5548.
 152373 (: رقم السجل التجاري)

الرباط.
للب6ان واإلشارة

88 P

إس إل فريش
ش.م.م

SL FRESH
في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
القا 1ن) وضع  تم  (2021 ماي) (18
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

محدودة ذات امل1اصفات التال6ة):
التسم6ة):)«إس إل فريش» ش.م.م 
مسؤول6ة) ذات  لشركة   SL FRESH

محدودة.
النقل) (: االجتماعي) الهدف 
االستيراد) (/ ال1طني والدولي للبضائع)

والتصدور.
5)رقم) بل1ك س) (: املقر االجتماعي)

41)حي الداخلة أكادور.
سنة) (99 (: االجتماع6ة) املدة 
ابتداء)من تاريخ تسج6لها في السجل)
التجاري عدا إذا تم الحل املسبق أو)

التمدود.
وتك1ن من) (: الرأسمال االجتماعي)

100.000)درهم.
تس6ير الشركة):)تم تع6ين الس6دة)

العثماني سناء.

السجل) في  التق66د  تم  (: التق66د)
التجاري في سجل املحكمة التجارية)
تحت) (2021 ماي) (31 و1م) بأكادور 
رقم) التحل6لي  للسجل  (99820 عدد)

.47639
88P مكرر

إيموبيليي برج أوفال
ش.م.م

IMMOBILIER BORJ OUFLA
SARL AU

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
القا 1ن) وضع  تم  (2021 ماي) (18
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

محدودة ذات امل1اصفات التال6ة):
«إوم1ب6ليي برج أوفال») (: التسم6ة)
 IMMOBILIER BORJ ش.م.م 
ذات) لشركة   OUFLA SARL AU

مسؤول6ة محدودة.
الهدف االجتماعي):)وكالة عقارية)/)

خدمات متن1عة.
 112 رقم) (: االجتماعي) املقر 

تاكمات حي ت6ل6ال.
سنة) (99 (: االجتماع6ة) املدة 
ابتداء)من تاريخ تسج6لها في السجل)
التجاري عدا إذا تم الحل املسبق أو)

التمدود.
وتك1ن من) (: الرأسمال االجتماعي)

100.000)درهم.
تم تع6ين الس6د) (: تس6ير الشركة)

الفنان حمزة.
السجل) في  التق66د  تم  (: التق66د)
التجاري في سجل املحكمة التجارية)
تحت) (2021 ماي) (31 و1م) بأكادور 
رقم) التحل6لي  للسجل  (99821 عدد)

.47641
89 P

 SOCIETE TARAYBA
PRODUCTION

SARL AU
تأسيس شركة

بم1جب عقد عرفي بتاريخ)19)ماي))
2021)تم تأسيس شركة بامل1اصفات)

التال6ة):
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 TARAYBA (: التسم6ة)

.PRODUCTION SARL AU

مسؤول6ة)) ذات  شركة  (: الصفة)

محدودة ذات الشريك ال1ح6د.

رأس املال):)40.000)درهم مقسمة)

إلى)400)سهم كل منها ب)100)درهم.

العن1ان):)حي ال1حدة)2)شارع راس)

الخ6مة الز قة)26)الع16ن.

اإل تاج) (: االجتماعي) النشاط 

السمعي البصري...

التس6ير):)الس6دة فاطمة ب1 ني.

باملحكمة) تم  القا 1ني  اإلوداع 

ماي) (28 بتاريخ) بالع16ن  االبتدائ6ة 

2021)تحت رقم)2021/1632.
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TROIS PLUS
SARL AU

شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

بالشريك ال1ح6د

رأسمالها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : مارجان حي الرياض 

رقم 22 الرباط

السجل التجاري رقم 76559

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

ماي) (10 بتاريخ) املنعقد  االستثنائي 

2021،)قرر الشريك ال1ح6د ما ولي):

األوان) قبل  الشركة  حل 

وتصف6تها):

قرر الشريك ال1ح6د و1م)10)ماي)

2021)الحل املسبق للشركة.

الع1فير) أسماء) الس6دة  تع6ين 

رقم) ال1طن6ة  للبطاقة  الحامل 

A205393،)صفة املصف6ة للشركة.

باملقر) التصف6ة  م1قع  تحدود 

:)مارجان حي الرياض رقم) االجتماعي)

22)الرباط.

للشركة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

باملحكمة التجارية بالرباط و1م فاتح)

و1 16)2021)تحت رقم)115059.

90Pمكرر

SOCIETE DIANY - SERVICE
SARL AU

مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم) بالرباط  (2021 ماي) (21 بتاريخ)
املسؤول6ة) ذات  شركة  تأسيس 

املحدودة بشريك وح6د.
DIANY - SERVICE(:(التسم6ة

وجم6ع) البناء) أعمال  (: الهدف)
األشغال املختلفة.

شارع) (20 (: التجاري) العن1ان 
 2 رقم) شقة  علي  س6دي  أكلمان 

أكدال الرباط.
الرأسمال):)حدد رأسمال الشركة)
في)100.000)درهم مقسمة إلى)1000 
للحصة) درهم  (100 بق6مة) حصة 
حصة للس6د) (100 (: مقسمة كالتالي)

الدواني هشام.
التس6ير):)تم تع6ين الدواني هشام)

كمسير للشركة ملدة غير محدودة.
من فاتح وناور إلى) (: السنة املال6ة)
31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسج6ل.
التجاري) السجل  في  التق66د  تم 
بتاريخ) (152331 رقم) تحت  بالرباط 

31)ماي)2021.
91 P

PARA UNIVERSITAIRE
شركة ذات مسؤول6ة محدودة

ذات الشريك ال1ح6د
رقم التق66د في السجل التجاري 

53209
تأسيس شركة

في) مؤرخ  عرفي،) عقد  بمقت�سى 
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (14
مسؤول6ة) ذات  للشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة):
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.
عند) متب1عة  (: الشركة) تسم6ة 
 PARA تسم6تها) بمختصر  االقتضاء)
UNIVERSITAIRE))البارا الجامع6ة).

ب6ع) (: بإوجاز) الشركة  عرض 

والبارا) ص6دل6ة  البارا  املنت1جات 

طب6ة.

العمارة) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 

(،3 املنص1ر) (،1 رقم) املحل  (16 ب)

50050)مكناس.

أجل) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسمال الشركة)

دهرم مقسمة كالتالي):

 1000 (: محمد) صدقي  الس6د 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة.

صدقي) الس6د  (: الشركة) مسير 

16)املحل) :)العمارة ب) محمد عن1ا ه)

رقم)1،)املنص1ر)3،)50050)مكناس.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (10 بتاريخ) بمكناس  التجارية 

2021)تحت رقم)2332.

92 P

HOULOUL CONSULING

SARL

مبلغ) في  (: الشركة) رأسمال 

 1000 إلى) مقسمة  درهم  (100.000

حصة)100)درهم لكل حصة.

ادريس) شارع  (37 رقم) (: مقرها)

األكبر الشقة رقم)6)الطابق)3)حسان)

الرباط.

الصفة القا 1 6ة):)شركة محدودة)

املسؤول6ة.

 HOULOUL (: اسمها)

.CONSULTING

هدفها):)مكتب الدراسات.

إدارتها):)عمر منش6د.

من) تبتدئ  (: االجتماع6ة) السنة 

فاتح وناور إلى)31)ديسمبر.

أمدها):)99)سنة.

)السجل التجاري):)152379.

93 P

شركة مديااونيس
MEDIAONUS

رأسمالها : 100.000 درهم
A العن1ان : إقامة بستان عمارة

شقة رقم 1 طريق القن6طرة
سال

و1م) خاص  اتفاق  عقد  بم1جب 
شركة) تأسيس  تم  (2021 أبريل) (23

محدودة املسؤول6ة.
مدوااو يس) (: التسم6ة)
محدودة) شركة  (MEDIAONUS

املسؤول6ة.
النشاط االجتماعي):)مصمم محلل)

مبرمج كمب16تر.
 A إقامة بستان عمارة) (: العن1ان)

شقة رقم)1)طريق القن6طرة سال.
الرأسمال):)100.000)درهم.

وقد تم اإلوداع القا 1ني باملحكمة)
 .2021 3)ماي) االبتدائ6ة بسال بتاريخ)

تحت رقم التسج6ل)33583.
الشركاء):)بنغم1ش محمد بنعاشر)

وبنغم1ش نس6م.
.cogérant(تس6ير مشترك

94 P

FIRST ADVICE SOLUTIONS
شركة ذات مسؤول6ة محدودة 

بشريك واحد
رأسمالها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : 15، شارع األبطال، 
رقم 4، أكدال، الرباط

حل الشركة
الجمع) محضر  في  جاء) ملا  تبعا 
باملقر) املنعقد  االستثنائي  العام 
االجتماعي بتاريخ)10)ماي)2021)تقرر)

ما ولي):
ماي) (10 من) ابتداء) حل الشركة 

.2021
منح الس6د هشام الباروطي إبراء)
بداوة) تاريخ  من  تحفظ  ودون  تاما 

نشاط الشركة حتى و1منا هذا.
بالعن1ان) التصف6ة  مكان  تع6ين 
(،4 رقم) شارع األبطال،) (،15 (: التالي)

أكدال،)الرباط.
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تم اإلوداع القا 1ني لدى املحكمة)
 2021 ماي) (26 في) بالرباط  التجارية 

تحت رقم)114902.
وهذا بمثابة مقتطف وب6ان

95 P

ELLA BELLA
SARL

شركة ذات مسؤول6ة محدودة
رأسمالها وبلغ : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : شارع عبد الكريم 
الخطابي، إقامة ج1اد، العمارة 

رقم 109، الشقة رقم 43، الطابق 
الثالث، مراكش

تغ6ير املقر االجتماعي
بتاريخ) مداوالت   بمقت�سى 
2021)إن الجمع6ة العامة) 26)مارس)

غير العادوة قد قررت):
 تغ6ير املقر االجتماعي للشركة من):)
إقامة) الخطابي،) الكريم  عبد  شارع 
الشقة) (،109 رقم) العمارة  ج1اد،)
43،)الطابق الثالث،)مراكش إلى) رقم)
العن1ان التالي):)املركز التجاري،)بلدوة)

السعادة،)املتجر رقم)1،)مراكش.
.KILINA(إضافة شعار

وضع قا 1ن أسا�سي جدود مرفق)
بما سبق من التعدوالت.

اإلوداع) تم  (: القا 1ني) اإلوداع 
لدى) الضبط  بكتابة  القا 1ني 
بتاريخ) بمراكش  التجارية   املحكمة 

31)ماي)2021)تحت رقم)124545.
وهذا بمثابة مقتطف وب6ان

96 P

DIDASPO
SARL

شركة ذات مسؤول6ة محدودة
رأسمالها وبلغ : 1.650.000 درهم
املقر االجتماعي : متجر رقم 4، 

الطابق السفلي، إقامة رقم 3، ز قة 
الدار الب6ضاء، الرباط

تغ6ير املقر االجتماعي ونشاط 
الشركة

بتاريخ) مداوالت   بمقت�سى 
إن الجمع6ة العامة) (2021 أبريل) (28

غير العادوة قد قررت):

تغ6ير املقر االجتماعي للشركة من):)
متجر رقم)4،)الطابق السفلي،)إقامة)
الرباط) ز قة الدار الب6ضاء،) (،3 رقم)
التجاري) املركز  (: التالي) العن1ان  إلى 
متجر رقم ب) املم1ن ز قة األدارسة،)

32)حسان،)الرباط.
بإضافة) الشركة  نشاط  تمدود 

األنشطة التال6ة):
عمل6ات صنع معدات التدريس)؛
ت1زيع معدات الطاقة املتجددة.

وبالتالي وتم إلغاء)األنشطة األخرى)
مع االحتفاظ بما ولي):

وتس1يق) وشحن  وت1زيع  شراء)
واملعدات) وامل1اد  املنتجات  جم6ع 
والشركات) للمنازل  املخصصة 
واملجالس) واملكاتب  واإلدارات 

واملؤسسات العامة،)إلخ...)وخاصة):
صنع معدات التدريس)؛

ت1زيع معدات الطاقة املتجددة)؛
جم6ع أعمال البناء)؛

جم6ع عمل6ات العم1لة والشحن)
والتمث6ل بضمان أو بدون ضمان.

وضع قا 1ن أسا�سي جدود مرفق)
بما سبق من التعدوالت.

اإلوداع) تم  (: القا 1ني) اإلوداع 
لدى) الضبط  بكتابة  القا 1ني 
بتاريخ) بالرباط  التجارية   املحكمة 

31)ماي)2021)تحت رقم)115034.
وهذا بمثابة مقتطف وب6ان

97 P

MOTO ANGELS
تأسيس شركة محدودة املسؤول6ة

بالدار) عرفي  عقد  بمقت�سى 
الب6ضاء)بتاريخ)14)أبريل)2021)وضع)
محدودة) لشركة  األسا�سي  القا 1ن 

املسؤول6ة لها املميزات التال6ة):
.MOTO ANGELS(:(التسم6ة

الهدف):
الب6ع،) الشراء،) التشخ6ص،)
التصدور والتس1يق عامة) االستيراد،)
النارية) الدراجات  غ6ار  قطع  لجم6ع 

الجدودة أو املستعملة)؛
الدراجات) جم6ع  وإصالح  ص6ا ة 

النارية الجدودة أو املستعملة)؛

املتاجرة بشكل عام في جم6ع امل1اد)
التي ال وحظرها القا 1ن.

املدة):)99)سنة.
شارع) (167 (: االجتماعي) املقر 

الزاس الدار الب6ضاء.
الرأسمال):)100.000)درهم.

املساهم1ن):
االدري�سي) الشريف  الس6د  ب6ل 

الكن1ني)500)حصة)؛
الس6د فؤاد سعدي)500)حصة.

الشريف) الس6د  ب6ل  (: التس6ير)
فؤاد) والس6د  الكن1ني  االدري�سي 
غير) ملدة  للشركة  مسيرون  سعدي 

محددة.
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
رقم) تحت  الب6ضاء) بالدار  التجارية 

777768)بتاريخ)10)ماي)2021.
98 P

 STE POINSARD ET VEYRET
AFRIQUE

SA
تبعا ملقتض6ات الجمع العام الغير)
عادي بتاريخ)28)ديسمبر)2020)تمت)

امل1افقة على):
للشركة) القا 1ني  الشكل  تغ6ير 
من شركة مجه1لة االسم إلى شركة)

محدودة املسؤول6ة)؛
الحسين) عل1ش  الس6د  تع6ين 
مسيرون) حسن  عل1ش  والس6د 

للشركة ملدة غير محددة)؛
األسا�سي) القا 1ن  على  امل1افقة 
الجدود) شكلها  في  للشركة  الجدود 

شركة محدودة املسؤول6ة.
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
رقم) تحت  الب6ضاء) بالدار  التجارية 

777742)بتاريخ)10)ماي)2021.
99 P

PNEUMATIQUE ENNOUR
SARL AU

عادي) الغير  العام  للجمع  تبعا 
املنعقد بالدار الب6ضاء)بتاريخ)5)مارس)

2021)تمت امل1افقة على):
باملحمدوة،) للشركة  فرع  فتح 

املنطقة الصناع6ة)162.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
بتاريخ) الب6ضاء) بالدار   التجارية 
16)أبريل)2021)تحت عدد)774796.
100 P

K.A DEVELOPPEMENT
SARL
ش.م.م

تأسيس شركة
املؤرخ) العرفي  العقد  بمقت�سى 
بتاريخ)14)أبريل)2021)قد تم تأسيس)
املحدودة) املسؤول6ة  ذات  الشركة 

التي تحمل الخصائص التال6ة):
 K.A (: التسم6ة) (- (1

.DEVELOPPEMENT SARL
شركة) (: القا 1 6ة) الصفة  (- (2

محدودة املسؤول6ة.
اإلنعاش) (: الهدف االجتماعي) (- (3

العقاري.
4)-)رأسمال الشركة):)100.000)درهم.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة) (- (5
التأسيس النهائي.

6)-)السنة املال6ة):)من فاتح وناور إلى)
31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسج6ل.
4،)ز قة واد) (: املقر االجتماعي) (- (7
(،7 رقم) شقة  الثالث،) الطابق  زيز،)

أكدال،)الرباط.
املحب1بي) الس6د  (: التس6ير) (- (8

عزيز.
قد تم اإلوداع القا 1ني بالسجل)
التجارية) املحكمة  لدى  التجاري 
تحت) (2021 ماي) (12 بالرباط بتاريخ)

رقم)152013.
101 P

SOMADEV AGRICULTURE
SARL

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى  (- (I
بن1ر،) بس6دي  (2021 أبريل) (13
ذات) شركة  تأسيس  الشركاء) قرر 
على) واملصادقة  محدودة  مسؤول6ة 
قا 1نها األسا�سي ذو املميزات التال6ة):
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 SOMADEV (: التسم6ة) (- (1
.AGRICULTURE

بقعة) (: االجتماعي) املقر  (- (2
الهاشمي،) الحاج  دوار  الف6ض،)

جماعة امطل،)س6دي بن1ر.
األنشطة) (: الهدف االجتماعي) (- (3

الفالح6ة بجم6ع أ 1اعها.
حدد) (: االجتماعي) الرأسمال  (- (4
 1000 درهم مقسم إلى) (100.000 في)
للحصة) درهم  (100 فئة) من  حصة 

ال1احدة،)م1زعة كالتالي):
عبد) للس6د  ممل1كة  حصة  (500

اإلله م1دار)؛
500)حصة ممل1كة للس6د محمد)

م1دار.
5)-)مدة الشركة):)99)سنة ابتداء)

من تاريخ تأسيسها النهائي.
من) الشركة  تسير  (: التس6ير) (- (6

طرف الس6د عبد اإلله م1دار.
:)تبتدأ من) 7)-)السنة االجتماع6ة)
ديسمبر من) (31 فاتح وناور وتنتهي في)

كل سنة.
من) (%5 بعد خصم) (: األرباح) (- (8
القا 1ني) االحت6اط  لتك1ين  األرباح 
حسب) الشركاء) على  الباقي  و1زع 

حصص كل واحد منهم.
و1م) القا 1ني  اإلوداع  تم  (- (II 
لدى كتابة الضبط) (2021 أبريل) (21
بالسجل التجاري باملحكمة االبتدائ6ة)

بس6دي بن1ر تحت رقم)3929.
للخالصة والب6ان

102  P

SOURCES ET METHODES
SARL AU

شركة ذات مسؤول6ة محدودة 
بشريك وح6د

رأسمالها : 20.000 درهم
 مقرها : رقم 26، شارع عمر 

ابن الخطاب، شقة رقم 8، أكدال، 
الرباط

IF : 18729672
حل شركة ذات مسؤول6ة محدودة

الجمع) مداوالت  بمقت�سى  (- (1
العام االستثنائي املنعقد بالرباط و1م)

19)ماي)2021)قرر الشركاء)ما ولي):

الحل املسبق للشركة.

طرح حسابات تصف6ة الشركة.
تع6ين الس6د زكرياء)السبع العل1ي)

للق6ام بمهمة تصف6ة الشركة.

الشروع في تصف6ة الشركة.

(،11 ب) التصف6ة  مقر  تحدود 

تجزئة الحسن6ة،)حي النهضة،)الرباط.

و1م) القا 1ني  اإلوداع  تم  (- (2 

الضبط) كتابة  لدى  (2021 ماي) (31

املحكمة) لدى  التجاري  للسجل 

التجارية بالرباط تحت رقم)5521.
للخالصة والب6ان

103 P

CASTUS MAROC
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة بشريك وح6د

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى  (- (I 

قرر الشركاء) بالرباط،) (2021 ماي) (5

مسؤول6ة) ذات  شركة  تأسيس 

واملصادقة) وح6د  بشريك  محدودة 

املميزات) ذو  األسا�سي  قا 1نها  على 

التال6ة):

.CASTUS MAROC(:(1)-)التسم6ة

2)-)املقر االجتماعي):)ز قة واد زيز،)

الرباط،) (،7 الشقة) الثالث،) الطابق 

أكدال.

التنظ6ف) (: الهدف االجتماعي) (- (3

والبستنة واألعمال املتن1عة.

4)-)الرأسمال االجتماعي):)حدد في)

 14.000 بما في ذلك) درهم،) (30.000

درهم من املساهمات الع6ن6ة،)مقسم)

درهم) (100 حصة من فئة) (300 إلى)

ملك6ة) في  كلها  ال1احدة،) للحصة 

الس6دة حل6مة بلع1 6ة.

5)-)مدة الشركة):)99)سنة ابتداء)

من تاريخ تأسيسها النهائي.

من) الشركة  تسير  (: التس6ير) (- (6

طرف الس6دة حل6مة بلع1 6ة.

7)-)السنة االجتماع6ة):)تبتدئ من)

ديسمبر من) (31 فاتح وناور وتنتهي في)

كل سنة.

من) (%5 بعد خصم) (: األرباح) (- (8
القا 1ني) االحت6اط  لتك1ين  األرباح 
حسب) الشركاء) على  الباقي  و1زع 

حصص كل واحد منهم.
و1م) القا 1ني  اإلوداع  تم  (- (II 
الضبط) كتابة  لدى  (2021 ماي) (31
تحت) بالرباط  التجارية   باملحكمة 

رقم)5520.
للخالصة والب6ان

104  P

 MAROC SECURUS
SERVICES

SARL AU
تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة بشريك وح6د
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى  (- (I 
قرر الشركاء) بالرباط،) (2021 ماي) (5
مسؤول6ة) ذات  شركة  تأسيس 
واملصادقة) وح6د  بشريك  محدودة 
املميزات) ذو  األسا�سي  قا 1نها  على 

التال6ة):
 MAROC (: التسم6ة) (- (1

.SECURUS SERVICES
2)-)املقر االجتماعي):)ز قة واد زيز،)
(،7 الشقة) الثالث،) الطابق  (،4 رقم)

الرباط،)أكدال.
3)-)الهدف االجتماعي):)الحراسة.

4)-)الرأسمال االجتماعي):)حدد في)
100.000)درهم،)بما في ذلك)49.400 
درهم من املساهمات الع6ن6ة،)مقسم)
100)درهم) 1000)حصة من فئة) إلى)
ملك6ة) في  كلها  ال1احدة،) للحصة 

الس6دة حل6مة بلع1 6ة.
5)-)مدة الشركة):)99)سنة ابتداء)

من تاريخ تأسيسها النهائي.
من) الشركة  تسير  (: التس6ير) (- (6

طرف الس6دة حل6مة بلع1 6ة.
:)تبتدأ من) 7)-)السنة االجتماع6ة)
ديسمبر من) (31 فاتح وناور وتنتهي في)

كل سنة.
من) (%5 بعد خصم) (: األرباح) (- (8
القا 1ني) االحت6اط  لتك1ين  األرباح 
حسب) الشركاء) على  الباقي  و1زع 

حصص كل واحد منهم.

و1م) القا 1ني  اإلوداع  تم  (- (II 

الضبط) كتابة  لدى  (2021 ماي) (31

تحت) بالرباط  التجارية   باملحكمة 

رقم)5519.
للخالصة والب6ان

105 P

LT PRIMO
وضع) تم  عرفي  عقد  بمقت�سى 

ذات) لشركة  األسا�سي  القا 1ن 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د بالخصائص التال6ة):

.LT PRIMO(:(التسم6ة

مسؤول6ة) (: القا 1ني) الشكل 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د.

الهدف االجتماعي):)منعش عقاري.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تسج6لها بالسجل التجاري.

املسير ال1ح6د):)مروان لط6ف.

درهم) (100.000 (: الرأسمال)

م1زعة على الشكل التالي):

الس6د مروان لط6ف)1000)حصة.

العن1ان االجتماعي):)قطاع النهضة،)
الع6اودة،) (،133 رقم) ز قة الصن1بر،)

سال.

من) تبتدئ  (: االجتماع6ة) السنة 

فاتح وناور وتنتهي في)31)ديسمبر.

االبتدائ6ة) باملحكمة  اإلوداع  تم 
التجاري) السجل  رقم  تحت  بسال 

36680)بتاريخ)24)ماي)2021.

106 P

 STE AIT SAMR AUDIO

VISUEL
SARL AU

االستثنائي) العام  الجمع  قرر 

فيس6ال) اودو1  سمر  اوت  لشركة 

املنعقد بتاريخ)22)وناور)2021)شركة)

من شريك) محدودة  مسؤول6ة  ذات 

واحد رأسمالها)50.000)درهم والكائن)

برقم)17)امل)4)اضافي،)شارع املسيرة،)

ح.ي.م الرباط،)اتخاذ القرارات التالي)

بالترا�سي واإلجماع):
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وال1دي) اإلرادي  املسبق  الفسخ 

للشركة.

:)الس6د اوت سمر) تع6ين املصفي)

ابراه6م.

املقر) في  التصف6ة  مقر  تحدود 

الحالي للشركة الكائن برقم)17)امل)4 

إضافي،)شارع املسيرة ح.ي.م الرباط.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

2021)تحت) 6)ماي) التجارية بالرباط)

رقم)114498.

107 P

AL AKHAWAYN ENGINEERS
SARL

تأسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالرباط،) (2019 ديسمبر) (16 بتاريخ)

املسؤول6ة) ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة تحمل الخصائص التال6ة):

 AL AKHAWAYN (: التسم6ة)

.ENGINEERS

اإلدارية) االستشارات  (: الهدف)

واملساعدة التقن6ة.

شارع) (،18 (: التجاري) العن1ان 

(،7 شارع) الوس،) شارع  (،2 حسان)

الرباط.

الرأسمال):)حدد رأسمال الشركة)

في)100.000)درهم مقسمة إلى)1000 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة.

تم تع6ين الس6د كمال) (: التس6ير)

العتماني والس6د الهامي عبد املنع6م)

مسيران لشركة ملدة غير محددة.

99)سنة) :)مدة عمر الشركة) املدة)

من تاريخ التأسيس النهائي.

من فاتح وناور إلى) (: السنة املال6ة)

31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسج6ل.

التجاري) بالسجل  التق66د  تم 

باملحكمة التجارية بالرباط تحت رقم)

142033)بتاريخ)19)ديسمبر)2019.

108 P

فونسيير لوليفيي
FONCIERE L’OLIVIER

شركة ذات مسؤول6ة محدودة
رأسمالها : 106.000 درهم

املقر االجتماعي : 15، شارع األبطال، 

شقة رقم 4، أكدال، الرباط

السجل التجاري رقم 152285 

الرباط

تأسيس
بتاريخ) حرر  عرفي  لعقد   تبعا 

4)ماي)2021،)تم تأسيس شركة ذات)

مسؤول6ة محدودة م1اصفاتها كالتالي):

ذات) شركة  (: القا 1ني) الشكل 

مسؤول6ة محدودة.

ف1نس6ير) (: االجتماع6ة) التسم6ة 

.FONCIERE L’OLIVIER(ل1ل6فيي

اإلنعاش) (: االجتماعي) الهدف 

العقاري،)مجزئ األرا�سي.

املقر االجتماعي):)15،)شارع األبطال،)

شقة رقم)4،)أكدال،)الرباط.

املدة):)حددت مدة الشركة في)99 

في) تسج6لها  تاريخ  من  تبتدئ  سنة 

السجل التجاري.

 106.000 (: االجتماعي) الرأسمال 

درهم.

رأسمال) حدد  (: الرأسمال) ت1زيع 

مقسما) درهم  (106.000 في) الشركة 

إلى)10.600)حصة اجتماع6ة من فئة)

بالكامل) حررت  للحصة  دراهم  (10

الشركاء) بمجملها من قبل  واكتتبت 

ووزعت كالتالي):

 2.187 الس6د عبد الكريم حكم)

حصة)؛

 2.187 الس6د عبد الج1اد حكم)

حصة)؛

 1.250 الس6دة فخ6تة املذك1ري)

حصة)؛

الس6دة زهراء)حكم)1.094)حصة)؛

الس6دة وفاء)حكم)1.094)حصة)؛

الس6دة إقبال حكم)1.094)حصة)؛

الس6دة هناء)حكم)1.094)حصة)؛

 MAD إ فيست») «ماد  شركة)

INVEST 600 حصة)؛

املجم1ع)10.600)حصة.

الشركاء):

حكم،) الكريم  عبد  الس6د  (- (1

للتعريف) ال1طن6ة  للبطاقة  حامل 
رقم)A263859)؛

حكم،) الج1اد  عبد  الس6د  (- (2

للتعريف) ال1طن6ة  للبطاقة  حامل 
رقم)A722727)؛

املذك1ري،) فخ6تة  الس6دة  (- (3

للتعريف) ال1طن6ة  للبطاقة  حاملة 
رقم)A63325)؛

حاملة) حكم،) الس6دة زهراء) (- (4

رقم) للتعريف  ال1طن6ة  للبطاقة 

A64170)؛

حاملة) حكم،) وفاء) الس6دة  (- (5

رقم) للتعريف  ال1طن6ة  للبطاقة 

A63323)؛

حاملة) الس6دة إقبال حكم،) (- (6

رقم) للتعريف  ال1طن6ة  للبطاقة 

A263750)؛

حاملة) حكم،) هناء) الس6دة  (- (7

رقم) للتعريف  ال1طن6ة  للبطاقة 

A243440)؛

 MAD «ماد إ فيست») -)شركة) (8
رأسمالها) شركة مساهمة،) (INVEST

1.000.000)درهم،)مقرها االجتماعي)

بالرباط،)طريق الدار الب6ضاء،)شارع)

بالسجل) مسجلة  الثاني،) الحسن 

التجاري بالرباط تحت رقم)46009.

الس6دة) من  كل  عين  (: التس6ير)

حكم) زهرة  الس6دة  حكم،) إقبال 

والس6د عبد الج1اد حكم كمسيرون)

وستسير) محدودة  غير  ملدة  للشركة 

الشركة بالت1ق6ع املشترك لكل من):

والس6دة) حكم  إقبال  الس6دة 
زهرة حكم)؛

والس6د) حكم  إقبال  الس6دة  أو 

عبد الج1اد حكم.

الشركة) تسج6ل  تم  (: التسج6ل)

بالسجل التجاري بالرباط تحت رقم)

152285)بتاريخ)27)ماي)2021.
من أجل النشر واإلشهار

التس6ير
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PORCERAM

SARL AU

ولي) ما  تم  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة محدودة):

.PORCERAM(:(التسم6ة

الهدف االجتماعي):)فخار األرض.

رأسمال الشركة):)100.000)درهم)

مقسم إلى)1000)حصة من فئة)100 

درهم للحصة ال1احدة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع)

السجل التجاري.

وناور) فاتح  من  (: املال6ة) السنة 

ديسمبر من كل سنة ما عدا) (31 إلى)

السنة األولى من تاريخ التسج6ل.

املسير):)أو1ب بن مصطفى.

17)مجمع الفخار ال1لجة،) (: املقر)

سال.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

االبتدائ6ة بسال بتاريخ)24)ماي)2021 

تحت الرقم)36677.

110 P

CAFE BANZHOUR

SARL AU

تم تأسيس) بمقت�سى عقد عرفي،)

محدودة) مسؤول6ة  ذات  شركة 

بشريك وح6د):

.CAFE BANZHOUR(:(التسم6ة

الهدف االجتماعي):)قاعة شاي.

رأسمال الشركة):)100.000)درهم)

فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

100)درهم للحصة ال1احدة.

(،4 عمارة) تجزئة واسمين،) (: املقر)

متجر)1،)تابريكت،)سال.

املسير):)الس6د عبد الهادي عق6ل.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 36416 االبتدائ6ة بسال تحت الرقم)

بتاريخ)15)أبريل)2021.
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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 MANSOUR GRAINS
SARL AU

شركة ذات املسؤول6ة املحدودة 

بشريك واحد

 ADRESSE : DOUAR(OULED

 MANSOUR SIDI MOHAMED

LAHMAR SOUK EL ARBAA

RC : 27203

بتاريخ) عرفي  عقد   بمقت�سى 

10)ماي)2021)واملسجل بس1ق أربعاء)
وضع القا 1ن) (2021 ماي) (11 بتاريخ)

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

 MANSOUR محدودة بشريك واحد)

تأسيس) (: ح6ث تم ما ولي) (GRAINS

لشركة تحمل الخصائص التال6ة):

 MANSOUR (: التسم6ة)

.GRAINS

ذات) شركة  (: القا 1ني) الشكل 

مسؤول6ة محدودة بشريك واحد.
رأس املال):)حدد في)100.000)درهم)

قسمة اجتماع6ة) (1000 مقسمة إلى)

من فئة)100)درهم لفائدة):

الس6د غريب منص1ر)1000)حصة.

بنصف) الحب1ب  ب6ع  (: الهدف)

الجملة.

أوالد) دوار  (: االجتماعي) املقر 
منص1ر،)س6دي محمد لحمر،)س1ق)

أربعاء.

املدة):)99)سنة.

غريب) الس6د  عين  (: التس6ير)

مسير) (GB320032 بطاقته) منص1ر،)

ال1ح6د للشركة.

التسج6ل) مع  القا 1ني  اإلوداع 

بالسجل التجاري تم بكتابة الضبط)

أربعاء) بس1ق  االبتدائ6ة  باملحكمة 

تحت) (2021 ماي) (28 بتاريخ) الغرب 
بالسجل الترت6بي و27203  (356 رقم)

بالسجل التحل6لي.
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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 SONAJTOUR
SARL AU

شركة ذات املسؤول6ة املحدودة 

بشريك واحد

 ADRESSE : LALLA(MIMOUNA

CENTRE SOUK EL ARBAA

RC : 27205

بتاريخ) عرفي  عقد   بمقت�سى 

بس1ق) واملسجل  (2021 ماي) (7

وضع) (2021 ماي) (11 بتاريخ) أربعاء)

ذات) لشركة  األسا�سي  القا 1ن 

واحد) بشريك  محدودة  مسؤول6ة 

(: ولي) ما  تم  ح6ث  (SONAJTOUR

الخصائص) تحمل  لشركة  تأسيس 

التال6ة):

.SONAJTOUR(:(التسم6ة

ذات) شركة  (: القا 1ني) الشكل 

مسؤول6ة محدودة بشريك واحد.

رأس املال):)حدد في)100.000)درهم)

قسمة اجتماع6ة) (1000 مقسمة إلى)

من فئة)100)درهم لفائدة):

الس6دة بالة  جاة)1000)حصة.

الهدف):) قل املستخدمين.

أوالد) دوار  (: االجتماعي) املقر 

منص1ر،)س6دي محمد لحمر،)س1ق)

أربعاء.

املدة):)99)سنة.

التس6ير):)عين الس6دة بالة  جاة،)

ال1ح6دة) مسيرة  (G446853 بطاقتها)

للشركة.

التسج6ل) مع  القا 1ني  اإلوداع 

بالسجل التجاري تم بكتابة الضبط)

أربعاء) بس1ق  االبتدائ6ة  باملحكمة 

تحت) (2021 ماي) (28 بتاريخ) الغرب 

بالسجل الترت6بي و27205  (357 رقم)

بالسجل التحل6لي.
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YL SOLUTION
SARL

بتاريخ) عرفي  عقد   بمقت�سى 
شركة) تأسيس  تم  (،2021 ماي) (3
ذات املسؤول6ة املحدودة والتي تحمل)

الخصائص التال6ة):
.YL SOLUTION(:(التسم6ة

.SARL(:(الصفة القا 1 6ة
الهدف االجتماعي):

أعمال مختلفة)؛
االستيراد والتصدور)؛

التجارة.
رأسمال الشركة):)100.000)درهم)
فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 
درهم للحصة ال1احدة م1زعة) (100

بين الشركاء)على الشكل التالي):
الف6اللي) املسكاني  العربي  الس6د 

500)حصة)؛
الس6د و1نس بنعامر)500)حصة.

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

السجل التجاري.
من فاتح وناور إلى) (: السنة املال6ة)
31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسج6ل.
املقر االجتماعي):)15،)شارع األبطال،)

الشقة رقم)4،)أكدال،)الرباط.
املسيران):)الس6د العربي املسكاني)

الف6اللي والس6د و1نس بنعامر.
(: التجاري) بالسجل  التق66د  رقم 

.152247
114  P

األستاذة اومان التن1تي
م1ثقة باملحمدوة

8،)ز قة حمان الفط1اكي،)الطابق السفلي
الهاتف):)26 52 32 0523
الفاكس):)15 28 31 0523

شركة يامنو اكسطونسن
ش.ذ.م.م

رأسمال الشركة : 80.000 درهم
املقر االجتماعي : الدار الب6ضاء، 
 شارع م1الي سل6مان، مجمع 

عكاشة 2، عين السبع
من) حرر  رسمي  عقد  بمقت�سى 
طرف األستاذة اومان التن1تي،)م1ثقة)
،2021 مارس) (16 بتاريخ) باملحمدوة 

)باعت شركة  1يا ري6ل ستيت ش.ذ.م.م)

حصة) بنزوبير  عزيز  الس6د  لفائدة 

واحدة في شركة)«وامن1 اكسط1نسن»)

ش.ذ.م.م.

من) (7 (،6 (،2 الفص1ل) تغ6ير  تم 

القا 1ن األسا�سي.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

بتاريخ) الب6ضاء) للدار   التجارية 

12)ماي)2021)تحت رقم)17797.
للطبع والنشر

بمكتب األستاذة اومان التن1تي

م1ثقة

115 P

األستاذة اومان التن1تي

م1ثقة باملحمدوة
8،)ز قة حمان الفط1اكي،)الطابق السفلي

الهاتف):)26 52 32 0523

الفاكس):)15 28 31 0523

شركة يامنو اكسطونسن
ش.ذ.م.م

رأسمال الشركة : 80.000 درهم

املقر االجتماعي : الدار الب6ضاء، 

 شارع م1الي سل6مان، مجمع 

عكاشة 2، عين السبع

من) حرر  رسمي  عقد  بمقت�سى 

طرف األستاذة اومان التن1تي،)م1ثقة)

(،2021 مارس) (16 بتاريخ) باملحمدوة 

قرر شركاء)شركة وامن1 اكسط1نسن)

ش.ذ.م.م الق6ام بالتغ6يرات اآلت6ة):

الحالي) الشركة  اسم  تغ6ير 

 NOYA ه1سبتالتي) باسم  1يا 

.HOSPITALITY

للشركة) االجتماعي  الهدف  تغ6ير 

كالتالي):

تجارية،) شركة  كل  في  املساهمة 

صناع6ة،)عقارية،)مال6ة أو غيرها.
2)و3)من القا 1ن) تغ6ير الفصلين)

األسا�سي.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

بتاريخ) الب6ضاء) للدار   التجارية 

26)ماي)2021)تحت رقم)19407.
للطبع والنشر

بمكتب األستاذة اومان التن1تي

م1ثقة

116 P
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EDENSKY
SARL AU

عمارة 30 رقم 8، ز قة م1لي ال1ك6لي، 

حسان، الرباط

السجل التجاري : 144403

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

 2021 وناور) (12 بتاريخ) االستثنائي 

تقرر ما ولي):

قرار املصادقة املسبقة.

الكروم  1رة) الس6دة  تع6ين 

كمأم1ر للتصف6ة مع تمتعيها بجم6ع)

التصف6ة) إنهاء) قصد  الصالح6ات 

وتحق6ق امل1ارد واألص1ل امل1ج1دة.

حدد مقر التصف6ة في):)عمارة)30 

ز قة م1الي احمد ال1ك6لي،) (،8 رقم)

حسان،)الرباط.

تم اإلوداع القا 1ني بكتابة ضبط)

تحت) بالرباط  التجارية   املحكمة 

رقم)4150)بتاريخ)8)أبريل)2021.

117 P

STE SOGEFICOM
العامة) الجمع6ة  قرار  بمقت�سى 

أبريل) (26 الغير العادوة املنعقدة و1م)

 STE RIABI SARL لشركة) (2021

 9 رقم) القطعة  االجتماعي  ومقرها 

س6دي) طريق  اال تصار،) تعاو 6ة 

قاسم عين هللا،)فاس.

وقدرها) حصة  (500 تف1يت) (- (1

ريابي) الس6د  من  درهم  (50.000

العربي إلى الس6د كريمج محمد.

2)-)تغ6ير الشكل القا 1ني للشركة)

.SARL AU(إلى(SARL(من

الس6د) (: واإلمضاء) التس6ير  (- (3

كريمج محمد.

ريابي) الس6د  وإبراء) استقالة  (- (4

العربي.

5)-)تم اإلوداع القا 1ني لدى املحكمة)

 21/2548 التجارية بفاس تحت رقم)

بتاريخ)26)ماي)2021.
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TAMRA AL HOURA
SARL AU

شركة ذات املسؤول6ة املحدودة 

لشريك واحد
رقم السجل التجاري : 14899

إنشاء شركة
بمقت�سى عقد عرفي بتاريخ)3)ماي)

األسا�سي) القا 1ن  وضع  تم  (،2021

املحدودة) املسؤول6ة  ذات  لشركة 

لشريك واحد تتلخص في ما ولي):

 TAMRA AL HOURA (: التسم6ة)

.SARL AU

األشغال) (: االجتماعي) الهدف 

املختلفة.

علي) اوالد  قصر  (: االجتماعي) املقر 
تيزومي اعراب الصباح،)زيز،)أرف1د.

رأسمال الشركة):)100.000)درهم.

عبد) صدوقي  الس6د  (: التس6ير)
ال1طن6ة) البطاقة  رقم  اللط6ف،)

.UC88729

سجل التجاري رقم)14899)بتاريخ)

االبتدائ6ة) باملحكمة  (2021 ماي) (26

بالرش6دوة.

118P مكرر

 BORJ OULAD LHAJ

LMADANI
SARL AU

شركة ذات املسؤول6ة املحدودة 

لشريك واحد
رقم السجل التجاري : 14903

إنشاء شركة
بمقت�سى عقد عرفي بتاريخ)3)ماي)

األسا�سي) القا 1ن  وضع  تم  (،2021

املحدودة) املسؤول6ة  ذات  لشركة 

لشريك واحد تتلخص في ما ولي):

 BORJ OULAD LHAJ (: التسم6ة)

.LMADANI SARL AU

األشغال) (: االجتماعي) الهدف 

املختلفة.

قصر) ملريجة،) (: االجتماعي) املقر 

اوالد علي تيزومي اعراب الصباح زيز،)

أرف1د.

رأسمال الشركة):)100.000)درهم.
الس6د صدوقي محمد،) (: التس6ير)

.UC15075(رقم البطاقة ال1طن6ة
سجل التجاري رقم)14903)بتاريخ)
االبتدائ6ة) باملحكمة  (2021 ماي) (26

بالرش6دوة.
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WAB CONSULTING
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة 

بشريك وح6د
رأسمالها : 100.000 درهم

تأسيس شركة
بالرباط) بم1جب عقد عرفي حرر 
بتاريخ)10)ماي)2021)تم وضع القا 1ن)
املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
باملميزات) وح6د  بشريك  املحدودة 

التال6ة):
 WAB CONSULTING(:(التسم6ة

.SARL AU
ابن) شارع  (،59 (: الرئي�سي) املقر 
سينا،)شقة رقم)11،)أكدال،)الرباط.

في) حدد  (: الشركة) رأسمال 
 1000 إلى) مقسم  درهم  (100.000
للحصة) درهم  (100 بق6مة) حصة 

ال1احدة.
الهدف االجتماعي):

االستشارات اإلدارية)؛
عالقة) له  ما  كل  عامة  وبصفة 

بالهدف االجتماعي.
التس6ير):)عين الس6د أحمد ب1هنيب)

مسيرا للشركة ملدة غير محدودة.
تك1ين) أجل  من  (%5 (: األرباح)
رصده) وتم  الباقي  قا 1ني  احت6اطي 

تبعا لقرار الجمع العام.
السنة املال6ة):)تبتدئ في فاتح وناور)
ديسمبر من كل سنة) (31 في)  وتنتهي 
من) تبتدئ  األولى  السنة  عدا   ما 

31)ماي)2021.
سنة تبتدئ من تاريخ) (99 (: املدة)

تسج6لها بالسجل التجاري.
بالسجل) الشركة  تسج6ل  تم 
رقم) تحت  الرباط  ملدونة  التجاري 

.152359
120 P

CABINET QUICK WAY

Conseil(Comptable(Fiscale(&(Juridique

Mob 0661 61 12 93

Fixe 0553 17 36 69

STE CODIATEC
SARL

تح1يل مقر شركة
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالرباط)

قرر شركاء) (2021 فبراور) (16 بتاريخ)

ذات) ش.م.م  «ك1دواط6ك») شركة)

100.000)درهم تح1يل مقر) رأسمال)

الشركة كما تقرر ما ولي):

 1148 (: القدوم) االجتماعي  املقر 

قطاع أ،)حي الرحمة،)سال.

ج1ار) (: الجدود) االجتماعي  املقر 

مسجد عمر ابن عبد العزيز،)س6دي)

عبد هللا،)رقم)5،)الع6اودة،)سال.

(: التجاري) بالسجل  التق66د  رقم 

.28001

تم اإلوداع القا 1ني لتح1يل مقر)

بسال) االبتدائ6ة  باملحكمة  الشركة 

رقم) تحت  (2021 ماي) (20 بتاريخ)

.36666

121 P

CABINET QUICK WAY

Conseil(Comptable(Fiscale(&(Juridique

Mob 0661 61 12 93

Fixe 0553 17 36 69

STE ATLANTIC AKROT
SARL AU

تأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالرباط)

الشريك) قرر  (2021 أبريل) (6 بتاريخ)

«اطلنت6ك عكروط») ال1ح6د لشركة)

ش.م.م بشريك وح6د ذات رأسمال)

100.000)درهم تأسيس الشركة كما)

تقرر ما ولي):

الهدف االجتماعي):

أشغال وامل1اد الكهربائ6ة)؛

أشغال البناء)واألشغال املختلفة.

تجزئة ال1حدة،) (: املقر االجتماعي)

الع6اودة،) (،113 رقم) املجد،) قطاع 

سال.
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رأسمال الشركة):)100.000)درهم)

فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

درهم للحصة ال1احدة م1زعة) (100

على الشكل التالي):

الس6د عبد اإلله العكروط)1000 

حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

من فاتح وناور إلى) (: السنة املال6ة)

31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسج6ل.

اإلله) عبد  الس6د  (: التس6ير)

العكروط.
(: التجاري) بالسجل  التق66د  رقم 

.33757

لتأسيس) القا 1ني  اإلوداع  تم 

بسال) االبتدائ6ة  باملحكمة  الشركة 

رقم) تحت  (2021 ماي) (24 بتاريخ)

.36686

122  P

SOCIETE ADISTANCE CENTER

 MNS AVIATION

DISTRIBUTION SERVICES
»Sigle «MNS-ADS

SARL

بالقن6طرة) عرفي  عقد  بمقت�سى 

املسؤول6ة) ذات  شركة  تأسيس  تم 

الخصائص) تحمل  والتي  املحدودة 

التال6ة):

 MNS AVIATION (: التسم6ة)

 DISTRIBUTION SERVICES Sigle

.»»MNS-ADS

.SARL(:(الصفة القا 1 6ة

مهندس) (: االجتماعي) الهدف 

استشاري.

تاجر.

منتجات األجهزة امل6كا 6ك6ة.
رأسمال الشركة):)100.000)درهم)

فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

درهم للحصة ال1احدة م1زعة) (100

بين الشركاء)على الشكل التالي):

الس6د بلنجي مشال)400)حصة.

الس6د  ب6ل جناني)300)حصة.

 300 االحمدي) صبرة  الس6دة 
حصة.

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

السجل التجاري التجاري.
من فاتح وناور إلى) (: السنة املال6ة)
ديسمبر من سنة ما عدا السنة) (31

األولى تبتدئ من تاريخ التسج6ل.
شارع أ 1ال) (23 (: املقر االجتماعي)
 4 رقم) مكتب  (11 فل1ري) إقامة 

م6م1زة القن6طرة.
مشال) بلنجي  الس6د  (: املسيرة)

والس6د  ب6ل جناني.
التجاري) بالسجل  التق66د  رقم 

.60687
123 P

CAFE DES BREVES
SARL AU
تأسيس

 16 بتاريخ) مسجل  عقد  برسم 
شركة) تأسيس  تم  (2018 مارس)
ذات) («CAFE DES BREVES»

الخصائص اآلت6ة):
93)تجزئة) العن1ان التجاري):)رقم)

ج1هرة االطلس مراكش.
 CAFE DES BREVES»» (: اإلسم)

.SARL AU
العطاوي،) اسماع6ل  (: الشركاء)

.IA32301(رقم البطاقة
الغرض):)مقهى.

كراء)الشقق.
رقم) سع6دة،) بلقاسم  (: التس6ير)

.IA31650(البطاقة
2)-)تم اإلوداع القا 1ني باملحكمة)
التجاري) السجل  بمراكش  التجارية 

رقم)95181.
124 P

 SOCIETE LEBBANI DES
SERVICES

SARL AU
تأسيس

 30 بتاريخ) مسجل  عقد  برسم 
شركة) تأسيس  تم  (2019 أبريل)
 SOCIETE LEBBANI DES»
SERVICES»)ذات الخصائص اآلت6ة):

بل1ك ا) (2 رقم) (: العن1ان التجاري)

حي ال1حدة وادي زم.

 SOCIETE LEBBANI» (: اإلسم)

.DES SERVICES SARL AU

الشركاء):)هند لباني،)رقم البطاقة)

.QA137844

البطاقة) رقم  لباني،) ك1ثر 

.QA168003

الغرض):)وس6ط تجاري.

التس6ير):)هند لباني،)رقم البطاقة)

.QA137844

البطاقة) رقم  لباني،) ك1ثر 

.QA168003

2)-)تم اإلوداع القا 1ني باملحكمة)

ماي) (29 االبتدائ6ة ب1ادي زم بتاريخ)

2019)السجل التجاري رقم)1019.

125 P

M.K STRUCTURE

SARL AU

تأسيس
 26 بتاريخ) مسجل  عقد  برسم 

 M.K»(فبراور)2020)تم تأسيس شركة

الخصائص) ذات  («STRUCTURE

اآلت6ة):

شارع) (122 (: التجاري) العن1ان 

املعاد ة وادي زم.

 M.K STRUCTURE» (: اإلسم)

.SARL AU

رقم) محجر،) خالد  (: الشركاء)

.QA129203(البطاقة

الغرض):)أشغال مختلفة.

تجارة.

رقم) محجر،) خالد  (: التس6ير)

.QA129203(البطاقة

2)-)تم اإلوداع القا 1ني باملحكمة)

ماي) (2 بتاريخ) زم  ب1ادي  االبتدائ6ة 

السجل) (2020/21 تحت رقم) (2020

التجاري رقم)1087.

126 P

AREA PROTECTED
SARL AU

برسم محضر بتاريخ)6)ماي)2021 

تم ما ولي):

1)-)ب6ع)450)حصة اجتماع6ة):)من)

طرف الس6د محمد ب1 علي الحامل)

QA140067)لصالح الس6د) للبطاقة)

للبطاقة) الحامل  فالحي  و1سف 

.QA168908(ال1طن6ة رقم

2)-)تم اإلوداع القا 1ني باملحكمة)

ماي) (19 االبتدائ6ة ب1ادي زم بتاريخ)

السجل) (30/2021 تحت رقم) (2021

التجاري رقم)1145.

127 P

MH RAIHAN
SARL AU

ماي) (17 بتاريخ) محضر  برسم 

2021)تم ما ولي):

1)-)تصف6ة الشركة.

2)-)تع6ين الس6دة فاطمة الزهراء)

ال1طن6ة) للبطاقة  الحاملة  اط1اولع 
رقم)AB520029)كمصفي للشركة.

3)-)تم اإلوداع القا 1ني باملحكمة)

فاتح) بتاريخ  زم  ب1ادي  االبتدائ6ة 

 36/2021 رقم) تحت  (2021 و1 16)

السجل التجاري رقم)849.

128 P

GHADDACHI IMPORT-

EXPORT
SARL AU

ماي) (28 بتاريخ) محضر  برسم 

2021)تم ما ولي):

1)-)تصف6ة الشركة.

تع6ين الس6د الخروبي محمد) (- (2

رقم) ال1طن6ة  للبطاقة  الحامل 

QA44487)كمصفي للشركة.

3)-)تم اإلوداع القا 1ني باملحكمة)

فاتح) بتاريخ  زم  ب1ادي  االبتدائ6ة 

 35/2021 رقم) تحت  (2021 و1 16)

السجل التجاري رقم)433.

129 P
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STE BOUABBADI
SARL AU

ماي) (17 بتاريخ) محضر  برسم 
2021)تم ما ولي):

1)-)تصف6ة الشركة.
2)-)تع6ين الس6د صدوق ب1عبادي)
رقم) ال1طن6ة  للبطاقة  الحامل 

QA51470)كمصفي للشركة.
3)-)تم اإلوداع القا 1ني باملحكمة)
فاتح) بتاريخ  زم  ب1ادي  االبتدائ6ة 
 37/2021 رقم) تحت  (2021 و1 16)

السجل التجاري رقم)465.
130 P

S.W.D.E
SARL AU

ماي) (10 بتاريخ) محضر  برسم 
2021)تم ما ولي):

1)-)التصف6ة النهائ6ة للشركة.
عبد) اعنيبة  الس6د  تع6ين  (- (2
رقم) ال1طن6ة  للبطاقة  الحامل  هللا 

QA34166)كمصفي للشركة.
3)-)تم اإلوداع القا 1ني باملحكمة)
ماي) (21 االبتدائ6ة ب1ادي زم بتاريخ)
السجل) (32/2021 تحت رقم) (2021

التجاري رقم)775.
131 P

AFG DYNAMIC FUND - FCP
صندوق تدبير أم1ال مشتركة

املقر الجبائي : 55، شارع عبد امل1من 
- الدار الب6ضاء

تغ6ير مؤسسة التدبير
بتاريخ مداوالت   بمقت�سى 
 12)فبراور)2021)صادق مجلس إدارة)
شركة س1جي كابيتال بالسم1ن ش.م،)
على) (،Sogecapital Placement S.A
تدبير) صندوق  تدبير  مؤسسة  تغ6ير 
 AFG DYNAMIC مشتركة) أم1ال 
شركة) إلى  التدبير  وتح1يل  (FUND
 Advisory( and( Finance( Asset

.Management S.A
(- التدبير) قا 1ن  وتح6ين  تغ6ير 

تجدود الترخ6ص):

بتاريخ مداوالت   بمقت�سى 
2021،)قرر مجلس إدارة)  29)مارس)
 Advisory( and( Finance شركة)
Asset Management S.A،)مؤسسة)
فقرات) تغ6ير  على  الجدودة،) التدبير 
قا 1ن التدبير املتعلقة بالنقط التال6ة):
املمثل القا 1ني ملؤسسة التدبير.
املس1ق1ن)-)ه1ية جهة االتصال.

ق6مة تقس6م األص1ل األصل6ة.
مدة الت1ظ6ف امل1�سى بها.

املكتتب1ن املعن16ن.
أهداف التدبير.

تقس6م) ق6مة  حساب  وتيرة 
األص1ل.

مهلة تدفقات االكتتاب)-)استرداد)
املب6عات.

املؤشر املرجعي.
استرات6ج6ة االستثمار.

ت1زيع النتائج.
عم1الت ومصاريف.

مصاريف التدبير.
تمت املصادقة على قا 1ن التدبير)
املغرب6ة) اله6ئة  طرف  من  املحين 
ماي) (17 بتاريخ) الرسام6ل  لس1ق 
.GP 21104(2021،)تحت رقم املرجع
اإلوداع) تم  (: القا 1ني) اإلوداع 
باملحكمة) الضبط  بكتابة  القا 1ني 
 28 بتاريخ) الب6ضاء) بالدار  التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)780359.
من أجل اإلوداع والنشر

132 P

AFG LIQUIDITY FUND - FCP
صندوق تدبير أم1ال مشتركة

املقر الجبائي : 55، شارع عبد امل1من 
- الدار الب6ضاء

تغ6ير مؤسسة التدبير
 12 بتاريخ) مداوالت  بمقت�سى 
إدارة) مجلس  صادق  (2021 فبراور)
شركة س1جي كابيتال بالسم1ن ش.م،)
على) (،Sogecapital Placement S.A
تدبير) صندوق  تدبير  مؤسسة  تغ6ير 
 AFG LIQUIDITY مشتركة) أم1ال 
شركة) إلى  التدبير  وتح1يل  (FUND
 Advisory( and( Finance( Asset

.Management S.A

(- التدبير) قا 1ن  وتح6ين  تغ6ير 
تجدود الترخ6ص):

بتاريخ مداوالت   بمقت�سى 
قرر مجلس إدارة) (،2021 فبراور) (5  
 Advisory( and( Finance شركة)
Asset Management S.A،)مؤسسة)
فقرات) تغ6ير  على  الجدودة،) التدبير 
بالنقط) املتعلقة  التدبير  قا 1ن 

التال6ة:)
املمثل القا 1ني ملؤسسة التدبير.
املس1ق1ن)-)ه1ية جهة االتصال.

ق6مة تقس6م األص1ل األصل6ة.
مدة الت1ظ6ف امل1�سى بها.

املكتتب1ن املعن16ن.
أهداف التدبير.

مهلة تدفقات االكتتاب)-)استرداد)
املب6عات.

املؤشر املرجعي.
استرات6ج6ة االستثمار.

ت1زيع النتائج.
عم1الت ومصاريف.

مصاريف التدبير.
تمت املصادقة على قا 1ن التدبير)
املغرب6ة) اله6ئة  طرف  من  املحين 
ماي) (17 بتاريخ) الرسام6ل  لس1ق 
.GP 21103(2021،)تحت رقم املرجع
اإلوداع) تم  (: القا 1ني) اإلوداع 
باملحكمة) الضبط  بكتابة  القا 1ني 
بتاريخ الب6ضاء) بالدار   التجارية 

 28)ماي)2021)تحت رقم)780360.
من أجل اإلوداع والنشر

133 P

AFG OPTIMAL FUND - FCP
صندوق تدبير أم1ال مشتركة

املقر الجبائي : 55، شارع عبد امل1من 
- الدار الب6ضاء

تغ6ير مؤسسة التدبير
بتاريخ مداوالت   بمقت�سى 
 12)فبراور)2021)صادق مجلس إدارة)
شركة س1جي كابيتال بالسم1ن ش.م،)
على) (،Sogecapital Placement S.A
تدبير) صندوق  تدبير  مؤسسة  تغ6ير 
 AFG OPTIMAL مشتركة) أم1ال 
شركة) إلى  التدبير  وتح1يل  (FUND
 Advisory( and( Finance( Asset

.Management S.A
(- التدبير) قا 1ن  وتح6ين  تغ6ير 

تجدود الترخ6ص):

بمقت�سى مداوالت بتاريخ)29)مارس 
شركة) إدارة  مجلس  قرر  (،2021
 Advisory( and( Finance( Asset
Management S.A،)مؤسسة التدبير)
قا 1ن) فقرات  تغ6ير  على  الجدودة،)

التدبير املتعلقة بالنقط التال6ة):
املمثل القا 1ني ملؤسسة التدبير.
املس1ق1ن)-)ه1ية جهة االتصال.

ق6مة تقس6م األص1ل األصل6ة.
مدة الت1ظ6ف امل1�سى بها.

املكتتب1ن املعن16ن.
أهداف التدبير.

تقس6م) ق6مة  حساب  وتيرة 
األص1ل.

مهلة تدفقات االكتتاب)-)استرداد)
املب6عات.

املؤشر املرجعي.
استرات6ج6ة االستثمار.

ت1زيع النتائج.
عم1الت ومصاريف.

مصاريف التدبير.
تمت املصادقة على قا 1ن التدبير)
املغرب6ة) اله6ئة  طرف  من  املحين 
ماي) (17 بتاريخ) الرسام6ل  لس1ق 
.GP 21101(2021،)تحت رقم املرجع
اإلوداع) تم  (: القا 1ني) اإلوداع 
باملحكمة) الضبط  بكتابة  القا 1ني 
 28 بتاريخ) الب6ضاء) بالدار  التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)780363.
من أجل اإلوداع والنشر

134 P

AFG INCOME FUND - FCP
صندوق تدبير أم1ال مشتركة

املقر الجبائي : 55، شارع عبد امل1من 
- الدار الب6ضاء

تغ6ير مؤسسة التدبير
 12 بتاريخ) مداوالت  بمقت�سى 
إدارة) مجلس  صادق  (2021 فبراور)
بالسم1ن) كابيتال  س1جي  شركة 
 Sogecapital Placement ش.م،)
تدبير) مؤسسة  تغ6ير  على  (،S.A
 AFG مشتركة) أم1ال  تدبير  صندوق 
التدبير) وتح1يل  (INCOME FUND
 Advisory( and( Finance إلى شركة)

.Asset Management S.A
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(- التدبير) قا 1ن  وتح6ين  تغ6ير 
تجدود الترخ6ص):

5)فبراور  بمقت�سى مداوالت بتاريخ)
شركة) إدارة  مجلس  قرر  (،2021
 Advisory( and( Finance( Asset
مؤسسة) (،Management S.A
فقرات) تغ6ير  على  الجدودة،) التدبير 
بالنقط) املتعلقة  التدبير  قا 1ن 

التال6ة):
املمثل القا 1ني ملؤسسة التدبير.
املس1ق1ن)-)ه1ية جهة االتصال.

ق6مة تقس6م األص1ل األصل6ة.
مدة الت1ظ6ف امل1�سى بها.

املكتتب1ن املعن16ن.
(- مدرج) األدنى  الحساس6ة  حد 

مستتنى.
أهداف التدبير.

تقس6م) ق6مة  حساب  وتيرة 
األص1ل.

مهلة تدفقات االكتتاب)-)استرداد)
املب6عات.

املؤشر املرجعي.
استرات6ج6ة االستثمار.

ت1زيع النتائج.
عم1الت ومصاريف.

مصاريف التدبير.
تمت املصادقة على قا 1ن التدبير)
املغرب6ة) اله6ئة  طرف  من  املحين 
ماي) (17 بتاريخ) الرسام6ل  لس1ق 
.GP 21102(2021،)تحت رقم املرجع
اإلوداع) تم  (: القا 1ني) اإلوداع 
باملحكمة) الضبط  بكتابة  القا 1ني 
 28 بتاريخ) الب6ضاء) بالدار  التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)780362.
من أجل اإلوداع والنشر

135 P

 AFG CASH MANAGEMENT
- FCP

صندوق تدبير أم1ال مشتركة
املقر الجبائي : 55، شارع عبد امل1من 

- الدار الب6ضاء
تغ6ير مؤسسة التدبير

بتاريخ) مداوالت  بمقت�سى 
12)فبراور)2021)صادق مجلس إدارة

شركة س1جي كابيتال بالسم1ن ش.م،)

(،Sogecapital Placement S.A

صندوق) تدبير  مؤسسة  تغ6ير  على 

 AFG CASH مشتركة) أم1ال  تدبير 

التدبير) وتح1يل  (MANAGEMENT

 Advisory( and( Finance إلى شركة)

.Asset Management S.A

(- التدبير) قا 1ن  وتح6ين  تغ6ير 

تجدود الترخ6ص):

5)فبراور  بمقت�سى مداوالت بتاريخ)

شركة) إدارة  مجلس  قرر  (،2021

 Advisory( and( Finance( Asset

مؤسسة) (،Management S.A

فقرات) تغ6ير  على  الجدودة،) التدبير 

بالنقط) املتعلقة  التدبير  قا 1ن 

التال6ة):

املمثل القا 1ني ملؤسسة التدبير.

املس1ق1ن)-)ه1ية جهة االتصال.

ق6مة تقس6م األص1ل األصل6ة.

مدة الت1ظ6ف امل1�سى بها.

املكتتب1ن املعن16ن.

أهداف التدبير.

(- االكتتابات) تدفقات  مهلة 

استرداد املب6عات.

املؤشر املرجعي.

استرات6ج6ة االستثمار.

ت1زيع النتائج.

عم1الت ومصاريف.

مصاريف التدبير.

تمت املصادقة على قا 1ن التدبير)

املغرب6ة) اله6ئة  طرف  من  املحين 

ماي) (17 بتاريخ) الرسام6ل  لس1ق 

.GP 21100(2021،)تحت رقم املرجع

اإلوداع) تم  (: القا 1ني) اإلوداع 

باملحكمة) الضبط  بكتابة  القا 1ني 

بتاريخ الب6ضاء) بالدار   التجارية 

 28)ماي)2021)تحت رقم)780361.
من أجل اإلوداع والنشر

136 P

خبير محاسب

أد شركاء

412)شارع ب1رك1ن الدار الب6ضاء

 PILLARS OF LIGHT

CONSULTING
شركة محدودة املسؤول6ة ذات 

شريك وح6د
رأسمالها 10.000 درهم

 مقرها االجتماعي : 14 ز قة أوالد 

ب1زيري شقة 1ب طيران / مب6لة، 

الرباط

السجل التجاري 151253

-)وفقا ملحضر الشريك ال1ح6د) (1

املنعقد بتاريخ فاتح فبراور)2021،)تم)

اتخاذ القرارات التال6ة):

إلى) للشركة  االجتماعي  املقر   قل 
العن1ان التالي):)14)ز قة أوالد ب1زيري)

شقة 1ب، طيران / مب6لة، الرباط.

األسا�سي) النظام  ت1س6ع  طاق 

للشركة على النح1 التالي):

)التط1ير) والتصم6م) التخط6ط 

أل ظمة) واملش1رة)) والدراسة 

الكمب16تر التي تدمج األجهزة والبرامج)

تشمل) قد  االتصاالت  وتقن6ات 

للمستخدمين) تدريبا  الخدمات 

املتأثرين.

البرمج6ات) تط1ير  استشارات 

احت6اجات) تحل6ل  (: املخصصة)

ص6اغة) ومشاكله،) املستخدم 

مقترحات الحل1ل.

البرامج) الكمب16تر وإنشاء) برمجة 

وتس1يقها.

 Atlas Devshop عالمة) إدراج 

التجارية.

تحدوث النظام األسا�سي للشركة.

بكتابة) القا 1ني  اإلوداع  تم  (- (2

التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

مارس) (18 بتاريخ) الب6ضاء) بالدار 

2021)تحت رقم)770701.

-)وفقا ملحضر الشريك ال1ح6د) (3

املنعقد بتاريخ فاتح فبراور)2021،)تم)

اتخاذ القرارات التال6ة):

تسج6ل الشركة تبعا لنقل مقرها)

التجاري بالسجل التجاري بالرباط.

بكتابة) القا 1ني  اإلوداع  تم  (- (4
التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 
بالرباط بتاريخ)14)أبريل)2021)تحت)

رقم)4324.
من أجل املستحرج واإلشارة

مجلس اإلدارة

137 P

أد شركاء
الس6د اقصبي فؤاد

خبير محاسب
59)شارع)9)أبريل،)حي النخ6ل،)الدار الب6ضاء

AFRI’TALENTS
شركة محدودة املسؤول6ة

ذات الشريك ال1ح6د
رأسمالها : 20.000 درهم

املقر االجتماعي : مركز الحرية 
لألعمال، 10 ز قة الحرية، الطابق 

3، الشقة 6، حي بنجدوة
 الدار الب6ضاء
تأسيس شركة

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى  (- (1
فبراور) (23 بتاريخ) الب6ضاء) بالدار 
األسا�سي) النظام  وضع  تم  (2021
ذات) املسؤول6ة  محدودة  لشركة 

شريك وح6د خصائصها كالتالي):
التسم6ة):)AFRI’TALENTS)شركة)
الشريك) ذات  املسؤول6ة  محدودة 

ال1ح6د.
أهداف الشركة س1اء) (: امل1ض1ع)

في املغرب أو في الخارج):
املساعدة والدعم في إدارة امل1ارد)

البشرية.
االستشارات االسترات6ج6ة وتنم6ة)
الت1ظ6ف والتق66م) (: امل1ارد البشرية)
ودعم امل1ظفين والباحثين عن عمل)

والتدريب.
بتنظ6م) املتعلقة  املشاريع  إدارة 
امل1ارد البشرية،)واالستعا ة بمصادر)

خارج6ة.
والتدريب) الخدمات  تس1يق 
االستشارات) أ 1اع  وجم6ع 
املتخصصة في مجال امل1ارد البشرية،)
بما في ذلك املش1رة بشأن الت1ظ6ف،)
الح6اة) بإدارة  املتعلقة  واملش1رة 
املهن6ة،)واملش1رة بشأن إعادة ه6كلة)

امل1ارد البشرية.
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املعامالت) جم6ع  عامة  وبصفة 

أو) الصناع6ة  أو  التجارية  أو  املال6ة 

في) بما  املال6ة،) األوراق  أو  العقارية 

ذلك جم6ع استثمارات حق1ق امللك6ة)

املتعلقة) املباشرة،) غير  أو  املباشرة 

مشابه) غرض  وأي  الشركة  بهدف 

تط1ير) يعزز  أن  وحتمل  مرتبط  أو 

الشركة.

الحرية) مركز  (: االجتماعي) املقر 
الطابق  الحرية،  ز قة  (10 لألعمال،)

الدار) بنجدوة،) حي   ،6 الشقة   ،3

الب6ضاء.

و1م) من  ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التق66د بالسجل التجاري.

درهم،) (20.000 (: الرأسمال)

 100 حصة بق6مة) (200 مقسمة إلى)

محررة) ال1احدة،) للحصة  درهم 

لفائدة الشريك ال1ح6د.

الس6دة) الشركة  يسير  (: اإلدارة)

غير) ملدة  (Afraa SAADEDDINE

محدودة.

السنة االجتماع6ة):)من فاتح وناور)

إلى)31)ديسمبر من كل سنة.
السجل التجاري):)رقم)499047.

بكتابة) القا 1ني  اإلوداع  تم  (- (2

التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

أبريل) (14 بتاريخ) الب6ضاء) بالدار 

2021)تحت رقم)774413.
من أجل املستخرج واإلشارة

التس6ير

138 P

خبير محاسب

أد شركاء

412)شارع ب1رك1ن الدار الب6ضاء

BIOMEDICAL DIAGNOSTIC
شركة محدودة املسؤول6ة
رأسمالها 500.000 درهم

 مقرها االجتماعي : ز قة ابن أمير 
رقم 21 درب ل1ب6ال الطابق السفلي، 

ب1رك1ن، الدار الب6ضاء

السجل التجاري 239743

بم1جب قرارات الجمع العام) (- (I

بتاريخ) املنعقد  للشركة  عادي  الغير 

30) 1فمبر)2020،)تقرر ما ولي):

 4500 ب6ع) على  املصادقة  (- (1

 صيب كالتالي):

الس6د) من  صيب  حصة  (500

 Norbet Gilles AugustinYVORRA

لفائدة الس6د و1نس فكري.

شركة) من  صيب  حصة  (2550

 DISCOVERY EQUITY PRIVATE

طرف) من  ممثلة  (OFFSHORE

 Joseph(Bertrand(Olivier(SUSSET

لفائدة الس6د و1نس فكري.

من  صيب) حصة  (1450

NYMPHALIS LEALTH  شركة)

CONSOULTING)ممثلة من طررف)

لفائدة) (ALAIN HENRI YVORRA

الس6د و1نس فكري.

-) قل املقر االجتماعي للشركة) (2

(،2 منشأة سعد) (،1 أ ز قة) (7-7 (: من)

املجمع السكني الحلبات،)حي راسين،)
أمير  ابن  ز قة   : إلى) الب6ضاء،) الدار 
رقم 21 درب ل1ب6ال الطابق السفلي، 

ب1رك1ن، الدار الب6ضاء.

األسا�سي  النظام  تحدوث   -  3

للشركة.

بكتابة) القا 1ني  اإلوداع  تم  (- (II

التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

أبريل) (14 بتاريخ) الب6ضاء) بالدار 

2021)تحت رقم)774455.
من أجل املستحرج واإلشارة

مجلس اإلدارة

139 P

خبير محاسب

أد شركاء

412)شارع ب1رك1ن الدار الب6ضاء

VIGON SYSTEMS
SARL

شركة محدودة املسؤول6ة
رأسمالها 250.000 درهم

 مقرها االجتماعي : 179، زاوية شارع 

لندن وشارع املقاومة، حي مرس 

السلطان، الدار الب6ضاء

السجل التجاري 297087

العام) الجمع  لقرارات  وفقا  (- (I

17)مارس) الغير عادي املنعقد بتاريخ)

2021،)تم اتخاذ القرارات التال6ة):

إلى) للشركة  االجتماعي  املقر   قل 

لندن  شارع  زاوية   : التالي) العن1ان 

وشارع املقاومة، حي مرس السلطان، 

الدار الب6ضاء.

تحدوث النظام األسا�سي للشركة.

بكتابة) القا 1ني  اإلوداع  تم  (- (II

التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

أبريل) (21 بتاريخ) الب6ضاء) بالدار 

2021)تحت رقم)775259.
من أجل املستحرج واإلشارة

مجلس اإلدارة
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خبير محاسب

أد شركاء

412)شارع ب1رك1ن الدار الب6ضاء

AEDGE PARTNERS
SARL

شركة محدودة املسؤول6ة

رأسمالها 100.000 درهم

 مقرها االجتماعي : إقامة الفتح، 

217 إبراه6م الروداني برول1 ج، 

الطابق األول، رقم 3، الدار الب6ضاء

السجل التجاري 489609

وفقا ملحضر الشريك ال1ح6د) (- (I

تقرر) (،2021 أبريل) (5 املنعقد بتاريخ)

ما ولي):

بمبلغ) الشركة  رأسمال  زيادة 

 70.000 من) لرفعه  درهم  (30.000

100.000)درهم واملصادقة) درهم إلى)

على الشريك الجدود للشركة.

للشركة) القا 1ني  الشكل  تغ6ير 

املسؤول6ة ذات) من شركة محدودة 

شريك وح6د إلى شركة ذات مسؤول6ة)

محدودة.

األسا�سي  القا 1ن  ص6اغة  إعادة 

للشركة.

بكتابة) القا 1ني  اإلوداع  تم  (- (II

التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

أبريل) (21 بتاريخ) الب6ضاء) بالدار 

2021)تحت رقم)775245.
من أجل املستحرج واإلشارة

التس6ير

141 P

خبير محاسب

أد شركاء

412)شارع ب1رك1ن الدار الب6ضاء

AMLAK CONTEMPO
شركة مساهمة مبسطة

رأسمالها 70.000.000 درهم
 مقرها االجتماعي : زاوية شارع عبد 
امل1من وز قة سم6ة، مبنى شهرزاد 

3، الطابق الخامس، رقم 22
 الدار الب6ضاء

السجل التجاري 228161
I)-)وفقا ملحضر الجمع العام الغير)
عادي املنعقد بتاريخ)5)مارس)2021،)

تم اتخاذ القرارات التال6ة):
بق6مة) الشركة  رأسمال  رفع 
من) لنقله  درهم  (65.000.000
 70.000.000 إلى) درهم  (5.000.000

درهم.
وفقا لقرارات رئيس الشركة) (- (II
تم) (،2021 مارس) (24 املتخذة بتاريخ)

اتخاذ القرارات التال6ة):
اإلقرار بتنف6ذ الزيادة في رأسمال)
درهم) (65.000.000 بمبلغ) الشركة 
إلى) درهم  (5.000.000 من) لنقله 

70.000.000)درهم.
تحدوث النظام األسا�سي للشركة.
بكتابة) القا 1ني  اإلوداع  تم  (- (II
الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار)
الب6ضاء)بتاريخ)21)أبريل)2021)تحت)

رقم)775246.
من أجل املستحرج واإلشارة

التس6ير

142 P

خبير محاسب

أد شركاء

412)شارع ب1رك1ن الدار الب6ضاء

AMLAK ATRIUM
شركة مساهمة مبسطة

رأسمالها 70.000.000 درهم
 مقرها االجتماعي : زاوية شارع عبد 
امل1من وز قة سم6ة، مبنى شهرزاد 

3، الطابق الخامس، رقم 22
 الدار الب6ضاء

السجل التجاري 223513
I)-)وفقا ملحضر الجمع العام الغير)
عادي املنعقد بتاريخ)5)مارس)2021،)

تم اتخاذ القرارات التال6ة):
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بق6مة) الشركة  رأسمال  رفع 
من) لنقله  درهم  (60.000.000
10.000.000)درهم إلى)70.000.000 

درهم.
وفقا لقرارات رئيس الشركة) (- (II
تم) (،2021 مارس) (24 املتخذة بتاريخ)

اتخاذ القرارات التال6ة):
اإلقرار بتنف6ذ الزيادة في رأسمال)
درهم) (60.000.000 بمبلغ) الشركة 
إلى) درهم  (10.000.000 من) لنقله 

70.000.000)درهم.
تحدوث النظام األسا�سي للشركة.
بكتابة) القا 1ني  اإلوداع  تم  (- (II
الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار)
2021)تحت) 19)ماي) بتاريخ) الب6ضاء)

رقم)778910.
من أجل املستحرج واإلشارة

التس6ير
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خبير محاسب

أد شركاء

412)شارع ب1رك1ن الدار الب6ضاء

GESTINFO EXPERT
شركة محدودة املسؤول6ة ذات 

الشريك ال1ح6د
رأسمالها 100.000 درهم

 مقرها االجتماعي : 36، شارع أ فا
 الدار الب6ضاء

السجل التجاري 99759
بم1جب قرارات الشريك ال1ح6د)
للشركة بتاريخ)22)أبريل)2021،)تقرر)

ما ولي):
تأك6د التصف6ة النهائ6ة للشركة.

الس6د) وإعفاء) ذمة  إبراء)
مهامه) من  (Stéphane BRIQUET

كمصفي للشركة.
السجل) من  الشركة  شطب 

التجاري.
للق6ام) الصالح6ات  تف1يض 

باإلجراءات القا 1 6ة الالزمة.
بكتابة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار)
2021)تحت) 12)ماي) بتاريخ) الب6ضاء)

رقم)778176.
من أجل املستحرج واإلشارة

املصفي

144 P

خبير محاسب

أد شركاء

412)شارع ب1رك1ن الدار الب6ضاء

 THYSSENKRUPP

 INDUSTRIAL SOLUTIONS

MAROC
شركة محدودة املسؤول6ة ذات 

الشريك ال1ح6د

رأسمالها 220.000 درهم

مقرها االجتماعي : مكاتب واحة 

سك1ير، طريق ال1احة، ز قة رقم 3 
ورقم 6، الطابق األول

الدار الب6ضاء

السجل التجاري 361275

وفقا ملحضر الشريك ال1ح6د) (- (I

املنعقد بتاريخ)30)أبريل)2021،)تقرر)

ما ولي):

النظام) من  (10 البند) تنس6ق 

األسا�سي للشركة.

بكتابة) القا 1ني  اإلوداع  تم  (- (II

التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

بالدار الب6ضاء)بتاريخ)12)ماي)2021 

تحت رقم)778174.
من أجل املستحرج واإلشارة

التس6ير

145 P

 OMEGA NORD

PRODUCTION
SARL AU

شركة ذات مسؤول6ة محدودة 

لشريك وح6د

رأسمالها 100.000 درهم

املقر االجتماعي : زاوية شارع محمد 

دو1ري وشارع محمد عبده، إقامة 

كام6ل6ا، الطابق الثاني، مكتب رقم 

24، القن6طرة

تأسيس
أبريل) (14 خاص) عقد  بمقت�سى 

األسا�سي) القا 1ن  وضع  تم  (2021

محدودة) مسؤول6ة  ذات  لشركة 

الخصائص) تحمل  وح6د  لشريك 

التال6ة):

 OMEGA NORD (: التسم6ة)

.PRODUCTION SARL AU

 GESTION (: امل1ض1ع)

.D’EXPLOITATION AGRICOLE
شارع) زاوية  (: االجتماعي) املقر 

عبده،) محمد  وشارع  دو1ري  محمد 

إقامة كام6ل6ا،)الطابق الثاني،)مكتب)
رقم)24،)القن6طرة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس الكامل للشركة.

 100.000 (: االجتماعي) الرأسمال 

حصة) (1000 على) مقس1مة  درهم 

بق6مة)100)درهم للحصة م1زعة على)

الشكل التالي):

 100 (: العالي) عبد  فكار  الس6د 

حصة.

تع6ين املسؤول):)عين الس6د فكار)

غير) ملدة  للشركة  مسير  العالي  عبد 

محددة.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (10 االبتدائ6ة بالقن6طرة بتاريخ)

2021)تحت رقم)82359.

146 P

KHALID & EL HAJ TRANS
SARL

تأسيس
 15 بم1جب عقد عرفي مؤرخ في)

تم تأسيس شركة ذات) (2021 أبريل)

امل1اصفات) في  محدودة  مسؤول6ة 

التال6ة):

 KHALID( &( EL( HAJ (: التسم6ة)

.TRANS SARL

الهدف االجتماعي):)كراء)الس6ارات)

بدون سائق.

 قل السلع لحساب الغير.

املقر االجتماعي):).

املدة):)99)سنة من تاريخ التأسيس.

الرأسمال):)حدد رأسمال الشركة)

في)100.000)درهم مقسمة إلى)1000 

100)درهم) حصة اجتماع6ة من فئة)

للحصة االجتماع6ة):

 500 (: خالد) ب1خدمي  الس6د 

حصة اجتماع6ة.

 500 (: ب1مهراز) الحاج  الس6د 

حصة اجتماع6ة.

تس6ير الشركة):)عين الس6د الحاج)

جم6ع) مع  للشركة  مسير  ب1مهراز 

الصالح6ات.

بكتابة) القا 1ني  اإلوداع  تم  (- (II

الضبط باملحكمة االبتدائ6ة بت6فلت)

تحت رقم)883)بتاريخ)26)ماي)2021.
للنسخ والب6ان

ال1ك6ل

147 P

SOFIGAS SARL(ائتما 6ة س1ف6كاس ش.م.م

P.C.H INNOVATION
تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة - ش.م.م
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

بتمارة،) الصخيرات  (2021 11)ماي)

التأسي�سي) القا 1ن  وضع  تم  ح6ث 

لشركة محدودة املسؤول6ة ش م م،)

مميزاتها كالتالي):

شركة) (: الشكل القا 1ني للشركة)

محدودة املسؤول6ة)-)ش م م.

 P.C.H» (: التسم6ة)

.»INNOVATION

أعمال) (: االجتماعي) الهدف 

الترك6ب) وأعمال  والسباكة  الكهرباء)

واألعمال) البناء) أعمال  (- األخرى)

املتن1عة.
30،)الشقة) :)رقم) املقر االجتماعي)
ال1ك6لي) أحمد  م1الي  ز قة  (8 رقم)

حسان الرباط.

مدة الشركة):)99)سنة.

في) حدد  (: االجتماعي) الرأسمال 

إلى) مقسمة  درهم  (100.000 مبلغ)

درهم) (100 فئة) من  حصة  (1000

للحصة ال1احدة اكتتبت وحررت كلها)

من طرف):

 500 (: الس6د فجري عبد العزيز)

حصة.

الس6د ملين عبد هللا):)500)حصة.

عبد) فجري  الس6د  (: التس6ير)

العزيز والس6د ملين عبد هللا يعتبرون)

مسيرون للشركة ملدة غير محدودة.
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من) تبتدئ  (: االجتماع6ة) السنة 

فاتح وناور إلى)31)ديسمبر من كل سنة.

اإلوداع) تم  (: القا 1ني) اإلوداع 

باملحكمة) الضبط  بكتابة  القا 1ني 

التجارية بالرباط تحت رقم)115014 

بتاريخ)31)ماي)2021.
عن النسخة والنص

ائتما 6ة الك1ادي أو1ب وسلمى)«س1ف6كاس»

148 P

KANTARA ESSAOUIRA

شركة مساهمة

رأسمالها 21.941.900 درهم

مقرها االجتماعي : 55 شارع عبد 

امل1من،  املعاريف أ فا الدار الب6ضاء

السجل التجاري - 188557 الدار 

الب6ضاء

بناء)على محضر الجمع العام غير)

تقرر) (،2021 ماي) (3 بتاريخ) العادي 

الشركة) تصف6ة  إغالق  في  امل�سي 

بشرط) االعتبارية،) شخص6تها  وإنهاء)

القا 1 6ة) اإلجراءات  استكمال 

املطل1بة،)تقرر ما ولي):

املصفي عن جم6ع) تقرير  فحص 

عمل6ات التصف6ة.

الفحص واملصادقة على حسابات)

تصف6ة الشركة.

التحقق من إغالق تصف6ة.

إبراء)ذمة للمصفي.

االعتبارية) الشخص6ة  إنهاء)

للشركة،)بشرط استكمال اإلجراءات)

القا 1 6ة املطل1بة لهذا الغرض.

للق6ام) الصالح6ات  تف1يض 

باإلجراءات القا 1 6ة.

كتابة) لدى  القا 1ني  اإلوداع  تم 

بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 

2021)تحت) 25)ماي) بتاريخ) الب6ضاء)

رقم)779619.
قصد النشر واإلعالن

149 P

OUJDA INVESTMENT CO 
شركة مساهمة

رأسمالها 56.793.800 درهم

مقرها االجتماعي : 55 شارع عبد 

امل1من،  املعاريف أ فا الدار الب6ضاء

السجل التجاري - 190603 الدار 

الب6ضاء

بناء)على محضر الجمع العام غير)

تقرر) (،2021 ماي) (3 بتاريخ) العادي 

الشركة) تصف6ة  إغالق  في  امل�سي 

بشرط) االعتبارية،) شخص6تها  وإنهاء)

القا 1 6ة) اإلجراءات  استكمال 

املطل1بة،)تقرر ما ولي):

املصفي عن جم6ع) تقرير  فحص 

عمل6ات التصف6ة.

الفحص واملصادقة على حسابات)

تصف6ة الشركة.

التحقق من إغالق تصف6ة.

إبراء)ذمة للمصفي.

االعتبارية) الشخص6ة  إنهاء)

للشركة،)بشرط استكمال اإلجراءات)

القا 1 6ة املطل1بة لهذا الغرض.

للق6ام) الصالح6ات  تف1يض 

باإلجراءات القا 1 6ة.

كتابة) لدى  القا 1ني  اإلوداع  تم 

بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 

2021)تحت) 25)ماي) بتاريخ) الب6ضاء)
رقم)779620.

قصد النشر واإلعالن
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 AFRICA TRUST LAW

CONSULTING
بتاريخ عرفي  عقد   تحت 

تم تأسيس شركة) (،2021 أبريل) (27 

بامل1اصفات التال6ة):

 AFRICA TRUST LAW(:(التسم6ة

.CONSULTING
ز قة أحمد) (49 (: املقر االجتماعي)
(،3 رقم) السفلي،) الطابق  بركات،)

املعاريف،)الدار الب6ضاء.

املش1رة) (: االجتماعي) الهدف 

القا 1 6ة.

ذات) شركة  (: القا 1ني) الشكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عراقي) مل6اء) الس6دة  (: التس6ير)

حس6ني.

الرأسمال):)1.000)درهم.

املحكمة) (: القا 1ني) اإلوداع 

التجارية بالدار الب6ضاء.

السجل التجاري):)504233.
قصد النشر واإلعالن

151 P

STE BAK MAN TRANS

شركة محدودة املسؤول6ة

ذات املساهم ال1ح6د

القن6طرة

تف1يت حصص
الجمع6ة) محضر  بمقت�سى  ( (- (1

 21 العامة االستثنائ6ة املنعقدة و1م)

ماي)2021)قرر املشارك1ن ما ولي):

الذي) التح1يل  على  املصادقة 

أ جر):

بق6مة) اجتماع6ة  حصة  (1000

100)درهم لل1احدة من ملك6ة الس6د)

السعداوي عمر لفائدة):

الس6د لخل6في الع1ني.

:)تسير الشركة من طرف) التس6ير)

لخل6في الع1ني ملدة غير محدودة.

:ت1قع جم6ع املستندات) اإلمضاء)

الس6د) طرف  من  بالشركة  املتعلقة 

لخل6في الع1ني.

ز قة) (: للشركة) االجتماعي  املقر 

100)الرقم)64)حي الن1ر القن6طرة.

6)و7)من القا 1ن األسا�سي) البند)

قد تغير باملناسب.

بكتابة) القا 1ني  اإلوداع  تم  (- (2

االبتدائ6ة) باملحكمة  الضبط 

بالقن6طرة بتاريخ)21)ماي)2021)تحت)

رقم)32585.

152 P

STE ETUDEX INGENIEURIE
SARL AU

شركة محدودة املسؤول6ة

بشريك وح6د
رأسمالها : 260.000 درهم

مقرها االجتماعي : التجزئة رقم 203 

قصبة املهدوة

تغ6ير التسم6ة
بمقت�سى محضر الجمع6ة العامة)

ماي) (6 و1م) املنعقدة  االستثنائ6ة 

2021)قرر املشارك ما ولي):

تغ6ير التسم6ة للشركة من االسم)

التالي):

 STE ETUDEX INGENIEURIE

.SARL AU

 STE ILIAS (: الجدود) االسم  إلى 

.CITY SARL AU

بكتابة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

االبتدائ6ة) باملحكمة  الضبط 

 2021 و1 16) فاتح  بتاريخ  بالقن6طرة 

تحت رقم)28501.

153 P

 STE IMPACT IMPORT AND

EXPORT AGENCY
SARL AU

إعالن
في) مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

قد تم) (2021 أبريل) (19 الرباط و1م)

وضع القا 1ن األسا�سي لشركة تحمل)

الخصائص التال6ة):

 STE IMPACT IMPORT AND

.EXPORT AGENCY SARL AU

ذات) شركة  (: القا 1 6ة) الصفة 

مسؤول6ة محدودة ذو شريك وح6د.

االستيراد) (: االجتماعي) الهدف 

والتصدور)-)التجارة العامة.
درهم) (100.000 (: املال) رأس 

فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

100)درهم للحصة ال1احدة مقسمة)

كما ولي):

 1000 (: الزو اني) واسين  الس6د 

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

التأسيس.

من فاتح وناور إلى) (: السنة املال6ة)

31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسج6ل.

15)أكدال شارع) (: املقر االجتماعي)

األبطال مكتب)4)الرباط.

التس6ير):)واسين الزو اني.

بكتابة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

تحت) (2021 أب6ل) (26 بالرباط بتاريخ)

رقم)5413.

154 P

 STE MOLL BUSINESS

INVEST
SARL

شركة محدودة املسؤول6ة

تأسيس
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ) ( (- (1

تمت) (2021 ماي) (31 و1م) بالرباط 

لشركة) التأسي�سي  القا 1ن  ص6اغة 

محدودة املسؤول6ة بشريك وح6د لها)

الخصائص التال6ة):

 STE MOLL (: التسم6ة)

.BUSINESS INVEST SARL

الهدف):)بناء)وأعمال مختلفة.

ابن) شارع  (59 (: االجتماعي) املقر 

سينا شقة رقم)11)أكدال الرباط.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيس الشركة.

الرأسمال):)حدد رأسمال الشركة)

في مبلغ)100.000)درهم.

الشركة) تس6ير  عهد  (: اإلدارة)

الس6دة عائشة الحف6ان.

من فاتح وناور إلى) (: السنة املال6ة)

غاوة)31)ديسمبر.

2)-))تم اإلوداع القا 1ني وتسج6ل)

الشركة بالسجل التجاري للمحكمة)

ماي) (31 بتاريخ) بالرباط،) التجارية 

2021)تحت رقم)115011.

155 P

STE NADDAF
SARL AU

 RUE(N°91 QUARTIER(CHENNA

SIDI ALLA BAHRAOUI

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

 2021 12)فبراور) الغير العادي بتاريخ)

تم إقرار ما ولي):

لشركة) االجتماعي  املقر  تح1يل 

ز قة ضهر) (23  داف من محل رقم)

س1ق بطا ة سال إلى ز قة الشنا رقم)

91)حي الشنا البحراوي.

تعدول النشاط التجاري.

تم اإلوداع القا 1ني لدى املحكمة)

االبتدائ6ة بسال بتاريخ)24)ماي)2021 

تحت رقم)36643.

156 P

STE AGRI - LAMAIDNATE
SARL

 LAMAIDNATE DOUAR OULAD

 SAAD CR AIT BOUYAHYA EL

HAJAMA TIFLET

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

17)أبريل)2021)تم إقرار ما ولي):

املسؤول6ة) ذات  شركة  تأسيس 

الخصائص) تحمل  والتي  املحدودة 

التال6ة):

 STE AGRI - (: التسم6ة)

.LAMAIDNATE

ذات) شركة  (: القا 1 6ة) الصفة 

املسؤول6ة املحدودة.

النشاط) (: االجتماعي) الهدف 

الفالح6ة) امل1اد  ب6ع  (- الفالحي)

املختلفة) األشغال  (- التسم6د) وم1اد 

والبستنة.

رأسمال الشركة):)مائة ألف درهم)

.100.000

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

دوار) ملع6د ات  (: االجتماعي) املقر 

والدسع6د دائرة آوت ب1يحى الحجامة)

بت6فلت.

سكاح) محمد  الس6د  (: التس6ير)

والس6د حمزة سكاح.

تم اإلوداع القا 1ني لدى املحكمة)

أبريل) (28 بتاريخ) بت6فلت  االبتدائ6ة 

2021)تحت رقم)118.

157 P

STE ATLAS ON LINE

شركة مساهمة

وبلغ رأسمالها : 19.680.000 درهم

املقر االجتماعي : مطار الدار 

الب6ضاء - آ فا

السجل التجاري بالدار الب6ضاء

رقم 136209

استقالة وتع6ين متصرفين جدد :
الجمع6ة) مداوالت  بمقت�سى 

أبريل) (21 بتاريخ) العادوة  العامة 

2021)تم):

الس6دة) منصب  شغ1ر  تسج6ل 

كريمة بن عبد الرازق بسبب إحالتها)

سناء) الس6دة  تع6ين  التقاعد  على 

ع1ض) متصرفة  بصفتها  التازي 

الس6دة كريمة بن عبد الرازق.

الغني) عبد  الس6د  استقالة 

العيس1ك.

املهدي) محمد  الس6د  تع6ين 

ع1ض) متصرف  بصفته  ادرويش 

العيس1ك) الغني  عبد  الس6د 

املستق6ل.

بانعقاد) مهامهم  مدة  تنتهي 

في) ستبث  التي  العامة  الجمع6ة 

في املنته6ة  املال6ة  السنة   حسابات 

 31)أكت1بر)2025.

اإلوداع) تم  (: القا 1ني) اإلوداع 

بالدار) التجارية  باملحكمة  القا 1ني 

الب6ضاء)في)31)ماي)2021)تحت رقم)

.780511
من أجل التلخ6ص والنشر

مجلس اإلدارة

158 P

STE ATLAS MULTISERVICES
شركة مساهمة

وبلغ رأسمالها : 5.000.000 درهم

املقر االجتماعي : مح1ر شارع دو 

ك1نسطا تين1بل وق1ام الدون 

الطاو�سي -  الدار الب6ضاء 

السجل التجاري بالدار الب6ضاء

رقم 160151

استقالة متصرفين وتع6ين متصرفين 
جدد :

الجمع6ة) مداوالت  بمقت�سى 

أبريل) (20 بتاريخ) العادوة  العامة 

2021)تم):

عادل) الس6د  استقالة  تسج6ل 

جاللي من مهامه كمتصرف.

تع6ين الس6د واسين برادة بصفته)

متصرف ع1ض الس6د عادل جاللي)

املستق6ل.

تنتهي مدة مهامه بانعقاد الجمع6ة)

العامة التي ستبث في حسابات السنة)

املال6ة املنته6ة في)31)أكت1بر)2021.

الس6د) منصب  شغ1ر  تسج6ل  (

إحالته) الرفاص بسبب  الفتاح  عبد 

على التقاعد.

تع6ين الس6د عبد الرزاق الظاهر))

بصفته متصرف ع1ض الس6د عبد)

الفتاح الرفاص.

تنتهي مدة مهامه بانعقاد الجمع6ة)

العامة التي ستبث في حسابات السنة)

املال6ة املنته6ة في)31)أكت1بر)2021.

حم1) آوت  الس6دة  1ال  تع6ين 

بصفتها متصرفة ملدة ثالث سن1ات)

العامةالتي) الجمع6ة  بانعقاد  تنتهي 

املال6ة) السنة  حسابات  في  ستبث 

املنته6ة في)31)أكت1بر)2023.

اإلوداع) تم  (: القا 1ني) اإلوداع 

بالدار) التجارية  باملحكمة  القا 1ني 

الب6ضاء)في)31)ماي)2021)تحت رقم)

.780512
من أجل التلخ6ص والنشر

مجلس اإلدارة

159 P



12189 الجريدة الرسميةعدد)5668 - 5)ذو القعدة)1442 )16)و1 16)2021) 

STE RAM HANDLING
شركة مساهمة

وبلغ رأسمالها : 38.000.400 درهم

املقر االجتماعي : مطار محمد 

الخامس - الن1اصر -  الدار الب6ضاء 

السجل التجاري بالدار الب6ضاء

رقم 272313

تع6ين واملصادقة على تع6ين 
متصرف ورئيس مجلس اإلدارة

بمقت�سى مداوالت مجلس اإلدارة)

بتاريخ فاتح أبريل)2021)تم تع6ين):

بصفته) جاللي  عادل  الس6د 

متصرف ع1ض الس6د فؤادب1ط6ب.

بصفتها) كزيني  إلهام  الس6دة 

رئيسة مجلس اإلدارة ع1ض الس6د)

فؤاد ب1ط6ب املستق6ل.

الجمع6ة) مداوالت  بمقت�سى 

أبريل) (22 بتاريخ) العادوة  العامة 

تع6ين) على  املصادقة  تمت  (2021

الس6د عادل جاللي بصفته متصرف)

ع1ض الس6د فؤاد ب1ط6ب املستق6ل.

تنتهي مدة مهامه بانعقاد الجمع6ة)

العامة التي ستبث في حسابات السنة)

املال6ة املنته6ة في)31)أكت1بر)2021.

اإلوداع) تم  (: القا 1ني) اإلوداع 

بالدار) التجارية  باملحكمة  القا 1ني 

الب6ضاء)في)31)ماي)2021)تحت رقم)

.780510
من أجل التلخ6ص والنشر

مجلس اإلدارة
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شركة اش اش ف برومو
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

رأسمالها : 90.000 درهم

الرباط - محاج الرياض عمارة 13 

شقة 3 الطابق 6

السجل التجاري 152229

مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 

بتاريخ)6)ماي)2021)تم تأسيس شركة)

ذات الخصائص التال6ة)):

ذات) شركة  (: القا 1ني) الشكل 

املسؤول6ة املحدودة.

اسم الشركة):)شركة اش اش ف)

بروم1.

النشاط التجاري):)منعش عقاري.

الرياض) محاج  (: التجاري) املقر 

عمارة)13)شقة)3)الطابق)6.

املدة):)99)سنة ابتداء)من تسج6لها)

بالسجل التجاري.
رأسمال الشركة):)تم تحدود رأس)

ألف) تسع1ن  (90.000 بمبلغ) املال 

900)حصة بق6مة) درهم مقسمة إلى)

100)درهم للحصة.

الشركاء):

 375 (: الحسين) الشل6ح  الس6د 

ثالثمائة وخمسة وسبع1ن حصة.

(: الس6د السطنب1لي عبد الحم6د)

75)خمسة وسبع1ن حصة.

الس6د عم1ر خدوجة):)75)خمسة)

وسبع1ن حصة.

الس6د خرشافي ف1زي):)188)مائة)

وثما 6ة وثما 1ن حصة.

الس6دة العطاوي  زهة):)187)مائة)

وسبعة وثما 1ن حصة.

في املجم1ع):)900)تسع مائة حصة.

التس6ير):)تم تع6ين الس6د الحسين)

مسيران) خرشافي  وف1زي  الشل6ح 

للشركة.

اإلوداع) تم  (: القا 1ني) اإلوداع 

القا 1ني باملحكمة التجارية بالرباط)

رقم) تحت  (2021 ماي) (25 بتاريخ)

السجل التجاري)152229.
لإلوداع والنشر

التس6ير
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STE ADAM SPACE
SARL AU

شركة ذات مسؤول6ة محدودة

بشريك واحد
رأسمالها : 100.000 درهم

تأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي بتاريخ) ( (- (1

بالرباط تم تأسيس) (2021 أبريل) (12

محدودة) مسؤول6ة  ذات  شركة 

بالصفات التال6ة):

اسم) الشركة  تحمل  (: التسم6ة)

.ADAM SPACE

املقر االجتماعي):)15)شارع األبطال)
رقم)4)أكدال)-)الرباط.

(- إدارية) استشارات  (: الهدف)

اتصاالت)-)إعالن)-)مندوب مب6عات.
بمبلغ) حدد  (: الشركة) مال  رأس 

 1000 درهم مقسمة على) (100.000

 100 ال1احدة) الحصة  ق6مة  حصة 

درهم ومتلكها الس6دة مريم مطال�سي.

في) محددة  الشركة  مدة  (:  املدة)

99)سنة ابتداء)ىمن تاريخ تسج6لها في)

السجل التجاري.

الس6دة) الشركة  يسير  (: التس6ير)

مريم مطال�سي.

بالسجل) الشركة  سجلت  ( (- (2

التجاري للمحكمة التجارية بالرباط)

تحت رقم)152307.
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FIDUCIAQ ASSOCIES

مكتب للخبرة وتدق6ق الحسابات
إقامة)CAF)الطابق)1)زاوية شارع عمر الخ6ام)

وز قة الهدهد ب1س6ج1ر الدار الب6ضاء

الهاتف):)05.22.47.35.77

STE AL AALOU IMMO
الرأسمال االجتماعي : 10.000 درهم

املقر االجتماعي : 71 ز قة املدارس 

ب1س6ج1ر الدار الب6ضاء

تح1يالت قا 1 6ة الشركة املد 6ة 
للعقار العال6ا

1)-)بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في)

تم) (2021 وناور) (27 الب6ضاء) الدار 

اتخاذ قرار بتح1يل الشكل القا 1ني)

 AL ALIA للعقار) املد 6ة  للشركة 

محدودة) مسؤول6ة  ذات  شركة  إلى 

التجارية) للتسم6ة  بالتالي  واستبدال 

للشركة.

اتخذت) (: التجارية) التسم6ة 

 AL وهي) تجارية  تسم6ة  الشركة 

لها ع1ض تسم6تها) (AALOU IMMO

األولى.

وهي) للشركة  االجتماعي  الهدف 

لجم6ع) والب6ع  والح6ازة  االشتغال 

العقارات واألبن6ة.

في) عين  للشركة  االجتماعي  املقر 

الدار) ب1س6ج1ر  املدارس  ز قة  (71

البضاء.

من) كل  واملساهم1ن  الشركاء)

الس6د محمد ت1ف6ق الش6خ لحل1 ذو)

ال1طن6ة) وبطاقته  مغرب6ة  جنس6ة 

م1داتريك) وشركة  (B 353452

شركة ذات مسؤول6ة) (MODATRIC

محدودة ذات السجل التجاري رقم)

.33609

حدد) (: االجتماعي) مال  الراس 

الرأسمال االجتماعي في مبلغ)10.000 

درهم مقسم إلى)100)حصة اجتماع6ة)

بمائة درهم لل1احدة مكتتبة ومحررة)

جم6عها ومرقمة في حساب الشركاء)

كل حسب حصصهم.

الس6د محمد ت1ف6ق الش6ح لحل1)

1)حصة واحدة.

: MODATRIC(شركة مرداتريك

99)حصة اجتماع6ة.

املجم1ع):)100)حصة اجتماع6ة.

حددت) (: املدة القا 1 6ة للشركة)

تق66دها) تاريخ  من  سنة  (99 في)

بالسجل التجاري.

السنة االجتماع6ة):)من فاتح وناور)

إلى)31)ديسمبر من كل سنة.

محمد) الس6د  عين  (: التس6ير)

البطاقة) ذو  لحل1،) الش6ح  ت1ف6ق 

كمسير) (B 353452 رقم) ال1طن6ة 

وح6د للشركة ملدة غير محدودة.

بخمسة) االحتفاظ  وتم  (: األرباح)

القا 1ني) االحت6اط  أجل  من  باملائة 

وي1زع الباقي على الشركاء)كل حسب)

حصصهم.

بكتابة) تم  القا 1ني  اإلوداع  (- (2

التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

 504675 رقم) تحت  الب6ضاء) بالدار 

وذلك في)28)ماي)2021.
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STE BERNIMO
س.ت تمارة : 132023
زيادة رأسمال الشركة

تح6ين الق1ا ين األساس6ة للشركة
حرر) م1ثق  عقد  بمقت�سى  ( (- (1
بتمارة في)28)أبريل)2021)قرر الجمع)
 BERNIMO(العام االستثنائي لشركة
 1.000.000 رأسمالها) ش.ذ.م.م.)
(- الصخيرات) بعمالة  مقرها  درهم 
س6دي) الرخ1خة  الصباح  ( (- تمارة)

ب1عب6د،)دوار أوالد مس1ن ما ولي):
في) درهم  (11.000.000 زيادة)
رأسمال الشركة ل6صبح)12.000.000 
درهم عن) (1.000.000 درهم ع1ض)
من) حصة  (110.000 إنشاء) طريق 
فئة)100)درهم لل1احدة وذلك بمبلغ)
درهم من طرف الس6د) (5.000.000
محمد ض6اء)بر 1�سي مسددة بأكملها)
الرسم) ذي  للملك  ع6ن6ة  بمساهمة 
ومبلغ) (38/13.066 رقم) العقاري 
من) ربعها  مسدد  6.000.000) قدا 
واسمين) طرف السادة سلمى رياش،)
بر 1�سي،)غ6ثة بر 1�سي،)فاتن بر 1�سي)

ومحمد وحيى بر 1�سي.
األساس6ة) الق1ا ين  تح6ين 

للشركة.
و7  (6 املادتين) تعدول  تم  وبذلك 

من القا 1ن األسا�سي للشركة.
لدى) القا 1ني  اإلوداع  تم  ( (- (2
االبتدائ6ة) باملحكمة  الضبط  كتابة 
تحت) (2021 ماي) (27 بتاريخ) بتمارة 

رقم)5773.
من أجل االستخالص والب6ان
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مكتب محمد ب1زبع
تمارة

STE OVENA
س.ت تمارة : 126075

تعدوالت الق1ا ين األساس6ة للشركة
حرر) عرفي  عقد  بمقت�سى  ( (- (1
الجمع) قرر  (2021 ماي) (4 في) بتمارة 
 OVENA لشركة) االستثنائي  العام 
درهم) (100.000 رأسمالها) ش.ذ.م.م.)
 4.5 كلم) مقرها بتمارة،)مرس الخير،)

طريق س6دي وحيى زعير،)ما ولي):

حصة) (354 هبة) على  املصادقة 
درهم لل1احدة وملكها) (100 من فئة)
الكريم) عبد  الريمي،) محمد  السادة 
بشركة) الريمي  وحسن  الريمي 
عائشة) الس6دات  لفائدة  (OVENA
فاطمة) الريمي،) مل6كة  الل1زي،)
الريمي،)نع6مة الريمي وأم6نة الريمي.

درهم في رأسمال) (400.000 زيادة)
درهم) (500.000 ل6صبح) الشركة 
درهم باملقاصة مع) (100.000 ع1ض)

الحساب الجاري للشركاء.
األساس6ة) الق1ا ين  تح6ين 

للشركة.
و7  (6 املادتين) تعدول  تم  وبذلك 

من القا 1ن األسا�سي للشركة.
لدى) القا 1ني  اإلوداع  تم  ( (- (2
االبتدائ6ة) باملحكمة  الضبط  كتابة 
تحت) (2021 ماي) (26 بتاريخ) بتمارة 

رقم)5755.
من أجل االستخالص والب6ان
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STE LAG LOGEMENT
SARL AU

شركة ذات املسؤول6ة املحدودة
بشريك واحد

السجل التجاري رقم 504861
تأسيس شركة

بتاريخ) بمقت�سى عقد عرفي حرر 
10)مارس)2021)في الدار الب6ضاء)تم)
تحرير القا 1ن األسا�سي لشركة ذات)
واحد) بشريك  املحدودة  املسؤول6ة 

التي تحمل املميزات التال6ة):
 STE LAG LOGEMENT(:(التسم6ة
املسؤول6ة) ذات  شركة  (SARL AU

املحدودة بشريك واحد.
الهدف):)منعش عقاري.

13،)ز قة أحمد) (: املقر االجتماعي)
األول) الطابق  األلب  إقامة  املجاطي 

الشقة رمق)8)الدار الب6ضاء.
مدة ق6ام الشركة):)99)سنة ابتداء)

من تاريخ تأسيسها النهائي.
ب) وقدر  (: الشركة) رأسمال 
 1000 إلى) مقسم  درهم  (100.000
لل1احدة) درهم  (100 حصة من فئة)

م1زعة بالكامل على):

 1000 (: و1سف) لكريني  الس6د 
حصة.

التس6ير))واإلمضاء):
محدودة) غير  ملدة  الشركة  تسير 
و1سف) لكريني  الس6د  طرف  من 
تصبح الشركة ملزمة بت1ق6ع الس6د)

لكريني و1سف.
من فاتح وناور إلى) (: السنة املال6ة)

31)ديسمبر من كل سنة.
اإلوداع) تم  ( (: القا 1ني) اإلوداع 
بالدار) التجارية  باملحكمة  القا 1ني 
بتاريخ) (780430 تحت رقم) الب6ضاء)

31)ماي)2021.
166 P

STE ADIC HYGIENE
SARL

عرفي) أو  ت1ث6قي  عقد  بمقت�سى 
أبريل) فاتح  بتاريخ  تمارة  في  مؤرخ 
2021)لقد تم تح1يل املقر االجتماعي)
عمارة) القاهرة  شارع  من  للشركة 
تمارة) العبادي  حي  (2 رقم) شقة  (61
إقامة) (: الجدود) االجتماعي  املقر  إلى 
الحمد تجزئة)1)عمارة)GH18-4)شقة)

رقم)94)عين عت6ق تمارة.
رأسمال الشركة):)100.000)درهم)
فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

100)درهم للحصة ال1احدة.
التجاري) بالسجل  التق66د  رقم 

تمارة)124987.
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شركة برايطوبو 
شركة م.م.

بمساهم واحد
STE BRIGHTOPO

املقر االجتماعي : إقامة أدم عمارة أ 
شقة رقم 3 طريق القن6طرة سال

السجل التجاري رقم 26957
العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
الشركة) مقر  في  املنعقد  االستثنائي 

و1م)2)ماي)2021)تقرر ما ولي):
من) الشركة  رأسمال  رفع 
درهم وذلك) (300.000 إلى) (100.000

بخلق)2000)حصة جدودة  قدا.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 2021 ماي) (27 و1م) بسال  االبتداوة 

تحت رقم)36726.
عن املسير

ائتما 6ة غريس
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STE SAMPI NEGOCE
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ) ( (- (1

تحرير) تم  (2021 ماي) (11 في) بتمارة 

محدودة) لشركة  األسا�سي  القا 1ن 

املسؤول6ة ب6ا اتها كالتالي):

ذات) شركة  (: القا 1ني) الشكل 

املسؤول6ة املحدودة.

 STE SAMPI (: التسم6ة)

.NEGOCE

الهدف االجتماعي):)

املباني) أ 1اع  جم6ع  تنظ6ف 

واملحالت،)بما في ذلك املباني اإلدارية)

واملصانع) واملكاتب  العامة  واملنشآت 

املباني) وجم6ع  التجارية  واملحالت 

واملنهي) التجاري  لالستخدام  األخرى 

واملباني السكن6ة.

والكنس) الغبار  وإزالة   ظافة 

والتطهير ومكافحة الفئران والقضاء)

على جم6ع الطف6ل6ات.

املكاتب) ومعدات  ل1ازم  ب6ع 

واألجهزة املعل1مات6ة.

االستهالك6ة) الل1ازم  ب6ع 

واملعل1مات6ة.

االستهالك6ة) األجهزة  ب6ع 

وإكسس1ارات املعل1مات6ة.

التجارة.

جم6ع األشغال العامة للبناء.

املقر االجتماعي):)تمارة،)60)تجزئة)

املح6ط،)الطابق الثاني شقة رقم)3.

املدة):)99)سنة من تاريخ التسجل)

في السجل التجاري.

130.000)درهم) (: مبلغ رأس املال)

 1300 تم دفعه كله  قدا وقسم إلى)

 صيب بق6مة)100)درهم لكل  صيب)

وهي م1زعة كالتالي):
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قاطن) املذك1ري،) أشرف  الس6د 
عمارة) األ دلس،) رياض  بالرباط،)
101،)شقة)22،)حي الرياض مالك ل)

1000) صيب.
قاطنة) رودان،) هدى  الس6دة 
الرمل) الع6ا�سي،) ز قة  (05 بسال،)

مالكة ل)300) صيب.
أشرف) الس6د  عين  (: التس6ير)
قاطن) الجنس6ة  مغربي  املذك1ري،)
عمارة) األ دلس،) رياض  بالرباط،)
حامل) حي الرياض،) (،22 101،)شقة)
 AD للتعريف) ال1طن6ة  للبطاقة 
غير) ملدة  للشركة  مسير  (257306

محدودة.
 133225 التجاري) السجل 

املحكمة االبتدائ6ة بتمارة.
2)-))تم اإلوداع القا 1ني باملحكمة)
ماي) (31 بتاريخ) بتمارة  االبتدائ6ة 

2021،)تحت رقم)5791.
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STE SAMPI GARD
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ) ( (- (1
تحرير) تم  (2021 ماي) (11 في) بتمارة 
محدودة) لشركة  األسا�سي  القا 1ن 

املسؤول6ة ب6ا اتها كالتالي):
ذات) شركة  (: القا 1ني) الشكل 

املسؤول6ة املحدودة.
.STE SAMPI GARD(:(التسم6ة

الهدف االجتماعي):)
الحراسة.

املقر االجتماعي):)تمارة،)60)تجزئة)
املح6ط،)الطابق الثاني شقة رقم)3.

املدة):)99)سنة من تاريخ التسجل)
في السجل التجاري.

130.000)درهم) (: مبلغ رأس املال)
 1300 تم دفعه كله  قدا وقسم إلى)
 صيب بق6مة)100)درهم لكل  صيب)

وهي م1زعة كالتالي):
قاطن) املذك1ري،) أشرف  الس6د 
عمارة) األ دلس،) رياض  بالرباط،)
101،)شقة)22،)حي الرياض مالك ل)

1000) صيب.

قاطنة) رودان،) هدى  الس6دة 

الرمل) الع6ا�سي،) ز قة  (05 بسال،)

مالكة ل)300) صيب.

أشرف) الس6د  عين  (: التس6ير)

قاطن) الجنس6ة  مغربي  املذك1ري،)

عمارة) األ دلس،) رياض  بالرباط،)

الرياض،) حي  (،22 شقة) (،101

للتعريف ال1طن6ة  للبطاقة   حامل 

 AD 257306)مسير للشركة ملدة غير)

محدودة.

السجل الجاري)133227)املحكمة)

االبتدائ6ة بتمارة.

2)-))تم اإلوداع القا 1ني باملحكمة)

ماي) (31 بتاريخ) بتمارة  االبتدائ6ة 

2021،)تحت رقم)5790.
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GLOBAL REST
شركة محدودة املسؤول6ة ذات 

الشريك ل1ح6د

رأسمالها : 100.000.00درهم

املقر  اإلجتماعي : 152 شارع الحاج 

عمر الريفي الدارالب6ضاء

RC N°412243

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

قرر) بالب6ضاء،) (2021 أبريل) (19

 GLOBAL لشركة) ال1احد  الشريك 

املسؤول6ة) محدودة  شركة  ( (REST

رأسمالها) ال1احد  الشريك  ذات 

100.000.00)درهم مقرها اإلجتماعي  

الريفي  عمر  الحاج  شارع   152

الدارالب6ضاء التالي :

 GLOBAL ا حالل املسبق للشركة

REST)وتع6ين الس6د هشام جس1س)

مصف6ا للشركة.

152 شارع  تحدود مقر التصف6ة)

الحاج عمر الريفي الدارالب6ضاء.

باملحكمة  القا 1ني  اإلوداع  تم 

رقم  تحت  بالدارالب6ضاء  التجارية 

779318 بتاريخ 24 ماي 2021.
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REGALOR

شركة محدودة املسؤول6ة

رأسمالها : 100.000.00 درهم

املقر اإلجتماعي : 46 شارع 

الزرقط1ني الطابق الثالث الشقة 

رقم 6 الدارالب6ضاء

 بم1جب عقد عرفي مؤرخ بالب6ضاء

قرر الشركاء) (2021 أبريل) (20 بتاريخ)

شركة) أعاله  املذك1رة  للشركة 

القا 1ن) وضع  املسؤول6ة  محدودة 

املسؤول6ة) ذات  للشركة  األسا�سي 

املحدودة ذات املميزات التال6ة):.

.REGALOR(:(التسم6ة

الشكل القا 1ني): شركة محدودة 

املسؤول6ة.

الهدف اإلجتماعي : 

البناوات.

مط1ر عقارات.

املدة : 99 سنة تبتدئ من تاريخ 

التسج6ل بالسجل التجاري.

عبد  الس6د  تع6ين  تم   : التس6ير 

العزيز ب1ستة كمسير واحد للشركة.

في  حدد   : اإلجتماعي  الرأسمال 

100.000.00 درهم م1زعة إلى 1000 

حصة من فئة 100 درهم وهي م1زعة 

كالتالي :

334 حصة في ملك6ة الس6د عبد 

العزيز ب1ستة.

333 حصة في ملك6ة الس6د عبد 

هللا الدغ1غي.

333 حصة في ملك6ة الس6د عبد 

الكبير غالب.

بكتابة  القا 1ني  اإلوداع  تم 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

 2021 ماي   31 في  بالدارالب6ضاء 

تحت عدد 780395 الشركة سجلت 

عدد  تحت  التجاري  السجل  في 

.504801
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MA DESIGN
SARL AU
مادزين

استثنائي) عام  جمع  بمقت�سى 
حرر في الرباط بتاريخ))24)ماي)2021 
 MA للشركة) ال1ح6د  الشريك  قرر 
الشريك) ذات  ش.م.م  (DESIGN

ال1ح6د ما ولي):
طرف) من  حصة  (100 تف1يت)
زهير) الس6د  إلى  الزهر  أحمد  الس6د 

واكريم.
الزهر من) الس6د أحمد  استقالة 

منصبه كمسير للشركة.
تع6ين الس6د زهير واكريم كمسير)

وح6د للشركة.
13من القا 1ن)  7.6 تعدول امل1اد)

األسا�سي للشركة.
بكتابة  القا 1ني  اإلوداع  تم 
بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 
فاتح  بتاريخ   144299 رقم  تحت 

و1 202116 .
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WORKING CALL INVEST
وركين كال أ فست

SARL AU 
أبريل) (5 محرر) عقد  بمقت�سى 
2021)تم تك1ين  ظام أسا�سي لشركة)
ذات املسؤول6ة املحدودة ذات شريك)

وح6د خصائصها كالتالي):
 WORKING CALL (: التسم6ة)

.INVEST
الهدف):)تمارس األهداف التال6ة):

مركز اتصال.
التس1يق الرقمي.
معل1مات عامة.

شارع) (،489 (: اإلجتماعي) املقر 
محمد الخامس شقة)5)الرباط.

(: اإلجتماعي) املال  رأس 
100.000.00)درهم مقسم إلى)1000 
 100.00 واحدة) كل  ق6مة  حصة 

درهم.
الس6د أكرم) تع6ين  تم  (: التس6ير)
التعريف) لبطاقة  الحامل  الدردابي 
كمسير)) (AD241885 رقم) ال1طن6ة 

وح6د للشركة وملدة غير محدودة.
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وضع) تم  (: القا 1ني) اإلوداع 

الضبط) كتابة  لدى  القا 1ني  امللف 

باملحكمة التجارية بالرباط تحت رقم)

السجل التجاري)152385.
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 ORMAN
 SARL

شركة ذات مسؤول6ة محدودة 

ش.ذ.م.م.ش.و

ذات الرأسمال100.000,00 درهم  

مقرها االجتماعي: رقم 1829 قطاع 

4 زردال ب1قنادل سال

العام) الجمع  مداولة  بعد 
قرر) 12فبراور2021) االستثنائي ل16م)

الشريك ال1ح6د تصف6ة الشركة.
كمأم1ر) العام  الجمع  عين 

الك6د) محمد  الس6د  للتصف6ة 

بجم6ع) تمت6عه  مع  للشركة  كمسير 

عمل6ة) إنهاء) قصد  الصالح6ات 
واألص1ل) امل1ارد  وتحق6ق  التصف6ة 

امل1ج1دة.

 1829 حدد مقر التصف6ة في رقم)

قطاع)4)زردال ب1قنادل سال.

بكتابة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

اإلبتدائ6ة) باملحكمة  الضبط 

تحت) ماي2021) (27 بتاريخ) بسال 
رقم36732  .    
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FIDUCIAIRE T.Z MISSION ET CONSEIL

 GVR TRAVAUX
SARL

تأسيس شركة ذ.م.م)
تم تأسيس) بمقت�سى عقد عرفي,)

محدودة)) مسؤول6ة  ذات  شركة 

ش.ذ.م.م.

 GVR ( االجتماعي:) اللقب 

.TRAVAUX SARL

الشركاء)واملساهم1ن)))):)

-)الس6د سف6ان امل6لس)),)ب.و.ط)

A397330  500)سهم.

ب.و.ط) (, -الس6د كريم بنمبارك) (

A742626  500)سهم.

املسيران))ال1ح6دان):)

)))))-)الس6د سف6ان امل6لس)).

-)الس6د كريم بنمبارك.

درهم) (100.000.00 ( املال:) رأس 

)مائة ألف))درهم).

النشاط:

-)أشغال مختلفة.

-)جم6ع املف1ضات التجارية.

املدة):))99)سنة.

براه6م) شارع  (56 رقم) (: العن1ان)

 2 رقم) الطابق  (56 عمارة) الروداني 

املح6ط الرباط).

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

فاتح) ( ( بتاريخ) بالرباط  التجارية 

السجل) رقم  تحت  و1 202116)

التجاري152371  
للب6ان
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 STAR SERVICE شركة

 NETTOYAGE
ش.م.م

الرأسمال اإلجتماعي : 100.000.00 

درهم

املقر اإلجتماعي :  الرقم 257 ز قة 

الط1قان حي كريمة سال

بمقت�سى الجمع العام التأسي�سي)

(،2021 فبراور) (15 بتاريخ) مؤرخ 

مسؤول6ة) ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدودة باملميزات التال6ة):

 STAR SERVICE (: التسم6ة)

NETTOYAGE)ش.م.م.ش.و.

ذات) شركة  (: القا 1ني) ال1ضع 

مسؤول6ة محدودة.

الهدف):)

مقاول البستنة والتنظ6ف.

األشغال املختلفة.

التجارة.

257)ز قة) املقر اإلجتماعي):)الرقم)

الط1قان حي كريمة سال.

املدة):)حددت مدة الشركة في)99 

سنة تبتدئ من تاريخ تأسيسها.

حدد) (: اإلجتماعي) الرأسمال 
الرأسمال اإلجتماعي في)100.000.00 
حصة) (1000 على) مقسمة  درهم،)
م1زعة) درهم لل1احدة،) (100 بق6مة)

على الشكل التالي):
الس6د عادل خساف)500)حصة.

 500 اكل1) الصمد  عبد  الس6د 
حصة.

املجم1ع):)1000)حصة.
أسندت مهمة التس6ير) (: التس6ير)
والس6د) خساف  عادل  الس6د  إلى 
عبد الصمد اكل1،)كمسيران ملدة غير)
 STAR SERVICE لشركة) محدودة،)

NETTOYAGE)ش.م.م.
األسا�سي) القا 1ن  ال1ضع  تم 

للشركة حسب الفصل)96-05.
للشركة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
باملركز الجه1ي لإلستثمار بالرباط في)

27)ماي)2021)تحت الرقم)36716.
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OPTIC ROUSTAL شركة
ش.م.م.ش.و

الرأسمال اإلجتماعي : 100.000.00 
درهم

املقر اإلجتماعي :  حي الروسطال 
ز قة األ 1ار الرقم 28 تابريكت سال

بمقت�سى الجمع العام التأسي�سي)
(،2021 مارس) (28 بتاريخ) مؤرخ 
مسؤول6ة) ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدودة باملميزات التال6ة):
 OPTIC ROUSTAL (: التسم6ة)

ش.م.م.ش.و.
ذات) شركة  (: القا 1ني) ال1ضع 
مسؤول6ة محدودة ذات شريك وح6د.

الهدف):)
أخصائي بصريات النظارات.

االستيراد والتصدور.
الروسطال  : حي  اإلجتماعي) املقر 

ز قة األ 1ار الرقم 28 تابريكت سال.
املدة):)حددت مدة الشركة في)99 

سنة تبتدئ من تاريخ تأسيسها.
حدد) (: اإلجتماعي) الرأسمال 
الرأسمال اإلجتماعي في)100.000.00 
حصة) (1000 على) مقسمة  درهم،)
م1زعة) درهم لل1احدة،) (100 بق6مة)

على الشكل التالي):

 1000 األمين) إبراه6م  الس6د 

حصة.

املجم1ع):)1000)حصة.

أسندت مهمة التس6ير) (: التس6ير)

كمسير) األمين،) إبراه6م  الس6د  إلى 

 OPTIC لشركة) محدودة،) غير  ملدة 

.ROUSTAL

األسا�سي) القا 1ن  ال1ضع  تم 

للشركة حسب الفصل)96-05.

للشركة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

باملركز الجه1ي لإلستثمار بالرباط في)

27)ماي)2021)تحت الرقم)36715.
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 STE. PREMIUM CARS

CASABLANCA

SARL

تك1ين شركة محدودة املسؤول6ة
بالرباط) مؤرخ  محضر  بمقت�سى 

وضع) تم  (2021 مارس) (15 بتاريخ)

الق1ا ين األساس6ة لشركة محدودة)

املسؤول6ة ذات املميزات التال6ة):

الهدف):

تس1يق املركبات الجدودة.

تاجر استيراد.

املقر):)عمارة رقم)30)شقة رقم)8 

حسان) شارع م1الي أحمد ال1ك6لي،)

الرباط.

بما) املال  رأس  حدد  (: املال) رأس 

قدره))100.000.00)درهم.

غير) ملدة  الشركة  تدار  (: التس6ير)

محدودة من طرف):

)الس6د حسن مراد.

الس6د محمد مراد.

بكتابة) تم  (: القا 1ني) اإلوداع 

بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 

السجل) رقم  (2021 ماي) (19 بتاريخ)

التجاري)152101.
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 ONE SIXTY ONE
CONTRACTOR

SARL
رأسمالها : 500.000.00 درهم

املقر اإلجتماعي : عمارة 30 الشقة 
رقم 8 ز قة م1الي أحمد ال1ك6لي، 

حسان الرباط
 5 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
أبريل)2021)تم تأسيس شركة تحمل)
ك1 تراكت1ر) وان  وان س6كستي  اسم 
ش.ذ.م.م تت1فر على املميزات التال6ة):
املقر اإلجتماعي):)عمارة)30)الشقة)
ال1ك6لي،) أحمد  م1الي  ز قة  (8 رقم)

حسان الرباط.
الهدف اإلجتماعي):)

مقاول أشغال مختلفة.
مدة اإلستمرار):)99)سنة.

درهم) (500.000.00 (: املال) رأس 
مقسم إلى)5000)حصة من فئة)100 

درهم م1زع كما ولي):
 2500 الس6د أمين معا�سي حدو)

حصة.
 2500 بنعمرو) سع6د  الس6د 

حصة.
التس6ير):)تم تع6ين الس6دون أمين)
معا�سي حدو وسع6د بنعمرو كمسرين)

للشركة ملدة زمن6ة غير محدودة.
من) تبتدئ  (: اإلجتماع6ة) السنة 

فاتح وناور وتنتهي في)31)ديسمبر.
لتك1ين) (%(5 بعد اقتطاع) (: األربح)
و1زع) القا 1ني،) اإلحت6اط  صندوق 
الباقي على الشركاء)حسب حصصهم.
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
السجل) تحت  بالرباط  التجارية 

التجاري رقم)152367.
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KOLN SERVICES
SARL

رأسمالها : 100.000.00 درهم
املقر اإلجتماعي :  عمارة 30 الشقة 
رقم 8 ز قة م1الي أحمد ال1ك6لي، 

حسان الرباط
 17 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
شركة ك1لن) قرر شركاء) (2021 ماي)

سيرفيس ش.ذ.م.م ما ولي):

تح1يل املقر اإلجتماعي من عمارة)
ز قة م1الي أحمد) (8 الشقة رقم) (30
شارع) إلى  الرباط  حسان  ال1ك6لي،)
حي) (213 رقم) هللا  عبد  بن  عالل 

اشماع1 سال.
تعدول القا 1ن األسا�سي.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
التجارية بالرباط تحت رقم)115038 

في فاتح و1 16)2021.
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PRESTIGIO ITALIANO
SARL

رأسمالها : 100.000.00 درهم
املقر اإلجتماعي :  ز قة الكرم رقم 34 
سكت1ر 3 إقامة الن1ر حي الرياض 

الرباط 
 19 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
شركة) شركاء) قرر  (2021 مارس)
ما) ش.ذ.م.م  إوطال6ا 1  بريست6ج16 

ولي):
حل شركة بريست6ج16 إوطال6ا 1)

ش.ذ.م.م.
وتع6ين الس6د عبد الكريم الهمس)
التصف6ة) وعن1ان  للشركة  كمصفي 
 3 سكت1ر) (34 رقم) الكرم  ز قة  ه1 

إقامة الن1ر حي الرياض الرباط.
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
التجارية بالرباط تحت رقم)114905 

بتاريخ)26)ماي)2021.
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AQUALAB TECHNOLOGIE
 S.A.R.L

D’ASSOCIE UNIQUE
شركة ذات مسؤول6ة محدودة 

بشريك وح6د
رأسمالها : 100000.00   درهم

املقر االجتماعي: 34 شارع غرو 1بل 
الصخ1ر الس1داء الدار الب6ضاء

السجل التجاري: 481537
-الزيادة في رأسمال الشركة

-تغ6يرات قا 1 6ة حسب القا 1ن 
الجدود 24.10

1)بناءا عن قرار الشريك ال1ح6د)
لشركة)«)اك1االب تكن1ل1جي»)ش.م.م)
ديسمبر) (28 بتاريخ) وح6د  بشريك 

2020،)قد:

الشركة) رأسمال  في  الزيادة  قرر 

درهم) (1.900.000 قدره) بمبلغ 

درهم) (100.000 من) لرفعه 

عن) وذلك  درهم،) ( إلى2.000.000)

جدودة) إصدار19.000حصة  طريق 

من فئة)100)درهم لل1احدة.

في) للزيادة  النهائي  اإل جاز  أثبت 

الرأسمال املذك1ر،)والذي حّدد حال6ا)

إلى) مقسمة  درهم،) (2.000  000 في)

فئة) من  اجتماع6ة  حصة  (20.000

100)درهم لل1احدة محررة بالكامل.

و7  (6 وعل6ه تم تعدول الفص1ل) (

من النظام األسا�سي للشركة.

تم اإلوداع القا 1ني بالسجل) ( ((2

التجارية) املحكمة  لدى  التجاري 

بالدار الب6ضاء)في)4)ماي)2021)تحت)
السجل التجاري رقم) (776831 رقم)

.481537
))من أجل اإلوجاز والب6ان
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AQUALAB TECHNOLOGIE
شركة ذات مسؤول6ة محدودة 

بشريك وح6د
رأسمالها : 100.000,00   درهم

املقر االجتماعي: 34 شارع غرو 1بل 

الصخ1ر الس1داء الدار الب6ضاء

السجل التجاري: 481537

 قل املقر
الجمع) قرارات  محضر  بم1جب 

املنعقد) للشركاء) االستثنائي  العام 

بتاريخ)23)أكت1بر)2019)تقرر ما ولي:

للشركة) االجتماعي  املقر  -) قل 

السعادة) املرابطين  شارع  من608)

 34 الجدود) العن1ان  إلى  املحمدوة 

الس1داء) الصخ1ر  غرو 1بل  شارع 

الدار الب6ضاء.))

األسا�سي) النظام  -تح6ين 

واملصادقة عل6ه.

بالسجل) القا 1ني  اإلوداع  تم 

االبتدائ6ة) املحكمة  لدى  التجاري 

 2020 19) 1فمبر) بتاريخ) باملحمدوة 
التجاري) السجل  (1529 رقم) تحت 

.5151

بالسجل) القا 1ني  اإلوداع  تم 
التجارية) املحكمة  لدى  التجاري 
ديسمبر) (02 بتاريخ) بالدارالب6ضاء)
السجل) (755895 رقم) تحت  (2020

التجاري)481537.
185 P

BZIDE CONSTRUCTION
  شركة ذات املسؤول6ة املحدودة 

بشريك واحد          
مقرها االجتماعي : شقة رقم 108 
س مكرر تجزئة ال1فاء 1 و 2 باب 

بط16ي مكناس
رأســمــالــهـــا: 000 100 درهـــــــــــــــم

الـــجــمــع) مـــحـــضـــر  بـــــمـــقـــتـــضـــى 
بــــتــــاريــــــــــــــخ))))))) الــــعــــادي  الــــغـــ6ــــر  الـــــعــــام 
 BZIDE لشركة) (2020 ديسمبر) (25
تم) (CONSTRUCTION SARL AU

التقرير واملصادقة على ماولي:))))
تح1يل املقر االجتماعي للشركة) (-
س6دي) س1اهل  مجمع  (81 رقم) من 
عمرمكناس إلى العن1ان الجدود شقة)
رقم)108)س مكرر تجزئة ال1فاء)1)و2 

باب بط16ي مكناس.)
تعدول القا 1ن األسا�سي للشركة.

تـــم) الـــقـــا ـــ1 ـــي  اإلوــــداع 
بــمــكــنــاس) الـــتــجــاريـــة  بـــالــمــحــكــمـــة 
وناور) (8 بـــتـــاريــخ) ( (139 عــــدد) تـــحـــت 

.2021
186 P

شركــة نا نو بالنيت 
  ش.م.م.

   SOCIETE NANO PLANETE
S.A.R.L

الرأسمال اإلجتماعي : 60.000,00
املقر اإلجتماعي :  مكتب  رقم 23  
الطابق 5 عمارة ب ك1مبل6كس 

األحباس شطر 2 شارع عالل الفا�سي 
مراكش

السجل التجاري رقم 69387
)بمقت�سى محضر الجمع العام) (/I
بمراكش) ( اإلستثنائي الذي تم عقده)
بتاريخ)14)وناور)2021))صادق شركاء)
على) ( ش.م.م) بال يت  شركة  ا 1 

التعدوالت التال6ة):)
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االجتماع6ة) ( الحصص) ب6ع  (1-

التال6ة):)

بثمن) اجتماع6ة  حصة  ( (60 ب6ع)

الثمن) ل6كن  ( لل1احدة) ( درهم) (100

اإلجمال6.000,00)درهم)))من))طرف)

لفائدة) ( ب1جمعة) ( الناظ6في) الس6د 

الس6دة ابتسام وزين.

بثمن) اجتماع6ة  حصة  (60 ب6ع)

الثمن) ل6كن  ( لل1احدة) ( درهم) (100

اإلجمالي)6.000.00)درهم)))من))طرف)

لفائدة) ب1جمعة  الناظ6في  ( الس6د)

الس6د رياض رغاي).

بثمن)) ( اجتماع6ة) حصة  (60 ب6ع)

الثمن) ل6كن  ( لل1احدة) ( 100درهم)

)من طرف) 6.000,00)درهم) اإلجمالي)

لفائدة)) ( ب1جمعة) ( الناظ6في) الس6د 

الس6د بدر رغاي.

بثمن) اجتماع6ة  حصة  (60 ب6ع)

الثمن) ل6كن  لل1احدة  ( درهم) (100

درهم من طرف) (6.000,00 اإلجمالي)

لفائدة)) ( ب1جمعة) الناظ6في  الس6د 

الس6د  زار رغاي.

بثمن) اجتماع6ة  حصة  (60 ب6ع)

الثمن) ل6كن  لل1احدة  ( درهم) (100

درهم من طرف) ( (6000,00 اإلجمالي)

لفائدة) ب1جمعة  الناظ6في  الس6د 

الس6دة روان رغاي.

امل1قع) الب6ع  لعقد  طبقا  وذالك 

ب6نهما.)

الجدود) الت1زيع  فإن  وبالتالي 

على) أصبح  اإلجتماع6ة  للحصص 

النح1 التالي):

-))الس6د سع6د رغاي)300)حصة)

اجتماع6ة.)

-)الس6دة))ابتسام وزين)60)حصة)

إجتماع6ة.)
60))حصة) ( -)الس6د))رياض رغاي)

إجتماع6ة.)

حصة) ( (60 رغاي) بدر  الس6د  (-

إجتماع6ة.)

-))الس6د  زار رغاي)60)))حصة إج

تماع6ة.))))))))))))))))))))))))))

60))حصة) ( -)الس6دة روان رغاي)

اجتماع6ة.

 -2)تع6ين الس6د بدر رغاي))املسير)
محدودة)) غير  ملدة  للشركة  ال1ح6د 
ب1جمعة) ( الس6د) استقالة  بعد 
الناظ6في من منصبه كمسير للشركة.
الس6د بدر رغاي) ( وبالتالي أصبح)
امللزم))ال1ح6د))بادارة وتس6ير الشركة)

مع ا فراده))باإلمضاء.
بكتابة) القا 1ني  اإلوداع  تم  (II
الضبط))للمحكمة التجارية بمراكش)
وذلك تحت) ( (2021 مارس) (9 بتاريخ)

رقم))121495.  
187 P

COCG
SARL AU

املنعقد) العام  الجمع  بمقت�سى 
قرر الشريك) (2021 و1م فاتح أبريل)
ال1ح6د الس6د ساعدي عبد الهادي)

ما ولي):
ت1س6ع الهدف اإلجتماعي ليشمل):

أعمال مختلفة وأعمال البناء.
تس6ير مقاولة تجارية أو صناع6ة)
أو فالح6ة خدمات مد 6ة أو عسكرية.

التجارة.
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
اإلبتدائ6ة بسال بتاريخ)8)أبريل)2021 

تحت رقم)36364.
188 P

STE. MAHAKI
 SARL AU

شركة ذات املسؤول6ة املحدودة مع 
مساهم واحد

مقرها اإلجتماعي : 21 ساحة أب1 بكر 
الصدوق الشقة 8 أكدال الرباط

تأسيس شركة
 19 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
تأسيس) تم  بالرباط،) (2021 ماي)

شركة تحمل الخصائص التال6ة):
 STE. MAHAKI (: التسم6ة)

ش.م.م.م.و.
الهدف اإلجتماعي):)

مقاول أعمال أو إنشاءات متن1عة.
درهم) (100.000.00 (: املال) رأس 
حصة إجتماع6ة) (1000 مقسمة إلى)
م1زعة) للحصة  درهم  (100 بق6مة)

كالتالي):

بق6مة) إجتماع6ة  حصة  (1000

الس6د) بح1زة  للحصة  درهم  (100

عبد الكريم لصهب.

تاريخ) من  ابتداء) سنة  (99 (: ملدة)

التق66د بالسجل التجاري.

املقر اإلجتماعي):)21)ساحة أب1 بكر)

الصدوق الشقة)8)أكدال الرباط.

عبد) الس6د  تع6ين  (: التس6ير)

غير) ملدة  مسير  لصهب  الحك6م 

محدودة.

بكتابة) القا 1ني  اإلوداع  تم  لقد 

بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 

فاتح) بتاريخ  (115062 الرقم) تحت 
بالسجل) التق66د  رقم  و1 202116)

التجاري152389.

189 P

MOORISH BUSINESS FIRST

 RUSH-TA مقاولة
تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة
بتاريخ)) بمقت�سى عقد عرفي حرر 

تم تحرير) في الرباط،) (2021 ماي) (19

محدودة) مسؤول6ة  ذات  شركة 

املميزات) تحمل  التي  وح6د  بشريك 

التال6ة):

RUSH-TA شركة ذات) (: التسم6ة)

مسؤول6ة محدودة بشريك وح6د.

الهدف):

تنظ6م األحداث الجامع6ة.

تنظ6م األمس6ات.

تنظ6م بناء)الفريق.

تنظ6م البط1الت الرياض6ة.
ز قة ضاوة) (6 ( (: اإلجتماعي) املقر 

أكدال) (16 ع1ا الطابق الرابع الشقة)

الرباط.

مدة ق6ام الشركة):)99)سنة ابتداء)

من تاريخ تأسيسها النهائي.
ب) وقدر  (: الشركة) رأسمال 

100.000.00)درهم مقسم إلى)1000 

لل1احدة) درهم  (100 حصة من فئة)

م1زعة كالتالي):

 1000 الطراشن) هشام  الس6د 

حصة.

التس6ير واإلمضاء):)تس6ير الشركة)
الس6د) طرف  من  محدودة  غير  ملدة 

هشام الطراشن.
(: بت1ق6ع) ملزمة  الشركة  تصبح 

الس6د هشام الطراشن.
من فاتح وناور إلى) (: السنة املال6ة)

31)ديسمبر من كل سنة.
تقس6م األرباح):)بعد))اقتطاع)5% 
كاحت6اط قا 1ني و1زع الباقي حسب)

قرار الشركاء.
التسج6ل):)تم التسج6ل باملحكمة)
و1 16) فاتح  و1م  بالرباط  التجاربة 

2021)تحت الرقم)152381.
ملخص من أجل النشر

190 P

 BRAVE BUSINESS SPIRIT
AFRICA
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة بشريك واحد

بناء)على عقد عرفي أعلن القا 1ن)
األسا�سي لشركة محدودة املسؤول6ة)

بشريك واحد ذات املميزات التال6ة):
 BRAVE BUSINESS (: اإلسم)
شركة) (SPIRIT AFRICA SARL AU
بشريك) محدودة  مسؤول6ة  ذات 

واحد.
امل1ض1ع):

جم6ع أعمال البناء).
جم6ع أعمال اإلصالحات.

االستيراد) عمل6ات  كافة 
والتصدور.

تجزئة) (21 (: اإلجتماعي) املقر 
الج1هري طريق القن6طرة سال.

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

الرأسمال):)100.000)درهم مك1ن)
واحدة) كل  ق6مة  حصة  (1.000 من)

منها)100)درهم.
تس6ير الشركة وإدارتها) (: التس6ير)
أنس) الس6ف  الس6د  تصرف  تحت 
األسا�سي) للقا 1ن  طبقا  الساوحي 
وذلك) الكاملة  السلطة  مع  للشركة 

ملدة غير محدودة.
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السنة اإلجتماع6ة):)من فاتح وناور)

إلى)31)ديسمبر.

القا 1ني) اإلوداع  أ جز  (: اإلوداع)

ماي) (26 بتاربخ) التجارية  باملحكمة 

رقم) التجاري  السجل  تحت  (2021

.33767

191 P

UMADENT
العام) الجمع  محضر  بم1جب 

اإلستثنائي املنعقد في)5)وناور)2018،)

ما) (UMADENT شركة) شركاء) قرر 

ولي:

إشعار ب1فاة مسيرالشركة الس6د)

ال1دغيري م1الي ادريس.
تم تع6ين الس6د شك6ب لعزوزي)

كمسير للشركة.

إعادة تح6ين القا 1ن األسا�سي.

سجل) في  القا 1ني  اإلوداع  تم 

 20 املحكمة التجارية بالرباط بتاريخ)

ماي)2021)تحت رقم)114780.

192 P

 MIRADOR CONSULTING

TRAINING & RESEARCH
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 

قرر الشريك) (2021 أبريل) (19 بتاريخ)

ال1ح6د ما ولي):

اإلغالق النهائي للشركة.

لذمة) ف6ه  رجعة  ال  كامل  إبراء)

مصفي الشركة الس6د سع6د الت1مي)

في كل مراحل التصف6ة.

للشركة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

باملحكمة التجارية بالرباط بتاريخ)11 

ماي)2021)تحت رقم)114592.

193 P

OM.NA DISTRIBUTION
SARL

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

شركة) تأسيس  تم  (2021 أبريل) (5  

ذات املسؤول6ة املحدودة والتي تحمل)

الخصائص التال6ة:

 OM.NA (: التسم6ة)

.DISTRIBUTION SARL

الهدف اإلجتماعي :

والصناعي  التجاري  التس6ير 

والفالحي.

ب6ع وشراء م1اد التنظ6ف.

تاجر منتجات التنظ6ف.

تاجر منتجات غذائ6ة.
رأسمال الشركة : 100000درهم 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم للحصة ال1احدة م1زعة 

كالشكل التالي :

الس6د عمار امجد 500 حصة.

الس6د  ب6ل العلج 500 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.

السنة املال6ة : من فاتح وناور إلى 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسج6ل .

رقم  تجزئة   : اإلجتماعي  املقر 

الصباح  جماعة  لحجر  دوار   15

الصخيرات.

الس6د عمار  : من طرف  املسيرة 

امجد.
رقم التجاري 133233.

194 P

RKS REAL ESTATE
شركة محدودة املسؤول6ة 
رأسمالها : 100000 درهم

مقرها اإلجتماعي :

اقامة بريما مكتب رقم 105 الشقة 

16 الطابق 3 زاوية شارع 11 وناور

 وز قة مصطفى املعاني 

الدارالب6ضاء

سجل تجاري عدد 502227

تأســـــ6ــــــس شـــــــركـــــة محدودة 
املسؤول6ة 

مؤرخ) عقد  بمقت�سى 

((،2021 أبريل) (23 في) بالدارالب6ضاء)

تم تأسيس شركة محدودة املسؤول6ة)

باملميزات التال6ة):)

.RKS REAL ESTATE(:(التسم6ة(-

-)الهدف):)تهدف الشركة س1اء)في)

املغرب أو خارجه):)

الغير) أو  املبن6ة  األرا�سي  شراء)

بهدف) وتح1يلها  وتط1يرها  املبن6ة،)

تط1ير اإلنعاش العقاري.

جم6ع) تحت  العقاري  اإلنعاش 

أشكاله وباألخص العمل6ات املتعلقة)

مساكن،) بناء) أو  األرا�سي  بتجزئات 

متاجر،)إدارات للب6ع أو للكراء.

لحسابها) املشاريع،) تدبير وتس6ير  (

الخاص أو لحساب الغير).

وترويج) ودراسة  وتط1ير  تصم6م 

جم6ع املشاريع ذات املميزات التقن6ة،)

االقتصادوة،)الصناع6ة والتجارية.

استغالل،) تح1يل،) كسب،)

املمتلكات) لجم6ع  ب6ع  وإعادة  تدبير 

والحق1ق املنق1لة وغير املنق1لة.

إدارة وتقس6م وامتالك))املمتلكات)

وكذلك) املذك1رة  املنق1لة  والحق1ق 

بناء)أي بناء.

املتعلقة) العمل6ات  جم6ع 

والس6احي،) العقاري  باإلنعاش 

تقس6م األجزاء) لتجزئات،) للعمارات،)

والبناء.

العم1م6ة) األعمال  كل  إجراء)

وإصالح) بناء) حفر،) والخاصة 

أعمال) جم6ع  تنف6د  العمارات،)

التبل6ط،)التصريف،)سكك الحدود،)

األعمال) م1انئ،) القن1ات،) طرق 

الفن6ة وغيرها.

العامة) البناوات  جم6ع  بناء)

الجماع6ة،) أو  الفردوة  والخاصة 

تنف6ذ جم6ع أعمال األرض،)التس1ية،)

طالء،)الترص6ف وجم6ع الحرف.

التجارة) والتصدور،) االستيراد 

الب6ع،) الشراء،) والدول6ة،) ال1طن6ة 

املنتجات،) لجم6ع  والت1زيع  التمث6ل 

األثاث،) العقارات،) االل6ات،) امل1اد،)

األدوات،)السلع ك6فما كا ت طب6عتها)

العالمات) لجم6ع  وامت6ازها  أصلها  و 

املغرب6ة واألجنب6ة.

الشراء،) التصدور،) االستيراد،)

ال1طن6ة) والتجارة  الت1زيع  الب6ع،)

و صف) بالجملة  التجارة  والعامل6ة،)

االل6ات،) لجم6ع  والتقس6ط  الجملة 

ك6فما) الل1ازم  إكسس1ارات،) امل1اد،)

كا ت طب6عتها وأصلها.

لحسابهم) واإلستغالل  اإلقتناء)

الخاص ألي معاملة تصن6ع.))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

استغالل جم6ع) تأسيس،) اقتناء،)

عالقة) لها  التي  التجارية  األص1ل 

باألنشطة املذك1رة سابقا.

املشاركة املباشرة أو الغير املباشرة)

املؤسسات) أو  العمل6ات  لجم6ع 

املرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر)

الشركة،) أهداف  من  هدف  بأي 

جدودة،) شركة  إنشاء) طريق  عن 

واملشاركة في تشك6ل أو زيادة مساهمة)

الشركات القائمة،)واملساهمات،)وب6ع)

كل أو جزء)من األص1ل،)أو عن طريق)

الكفالة،) اإل دماج،) أو  اإلست6عاب 

شراء)أسهم أو حق1ق أو غير ذلك.

وعم1ما كل العمل6ات الصناع6ة،)

الغير) أو  العقارية  املال6ة،) التجارية،)

العقارية التي لها عالقة مباشرة أو غير)

مباشرة بالهدف اإلجتماعي للشركة،)

تقدم) في  تساهم  أن  ومكن  والتي 

وازدهار الشركة.

املقر) حدد  (: اإلجتماعي) -املقر 

االجتماعي بالدارالب6ضاء)اقامة بريما)

مكتب رقم)105)الشقة)16)الطابق)3 
وناور وز قة مصطفى) (11 زاوية شارع)

املعاني.

-)املدة:)99)سنة.
 100000 في) محدد  املال:) رأس  (-

حصة ق6مة) (1000 درهم مقسم إلى)

درهم مقسمة على) (100 كل واحدة)

الشكل التالي:

الس6د محمدي قلعي:)400)حصة.

 200 (: الس6د صالح الدون مؤدب)

حصة.

الس6د كمال  1رجي):)200)حصة).

 100 (: وضاح1) رش6د  الس6د 

حصة.)
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الس6د محمد كريم وضاح1):)100 

حصة.)

-)التس6ير):)الشركة مسيرة من قبل)

الدون) وصالح  كمال  1رجي  السادة 

مؤدب وذلك ملدة غير محدودة.

فاتح) من  (: اإلجتماع6ة) السنة  (-

وناور إلى)31)ديسمبر.

بكتابة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

التجارية) باملحكمة  الضبط 

بالدارالب6ضاء)و1م)7)ماي2021)تحت)

رقم)777481.
لإلستخالص والب6ان))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

اإلدارة)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

195 P

دو1ان األستاذ حاتم لحل1

امل1ثق بالدار الب6ضاء

زاوية ز قة البشير االبراه6مي وشارع املقاومة،)

إقامة ش6ماء،)عمارة)F)الطابق السفلي

الهاتف):)0522540087/0522540082

الفاكس):)0522540089

BENAL INVEST
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

رأسمالها االجتماعي : 100.000 

درهم

مقرها االجتماعي : الدار الب6ضاء، 

ز قة البشير االبراه6مي، إقامة شرف 

ج 3، الطابق الرابع، الشقة رقم 12، 

الجيرو د، مق6مة عند دوج6دوم

السجل التجاري رقم 504603

تأسيس
تلقاه) ت1ث6قي  عقد  بمقت�سى 

بالدار) امل1ثق  لحل1  حاتم  األستاذ 

تم) (،2021 ماي) (18 بتاريخ) الب6ضاء)

«بينال) املسماة) الشركة  تأسيس 

املسؤول6ة) ذات  شركة  ا فيست»)

املحدودة خصائصها كالتالي):

اسم) تحمل  الشركة  (: التسم6ة)

بينال ا فيست.

ذات) شركة  (: القا 1ني) الشكل 

املسؤول6ة املحدودة.

لها) الشركة  (: االجتماعي) الهدف 

هدف اجتماعي في املغرب وفي جم6ع)

الدول):

القا 1 6ة) ال1سائل  بجم6ع  شراء)
العارية،) العقارية،) األمالك  لجم6ع 
قابلة) بناوات  عليها  التي  أو  املبن6ة،)
جم6ع األص1ل العقارية) للهدم وكراء)
للممتلكات العقارية،)العارية،)املبن6ة،)

أو التي عليها بناوات قابلة للهدم.
تدبير محفظة األص1ل العقارية.

اإلنعاش العقاري بجم6ع أشكاله.
تنم6ة وتقس6م وتجزئة األرا�سي.

العقارية) للممتلكات  وكراء) شراء)
بصفة) املرتبطة  العمل6ات  وكل 
مباشرة أو غير مباشرة،)كل6ا أو جزئ6ا)
ذات) أو  املحددة  األهداف  ألحد 

الصلة.
عن) الشركة  أص1ل  تشغ6ل 
القسمة،) املبادلة،) الب6ع،) طريق 
اإلوجار بجم6ع أشكاله أو االستعمال)

الشخ�سي للتجزئات واملباني.
املكتسبة) املمتلكات  تنف6ذ 
التجزئة) عمل6ات  لجم6ع  املذك1رة 
والتقس6م واملباني املخصصة لجم6ع)

االستخدامات.
العقارات) جم6ع  وإنشاء) بناء)
بجم6ع) الق6ام  االحت6اجات،) لجم6ع 
التغ6ير) ( التجم6ل،) البناء،) أشغال 

وغيرها.
تأجير) إنشاء،) الشراء،)  الب6ع،)

أو استغالل أي أصل تجاري.
التجارة) بالجملة،) والشراء) الب6ع 
التصدور طريق  عن  س1اء)  عامة 

)أو االستيراد.
لتحق6ق) العمل6ات  جم6ع  تنف6ذ 
هذا الغرض على النح1 املحدد،)أخد)
بمساهمات) املشاركة  أو  االهتمام 
االشتراك الدمج،) وعمل6ات   جزئ6ة،)
)أو شراء)العقارات في أوة شركة قائمة)
غرض) ولها  إنشاؤها  وجري  التي  أو 

مماثل أو ذات صلة.
جعل جم6ع املساهمات املباشرة)
شراء) طريق  عن  املباشرة  غير  أو 
مصلحة،) أو  اجتماع6ة  حصص 
تأسيس) في  باالشتراك  عم1لة،)
أم1الها،) رؤوس  زيادة  أو  الشركات 
كل عقار على الش6اع أو غيره،) شراء)

س1اء)كا ت مال6ة أو عقارية.

العمل6ات) جم6ع  عامة  وبصفة 
العقارية) واملنق1لة  املال6ة  التجارية 
غير) أو  مباشرة  بصفة  املرتبطة 
مباشرة،)كلها أو جزئ6ا ألحد األهداف)
أو أي كائن مماثلة أو ذات) املحددة،)

الصلة.
بالدار) كائن  (: االجتماعي) املقر 
إقامة) االبراه6مي،) ز قة  الب6ضاء،)
الشقة) الرابع،) الطابق  (،3 ج) شرف 
عند) مق6مة  الجيرو د،) (،12 رقم)

دوج6دوم.
الشركة) مدة  (: االجتماع6ة) املدة 
من) ابتداءا  سنة  (99 في) محددة 
تسج6ل الشركة في السجل التجاري)
الحل) أو  التمدود  حاالت  باستثناء)
للقا 1ن) طبقا  املحدد  املسبق 

والقا 1ن التأسي�سي.
في) محدد  (: االجتماعي) الرأسمال 
 1000 على) مقسم  درهم  (100.000
100)درهم) حصة اجتماع6ة من فئة)
الل1احدة كلها مكتتبة  قدا ومحررة)

من مجم1ع االكتتاب.
الرأسمال االجتماعي مقسم على)

الشكل التالي):
 50.000 علمي) حنان  الس6دة 

درهم.
 25.000 بن6كران) سعد  الس6د 

درهم.
 25.000 بنكيران) أمين  الس6د 

درهم.
املجم1ع):)100.000)درهم.

السنة االجتماع6ة):)تبدأ من فاتح)
كل) من  ديسمبر  (31 في) وتنتهي  وناور 

سنة.
الشركة) لتس6ير  ع6نت  (: التس6ير)
الحاملة) علمي،) حنان  الس6دة 
(،BE50163 رقم) ال1طن6ة  للبطاقة 
غير) ملدة  للشركة  وح6دة  كمسيرة 
األسا�سي) القا 1ن  حسب  محددة 

للشركة.
وح6د) بإمضاء) ملزمة  الشركة 
حنان) الس6دة  هي  الشركة  ملسيرة 
علمي في كل ما وخص أعمالها اإلدارية)
أعمالها) كل  وفي  البنكي  والت1ق6ع 
الشراء،) عق1د  خاصة  التصرف6ة 
الب6ع،)املبادلة،)القسمة،)رفع الخ6ار)

لجم6ع منق1الت أو عقارات للشركة،)
عقاري) رهن  إنشاء) اعتمادات،) فتح 

املؤسسات) لفائدة  ح6ازي  رهن  أو 

البنك6ة أو املقرضة.

لتك1ين) بعد اقتطاع)5%) (: األرباح)

وتم) الفائض  االحت6اطي  االدخار 

ت1زيعه تبعا لقرار الشركاء.

بكتابة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ب1الوة) التجارية  للمحكمة  الضبط 

27)ماي) الدار الب6ضاء)الكبرى بتاريخ)

2021،)تحت رقم)780157.

بالسجل) الشركة  تسج6ل  تم 

بتاريخ) املحكمة  بنفس  التجاري 

27)ماي)2021،)تحت رقم)504603.

196 P

االستاذ عبد اللط6ف وك1

م1ثق بالدار الب6ضاء

179،)زاوية ز قة الحاج عمار الريفي وشارع)

املقاومة عمارة ال1حدة،)الطابق الثاني،

B7(مكتب

LA SOURCE DE NIMES
ش م م

رأسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : الدار الب6ضاء، 

س6دي البر 1�سي مجم1عة التقدم، 

GH 2-17، الطابق الثاني

تلقاه) ت1ث6قي  عقد  بمقت�سى 

م1ثق) وك1،) اللط6ف  عبد  األستاذ 

بالدار الب6ضاء)بتاريخ)25)مارس)2021 

 LA SOURCE DE NIMES لشركة)

رأسمالها) املسؤول6ة  شركة محدودة 

االجتماعي) مقرها  درهم،) (100.000

البر 1�سي،) س6دي  الب6ضاء،) بالدار 

مجم1عة التقدم،)GH 2-17،)الطابق)
التجاري) السجل  في  املسجل  الثاني 

 487829 تحت رقم) الب6ضاء،) للدار 

تم) (،ICE: 002671730000056  -

تقرير ما ولي):

 1000 تف1يت) على  املصادقة 

الس6د) طرف  من  اجتماع6ة  حصة 

منى) الس6دة  لفائدة  ب1ج6دة  خالد 

بكروي،)غ6تة ب1ج6دة،)كنزة ب1ج6دة)

وآدم ب1ج6دة.
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تع6ين) تجدود  على  املصادقة 
املسير ال1ح6د الس6د خالد ب1ج6دة)

في منصبه.
الشركة) في  الت1ق6ع  صالح6ة 

للس6د خالد ب1ج6دة.
تعدول القا 1ن االسا�سي.

شركة) من  الشركة  تح1يل 
محدودة املسؤول6ة ذات ش6ك وح6د)

إلى شركة محدودة املسؤول6ة.
ص6اغة) إعادة  على  املصادقة 

القا 1ن األسا�سي.
كتابة) لدى  القا 1ني  اإلوداع  تم 
بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 
(،2021 أبريل) (22 بتاريخ) الب6ضاء)

تحت رقم)775406.
197 P

 AGENCE DE SANTE
MAROC ESPAGNE

SARL
تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالدار)
(،2021 مارس) (17 بتاريخ) الب6ضاء)
تم تأسيس شركة ذات) ومسجل بها،)
مسؤول6ة محدودة،)النظام األسا�سي)

للشركة تم استخالص منه ما ولي):
 AGENCE DE SANTE (: التسم6ة)

.MAROC ESPAGNE
مسؤول6ة) ذات  شركة  (: الشكل)

محدودة.
الب6ضاء) الدار  (: االجتماعي) املقر 
33)شارع حسن صغير الطابق الثاني)

مكتب)B2-5)الدار الب6ضاء.
اإلدارية) الخدمات  (: امل1ض1ع)
املق6مين) لألشخاص  املقدمة 
في) الطب6ة  بالرعاوة  لتزويدهم 
ذلك) في  بما  االسبا 6ة  الع6ادات 
اإلدارية) السلطات  مع  الخدمات 

واملحل6ة والقنصل6ة االسبا 6ة.
املعامالت) جم6ع  عامة  وبصفة 
أو) املال6ة  أو  الصناع6ة  أو  التجارية 
املتعلقة بشكل) العقارية  أو  املنق1لة 
مباشر أو غير مباشر بالنشاط الرئي�سي)

والتي تعزز نشاط الشركة.

الشركاء):
القاطن) الشيب  محمد  الس6د 
بالدار الب6ضاء)حي بنكيران ز قة)7)رقم)
والحامل) (DES ARENES ساحة) (35

.K87830(للبطاقة ال1طن6ة رقم
القاطنة) مالكي  فخ6تة  الس6دة 
حماد) با  شارع  (10 الب6ضاء) بالدار 
رقم) ال1طن6ة  للبطاقة  والحاملة 

.BJ373167
الس6د منير ق6دي القاطن بالدار)
إدريس) م1الي  شارع  (155 الب6ضاء)
الطابق األول رقم)5)والحامل للبطاقة)

.LB44450(ال1طن6ة رقم
مبلغ) في  حدد  (: الشركة) رأسمال 
 1000 من) متك1 ة  درهم  (100.000
واحدة) كل  مبلغ  اجتماع6ة  حصة 
درهم كلها مكتتبة ومؤداة) (100 منها)
مع) وتناسب  بما  الشركاء) طرف  من 

الشركاء)وعلى النح1 التالي):
الس6د محمد الشيب)500)حصة.
الس6دة فخ6تة مالكي)250)حصة.

الس6د منير ق6دي)250)حصة.
مدة الشركة):)99)سنة ابتداء)من)

تق66د الشركة بالسجل التجاري.
وتدار) الشركة  تسير  (: التس6ير)
مالكي) فخ6تة  الس6دة  طرف  من 
الصالح6ات) جم6ع  على  تت1فر  والتي 
والنظام) بالقا 1ن  عليها  املنص1ص 

األسا�سي للشركة.
وتم خصمها من اجل تك1ين) (%5
والباقي) قا 1 6ا  ال1اجبة  املدخرات 
الدون) الشركاء) إشارة  رهن  و1ضع 
وحددون النسبة التي سيتم ت1زيعها.

بالسجل) الشركة  تسج6ل  تم 
رقم) تحت  الب6ضاء) بالدار  التجاري 

.501667
198 P

WA DESIGN
SARL AU

بتاريخ) املمض6ة  للعق1د  طبقا 
تم تحرير القا 1ن) (،2021 12)مارس)
الخصائص) ذات  لشركة  األسا�سي 
التال6ة واملسجلة بتاريخ)9)ماي)2021.
ذات) شركة  (: القا 1 6ة) الصفة 

املسؤول6ة املحدودة بشريك وح6د.

الهندسة) (: االجتماعي) الهدف 

املعمارية الداخل6ة.

درهم) (100.000 (: الرأسمال)

فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

100)درهم للحصة.

من) ابتداءا  سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

من فاتح وناور إلى) (: السنة املال6ة)

31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسج6ل.

املقر االجتماعي):)15)شارع األبطال)

شقة)4،)أكدال الرباط.

التس6ير):)الس6د ول6د العاني مسير)

وح6د للشركة.

كتابة) لدى  القا 1ني  اإلوداع  تم 

الضبط باملحكمة التجارية بالرباط،)

التجاري) بالسجل  التق66د  رقم 

.152387

199 P

PERF4MANCE

استمرار الشركة
في) املؤرخة  القرارات  بم1جب 

الشريك) فإن  (،2020 و1 16) (25

لتسم6ة) الحاملة  للشركة  ال1ح6د 

ذات) شركة  (،PERF4MANCE

وح6د،) بشريك  محدودة  مسؤول6ة 

الكائن) درهم،) (100.000 رأسمالها)

شارع األميرة اللة) (5 مقرها بالرباط،)

مريم.

بالرباط) التجاري  السجل 

قد قرر استمرار الشركة) (،136.003

القا 1ن رقم) من  (86 للمادة) تطب6قا 

.5.96

تم الق6ام باإلوداع القا 1ني بكتابة)

التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

بالرباط بتاريخ)20)ماي)2021،)تحت)

رقم)114.801.

200 P

STE D’ETUDE 
 ET DE REALISATIONS
 AUDIOVISUELLES -

SOREAD
تخف6ض الرأسمال املعلل بخسائر
تعدوالت الفصل السادس من 

النظام األسا�سي
غير) العامة  الجمع6ة  إن 
أبريل) (14 في) املنعقدة  العادوة 
 STE D’ETUDES للشركة) (2021
 ET DE REALISATIONS
(،A U D I O I SU E LLE S- SO RE A D
شركة مساهمة،)الكائن مقرها بالدار)
 7.300 كلم) السبع)،) )عين  الب6ضاء)
التجاري،) )السجل  الرباط) طريق 

الدار الب6ضاء)51.305)،)قد):
قررت تخف6ض رأسمال الشركة)
من)358694800)درهم إلى)300.000 
 358394800 بمبلغ) أي  درهم،)
 3.583.948 عن طريق إلغاء) درهم،)
100)درهم كق6مة إسم6ة) سهم ذات)
االمتصاص) مع  ال1احد،) للسهم 
حدود) إلى  املرحلة  للخسائر  الجزئي 

املبلغ ال1اجب.
للفصل) التالزمي  التعدول 

السادس من النظام األسا�سي.
تم الق6ام باإلوداع القا 1ني بكتابة)
الضبط لدى املحكمة التجارية للدار)
الب6ضاء)بتاريخ)19)ماي)2021،)تحت)

رقم)778819.
201 P

شركة ص1ف6ن1ر

للمحاسبة واإلعالم6ات ش ذ م م

املقر االجتماعي):)زاوية شارع م1الي عبد العزيز)

وز قة واد املخازن رقم)5)و8)القن6طرة

الهاتف):)0537377871

النقال):)0620595965

الفاكس):)0537362538

QUETE & SENS
ش ذ م م
تأسيس

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
بالقن6طرة بتاريخ)29)أبريل)2021،)تم)
تأسيس عقد عرفي مؤرخ بالقن6طرة،)
تم تأسيس) (،2021 أبريل) (29 بتاريخ)
م) م  ذ  ش  (QUETE( &SENS شركة)

ذات شريك وح6د.
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شارع) (46 (: االجتماعي) املقر 
الدار) (17 رقم) (5 الزرقط1ني الطابق)

الب6ضاء.

مكتب) (: االجتماعي) الهدف 

االستشارات والتس6ير.

العمل6ات) كل  عامة  وبصفة 

لها) التي  واملال6ة  والعقارية  التجارية 

من) والتي  الشركة،) بنشاط  عالقة 

شأنها املساهمة في تنم6ة الشركة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

التس6ير):)أسند إلى الس6د خالدي)

املصطفى.

فاتح) من  تبتدئ  (: املال6ة) السنة 

وناور إلى)31)ديسمبر من كل سنة.
رأس املال):)حدد في مبلغ)100.000 

درهم مقسمة إلى)1000)حصة بق6مة)

اكتتابها) سدد  لل1احدة،) درهم  (100

وت1زيعها كالتالي):

 1000 املصطفى) خالدي  الس6د 

حصة.

تم لدى املركز) (: اإلوداع القا 1ني)

الجه1ي لالستثمار والوة الرباط،)سال)
التجاري) بالسجل  وق6د  القن6طرة 

بالقن6طرة تحت رقم)503819)بتاريخ)

21)ماي)2021.

202 P

شركة ص1ف6ن1ر

للمحاسبة واإلعالم6ات ش ذ م م

املقر االجتماعي):)زاوية شارع م1الي عبد العزيز)

وز قة واد املخازن رقم)5)و8)القن6طرة

الهاتف):)0537377871

النقال):)0620595965

الفاكس):)0537362538

CHBANI CONSEIL
ش ذ م م

تأسيس
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

2021،)تم) 20)ماي) بالقن6طرة بتاريخ)

  CHBANI CONSEIL تأسيس شركة)

ش ذ م م ذات شريك وح6د.

املقر االجتماعي):)59)إقامة م1الي)

عبد العزيز شارع م1الي عبد العزيز)
رقم)4)القن6طرة.

مكتب) (: االجتماعي) الهدف 

االستشارات والتس6ير.

العمل6ات) كل  عامة  وبصفة 

لها) التي  واملال6ة  والعقارية  التجارية 

من) والتي  الشركة،) بنشاط  عالقة 

شأنها املساهمة في تنم6ة الشركة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

الس6دة) إلى  أسند  (: التس6ير)

الكرم1ني سلمى.

فاتح) من  تبتدئ  (: املال6ة) السنة 

وناور إلى)31)ديسمبر من كل سنة.

رأس املال):)حدد في مبلغ)100.000 

درهم مقسمة إلى)1000)حصة بق6مة)

اكتتابها) سدد  لل1احدة،) درهم  (100

وت1زيعها كالتالي):

 1000 سلمى) الكرم1ني  الس6دة 

حصة.

تم لدى املركز) (: اإلوداع القا 1ني)

الجه1ي لالستثمار والوة الرباط،)سال)
التجاري) بالسجل  وق6د  القن6طرة 

بتاريخ) (60825 بالقن6طرة تحت رقم)

فاتح و1 16)2021.

203 P

شركة ص1ف6ن1ر

للمحاسبة واإلعالم6ات ش ذ م م

املقر االجتماعي):)زاوية شارع م1الي عبد العزيز)

وز قة واد املخازن رقم)5)و8)القن6طرة

الهاتف):)0537377871

النقال):)0620595965

الفاكس):)0537362538

MABANI AMALAZ 
ش ذ م م ش و

تأسيس
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

2021،)تم) 19)ماي) بالقن6طرة بتاريخ)

  MABANI AMALAZ((تأسيس شركة

ش ذ م م ذات شريك وح6د.

املقر االجتماعي):)59)إقامة م1الي)

عبد العزيز شارع م1الي عبد العزيز)

رقم)4)القن6طرة.

اإلنعاش) (: االجتماعي) الهدف 

العقاري.

العمل6ات) كل  عامة  وبصفة 

لها) التي  واملال6ة  والعقارية  التجارية 

من) والتي  الشركة،) بنشاط  عالقة 

شأنها املساهمة في تنم6ة الشركة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

عبد) الس6د  إلى  أسند  (: التس6ير)

الكريم امالز.

فاتح) من  تبتدئ  (: املال6ة) السنة 

وناور إلى)31)ديسمبر من كل سنة.
رأس املال):)حدد في مبلغ)100.000 

درهم مقسمة إلى)1000)حصة بق6مة)

اكتتابها) سدد  لل1احدة،) درهم  (100

وت1زيعها كالتالي):

 1000 امالز) الكريم  عبد  الس6د 

حصة.

لدى) تم  (: القا 1ني) اإلوداع 

االبتدائ6ة) باملحكمة  الضبط  كتابة 
التجاري) بالسجل  وق6د  بالقن6طرة 

بتاريخ) (60749 بالقن6طرة تحت رقم)

26)ماي)2021.

204 P

COM BUREAU
SARL

العن1ان : 37 حي املحطة الطرق6ة 

أكدال، الرباط

بالرباط) عرفي  عقد  بمقت�سى 

بتاريخ)25) 1فمبر)2020،)ف1ر الجمع)

الشركة) ملساهمي  االستثنائي  العام 

ذات املسؤول6ة املحدودة،)قرر ما ولي:

للشركة،) التجاري  النشاط  حل 

مقرها)37)حي املحطة الطرق6ة أكدال)

الرباط.

تع6ين الس6د طاهر زين العابدون)

سم6ة) تلمساني  بالحبيب  والس6دة 

الحق) وإعطائها  الشركة  حل  قصد 

إلتمام ذلك.

بن1د أخرى.

بكتابة) القا 1ني  اإلوداع  تم  وقد 

بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم) تحت  (،2021 مارس) (16 بتاريخ)

.111788

205 P

CONCURRENCE
SARL

العن1ان : 40 مكرر شارع العل1يين 

الرباط

بالرباط) عرفي  عقد  بمقت�سى 

بتاريخ)25) 1فمبر)2020،)ف1ر الجمع)

الشركة) ملساهمي  االستثنائي  العام 

ذات املسؤول6ة املحدودة،)قرر ما ولي:

للشركة) التجاري  النشاط  حل 

العل1يين) شارع  مكرر  (40 مقرها)

الرباط.

تع6ين الس6د طاهر زين العابدون)

سم6ة) تلمساني  بالحبيب  والس6دة 

الحق) وإعطائها  الشركة  حل  قصد 

إلتمام ذلك.

بن1د أخرى.

بكتابة) القا 1ني  اإلوداع  تم  وقد 

بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم) تحت  (،2021 مارس) (16 بتاريخ)

.111787

206 P

 PUBSILOG

COMMUNICATION
SARL AU

الرأسمال : 10.000 درهم

املقر االجتماعي : 08 ز قة ل16تنان 

بيرجي الدار الب6ضاء

الحل املبكر
مؤرخ) عرفي  مستند  بمقت�سى 

وناور) فاتح  بتاريخ  الب6ضاء) بالدار 

قام الشريك ال1ح6د لشركة) (،2018

(،PUBSILOG COMMUNICATION

املحدودة) املسؤول6ة  ذات  شركة 

رأسمالها) البالغ  واحد،) لشريك 

10.000)درهم والكائن مقرها بالدار)

الب6ضاء)08)ز قة ل16تنان بيرجي الدر)

الب6ضاء.

الشريك) قرار  وص6اغة  بتحرير 

ال1احد وه1 كالتالي):

الس6د) الشركة  مسير  استقالة 

الفاللي اال صاري الط6ب.
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الحل املسبق للشركة بالنظر إلى)

استحالة االستمرارية.

اال صاري) الفاللي  الس6د  تع6ين 

ال1طن6ة) التعريف  )بطاقة  الط6ب)

عدد)D113030)بصفته مصفي.

ز قة) (08 التصف6ة) محل  تحدود 

ل16تنان برجي الدار الب6ضاء.

بكتابة) القا 1ني  اإلوداع  جرى 

بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 

بتاريخ) (778313 تحت رقم) الب6ضاء)

17)ماي)2021.

207 P

VINCT CONSRUCTION

ش م م

حي املطار او دا، الناظ1ر

الجمع6ة) محضر  بمقت�سى 

أبريل) (13 بتاريخ) العامة االستثنائ6ة 

 VINCT 2021،)صادق شركاء)شركة)

CONSTRUCTION)ش م م على قرار)

امجاهد) للس6د  حصة  (500 تف1يت)

الباي) للس6د  حصة  و500) احمد 

الشركة) رأسمال  ل6صبح  فاطمة 

مقسما كما ولي):

امجاهد احمد)500)حصة.

الباي فاطمة)500)حصة.

قرار) على  الشركاء) صادق  كما 

مصطفى) امجاهد  الس6د  استقالة 

تسير) من  الهام  تمسماني  والس6دة 

الشركة وتعين الس6د امجاهد احمد)

كمسيرون) فاطمة  الباي  والس6دة 

للشركة.

قرار) على  الشركاء) صادق  كما 

تح6ين القا 1ن األسا�سي للشركة.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (21 بتاريخ) بالناظ1ر  االبتدائ6ة 

2021،)تحت رقم)1031.

208 P

IROCALL
ش م م

حي املطار الطابق الرابع شارع 
الريف الكبير عمارة املسجد الكبير، 

الناظ1ر
تأسيس الشركة

بالناظ1ر) عرفي  عقد  بمقت�سى 
بتاريخ)3)ماي)2021،)تم وضع القا 1ن)
األسا�سي لشركة محدودة املسؤول6ة.

 IROCALL شركة) (:  التسم6ة)
ش م م بشريك وح6د.

االستشارة) (: االجتماعي) الغرض 
والتك1ين الذاتي مركز االتصال.

العمل6ات) جم6ع  عامة  وبصفة 
التجارية والعقارية التي ترتبط بصفة)

مباشرة بهدف الشركة.
املقر االجتماعي):)حي املطار الطابق)
عمارة) الكبير  الريف  شارع  الرابع،)

املسجد الكبير الناظ1ر.
 100.000 الشركة) املال  رأس 
درهم مقسم إلى)1000)حصة من فئة)

100)درهم.
:)تسير الشركة من طرف) التس6ير)

الس6د اتاجر رش6د.
 1000 رش6د) اتاجر  (: الشريك)

حصة.
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
ماي) (11 بتاريخ) بالناظ1ر  االبتدائ6ة 

2021،)تحت رقم)968.
209 P

TRANS BOUNOUHI
ش م م

 ادون 07 إقامة العمران سل1ان، 
الناظ1ر

تأسيس الشركة
بالناظ1ر) عرفي  عقد  بمقت�سى 
وضع) تم  (،2021 أبريل) (30 بتاريخ)
محدودة) لشركة  األسا�سي  القا 1ن 

املسؤول6ة.
 TRANS شركة) (: التسم6ة)

BOUNOUHI)ش م م.
مقاول  قل) (: االجتماعي) الغرض 
مقاول) والدولي  ال1طني  البضائع 
األشغال العم1م6ة تصدور واستيراد.

العمل6ات) جم6ع  عامة  وبصفة 
التجارية والعقارية التي ترتبط بصفة)

مباشرة بهدف الشركة.
إقامة) (07 :) ادون) املقر االجتماعي)

العمران سل1ان،)الناظ1ر.
 100.000 الشركة) املال  رأس 
درهم مقسم إلى)1000)حصة من فئة)

100)درهم.
:)تسير الشركة من طرف) التس6ير)

الس6د البن1هي الحسن.
 1000 البن1هي الحسن) (: الشريك)

حصة.
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
ماي) (11 بتاريخ) بالناظ1ر  االبتدائ6ة 

2021،)تحت رقم)967.
210 P

 GENERALE POUR LE
COMMERCE 

ET L’IMMOBILIER
ش م م

10 شارع طارق ابن زياد زاو1، 
الناظ1ر

بمقت�سى محضر الجمع6ة العامة)
(،2021 فبراور) (3 بتاريخ) االستثنائ6ة 
 GENERALE شركة) شركاء) صادق 
 POUR LE COMMERCE ET
ش م م على قرار) (L’IMMOBILIER
5000)حصة للس6د بغدادي) تف1يت)
عد ان وبهذا أصبح رأسمال الشركة)

مقسما كما ولي):
بغدادي عد ان)5000)حصة.

على قرار إقالة) الشركاء) ( وصادق)
تس6ير) من  ( كريم) حاكمة  الس6د 
بغدادي) الس6د  وتع6ين  الشركة 
وعلى) للشركة  وح6د  كمسير  عد ان 
قرار الزيادة في نشاط الشركة تصدور)

واستيراد.
تح6ين) على  الشريك  كما صادق 

القا 1ن األسا�سي للشركة.
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
االبتدائ6ة بتاريخ)9)أبريل)2021،تحت)

رقم)723.
211 P

OLIVO AL IKHLASS
ش م م

مركز كرو ة تمسمان الدري1ش
تأسيس الشركة

بالناظ1ر) عرفي  عقد  بمقت�سى 
وضع) تم  (،2021 ماي) (24 بتاريخ)
محدودة) لشركة  األسا�سي  القا 1ن 

املسؤول6ة):
 OLIVO AL IKHLASS (: التسم6ة)

ش م م.
صناعة) (: الجتماعي) الغرض 
الزي1ت والده1ن النبات6ة والح16ا 6ة.
العمل6ات) جم6ع  عامة  وبصفة 
التجارية والعقارية التي ترتبط بصفة)

مباشرة بهدف الشركة.
كرو ة) مركز  (: االجتماعي) املقر 

تمسمان الدري1ش.
 100.000 الشركة) املال  رأس 
درهم مقسم إلى)1000)حصة من فئة)

100)درهم.
:)تسير الشركة من طرف) التس6ير)

الس6د صدوق ابراه6م.
 500 ابراه6م) صدوق  (: الشركاء)

حصة.
دور منطصل)500)حصة.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
ماي) (27 االبتدائ6ة بالدري1ش بتاريخ)

2021،)تحت رقم)50.
212 P

INGEO CABINET
ش م م

الطابق األول، شارع عالل بن عبد 
هللا رقم 27 ازغنغان، الناظ1ر

تأسيس الشركة
بالناظ1ر) عرفي  عقد  بمقت�سى 
القا 1ن) وضع  (،2021 فبراور) (23 في)
األسا�سي لشركة محدودة املسؤول6ة):

 INGEO شركة) (: التسم6ة)
CABINET)ش م م.

مهندس) (: االجتماعي) الغرض 
طب1غرافي.

العمل6ات) جم6ع  عامة  وبصفة 
التجارية والعقارية التي ترتبط بصفة)

مباشرة بهدف الشركة.
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األول) الطابق  (: االجتماعي) املقر 
(،27 رقم) هللا  عبد  بن  عالل  شارع 

ازغنغان الناظ1ر.
 100.000 (: الشركة) املال  رأس 
درهم مقسم إلى)1000)حصة من فئة)

100)درهم.
:)تسير الشركة من طرف) التس6ير)

الس6د اومغار  ب6ل.
الشركاء):)اومغار  ب6ل)750)حصة.

 125 حاتم) العل1ي  الطاهيري 
حصة.

عال1ش  ب6ل)125)حصة.
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
مارس) (5 بتاريخ) بالناظ1ر  االبتدائ6ة 

2021،)تحت رقم)500.
213 P

DRH TRANS
ش م م

حي ال1فاق شارع 11 رقم 02 سل1ان، 
الناظ1ر

تأسيس الشركة
بالناظ1ر) عرفي  عقد  بمقت�سى 
وضع) تم  (،2021 أبريل) (12 بتاريخ)
محدودة) لشركة  األسا�سي  القا 1ن 

املسؤول6ة.
DRH TRANS شركة) (: التسم6ة)

ش م م بشريك وح6د.
مقاول  قل) (: االجتماعي) الغرض 

البضائع ال1طني والدولي.
العمل6ات) جم6ع  عامة  وبصفة 
التجارية والعقارية التي ترتبط بصفة)

مباشرة بهدف الشركة.
املقر االجتماعي):)حي ال1فاق شارع)

11)رقم)02)سل1ان،)الناظ1ر.
 100.000 الشركة) املال  رأس 
درهم مقسم إلى)1000)حصة من فئة)

100)درهم.
:)تسير الشركة من طرف) التس6ير)

الس6د حدوش محمد.
 1000 محمد) حدوش  (: الشركاء)

حصة.
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
ماي) (5 بتاريخ) بالناظ1ر  االبتدائ6ة 

2021،)تحت رقم)912.
214 P

DIRA CASH
ش م م

مركز كرو ة تمسمان، الدري1ش

بمقت�سى محضر الجمع6ة العامة)

(،2021 مارس) (17 االستثنائ6ة بتاريخ)

لشركة) ال1ح6د  الشريك  صادق 

DIRA CASH)ش م م على قرار فتح)

فرع للشركة في العن1ان التالي محل)
رقم)22)جماعة اتروك1ت املركز إقل6م)

الدري1ش.

تح6ين) قرار  على  صادق  كما 

القا 1ن األسا�سي للشركة.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

19)مارس) االبتدائ6ة بالناظ1ر بتاريخ)

2021،)تحت رقم)594.

215 P

TRANS IGA
ش م م

حي املطار تجزئة السالم ال1 53 

السالم 49، الناظ1ر

تأسيس الشركة
بالناظ1ر) عرفي  عقد  بمقت�سى 

وضع) تم  (،2021 أبريل) (30 بتاريخ)

محدودة) لشركة  األسا�سي  القا 1ن 

املسؤول6ة):

التسم6ة):)شركة)TRANS IGA)ش)

م م بشريك وح6د.

مقاول  قل) (: االجتماعي) الغرض 

البضائع لحساب الغير ال1طني الدولي.

العمل6ات) جم6ع  عامة  وبصفة 

التجارية والعقارية التي ترتبط بصفة)

مباشرة بهدف الشركة.

املقر االجتماعي):)حي املطار تجزئة)

السالم ال1)53)السالم)49،)الناظ1ر.
 100.000 الشركة) املال  راس 

درهم مقسم إلى)1000)حصة من فئة)

100)درهم.

:)تسير الشركة من طرف) التس6ير)

الس6د لعشاش رض1ان.

 500 رض1ان) لعشاش  (: الشركاء)

حصة.

ب1عيش عبد العزيز)500)حصة.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
ماي) (6 بتاريخ) بالناظ1ر  االبتدائ6ة 

2021،)تحت رقم)927.
216 P

ABA HAYATEM
ش م م

فدان معلي بني وك6ل بن الط6ب، 
الناظ1ر

الجمع6ة) محضر  بمقت�سى 
فبراور) (15 العامة االستثنائ6ة بتاريخ)
 ABA شركة) شركاء) صادق  (،2021
قرار) على  م.) م.) ش.) (HAYATEM
املراقي) للس6د  حصة  (500 تف1يت)
محمد ل6صبح رأسمال الشركة كما)

ولي):
املراقي محمد)1000)حصة.

كما صادق1ا على استقالة الس6د)
املراقي كريم من تس6ير الشركة وتع6ين)
وح6د) كمسير  محمد  املراقي  الس6د 
القا 1ن) تح6ين  قرروا  كما  للشركة 

االسا�سي للشركة.
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
مارس) (5 بتاريخ) بالناظ1ر  االبتدائ6ة 

2021،)تحت رقم)499.
217 P

GROUPE AHNANI
ش م م

حي املطار الطابق األول اعناني 3، 
الناظ1ر

تأسيس الشركة
بالناظ1ر) عرفي  عقد  بمقت�سى 
وضع) تم  (،2021 أبريل) (30 بتاريخ)
محدودة) لشركة  األسا�سي  القا 1ن 

املسؤول6ة.
 GROUPE شركة) (: التسم6ة)

AHNANI)ش م م.
منعش) (: االجتماعي) الغرض 

العقاري.
العمل6ات) جم6ع  عامة  وبصفة 
التجارية والعقارية التي ترتبط بصفة)

مباشرة بهدف الشركة.
املقر االجتماعي):)حي املطار الطابق)

األول اعناني)3)الناظ1ر.

رأس مال الشركة)100.000)درهم)

مقسم إلى)1000)حصة من فئة)100 

درهم.

:)تسير الشركة من طرف) التس6ير)

والس6د) محمد  البشيري  الس6د 

اعناني عبد الكريم.

الشريك اعناني عبد الكريم)1000 

حصة.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (6 بتاريخ) بالناظ1ر  االبتدائ6ة 

2021،)تحت رقم)929.

218 P

DON PASTEL
حي اوالد سالم بني ا صار، الناظ1ر

بمقت�سى محضر الجمع6ة العامة)

(،2021 أبريل) (30 االستثنائ6ة بتاريخ)

لشركة) ال1ح6د  الشريك  صادق 

قرار) على  ش.م.م.) (DON PASTEL

إلى) للشركة  االجتماعي  املقر  تح1يل 

العن1ان التالي دوار إج1هرتن فرخا ة)

الناظ1ر.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (19 بتاريخ) بالناظ1ر  االبتدائ6ة 

2021،)تحت)1007.

219 P

STE GOLD FALLCHOU
ش. م. م.  بشريك وح6د

محل تجاري رقم 76 س1ق
بني س6دل ل1طا الناظ1ر

تأسيس الشركة
بالناظ1ر) عرفي  عقد  بمقت�سى 
بتاريخ)9)ماي)2021،)تم وضع القا 1ن)

األسا�سي لشركة محدودة املسؤول6ة.

 STE GOLD شركة) (: التسم6ة)

FALLACHOU)ش م م.

تصدور) (: االجتماعي) الغرض 

واستيراد.

العمل6ات) جم6ع  عامة  وبصفة 

التجارية والعقارية التي ترتبط بصفة)

مباشرة بهدف الشركة.

املقر االجتماعي):)محل تجاري رقم)

76)س1ق بني س6دل ل1طا الناظ1ر.
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 100.000 (: الشركة) مال  رأس 

درهم مقسم إلى)1000)حصة من فئة)

100)درهم.

:)تسير الشركة من طرف) التس6ير)

الس6د فالش1 ت1ف6ق.

 1000 ت1ف6ق) فالش1  (: الشركاء)

حصة.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (19 بتاريخ) بالناظ1ر  االبتدائ6ة 

2021،)تحت رقم)1006.

220 P

HONA INVEST شركة
ش.م.م

5 شارع العرائش عمارة ب 2الناض1ر

بمقت�سى محضر الجمع6ة العامة)

 2021 ماي) (17 بتاريخ) اإلستثنائ6ة 

 HONA INVEST شركة) قرر شركاء)

اإلجتماعي  الغرض  تغ6ير  ش.م.م 

للشركة ل6صبح :

 تاجر منتجات الص6ا ة.

البضائع  واستيراد  تصدور 

املستهلكة.

ت1زيع وتصن6ع املعجنات والكعك.

اإلجتماعي  املقر  تغ6ير  قررو  كما 

للشركة من 5 شارع العرائش عمارة 

ب1ستة  تاوريرت  إلى  الناض1ر   2 ب 

سل1ان قلع6ة الناض1ر.

قرار  على  الشركاء  صادق  كما 

تح6ين القا 1ن األسا�سي للشركة.

باملحكمة  القا 1ني  اإلودع  تم 

24 ماي  بتاريخ  بالناض1ر  اإلبتدائ6ة 

2021 تحت رقم 1045.

221 P

STE. RIBA TOURS شركة
ش.م.م

دوار ارم6لة اوت ماوت بني سع6د دار 

الكبداني الدري1ش

تأسيس شركة
بالناض1ر) عرفي  عقد  بمقت�سى 

وضع) تم  (2011 أبريل) (30 بتاريخ)

محدودة) لشركة  األسا�سي  القا 1ن 

املسؤول6ة):

 STE. RIBA شركة) (: التسم6ة)

TOURS)ش.م.م.

الغرض اإلجتماعي):

النقل الس6احي.

العمل6ات) جم6ع  عامة  وبصفة 

التجارية والعقارية التي ترتبط بصفة)

مباشرة بهدف الشركة.

ارم6لة  دوار   : اإلجتماعي) املقر 

الكبداني  دار  سع6د  بني  ماوت  اوت 

الدري1ش.

رأس مال الشركة : 100.000.00 

درهم مقسم إلى 1000 حصة من فئة 

100درهم .

التس6ير : تسير الشركة من طرف 

بقالي  والس6د  واسين  الريفي  الس6د 

محمد.

الشركاء : 

الس6د الريفي واسين 500 حصة.

الس6د بقالي محمد 500 حصة.

باملحكمة  القا 1ني  اإلوداع  تم 

اإلبتدائ6ة بالدري1ش بتاريخ 27 ماي 

2021 تحت رقم 59.

222 P

 STE INSTITUT SPECIALE

 DE LANGUES ET

 D'INFORMATIQUE  PRIVE
شركة ذات مسؤول6ة محدودة

مقرها االجتماعي : شارع واد الذهب 

رقم 22 ازغنغان الناظ1ر

بمقت�سى محضر الجمع6ة العامة)

(،2020 5) 1 بر) بتاريخ) االستثنائ6ة 

 INSTITUT شركة) شركاء) صادق 

 SPECIALE DE LANGUES ET

D’INFORMATIQUE PRIVE)شركة)

على قرار) ذات مسؤرول6ة محدودة،)

شهب1ني) للس6د  حصة  (33 تف1يت)

للس6د) حصة  و33) الدون  حسام 

للس6دة) حصة  شهب1ني محمد و34)

راسمال) ل6صبح  اسماء) شهب1ني 

الشركة مقسما كما ولي):

 33 (... الدون) حسام  شهب1ني 
حصة.

شهب1ني محمد)...)33)حصة.

شهب1ني اسماء)...)34)حصة.
قرار) على  الشركاء) صادق  كما 
و1سف) ب1تشارت  الس6د  استقالة 
الس6دة) وتع6ين  الشركة  تس6ير  من 
وح6دة) كمسيرة  أسماء) شهب1ني 
املقر) تغ6ير  قررو  كما  للشركة 
واد) شارع  من  للشركة  االجتماعي 
22)ازغنغان الناظ1ر الى) الذهب رقم)
الداخلة) الثاني شارع  بالطابق  شقة 

رقم)33)ازغنغان الناظ1ر.
قرار) على  الشركاء) صادق  كما 

تح6ين القا 1ن االسا�سي للشركة.
باملحكمة) القا 1ني  االوداع  تم 
 29 بتاريخ) بالناظ1ر  االبتدائ6ة 

ديسمبر)2020،)تحت رقم)3846.
223 P

STE SAISIN  FISH
شركة ذات مسؤول6ة محدودة
مقرها االجتماعي : حي ترقاع 

الشرق6ة الناظ1ر
تاسيس شركة

بالناظ1ر)) عرفي  عقد  بمقت�سى 
وضع) تم  (،2021 ماي) (10 بتاريخ)
محدودة) لشركة  االسا�سي  القا 1ن 

املسؤول6ة):
 STE SAISIN شركة) (: التسم6ة)

FISH)ش.م.م.
استيراد) (: االجتماعي) الغرض 
البحرية  قل) املنت1جات  وتصدور 
ب6ع السمك) البضائع لحساب الغير،)

بالجملة.
العمل6ات) جم6ع  عامة  وبصفة 
التجارية والعقارية التي ترتبط بصفة)

مباشرة بهدف الشركة.
ترقاع) حي  (: االجتماعي) املقر 

الشرق6ة الناظ1ر.
درهم) (100.000 راسمال الشركة)
مقسم الى)1000)حصة من فئة)100 

درهم.
:)تسير الشركة من طرف) التس6ير)

الس6د ك1ج6لي منعم.

 1000.. منعم) ك1ج6لي  (: الشركاء)
حصة.

باملحكمة) القا 1ني  االوداع  تم 
ماي) (24 بتاريخ) بالناظ1ر  االبتدائ6ة 

2021،)تحت رقم)1040.
224 P

شركة ماواسء
شركة ذات مسؤول6ة محدودة

راسمالها : 100.000 درهم
مقرها االجتماعي : املركز التجاري 

مرجان الس1ي�سي الرباط
العام) الجمع  مداوالت  بمقت�سى 
أبريل) (12 بتاريخ) املنعقد  االستثنائي 
ما) على  املصادقة  تمت  قد  (،2021

ولي):
MAO- لشركة) املبكرة  التصف6ة 

.ICE SARL AU
بن شقرون  1ال) الس6دة  تع6ين 
البطاقة) رقم  الحاملة  مصف6ا،)
(،572625 رقم) ال1طن6ة  التعريف 
بن16رين) شارع  (5 بالرباط) مق6مة 
وذلك) للشركة  مصف6ة  الس1ي�سي 

ط1ال مدة التصف6ة.
للتصف6ة) االجتماعي  املقر  جعل 
الس1ي�سي) بن16رين  شارع  (5 بالرباط)

ط1ال مدة التصف6ة.
بكتابة) القا 1ني  االوداع  تم 
التجارية)) املحكمة  لدى  الضبط 
بالرباط بتاريخ)21)أبريل)2021،)تحت)

رقم)112966.
من أجل االوداع والنشر)

املسير

225 P

 STE SAGHIR HAFID
SARL AU

تغ6ير الشكل القا 1ني
املتعلق) عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ني) الشكل  وتغ6ير  باملساهمة 
الصغير) الحف6ظ  الذاتي  للشخص 
 2021 مارس) (31 بتاريخ) املؤرخ 
املسجل بالرباط و1م)27)ماي)2021،)
 57408 رقم) تجاري  التسج6ل  رقم 
طبقا) وذلك  طب6عي  شخص  الى 
ملقتض6ات قا 1ن املال6ة لسنة)2013 

املتعلقة مميزاتها):)
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الحف6ظ) (: ( ال1ح6د) الشريك 

الصغير.

 STE SAGHIR HAFID (: تسم6تها)

.SARL AU

هدفها):)مهندس طب1غرافي.
مقرها االجتماعي):)عمارة س)2)رقم)

4)أمل)6)حي الفتح،)ح.ي.م الرباط.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: مدتها)

تاسيسها.
درهم) (1.000.000 (: راسمالها)

حصة من فئة) (10.000 مقسمة الى)

100)درهم للحصة ال1احدة.

مسيرها):)الحف6ظ الصغير.

إلى وناور  (1 من) (: املال6ة)  السنة 

 31)ديسمبر من كل سنة.
التسج6ل) رقم 

ماي) (27 و1م) (202100217662046

.(COPIE ARCHIVE : 21237((،2021

226 P

STE POSITIVE INDUSTRIE
 S.A.R.L AU 

تأسيس شركة
بم1جب عقدعرفي بالرباط بتاريخ)

شركة) تاسيس  تم  (2021 ابريل) (05

بشريك) محدودة  مسؤول6ة  ذات 

وح6د)،)بالصفات التال6ة

التسم6ة):)ب1زيت6ف ا دوستريي

شارع) (، (129 (: املقراالجتماعي)

القاهرة الشقة رقم)2)تمارة.)

لتدبير) 1ـ) (: االجتماعي) الغرض 

تنم6ة) 2ـ) (، الصناعي) االستغالل 

املشاريع الصناع6ة).

املدة):)99)سنة.))

الراسمال):)10.000)درهم مقسمة)

درهم) (100 حصة من فئة) (100 الى)

للحصة ال1احدة،اكتتبت كالتالي))
:)صف6ة الحراق الحجري)) الس6دة)

100)حصة

للشركة) القا 1ني  االوداع  تم 

و1م) بتمارة  االبتدائ6ة  باملحكمة 
01/06/2020)تحت رقم)5799)،)رقم)

السجل التجاري)133237.

227 P

 STE MB2 WORKS
 S.A.R.L AU
تأسيس شركة

بم1جب عقدعرفي بالرباط بتاريخ)
تاسيس شركة) تم  (2021 مارس) (31
بشريك) محدودة  مسؤول6ة  ذات 

وح6د)،)بالصفات التال6ة):
التسم6ة):)م ب)2)وركس.

شارع) (، (129 (: املقراالجتماعي)
القاهرة الشقة رقم)2)تمارة).

الغرض االجتماعي):)مقاول اشغال)
مختلفة او البناء.

املدة):)99)سنة.))
درهم) (10.000.00 (: الراسمال)
مقسمة الى)100)حصة من فئة)100 
ال1احدة،اكتتبت) للحصة  درهم 

كالتالي):))
الس6د):)محمد ب1رخا))100)حصة.
للشركة) القا 1ني  االوداع  تم 
باملحكمة االبتدائ6ة بتمارة و1م فاتح)
و1 16)2020،)تحت رقم)5800)،)رقم)

السجل التجاري)133239.
228 P

STE JCR PRINT
SARL

شركة ذات مسؤول6ة محدودة
راسمالها : 200.000 درهم

مقرها االجتماعي : 108 اقامة االء 
تجزئة يسرا والزرقاء، طريق املهدوة 

سال
السجل التجاري رقم : 32999

ب6ع الحصص
العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
5)مارس) الغير العادي املنعقد بتاريخ)
 JCR شركة) شركاء) اجتمع  (،2021
PRINT SARL،)الس6د أشرف سكاح)
والس6دة) عمر  ثهامي  أوت  والس6د 
الرئي�سي) املقر  في  نع6مة،) حم1د 
االء) اقامة  (8 (: في) الكائن  للشركة 
املهدوة) طريق  والزرقاء) يسرا  تجزئة 

سال وقرروا ما ولي):
باع الس6د سكاح) (: ب6ع الحصص)
مايعادل) حصته،) جم6ع  أشرف 
 JCR 660)حصة،)ممل1كة له لشركة)

PRINT SARL)وتم الب6ع كالتالي):

180)حصة للس6د أوت ثهامي عمر)
عقد) حسب  درهم  (18.000 بسعر)

الب6ع املسجل بتاريخ)5)مارس)2021.
480)حصة للس6دة حم1د نع6مة)

بسعر)48.000)درهم.
امل1قع) الب6ع  عقد  بم1جب 

واملسجل بتاريخ)5)مارس)2021.
ت1زيع) أصبح  الب6ع،) هذا  بعد 

الحصص على النح1 التالي):
 840 (.... عمر) ثهامي  آوت  الس6د 

حصة))42 %  ..... 84.000)درهم.
 1160 (... نع6مة) حم1د  الس6دة 

حصة)58 % ..... 116.000)درهم.
أشرف) سكاح  الس6د  استقال 
الس6دة) وع6نت  الشركة،) من تس6ير 
حم1د نع6مة مسيرة مشاركة جدودة)
للشركة مع الس6د البناوي محف1ظ.

تم االوداع القا 1ني بمكتب كتابة)
بسال) االبتدائ6ة  للمحكمة  الضبط 
رقم) تحت  (،2021 ماي) (6 بتاريخ)

.36590
229 P

STE MJW TRANS
SARL AU

شركة ذات مسؤول6ة محدودة
تاسيس شركة

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
شركة) تاسيس  تم  (،2021 ماي) (3
واحد) بمسؤول  املسؤول6ة  محدودة 

بامل1اصفات التال6ة):
 STE MJW TRANS (: التسم6ة)

.SARL AU
املحل) (7 الرقم) (: التجاري) املقر 
التجاري)1)تجزئة الع1ادي)1)ب1ز 6قة.
الهدف التجاري):)منعش عقاري.

 100.000 في) محدد  (: الراسمال)
حصة كما) (1000 درهم مقسمة الى)

ولي):
الس6د معاد جراوف)1000)حصة.
املدة):)99)سنة من تاريخ تاسيسها.

التس6ير):)الس6د معاد جراوف.
باملحكمة) القا 1ني  االوداع  تم 
الرقم) تحت  سل6مان،) ابن  التجارية 

271)سجل تجاري رقم)6857.
230 P

STE TAIBA STORE
SARL AU

شركة ذات مسؤول6ة محدودة

بشريك وح6د

تف1يت حصص
 STE TAIBA STORE (: التسم6ة)

.SARL AU

مدونة) مشروع  (: الرئي�سي) املقر 

ال1فاق رقم)1436)الع16ن.

الجمع) ملداوالت  طبقا  (: امل1ض1ع)

الغير العادي بتاريخ)23)أكت1بر)2020 

قرر املشارك1ن ما ولي):

طرف) من  حصة  (100 تف1يت)

الس6د عريف رش6د الى الس6د محمد)

العالم.

طرف) من  حصة  (350 تف1يت)

الس6د عريف رش6د الى الس6د بطاهر)

لحسن.

طرف) من  حصة  (450 تف1يت)

الس6د عريف رش6د الى الس6د عبد)

هللا الخملي�سي.

استقالة الس6د عريف رش6د من)

منصبه كمسير.

لحسن) بطاهر  الس6دان  تع6ين 

كمسيرون) الخملي�سي  هللا  وعبد 

للشركة ملدة غير محددة.

بكتابة) القا 1ني  االوداع  تم 
الضبط باملحكمة االبتدائ6ة بالع16ن)

تحت رقم) (،2021 بتاريخ فاتح و1 16)

.2021/1654

231 P

STE FABRINOV SAHARA
تف1يت حصص

 FABRINOV ( ( ( (: ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( التسم6ة)

.  SAHARA

ذات) شركة  (: ( القا 1ني) الشكل 

املسؤول6ة املحدودة.))

225)حي م1الي) (: ( ( ( املقر الرئي�سي)

م1الي رش6د))))الع16ن.)

الجمع) ملداوالت  طبقا  (: امل1ض1ع)

الغير عادي))بتاريخ))17))فبراور)2021  

قرر املشارك1ن))ما ولي):
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طرف) من  حصة  (250 تف1يت)
الس6د) إلى  ( الدرهم) حسن  الس6د 

ابراه6م ع1ني.
طرف) من  حصة  (250 تف1يت)
الس6د) إلى  ( ( ترو باتي) أحمد  الس6د 

ابراه6م ع1ني.
250)))))))حصة من طرف) تف1يت)
الس6د) إلى  ( ( ( أطلس) محمد  الس6د 

ابراه6م ع1ني.
ع1ني) ابراه6م  الس6د  تع6ين 
كمسير و شريك))وح6د))للشركة ملدة)

غير محددة.
للشركة) القا 1ني  الشكل  تغ6ير 
املسؤول6ة) ذات  شركة  ل6صبح 

املحدودة)))و ذات الشريك ال1ح6د.
بكتابة) تم  (: القا 1ني) اإلوداع 
الضبط باملحكمة االبتدائ6ة بالع16ن)
((: 2021،)تحت رقم) مارس) (26 بتاريخ)

.933/2021
232 P

 STE   EL MOUSSAOUI
PLASLAY

تف1يت حصص
 STE EL ( ( ( (: ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( التسم6ة)

. MOUSSAOUI PLASLAY
ذات) شركة  (: ( القا 1ني) الشكل 

املسؤول6ة املحدودة.))
ساحة) (179 ( (: ( ( ( الرئي�سي) املقر 

الدشيرة الع16ن.)
الجمع) ملداوالت  طبقا  (: امل1ض1ع)
  2021 أبريل) (21 ( بتاريخ) ( الغير عادي)

قرر املشارك1ن))ما ولي:
طرف) من  حصة  (1000 تف1يت)
الس6د عي�سى أب1 الحسن الى الس6د)

س6داتي جمال.
جمال) س6داتي  الس6د  تع6ين 

كمسير وشريك وح6د للشركة.
العن1ان) الى  الشركة  مقر  تغ6ير 

التالي):)3)كلم طريق مل6ناء)الع16ن.
بكتابة) تم  (: القا 1ني) اإلوداع 
الضبط باملحكمة االبتدائ6ة بالع16ن)
((: رقم) تحت  (،2021 ماي) (27 بتاريخ)

.1629/2021
233 P

 STE KHADAMATE AUTO
CAR
SARL

تعدوالت قا 1 6ة
االستثنائي) العام  الجمع  اثر  على 
  KHADAMATE CAR ملساهم شركة)
شركة ذات مسؤول6ة محدودة،)البالغ)
والكائن) درهم  (100.000 راسمالها)
الشطر) رش6د  م1الي  حي  (: مقرها)
الثاني بل1ك)C،)رقم)55)الع16ن تقرر):
محمد) س6دي  الس6د  تع6ين 
والس6د) للشركة  كمسير  الجماني 
سع6د) والس6د  الجماني  احمد 

الجماني كمسيرن للشركة.
محمد) س6دي  الس6د  ت1ق6ع 
الت1قعات) أو  كمدورا  الجماني 
املشتركة للمدورين املشتركين الس6د)

احمد الجماني وسع6د الجماني.
كتابة) لدى  القا 1ني  االوداع  تم 
الضبط باملحكمة االبتدائ6ة بالع16ن)
رقم) تحت  (،2021 ماي) (26 بتاريخ)

.2021/1611
234 P

STE COPRIM MAROC
SARL

تعدوالت قا 1 6ة
االستثنائي) العام  الجمع  اثر  على 
  COPRIM MAROC ملساهم شركة)
محدودة،) مسؤول6ة  ذات  شركة 
درهم) (2.000.000 راسمالها) البالغ 
والكائن مقرها):)شارع مكة،)رقم)181 

مكرر))الع16ن تقرر):
تف1يت)6.666)حصة وهي مجم1ع)
الحصص الس6د رش6د فقير لفائدة)

الس6دة ابتسام الذهبي.
تف1يت)3.334)حصة وهي مجم1ع)
اشاوى) جمال  الس6د  الحصص 

لفائدة الس6دة ابتسام الذهبي.
تف1يت)3.332)حصة وهي مجم1ع)
اشاوى) جمال  الس6د  الحصص 

لفائدة الس6د اله1اري حجاوي.
تع6ين الس6د سع6د الفالح كمسير)

وح6د للشركة.

كتابة) لدى  القا 1ني  االوداع  تم 
الضبط باملحكمة االبتدائ6ة بالع16ن)

رقم) تحت  (،2021 ماي) (26 بتاريخ)

.2021/1613

235 P

STE N B S F COMMERCE
SARL

تعدوالت قا 1 6ة
االستثنائي) العام  الجمع  اثر  على 

  N B S F COMMERCE(ملساهم شركة

شركة ذات مسؤول6ة محدودة،)البالغ)
والكائن) درهم  (100.000 راسمالها)
مقرها):)ز قة أسامة،)بن زاود رقم)38 

حي الفرح الع16ن تقرر):

استقالة الس6دة حنان الشمراني)

من منصب مسيرة لشركة.

تع6ين الس6د سع6د الفالح كمسير)

وح6د للشركة.

كتابة) لدى  القا 1ني  االوداع  تم 
الضبط باملحكمة االبتدائ6ة بالع16ن)

رقم) تحت  (،2021 ماي) (27 بتاريخ)

.2021/1612

236 P

 STE KHADAMATE AUTO
SARL AU 

تعدوالت قا 1 6ة
ال1احد) املساهم  قرار  اثر  على 

2021،))ملساهم شركة) 6)ماي) بتاريخ)

KHADAMATE AUTO))شركة ذات)

واحد،) بمساهم  محدودة  مسؤول6ة 

درهم) (100.000 راسمالها) البالغ 
والكائن مقرها):)ز قة املدارس،)رقم)2 

الع16ن تقرر):

محمد) س6دي  الس6د  تع6ين 

والس6د) للشركة  كمسير  الجماني 

سع6د) والس6د  الجماني  احمد 

الجماني كمسيرن للشركة.

محمد) س6دي  الس6د  ت1ق6ع 

الت1ق6عات) أو  كمدورا  الجماني 

املشتركة للمدورين املشتركين الس6د)

احمد الجماني وسع6د الجماني.

كتابة) لدى  القا 1ني  االوداع  تم 
الضبط باملحكمة االبتدائ6ة بالع16ن)

رقم) تحت  (،2021 ماي) (25 بتاريخ)

.21/1600

237 P

STE ATLANTIC EXPERT FISH
  S.A.R.L D’AU  

تعدوالت قا 1 6ة
ال1احد) املساهم  قرار  إثر  على 

بتاريخ)31)ماي)2021،)ملساهم شركة)

«ATLANTIC EXPERT FISH»))شـركة)

بمساهم) املحـدودة  املسؤول6ة  ذات 

 100.000 رأسمـالها) البـالغ  (، واحد)

 20 شارع) (: مقرها) والكـائن  درهم 
الع16ن،) املر�سى  (،237 رقم) غشت،)

تقـرر:
رفع رأسمال الشركة من)100.000 

درهم إلى)5.000.000)درهم.

كتـابة) لدى  القـا 1ني  اإلوداع  تم 
الضـبط باملحـكمة االبتدائ6ة بالع16ن)

رقم) تحت  (،2021 ماي) (28 بتـاريخ)

.1634/21

238 P

STE OTY SYSTEMES
شركة ذات مسؤول6ة محدودة

بشريك وح6د
راسمالها : 1.000.000 درهم

مقرها االجتماعي: 32 زاوية شارع 

فال ولد عمير وز قة بهت، الطابق 

الثاني والطابق الثالث أكدال 

الراباط

تبعا ملدولة محضر التس6ير املنعقد)

بتاريخ)5)أكت1بر)2020،)قرر الشريك)

 OTY SYSTEMES لشركة) ال1ح6د 

ش.م.م.)ذات الشريك ال1ح6د ما ولي):

لشركة االجتماعي  املقر  تح1يل 
زاوية) (32 من) (،OTY SYSTEMES

بهت،) وز قة  عمير  ولد  فال  شارع 

الطابق الثاني والطابق الثالث أكدال)
ز قة تانس6فت شقة) (54 الرباط الى)

رقم)1)اكدال الرباط.
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تغ6ير بالتالي الفصل)4)من النظام)
االسا�سي.

بكتابة) القا 1ني  االوداع  تم 
بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم) تحت  (،2021 ماي) (27 و1م)

.114980
بمثابة مقتطف وب6ان

239 P

 CENTRE MAROCAIN POUR
 LA FORMATION DANS

 LES METIERS DE LA PETITE
»ENFANCE «CMFPE

SARL AU
CAPITAL : 100.000 DHS

 SIEGE(SOCIAL : 30 APT 8 RUE
 AHMED LOUKILI HASSAN

RABAT
IF(N° :  50307539
TP(N° : 25106644

RC(N° : 152429 RABAT
ICE(N° : 002838504000092

تأسيس شركة
في) مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم وضع النظام) (،2021 فاتح و1 16)
مسؤول6ة) ذات  لشركة  االسا�سي 
تحمل) وح6د  بشريك  محدودة 

الخصائص التال6ة):
 CENTRE MAROCAIN(:(التسم6ة
 POUR LA FORMATION DANS
 LES METIERS DE LA PETITE
باختصار) تكتب  (ENFANCE

.»CMFPE»
شركة) (: الشكل القا 1ني للشركة)
بشريك) محدودة  مسؤول6ة  ذات 

وح6د.
في) حدد  (: الشركة) راسمال 
 1000 الى) مقسمة  درهم  (100.000
100)درهم للحصة كلها) حصة بمبلغ)
في ملك6ة املؤسسة املغرب6ة للنه1ض)

بالتعل6م االولي.
 8 30)شقة رقم) (: املقر االجتماعي)

ز قة احمد ل1ك6لي حسان الرباط.
االستشارة) (: االجتماعي) الهدف 

والتك1ين في مختلف مهن الطف1لة.

سناء،) جم1حي  الس6دة  (: املسير)

غير شريكة ملدة غير محددة.

تم االوداع القا 1ني لدى مصلحة)

التجارية) باملحكمة  التجاري  السجل 

بتاريخ) (115092 بالرباط تحت عدد)

2)و1 16)2021،)رقم التق66د بالسجل)

التجاري باملحكمة التجارية بالرباط)

.152429

240 P

STE WINENERGY
SARL AU

شركة ذات مسؤول6ة محدودة

بشريك وح6د

رأسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : رقم 15 عمارة 9 

مشروع االزدهار أوالد عل6ان ل1اللدة 

تمارة

تاسيس) تم  عرفي  عقد  بم1جب 

شركة) (WINENERGY شركة)

الشريك) ذات  املسؤول6ة  محدودة 

ال1ح6د،)بتاريخ)20)ماي)2021،)ذات)

املميزات التال6ة):

الطاقة) اصالح  في  مقاول 

الشمس6ة والريح6ة.

مقاول في االشغال الكهربائ6ة.

من) مك1ن  الشركة  راسمال 

 1000 الى) مقسم  درهم  (100.000

للحصة) درهم  (100 فئة) من  حصة 

مقسمة على الشكل التالي):

 1000 (... شاحتي) ول6د  الس6د 

حصة.

الشركة مسيرة من طرف الس6د)

ول6د شاحتي.

سنة) (99 مدة الشركة محددة في)

ابتداء)من تاريخ تسج6لها في السجل)

التجاري.

باملحكمة) الشركة  تسج6ل  تم 

و1 16) فاتح  بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2021،)تحت رقم)133245.

241 P

 STE CAPITAL LUXE DE

TRAVAUX
SARL

تعدوالت بالشركة
 STE CAPITAL (: الشركة) اسم 

.LUXE DE TRAVAUX SARL

 5 رقم) من  الشركة  مقر  تح1يل 

شارع الحسن االول الطابق االول حي)

العبادي تمارة الى تجزئة االتصاالت)
رقم)36)تمارة.

للشركة) القا 1ني  الشكل  تغ6ير 

محدودة) مسؤول6ة  ذات  شركة  من 

ذات) شركة  الى  وح6د  بشريك 

مسؤول6ة محدودة.
رفع راسمال الشركة ب)400.000 

الشركة) راسمال  ل6صبح  درهم 

500.000)درهم مقسمة كالتالي):

منير) للشركة  تع6ين مسير جدود 

للس6د) التس6ير  ل6صبح  الحباري 

محمد البك1ري والس6د منير الحباري.

2500)حصة من) محمد البك1ري)

فئة)100)درهم للحصة ال1احدة.

منير الحباري)2500)حصة من فئة)

100)درهم للحصة ال1احدة.

للشركة) جدود  نشاط  اضافة 

العامة) واالشغال  البناء) أعمال 

املعدات) ب6ع  املختلفة  واالعمال 

االستيراد) العقاري  االنعاش  البناء)

االلكترو 6ة) معدات  والتصدور 

واملعل1م6ات أعمال الطباعة.

املحكمة) في  القا 1ني  االوداع  تم 

 14922 رقم) تحت  تمارة  االبتدائ6ة 

بتاريخ)9)فبراور)2021.

242 P

 STE GENERATION BIEN - 

ÊTRE RABAT
SARL AU

 STE (: الشركة) اسم 

 GENERATION BIEN - ÊTRE

.RABAT SARL AU
صال1ن) (: االجتماعي) الهدف 

تجم6ل والحالقة للنساء.

النهضة) جنان  (: االجتماعي) املقر 
2)حي النهضة) G/7)املحل رقم) تجزئة)

1)الرباط.
راسمال الشركة):)100.000)درهم)
فئة) من  حصة  (1000 الى) مقسمة 
100)درهم للحصة ال1احدة للس6دة)

وصال كاس1.
التس6ير):)وصال كاس1.

(: التجاري) بالسجل  التق66د  رقم 
.152353

243 P

STE GREEN TECH INVEST
SARL AU

تأسيس شركة
 STE GREEN (: الشركة) اسم 

.TECH INVEST  SARL AU
الهدف االجتماعي):)

التجارة ال1طن6ة والدول6ة.
او) باالستيراد  وس6ط  أو  تاجر 

التصدور.
أو) املختلفة  االشغال  في  مقاول 

البناء.
الفجر) اقامة  (: االجتماعي) املقر 
العمارة)5)رقم)3)املجم1عة ج س6دي)

البر 1�سي الدارالب6ضاء.
 100.000 ( (: الشركة) راسمال 
حصة من) (1000 الى) درهم مقسمة 
ال1احدة) للحصة  درهم  (100 فئة)

للس6د عزيز الشاعر.
تس6ير):)عزيز الشاعر.

التجاري) بالسجل  التق66د  رقم 
لدى املحكمة التجارية بالدارالب6ضاء)

.779346
244 P

 STE BOULANGERIE LA
SYMPHONIE

 SARL
 STE (: الشركة) اسم 
   BOULANGERIE LA SYMPHONIE

.SARL
 5 رقم) من  الشركة  مقر  تح1يل 
االول) الطابق  االول  الحسن  شارع 
 2 حي العبادي تمارة الى اقامة البحر)
العمارة ت)4)املحل)7)الطابق االر�سي)

ابن خلدون الهره1رة تمارة.
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التجاري) بالسجل  التق66د  رقم 
(: بتمارة) االبتدائ6ة  املحكمة  لدى 

.5788
245 P

 STE ADOTRAD
SARL AU

بالجريدة) وقع  خطأ  استدراك 
ابريل) (9 بتاريخ) (5402 الرسم6ة رقم)

.2021
ع1ض):)تع6ين الس6د سع6د عدار)

كمسير وح6د للشركة.
وقرأ):)تع6ين الس6د ج1اد الب1هالي)

كمسير وح6د للشركة.
الباقي بدون تغ6ير.

246 P

STE  MAZAYA DES FEMMES
SARL AU

 MAZAYA شركة) شركاء) اجتمع 
في جمع) (DES FEMMES SARL AU
عام استثنائي و1م فاتح أبريل)2021،)

وقرر ما ولي):
الحل املسبق للشركة.

خل1قي) ف1زية  الس6دة  تع6ين 
بصفتها مصف6ة للشركة.

 241 (: التصف6ة ب) وجعل محل 
قطاع حي املغرب العربي تمارة.

باملحكمة) القا 1ني  االوداع  تم 
االبتدائ6ة بتمارة تحت رقم)5578.

247 P

STE SIMPORNA
شركة ذات مسؤول6ة محدودة

بشريك وح6د
راسمالها : 6.540.000 درهم

مقرها االجتماعي : س6دي عباد 1 
رقم 295 مراكش

ملحضر) م1ثق  عقد  بمقت�سى 
الجمع العام االستثنائي حرره االستاذ)
بتاريخ) بمراكش  م1ثق  أيعق1ب  علي 
(،2021 أبريل) و23) (2020 23) 1 بر)
قرر الس6د م1الي زياد العل1ي  6ابة)
العل1ي) ادريس  م1الي  الس6د  عن 
االجتماع6ة) حصصه  جم6ع  تف1يت 
التي وملكها في الشركة لفائدة الس6د)

م1الي عبد الغني اوت حاج.

ملحضر) م1ثق  عقد  وبمقت�سى 
23) 1 بر) ( االستثنائي) العام  الجمع 
2020)و23)أبريل)2021)قرر الشريك)

ما ولي):
قب1ل استقالة الس6د م1الي زيد)
االدارة) مهام  من  وابرائه  العل1ي،)

والتس6ير.
الس6د) الشريك  استقالة  قب1ل 

م1الي ادريس العل1ي.
تغ6ير الشكل القا 1ني للشركة.

الغني) الس6د م1الي عبد  تسم6ة 
اوت حاج كشريك وح6د للشريكة.

من) و16) (14 الفصلين) تعدول 
القا 1ن االسا�سي للشركة.

الس6د) ال1ح6د  الشريك  ت1ق6ع 
م1الي عبد الغني اوت حاج.

لقرار) م1ثق  عقد  وبمقت�سى 
أبريل) (23 بتاريخ) ال1ح6د  الشريك 
قرر الشريك ال1ح6د تعدول) (،2021

القا 1ن االسا�سي للشركة.
 SIMPORNA الشركة) تسم6ة 

ش.م.م.)ذات الشريك ال1ح6د.
للشركة) االجتماعي  الهدف 

االنعاش العقاري.
حدد راسمالها) (: راسمال الشركة)
مقسمة) درهم  (6.540.000 مبلغ) في 
الى)65.400)حصة اجتماع6ة من فئة)

100)درهم للحصة ال1احدة.
الس6د م1الي عبد الغني اوت حاج)

.... 65.400)حصة اجتماع6ة.
في) الشركة  مدة  حددت  (: املدة)
تق66دها) تاريخ  من  سنةابتداء) (99

بالسجل التجاري بمراكش.
:)تسير الشركة من) تس6ير الشركة)
طرف الس6د م1الي عبد الغني اوت)
حاج مسير شريك وح6د للشركة ملدة)

غير محددة.
السنة االجتماع6ة):)تبتدئ السنة)
االجتماع6ة من فاتح وناور وتنتهي في)

31)ديسمبر من كل سنة.
باملحكمة) القا 1ني  االوداع  تم 
ماي) (7 بتاريخ) بمراكش  التجارية 
سجل) (،123830 رقم) تحت  (،2021

تجاري رقم)95427.
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STE SALAM TRADIM

sarl

تأسيس شركة
في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

شركة) تأسيس  تم  (2021 ماي) (3  

ذات املسؤول6ة املحدودة التي تحمل)

الخصائص التال6ة):

Ste(salam(tradim(sarl(:(التسم6ة

ذات) شركة  (: القا 1 6ة) الصفة 

املسؤول6ة املحدودة.

أشغال) (: االجتماعي) الهدف 

مختلفة.

رأس املال):)100.000)درهم.

املدة):)99)سنة.

تجزئة) (143 (: االجتماعي) املقر 

العمران حي البسمة الطابق الرابع،)

املسيرة بنس1دة.

(: السادة) تع6ين  تم  (: التس6ير)

ال1طن6ة)) بطاقة  رقم  م1 اش  خالد 

رقم) م1 اش  وحسان  (C751991

 C957588 ( ال1طن6ة) البطاقة 

كمسيرون للشركة.

اإلوداع) تم  (: القا 1ني) اإلوداع 

بفاس) التجارية  باملحكمة  القا 1ني 

ماي) (28 بتاريخ) (2585 رقم) تحت 

.2021

السجل التجاري رقم)68059.
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» FIDUCIAIRE » FIRCOFISC NEW SARL AU

 B.P 606 - BIOUGRA CHTOUKA AIT  

BAHA

    TEL : 05 28-81-96-40

   FAX : 05 28- 81- 96- 41

STE NADIPA SARL 

AU ََ
شركة ذات مسؤول6ة محدودة 

بشريك وح6د

تأسيس

 18 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

ق1ا ين) حررت  با زكان  (2021 ماي)

محدودة) مسؤول6ة  ذات  شركة 

بشريك وح6د خصائصها كالتالي):

.STE NADIPA(االسم):)شركة
األهداف):)ب6ع وشراء)قطع الغ6ار،)

تصدور واستيراد قطع الغ6ار.
شارع) (18 رقم) (: االجتماعي) املقر 
الجهادوة) الدشيرة  الحبيب  الحاج 

ا زكان.
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.
في) حدد  (: االجتماعي) الرأسمال 
إلى) مقسم  درهم  (100.000 مبلغ)
1000)حصة بثمن)100)درهم لل1احد)

م1زع كالتالي):
(: الكناوي) الهادي  عبد  الس6د 

1000)حصة.
املجم1ع):)1000)حصة.

فاتح) من  تبتدئ  (: املال6ة) السنة 
كل) من  ديسمبر  (31 في) وتنتهي  وناور 

سنة.
الشركة) بتس6ير  وق1م  (: التس6ير)
وملدة غير محدودة للس6د عبد الهادي)

الكناوي.
اإلمضاءات) تك1ن  (: اإلمضاءات)
عبد) للس6د  والبنك6ة  االجتماع6ة 

الهادي الكناوي.
اإلوداع) تم  (: القا 1ني) اإلوداع 
باملحكمة) الضبط  بكتابة  القا 1ني 
ماي) (28 بتاريخ) با زكان  االبتدائ6ة 

2021)تحت رقم)1209.
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 ADVISORY AND شركة
 BUSINESS GROUP

SARLAU
رقم السجل التجاري 120655

5 شارع عقبة رقم 2 اكدال الرباط
حل الشركة

تبعا ملحضر قرار الشريك ال1ح6د)
تقرير تم  (11/05/2021 في)  واملؤرخ 

ما ولي):)
الحل املسبق للشركة.

فؤاد) عزيزي  الس6د  تع6ين 
كمصفي لها.

تم الحل باملقر االجتماعي للشركة)
الكائن في):))

اكدال) (2 رقم) عقبة  شارع  (5
الرباط.
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تم اإلوداع القا 1ني بمقر املحكمة)
 02/06/2021 التجارية بالرباط و1م)

تحت رقم)115070. 
للب6ان
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 CESSIONS DES PARTS
 ET NOMINATIONS DE
 GERANT DATA KEYS

SYSTEME
CAPITAL 10.000 DHS

RC : 64491
بتاريخ حرر  عرفي  عقد   بم1جب 
الشركاء قرر  (2011 سبتمبر) (15 

ما ولي):
العزيز) عبد  حداد  الس6د  قام 
سهما)) (50( أسهمه) جم6ع  بتف1يت 
قزق1ش) الس6دة  لصالح  الشركة  في 

حك6مة.
استقالة الس6د عبد العزيز حداد)

من إدارة الشركة.
قزق1ش) هللا  عبد  الس6د  تع6ين 

مدورا جدودا للشركة.
املحكمة) في  القا 1ني  اإلوداع  تم 
و1 16) (17 بتاريخ) بالرباط  التجارية 
2014)رقم السجل التجاري)64491.
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مكتب أقصبي
مجم1عة ف6دون16ن أ تر اس16 ال

شارع فاس رقم)77،)طنجة
الهاتف):)05.39.32.44.27

OPUS RH
SARL

استقالة املسير
تع6ين مسير جدود

بناء)على محضر الشريك ال1ح6د)
املؤرخ في)4)مارس)2021،)تم ما ولي):

الس6د) استقالة  مالحظة  تمت 
هشام األزرق بتاريخ)4)مارس)2021.

العزيز) عبد  الس6د  تع6ين  تقرر 
حامل) الجنس6ة،) مغربي  الدو1ري،)
رقم) ال1طن6ة  التعريف  بطاقة 
رقم) (،6 بقطاع) قاطن  (،K230645
الرياض،) حي  (،II النخ6ل) شارع  (،2
سنة) ملدة  للشركة  مسيرا  الرباط،)

واحدة قابلة للتجدود.

تم اإلوداع القا 1ني بكتابة ضبط)

بتاريخ بطنجة  التجارية   املحكمة 

31)ماي)2021)تحت رقم)780391.
قصد م1جز وب6ان

ف.)أقصبي
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مكتب أقصبي

عض1 بـ

مجم1عة ف6دون16ن أ تر اس16 ال

شارع فاس رقم)77،)طنجة

الهاتف):)05.39.32.44.27

SAISS KID’S
SARL

تك1ين شركة محدودة املسؤول6ة
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بطنجة)

إعداد) تم  (،2021 و1 16) فاتح  في 

محدودة) لشركة  األسا�سي  القا 1ن 

خصائصها تتخلص   املسؤول6ة،)

كما ولي):

اسم) الشركة  تتخذ  (: التسم6ة)

SAISS KID’S SARL

وتمثل م1ض1ع) (: م1ض1ع الشركة)

الشركة في ق6امها لفائدتها في املغرب)

بب6ع قطع األثاث بالتقس6ط.

العمل6ات) جم6ع  عام،) وبشكل 

واملال6ة،) والصناع6ة  التجارية 

باملنق1الت،) واملتعلقة  والعقارية 

بأحد) مباشر  بشكل  املرتبطة 

من) والتي  أعاله،) املذك1رة  امل1اض6ع 

شأنها أن تسهم في تط1ير الشركة.

حدد) (: للشركة) الرئي�سي  املقر 

املقر الرئي�سي للشركة بطنجة،)شارع)

فاس،)رقم)77،)املكتب رقم)1.

مدة الشركة):)99)سنة ابتداء)من)

تاريخ تك1ينها النهائي.

رأسمال) حدد  (: الشركة) رأسمال 

درهم،) (100.000 مبلغ) في  الشركة 

حصة في الشركة) (1000 مقسما إلى)

بق6مة)100)درهم لكل حصة،)مخ1لة)

كما ولي):

أقصبي ف6صل)500)حصة.

النجار إجالل)500)حصة.

الشركة) يسير  (: التس6ير) ه6ئة 

شخص ذاتي واحد أو عدة أشخاص)

ال،) أم  شركاء) كا 1ا  س1اء) ذات6ين،)

بصفته مسيرا.

ملدة) للشركة  مسيرون  عين  وعد 

غير محددة):

مغربي) ف6صل،) أقصبي  الس6دة 

في) م1ل1د  شركة،) مسير  الجنس6ة،)

بطاقة) حامل  (،1957 سبتمبر) (11

(،K56523 رقم) ال1طن6ة  التعريف 

قاطن بطنجة،)حي املجاهدون،)تجزئة)

فالح.

مغرب6ة) إجالل،) النجار  والس6دة 

الجنس6ة،)مسيرة شركة،)م1ل1دة في)3 

مارس)1957،)حاملة بطاقة التعريف)

قاطنة) (،K5232 رقم) ال1طن6ة 

بطنجة،)حي املجاهدون،)تجزئة فالح.

االحت6اطي) خصم  بعد  (: األرباح)

الصاف6ة) األرباح  ت1زع  القا 1ني،)

التي) بحسب الحصص  الشركاء) بين 

وملك1نها في الشركة.

تم اإلوداع القا 1ني بكتابة ضبط)

بتاريخ بطنجة،) التجارية   املحكمة 

2)و1 16)2021.
قصد م1جز وب6ان

ف6صل أقصبي
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اكاك1 تا

شارع ابن العربي رقم)26)عمارة املستقبل

الحي الصناعي)-)أكادور

SOCIETE FEEL INTERIEUR
SARLAU

حل قبل األوان
غير) العام  الجمع  بم1جب  قرر 

أكت1بر) (21 بتاريخ) املنعقد  العادي 

2019)ما ولي):

 STE FEEL األوان) قبل  حل 

INTERIEUR SARLAU

 MERCIER ANNE(تع6ين الس6دة

حساب) لتصف6ة  (MARIE AMELIE

الشركة.

ف6ه) س6صفى  الذي  املقر  تع6ين 

حساب الشركة.

 C/O N°54 RUE IBN AL

 ARABI APP N°26 IMM AL

.MOUSTAKBAL - AGADIR

بكتابة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

بأكادور) التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم) تحت  (2020 فبراور) (21 بتاريخ)

.89677

السجل التجاري رقم)29811.

255 P

 SOCIETE ATBAK

AL AKHAOUAT
SARL

حل قبل األوان
غير) العام  الجمع  بم1جب  قرر 

أكت1بر) (25 بتاريخ) املنعقد  العادي 

2018)ما ولي):

 STE ATBAK األوان) قبل  حل 

.AL AKHAOUAT SARL

تع6ين الس6دة  ب1 سعاد لتصف6ة)

حساب الشركة.

ف6ه) س6صفى  الذي  املقر  تع6ين 
 13 رقم) (348 ز قة) الشركة  حساب 

امسر ات أكادور.

بكتابة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

بأكادور) التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم) تحت  (2019 وناور) (7 بتاريخ)

.80420

السجل التجاري رقم)27647.
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SOCIETE LEETHUB
SARL

برأسمال : 10.000 درهم
رقم 6 مكرر، الطابق السفلي

بل1ك د،)شارع)21)غشت،)خريبكة

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

سنت) (2021 ماي) (27 في) بخريبكة 

ذات) لشركة  األساس6ة  الق1ا ين 

املميزات) لها  محدودة  مسؤول6ة 

التال6ة):

 SOCIETE LEETHUB (: التسم6ة)

SARL))ش.ذ.م.م).
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تقن6ات) تط1ير  (: امل1ض1ع)

املعل1م6ات.

 D E V E L O P P E M E N T

 DES APPLICATIONS

.INFORMATIQUES
مكرر،) (6 رقم) (: االجتماعي) املقر 

 21 شارع) بل1ك د،) الطابق السفلي،)

غشت،)خريبكة.

الشركة) صالح6ة  مدة  (: املدة)

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 حددت في)

في) إلى  التجاري  السجل  في  تسج6لها 

في) أو  ألوا ه  السابق  اال حالل  حالة 

حالة التمدود.

 10.000 (: االجتماعي) الرأسمال 

درهم م1زعة إلى)100)حصة من فئة)

100)درهم للحصة واملنس1بة كالتالي)

إلى):

حسام الصدوق):)25)حصة.

املهدي عبد الناصر):)25)حصة.

حسام الدون مداني):)25)حصة.

ا 1ر السع6د):)25)حصة.
الصدوق) حسام  عين  (: التس6ير)

مسير للشركة ملدة غير محددة.

كتابة) لدى  القا 1ني  اإلوداع  تم 

الضبط باملحكمة االبتدائ6ة بخريبكة)

بتاريخ)31)ماي)2021)تحت رقم)256 

وبالسجل التجاري تحت رقم)7079.
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ECOMMIX
ش.م.م

تعدوالت قا 1 6ة
للجمع) رسمي  محضر  بمقت�سى 

بتاريخ املسجل  االستثنائي   العام 

 ECOMMIX شركة) (2021 ماي) (12

محدودة،) مسؤول6ة  ذات  شركة 
ومقرها) درهم  (100.000 رأسمالها)

املريني) حسن  أب1  شارع  االجتماعي 

حمرية) (25 شقة) (2 أميرة) عمارة 

مكناس قرر ما ولي):

إلى) للشركة  االجتماعي  املقر   قل 

 19 برقم) الكائن  الكراج  (: العن1ان)
ز قة)14)حي أطلس)1)مكناس.

تعدول القا 1ني األسا�سي.

كتابة) لدى  القا 1ني  اإلوداع  تم 

الضبط باملحكمة التجارية بمكناس)

  2659 2021)تحت رقم) 31)ماي) و1م)

بالسجل التجاري رقم))48023.
بمثابة مقتطف وب6ان
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M.H.LIRE
تك1ين شركة ذات مسؤول6ة محدودة
و1م بالرباط  عرفي  لعقد   تبعا 

25)مارس)2021)تم إنشاء)شركة ذات)

املميزات) ذات  محدودة،) مسؤول6ة 

التال6ة):

اسم) أخذت  الشركة  (: االسم)

.M.H.LIRE SARL

كل) منهي  سندوك  (: األهداف)

األعمال الخاصة بالبناء.

املال6ة،) التجارية،) العمل6ات  كل 

املرتبطة) والصناع6ة،) والعقارية 

بأهداف) مباشرة  غير  أو  مباشرة 

الشركة.

م1الي) ز قة  (: االجتماعي) املقر 

 8 شقة) (30 عمارة) ل1ك6لي  احمد 

حسان الرباط.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التسج6ل بالسجل التجاري.

 100.000 في) حدد  (: الرأسمال)

حصة) (1000 إلى) مقسم  درهم 

اجتماع6ة كلها محررة  قدا من طرف)

الشركاء):

 50.000 مالك) سهام  الس6دة 

درهم.

 50.000 مم1ح) مريم  الس6دة 

درهم.

السنة) (: االجتماع6ة) السنة 

االجتماع6ة تبتدئ من فاتح وناور إلى)

غاوة)31)ديسمبر من كل سنة.

التس6ير):)الشركة مسيرة من طرف)

الس6د الهبري مم1ح.

األرباح):)بعد خصم)5%)لالحت6اط)

القا 1ني،)الباقي و1زع أو وؤجل حسب)

قرارات الجمع6ة العامة العادوة.

اإلوداع) تم  (: القا 1ني) اإلوداع 

التجارية) املحكمة  لدى  القا 1ني 

و1م (115006 رقم) تحت   بالرباط 

31)ماي)2021.
عن النسخة والنص
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LJS CONTRACTORS

SARL AU

بمقت�سى عقد عرفي املؤرخ بتاريخ)

3)ماي)2021)واملسجل بالرباط بتاريخ)

شركة) ( تأسيس) تم  (2021 ماي) (17

بالشريك) املحدودة  املسؤول6ة  ذات 

ال1ح6د تحمل الخصائص التال6ة):

 LJS CONTRACTORS(:(التسم6ة

املسؤول6ة) ذات  شركة  (SARL AU

املحدودة بالشريك ال1ح6د.

مقاول البناء) (: الهدف االجتماعي)

(- الصباغة) (- ته6ئة) إعادة  (- ته6ئة) (-

أعمال مختلفة.

ز قة) (،4 (: عن1ان املقر االجتماعي)

الطابق) (،7 رقم) الشقة  زيز،) واد 

الثالث،)أكدال،)الرباط.

 100.000 (: الشركة) رأسمال 

1000)حصة بق6مة) درهم مقسم إلى)

درهم للحصة ال1احدة مكتتبة) (100

:)الس6د هشام إملير) ومحررة بالكامل)

 100.000 اجتماع6ة) حصة  (1000

درهم.

ويسيرها) الشركة  ودور  (: التس6ير)

الس6د هشام إملير ملدة غير محدودة.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

وضع السجل التجاري.

من فاتح وناور إلى) (: السنة املال6ة)

31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسج6ل.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

و1 16) (2 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2021)رقم التق66د بالسجل التجاري)

.115073
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كوكال الشمال
شركة ذات مسؤول6ة محدودة
رأس املال : 24.000.000 درهم

املقر االجتماعي : 76، شارع أنع6مة - 
أوالد م6م1ن، الناض1ر

السجل التجاري رقم 8175
الناض1ر

بم1جب شروط الجمع6ة العامة)
غير العادوة للمساهمين املنعقدة في)
النح1) على  تقرر  (2020 20) 1فمبر)

التالي):
الفقرة) تعدول  وي1افق على  وقرر 
3)من املادة)12)من النظام األسا�سي،)

والتي ستك1ن على النح1 التالي):
-)أسهم الشركة القابلة) (3 الفقرة)

للتح1يل عن طريق امليراث.
وورثة) املستف6دون  وتمتع  ال  (- أ)
الشركاء،) بصفة  املت1فى  الشريك 
م1افقة) على  وحصل1ا  أن  ويجب 
الذون ومثل1ن ثالثة) أغلب6ة الشركاء)

أرباع األسهم على األقل.
ب)-)ال1رثة املرف1ض1ن،)أو الذون)
ال وريدون حصصا في الشركة،)وجب)
على الشركاء)االستح1اذ على األسهم)
من) أشهر  ثالثة  أقصاها  مدة  خالل 
الرفض.)وج1ز تمدود هذه املدة بقرار)
مسير) طلب  على  بناء) املحكمة  من 

الشركة.
تع1يضا) ال1رثة  يستحق  (- ت)
الشريك) حصص  لق6مة  مساويا 
املت1فى ودفعه مشترو األسهم.)سيتم)
تحدود هذا التع1يض بق6مة األسهم)
في و1م ال1فاة،)إما عن طريق االتفاق)
قبل) من  أو  الطرفين،) بين  املتبادل 
خبير تتحمل الشركة تكال6فه،)ويمكن)
 24 فترة) غض1ن  في  التع1يض  دفع 
حالة صدور حكم قضائي) في  شهرا 

بناء)على طلب مسير الشركة.
وقرر وي1افق على تنس6ق النظام)

األسا�سي للشركة واعتماد.
تم اإلوداع القا 1ني لدى املحكمة)
االبتدائ6ة بالناض1ر تحت رقم)3852 

بتاريخ)30)ديسمبر)2020.
قصد النشر واإلعالن
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ماكينوكس
شركة ذات مسؤول6ة محدودة

رأس املال : 25900000.00 درهم
املقر االجتماعي : 98 شارع أنع6مه - 

أوالد م6م1ن - الناظ1ر
السجل التجاري رقم 12315

الناظ1ر
بم1جب شروط الجمع6ة العامة)
غير العادوة للمساهمين املنعقدة في)
النح1) على  تقرر  (2020 20) 1فمبر)

التالي):
تعدول) على  وي1افق  وقرر  (- (1  
النظام) من  (12 املادة) من  (3 الفقرة)
النح1) والتي ستك1ن على  األسا�سي،)

التالي):
-)أسهم الشركة القابلة) (3 الفقرة)

للتح1يل عن طريق امليراث.
وورثة) املستف6دون  وتمتع  ال  (- أ)
الشركاء،) بصفة  املت1فى  الشريك 
م1افقة) على  وحصل1ا  أن  ويجب 
الذون ومثل1ن ثالثة) أغلب6ة الشركاء)

أرباع األسهم على األقل.
ب)-)ال1رثة املرف1ض1ن،)أو الذون)
ال وريدون حصصا في الشركة،)وجب)
على الشركاء)االستح1اذ على األسهم)
من) أشهر  ثالثة  أقصاها  مدة  خالل 
الرفض.)وج1ز تمدود هذه املدة بقرار)
مسير) طلب  على  بناء) املحكمة  من 

الشركة.
تع1يضا) ال1رثة  يستحق  (- ت)
الشريك) حصص  لق6مة  مساويا 
املت1فى ودفعه مشترو األسهم.)سيتم)
تحدود هذا التع1يض بق6مة األسهم)
في و1م ال1فاة،)إما عن طريق االتفاق)
قبل) من  أو  الطرفين،) بين  املتبادل 
خبير تتحمل الشركة تكال6فه،)ويمكن)
 24 فترة) غض1ن  في  التع1يض  دفع 
حالة صدور حكم قضائي) في  شهرا 

بناء)على طلب مسير الشركة.
تنس6ق) على  وي1افق  وقرر  (: (2  

النظام األسا�سي للشركة واعتماد.
تم اإلوداع القا 1ني لدى املحكمة)
 3851 االبتدائ6ة بالناظ1ر تحت رقم)

بتاريخ)30)ديسمبر)2020.
قصد النشر واإلعالن
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شركة سوفوميت
إنشاء شركة ذات مسؤول6ة محدودة
بتاريخ خاص  عقد   بم1جب 

وضع) تم  (،2020 19) 1فمبر)

متضمنا) للشركة،) األسا�سي  النظام 

الخصائص التال6ة):)

االسم):)شركة س1ف1م6ت.

الغرض):)غرض الشركة

معالجة وسبك املعادن الحدودوة)

وغير الحدودوة.

تصن6ع قضبان وسبائك األملن16م)

والصلب.

سحب األملن16م.

امل1اد) جم6ع  وتصدور  استيراد 

املصنعة) النهائ6ة و صف  واملنتجات 

واألملن16م واملنتجات الحدودوة.

باإلضافة إلى املشاركة املباشرة أو)

غير املباشرة بأي شكل من األشكال)

تحق6ق) إلى  تسعى  التي  الشركات  في 

وفي) صلة،) ذات  أو  مماثلة  أهداف 

بشكل) املرتبطة  العمل6ات  جم6ع 

كل6ا أو جزئ6ا،) مباشر أو غير مباشر،)
ب1احدة أو أكثر من العمل6ات األخرى)

أجل) من  وذلك  أعاله  إليها  املشار 

النشاط) وتعزيز  وتسه6ل  تط1ير 

االجتماعي.

املقر االجتماعي):)98)شارع أنع6مة)

-)أوالد م6م1ن،)الناض1ر.

املدة):)99)سنة من تاريخ التأسيس.
تم تحدود رأس املال) (: رأس املال)

مقسما) درهم،) (5.000.000 بمبلغ)

درهم) (100 بق6مة) سهم  (50000 إلى)

بالكامل) ومدف1ع  مشترك  للسهم،)

النح1 على  النقدوة  املساهمات   في 

التالي):

 14250 محمادي) أكاوي  الس6د 

سهم اجتماعي.

محمد) ب1فاودا  أكاوي  الس6د 

14250)سهم اجتماعي.

14250)سهم) الس6د أكاوي رش6د)

اجتماعي.

 7250 الس6د أكاوي عبد الحك6م)

سهم اجتماعي.

اإلدارة):)وتم ضمان إدارة الشركة)

دون تحدود املدة من قبل السادة):)

ب1فاودا) أكاوي  محمادي،) أكاوي 

إدارة) إطار  في  رش6د  أكاوي  محمد،)

القا 1 6ة) الصالح6ات  بكل  الشركة 

النظام) في  عليها  منص1ص  والتي 

تلتزم) وس1ف  للشركة  األسا�سي 

أحد) من  وح6د  بت1ق6ع  الشركة 

املدورين املشاركين.

من فاتح وناور إلى) (: السنة املال6ة)

31)ديسمبر.

الف1ائد):)بعد خصم االحت6اط6ات)

النظام6ة،)سيتم ت1زيع الرص6د على)

الشركاء)بما وتناسب مع مساهماتهم.

اإلوداع) تم  (: القا 1ني) اإلوداع 

االبتدائ6ة) املحكمة  لدى  القا 1ني 

بالناض1ر بتاريخ)2)أبريل)2021)برقم)

.253
قصد النشر واإلعالن
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كوكال
شركة ذات مسؤول6ة محدودة

رأس املال : 5.200.000 درهم

املقر االجتماعي : قطعة 15 املنطقة 

الصناع6ة، سل1ان

السجل التجاري رقم 5221

الناض1ر

بم1جب شروط الجمع6ة العامة)

غير العادوة للمساهمين املنعقدة في)

النح1) على  تقرر  (2020 20) 1فمبر)

التالي):

وقرر وي1افق على زيادة رأس املال)

 5.200.000 من) املال  رأس  لزيادة 

طريق) عن  (،9.200.000 إلى) درهم 

40000)سهم جدود من  فس) إنشاء)

 100 البالغة) القدومة  األسهم  رتبة 

قدره) إجمالي  بمبلغ  منها  لكل  درهم 

بالكامل) مكتتب  درهم،) (4.000.000

إدراج) طريق  عن  بالكامل،) ومدف1ع 

فرق إعادة التق66م بمبلغ)3.982.000 

درهم.

في) للنت6جة  الجزئي  التضمين 

 18.000 بمبلغ) املحتجزة  األرباح 

درهم.

وت1زع بما وتناسب مع األسهم التي)

وملكها كل مساهم في رأس املال وتقرر)

االكتتاب في)40000)سهم جدود على)

النح1 التالي):

 12000 محمدي) أكاوي  الس6د 

سهم.

محمد) ب1ف6دة  أكاوي  الس6د 

12000)سهم.

الس6د أكاوي رش6د)12000)سهم.

 4000 الس6د أكاوي عبد الحك6م)

سهم.

 ت6جة لهذا القرار،)يعدل املادة)7 

والتي ستك1ن) النظام األسا�سي،) من 

 افذة املفع1ل به،)على النح1 التالي):

املادة)7)-)الرأسمال

بمبلغ) املال  رأس  تحدود  تم 

إلى) مقسم  درهم،) (9.200.000

درهم) (100 بحد أدنى) 92000)سهم،)

على) األسهم  ت1زيع  وتم  منهما،) لكل 

النح1 التالي):

 27600 محمدي) أكاوي  الس6د 

سهم اجتماعي.

محمد) ب1فاودا  أكاوي  الس6د 

27600)سهم اجتماعي.

27600)سهم) الس6د أكاوي رش6د)

اجتماعي.

 9200 الس6د أكاوي عبد الكريم)

سهم اجتماعي.

الفقرة) تعدول  وي1افق على  وقرر 

3)من املادة)12)من النظام األسا�سي،)

والتي ستك1ن على النح1 التالي):

-)أسهم الشركة القابلة) (3 الفقرة)

للتح1يل عن طريق امليراث.

وورثة) املستف6دون  وتمتع  ال 

الشركاء،) بصفة  املت1فى  الشريك 

م1افقة) على  وحصل1ا  أن  ويجب 

الذون ومثل1ن ثالثة) أغلب6ة الشركاء)

أرباع األسهم على األقل.
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ال) الذون  أو  املرف1ض1ن،) ال1رثة 
وجب) الشركة،) في  حصصا  وريدون 
على الشركاء)االستح1اذ على األسهم)
من) أشهر  ثالثة  أقصاها  مدة  خالل 
الرفض.)وج1ز تمدود هذه املدة بقرار)
مسير) طلب  على  بناء) املحكمة  من 

الشركة.
مساويا) تع1يضا  ال1رثة  يستحق 
املت1فى) الشريك  حصص  لق6مة 
ودفعه مشترو األسهم.)سيتم تحدود)
في) األسهم  بق6مة  التع1يض  هذا 
االتفاق) طريق  عن  إما  ال1فاة،) و1م 
قبل) من  أو  الطرفين،) بين  املتبادل 
تكال6فه،) الشركة  تتحمل  خبير 
ويمكن دفع التع1يض في غض1ن فترة)
24)شهرا في حالة صدور حكم قضائي)

بناء)على طلب مسير الشركة.
وقرر وي1افق على تنس6ق النظام)

األسا�سي للشركة واعتماد.
تم اإلوداع القا 1ني لدى املحكمة)
االبتدائ6ة بالناض1ر تحت رقم)3853 

بتاريخ)30)ديسمبر)2020.
قصد النشر واإلعالن

264 P

ARP-BENGUERIR شركة
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

شريك وح6د 
تأسيس

بمقت�سى عقد عرفي عرفي مسجل)
قد) بالرباط  (2021 أبريل) (28 بتاريخ)
مسؤول6ة) ذات  شركة  تأسيس  تم 
محدودة ذات شريك وح6د باملميزات)

التال6ة):
 ARP-BENGUERIR (: التسم6ة)

.SARL AU
الهدف االجتماعي):)فنادق وإقامة.
في) حدد  (: الشركة) رأسمال 
10.000)درهم م1زعة إلى)100)حصة)
قد تم) درهم،) (100 اجتماع6ة بق6مة)
للشريك) وإسنادها  بأكملها  تحريرها 

.ARP SARL(ال1ح6د شركة
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع)

السجل التجاري.

وناور) فاتح  من  (: املال6ة) السنة 
ديسمبر ما عدا السنة األولى) (31 إلى)

تبتدئ من تاريخ التسج6ل.
الحي) (،78 (: االجتماعي) املقر 

الصناعي،)التقدم،)الرباط.
:)تسير الشركة من طرف) التس6ير)
الرتابي الحامل) الس6د محمد عادل 
رقم) ال1طن6ة  التعريف  لبطاقة 

BE77444)وذلك ملدة غير محدودة.
باملحكمة) التجاري  السجل  رقم 

التجارية بالرباط):)115077.
مقتطف من أجل اإلشهار
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CAUDIGEF FIDUCIAIRE SARL
 Avenue(des(Far,(appt(N°(1,(C.Y.M, 920

- Rabat
Tél. : 05.37.79.55.73
Fax : 05.37.79.55.73

MED ALU
SARL.AU

شارع عمر بن الخطاب، عمارة 44
رقم 6، تمارة

السجل التجاري بالرباط
رقم 95283

الجمع) مداوالت  بمقت�سى 
بتاريخ املنعقد  االستثنائي   العام 
تحت املسجلة  (،2021 أبريل) (8 

 RE202100182132046 (: رقم)
بتاريخ)4)ماي)2021)قرر ما ولي):

رأسمال) رفع  على  امل1افقة 
 MED ALU SARL AU ( الشركة)
بمبلغ)1.400.000)درهم مقتطعة من)
حساب االحت6اط6ات للشركة):)ليرتفع)
 100.000 رأسمال الشركة من مبلغ)
درهم) (1.500.000 مبلغ) إلى  درهم 
ب) اإلدري�سي  و1سف  الس6د  لفائدة 

15.000)حصة.
والسابع) السادس  الفصل  تغ6ير 
ب) (: من القا 1ن األسا�سي املتعلقين)

الحصص والرأسمال االجتماعي.
بكتابة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 
 2021 و1 16) فاتح  بتاريخ  بالرباط 

تحت رقم)115053.
قصد النشر واإلعالن
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FIDUCIAIRE T.Z MISSION ET CONSEIL

Y A R IMMOBILIER
SARL

تأسيس شركة ذ.م.م.
تم تأسيس) بمقت�سى عقد عرفي،)

محدودة)) مسؤول6ة  ذات  شركة 

ش.ذ.م.م.

 Y A R (: االجتماعي) اللقب 

IMMOBILIER SARL

الشركاء)واملساهم1ن):

مصدق،) ا اس  محمد  الس6د 

ب.و.ط)D605886)ب)500)سهم.

 D853975(،الس6د واسين مصدق

ب)5)أسهم.

الس6دة واسمين مصدق،)ب.و.ط)

ب)250)سهم.

ب.و.ط) مصدق،) غ6ته  الس6دة 

AA89359)ب)245)سهم.

املسيران ال1ح6دان):)

محمد ا اس مصدق.

واسين مصدق.
رأس املال):)100.000)درهم.

النشاط):

منشأ وتط1ير العقارات.

املنشآت الس6اح6ة.

املدة):)99)سنة.
فرنسا) شارع  (45 رقم) (: العن1ان)

عمارة)8)أكدال الرباط.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

و1 16) (2 بتاريخ) بالرباط  التجارية 
التجاري) السجل  رقم  تحت  (2021

.152431

267 P

فرست كالص
ش.م.م

417، شارع دريس الحارتي قرية 

الجماعة، الدار الب6ضاء

حل مسبق للشركة وختام التصف6ة
الصادر) اإلعالن  في  خطأ  تسرب 

بالجريدة الرسم6ة عدد)5653)بتاريخ)

(،4391 صفحة) (،2021 مارس) (3

98P،)وه1 كما ولي):

الس6د) للشركة  املصفي  تع6ين 
الس6د) ه1  والصح6ح  هشام  ه1اري 

محمد فتحي.
سيتم اإلوداع القا 1ني لدى كتابة)
بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 

الب6ضاء.
للخالصة والب6ان

محمد فتحي

268 P

بوكنطكس
ش.م.م

19، ز قة 117، حي م1الي عبد هللا
عين الشق، الدار الب6ضاء

حل مسبق للشركة وختام التصف6ة
الصادر) اإلعالن  في  خطأ  تسرب 
بالجريدة الرسم6ة عدد)5653)بتاريخ)
(،4391 صفحة) (،2021 مارس) (3

97P،)وه1 كما ولي):
الس6د) للشركة  املصفي  تع6ين 
الس6د) ه1  والصح6ح  هشام  ه1اري 

محمد فتحي.
سيتم اإلوداع القا 1ني لدى كتابة)
بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 

الب6ضاء.
للخالصة والب6ان

محمد فتحي

269 P

عقد تسيير حر ألصل تجاري
األشخاص الطب6ع16ن

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
الس6دة) أعطت  (2021 و1 16) (2
خدوجة العسكري حق التس6ير الحر)
بالسجل) املسجل  التجاري  لألصل 
التجاري بمراكش تحت رقم)133568 
 92102101 رقم) املهن6ة  الضريبة 
 47230801 رقم) الضريبي  التعريف 
 MAG2(مقره االجتماعي بمراكش رقم
2أ،) املسيرة) (823 رقم) أدالل  عمارة 
من جنس6ة مغرب6ة والحاملة لبطاقة)
 E327586 رقم) ال1طن6ة  التعريف 
 105 رقم) إيس6ل  بحي  والساكنة 
مراكش،)ملدة سنتين تبتدئ من فاتح)
و1 16)2021)وتنتهي في)31)ماي)2023 
الع1د) الحسين  الس6دون  لفائدة 

وياسين أب1 زيد.
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إن األصل التجاري مخصص لب6ع)
م1اد التجم6ل.

270 P

THE MOVERS
شركة ذات مسؤول6ة محدودة

تأسيس شركة
محرر) عرفي  عقد  بمقت�سى 
بتاريخ البحراوي  عالل   بس6دي 
23)أبريل)2021)تم إنشاء)شركة ذات)
الخاص6ات) ذات  مسؤول6ة محدودة 

التال6ة):
THE MOVERS(:(االسم

ذات) شركة  (: القا 1ني) الشكل 
مسؤول6ة محدودة.

امل1ض1ع االجتماعي):)
لنفسه) والدولي  ال1طني  النقل 

وللغير.
االستيراد والتصدور.

و1م) من  ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
التق66د في السجل التجاري.

عالل) س6دي  (48 الفلين) (: املقر)
البحراوي.

درهم) (100.000 (: الرأسمال)
مقسمةإلى)1000)حصة من فئة)100 

درهم للحصة ال1احدة.
الحصص):

الس6د لعرج أشرف)500)حصة.
الس6د بنطالب سع6د)500)حصة.
أشرف) لعرج  الس6د  (: التس6ير)
غير) ملدة  للشركة  وح6د  كمسير 

محدودة.
السجل التجاري رقم):)895.

من فاتح وناور إلى) (: السنة املال6ة)
31)ديسمبر من كل سنة.

271 P

BLKAZ شركة
SARL ش.م.م للشريك ال1ح6د
مقر الشركة : رقم 5 ز قة طارق
بن زياد حي الرشاد القرية سال
السجل التجاري رقم 27927

العام االستثنائي) الجمع  بم1جب 
املنعقد بتاريخ)4)ماي)2021)صادقت)

الشركة على التعدوالت التال6ة):

حل شركة)BLKAZ SARL)ش.م.م)
للشريك ال1ح6د.

بلكز) الحسين  الس6د  تع6ين 
رقم) ال1طن6ة  للبطاقة  الحامل 
قا 1ني) كمصفي  (AB257494

للشركة.
تحدود مقر التصف6ة في العن1ان)
5)ز قة طارق بن زياد حي) التالي):)رقم)

الرشاد القرية سال.
بكتابة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
بسال) االبتدائ6ة  للمحكمة  الضبط 
بتاريخ)27)ماي)2021)وذلك تحت رقم)

.36696
272 P

MERCUS GROUP
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

رأسمالها : 50.000 درهم
املقر االجتماعي : 374، تجزئة 

اإلسماعل6ة، القن6طرة
السجل التجاري رقم 43117

ت1س6ع نشاط الشركة
تغ6ير تسم6ة الشركة مع
 تأك6د املقر االجتماعي

تح6ين القا 1ن األسا�سي للشركة
العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
 2021 ماي) (5 بتاريخ) العادي  غير 
 MERCUS GROUP - SARL لشركة)

تقرر ما ولي):
نشاط) ت1س6ع  على  املصادقة 

الشركة وذلك بإضافة نشاط):
وس6ط تجاري،)تاجر.

اإلدارية) املعامالت  في   صائح 
للمقاوالت.

االستيراد والتصدور.
تسم6ة) تغ6ير  على  املصادقة 

.YANVEST(:(الشركة لتصبح
إنهاء)عقد ت1طين الشركة،)وتأك6د)
في  فس) للشركة  االجتماعي  املقر 
تجزئة اإلسماعل6ة،) (،374 (: العن1ان)
عقد) إبرام  بعد  وذلك  القن6طرة،)

الكراء)مع مالك املقر.
وذلك) الشركة  رأسمال  إتمام 
18.750)درهم  قدا) بإضافة ما قدره)
اوبريك،) كريم  الس6د  (: لـ) بالنسبة 
بالنسبة) درهم  قدا  و18.750)

ل6صبح) للس6دة الب1عزاوي حف6ظة،)

رأسمال الشركة م1زع كالتالي):

 25.000 اوبريك) كريم  الس6د 

درهم.

حف6ظة) الب1عزاوي  الس6دة 

25.000)درهم.

املجم1ع):)50.000)درهم.

وتح6ين) و4) (3 (،2 الفص1ل) تغ6ير 

القا 1ن األسا�سي للشركة.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

عدد) تحت  بالقن6طرة  االبتدائ6ة 

82449)بتاريخ)17)ماي)2021.

273 P

SOCIETE ZUHRA EVENT

SARL

شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

رأسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : شارع ادريس 

االكبر عمر املختار وم1الي

عبد الرحمان إقامة واسمين م1ل 

رقم 89 القن6طرة

محضر تصف6ة الشركة

مصحح) عام  محضر  بم1جب 

اإلمضاء)بتاريخ)27)ماي)2021 :

تم االتفاق على التصف6ة املسبقة)

ZUHRA EVENT SARL لشركة)

امل1ج1د) االجتماعي  بمقرها  وذلك 

املختار) االكبر عمر  ادريس  ب شارع 

وم1الي عبد الرحمان إقامة واسمين 

م1ل رقم 89 القن6طرة. تمت تصف6ة 

الشركة تحت إشراف الس6دة فاتحي 

م6نة بصفتها رئيسة الشركة.

بكتابة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

االبتدائ6ة) باملحكمة  الضبط 

بتاريخ) (3242 رقم) تحت  بالقن6طرة 

26)ماي)2021.

274 P

STE LARA FREE SERVICE
SARL A AU

 شركة ذات مسؤول6ة محدودة 

ذات شريك وح6د

 املقر االجتماعي : 47، شارع عمر 

ابن العاص، عمارة اسماع6ل، 

مكتب رقم 4، القن6طرة

تأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

اإلمضاءات) ومصحح  (2021 ماي) (3

بمصالح تصح6ح اإلمضاءات ملدونة)

القن6طرة تم إعداد القا 1ن األسا�سي)

لشركة ذات املسؤول6ة املحدودة ذات)

شريك وح6د بامل1اصفات التال6ة):

 STE LARA (: الشركة) تسم6ة 

.FREE SERVICE

شركة) (: الشكل القا 1ني للشركة)

ذات املسؤول6ة املحدودة ذات شريك)

وح6د.

املقر االجتماعي للشركة):)47،)شارع)

اسماع6ل،) عمارة  العاص،) ابن  عمر 

مكتب رقم)4،)القن6طرة.

من) الغرض  (: االجتماعي) الهدف 

أو) املغرب بشكل مباشر  في  الشركة 

لنفسها أو لغيرها) س1اء) غير مباشر،)

أو مساهمة في):

مشغل مقهى)؛

مشغل مطعم)؛

العمل6ات) جم6ع  عام  وبشكل 

التجارية،)املال6ة،)الصناع6ة،)العقارية،)

الحرف6ة،)والخدمات6ة،)جم6عها لحساب)

مباشر) بشكل  واملرتبط   الشركة،)

االجتماعي) بالهدف  مباشر  غير  أو 

لتط1ير الشركة.

املدة):)حددت مدة الشركة في)99 

سنة منذ تاريخ التأسيس.

رأسمال) حدد  (: الشركة) رأسمال 

درهم مقسمة) (100.000 الشركة في)

1000)حصة اجتماع6ة من فئة) على)

100)درهم.

 100.000 غادة) لعراش  الس6دة 

درهم)1000)حصة اجتماع6ة.
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التس6ير):)الشركة يسيرها الس6دة)

لعراش غاذة وذلك ملدة غير محددة.

اإلوداع) تم  (: القا 1ني) اإلوداع 

االبتدائ6ة) باملحكمة  القا 1ني 

ملدونة) التجاري  السجل  بمصلحة 

القن6طرة بتاريخ)26)ماي)2021)تحت)

عدد)60777.
لإلوداع والب6ان

275 P

DELARIVA
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

رأسمالها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : ز قة شالة، زاوية 

ز قة غا دي ومبارك الدكالي، متجر 3 

إقامة مريم، القن6طرة

تأسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالقن6طرة،)تم وضع القا 1ن األسا�سي)

لشركة ذات املسؤول6ة املحدودة ذات)

امل1اصفات التال6ة):

.DELARIVA SARL(:(التسم6ة

ذات) شركة  (: القا 1ني) الشكل 

املسؤول6ة املحدودة.
املقر االجتماعي):)ز قة شالة،)زاوية)

ز قة غا دي ومبارك الدكالي،)متجر)3 

إقامة مريم،)القن6طرة.

م1ض1ع الشركة):

صاحب مطعم بسعر ثابت)؛

مستغل مقهى.

رأسمال) حدد  (: الشركة) رأسمال 

درهم) (100.000 مبلغ) في  الشركة 

اجتماع6ة) حصة  (1000 إلى) مقسم 

محررة) لل1احدة،) درهم  (100 بق6مة)

على) وم1زعة  مكتتبة،) بكاملها،)

الشركاء)كالتالي):

 400 الس6د الراشدي زين الدون)

حصة)؛

الس6د فاروق شا ة)400)حصة)؛

الس6د رش6د مهاوري)200)حصة.

املدة):)99)سنة.

التس6ير):)أسند إلى الس6د الراشدي)

زين الدون وإلى الس6د فاروق شا ة.

من فاتح وناور إلى) (: السنة املال6ة)

31)ديسمبر.
التجاري) بالسجل  التق66د  تم 

باملحكمة االبتدائ6ة بالقن6طرة تحت)
رقم)60783)بتاريخ)28)ماي)2021.

276 P

 GLOBAL METALLIQUE

 DE L’INDUSTRIE

 ET ISOLATION

 INTERNATIONAL
GM3I

شركة ذات املسؤول6ة املحدودة
رأسمالها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : 361 بل1ك L، اوالد 

اوج6د، القن6طرة

تأسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالقن6طرة،)تم وضع القا 1ن األسا�سي)

لشركة ذات املسؤول6ة املحدودة ذات)

امل1اصفات التال6ة):

 GLOBAL (: التسم6ة)

 METALLIQUE DE

 L’INDUSTRIE ET ISOLATION

.INTERNATIONAL GM3I  SARL

ذات) شركة  (: القا 1ني) الشكل 

املسؤول6ة املحدودة.

 ،L بل1ك   361 (: االجتماعي) املقر 

اوالد اوج6د، القن6طرة.

م1ض1ع الشركة):

املقاولة في املنشآة املعد 6ة)؛

أو) املختلفة  األشغال  في  املقاولة 

البناء.
رأسمال) حدد  (: الشركة) رأسمال 

درهم) (100.000 مبلغ) في  الشركة 

اجتماع6ة) حصة  (1000 إلى) مقسم 

محررة) لل1احدة،) درهم  (100 بق6مة)

على) وم1زعة  مكتتبة،) بكاملها،)

الشركاء)كالتالي):

الس6د ركاز عبد الجل6ل)250)حصة)؛

الس6د عشير عبد هللا)250)حصة)؛

 250 الس6د القا�سي عبد العزيز)

حصة)؛

الس6د صابر عبد هللا)250)حصة.

املدة):)99)سنة.

التس6ير):)أسند إلى الس6د ركاز عبد)

الجل6ل.

من فاتح وناور إلى) (: السنة املال6ة)

31)ديسمبر.
التجاري) بالسجل  التق66د  تم 

باملحكمة االبتدائ6ة بالقن6طرة تحت)

رقم)60759)بتاريخ)27)ماي)2021.

277 P

FIDVONET SARL

STE TRANS BOIS VERT
SARL AU

AU(CAPITAL(DE 100.000 DHS

 SIEGE(SOCIAL : LOT(EL(WAHDA

 II(GPE 40 BLOC(N°232 SIDI

YAHIA GHARB

زيادة في رأس املال
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بس6دي)

2021)تم تحدود) 27)ماي) وحي بتاريخ)

ذات) لشركة  للمحضر  تبعا  ولي  ما 

مسؤول6ة محدودة لشريك وح6د والتي)

تحمل الخصائص التال6ة):

 100.000 زيادة في رأس املال من)

درهم إلى)900.000)درهم.

كتابة) لدى  القا 1ني  اإلوداع  تم 

الضبط باملحكمة االبتدائ6ة بس6دي)

تحت) (2021 ماي) (30 سل6مان بتاريخ)

رقم)2021/143.
للضبط والنشر

278 P

STE PIECE EL MAIDLI
SARL AU

التأسيس
العرفي) العقد  شروط  حسب 

تم تأسيس) (،2021 أبريل) (29 بتاريخ)

محدودة) لشركة  األسا�سي  النظام 

وذلك) ال1ح6د  لشريك  املسؤول6ة 

حسب املميزات التال6ة):

 STE PIECE EL (: التسم6ة) (- (1

.MAIDLI SARL AU

شركة) (: القا 1ني) الشكل  (- (2
محدودة املسؤول6ة لشريك ال1ح6د.

:)عين درويج،) 3)-)املقر االجتماعي)
إقل6م وزان.

4)-)الغرض والغاوة):
ب6ع قطع ومعدات الس6ارات)؛

ب6ع الزي1ت الصناع6ة.
5)-)املدة):)99)سنة ابتداء)من تاريخ)
تسج6ل الشركة في السجل التجاري.

6)-)رأس املال الخاص):)100.000 
حصة) (1000 على) مقسمة  درهم 
لكل) درهم  (100 فئة) من  اجتماع6ة 

حصة في ح1زة الشريك ال1ح6د):
الحامل) املعذلي  ب6ل،) الس6د 
رقم) ال1طن6ة  التعريف  لبطاقة 

GM133578 1000)حصة.
ابتداء) (: االجتماع6ة) السنة  (- (7
31)ديسمبر من كل) من فاتح وناور إلى)

سنة.
الس6د  ب6ل املعذلي) (: املدورية) (- (8

ملدة غير محدودة.
باملحكمة) تم  (: القا 1ني) اإلوداع 
بتاريخ) بلقصيري  مشرع  االبتدائ6ة 
2021)رقم السجل التجاري) 26)ماي)

.1781
279 P

 OKAFID SARL
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE

AU CAPITAL DE 100.000 DHS

 31-39 RUE SEBTA RESIDENCE RIAD B
N°7 KENITRA //I.F : 29153486

CNSS : 9095903//T.P : 20806307
R.C 37789

 SOSIETE MONDIALE
 DE L’INDUSTRIE ET DE

COMMERCE
SARL

شركة ذات املسؤول6ة املحدودة
مقرها االجتماعي):)100)شارع م1الي)

 عبد العزيز إقامة  دى)5)مكتب
رقم)6)القن6طرة

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
 2021 5)مارس) االستثنائي املنعقد و1م)
 SOSIETE لشركة) املسير  املجلس  قرر 
 MONDIALE DE L’INDUSTRIE
ذات) شركة  (ET DE COMMERCE



عدد)5668 - 5)ذو القعدة)1442 )16)و1 16)2021)الجريدة الرسمية   12212

 املسؤول6ة املحدودة رأسمالها)100.000

درهم للحصة) (100 درهم مقسم إلى)

ال1احدة مقرها االجتماعي بالقن6طرة)

شارع م1الي عبد العزيز إقامة) (100

 دى)5)مكتب رقم)6)ومحررة بالسجل)

التجاري تحت رقم)45155)ما ولي):

للس6د) ممل1كة  سهما  (250  قل)

 BOULAJOUL MOHAMMED

 EL HARTI الس6د) لصالح  (HAJJI

.MOHAMED

للس6د) ممل1كة  سهما  (250  قل)

لصالح الس6د) (YANG MENCHAN

.ZHANG JIAMING

للس6د) ممل1كة  سهما  (250  قل)

الس6د) لصالح  (QIN TIEQIANG

.QIN TIELIANG

 BOULAJOUL الس6د) استقالة 

 QIN(والس6د(MOHAMMED HAJJI

TIEQIANG)وتع6ين مسيرون جدودون)

 EL HARTI MOHAMED الس6د)

.ZHANG JIAMING(والس6د

كتابة) لدى  القا 1ني  اإلوداع  تم 

االبتدائ6ة) باملحكمة  الضبط 

 2021 أبريل) فاتح  بتاريخ  بالقن6طرة 

تحت رقم)2335.
للضبط والنشر

280 P

SALADINO TRANS
بمقت�سى العقد العرفي املحرر في)

القن6طرة بتاريخ)28)أبريل)2021،)تم)

االتفاق على القا 1ن األسا�سي لشركة)

ذات الخصائص التال6ة):

.SALADINO TRANS(:(التسم6ة

ذات) شركة  (: القا 1ني) الشكل 

الشريك) ذات  املحدودة  املسؤول6ة 

ال1احد.

الغرض):)

 قل األشخاص)؛

جم6ع أ 1اع النقل.

املقر االجتماعي):)48،)شارع أب1 بكر)

 الصدوق،)إقامة اومان،)مكتب رقم)2،)

القن6طرة.

درهم) (100.000 (: الرأسمال)

حصة اجتماع6ة) (1000 مقسمة إلى)

بق6مة)100)درهم للحصة ال1احدة.

السنة االجتماع6ة):)من فاتح وناور)

إلى)31)ديسمبر من كل سنة.

5)االحت6اطي القا 1ني) (%(: األرباح)

والباقي بعد املداولة.

لتس6ير) قا 1 6ا  عين  (: التس6ير)

الس6د) (: الشركة وملدة غير محدودة)

ب6اض صالح الدون.

املحكمة) في  الشركة  تسج6ل  تم 

ماي) (27 االبتدائ6ة بالقن6طرة بتاريخ)

2021)تحت رقم)60755.

281 P

BIO PEARL
ش.ذ.م.م ذات شريك وح6د

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم) (2021 ماي) (27 بالقن6طرة بتاريخ)

تأسيس شركة)BIO PEARL)ش.ذ.م.م)

ذات شريك وح6د):

املقر االجتماعي):)59)إقامة م1الي)

عبد العزيز،)شارع م1الي عبد العزيز)

رقم)4،)القن6طرة.

الهدف االجتماعي):) قل البضائع،)

ت1زيع املنتجات الغذائ6ة)؛

العمل6ات) كل  عامة  وبصفة 

لها) التي  واملال6ة  والعقارية  التجارية 

من) والتي  الشركة  بنشاط  عالقة 

شأنها املساهمة في تنم6ة الشركة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

أسند إلى الس6د صغير) (: التس6ير)

الحسن.

فاتح) من  تبتدئ  (: املال6ة) السنة 

وناور إلى)31)ديسمبر من كل سنة.

رأس املال):)حدد في مبلغ)100.000 

درهم مقسمة إلى)1000)حصة بق6مة)

اكتتابها) سدد  لل1احدة،) درهم  (100

وت1زيعها كالتالي):

الس6د صغير الحسن)1000)حصة.

اإلوداع) تم  (: القا 1ني) اإلوداع 

االبتدائ6ة) املحكمة  لدى  القا 1ني 
التجاري) بالسجل  وق6د  بالقن6طرة 

بتاريخ) (60799 بالقن6طرة تحت رقم)

فاتح و1 16)2021
من أجل املستخرج واإلشارة

282 P

WEST NEGOTRAV
ش.ذ.م.م ذات شريك وح6د

تغ6ير الغرض االجتماعي للشركة
وتصح6ح العن1ان

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم) (2021 ماي) (10 و1م) بالقن6طرة 

تحدود ما ولي تبعا للمحضر.

تحرير) أثناء) تصح6ح خطإ مادي 

الفصل األول من عقد الكراء):)متجر)

الصناع6ة) املنطقة  النس6م،) (4 رقم)

إقامة) (13 شارع) السادس،) شارل 

النس6م،)القن6طرة.

أشغال) (: التالي) النشاط  إضافة 

الطباعة واإلشهار.

كتابة) لدى  القا 1ني  اإلوداع  تم 

االبتدائ6ة) باملحكمة  الضبط 

بالقن6طرة بتاريخ)24)ماي)2021)تحت)

رقم)82588.
للضبط والنشر

283  P

V-ONE
ش.ذ.م.م

تغ6ير الغرض االجتماعي للشركة
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم) (2021 أبريل) (27 و1م) بالقن6طرة 

تحدود ما ولي تبعا للمحضر.

النقل) (: التالي) النشاط  إضافة 

الطرقي للبضائع لحساب اآلخرين.

كتابة) لدى  القا 1ني  اإلوداع  تم 

االبتدائ6ة) باملحكمة  الضبط 

2021)تحت) 4)ماي) بالقن6طرة بتاريخ)

رقم)82278.
للضبط والنشر

284  P

STE KENITRA LOISIRS
SARL
تأسيس

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
 2021 أبريل) (16 بتاريخ) بالقن6طرة،)
تم تأسيس شركة تحمل الخصائص)

التال6ة):
 STE KENITRA (: التسم6ة)

.LOISIRS SARL
ذات) شركة  (: القا 1ني) الشكل 

مسؤول6ة محدودة ش.م.م.
(،3 رقم) مكتب  (: االجتماعي) املقر 
يعق1ب) شارع  (،25 واسمين) إقامة 
عند) )مساكنة  القن6طرة) املنص1ر،)

.(CCAM SARL AU(شركة
أنشطة) (: االجتماعي) الهدف 
استيراد) رياض6ة،) ومهرجا ات 

وتصدور،)التجارة العامة.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.
التس6ير):)أسند إلى الس6دة حسني)
التعريف) لبطاقة  الحاملة  را 6ة،)
مقب1ل) الس6د  أو  (AE200501 رقم)
التعريف) لبطاقة  الحامل  كريم،)

.PY830495
اإلمضاء)للشركة):)وم�سي للشركة)
الحاملة) را 6ة،) حسني  الس6دة 
لبطاقة التعريف رقم)AE200501)أو)
الس6د مقب1ل كريم،)الحامل لبطاقة)

.PY830495(التعريف
فاتح) من  تبتدئ  (: املال6ة) السنة 

وناور إلى)31)ديسمبر من كل سنة.
مبلغ) في  حدد  (: الشركة) رأسمال 
 1000 إلى) مقسمة  درهم  (100.000
لل1احدة،) درهم  (100 بق6مة) حصة 
وت1زيعها) اكتتابها  وتم  ثمنها  سدد 

كالتالي):
الس6دة حسني را 6ة)500)حصة)؛
الس6د مقب1ل كريم)500)حصة.

بالسجل) ق6د  (: بالسجل) التق66د 
االبتدائ6ة) املحكمة  لدى  التجاري 
بتاريخ) (60797 بالقن6طرة تحت رقم)

فاتح و1 16)2021.
285 P
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MATRICE EQUIPEMENT

شركة ذات املسؤول6ة املحدودة 

بشريك وح6د

رأسمالها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : ز قة هرون 

الرش6د، إقامة فردوس رقم 3، 

م6م1زا، القن6طرة

تأسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالقن6طرة،)تم وضع القا 1ن األسا�سي)

املحدودة) املسؤول6ة  ذات  لشركة 

امل1اصفات) ذات  وح6د  بشريك 

التال6ة):

 MATRICE (: التسم6ة)

.EQUIPEMENT SARL AU

ذات) شركة  (: القا 1ني) الشكل 

املسؤول6ة املحدودة بشريك وح6د.

هرون) ز قة  (: االجتماعي) املقر 

(،3 رقم) فردوس  إقامة  الرش6د،)

م6م1زا،)القن6طرة.

م1ض1ع الشركة):

وراقة بالتقس6ط)؛

تاجر.

رأسمال) حدد  (: الشركة) رأسمال 

درهم) (100.000 مبلغ) في  الشركة 

اجتماع6ة) حصة  (1000 إلى) مقسم 

محررة) لل1احدة،) درهم  (100 بق6مة)

على) وم1زعة  مكتتبة،) بكاملها،)

الشركاء)كالتالي):

 1000 الرش6د) املصطفى  الس6د 

حصة.

املدة):)99)سنة.

التس6ير):)أسند إلى الس6د املصطفى)

الرش6د.

من فاتح وناور إلى) (: السنة املال6ة)

31)ديسمبر.

التجاري) بالسجل  التق66د  تم 

باملحكمة االبتدائ6ة بالقن6طرة تحت)

رقم)60807)بتاريخ فاتح و1 16)2021.

286 P

 H.D AGRI
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

رأسمالها : 100.000 درهم
املقر االجتماعي : 47 ز قة عمر ابن 
العاص، إقامة اسماع6ل، مكتب 

رقم 4، القن6طرة
تأسيس شركة

مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 
بالقن6طرة،)تم وضع القا 1ن األسا�سي)
املحدودة) املسؤول6ة  ذات  لشركة 

ذات امل1اصفات التال6ة):
.H.D AGRI  SARL(:(التسم6ة

ذات) شركة  (: القا 1ني) الشكل 
املسؤول6ة املحدودة.

عمر  ز قة   47 (: االجتماعي) املقر 
ابن العاص، إقامة اسماع6ل، مكتب 

رقم 4، القن6طرة.
م1ض1ع الشركة):

تأجير اآلالت الزراع6ة)؛
 قل املستخدمين)؛

املختلفة) األشغال  في   املقاولة 
أو البناء.

رأسمال) حدد  (: الشركة) رأسمال 
درهم) (100.000 مبلغ) في  الشركة 
اجتماع6ة) حصة  (1000 إلى) مقسم 
محررة) لل1احدة،) درهم  (100 بق6مة)
على) وم1زعة  مكتتبة،) بكاملها،)

الشركاء)كالتالي):
الس6د حم6د بيهات)؛

الس6د ادريس كعب1ش.
املدة):)99)سنة.

أسند إلى الس6د حم6د) (: التس6ير)
بيهات وإلى الس6د ادريس كعب1ش.

من فاتح وناور إلى) (: السنة املال6ة)
31)ديسمبر.

التجاري) بالسجل  التق66د  تم 
باملحكمة االبتدائ6ة بالقن6طرة تحت)
رقم)60815)بتاريخ فاتح و1 16)2021.
287 P

ZN-YNS TRANS
SARL

بمقت�سى العقد العرفي املحرر في)
تم) (،2021 و1 16) (2 القن6طرة بتاريخ)
االتفاق على القا 1ن األسا�سي لشركة)

ذات الخصائص التال6ة):

 ZN-YNS TRANS (: التسم6ة)

.SARL

ذات) شركة  (: القا 1ني) الشكل 

املسؤول6ة املحدودة.

الغرض):

النقل الشخ�سي)؛

الرسائل و قل البضائع)؛

النقل املدر�سي.

املركز االجتماعي):)48)شارع أب1 بكر)

(،2 مكتب) إومان،) إقامة  الصدوق،)

القن6طرة.

درهم) (100.000 (: الرأسمال)

حصة اجتماع6ة) (1000 مقسمة إلى)

بق6مة)100)درهم للحصة ال1احدة.

السنة االجتماع6ة):)من فاتح وناور)

إلى)31)ديسمبر من كل سنة.

5)االحت6اطي القا 1ني) (%(: األرباح)

والباقي بعد املداولة.

لتس6ير) قا 1 6ا  عين  (: التس6ير)

الس6د) محدودة  غير  وملدة  الشركة 

.YOUNES ZIANE

املحكمة) في  الشركة  تسج6ل  تم 

و1 16) (2 االبتدائ6ة بالقن6طرة بتاريخ)

2021)تحت رقم)60805.

288 P

ABD NABIL TRANS
SARL

بمقت�سى العقد العرفي املحرر في)

تم) (،2021 و1 16) (2 القن6طرة بتاريخ)

االتفاق على القا 1ن األسا�سي لشركة)

ذات الخصائص التال6ة):

 ABD NABIL TRANS (: التسم6ة)

.SARL

ذات) شركة  (: القا 1ني) الشكل 

املسؤول6ة املحدودة.

الغرض):

النقل الشخ�سي)؛

الرسائل و قل البضائع)؛

النقل املدر�سي.

املركز االجتماعي):)48)شارع أب1 بكر)

(،2 مكتب) إومان،) إقامة  الصدوق،)

القن6طرة.

درهم) (100.000 (: الرأسمال)
حصة اجتماع6ة) (1000 مقسمة إلى)

بق6مة)100)درهم للحصة ال1احدة.
السنة االجتماع6ة):)من فاتح وناور)

إلى)31)ديسمبر من كل سنة.
االحت6اطي القا 1ني) (%5 (: األرباح)

والباقي بعد املداولة.
لتس6ير) قا 1 6ا  عين  (: التس6ير)
الس6د) محدودة  غير  وملدة  الشركة 

.ABDENNEBI KHTATI
املحكمة) في  الشركة  تسج6ل  تم 
و1 16) (2 االبتدائ6ة بالقن6طرة بتاريخ)

2021)تحت رقم)60803.
289 P

 JLAIDI TRANS
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة 

بشريك وح6د
رأسمالها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : تجزئة صالح 
الدون، عمارة 28 شقة 1، تمارة

تأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي مسجل بتمارة،)
تم وضع القا 1ن األسا�سي لشركة ذات)
املسؤول6ة املحدودة بشريك وح6د ذات)

امل1اصفات التال6ة):
 JLAIDI TRANS  SARL(:(التسم6ة

.AU
ذات) شركة  (: القا 1ني) الشكل 

املسؤول6ة املحدودة بشريك وح6د.
صالح  تجزئة   : االجتماعي) املقر 

الدون، عمارة 28 شقة 1، تمارة.
م1ض1ع الشركة):

املقاولة في األومنيبيس)؛
االستيراد والتصدور.

رأسمال) حدد  (: الشركة) رأسمال 
درهم) (100.000 مبلغ) في  الشركة 
اجتماع6ة) حصة  (1000 إلى) مقسم 
محررة) لل1احدة،) درهم  (100 بق6مة)
على) وم1زعة  مكتتبة،) بكاملها،)

الشركاء)كالتالي):
 1000 اجالودي) حسن  الس6د 

حصة.
املدة):)99)سنة.

أسند إلى الس6د حسن) (: التس6ير)
اجالودي.
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من فاتح وناور إلى) (: السنة املال6ة)

31)ديسمبر.
التجاري) بالسجل  التق66د  تم 

باملحكمة التجارية بالرباط تحت رقم)

.133135

290 P

 ALGO FOOD
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة 

بشريك وح6د
رأسمالها : 2.500.000 درهم

املقر االجتماعي : ز قة 2 رقم 29، حي 

معم1رة الساكن6ة، القن6طرة

تأسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالقن6طرة،)تم وضع القا 1ن األسا�سي)

املحدودة) املسؤول6ة  ذات  لشركة 

بشريك وح6د ذات امل1اصفات التال6ة):

 ALGO FOOD  SARL(:(التسم6ة

.AU

ذات) شركة  (: القا 1ني) الشكل 

املسؤول6ة املحدودة بشريك وح6د.
: ز قة 2 رقم 29  املقر االجتماعي)

حي معم1رة الساكن6ة، القن6طرة.

م1ض1ع الشركة):

تجهيز وحفظ الفاكهة والخضروات)؛

االستيراد والتصدور)؛

مقاول في النقل.
رأسمال) حدد  (: الشركة) رأسمال 

درهم) (2.500.000 مبلغ) في  الشركة 

25.000)حصة اجتماع6ة) مقسم إلى)

محررة) لل1احدة،) درهم  (100 بق6مة)

على) وم1زعة  مكتتبة،) بكاملها،)

الشركاء)كالتالي):

الس6د سل6م اتاجر)25000)حصة.

املدة):)99)سنة.

أسند إلى الس6د سل6م) (: التس6ير)

اتاجر.

من فاتح وناور إلى) (: السنة املال6ة)

31)ديسمبر.
التجاري) بالسجل  التق66د  تم 

باملحكمة االبتدائ6ة بالقن6طرة تحت)
رقم)60769)بتاريخ)27)ماي)2021.

291 P

 BFI MANUFACTURING

شركة ذات املسؤول6ة املحدودة 

بشريك وح6د

رأسمالها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : مكتب رقم 4 زاوية 

م1الي عبد العزيز وصالح الدون 

إقامة  1ر ب، القن6طرة

تأسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالقن6طرة،)تم وضع القا 1ن األسا�سي)

املحدودة) املسؤول6ة  ذات  لشركة 

بشريك وح6د ذات امل1اصفات التال6ة):

  BFI MANUFACTURING(:(التسم6ة

.SARL

ذات) شركة  (: القا 1ني) الشكل 

املسؤول6ة املحدودة بشريك وح6د.

رقم  مكتب   : االجتماعي) املقر 

وصالح  العزيز  عبد  م1الي  زاوية   4

الدون، إقامة  1ر ب، القن6طرة.

م1ض1ع الشركة):

العمل6ات) إدارة  في  املقاولة 

الصناع6ة)؛

الصناعات الغذائ6ة)؛

تاجر الجملة مست1رد.

رأسمال) حدد  (: الشركة) رأسمال 

درهم) (100.000 مبلغ) في  الشركة 

اجتماع6ة) حصة  (1000 إلى) مقسم 

محررة) لل1احدة،) درهم  (100 بق6مة)

على) وم1زعة  مكتتبة،) بكاملها،)

الشركاء)كالتالي):

الس6د و1سف تكاوي)1000)حصة.

املدة):)99)سنة.

التس6ير):)أسند إلى الس6د و1سف)

تكاوي.

من فاتح وناور إلى) (: السنة املال6ة)

31)ديسمبر.

التجاري) بالسجل  التق66د  تم 

باملحكمة االبتدائ6ة بالقن6طرة تحت)

رقم)58903)بتاريخ)10)فبراور)2021.

292 P

NOHA-STD
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

 ،E املقر االجتماعي : 9 بل1ك

مجم1عة 28، حي ال1حدة، س6دي 

وحيى الغرب

تغ6ير تسم6ة الشركة
العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

 NOHA-STD لشركة) العادي  الغير 

SARL)تقرر ما ولي):

تسم6ة) تغ6ير  على  املصادقة 

إلى االسم) (NOHA-STD الشركة من)

 GESTION DE PROJET ET الجدود)

 MAINTENANCE INDUSTRIELLE

.((GPMI

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

تحت) سل6مان  بس6دي  االبتدائ6ة 

ماي) (27 بتاريخ) (141/2021 عدد)

.2021

293  P

STE SAAD WAY
SARL

CAPITAL : 50.000 DHS

RC(N° : 16177

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

مارس) (22 بتاريخ) املنعقد  العادي 

ذات) الشركة  بمقر  املنعقد  (2021

 SAAD املسؤول6ة املحدودة املسماة)

WAY)الكائن مقرها):)ز قة القادس6ة)

س6دي) معنين1،) سا 6ة  (،212 رقم)

سال والذي صادق باإلجماع) م1�سى،)

على ما ولي):

اال حالل املسبق للشركة.

الحسين) لقزيز  الس6د  تع6ين 

املصفي للشركة.

كمقر) الشركة  مقر  تحدود 

للتصف6ة.

تم اإلوداع القا 1ني بكتابة الضبط)

لدى املحكمة االبتدائ6ة بسال بتاريخ)

27)ماي)2021)تحت رقم)36724.

294  P

ITAL AMENAGEMENT
 شركة ذات مسؤول6ة محدودة 

ذات شريك محدود
تأسيس شركة

بمقت�سى عقد عرفي مبرم بتاريخ)
بالرباط تم تأسيس) (2021 أبريل) (28
محدودة) مسؤول6ة  ذات  شركة 

بامل1اصفات اآلت6ة):
 ITAL (: التجاري) االسم 

.AMENAGEMENT
ذات) شركة  (: القا 1 6ة) الصفة 
مسؤول6ة محدودة ذات شريك وح6د.
أو) أعمال  (: االجتماعي) الهدف 

إنشاءات متن1عة.
شقة) (30 عمارة) (: املقر االجتماعي)
8)ز قة م1الي احمد ال1ك6لي،)حسان،)

الرباط.
املدة):)حددت مدة الشركة في)99 
تاريخ تسج6لها بالسجل) سنة ابتداء)

التجاري.
رأسمال) حدد  (: الشركة) رأسمال 
الشركة في)100.000)درهم م1زع على)

1000)حصة من فئة)100)درهم.
من) تبتدئ  (: االجتماع6ة) السنة 
فاتح وناور وتنتهي في متم ديسمبر من)

 فس السنة
تس6ير) مهمة  أسندت  (: التس6ير)

الشركة للس6د كمال املت1كل.
اإلوداع) تم  (: القا 1ني) اإلوداع 
القا 1ني باملحكمة التجارية بالرباط)
 152277 رقم) التجاري  بالسجل 

بتاريخ)27)ماي)2021.
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 RED MED ASSET
MANAGEMENTS

SA
االستثنائي) العام  الجمع  إثر  على 
فبراور) (23 بتاريخ) بالرباط  املنعقد 

2021،)قرر املساهم1ن ما ولي):
1)-)تف1يت):

لشركة) ممل1كة  سهم  (2.500
 1ف6نفيست في شركة ريد م6د است)
منجمنت لفائدة الس6د خل6ل ال6مني)؛



12215 الجريدة الرسميةعدد)5668 - 5)ذو القعدة)1442 )16)و1 16)2021) 

لشركة) ممل1كة  سهم  (2.000
 1ف6نفيست في شركة ريد م6د است)
م6د) ريد  شركة  لفائدة  منجمنت 

ف6ن1نس)؛
لشركة) ممل1كة  سهم  (5.500
 1ف6نفيست في شركة ريد م6د است)
منجمنت لفائدة شركة ريد م6د است)

منجمنت.
شركة) عض1ية  إلغاء) (- (2
 1ف6نفيست في مجلس إدارة شركة)
بعد) ريد م6د است منجمنت وذلك 
ب6ع جم6ع األسهم اململ1كة لها في هذه)
وبدون) تام  إبراء) منحها  مع  الشركة 

تحفظ.
ريد) شركة  رأسمال  خفض  (- (3
م6د است منجمنت الحالي الذي ه1)
 550.000 درهم بمبلغ) (10.630.000
درهم وذلك بإلغاء)5.500)سهم بق6مة)
اململ1كة) ال1احد  للسهم  درهم  (100
من طرف هذه األخيرة ل6صبح رأسمال)

الشركة)10.080.000)درهم.
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
التجارية بالرباط بتاريخ)2)و1 16)2021 

تحت رقم)115098.
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 PTT TRANS
SARL AU

 شركة محدودة املسؤول6ة 
ذات الشريك ال1ح6د

تأسيس شركة
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى  (- (1
تم) قد  (،2021 ماي) (4 و1م) بسال 
املسؤول6ة) محدودة  شركة  تأسيس 
تحمل) والتي  ال1ح6د  الشريك  ذات 

الخصائص التال6ة):
.PTT TRANS SARL AU(:(التسم6ة
رأسمال الشركة):)100.000)درهم)
 100 1000)حصة بثمن) مقسم على)

درهم للحصة.
الحسن) شارع  (: االجتماعي) املقر 

الثاني،)شقة)423،)رقم)4،)الرباط.
الهدف االجتماعي):)النقل الس6احي.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

الس6دة) الشركة  تسير  (: التس6ير)

بأوالد) القاطنة  الدهناني،) حف6ظة 

القن6طرة) الرامي،) بئر  امبارك،)

رقم) ال1طن6ة  للبطاقة  والحاملة 

GN53548)ملدة غير محدودة.

تم اإلوداع) (: اإلوداع القا 1ني) (- (2

القا 1ني لدى كتابة الضبط باملحكمة)

 2021 و1 16) (2 التجارية بالرباط و1م)

تحت رقم)5579.

 3)-)اال دراج في السجل التجاري):)

التجاري) بالسجل  الشركة  سجلت 

بالرباط تحت رقم)152405.
لإلشارة والنشر

املسيرة):)الس6دة حف6ظة الدهناني
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STE PROMOSTORE
SARL AU

املؤرخ) العام  الجمع  بمقت�سى 

قرر صاحب) (2021 ماي) (17 بتاريخ)

 STE PROMOSTORE الشركة)

رقم) تحت  املسجلة  (SARL AU

باملحكمة االبتدائ6ة بتمارة) (129879

التعدوالت التال6ة):

من تجزئة) (: تح1يل مقر الشركة)

عين ع1دة،) (258 الرقم) اوالد زعير،)

1،)تجزئة س6دي) تمارة إلى محل رقم)

عربي رقم)2868،)تمارة

بكتابة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

بتمارة) االبتدائ6ة  باملحكمة  الضبط 

تحت رقم) (2021 و1 16) بتاريخ فاتح 

.5798
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KLEMATIS IMMOBILIER
SARL

كلماتيس اوم1بليي

وفقا ملحضر االجتماع العام) (- (1

الغير العادي بتاريخ)31)مارس)2021،)

لشركة) األسا�سي  النظام  إنشاء) تم 

ذات مسؤول6ة محدودة وخصائصها)

على النح1 التالي):

التسم6ة):)كلماتيس اوم1بليي.

من) الغرض  (: الشركة) غرض 

الشركة ه1):

الترويج العقاري بشكل عام)؛

ح6ازة جم6ع العقارات)؛

جم6ع) على  املباني  جم6ع  تشي6د 

هذا) وتقس6م  املكتسبة  املمتلكات 

املبنى إلى شقق ومباني بم1جب  ظام)

امللك6ة املشتركة)؛

وربما) وإدارة  وتشغ6ل  ح6ازة 

إعادة ب6ع جم6ع املمتلكات والحق1ق)

املنق1لة وغير املنق1لة)؛

تجزئة وصالح6ة أي أرض بهدف)

تس1يقها أو بنائها)؛

بعد) أرض  أي  وتس1يق  ب6ع 

تقس6مها إلى قطع)؛

اقتناء)وب6ع وتقس6م وحجز القطع)؛

ب6ع وتأجير وإدارة القطع)؛

اإلسكان) بر امج  في  املشاركة 

االجتماعي)؛

لالستخدام) مبنى  أي  تشي6د 

أي) أو  املنهي  أو  التجاري  أو  السكني 

تأجير) أو  تط1ير  أو  آخر   استخدام 

أو تح1يل جم6ع املباني)؛

على) إنشاؤه  تم  بناء) أي  تشي6د 

وإعادة) أي أرض تم الحص1ل عليها،)

حالة) في  إما  ككل،) أو  بأجزاء) ب6عها 

أكملت) س1اء) املستقبل6ة،)  اإل جاز 

أو في املستقبل)؛

ب6ع) إعادة  وربما  وإدارة  تشغ6ل 

املنق1لة) والحق1ق  املمتلكات  جم6ع 

وغير املنق1لة)؛

ح6ازة وب6ع وتشغ6ل وتأجير جم6ع)

املباني واألرا�سي س1اء)كا ت مبن6ة أو)

غير مبن6ة)؛

جم6ع) وتعزيز  وتنف6ذ  دراسة 

والهندسة) والتشي6د  البناء) أعمال 

املد 6ة بشكل عام)؛

وتس1يق) واستيراد  وب6ع  شراء)

وامل1اد) واملعدات  امل1اد  جم6ع 

والتجهيزات املتعلقة باملباني)؛

دراسة وتنف6ذ جم6ع أعمال البناء)
والهندسة املد 6ة العامة أو الخاصة)؛
املشاركة املباشرة أو غير املباشرة)
قد) تجارية  عمل6ات  أي  في  للشركة 
تك1ن مرتبطة بأحد األش6اء)املذك1رة)
شركات) إنشاء) طريق  عن  أعاله 
منظمات) أي  أو  عدادات  أو  جدودة 
أو عن طريق املساهمة أو االكتتاب)
الحق1ق) أو  املال6ة  األوراق  شراء) أو 
االرتباط) أو  اال دماج  أو  االجتماع6ة 

باملشاركة أو غير ذلك.
املكتب) وقع  (: االجتماعي) املقر 
الدار الب6ضاء،) (: املسجل للشركة في)
سنتر) فل1ريدا،) معروف،) س6دي 
بارك2،)مكتب رقم)11،)الطابق األول.
ب) الشركة  مدة  تحدد  (: املدة)
سنة من تاريخ تشك6لها النهائي،) (99

باستثناء)الحل املبكر أو التمدود.
الرأسمال االجتماعي):)وبلغ رأسمال)
الشركة)100.000)درهم وهي مقسمة)
درهم) (100 بق6مة) سهم  (1000 إلى)
بالكامل) ومدف1ع  مكتتب  للسهم 
مع) وتناسب  بما  للشركاء) ومخصص 

مساهماتهم وهي):
سهم) (400 الس6د رضا فن6د) (- (1

40.000)درهم)؛
 300 الكم6لي) مهدي  الس6د  (- (2

سهم)30.000)درهم)؛
3)-)الس6د كريم كم6لي)300)سهم)

30.000)درهم)؛
سهم) (1000 مجم1ع) معا  لنكن 

100.000)درهم.
تبدئ السنة) (: السنة االجتماع6ة)
في) وتنتهي  وناور  فاتح  في  االجتماع6ة 

31)ديسمبر من كل عام.
اإلدارة):)ودور الشركة الس6د رضا)

فن6د والس6د كريم كم6لي.
األرباح):)املنتجات الصاف6ة للسنة)
النفقات) جم6ع  اقتطاع  بعد  املال6ة 
ذلك) في  بما  أخرى،) وأعباء) العامة 
تك1ن) كل االستهالكات واالحت6اطات،)
الربح الصافي،)من هذا الربح الصافي)
الخسائر) وعند االقتضاء) املنق1ص،)
السابقة،)وقتطع مبلغ لتأسيس أصل)

يسمى باالحت6اط القا 1ني.
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تم اإلوداع القا 1ني في قلم املحكمة)
التجارية بالدار الب6ضاء)بتاريخ)19)ماي)

2021)تحت رقم)778744.
تم ق6د الشركة في السجل التجاري)
 2021 ماي) (19 بتاريخ) بالدار الب6ضاء)

تحت رقم)503415.
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 AFRIC EUROPE
ASSURANCE

SARL
العام) االجتماع  ملحضر  وفقا 
(،2021 أبريل) (5 بتاريخ) العادي  غير 
باسم) املعروفة  الشركة  فإن شركاء)
(،AFRIC EUROPE ASSURANCE
وهي شركة ذات مسؤول6ة محدودة)
برأسمال قدره)100.000)درهم،)ويقع)
الب6ضاء،) الدار  في  الرئي�سي  مقرها 
األول،) الطابق  شاوية،) شارع  (،24
بالدار) التجاري  السجل  في  املسجل 

الب6ضاء)تحت رقم)35999،)قرروا):
إعالن وفاة الفق6د الس6د محمد)

الشاعر.
الشركاء) على  وامل1افقة  االعتراف 
محمد) الس6د  املت1فى  ورثة  الجدد 

الشاعر.
إعالن وفاة الفق6د الس6د لبشير)

لحمر.
الشركاء) على  وامل1افقة  االعتراف 
لبشير) الس6د  املت1فى  ورثة  الجدد 

لحمر.
الت1زيع) على  وامل1افقة  اإلقرار 
ال1فاة) بعد  املال  لرأس  الجدود 
ومحمد) لحمر  لبشير  للس6دون 

الشاعر.
جدودة) أساس6ة  ق1ا ين  اعتماد 
مع) وم1اءمتها  لذلك  وفقا  للشركة 
أبريل) (26 بتاريخ) (19-20 القا 1ن)

.2019
ا تهاء)والوة الس6د محمد الشاعر)
مشاركين) كمسيرون  لحمر  والبشير 

بعد وفاتهم.
حساني) كن1ني  الس6دة  استمرار 
غير) لفترة  وح6دة  مدورة  إلهام 

محدودة.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
بتاريخ فاتح) التجارية بالدار الب6ضاء)

و1 16)2021)تحت رقم)780640.
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 FACILITY PROPERTY
MANAGEMENT

ش.م.م
رأسمالها : 1.000.000 درهم
املقر االجتماعي : الرباط، حي 

الرياض، شارع النخ6ل، قطاع 17
بل1ك Hن رقم 5

رقم السجل التجاري : 78851
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
 2021 مارس) (26 بتاريخ) بالرباط 
لشركاء) العامة  الجمع6ة  قررت 
 FACILITY PROPERTY ( شركة)

MANAGEMENT ش.م.م ما ولي :
ت1س6ع نشاط الشركة : الص6ا ة 
والتقن6ات  الخدمات  املتعددة 
للمجمعات  الطاقي  والتدق6ق 

العقارية.
كتابة  لدى  القا 1ني  اإلوداع  تم 
بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت   2021 ماي   17 بتاريخ 

.5197
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STE VITSEY
SARL AU

تك1ين شركة محدودة املسؤول6ة 
ذات الشريك ال1ح6د

بالرباط) مؤرخ  محضر  بمقت�سى 
وضع) تم  (،2021 فبراور) (23 بتاريخ)
الق1ا ين األساس6ة لشركة محدودة)
املسؤول6ة ذات الشريك ال1ح6د ذات)

املميزات التال6ة):
الهدف):)

)مبرمج،) املعل1مات) تكن1ل1ج6ا 
محلل،)مصمم).

خدمات تكن1ل1ج6ا املعل1مات.
املقر):)عمارة رقم)30)شقة رقم)8 
شارع م1الي أحمد ال1ك6لي،)حسان،)

الرباط.
بما) املال  رأس  حدد  (: املال) رأس 

قدره)100.000)درهم.

غير) ملدة  الشركة  تدار  (: التس6ير)

الس6دة ف6اللي) (: محدودة من طرف)

مرزوقي وئام.

بكتابة) تم  (: القا 1ني) لإلوداع 

للرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 

بتاريخ)25)مارس)2021.
رقم السجل التجاري):)150705.
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FIDUCIAIRE FIRCOFISC NEW

B.P 606 - BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA

TEL: 05 28-81-96-40

FAX: 05 28-81-96-41

SOCIETE DALOYA
 SARL

شركة ذات مسؤول6ة محدودة 

تأسيس
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

بأكادور حررت ق1ا ين) (2021 ماي) (3

محدودة) مسؤول6ة  ذات  شركة 

خصائصها كالتالي):

 SOCIETE شركة) (: االسم)

DALOYA SARL

األهداف):)ب6ع وشراء)م1اد البناء.

املقر االجتماعي):)شقة)60)الطابق)

 26 السكني) املجمع  (169 عمارة) (6

اسالن حي املحمدي أكادور.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املــدة)

التأسيس النهائي.

في) حدد  (: االجتماعي) الرأسمال 

إلى) مقسم  درهم  (100.000 مبلغ)

1000)حصة بثمن)100)درهم لل1احد)

م1زع كالتالي):

 500 فنكاس) واسمين  الس6دة 

حصة.

ترا ت1) تريستان  دا 6ان  الس6د 

500)حصة.

املجم1ع):)1000)حصة.

فاتح) من  تبتدئ  (: املال6ة) السنة 

ديسمبر من كل) (31 وناور و تنتهي في)

سنة.

الشركة) بتس6ير  تق1م  (: التس6ير)

واسمين) الس6دة  محدودة  غير  وملدة 

فنكاس.

اإلمضاءات) تك1ن  (: اإلمضاءات)

البنك6ة مشتركة بين الس6دة واسمين)

تريستان) دا 6ان  والس6د  فنكاس 

للس6دة) فقط  واالجتماع6ة  ترا ت1 

واسمين فنكاس.

اإلوداع) تم  (: القا 1ني) اإلوداع 

باملحكمة) الضبط  بكتابة  القا 1ني 

و1 16) فاتح  بتاريخ  بأكادور  التجارية 

2021)تحت رقم)99940.
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مكتب األستاذ بن س1دة فؤاد

م1ثق

شارع الجيش امللكي عمارة التاجم1عتي)«س»)

الطابق الثاني،)فاس

الهاتف):)05.35.64.33.75

 SOCIETE LUMIERE SUR

MESURE

SARL

بتاريخ) ت1ث6قي  عقد  بمقت�سى 

تلقاه) (2021 أبريل) و20) وناور  (25

األستاذ بن س1دة فؤاد م1ثق بفاس)

 SOCIETE LUMIERE SUR لشركة)

مسؤول6ة) ذات  شركة  (MESURE

بفاس) االجتماعي  مقرها  محدودة 

تقرر الزرقط1ني  ز قة  (62  متجر)

ما ولي):

طرف) من  حصة  (800 تف1يت)

السالوي) السادة السالوي عبد هللا،)

محمد،) السالوي  الكامل،) عبد 

حمزة) والسالوي  فهد  السالوي 

الحصص التي ومتلك1نها في الشركة)

السابق ذكرها لفائدة الس6د شراوبي)

ر�سى.

إعادة ص6اغة قا 1ن الشركة.

بكتابة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

بفاس) التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم) تحت  (2021 ماي) (25 بتاريخ)

.2021/2522
بمثابة مقتطف

األستاذ بن س1دة فؤاد
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SOCIETE GRIND MAT
 SOCIETE A RESPONSABILITE
 LIMITEE D’ASSOCIE UNIQUE
AU(CAPITAL(DE 100.000 DH

SIEGE(SOCIAL : AAIN(LAASSID
OULED(BERHIL - TAROUDANT

بم1جب عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
تأسست الشركة ذات) (2021 ماي) (5
وح6د) بشريك  محدودة  مسؤول6ة 

ذات الخصائص التال6ة):
اسم) الشركة  تحمل  (: التسم6ة)
SOCIETE GRIND MAT)شركة ذات)

مسؤول6ة محدودة بشريك وح6د.
امل1ض1ع):)الشركة لها كهدف)

أشغال) متن1عة  أعمال  مقاولة 
البناء.

أشغال الكهرباء.
ب6ع م1اد البناء.
التجارة العامة.

املقر) و1جد  (: االجتماعي) املقر 
االجتماعي):)عين لعص6د اوالد برح6ل)

تارودا ت.
املدة):)مدة الشركة محددة في)99 

سنة ابتداء)من و1م التأسيس.
الرأسمال) (: االجتماعي) الرأسمال 
درهم) (100.000 االجتماعي محدد في)
فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

100)درهم للحصة لل1احدة.)
الشركاء):

الس6د  ماط او1ب)1000)حصة.
ويسيرها) الشركة  ودور  (: اإلدارة)

الس6د  ماط او1ب.
السنة االجتماع6ة):)تبتدئ السنة)
في) لتنتهي  وناور  فاتح  في  االجتماع6ة 

31)ديسمبر.
القا 1ني) لالحت6اط  (%5 (: األرباح)
لقرار) تبعا  وضاف  أو  و1زع  والباقي 

الشركاء.
لقد تم اإلوداع القا 1ني) (: ال1ضع)
بتارودا ت) االبتدائ6ة  املحكمة  لدى 

و1م)26)ماي)2021)تحت رقم)557.
تم التسج6ل في السجل التجاري)
بتارودا ت) االبتدائ6ة  املحكمة  لدى 

و1م)26)ماي)2021)تحت رقم)7787.
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CONSTRUCTION21
SARL AU

املقر االجتماعي : عند بشرى نعامي
رقم 12 ز قة شنك6ط تجزئة 

السقالة الص1يرة

تأسيس شركة
بالص1يرة) عرفي  عقد  بمقت�سى 

وضع) تم  (،2021 ماي) (21 بتاريخ)

محدودة) لشركة  األسا�سي  النظام 

ذات) وح6د  لشريك  املسؤول6ة 

املميزات التال6ة):

 CONSTRUCTION21(:(التسم6ة

SARL AU
بشرى) عند  (: االجتماعي) املقر 
ز قة شنك6ط تجزئة) (12 نعامي رقم)

السقالة الص1يرة.

باملغرب) الشركة  غاوة  (: الهدف)

والخارج على الس1اء):)منعش عقاري.

املدة):)99)سنة.

:)تبتدئ بفاتح وناور) السنة املال6ة)

وتنتهي في)31)ديسمبر.
رأس املال):)إن رأسمال الشركة قد)

حدد في مبلغ)100.000)درهم.

1000)حصة للس6د عمر معمر.

عمر) الس6د  تع6ين  تم  (: اإلدارة)

غير) ملدة  للشركة  مسير  معمر 

محدودة.

باملحكمة) اإلوداع  تم  وقد 

في الص1يرة  بمدونة   االبتدائ6ة 

2)و1 16)2021)تحت رقم)181)السجل)

التجاري رقم)5701.
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ETUDE MAÎTRE MAJID BAGHDADI

NOTAIRE A FES

 TRADITIONNELL

PROMOTION
SARL

تأسيس شركة
م1قع) ت1ث6قي  عقد  بمقت�سى 

تم) (،2021 أبريل) (27 و) (22 بتاريخ)

لشركة) األسا�سي  القا 1ن  إعداد 

 TRADITIONNELL PROMOTION

SARL)بامل1اصفات التال6ة):

 TRADITIONNELL (: التسم6ة)
.PROMOTION SARL

 19 رقم) (: عن1ان املقر االجتماعي)
إقامة) بنشقرون  العالي  عبد  شارع 

زينب الطابق الثالث،)فاس.
 70.200 (: الشركة) رأسمال  مبلغ 
بق6مة) حصة  (702 من) درهم مك1ن 
درهم للحصة ال1احدة م1زعة) (100

بين الشركاء)على الشكل التالي):
الساكن) مست1ر،) عمر  الس6د 
بفاس،)عمارة ف،)القدس،)93،)شارع)

عالل بن عبد هللا):)6)حصص.
الس6دة  فيسة مست1ر،)الساكنة)
حي) زرياب،) ز قة  (،94 رقم) بفاس،)

بدر):)3)حصص.
الساكن) الس6د الحسين مست1ر،)
حي) زرياب،) ز قة  (،94 رقم) بفاس،)

بدر):)6)حصص.
الساكن) مست1ر،) العابد  الس6د 

بفرنسا):)6)حصص.
الساكن) مست1ر،) أحمد  الس6د 

بفرنسا):)6)حصص.
الساكن) مست1ر،) ف1زية  الس6دة 
بفاس،)عمارة ف،)القدس،)93،)شارع)

عالل بن عبد هللا):)42)حصة.
الساكنة) مست1ر،) الس6دة  ج6ة 
حي) زرياب،) ز قة  (،94 رقم) بفاس،)

بدر):)42)حصة.
الساكن) مست1ر،) محمد  الس6د 
حي) زرياب،) ز قة  (،94 رقم) بفاس،)

بدر):)123)حصة.
الساكن) الخال،) الس6د عبد هللا 
5)شارع) بفاس،)حي اللة سك6نة رقم)
محمد السادس زواغة):)468)حصة.
غرض الشركة):)املقاولة العقارية.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة ابتداء)من تق66دها)

بالسجل التجاري.
تس6ير) مهمة  أسندت  (: التس6ير)
مست1ر،) عمر  الس6د  إلى  الشركة 
القدس،) عمارة ف،) الساكن بفاس،)
93،)شارع عالل بن عبد هللا والس6د)
بفاس،) الساكن  الخال،) هللا  عبد 
شارع محمد) (5 حي اللة سك6نة رقم)

السادس زواغة

كتابة) لدى  القا 1ني  اإلوداع  تم 
بفاس) التجارية  املحكمة  ضبط 
رقم) تحت  (2021 و1 16) (2 بتاريخ)
الشركة) تسج6ل  وتم  (2661/2021

بالسجل التجاري تحت رقم)68129.
ألجل الخالصة والب6ان

مكتب األستاذ مجي بغدادي

م1ثق بفاس
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 STE CREATIVE KID
ACADEMY PRIVE

 شركة ذات مسؤول6ة محدودة 
رأسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : تجزئة 3261 
الطابق 1 الشقة رقم 1 شارع 

الخميسات، الحي املحمدي، أكادور
بتاريخ) عرفي  عقد   بمقت�سى 
بأكادور تم تأسيس) (2019 11)أكت1بر)

شركة ذات امل1اصفات التال6ة):
 CREATIVE KID (: التسم6ة)

.ACADEMY PRIVE
الهدف االجتماعي):

مركز للتدريب الشخ�سي واملنهي)؛
إنشاء)مساحة تدريب أثناء)العمل)؛

اللغات) في  تدريب6ة  دورات  إقامة 
األجنب6ة.

 3261 تجزئة) (: االجتماعي) املقر 
شارع) (،1 رقم) الشقة  (1 الطابق)

الخميسات،)الحي املحمدي،)أكادور.
املدة):)99)سنة.

وتك1ن من) (: الرأسمال االجتماعي)
100.000)درهم مقسم إلى)100)حصة)
ال1احد) للسهم  درهم  (1000 بق6مة)
سرا) الزهراء) فاطمة  الس6دة  لفائدة 

املساهمة ال1ح6دة في الشركة.
تس6ير الشركة):)تم تع6ين الس6دة)
للشركة) سرا مسيرة  الزهراء) فاطمة 

ملدة غير محدودة.
اإلوداع) تم  (: القا 1ني) اإلوداع 
القا 1ني باملحكمة االبتدائ6ة بأكادور)
رقم) تحت  (2019 أكت1بر) (30 بتاريخ)

88455)سجل تجاري رقم)41547.
للخالصة والب6ان
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NGI AGRI MOC
SARL AU

شركة ذات مسؤول6ة محدودة 
بشريك واحد

تأسيس
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم) بالرباط،) (2021 وناور) (20 بتاريخ)
وضع القا 1ن األسا�سي لشركة تحمل)

الخصائص التال6ة):
.NGI AGRI MOC(:(التسم6ة

ذات) شركة  (: القا 1 6ة) الصفة 
مسؤول6ة محدودة بشريك واحد.

الهدف االجتماعي):)
الفالحي) لالستغالل  التس6ير 

واملحاص6ل الزراع6ة عام)؛
املشاتل) مختلف  واستغالل 

واالستثمار في األرا�سي الفالح6ة.
رأسمال الشركة):)100.000)درهم)
فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 
في) محررة  كلها  للحصة  درهم  (100

اسم الس6د حمزة باح1س.
 30 العمارة) (: االجتماعي) املقر 
ل1ك6لي،) ز قة احمد  (،8 الشقة رقم)

حسان،)الرباط.
عهد تس6ير الشركة إلى) (: التس6ير)

الس6د عمر باح1�سى.
من فاتح وناور إلى) (: السنة املال6ة)

31)من ديسمبر من كل سنة.
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
التجارية بالرباط و1م)21)وناور)2021 

تحت رقم)110455.
التجاري) بالسجل  التق66د  رقم 

.148979
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 STE SOLISTARP
شركة ذات مسؤول6ة محدودة 

بشريك واحد
إقامة رياض البحر، عمارة 1، شقة 

رقم 9 ابن خلدون، هره1رة
RC : 100583

إعالن متعدد القرارات
قررت) (2021 أبريل) (15 بتاريخ)
باعتبارها) طل6كي  مل6كة  الس6دة 

لشركة) ال1ح6دة  املساهمة 

س1ليستارب ما ولي):

من) الشركة  رأسمال  في  زيادة 

100.000)درهم إلى)1.000.000)درهم)

وذلك بخلق)9000)حصة جدودة من)

ال1ح6دة) للحصة  درهم  (100 فئة)

درهم) (140.000 أي) حصة  (1400

دو1ن) من  مقاصة  إجراء) عن طريق 

واملستحقة) املقدار  املحددة  الشركة 

الس6دة) ال1ح6دة  الشريكة  لفائدة 

مل6كة طل6كي)؛

درهم) (360.000 3600)حصة أي)

والباقي) الدخل  عائدات  ب6ان  من 

400.000) قدا.

تع6ين الس6د واسين دونار كمسير)

جدود للشركة خلفا للمسير املقال.

مالئمة القا 1ن األسا�سي للشركة.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

تحت) ماي  (6 و1م) بالرباط  التجارية 

رقم)114470.
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AMRANI GOLD
SARL

شركة ذات مسؤول6ة محدودة

860 املنزه، حي يعق1ب املنص1ر، 

الرباط

RC : 85503

الحل املسبق للشركة
العام) الجمع  مداوالت  بمقت�سى 

االستثنائي املنعقد بتاريخ)3)ماي)2021،)

قرر شركاء)شركة العمراني غ1لد ما ولي):

التصف6ة املسبقة والتشط6ب من)

السجل التجاري.

محمد) س6دي  الس6د  تع6ين 

العمراني كمصفي للشركة.

 860 (: للتصف6ة) االجتماعي  املقر 

املنزه،)حي يعق1ب املنص1ر،)الرباط.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 2021 18)ماي) التجارية بالرباط و1م)

تحت رقم)114718.
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MAHDIFIRRO

شركة ذات مسؤول6ة محدودة

تأسيس
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 

بتاريخ)15)مارس)2021)قد تم تأسيس)

محدودة) مسؤول6ة  ذات  شركة 

باملميزات التال6ة):

.MAHDIFIRRO SARL(:(التسم6ة

ب6ع) تجارة،) (: االجتماعي) الهدف 

املعدات الصناع6ة األخرى بالجملة.

رأسمال الشركة):)حدد في)200.000 

درهم م1زعة إلى)2000)حصة اجتماع6ة)

تحريرها) تم  قد  درهم،) (100 بق6مة)

بما) للشركاء) واملخصصة  بالكامل 

وتناسب مع مساهماتهم،)أي):

عج1ري،) السالم  عبد  الس6د 

 A162937(الحامل للبطاقة ال1طن6ة رقم

1000)حصة)؛

الحاملة) املصاري،) أمال  الس6دة 

 500 Z65363(للبطاقة ال1طن6ة رقم

حصة)؛

قاصر) عج1ري،) املهدي  الس6د 

عبد) الس6د  الشرعي  ول6ه  ومثله 

للبطاقة) الحامل  عج1ري،) السالم 

ال1طن6ة رقم)A162937 500)حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع)

السجل التجاري.

وناور) فاتح  من  (: املال6ة) السنة 

ديسمبر ما عدا السنة األولى) (31 إلى)

تبتدئ من تاريخ التسج6ل.

املقر االجتماعي):)15)شارع األبطال،)

شقة رقم)4،)أكدال،)الرباط.

:)تسير الشركة من طرف) التس6ير)

الس6د عبد السالم عج1ري،)الحامل)

 A162937 رقم) ال1طن6ة  للبطاقة 

وذلك ملدة غير محدودة.

باملحكمة) التجاري  السجل  رقم 

التجارية بالرباط)152365.
مقتطف من أجل اإلشهار
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 BLOOM SERVICES
SARL AU

مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إنشاء) (2020 ديسمبر) (17 بتاريخ)

محدودة) مسؤول6ة  ذات  مؤسسة 

بمساهم وح6د بالخصائص التال6ة):

  BLOOM SERVICES (: التسم6ة)

.SARL AU
رأسمال):)100.000)درهم مقسمة)

على)100)حصة.
عن1ان الشركة):)ز قة سب1،)عمارة)

7)شقة)2،)أكدال،)الرباط.

هدف املؤسسة):)وس6ط تجارة.

املسير):)ترم1 6ة رش6د.

السجل التجاري رقم):)152197.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع 

التجارية بالرباط تحت رقم)114848 

بتاريخ)24)ماي)2021.

313 P

 HIABRAHMANE TRANS
ش.م.م لشريك ال1ح6د

شركة محدودة املسؤول6ة لشريك 

ال1ح6د
رأسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : 51 مكرر، شارع 

م1الي عبد العزيز، إقامة أمال، 

مكتب رقم 7، القن6طرة

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

تم) (2021 ماي) (31 التأسي�سي بتاريخ)

وضع  ظام أسا�سي لشركة محدودة)

ذات) ال1ح6د  لشريك  املسؤول6ة 

املميزات التال6ة):

الشكل القا 1ني):)شركة محدودة)

املسؤول6ة لشريك ال1ح6د.

مقاول  قل) (: االجتماعي) الهدف 

النقل) خدمات  تقدوم  األفراد،)

الخاصة.

 STE HIBARAHMANE(:(التسم6ة

TRANS SARL AU

القن6طرة،) (: االجتماعي)  املقر 

51)مكرر،)شارع م1الي عبد العزيز،)

إقامة أمال،)مكتب رقم)7.
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من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تق66دها بالسجل التجاري.

في) محدد  (: االجتماعي) الرأسمال 

 1000 إلى) مقسمة  درهم  (100.000

للحصة) درهم  (100 فئة) من  حصة 

ال1احدة جم6عها محررة وم1زعة على)

الشكل التالي):

الس6د) ملك6ة  في  حصة  (1000

بنصب6طي عبد الرحمان.

الس6د) الشركة  ع6نت  (: التس6ير)

لها) الرحمان كمسير  بنصب6طي عبد 

ملدة غير محدودة.

القا 1ني) لالحت6اط  (%5 (: األرباح)

والباقي ونقل.

من فاتح وناور إلى) (: السنة املال6ة)

31)ديسمبر.

اإلوداع) تم  (: القا 1ني) اإلوداع 

باملحكمة) الضبط  بكتابة  القا 1ني 

االبتدائ6ة بالقن6طرة تحت رقم السجل)

التجاري)60841)بتاريخ)2)و1 16)2021.
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 CONSERVERIE SAHARA

 COMPANY
SARL

تعدوالت قا 1 6ة
االستثنائي) العام  الجمع  إثر  على 

 CONSERVERIE شركة) ملساهم 

شركة ذات) (SAHARA COMPANY

املسؤول6ة املحدودة،)البالغ رأسمالها)

حي) (: درهم والكائن مقرها) (100.000
(،144 II،)ز قة الخ1ارزمي رقم) نهضة)

ب1جدور.

مجم1ع) وهي  حصة  (100 تف1يت)

ونجا) الخطاط  الس6د  الحصص 

لفائدة الس6د عمر ادبدا.

تع6ين الس6د محمد ادبدا كمسير)

وح6د للشركة.

كتابة) لدى  القا 1ني  اإلوداع  تم 
الضبط باملحكمة االبتدائ6ة بالع16ن)

تحت رقم) (2021 و1 16) بتاريخ فاتح 

.2021/1673
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SOCIETE A.T.WADNOUN-
SERVICES

SARL
تغ6ير

سجل تجاري رقم 6695
التغ6ير) تم  عرفي  عقد  بمقت�سى 

باملميزات التال6ة):
-) قل مقر االجتماعي للشركة) (1
مارس) (25 مدونة) (: إلى العن1ان التالي)

بل1ك)Y)رقم)4048)مكرر الع16ن.
2)-)اإلوداع القا 1ني):)تم باملحكمة)
االبتدائ6ة بالع16ن بتاريخ فاتح و1 16)

2021)تحت رقم)2021/1664.
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 SOCIETE L’UNIVERS
 DU SAVOIR POUR
 L’ENSIGNEMENT
SCOLAIRE PRIVE

SARL AU
تغ6ير

سجل تجاري رقم 18767
التغ6ير) تم  عرفي  عقد  بمقت�سى 

باملميزات التال6ة):
تأسيس فرع الشركة):
.MADISS(:(التسم6ة

رباب الش6خي ملدة غير) (: التس6ير)
محددة.

العن1ان):)حي املسيرة)02)بالداخلة.
1)-))اإلوداع القا 1ني):)تم باملحكمة)
االبتدائ6ة بالع16ن بتاريخ فاتح و1 16)

2021)تحت رقم)2021/1665.
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ABELMO
ش.م.م

رأسمالها : 10.000درهم
مقرها : ز قة تط1ان عمارة رقم 2 حي 

السعادة الطابق الثالث الع16ن
السجل التجاري رقم : 31323

تعدول قا 1ني
املنعقد) العام  الجمع  بمقت�سى 
بتاريخ)17)ماي)2021)تمت املصادقة)

على ما ولي):

التصف6ة املسبقة للشركة.

قيس) الس6د  (: املصفي) تع6ين 

محمد.

ز قة) (: التصف6ة) مقر  تحدود 

السعادة) حي  (2 رقم) عمارة  تط1ان 

الطابق الثالث الع16ن.

اإلوداع) تم  (: القا 1ني) اإلوداع 

باملحكمة االبتدائ6ة بالع16ن بتاريخ)2 

و1 16)2021)تحت رقم)2021/1678.
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 TRASMEDITERRANEA

SHIPPING MAROC
»TRASMEDMAR»

طراسمدوطرا 6ا شبين ماروك)

«طراسمدمار» شركة محدودة 

املسؤول6ة ذات الشريك ال1ح6د

رأسمالها : 1.000.000.000 درهم

مقرها االجتماعي : رقم 17، إقامة 

ب1فابس اوفيس ب6لدونغ، الطابق 

الخامس، الشقق رقم 30، 31 و 32، 

شارع محمد الخامس - طنجة

السجل التجاري : طنجة - رقم 

21863

تغ6ير في التس6ير
الشريك) قرار  بمقت�سى 

طراسمدوطرا 6ا) لشركة  ال1ح6د 

«طراسمدمار») ماروك) شبين 

 T R A S M E D I T E R R A N E A

 SHIPPING MAROC

بتاريخ) الصادر  («»TRASMEDMAR

12)أبريل)2021)تقرر ما ولي):

كارل1س) الس6د  استقالة  قب1ل 

 Carlos( Labandeira كاط1) لبندورا 

وإبراء) كمسير  مهامه  من  (GATO

ذمته.

أوردو 6ا) سا ت6اغ1  الس6د  تع6ين 

 Santiago ORDUNA جال6ج1)

للشركة) جدود  كمسير  (GALLEGO

ملدة غير محددة.

تف1يت السلط.

تم اإلوداع القا 1ني بكتابة ضبط)

 27 املحكمة التجارية بطنجة بتاريخ)

ماي)2021)تحت رقم)242785.
للخالصة والب6ان

املسير
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MEDI 1 TV
S.A

شركة مساهمة
رأسمالها : 199.245.600 درهم

املقر االجتماعي : بطنجة، 29 ز قة 

غا دي

السجل التجاري : 18671 - طنجة

استمرار الشركة
بتاريخ) العام  الجمع  تقرر حسب 

12)أبريل)2021 :

طبقا ملقتض6ات الفصل)357)من)

الشركة) استمرار  (95-17 القا 1ن)
رغم الخسائر التي تتعدى ثالثة أرباع)

رأسمال االجتماعي.

ووفقا لذلك.

بالسجل) القا 1ني  اإلوداع  تم 

التجارية) املحكمة  لدى  التجاري 

بطنجة و1م)2)و1 16)2021)تحت رقم)

.243001
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 STE AIRE DE REPOS LE

JARDIN D’OLIVIER
SARL AU

شركة باحة االستراحة حدوقة 
الزيت1ن

شركة ذات مسؤول6ة محدودة 

بشريك وح6د

املقر االجتماعي : ملك إقدارن 46 

الطريق ال1طن6ة رقم 13 مكناس/

الحاجب، ص.ب. رقم 198 الحاجب

سجل تجاري رقم 44729

إعالن عن تعدوالت بالشركة
 28 بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في)

ماي)2021)قرر مساهم الشركة باحة)

ش.م.م) الزيت1ن  حدوقة  االستراحة 

بشريك وح6د ما ولي):
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رفع الرأسمال االجتماعي للشركة)

رأسمال) رفع  الشركة  مسير  قرر  (:

درهم) (100.000 من) الشركة 

بزيادة) أي  درهم  (3.000.000 إلى)

خالل) من  وذلك  درهم  (2.900.000

الجاري) الحساب  مطالبات  دمج 

للشركاء)في حساب رأسمال الشركة.

الجدود) الت1زيع  أصبح  وهكذا 

لرأسمال الشركة كاآلتي):

ال1ح6د) عبد  عيساوي  الس6د 

30.000)حصة بق6مة)100)درهم.

األسا�سي) القا 1ن  ص6اغة  إعادة 

للشركة حسب التغ6ير املذك1ر أعاله.

باملحكمة) تم  (: القا 1ني) اإلوداع 

و1 16) (3 بتاريخ) بمكناس  التجارية 

2021)تحت رقم)2728.

321 P

IDEES RD
شركة ذات مسؤول6ة محدودة

رأسمالها 24.000.000 درهم

مقرها االجتماعي : إقامة ألرين 

ز قة ابن يعلة اإلفراني، الراسين - 

املعاريف

السجل التجاري 96681 - الدار 

الب6ضاء

تف1يت حصص
الحصص) تف1يت  بمقت�سى  (- (I

أبريل) (28 االجتماع6ة املنعقد بتاريخ)

 IDEES(2021،)قرر الشركاء)في شركة

محدودة) ذات مسؤول6ة  شركة  (RD

درهم،) (24.000.000 رأسمالها)

بالدار) االجتماعي  مقرها  والكائن 

إقامة ألرين ز قة ابن يعلة) الب6ضاء،)

اإلفراني،)الراسين)-)املعاريف،)ما ولي):

 CLIPPERTON شركة) تف1يت 

عشرة آالف))10.000))حصة تملكها)

إلى الس6د دومن6ك روبير ل1ف6الن.

تبعا لذلك قرر الجمع العام) (- (II

أبريل) (28 بتاريخ) املنعقد  االستثنائي 

 7 و) (6 تغ6ير ص6اغة الفصلين) (2021

من القا 1ن األسا�سي.

III)-)أ جز اإلوداع القا 1ني بكتابة)
الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار)
2021)تحت) 18)ماي) بتاريخ) الب6ضاء)

رقم)778734.
بمثابة ب6ان ومقتطف

املسير
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ALTERNEO
تف1يت حصص اجتماع6ة

الحصص) تف1يت  بمقت�سى  (- (I
27)أبريل) االجتماع6ة املنعقد بتاريخ)
شركة) في  الشركاء) قرر  (،2021
مسؤول6ة) ذات  شركة  (ALTERNEO
درهم،) (500.000 رأسمالها) محدودة 
بالدار) االجتماعي  مقرها  والكائن 
الب6ضاء،)11،)ز قة عزيز بالل الطابق)

5)-)املعاريف،)ما ولي):
 CLIPPERTON شركة) تف1يت 
حصة) ((250( وخمس1ن) مائتان 
روبير) دومن6ك  الس6د  إلى  تملكها 

ل1ف6الن):
تبعا لذلك قرر الجمع العام) (- (II
أبريل) (27 بتاريخ) املنعقد  االستثنائي 
 7 و) (6 تغ6ير ص6اغة الفصلين) (2021

من القا 1ن األسا�سي.
III)-)أ جز اإلوداع القا 1ني بكتابة)
التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 
بالدار الب6ضاء)بتاريخ)19)ماي)2021 

تحت رقم)778931.
بمثابة ب6ان ومقتطف

املسير
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VIGILEO
شركة ذات مسؤول6ة محدودة
رأسمالها 14.000.000 درهم

مقرها االجتماعي : إقامة ألرين 
ز قة ابن يعلة اإلفراني، الراسين - 

املعاريف
السجل التجاري 152243 - الدار 

الب6ضاء
التعريف الضريبي 01023870

تف1يت حصص اجتماع6ة
الحصص) تف1يت  بمقت�سى  (- (I
 26 بتاريخ) املنعقد  االجتماع6ة 
في شركة) قرر الشركاء) (،2021 أبريل)

مسؤول6ة) ذات  شركة  (VIGILEO

 14.000.000 رأسمالها) محدودة 

االجتماعي) مقرها  والكائن  درهم،)

بالدار الب6ضاء،)إقامة ألرين ز قة ابن)

املعاريف،) (- الراسين) يعلة اإلفراني،)

ما ولي):

 CLIPPERTON شركة) تف1يت 

إلى) تملكها  حصة  ((800( ثما مائة)

.IDEES RD(شركة

تبعا لذلك قرر الجمع العام) (- (II

أبريل) (26 بتاريخ) املنعقد  االستثنائي 

 7 و) (6 تغ6ير ص6اغة الفصلين) (2021

من القا 1ن األسا�سي.

III)-)أ جز اإلوداع القا 1ني بكتابة)

التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

بالدار الب6ضاء)بتاريخ)18)ماي)2021 

تحت رقم)778732.
بمثابة ب6ان ومقتطف

املسير

324 P

BIOLETAL
شركة ذات مسؤول6ة محدودة

رأسمالها 11.000.000 درهم

مقرها االجتماعي : 9، زاوية ز قة 

محمد صدقي وز قة ت1نس، الدار 

الب6ضاء

تف1يت حصص اجتماع6ة
الحصص) تف1يت  بمقت�سى  (- (I

 27 بتاريخ) املنعقد  االجتماع6ة 

في شركة) قرر الشركاء) (،2021 أبريل)

مسؤول6ة) ذات  شركة  (BIOLETAL

 11.000.000 رأسمالها) محدودة 

االجتماعي) مقرها  والكائن  درهم،)

بالدار الب6ضاء،)9،)زاوية ز قة محمد)

صدقي وز قة ت1نس،)ما ولي):

 CLIPPERTON شركة) تف1يت 

)4))حصص تملكها إلى الس6د) أربعة)

دومن6ك روبير ل1ف6الن):

تبعا لذلك قرر الجمع العام) (- (II

أبريل) (27 بتاريخ) املنعقد  االستثنائي 

 7 و) (6 تغ6ير ص6اغة الفصلين) (2021

من القا 1ن األسا�سي.

III)-)أ جز اإلوداع القا 1ني بكتابة)
الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار)
2021)تحت) 18)ماي) بتاريخ) الب6ضاء)

رقم)778733.
بمثابة ب6ان ومقتطف

املسير
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HYGIENEO
تف1يت حصص اجتماع6ة

الحصص) تف1يت  بمقت�سى  (- (I
27)أبريل) االجتماع6ة املنعقد بتاريخ)
شركة) في  الشركاء) قرر  (،2021
مسؤول6ة) ذات  شركة  (ALTERNEO
 2.700.000 رأسمالها) محدودة 
االجتماعي) مقرها  والكائن  درهم،)
ز قة عزيز بالل) (،11 بالدار الب6ضاء،)

الطابق)5)-)املعاريف،)ما ولي):
 CLIPPERTON شركة) تف1يت 
ثالث1ن))30))حصة تملكها إلى الس6د)

دومن6ك روبير ل1ف6الن):
تبعا لذلك قرر الجمع العام) (- (II
أبريل) (27 بتاريخ) املنعقد  االستثنائي 
 7 و) (6 تغ6ير ص6اغة الفصلين) (2021

من القا 1ن األسا�سي.
III)-)أ جز اإلوداع القا 1ني بكتابة)
التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 
بالدار الب6ضاء)بتاريخ)18)ماي)2021 

تحت رقم)778731.
بمثابة ب6ان ومقتطف

املسير

326 P

LES DEUX CAILLES
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

 26 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
مارس)2021،)تم تأسيس شركة ذات)
مسؤول6ة محدودة خصائصها كالتالي):
.LES DEUX CAILLES(:(التسم6ة

ذات) شركة  (: القا 1ني) الشكل 
مسؤول6ة محدودة.
الهدف):)مطعم.

عبد) شارع  (: االجتماعي) املقر 
عمارة) (1 أ دو يس6ا) الرح6م ب1عب6د،)
بريست6ج6ا حي الرياض) (16 88)محل)

الرباط.
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رأسمال الشركة):)100.000)درهم)

مقسمة كالتالي):

 250 (: املدني) االله  عبد  الس6د 

حصة.

الس6دة  1ر املدني):)225)حصة.

الس6دة ريم املدني):)225)حصة.

الس6دة وفاء)م1ط6ع):)250)حصة.

 50 (: ب1لعج1ل) عد ان  الس6د 

حصة.

املدة):)99)سنة.

عبد) الس6د  تع6ين  تم  (: التس6ير)

االله املدني الحامل للبطاقة ال1طن6ة)

ملدة) للشركة  مسير  (A208814 رقم)

غير محدودة.

بالسجل) الشركة  تسج6ل  تم 

التجاري للمحكمة التجارية بالرباط)

و1 16) (2 بتاريخ) (152433 تحت رقم)

.2021
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 SOCIETE ARDAHI

BOUTIQUE
SARL

شركة ذات مسؤول6ة محدودة

42، ز قة الحسن الثاني، بنط6ب 

الناض1ر

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)5) 1فمبر)2018،)تم تأسيس)

مسؤول6ة) ذات  للشركة  جدود  فرع 

محدودة خصائصها كاآلتي):

«ارداحي ب1ت6ك) شركة) (: التسم6ة)

 SOCIETE ARDAHI ش.م.م»)

.BOUTIQUE SARL

اقامة   ،2 رقم   : الفرع  العن1ان 

B12، شارع عبد الرح6م ب1عب6د،)حي)

السالم،)سال.

التس6ير):)تم تع6ين الس6د الناصر)

ال1طن6ة) للبطاقة  الحامل  بنعي�سى 

كمسير للشركة وذلك) (S52229 رقم)

ملدة غير محدودة.
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 SOCIETE CAFE CARA
BLANCA

SARL
بمقت�سى عقد عرفي بتاريخ فاتح)
بعض) تعدول  تم  (،2021 فبراور)

خصائص الشركة كالتالي):
الناصر) اسماع6ل  الس6د  تع6ين 
رقم) ال1طن6ة  للبطاقة  الحامل 
الناصر) والس6د  اب6ل  (S725251
رقم) ال1طن6ة  للبطاقة  الحامل 
S684698)مسيرون للشركة ملدة غير)

محدودة.
القا 1ن) من  (14 الفصل) تعدول 

األسا�سي للشركة.
تح6ين القا 1ن األسا�سي للشركة.

بالسجل) القا 1ني  اإلوداع  تم 
التجاري للمحكمة االبتدائ6ة بسال في)

5)أبريل)2021)تحت رقم)322.
329 P

 IZMMOUR STATION
SERVICES

SARL
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بسال)
5)مارس)2021)تم تأسيس شركة ذات)
الخصائص) لها  محدودة  مسؤول6ة 

التال6ة):
سع6د) امامي  الس6د  (: الشركاء)
حامل لبطاقة التعريف ال1طن6ة رقم)
مغربي الجنس6ة الساكن) (A176550

بحي القدس رقم)4)تابريكت سال.
الس6د امامي  ب6ل حامل لبطاقة)
 A424531 رقم) ال1طن6ة  التعريف 

مغربي الجنس6ة الساكن بفرنسا.
 IZMMOUR (: التسم6ة)

.STATION SERVICES
الشكل القا 1ني : شركة محدودة 

مسؤول6ة.
: الغرض من الشركة في  الهدف 

املغرب :
محطة البنزون والخدمات.

منطقة ترفيه6ة مقهى ومطعم.
العمل6ات  جم6ع  عامة  وبصفة 
غير  أو  مباشرة  بصفة  املرتبطة 
أعاله  إل6ه  املشار  بالنشاط  مباشرة 

تدع6م  تسه6ل،  شأنها  من  والتي 

وتنم6ة نشاط الشركة، وأوضا جم6ع 

املباشرة  املباشرة أو غير  املساهمات 

هدف  ذات  مؤسسات  في  كا ت  أوا 

مماثل.
املقر االجتماعي : حي القدس رقم)

4)تابريكت سال.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تسج6لها في السجل التجاري.

حدد) (: االجتماعي  الرأسمال 
درهم) (60.000 في) الشركة  رأسمال 

مقسم على)600)حصة من فئة)100 

درهم للحصة م1زعة كالتالي):

الس6د امامي سع6د):)400)حصة.

الس6د امامي  ب6ل):)200)حصة.

الس6دة  صار) ع6نت  (: التس6ير)

التعريف) لبطاقة  الحاملة  امامي 

كمسيرة) (AB537341 رقم) ال1طن6ة 

للشركة.

من) تبتدئ  (: االجتماع6ة) السنة 

فاتح وناور من كل سنة وتنتهي في))31 

ديسمبر من  فس السنة.

بنسبة) االحتفاظ  بعد  (: األرباح)

ومنح الباقي) لالحت6اط القا 1ني،) (%5

ألصحاب الشركة.

اإلوداع) تم  (: القا 1ني) اإلوداع 
القا 1ني والتسج6ل بالسجل التجاري)

باملحكمة االبتدائ6ة بسال تحت رقم)

33781)بتاريخ)31)ماي)2021.
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ميك ماك كافي
 11 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم تأسيس شركة ذات) (2021 مارس)

مسؤول6ة محدودة من شريك واحد)

بامل1اصفات التال6ة):

التسم6ة):)م6ك ماك كافي.

ذات) شركة  (: القا 1 6ة) الصفة 

مسؤول6ة محدودة من شريك واحد.

الهدف االجتماعي):)املقهى.
درهم) (100.000 (: املال) رأس 

فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

درهم للحصة ال1احدة م1زعة) (100

بين الشركاء)على الشكل التالي):

الس6د عبد الكريم جارك):)1000 

للحصة) درهم  (100 فئة) من  حصة 

ال1احدة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

فاتح) من  تبتدئ  (: املال6ة) السنة 

ديسمبر من كل سنة ما) (31 وناور إلى)

تاريخ) من  تبتدئ  األولى  السنة  عدا 

التسج6ل.

سال) تجزئة  (: االجتماعي) املقر 

الجدودة رقم)1001)احصين سال.

املسير):)عبد الكريم جارك.

املحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

التسج6ل) رقم  بسال  االبتدائ6ة 

بالسجل التجاري)33479.

331 P

REPERE CONSEIL

 GREEN GENERATION

ENGINEERING & CONCIL
ش.م.م ش.و

تأسيس
 16 بتاريخ) مؤرخ  قرار  بمقت�سى 

مارس)2021،)وضع القا 1ن األسا�سي)

لشركة ذات الخصائص التال6ة):

 GREEN (: التسم6ة)

 GENERATION(ENGINEERING(&

.CONCIL

املقر االجتماعي):)15)شارع األبطال)

رقم)4)أكدال الرباط.

الدراسات) (: االجتماعي) الهدف 

والخبرة) واالقتصادوة  الفن6ة 

الهندسة) في  واملش1رة  واملراجعات 

املد 6ة والزراعة واإلسكان وغيرها من)

املجاالت.

 100.000 (: الشركة) رأسمال 

درهم.

من) تبتدئ  (: االجتماع6ة) السنة 

31)ديسمبر لكل) فاتح وناور وتنتهي في)

سنة.

محمد) الس6د  تع6ين  (: التس6ير)

امين لقريقبة كمسير للشركة ملدة غير)

محددة.
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II)-)تم اإلوداع القا 1ني لدى كتابة)

بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 

في)2)و1 16)2021)تحت رقم)115091 

التجاري) بالسجل  التق66د  وتم 

بالرباط تحت رقم)152427.

332 P

شركة أوراش اإلنتاج الصناعي 

املغربي
»AIC»

العادي) العام  الجمع  بمقت�سى 

 2021 أبريل) (27 بتاريخ) املنعقد 

الصناعي) اإل تاج  أوراش  لشركة 

صالح6ة  تجدود  تم   «AIC» املغربي)

ست  ملدة  اإلداري  املجلس  أعضاء 

سن1ات.

املجلس  اجتماع  وبمقت�سى 

تع6ين  تم  ال16م،  بنفس  اإلداري 

الس6د مصطفى فاهم رئيسا له.

باملحكمة  القا 1ني  اإلوداع  تم 

االبتدائ6ة بالقن6طرة بتاريخ 19 ماي 

2021 تحت رقم 82485.
ملخص من أجل النشر

333 P

SOCIETE ETHANOL
العادي) العام  الجمع  بمقت�سى 

املنعقد بتاريخ)26)أبريل)2021)لشركة)

على) املصادقة  تمت  («ETHANOL»

تع6ين مسير جدود في شخص الس6د)

عبد املج6د ب1شبش1ب.

باملحكمة  القا 1ني  اإلوداع  تم 

االبتدائ6ة بالقن6طرة بتاريخ 19 ماي 

2021 تحت رقم 82524.
ملخص من أجل النشر

334 P

SPIRAL WELDED PIPES
العادي) العام  الجمع  بمقت�سى 

 3 بتاريخ) املنعقد  ال1ح6د  للشريك 

تم تجدود مدة صالح6ة) (2021 ماي)

املسيرون ملدة ثالث سن1ات.

باملحكمة  القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي   18 بتاريخ  بتمارة  االبتدائ6ة 

2021 تحت رقم 5673.
ملخص من أجل النشر

335 P

OTUBE
ال1ح6د) املشارك  قرار  بمقت�سى 

لشركة)OTUBE)بتاريخ)3)ماي)2021 

تم تجدود مدة صالح6ة املسيرون ملدة)

ثالث سن1ات.

باملحكمة  القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي   18 بتاريخ  بتمارة  االبتدائ6ة 

2021 تحت رقم 5674.
ملخص من أجل النشر

336 P

PURE STYLE
تأسيس شركة محدودة املسؤول6ة 

بشريك وح6د
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالرباط)

تمت ص6اغة) (،2021 أبريل) (27 و1م)

لشركةمحدودة) التأسي�سي  القا 1ن 

لها) وح6د  بشريك  املسؤول6ة 

الخصائص التال6ة):

.PURE STYLE(:(التسم6ة

الهدف):)تصن6ع النس6ج.

ابن) شارع  (79 (: االجتماعي) املقر 

 6 رقم) شقة  الثاني  الطابق  سينا 

أكدال الرباط.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيس الشركة.

الرأسمال):)حدد رأسمال الشركة)

في مبلغ)50.000)درهم.

 Mr. عهد تس6ير الشركة) (: اإلدارة)

.MOHAMMED EDOKIOUAK

من فاتح وناور إلى) (: السنة املال6ة)

غاوة)31)ديسمبر.

وتسج6ل) القا 1ني  اإلوداع  تم 

الشركة بالسجل التجاري للمحكمة)

ماي) (10 بتاريخ) بالرباط،) التجارية 

2021،)تحت رقم)151957.

337 P

STE GSM WORD
SARL AU

شركة ذات املسؤول6ة املحدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
رأسمالها 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : رقم 118 تجزئة 
الحدوقة الضحى شارع الزيت1ن 

لع6اودة سال

و1م) حرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 

5)ماي)2021)بسال تم تأسيس الجمع)

العام االستثنائي للمصادقة على ما)

ولي):

االجتماعي) املقر  تح1يل  تم 
للشركة إلى العن1ان التالي): رقم 118 
تجزئة الحدوقة الضحى شارع الزيت1ن 

لع6اودة سال.
التجاري  بالسجل  التق66د  تم 

باملحكمة االبتدائ6ة بسال تحت رقم 

477 بتاريخ فاتح و1 16 2021.
بمثابة مقتطف وب6ان

338 P

 STE MOBIL ACCESSOIRES

STORY
SARL AU

شركة ذات املسؤول6ة املحدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
رأسمالها 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : شارع دال، إقامة 

الدويبي املحل ب 6 حي الرحمة - 

تابريكت سال

و1م) حرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تأسيس) تم  بسال  (2021 13)أبريل)

للمصادقة) االستثنائي  العام  الجمع 

على ما ولي):

تم تح1يل املقر االجتماعي للشركة)

إلى العن1ان التالي): شارع دال، إقامة 

 - الرحمة  حي   6 ب  املحل  الدويبي 

تابريكت سال.
التجاري  بالسجل  التق66د  تم 

باملحكمة االبتدائ6ة بسال تحت رقم 

452 بتاريخ فاتح و1 16 2021.
بمثابة مقتطف وب6ان

339 P

STE WASH OCEAN CAR
SARL

 26 بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في)

وناور)2021)بالرباط تقرر ما ولي):

 STE WASH OCEAN (: التسم6ة)

.CAR SARL

غسل) (: االجتماعي) الهدف 

وتنظ6ف الس6ارات والسجاد.

بكل) الق6ام  عامة  وبصفة 

مباشرة) بصفة  املتعلقة  العمل6ات 

بامل1ض1ع االجتماعي أو بأي م1ض1ع)

مماثل أو مرتبط.

 104 محل رقم) (: املقر االجتماعي)

أمل)14)حي يعق1ب املنص1ر،)الرباط.

الرأسمال):)حدد رأسمال الشركة)

في مبلغ)10.000)درهم مقسم إلى)100 

حصة من فئة)100)درهم م1زعة على)

الشكل التالي):

(: الس6د سيرج ه6لم6ت ماط1مبا)

80)حصة.

الس6دة سهام التراج):)10)حصص.

 10 (: املجدوبي) و1سف  الس6د 

حصص.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

السنة االجتماع6ة):)من فاتح وناور)

إلى)31)ديسمبر من كل سنة.

التراج) سهام  الس6دة  (: التس6ير)

غير) ملدة  وذلك  للشركة  مسيرة 

محدودة.

بكتابة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 
التجاري) السجل  رقم  بالرباط 

.149339
للب6ان والنشر

340 P

STE ZONE KI
SARL AU

 15 بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في)

مارس)2021)بالرباط تقرر ما ولي):

 STE ZONE KI SARL (: التسم6ة)

.AU
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االستيراد) (: االجتماعي) الهدف 

والتس1يق) والشراء) الب6ع  والتصدور 

التجم6ل) مستحضرات  وت1زيع 

والعط1ر والصاب1ن بالتجزئة.

االستيراد والتصدور الب6ع والشراء)

والتس1يق وت1زيع املالبس بالتجزئة.

بصفة عامة الق6ام بكل العمل6ات)

بامل1ض1ع) مباشرة  بصفة  املتعلقة 

االجتماعي أو بأي م1ض1ع مماثل أو)

مرتبط.

شارع ابن سينا) (: املقر االجتماعي)

شقة رقم)11)أكدال الرباط.

الرأسمال):)حدد رأسمال الشركة)

إلى) درهم مقسم  (100.000 مبلغ) في 

درهم) (100 فئة) من  حصة  (1000

م1زعة على الشكل التالي):

 1000 (: ب1 1ر) إكرام  الس6دة 

حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

السنة االجتماع6ة):)من فاتح وناور)

إلى)31)ديسمبر من كل سنة.

ب1 1ر) إكرام  الس6دة  (: التس6ير)

غير) ملدة  وذلك  للشركة  مسيرة 

محدودة.

بكتابة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 
رقم) (2021 أبريل) (9 بتاريخ) بالرباط 

السجل التجاري)151365.

للب6ان والنشر

341 P

OLAIAFILM
SARL AU

شركة ذات املسؤول6ة املحدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
رأسمالها : 10.000 درهم

املقر االجتماعي : رقم 8 ز قة ب1عنان 

حي األمل القرية سال

بقرار من الشريك ال1ح6د بتاريخ)

15)أبريل)2021،)تقرر ما ولي):

وإبراء) للشركة  النهائي  اإلقفال 

مصفي الشركة.

بمكتب) القا 1ني  اإلوداع  تم 
بسال) االبتدائ6ة  باملحكمة  الضبط 
تحت رقم) (2021 و1 16) بتاريخ فاتح 

.36735
342 P

STE ATIG WORK
 S.A.R.L A.U

تأسيس شركة  ذات مسؤول6ة 
محدودة في شريك وح6د 

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ))بتاريخ)
بمدونة) ومسجل  (2021 ماي) (19
تم) (2021 ( ماي) (19 بتاريخ) تز يت 
املسؤول6ة) ذات  الشركة  تأسيس 
محددة) وح6د  شريك  في  املحدودة 

العناصر كما ولي):
 STE ATIG WORK» ( (: التسم6ة)

.»S.A.R.L A.U
وقع) مراب  (: االجتماعي) املقر 
تجزئة) (12 رقم) األر�سي  الطابق  في 

الفاروقي-)تز يت.
الغرض:)مقاول األشغال املختلفة)

أو البناء.
تاريخ) من  ابتداء) سنة  (99 ( املدة)

تأسيسها.
))املسير حمزة ب1كريم).

درهم) (500.000 ( (: املال) رأس 
مقسم الى)5000)حصة بما قدره)100 

درهم لكل حصة م1زعة كما ولي):
حمزة) الس6د  ل  حصة  (5000

ب1كريم.
من) املال6ة  أو  االجتماع6ة  السنة 

فاتح وناور إلى)31)ديسمبر.
تم اإلوداع القا 1ني لدى املحكمة)
 204 رقم) تحت  بتيز يت  االبتدائ6ة 

بتاريخ)2)و1 16)2021.
343 P

STE WAIMTOUR
SARL AU

 167 HAY(NASR(TIFLET - SIDI
ALLAL BAHRAOUI

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
ولي) ما  إقرار  تم  (،2021 فبراور) (17
املسؤول6ة) ذات  شركة  تأسيس  (:
الخصائص) تحمل  والتي  املحدودة 

التال6ة):
.WAIMTOUR(:(التسم6ة

ذات) شركة  (: القا 1 6ة) الصفة 
املسؤول6ة املحدودة بشريك واحد.

التصن6ع) ( (: االجتماعي) الهدف 
تم) املنفصلة  القطع  امل6كا 6كي وب6ع 
األشغال) (- واألفقي) العم1دي  الحفر 

املختلفة أو البناء.
 100.000 (: الشركة) رأسمال 

درهم.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.
املقر االجتماعي):)167،)حي النصر)

-)س6دي عالل البحراوي.
التس6ير):)الس6د لحاج بلكزولي.

تم اإلوداع القا 1ني لدى باملحكمة)
مارس) (2 بتاريخ) بت6فلت  االبتدائ6ة 

2021)تحت رقم)67.
344 P

KABEN BUILDING 
شركة محدودة املسؤول6ة ذات 

شريك وح6د
رأسمالها 100.000 درهم ق6د
 الزيادة إلى 1.000.000 درهم

املقر االجتماعي : 29، ز قة عمر بن 
العاص الطابق الثالث، رقم 26، 

طنجة
رقم السجل التجاري : 107839

يستفاد من محضر الجمع العام)
 »KABEN BUILDING» لشركة)
شركة محدودة املسؤول6ة ذات شريك 
وح6د، املنعقد بتاريخ 17 ماي 2021، 
بطنجة، ز قة عمر بن العاص الطابق)
واملسجل) طنجة  (،26 رقم) الثالث،)
رقم) تحت  (2021 ماي) (24 بتاريخ)
أن) (202100423697049 التسج6ل)

الجمع العام قرر ما ولي):
الشركة،) رأسمال  في  الزيادة 
بمبلغ) درهم  (100.000 حال6ا) البالغ 
إلى) وصل  لكي  درهم،) (900.000

1.000.000)درهم.
إصدار) عبر  الزيادة  هذه  تحق6ق 
100)درهم لكل) 9.000)حصة بق6مة)
سيتم تحريرها ودفعها) منها،) واحدة 
كل6ا عند االكتتاب عن طريق املقاصة)

املرتبط) الجاري  الحساب  مع رص6د 

و قدوة) ثابتة  اعتمادات  من  املك1ن 

ومستحقة الدفع.

 6 و ت6جة لذلك تعدول الفصلين)

و)7)من النظام األسا�سي.

القا 1ني) باإلوداع  الق6ام  تم 

باملحكمة التجارية بطنجة بتاريخ)27 

ماي)2021)تحت رقم)242777.
مستخرج قصد الب6ان

املسير

345 P

ائتما 6ة تكن6ك أسيسطانس ش.ذ.م.م

111،)شارع ولي العهد،)طنجة

SOCIETE B. PARTNER
SARL AU

ب - بارتنر ش.ذ.م.م ذات الشريك 

ال1ح6د

رأسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : طنجة، زاوية 

شارع محمد الخامس وز قة فل1ريد

س.ت. : 17495

إغالق مسطرة  التصف6ة نهائ6ا
ال1ح6د) الشريك  بم1جب قرار  أ))

أبريل) (13 بتاريخ) بطنجة  املنعقد 

(- ب) املسماة شركة  للشركة  (2021

بارتنر ش.ذ.م.م ذات الشريك ال1ح6د،)

مقرها) درهم،) (100.000 رأسمالها)

االجتماعي بطنجة،)زاوية شارع محمد)

الخامس وز قة فل1ريد،)تقرر ما ولي):

إغالق) تقرير  على  املصادقة 

للشركة) املسبقة  التصف6ة  مسطرة 

الس6د) املصفي  طرف  من  املقدمة 

محمد بزاحي،)مع إخالء)ذمته ل1كالته)

إقرار) وهكذا،) للشركة.) كمصفي 

بارتنر) (- ب) الشركة  وتصف6ة  إغالق 

ال1ح6د) الشريك  ذات  ش.ذ.م.م 

بتاريخ)13)أبريل)2021.

لدى) القا 1ني  اإلوداع  تم  ب))

 24 املحكمة التجارية بطنجة بتاريخ)

ماي)2021،)تحت رقم)242593.
مقتطف وب6ان النشر

ائتما 6ة تكن6ك أسيسطانس

346 P
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ائتما 6ة تكن6ك أسيسطانس ش.ذ.م.م

111،)شارع ولي العهد،)طنجة

 SOCIETE ASSURANCES AL
BARAKA

SARL
تأم6نات البركة ش.ذ.م.م

رأسمالها : 100.000 درهم
مقرها االجتماعي : طنجة، شارع 
العرب6ة السع1دوة، بئر أحرش1ن، 

القطعة 4101، الطابق األر�سي
س.ت. : 70793

إغالق  التصف6ة نهائ6ا
محضر) قرارات  بم1جب  أ))
للشركاء) العادي  غير  العام  الجمع 
فبراور) (24 بتاريخ) بطنجة  املنعقد 
«شركة) املسماة) للشركة  (2021
رأسمالها) تأم6نات البركة ش.ذ.م.م»،)
االجتماعي) مقرها  درهم،) (100.000
بطنجة، شارع العرب6ة السع1دوة، بئر 
الطابق   ،4101 القطعة  أحرش1ن، 

األر�سي، 51،)تقرر ما ولي):
إغالق) تقرير  على  املصادقة 
للشركة) املسبقة  التصف6ة  مسطرة 
الس6د) املصفي  طرف  من  املقدمة 
ذمته) إخالء) مع  ب1محسن،) و1سف 
وهكذا،) للشركة.) كمصفي  ل1كالته 
إقرار إغالق وتصف6ة الشركة)«شركة)
تأم6نات البركة ش.ذ.م.م»،)بتاريخ)24 

فبراور)2021.
لدى) القا 1ني  اإلوداع  تم  ب))
بتاريخ بطنجة  التجارية   املحكمة 
19)ماي)2021،)تحت رقم)242472.

مقتطف وب6ان النشر

ائتما 6ة تكن6ك أسيسطانس
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 M.T.F. AGRO EXPORT
CASABLANCA

شركة ذات املسؤول6ة املحدودة
رأسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : 777 شارع 
املقاومة الطابق 3 رقم 10 املحمدوة

تك1ين شركة ذات مسؤول6ة محدودة 
أبريل) (15 بم1جب عقد مؤرخ في)
األسا�سي) القا 1ن  وضع  تم  (،2021
املحدودة) املسؤول6ة  ذات  لشركة 

تتصف كالتالي):

 M.T.F. AGRO (: التسم6ة)
.EXPORT CASABLANCA

الشكل):)ش.م.م.
رأسمالها):)100.000)درهم م1زعة)

كما ولي):
فريد) جيرد  بادكين  الس6د 
PADEKEN GERD FRED)مبلغ)333 

حصة.
ه6نرش) تا جمن  الس6د 
مبلغ) (TANGEMANN HEINRICH

333)حصة.
 LIABEGINA(الس6دة ل6اب6ج6نا آ ا

ANNA)مبلغ)334)حصة.
هذا ه1 إجمالي):)1000)حصة.

شارع   777 (: االجتماعي) مقرها 
املقاومة الطابق 3 رقم 10 املحمدوة.

الف1اكه) تصدور  (- (1 (: الغرض)
والخضروات واألسماك.

جم6ع) وب6ع  وشراء) تس1يق  (- (2
)الف1اكه) الزراع6ة) املنتجات 
املغرب) في  واألسماك)) والخضروات 

وفي الخارج.
و قل) الل1جست6ة  الخدمات  (- (3

البضائع للتأجير وتسل6مها.
4)-)استيراد وتصدور جم6ع املعدات)
واملنتجات والخدمات املرتبطة بشكل)
الشركة) لغرض  مباشر  غير  أو  مباشر 

املذك1ر أعاله لصالح):
أي سخص طب6عي،)مغربي أو غير)

مغربي.
اعتباري،) ك6ان  أو  شخص  أي 
اعتبارية،) شخص6ة  له  كان  س1اء)

مغرب6ة كا ت أم ال.
للشركة) وج1ز  وبشكل عام،) (- (5
أو) تجارية  معامالت  بأي  الق6ام 
صناع6ة أو مال6ة أو أوراق مال6ة أو)
عقارية مرتبطة بشكل مباشر أو غير)
مباشر بغاوة الشركة املحددة أعاله)
أو من املحتمل أن تسهل االستغالل)

أو التط1ير في املغرب أو في الخارج.
و1م) من  تنطلق  سنة  (99 (: املدة)

التأسيس.
آ ا) الس6دة  تع6ين  تم  (: التس6ير)
 LIABEGINA ANNA ل6اب6ج6نا)

مسيرة للشركة لفترة غير محدودة.
فاتح) من  تبتدئ  (: املال6ة) السنة 

وناور وتنتهي في)31)ديسمبر.

تم الق6ام باإلوداع القا 1ني بكتابة)

االبتدائ6ة) املحكمة  لدى  الضبط 

باملحمدوة بتاريخ)17)ماي)2021)تحت)

رقم)1163.

املحكمة) لدى  مسجلة  الشركة 

ماي) (17 االبتدائ6ة باملحمدوة بتاريخ)

2021)تحت رقم)28085.
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STE LE BIDON D’OR
SARL

تصف6ة شركة
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

2021)قرر الشركاء) 5)ماي) املؤرخ في)

تصف6ة الشركة وحدد مقر التصف6ة)

ب)30)شارع خ6بر حي اال بعاث تجزئة)

السالم)2)تمارة.

وتم تع6ين الس6د رش6د الفار�سي)

كمصفي للشركة.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (19 بتاريخ) بتمارة  االبتدائ6ة 

2021)تحت رقم)5698.
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STE SOLIAS
SARL

وب1جب) (2021 أبريل) (19 بتاريخ)

عقد الجمع العام االستثنائي املسجل)

قرر) (2021 أبريل) (27 بالرباط بتاريخ)

الشركاء)ما ولي):

الكحالوي) هشام  الس6د  تف1يت 

1700)حصة التي وملكها بالشركة) ل)

على الشكل التالي):

850)حصة لفائدة الس6د محمد)

للحصة) درهم  (100 ب) قاسمي 

ال1احدة.

عبد) الس6د  لفائدة  حصة  (850

100)درهم للحصة) العزيز الغالبي ب)

ال1احدة.

قا 1ن) من  و7) (6 البند) تعدول 

الشركة.

بكتابة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 
تحت) (2021 ماي) (10 بالرباط بتاريخ)

رقم)114580.
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STE GLOBO PRESTIGE CAR
سجل تجاري رقم 343133

ز قة العم6د ل1دوي درج أ شقة 3 
زاوية عباس العقاد س6دي بل16ط 

الدار الب6ضاء
ال1ح6د) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تح1يل) تم  (2021 مارس) (31 بتاريخ)
املقر االجتماعي من)33)شقة)6،)شارع)
حسن الصغير الدار الب6ضاء)إلى ز قة)
زاوية) (3 أ شقة) درج  ل1دوي  العم6د 
الدار) بل16ط  س6دي  العقاد  عباس 

الب6ضاء.
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
رقم) تحت  الب6ضاء) بالدار  التجارية 

.20397
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األستاذ محمد رش6د التدالوي

م1ثق بالدار الب6ضاء

67/69)شارع م1الي إدريس األول الطابق األول)

الشقة رقم)3

05.22.82.18.99/05.22.82.25.25.88

الفاكس):)05.22.82.15.42

STE REGAL TRANS
SARL

شركة محدودة املسؤول6ة
رأسمال اجتماعي : 100.000 درهم

إقامة إومان مركز ط 3 رقم 8 تقاطع 
زاوية جيرادوت وز قة الراشدي 

محمد وشارع م1الي عبد الرحمان 
الدار الب6ضاء

السجل التجاري : 207441
التعريف الضريبي : 40126949

تف1يت حصص اجتماع6ة
بالدار) عرفي  عقد  بمقت�سى 
 2021 مارس) (22 بتاريخ) الب6ضاء)
العماري) علي  الس6د  من  كل  ف1ت 
والس6دة فاضمة حم1 اكب1ش جم6ع)
حصصهم االجتماع6ة التي ومتلك1نها)
 REGAL TRANS في الشركة املسماة)
واملقدرة) املسؤول6ة  محدودة  شركة 
وذلك) اجتماع6ة  حصة  (300 ب)

لفائدة محمد شم�سي.
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بالسجل) القا 1ني  اإلوداع  تم 
للدار) التجارية  باملحكمة  التجاري 
2021)تحت) 31)ماي) بتاريخ) الب6ضاء)

رقم)780459.
للخالصة والب6ان

األستاذ محمد رش6د التدالوي
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األستاذ محمد رش6د التدالوي
م1ثق بالدار الب6ضاء

67/69)شارع م1الي إدريس األول الطابق األول)
الشقة رقم)3

05.22.82.18.99/05.22.82.25.25.88
الفاكس):)05.22.82.15.42

 STE TAOUI SKOUBI TAOUI
BAT

SARL AU

S.T.BAT
SARL AU

الرفع من رأسمال
بم1جب املحضر العام االستثنائي)
الشريك) قرر  (2021 ماي) (12 بتاريخ)
 STE املسماة) الشركة  في  ال1ح6د 
 TAOUI SKOUBI TAOUI BAT
SARL AU S.T.BAT SARL AU)شركة)
محدودة املسؤول6ة بشريك وح6د ما)

ولي):
من) الشركة  رأسمال  من  الرفع 
درهم) (410.000 إلى) درهم  (10.000
عن طريق إصدار حصص اجتماع6ة)

جدودة.
بالسجل) القا 1ني  اإلوداع  تم 
بالدار) التجارية  للمحكمة  التجاري 
2021)تحت) 31)ماي) بتاريخ) الب6ضاء)

رقم)780457.
للخالصة والب6ان

األستاذ محمد رش6د التدالوي
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 STE CREATORS
CONSULTANCY

SARL
استثنائي) عام  جمع  بمقت�سى 
 2021 فبراور) (2 في) الرباط  في  حرر 
 CREATORS ( شركة) شركاء) قرر 
ش.م.م. (CONSULTANCY SARL 

ما ولي):

من رقم) (: تح1يل املقر االجتماعي)
 9 الداخلة) العندل6ب،) شارع  (،118
رقم) (3 كيش األوداوة تمارة إلى ز قة)

73)امزورن الحس6مة.
القا 1ن) من  (4 املادة) تعدول 

األسا�سي للشركة.
بكتابة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
بتمارة) االبتدائ6ة  باملحكمة  الضبط 
و1 16) (2 بتاريخ) (5823 رقم) تحت 

.2021
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شركة جلوبال ال ال دي
شركة ذات مسؤول6ة محدودة

إعداد النظام األسا�سي
شركة جل1بال ال ال دي شركة)

ذات مسؤول6ة محدودة.
بدون) الس6ارات  كراء) (: أهدافها)

سائق.
املغرب) حي  (11 (: املقر االجتماعي)
(- بل1ك د) (5 شقة) (11 العربي تجزئة)

تمارة.
ثابت في حدود) (: رأسمال الشركة)

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

السجل التجاري.
التس6ير):)الشركة مسيرة من طرف)

الس6د مهند العلمي.
الترق6م):)الشركة مرقمة بالسجل)
االبتدائ6ة) املحكمة  لدى  التجاري 
مسجل) (133113 رقم) تحت  بتمارة 

بتاريخ)20)ماي)2021.
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شركة انديد
شركة ذات مسؤول6ة محدودة

إعداد النظام األسا�سي
شركة ا دود شركة ذات مسؤول6ة)

محدودة.
بدون) الس6ارات  كراء) (: أهدافها)

سائق.
املغرب) حي  (11 (: املقر االجتماعي)
(- بل1ك د) (5 شقة) (11 العربي تجزئة)

تمارة.

ثابت في حدود) (: رأسمال الشركة)

100.000)درهم.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع)

السجل التجاري.

التس6ير):)الشركة مسيرة من طرف)

الس6د محمد بنعمر.

الترق6م):)الشركة مرقمة بالسجل)

االبتدائ6ة) املحكمة  لدى  التجاري 

مسجل) (133161 رقم) تحت  بتمارة 

بتاريخ)25)ماي)2021.
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STE. SOGEFICOM

AMROUSSE

 SARL AU

 ومقرها االجتماعي اوالد و1سف 

اوالد الط6ب فاس

العامة) الجمع6ة  قرار  بمقت�سى 

 16 ( و1م) املنعقدة  العادوة  الغير 

 AMROUSSE لشركة) مارس2021)

اوالد) االجتماعي  ومقرها  (SARL-AU

و1سف اوالد الط6ب فاس.

1)))زيادة النشاط التالي):)

   TENANT DE MENUISERIE  

النجارة)))إلى أنشطة الشركة.)

إلى) االجتماعي  املقر  تح1يل  ((2

:))دوار أوالد حم1 أوالد) العن1ان اآلتي)

الط6ب سايس))فاس.

املقر) إلى  مخزن  3)إضافة 

االجتماعي))طريق صفرو تجزئة البركة)

قطعة رقم)737)فاس سايس.

ب) املال  رأس  في  الزيادة  ((4

ل6صبح) درهم  (900.000.00

100.000.00درهم.)

لدى) القا 1ني  اإلوداع  تم  ((5

رقم) تحت  بفاس  التجارية  املحكمة 

2613/2021)بتاريخ)31)ماي2021
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STE. SOGEFICOM

STE. B.N.E TRAV
SARL AU

تم تأسيس شركة ذات املسؤول6ة)

املحدودة في فاس بتاريخ))4)ماي2021 

ذات الخصائص التال6ة:

 STE B.N.E TRAV ( 1)التسم6ة:)

 .SARL AU

الطابق) ( اإلجتماعي:) املقر  ((2

 E2 ادريس) م1الي  تجزئة  السفلي 

قطعة رقم)148)زواغة))فاس.

3)الهدف:))

 TRAVAUX DE ( البناء) -أشغال 

.CONSTRUCTION

 TRAVAUX ( متن1عة) -أشغال 

. DIVERS

 TRAVAUX عم1م6ة) -أشغال 

. PUBLIC ET BATIMENT

4)املدة:))99)سنة.

5))رأسمال:))100.000.00).)درهم،)

مقسمة إلى)1000)حصة من فئة مائة)

درهم.

6)الشريك ال1ح6د):

(: ابراه6م) احمادي  بن  الس6د  (-

1000)حصة ب:)100.000.00))درهم.

)بن) :)الس6د) 6))التس6ير واإلمضاء)

احمادي ابراه6م).)

لدى) القا 1ني  اإلوداع  تم  ((8

تحت عدد) ( املحكمة التجارية بفاس)

 . 2021/2674
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STE. SOGEFICOM

 STE. LIVE MAT  
SARL AU

تم تأسيس شركة ذات املسؤول6ة)

 26 ( بتاريخ) فاس  في  املحدودة 

أبريل2021)ذات الخصائص التال6ة:

 STE LIVE MAT 1)التسم6ة:)

.SARL AU

2)املقر اإلجتماعي:))الحي الصناعي)

عين الشقف قرب مطاحن القرويين)

عين الشقف فاس.
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3)الهدف:))

البناء) أدوات  -ب6ع 

 MARCHANDS MATERIAUX DE

.CONSTRUCTION

 TRANSPORT DE((قل البضائع -

.MARCHANDISE

4)املدة:))99)سنة.
5)رأسمال:))100.000.00))درهم،)

مقسمة إلى)1000)حصة من فئة مائة)

درهم.

6)الشريك ال1ح6د):

-الس6د الحماني مصطفى)):)1000 

حصة ب:)100.000.00))درهم.

الس6د)) (: واإلمضاء) 6)التس6ير 

الحماني مصطفى.))

لدى) القا 1ني  اإلوداع  تم  ((8

في السجل) ( املحكمة التجارية بفاس)

التجاري تحت عدد)2021/68119  .
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  Société RAISSIHOME

 BUSINESS
SARL  

تأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ)

فاتح و1 16)2021)باوطاط الحاج))تم)

وضع القا 1ن األسا�سي للشركة.)

  Société RAISSIHOME:التسم6ة

ذات) شركة  (BUSINESS SARL

خصائصها) املحدودة  املسؤول6ة 

كالتالي):

املقر االجتماعي:))حي))النهضة رقم)

251)اوطاط الحاج).

 100.000.00 الرأسمال االجمالي:)

حصة من) (1000 إلى) درهم مقسمة 

100)درهم وم1زعة على الشكل) فئة)

التالي)

القرع) الزهراء) فاطمة  ( ( الس6دة)

500حصة.

الس6دة))فرح القرع)500)حصة.

الهدف االجتماعي:

)بائعة أثات املطبخ ول1ازمه).)مدة)

الشركة):)99)سنة.

باملحكمة) تم  ( (: القا 1ني) اإلوداع 

بتاريخ بميس1ر  لب1ملان   االبتدائ6ة 

3)و1 202116)تحت عدد)108/2021.

أسندت مهمة التس6ير) (: التس6ير)

لقرع وذلك) :)فاطمة الزهراء) للس6دة)

ملدة غير محدودة.
إمضاء (
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 SOCIETE TENNIS CLUB

BENSLIMANE
SARL AU

 SOCIETE  A(RESPONSABILITE

LIMITEES SARL AU

رأسمالها : 100000.00 درهم 

املقر اإلجتماعي : رقم 292 بل1ك 2 

حي الرشاد صفرو

تأسيس
تم) خاص  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم) (،2021 و1 16) (3 بتاريخ) تسج6له 

.SARL AU(تأسيس شركة

 SOCIETE TENNIS (: التسم6ة)

.CLUB BENSLIMANE SARL AU

وتحدد م1ض1ع) (: الشركة) غرض 

الشركة في):

 ENTREPRENEUR DE

.TRAVAUX DIVERS

املقر اإلجتماعي):)رقم)292)بل1ك)2 

حي الرشاد صفرو.

 99 الشركة) مدة  (: الشركة) مدة 

سنة ابتداء)من و1م التأسيس النهائي.

في) محدد  (: الشركة) رأسمال 

100000.00)درهم.

وق1م بتس6ير الشركة) (: املتصرف)

الس6د شه1ي اومن.

السنة اإلجتماع6ة):)تبتدئ السنة)

وناور) ( اإلجتماع6ة للشركة من فاتح)

وتنتهي في)31)ديسمبر.

لقد تم امللف) (: اإلوداع القا 1ني)

اإلبتدائ6ة) باملحكمة  الضبط  بكتابة 

 2021 و1 16) (3 بمدونة صفرو بتاريخ)

تحت رقم)2021/56.
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STE. LH AGRI
SARL

شركة ذات املسؤول6ة املحدودة
رأسمالها : 100.000.00 درهم.

رقم 7 ز قة الزرقط1ني رقم 17 
م6دلت

تأسيس شركة
في) محرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 
 2021 أبريل) (22 بتاريخ) م6دلت 
وضع القا 1ن األسا�سي لشركة ذات)
اسم) تحمل  املحدودة  املسؤول6ة 
شركة)STE. LH AGRI SARL)ش.م.م)

خصائصها كالتالي):
غرض الشركة):)

أو) املختلفة  األشغال  في  مقاول 
البناء.

ته6ئة املساحات الفالح6ة.
مفاوض.

ز قة) (7 رقم) (: الرئي�سي) املقر 
الزرقط1ني رقم)17)م6دلت.

و1م) من  ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
تسج6لها في السجل التجاري.

(: اإلجتماعي) الرأسمال 
100.000.00)درهم ونقسم إلى)1000 

حصة بمبلغ كل حصة)100)درهم.
ستير الشركة من) (: إدارة الشركة)

طرف الس6د لحل1 لع16ني.
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
أبريل) (29 بتاريخ) م6دلت  اإلبتدائ6ة 
 2021/145 عدد) تحت  (2021

بالسجل التجاري رقم)2769.
ملخص قصد النشر

املسير

362 P

شركة بارادوكس 78
ش.م.م

ذات الشريك ال1ح6د
رأسمالها : 10.000 درهم

مقرها اإلجتماعي : ف6ال 78 دومين 
افازي1ن س6دي ب1لفاداول تز يت 

املغرب
إعالن عن حل الشركة 

بمقت�سى محضر قرارات الشريك)
2021)املسجل) 7)ماي) ال1ح6د بتاريخ)
 2021 ماي) (28 بتاريخ) بتز يت 

أمر) (44601 رقم) ال1رادات  سجل 

باإلستخالص رقم)4090/2021)تقرر)

ما ولي):

حل الشركة):

دا ي6ل) تع6ين مصفي في شخص 

الجنس6ة) اسباني  ل1بيز  سلكاض1 

الرقم) تحت  السفر  لج1از  حامل 

بز قة) القاطن  ( (XDB403964

لكروازيت)95)في)4122) 1بر بلج6كا.

 78 تحدود مقر التصف6ة في ف6ال)

ب1لفداول) س6دي  افازي1ن  دومين 

تز يت املغرب.

كتابة الضبط):)تم اإلودع القا 1ني)

باملحكمة) الضبط  كتابة  لدى 

ماي) (28 بتاريخ) بتز يت  اإلبتدائ6ة 

2021)تحت رقم)196.
من أجل النشر والب6ان

املسير

363 P

شركة بارادوكس 94
ش.م.م

ذات الشريك ال1ح6د

رأسمالها : 10.000 درهم

مقرها اإلجتماعي : ف6ال 94 دومين 

افازي1ن س6دي ب1لفداول تز يت 

املغرب

إعالن عن حل الشركة 
بمقت�سى محضر قرارات الشريك)

2021)املسجل) 7)ماي) ال1ح6د بتاريخ)

 2021 ماي) (28 بتاريخ) بتز يت 

أمر) (44581 رقم) ال1رادات  سجل 

باإلستخالص رقم)4088/2021)تقرر)

ما ولي):

حل الشركة):

دا ي6ل) تع6ين مصفي في شخص 

الجنس6ة) إسباني  ل1بيز  سلكاض1 

رقم) تحت  السفر  لج1از  حامل 

بز قة) القاطن  (XDB403964

لكروازيت)95)في)4122) 1بر بلج6كا.

 94 تحدود مقر التصف6ة في ف6ال)

ب1لفداول) س6دي  افازي1ن  دومين 

تز يت املغرب.



12227 الجريدة الرسميةعدد)5668 - 5)ذو القعدة)1442 )16)و1 16)2021) 

كتابة الضبط):)تم اإلودع القا 1ني)

باملحكمة) الضبط  كتابة  لدى 

ماي) (28 بتاريخ) بتز يت  اإلبتدائ6ة 

2021)تحت رقم)195.
من أجل النشر والب6ان

املسير

364 P

أنوسيس ثالثة شركة مدنية 

عقارية

رأسمالها : 210.000 درهم

مقرها اإلجتماعي : رقم 50 أ تجزئة 

ودادوة امنت1ركا مرلفت س6دي افني 

املغرب

إعالن عن التأسيس
بم1جب عقد عرفي محرر بتاريخ)

17)فبراور)2003)مسجل بتز يت بتاريخ)

2003)تحت أمر بالتحص6ل) 3)مارس)

 RE 891 OR 1049/115214 رقم)

لشركة) األسا�سي  النظام  وضع  تم 

مد 6ة عقارية املسماة ا 1سيس ثالثة)

مميزاتها كالتالي):

مد 6ة) شركة  (: القا 1ني) الشكل 

عقارية))ش.م.ع).

ا 1سيس ثالثة شركة) (: التسم6ة)

مد 6ة عقارية.

الغرض):

املعد) عقار  وكراء) ب6ع  اقتناء)

املهن6ة. واألنشطة  والتجارة  للسكن 

عالقة) لها  التي  العمل6ات  وجم6ع 

مباشرة أو غير مباشرة بالغرض أعاله.

املقر اإلجتماعي):)رقم)A 50)تجزئة)

ودادوة امنت1ركا مرلفت س6دي افني.

املدة):)99)سنة.

أي) درهم  (210.000 (: الرأسمال)

درهم) (100 فئة) من  حصة  (2100

محررة  قدا.

عدد الشركاء):)ستة))6).

س6لف6ت اوس6ل)350)حصة.

 350 بادوار) اوت1نس  ماري  افلين 

حصة.

فرونسيس روبير مش6ل ك1 تل1ب)

350)حصة.

جاك ج1زيف سنيي)350)حصة.

ف1كل6ني) او ت1ا يت  كل1د  ماري 

350)حصة.

 350. روسك�سي) باسكال  ج1ن 

حصة.

مسيران) تع6ين  تم  (: التس6ير)

بالشراكة))ملدة غير محدودة.

روسك�سي،) باسكال  الس6د ج1ن 

 1950 أبريل) (13 بتاريخ) املزداد 

فرن�سي) بفرنسا،) بكرامات 

رقم) السفر  لج1از  الحامل  الجنس6ة 

طريق) ب  والساكن  (20EA50946

ك1زو ل1ك1س)46500)كرامات فرنسا.

او ت1ا يت) كل1د  ماري  الس6دة 

ف1كل6ني،املزدادة بتاريخ)18)أغسطس)

فرنس6ة) بفرنسا،) بالبي  (1957

السفر) لج1از  الحاملة  الجنس6ة 
ب) والساكنة  (19AK92048 رقم)

  46500 ثالثة ز قة ف1ب1ر سان ب6ير)

كرامات فرنسا.

كتابة الضبط):)تم اإلودع القا 1ني)

باملحكمة) الضبط  كتابة  لدى 

ماي) (21 بتاريخ) بتز يت  اإلبتدائ6ة 

2021)تحت رقم)187.

بالسجل) الشركة  تسج6ل  وتم 

 25 بتاريخ) املحكمة  لنفس  التجاري 

ماي)2021)تحت رقم)4837.
من أجل النشر والب6ان

املسير

365 P

 STE. ONTARIO TRAVAUX
SARL AU

تك1ين شركة محدودة املسؤول6ة 
ذات شريك وح6د

بسال)) مؤرخ  محضر  بمقت�سى 

وضع) تم  (2021 أبريل) (28 بتاريخ)

الق1ا ين األساس6ة لشركة محدودة)

ذات) وح6د  شريك  ذات  املسؤول6ة 

املميزات التال6ة):

الهدف):

تجارة.

أعمال مختلفة للبناء.

املقر):)رقم)107)تجزئة راحة البال)

2)حي شماع1 باب املريسة) شقة رقم)

سال.

بما) املال  رأس  حدد  (: املال) رأس 

قدره)100.000.00)درهم.

:)تدار الشركة))من طرف) التس6ير)

الس6د غلل1ت كريم ملدة غير محدودة.

بكتابة) تم  (: القا 1ني) اإلوداع 

سال) اإلبتدائ6ة  باملحكمة  الضبط 

رقم) تحت  (2021 ماي) (20 بتاريخ)

تحت رقم) (33707 السجل التجاري)

.550

366 P

 STE. MARAHIL

EQUIPEMENT

SARL AU

تك1ين شركة محدودة املسؤول6ة 
ذات شريك وح6د

بالرباط)) مؤرخ  محضر  بمقت�سى 

وضع) تم  (2021 أبريل) (27 بتاريخ)

الق1ا ين األساس6ة لشركة محدودة)

ذات) وح6د  شريك  ذات  املسؤول6ة 

امليزات التال6ة):

الهدف):

تجارة.

أعمال مختلفة للبناء.

ب6ع الل1ازم املكتب6ة.

ز قة) املقاومة  شارع  (: املقر)

الطابق الثالث) (21 اب6دجان العمارة)

رقم املحل)8)حي املح6ط الرباط.

بما) املال  رأس  حدد  (: املال) رأس 

قدره)100.000.00)درهم.

من) ( الشركة) تدار  (: التس6ير)

طرف الس6د م1زون سع6د ملدة غير)

محدودة.

بكتابة) تم  (: القا 1ني) اإلوداع 

بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم) تحت  (2021 أبريل) (31 بتاريخ)

السجل التجاري)152343)تحت رقم)

.115013

367 P

دو1ان األستاذ حمزة ب1قد

م1ثق

185،)شارع عبد امل1من،)الطابق الخامس)

الدارالب6ضاء

الهاتف):)0522.20.36.46

0522.49.09.07

KANZIMMO

ش.م.م

رأسمالها : 100.000.00 درهم

مقرها اإلجتماعي : الدارالب6ضاء، 

شارع عبد امل1من، وز قة سم6ة، 

إقامة شهرزاد الطابق األول رقم 1 

الدارالب6ضاء

 7 بتاريخ) م1ثق  عقد  بمقت�سى 

حصة) (30 تم تف1يت) (2020 أكت1بر)

عمر) بن  كنزة  الس6دة  تملكها  التي 

 KANZIMMO الشركة) رأسمال  في 

لفائدة):

الس6د احمد شريف حسين.

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

للشركة بتاريخ)10)ديسمبر)2020)تم)

املصادقة على عقد تف1يت حصص)

الشركة.

استقالة الس6دة فت6حة الشاه.

مصدوق) محمد  الس6د  تع6ين 

مسير الشركة ملدة غير محدودة.

القا 1ني) اإلوداع  تسج6ل  تم 

بالسجل التجاري باملحكمة التجارية)

 2021 مارس) (8 في) بالدارالب6ضاء)

تحت رقم)768917.
للنسخة واإلشارة

األستاذ حمزة ب1قد

368 P
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 CABINET BAKADIR

 CONSEIL JURIDIQUE FISCAL

COMPTABLE

ج.م.ب طرافو 
ش.م.م

شركة محدودة املسؤول6ة

الرأسمال : 3.000.000 درهم

املقر اإلجتماعي : تجزئة زكرياء الز قة 

8 الرقم 21 عين الشق الدارالب6ضاء

RC : 330205

تف1يت الحصص
اإلتفاق على تف1يت الحصص

استقالة املسير ال1ح6د
تع6ين املسير الجدود

اإلمضاء
تغ6ير الشكل القا 1ني للشركة

تعدوالت قا 1 6ة
)طبقا للقرار بتاريخ)5)ماي)2021،)

طراف1) ج.م.ب  شركة  شركاء) قرر 

شركة محدودة املسؤول6ة ما ولي):

تف1يت الحصص):)الس6دة عائشة)

بها تعطي وتح1ل تحت كل الضما ات)

واربعمائمة) ألف  عشر  اربع  العادوة 

حصة الخاصة بها في رأسمال شركة)

ج.م.ب طراف1 للس6د أو1ب اوت بنفق)

الذي وقبل اربع عشر الف واربعمائة)

حصة بق6مة)100)درهم.

اإلتفاق على تف1يت الحصص):

 30.000 بنفق) اوت  او1ب  الس6د 

حصة.

30.000)حصة.

استقالة املسيرة ال1ح6دة الس6دة)

عائشة بها.

تع6ين املسير الجدود الس6د أو1ب)

اوت بنفق.

اإلمضاء):)الس6د أو1ب اوت بنفق.

(: للشركة) القا 1ني  الشكل  تغ6ير 

محدودة) شركة  طراف1  ج.م.ب  من 

إلى شركة ج.م.ب طراف1) املسؤول6ة 

ذات) املسؤول6ة  محدودة  شركة 

الشريك ال1ح6د).

 7.6 للفصلين) قا 1 6ة  تعدوالت 

و14.

بكتابة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 
 2021 ماي) (21 بتاريخ) بالدارالب6ضاء)

تحت رقم)779219.
اإلدارة

369 P

 CABINET BAKADIR

 CONSEIL JURIDIQUE FISCAL

COMPTABLE

بولينال ش.م.م 
شركة محدودة املسؤول6ة
الرأسمال : 100.000 درهم

املقر اإلجتماعي : 1 ز قة فتح ابن 
خفان بلفدور الطابق الثاني الشقة 

رقم 3 الدارالب6ضاء
RC : 235379

تف1يت الحصص
اإلتفاق على تف1يت الحصص
تغ6ير الشكل القا 1ني للشركة

استقالة املسير ال1ح6د
تع6ين املسير املشترك

اإلمضاء املشترك
تعدوالت قا 1 6ة

فبراور) (24 بتاريخ) للقرار  طبقا  (
ب1ل6نال) شركة  شركاء) قرر  (،2021
ش.م.م شركة محدودة املسؤول6ة ما)

ولي):
عبد) الس6د  (: الحصص) تف1يت 
تحت) ويح1ل  يعطي  املخ1د  الكبير 
حصة) ألف  العادوة  الضما ات  كل 

الخاصة به في رأسمال شركة ب1ل6نال 
وقبل) الذي  عثمان  املخ1د  للس6د 
 50.000.00 خمسمائة حصة بق6مة)
درهم للس6د املخ1د علي الذي وقبل)
 50.000.00 خمسمائة حصة بق6مة)

درهم.
اإلتفاق على تف1يت الحصص):

الس6د املخ1د عثمان)500)حصة.
الس6د املخ1د علي)500)حصة.

1000)حصة.
تغ6ير الشكل القا 1ني للشركة:)من)
املسؤول6ة) محدودة  شركة  ب1ل6نال 
شركة) إلى  ( ال1ح6د) الشريك  ذات 

ب1ل6نال شركة محدودة املسؤول6ة).

الس6د) ال1ح6د  املسير  استقالة 

عبد الكبير املخ1د.

اإلدارة املشتركة):)

والس6د) عثمان  املخ1د  الس6د 

املخ1د علي.

اإلمضاء)املشترك)):

والس6د) عثمان  املخ1د  الس6د  (

املخ1د علي.

 6.7 للفصلين) قا 1 6ة  تعدوالت 

و14.

بكتابة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

بالدارالب6ضاء)بتاريخ)16)مارس)2021 

تحت رقم)770251.
اإلدارة

370 P

األستاذة سعاد الشباب

م1ثقة

52)شارع الحسن الثاني إقامة زازية مكتب رقم)

8-9)القن6طرة

 HARD INVEST

ش.م.م

األستاذة) تلقته  عقد  بمقت�سى 

وناور) (18 بتاريخ) أعاله  املذك1رة 

وهبت الس6دة غزوان زهرة،) (،2019

الس6د) وهب  كما  حصصها،) جم6ع 

ب) وقدر  جزء) حدور  اسماع6ل 

6416)وقتطع من حصصه في شركة)

مقرها) ش.م.م  (HARD INVEST

القن6طرة)9)شارع القادس6ة رأسمالها)

درهم لفائدة الس6د) (1.000.000.00

حمزة) حدور  والس6د  علي  حدور 

مناصفة ب6نهما.

تم تعدول البن1د)6)و7)من القا 1ن)

األسا�سي للشركة.

اإلبتدائ6ة) باملحكمة  اإلوداع  تم 

بالقن6طرة بتاريخ)26)ماي)2021)تحت)

عدد)3248.
للخالصة واإلشهار

األستاذة سعاد الشباب

371 P

OUAZZANI CLEANER شركة

ش.م.م ذات الشريك ال1ح6د

املقر اإلجتماعي : تجزئة السعادة، 

املحل رقم 24 الشقة 2، شارع 

محمد الط6ب العل1ي س6دي م1�سى

زيادة في الرأسمال اإلجتماعي
بمقت�سى عقد عرفي بسال بتاريخ)

26)أبريل)2021،)قرر الشريك ال1ح6د)

 OUAZZANI CLEANER لشركة)

القرارات التال6ة):

اإلجتماعي) الرأسمال  في  الزيادة 

إلى) درهم  (100.000.00 من)

بإصدار) درهم  (1600.000.00

جدودة) إجتماع6ة  حصة  (15.000

درهم) (100 قدرها) اسم6ة  بق6مة 

لل1احد حررت كاملة وذلك عن طريق)

الحساب الجاري للشريك.

تحدوث القا 1ن األسا�سي.

باملحكمة) تم  (: القا 1ني) اإلوداع 

 2021 ماي) (2 اإلبتدائ6ة بسال بتاريخ)

تحت عدد22525.

372 P

STE. BASRI JILALI

S.A.R.L

رقم السجل التجاري : 21805

تصف6ة الشركة
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم) (2021 أبريل) (30 بمكناس بتاريخ)

ما ولي):

املصادقة على التقرير املقدم من)

طرف املسؤول عن متابعة التصف6ة)

للس6د بصري الج6اللي والذي تضمن)

حساب نهائي سلبي.

عدم إمكا 6ة استرداد أي  صيب)

اعتبارا للنت6جة) من أ صبة الشركاء)

املحصلة.

التصريح باإلغالق النهائي لتصف6ة)

الشركة واإلشهاد بإبراء)ذمة املسؤول)

عن متابعة التصف6ة.
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كتابة) لدى  القا 1ني  اإلوداع  تم 

الضبط باملحكمة التجارية بمكناس)

رقم) تحت  (2021 ماي) (21 بتاريخ)

.2505
لإلستخالص والب6ان

الس6د بصري الج6اللي

373 P

 STE. AROUF - PEINT
S.A.R.L AU

رقم السجــــــل التجاري : 28455

تصف6ة الشركة
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم ما) ماي2019) (23 بمكناس بتاريخ)

ولي:)

املصادقة على التقرير املقدم من)

طرف املسؤول عن متابعة التصف6ة)

والدي) عبدالعزيز  عروف  للس6د 

تضمن حساب نهائي منعدم.

عدم إمكا 6ة استرداد أي  صيب)

اعتبارا للنت6جة) من أ صبة الشركاء)

املحصلة.

التصريح باإلغالق النهائي لتصف6ة)

الشركة واإلشهاد بإبراء)ذمة املسؤول)

عن متابعة التصف6ة.

كتابة) لدى  القا 1ني  اإلوداع  تم 

الضبط باملحكمة التجارية بمكناس)

بتاريخ)3)و1 202116)تحت رقم)191 . 
لالستخالص والب6ان))))

الس6د عروف عبدالعزيز

374 P      

 STE . MODILIGHT
 S.A.R.L  A.U

رقم السجــــــل التجاري : 50943

ت1س6ع النشاط
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم) مارس2021) (10 بتاريخ) بمكناس 

ما ولي):

ت1س6ع))نشاط الشركة).

شركة) نشاط  ت1س6ع  تم 

النشاط) بإضافة  (MODILIGHT

الخ6اطة.

كتابة) لدى  القا 1ني  اإلوداع  تم 
الضبط باملحكمة التجارية بمكناس)
رقم) تحت  أبريل2021) (19 بتاريخ)

 .2009
لالستخالص والب6ان))))

)))))))))))الس6د عبدالقادر لخل6في))

375 P

  STE . COOP TRAVAUX
S.A.R.L AU

رقم السجــــــل التجاري : 46665
زيادة  رأسمال

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم) فبراور2021) (23 بتاريخ) بمكناس 

ما ولي):
)زيادة))رأسمال الشركة:)

 COOP الشركة) تم رفع رأسمال 
  4.000.000.00 بق6مة) (TRAVAUX
من))) رأسمالها  ل6نتقل  درهما 
خمسة) ( إلى) درهما  (1100.000.00
 5100.000.00 ( ألف) مائة  مالوين و 

درهما.
كتابة) لدى  القا 1ني  اإلوداع  تم 
الضبط باملحكمة التجارية بمكناس)
تحت رقم) ( بتاريخ فاتح مارس2021)

.1305
لالستخالص والب6ان))))

))))))))))))))))الس6د بلخيري عبدهللا

376 P

 STE. SOLAKRA
 S.A.R.L

رقم السجــــــل التجاري : 26459
زيادة  رأسمال

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
بمكناس بتاريخ)29)ديسمبر2020)تم)

ما ولي):
)زيادة))رأسمال الشركة:)

الشركة) رأسمال  رفع  تم 
مل16ن) بق6مة  (SOLAKRA
ألف) وعشرون  وخمس  ومائة 
ل6نتقل) درهما  (1125.000.00

رأسمالها من):))
 (500  000.00( خمسمائة ألف) (
وخمس) وستمائة  مل16ن  إلى  درهما 
وعشرون ألف)1625.000.00)درهما.

كتابة) لدى  القا 1ني  اإلوداع  تم 
الضبط باملحكمة التجارية بمكناس)

بتاريخ))15)فبراور2021)عدد)778 . 
)))))))))))لالستخالص والب6ان))))

))))))))))))))))الس6د اعب6بي عبدالغاني

377 P

  STE . IFK.TRANS
S.A.R.L AU

رقم السجــــــل التجاري : 48359
زيادة  رأسمال

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم ما) ماي2021) (24 بمكناس بتاريخ)

ولي):
)زيادة))رأسمال الشركة:)

IFK. الشركة) رأسمال  رفع  تم 
  1.600.000.00 بق6مة) (TRANS
من)))) رأسمالها  ل6نتقل  درهما 
مل16ن) ( إلى) درهما  (100.000.00
 1.700.000.00 ( ألف) وسبعمائة 

درهما.)
كتابة) لدى  القا 1ني  اإلوداع  تم 
الضبط باملحكمة التجارية بمكناس)
رقم) تحت  و1 202116) (3 بتاريخ)

 .2739
لالستخالص والب6ان))))

الس6د افقير خالد

378 P

 STE . KARYTRAD
 S.A.R.L  A.U

رقم السجــــــل التجاري : 32481
زيادة  رأسمال

 وت1س6ع النشاط
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
بمكناس بتاريخ)24)ديسمبر2020)تم)

ما ولي):
)زيادة))رأسمال الشركة:)

الشركة)) رأسمال  رفع  تم 
KARYTRAD)بق6مة مل16 ين وستمائة)
  2.660.000.00 ألف) وست1ن 
من) رأسمالها  ل6نتقل  درهما 
درهما) (30.000.00( ألف) ثالث1ن 
وتسع1ن) وستمائة  مل16 ين  إلى 

ألف2.690.000.00))درهما.

ت1س6ع نشاط الشركة)):)تم ت1س6ع)

بإضافة) ( (KARYTRAD نشاط شركة)

النشاط ب6ع م1اد البناء.

كتابة) لدى  القا 1ني  اإلوداع  تم 

الضبط باملحكمة التجارية بمكناس)

رقم) تحت  ( مارس2021) (25 بتاريخ)

 .1572
لالستخالص والب6ان))))

الس6د الكريمي محمد

379 P

 STE . NOUVEL HORIZON

 PRIVE
 S.A.R.L

رقم السجــــــل التجاري : 38505

تعدوــــــــــــل بتف1يت األ صبة
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم ما) أبريل2021) (6 بمكناس بتاريخ)

ولي:)

)تف1يت األ صبة:)

ف6صل) ب1شقرون  الس6ــد  ف1ت 

)450)حصة))التي))وملكها في الشركة)

كبائع بق6مة)100)درهم للنصيب ل):

رق6ة))))))))))))))))))))))))))))))) شهراوي  الس6دة 

(((( 150)حصة).)))

                              150 ب1شك1رت  1ر) الس6دة 

حصة.))))))))))))))

                        50 ( الس6د ب1شك1رت محمد طه)

حصة.)))

                           50 زكرياء) ب1شك1رت  الس6د 

حصة.)))

أدم50                                  ب1شك1رت  الس6د 

حصة).))
وتنازل) ف6صل  ب1شك1رت  الس6د 

اتجاه) وحق1قه  التزاماته  جم6ع  عن 

األ صبة) ت1زيع  ل6صبح  الشركة,)

كالتالي:

رق6ة))))))))))))))))))))))))))))))) شهراوي  الس6دة 

(((( 400)حصة.))))

                              150 ب1شك1رت  1ر) الس6دة 

حصة)).))))))))))))

الس6د ب1شك1رت محمد طه))150                        

حصة.)))
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                           150 زكرياء) ب1شك1رت  الس6د 
حصة.)))

أدم150                                  ب1شك1رت  الس6د 
حصة).))

القا 1ني لدى كتابة) تم اإلوداع  (
الضبط باملحكمة التجارية بمكناس)
بتاريخ)5)ماي)2021)تحت رقم)2262. 

لالستخالص والب6ان)))))))))

الس6دة شهراوي رق6ة)))))))))))))))

380 P

 STE.  SINDIBAD DE
BATIMENT ET T-D

 S.A.R.L 
رقم السجــــــل التجاري : 24799

تعدوــــــــــــل بتف1يت األ صبة          
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم ما) ماي2021) (10 بمكناس بتاريخ)

ولي):
)تف1يت األ صبة:)

ف1ت الس6ــد الب1زياني عبدالعزيز)
يعق1بي) والس6د  حصة)) (1500(
وملكانها) ( التي) )1500)حصة)) ( محمد)
للس6د) في الشركة كبائعين من جهة,)
حصة) ((3000( النصيري) الحسين 
للنصيب) درهم  ( ((10( بق6مة عشرة)
جهة) من  كمشتري  األصل6ة  الق6مة 

أخرى.
تم تغ6ير) ( (: تغ6ير الشكل القا 1ني)
)شركة) الشكل القا 1ني للشركة من)
شركة) إلى  محدودة  مسؤول6ة  ذات 
بشريك) محدودة  مسؤول6ة  ذات 

وح6د.
استقالة) تمت  (: اإلدارة) تس6ير 
والس6د) الب1زياني عبدالعزيز  الس6د 
الشركة,) إدارة  من  محمد  ال6عق1بي 
وتم تع6ين الس6د الحسين النصيري)

كمسير وح6د للشركة.
القا 1ني لدى كتابة) تم اإلوداع  (
الضبط باملحكمة التجارية بمكناس)
رقم) تحت  و1 202116) (3 ( بتاريخ)

  .2740
لالستخالص والب6ان))))

الس6د الحسين النصيري)))))))

381 P

 GROUPE GM POUR LE
 DEVELOPPEMENT

 SARL AU
استثنائي) عام  جمع  بمقت�سى 
و1 202116  فاتح  الرباط  في  حرر 
للشركة) ال1ح6د  ( الشريك) قرر 
 GROUPE GM  POUR LE
ذات) ش.م.م  (DEVELOPPEMENT

الشريك ال1ح6د ما ولي):))
طرف) من  حصة  (1000 تف1يت)
إلى) ( السعدي) الرح6م  عبد  الس6د 

الس6د ج1اد الب1هالي.)
الرح6م) عبد  الس6د  استقالة 
السعدي))من منصبه كمسير للشركة.
الب1هالي) ج1اد  الس6د  تع6ين 

كمسير وح6د للشركة.)
من) ( (13   .  7   .6 امل1اد) تعدول 

القا 1ن األسا�سي للشركة.
بكتابة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 
و1 16) (3 بتاريخ) (115101 تحت رقم)

.2021
382 P

 DAY PRINT
 SARL AU

 19 ( محرر) عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم تك1ين  ظام أسا�سي) (2021 ماي)
املحدودة) املسؤول6ة  ذات  لشركة 
ذات شريك وح6د))خصائصها كالتالي:

.DAY PRINT((((التسم6ة
تمارس الشركة األهداف) الهدف:)

التال6ة:)
الطباعة).

األعمال) كافة  وإ تاج  تصم6م 
املتعلقة))باإلعال ات.
أعمال مختلفة.

ز قة) (17 عمارة) االجتماعي:) املقر 
 5 الطابق) (14 محمد ملدور شقة رقم)

املح6ط الرباط.
ألف)))) مائة  االجتماعي:) املال  رأس 
الف) إلى  مقسم  100.000.00درهم 
)1000))حصة ق6مة كل واحدة مائة)

)100.00))درهم.

التس6ير:)تم تع6ين الس6د))و1سف)

التعريف) لبطاقة  الحامل  السالمي 

كمسير) (AA41960 ( رقم) ال1طن6ة 

وح6د للشركة وملدة غير محدودة

امللف) تم وضع  القا 1ني  اإلوداع 

القا 1ني لدى كتابة الضبط املحكمة)

التجارية بالرباط تحت رقم السجل)

التجاري)152503  . 

383 P

DOMAINE TALBO
SARL

تأسيس شركة
شركة محدوة املسؤول6ة

رأسمالها : 100.000.00 دهم

املقر اإلجتماعي : محل رقم 1 عمارة 

النخ6ل 8 الشطر أ شارع بني مك6لد، 

مكناس

 15 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

وضع) بمكناس  حرر  (2021 أبريل)

ذات) لشركة  األسا�سي  القا 1ن 

تحمل) والتي  محدودة  مسؤول6ة 

الخصائص التال6ة):

 DOMAINE شركة) (: التسم6ة)

.TALBO SARL

الهدف اإلجتماعي):

اإلستغالل الفالحي.

محطة تك66ف وتعبئة.

استيراد وتصدور.

 1 رقم  محل   : اإلجتماعي) املقر 

عمارة النخ6ل 8 الشطر أ شارع بني 

مك6لد، مكناس.

مدة الشركة : 99 سنة ابتداء من 

تاريخ التك1ين النهائي.
مبلغ  في  حدد   : املال  رأس 

100.000.00 درهم مجزأة إلى 1000 

للحصة  درهم   100 بمبلغ  حصة 

اكتتبت كلها  قدا.

الشكل  على  م1زعة  الحصص 

التالي :

الس6د مخلص رش6د 500 حصة.

 الس6د بحار حسن 500 حصة.

التس6ير واإلدارة):)

الس6د مخلص رش6د.

التس6ير واإلدارة : الس6د مخلص 
بحار حسن ملدة غير  رش6د والس6د 

محدودة.

من) تبتدئ  (: اإلجتماع6ة) السنة 

ديسمبر من) (31 فاتح وناور وتنتهي في)

كل سنة.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (11 بتاريخ) بمكناس  التجارية 

2021تحت عدد)2381.
وتم تسج6له في السجل التجاري)

تحت عدد)53239.

384 P

A & G MARBLE
تأسيس شركة

 6 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
القا 1ن) وضع  بمكناس  (2021 ماي)

املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة))بشريك وح6د والتي تحمل)

الخصائص التال6ة:

 A( &( G شركة) (: التسم6ة)

.MARBLE

الهدف اإلجتماعي):

أشغال الرخام.

األشغال املختلفة.

متاجرة.
 478-2 رقم) (: اإلجتماعي) املقر 

رياض اإلسماعل6ة مكناس.

مدة الشركة):)99)سنة ابتداء)من)

تاريخ التك1ين النهائي.
مبلغ) في  حدد  (: املال) رأس 

100.000.00)درهم ومجزأة إلى)1000 

لل1احدة) درهم  (100 بمبلغ) حصة 

اكتتبت كلها  قدا.

الشكل) على  م1زعة  الحصص 

التالي):

 1000 ب1لهري) الس6د  1رالدون 

حصة.

التس6ير واإلدارة):)الس6د  1رالدون)

ب1لهري ملدة غير محدودة.

من) تبتدئ  (: اإلجتماع6ة) السنة 

ديسمبر من) (31 فاتح وناور وتنتهي في)

كل سنة.
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باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (26 بتاريخ) بمكناس  التجارية 

2021)وتم تق66ده في السجل التجاري)

تحت عدد)53339.

385 P

HALAOUI PHILISTINI
تأسيس شركة

 6 ( بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

بمكناس وضع القا 1ن) ( (2021 ماي)

املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بشريك وح6د والتي تحمل)

الخصائص التال6ة:

 HALAOUI ( ( ( (: التسم6ة شركة)

.PHILISTINI

الهدف اإلجتماعي):)

حل1يات.

التغذوة العامة.

متاجرة.

استيراد وتصدور.

رياض) (20 رقم) (: اإلجتماعي) املقر 

الزيت1ن مكناس مكناس.

مدة الشركة):)99)سنة ابتداء)من)

تاريخ التك1ين النهائي.

مبلغ) في  حدد  (: املال) رأس 

100.000.00)درهم ومجزأة إلى)1000 

لل1احدة) درهم  (100 بمبلغ) حصة 

اكتتبت كلها  قدا.

الشكل) على  م1زعة  الحصص 

التالي):

الس6د سع6د زقاقي)1000)حصة.

سع6د) الس6د  (: واإلدارة) التس6ير 

زقاقي ملدة غير محدودة.

السنة اإلجتاع6ة):)تبتدئ من فاتح)

كل) من  ديسمبر  (31 في) وتنتهي  وناور 

سنة.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

أبريل) (14 بتاريخ) بمكناس  التجارية 

2021)وتم تق66ده في السجل التجاري)

تحت عدد)53021.

386 P

LAVIDA AHMED TRS
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة 

بمساهم وح6د
رأسمالها : 100000.00 درهم

املقر اإلجتماعي : دكان رقم 14 كراوا 
الزيت1ن مكناس
 قل ملك6ة أسهم

العام) الجمع  محضر  بم1جب 
الغير العادي املنعقد بمكناس بتاريخ))
الشريك) باسم  تقرر  (2021 5ماي)

ال1ح6د ما ولي):
500)حصة إجتماع6ة عائدة) ب6ع)
للس6د أحمد كعباش ودلك لصالح)
100)درهم) الس6د عشار رش6د بمبلغ)
50000.00درهم لجم6ع) لل1احدة أي)

الحصص.
املسيرون) بت1ق6ع  الشركة  إلزام 
والس6د) كعباش  أحمد  )الس6د  معا)
جم6ع) وخص  ما  في  عشار)) رش6د 
األوراق واملستندات البنك6ة،)املال6ة،)
الشركة) وخص  ما  وكل  والقا 1 6ة،)

ابتداء)من تاريخ هذا املحضر.
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
و1 16) (3 بتاريخ) ملكناس  التجارية 
الرقم) تحت  تسج6له  وتم  (2021

.2732
387 P

STE. SR CONCORD RAPID
S.A.R.L

شركة س.ر ك1 ك1رد السريع
الحي الصناعي

رقم 4/158 س6دي قاسم 
بمقت�سى العقد العرفي بتاريخ)26 
ماي)2021)تم وضع القا 1ن األسا�سي)
لشركة س.ر ك1 ك1رد السريع متعددة)

املسؤول6ة).
ك1 ك1رد) س.ر  شركة  (: التسم6ة)
 STE. SR CONCORD السريع)

.RAPID
املقر اإلجتماعي):)الحي الصناعي

رقم)4/158)س6دي قاسم.
الهدف):

)س6ارة اإلسعاف.
س6ارة اإلغاثة.

مراب إصالح الس6ارات وب6ع أجزاء)
الس6ارات املستعملة.

التس6ير):)الس6د كريم زيدون.
 100.000.00 (: الشركة) رأسمال 

درهم.
لدى) القا 1ني  اإلوداع  تم  لقد 
قاسم) بس6دي  اإلبتدائ6ة  املحكمة 
رقم) تحت  (2021 ماي) (31 بتاريخ)

السجل التجاري)28883.
388 P

TAM INGENIERIE
SARL AU

بتاريخ) العرفي  العقد  تسج6ل 
20)ماي)2021)بالرباط:
بالخصائص التال6ة):

مكتب) (: االجتماعي) الهدف 
التصم6م واالستشارات.

درهم)) (100.000 (: املال) رأس 
فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 
درهم للحصة ال1احدة م1زعة) (100
بين الشركاء)على الشكل التالي الس6د)

محمد الطنجالي)1000)حصة.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.
املقر االجتماعي):)54)ز قة تنس6فت))

شقة رقم)1)أكدال الرباط.
)التس6ير):)الس6دة))امال الززدي.

الت1ق6ع):)الس6د))محمد الطنجالي.
التجاري) بالسجل  التق66د  رقم 

    .152473
389 P

 SAHAM CAPITAL
MANAGEMENT

شركة ذات املسؤول6ة املحدودة
رأسمالها : 10.000 درهم

املقر االجتماعي : الدار الب6ضاء حي 
بالط1، ملتقى عبد امل1من وز قة 

م1ريلل1، الطابق الخامس
السجل التجاري عدد 466607 الدار 

الب6ضاء
استمرارية الشركة

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
املختلط املنعقد في)19)أبريل)2021،)

تقرر ما ولي):

واستمراريتها) الشركة  حل  عدم 
 31 في) الصاف6ة  وضع6تها  أن  رغم 
ديسمبر)2020،)تقل عن ربع رأسمالها)

االجتماعي.
بكتابة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار)
الب6ضاء)بتاريخ)24)ماي)2021،)تحت)

رقم)779469.
390 P

 SAHAM CAPITAL
DEVELOPPEMENT

شركة ذات املسؤول6ة املحدودة
رأسمالها : 10.000 درهم

املقر االجتماعي : الدار الب6ضاء
حي بالط1، ملتقى عبد امل1من وز قة 

م1ريلل1، الطابق الخامس
السجل التجاري عدد 468895  

الدار الب6ضاء
استمرارية الشركة

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
تقرر) أبريل،) (19 املختلط املنعقد في)

ما ولي):
واستمراريتها) الشركة  حل  عدم 
في) الصاف6ة  وضع6تها  أن  رغم 
ربع) عن  تقل  (،2020 31)ديسمبر)

رأسمالها االجتماعي.
بكتابة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار)
الب6ضاء)بتاريخ)24)ماي)2021،)تحت)

رقم)779469.
391 P

SUERTUDA TRANS
شركة محدودة املسؤول6ة

ذات شريك وح6د
رأسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : 100 شارع م1الي 
عبد العزيز مكتب رقم 2 إقامة  دى 

القن6طرة
تأسيس الشركة

سجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 
(،2021 ماي) (27 بتاريخ) بالقن6طرة 
حرر القا 1ن األساي لشركة محدودة)
املسؤول6ة ذات شريك وح6د تحمل)

امل1اصفات التال6ة):
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.SUERTUDA TRANS(:(التسم6ة

الشركة  قل) هدف  (: الهدف)

النقل) والبضائع،) االشخاص 

الس6احي.

املقر االجتماعي):)100)شارع م1الي)

إقامة  دى) (2 عبد العزيز مكتب رقم)

القن6طرة.

املدة):)99)سنة.

 100.000 (: االجتماعي) الرأسمال 

حصة) (1000 على) مقسمة  درهم 

ال1احدة) للحصة  درهم  (100 بق6مة)

مخصصة للشريك ال1ح6د.

 1000 البقالي) سام6ة  الس6دة 

حصة.

قبل) من  الشركة  تدار  (: اإلدارة)

البقالي،) سام6ة  الس6دة  املسيرة 

1982،)مغرب6ة،) أبريل) (20 مزدادة في)

حاملة لبطاقة التعريف ال1طن6ة رقم)

.LB88010

من فاتح وناور إلى) (: السنة املال6ة)

31)ديسمبر.

إلنشاء) (5 (% تقتطع) (: األرباح)

ويخصص) القا 1ني  االحت6اطي  املال 

الفائض حسب قرار الشريك ال1ح6د.

تم تسدود الحصص) (: الحصص)

درهم) (100.000 قدره) بما   قدا 

أودعت في صندوق الشركة.

باملحكمة) تم  (: القا 1ني) اإلوداع 

و1 16) (3 االبتدائ6ة بالقن6طرة بتاريخ)

2021،)وتم تسج6ل الشركة بالسجل)

التجاري تحت رقم)60871.

392 P

ESPACE 9
SARL AU

تغ6ير مقر الشركة
غير) القرارات  محضر  ( بمقت�سى)
العادوة بتاريخ)23)مارس)2021)،)قرر)

 ESPACE املساهم ال1ح6د في شركة)

شركة ذات املسؤول6ة) (9 SARL AU

رأسمالها) وح6د  بشريك  املحدودة 

بالسجل) درهم،املسجلة  (10000.00

التجاري ملدونة املحمدوة تحت رقم)

20963)تقرر ماولي):

شارع) من  الشركة  مقر  تغ6ير 

 10 رقم) الثالث  الطابق  املقاومة 

املحمدوة إلى))حي القدس الثاني ش)2 

الرقم)671)خريبكة.

بالسجل) القا 1ني  اإلوداع  تم 

االبتدائ6ة) املحكمة  لدى  التجاري 

بخريبكة،)و1م)20))ابريل))2021))تحت)

رقم)7005.

393 P

KARIM RAMZI GROUPE 
نهاوة تصف6ة شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة 
العام) الجمع  مداوالت  بمقت�سى 

و1 16) فاتح  و1م  املنعقد  االستثنائي 

2021،)قرر الشريك ال1ح6د):

التصف6ة) امل1افقة على حسابات 

وإبراء)ذمة املصفي،

ت1زيع الباقي للتس1ية النهائ6ة،

شركة) تصف6ة  بنهاوة  اإلقرار 

.KARIM RAMZI GROUPE

س1ف وتم اإلوداع القا 1ني لدى)

التجاري) بالسجل  الضبط  كتابة 

باملحكمة االبتدائ6ة بتمارة.))

394 P

E-OPTICAL
SARL

زيادة رأس املال
االستثنائي) العام  للجمع  تبعا 

(،2017 29) 1فمبر) بتاريخ) املنعقد 

E-OPTICAL SARL شركة)  قررت 

ش م م راسمالها)400.000)درهم.

بمقدار) الشركة  مال  رأس  زيادة 

10.000)درهم إلى)400.000)درهم.

بإحداث)3900)سهم جدود بق6مة)

100)درهم للسهم ال1احد.

بكتابة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار)

(،2018 وناور) (15 بتاريخ) الب6ضاء)

تحت رقم)228297.

395 P

SETTLER
SARL AU

رأسمالها : 1.000.000 درهم
املقر االجتماعي : التسن6ة 48 الحي 

الصناعي تمارة
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
شركة) شركاء) قرر  (،2021 10)ماي)

سيتلر ش ذ م م ش و ما ولي):
 100 بق6مة) حصة  (3300 ب6ع)
الس6د) طرف  من  للحصة  درهم 
أسامة الرحالي بلماحي لفائدة الس6د)

عبد املالك ابرون.
 100 بق6مة) حصة  (3400 ب6ع)
الس6د) طرف  من  للحصة  درهم 
اسامة الرحالي بلماحي لفائدة الس6د)

عماد ابرون.
للشركة) القا 1ني  الشكل  تغير 
محدودة) مسؤول6ة  ذات  شركة  من 
ذات) إلى شركة  الشريكال1ح6د  ذات 

مسؤول6ة محدودة.
تعدول القا 1ن األسا�سي.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
االبتدائ6ة بتمارة تحت رقم)5802.

396 P

A S AGRI
تأسيس

بتاريخ) عرفي،) عقد  بمقت�سى 
شركة) تأسيس  تم  (28/05/2021

ذات املسؤول6ة املحدودة بمكناس)
)ذات املميزات اآلت6ة:

A.S AGRI(:(التسم6ة الجماع6ة
( الشكــــل القا 1 ـي)):)
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة)

))الهدف االجتماعـي)):)اعمال مختلفة)
و البناء),)

بني) تعاو 6ة  (: االجتمـــاعـي) املقر 
وك6ل,))اوت حرز هللا,)عين تاوجطات

مئة) ( )الرأسمال االجتماعي:)
ألف)100.000)درهم

املـــــــــــــــــــــدة):))99)سنة ابتداء)من تاريخ)
الترق6م بالسجل التجاري للشركات.

الشركة) تس6ير  وتم  (: التسي6ــر)
العماري) و1سف  الس6د  طرف  من 

والس6دة السعدوة الكبير كمسيران.

بمحكمة) القا 1ني  اإلوداع  سيتم 
التجارية بمكناس و مسجل في سجل)

التجاري تحت رقم)53453.
397 P

SAT EURO
SARL

رقم السجل التجاري : 397781
 قل أـسهم الشركة وقرار الشركاء

شركاء) قرار  محضر  بم1جب 
الشركة) (،SAT EURO الشركة)
راسمالها) محدودة،) مسؤوية  ذات 
ماي) (17 بتاريخ) درهم  (100.000

2021،)التي وقع مقرها االجتماعي):
بالدار الب6ضاء)ز قة مل1ية رقم)2،)

حي الحدوقة تقرر ما ولي):
470)سهم بين الس6د)  قل ملك6ة)
براكاش اللشا داني))املح6ل))والس6د)

كيش1ر باباني))املحال إل6ه).
تأك6د إدارة الس6د ما يش مجردي)

والس6د كيش1ر باباني.
مراجعة النظام األسا�سي.

السجل) في  القا 1ني  اإلوداع  تم 
بتاريخ فاتح) التجاري بالدار الب6ضاء)

و1 16)2021.
تحت رقم)780641.

398 P

SAT EURO
SARL

رقم السجل التجاري : 397781
 قل أـسهم الشركة وقرار الشركاء

شركاء) قرار  محضر  بم1جب 
الشركة) (،SAT EURO الشركة)
راسمالها) محدودة،) مسؤوية  ذات 
فبراور) فاتح  بتاريخ  درهم  (100.000

2021،)التي وقع مقرها االجتماعي):
بالدار الب6ضاء)ز قة مل1ية رقم)2،)

حي الحدوقة تقرر ما ولي):
الس6د) بين  سهم  (30  قل ملك6ة)
براكاش اللشا داني))املح6ل))والس6د)

كيش1ر باباني))املحال إل6ه).
تأك6د إدارة الس6د ما يش مجردي)

والس6د كيش1ر باباني.
مراجعة النظام األسا�سي.
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السجل) في  القا 1ني  اإلوداع  تم 
بتاريخ) الب6ضاء) بالدار  التجاري 

8)مارس)2021.
تحت رقم)768934.

399 P

كالك�سي الكتروورك
GALAXY ELECTRWORLD

تأسيس 
بم1جب عقد عرفي مؤرخ بالدار)
(،2021 فبراور) (16 بتاريخ) الب6ضاء)
مسجل في  فس املدونة بتاريخ فاتح)
النظام) وضع  تم  (،2021 مارس)
املسؤول6ة) ذات  للشركة  األسا�سي 
املحدودة والخصائص الرئيس6ة ومنها)

ما ولي):
 GALAXY (: التسم6ة)

.ELECTRWORLD
ه1) الشركة  غرض  (: امل1ض1ع)
وشراء،) تجارة  وتصدور،) استيراد 
املنزل6ة) األجهزة  جم6ع  وتس1يق  ب6ع 
األواني) مثل  املنزل6ة  واألدوات 
الفخارية والكريستال وأدوات املائدة)
جم6ع) وكذلك  املنزل6ة  والب6اضات 

العناصر الزخرف6ة والبناء)وغيرها.
عام) بشكل  والتجارة  التمث6ل 
لجم6ع األدوات واملعدات املنزل6ة على)

اختالف أ 1اعها.
جم6ع) واستخدام  الحص1ل 
التجارية) والعالمات  االمت6ازات 
ومكن) التي  االختراع  وبراءات 

استخدامها في إطار غرض الشركة.
األنشطة) جم6ع  أعم  وبشكل 
امللحقة أو املتعلقة بامل1ض1ع املذك1ر)
شؤونها) تنم6ة  لتعزيز  ومناسبة 

االجتماع6ة.
 2 الب6ضاء) الدار  (: الرئي�سي) املقر 

ز قة مل1ية حي الحدوقة.
املدة):)99)سنة.

درهم) (100.000 املال) رأس 
فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 
100)درهم لكل حصة تع1د ملك6تها):

 970 (: للس6د براكاش اللشا داني)
سهم.

وللس6د كيش1ر باباني)30)سهم.

املسير):)الس6د كيش1ر باباني.

السنة االجتماع6ة من فاتح وناور)

إلى)31)ديسمبر.

االحت6اطي) لتك1ين  (5% (: األرباح)

القا 1ني والباقي للشركاء.

إما وتم ترح6لها الى السنة املال6ة)

التال6ة أو وضعها في االحت6اطي.

بكتابة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 

الب6ضاء.

تحت) (،2021 أبريل) (27 بتاريخ)

الرقم)775835.

السجل) في  الشركة  تسج6ل  تم 

التجاري برقم)500311.

400 P

STE DOMOTIK DESIGN

SARL AU

 27 في) املؤرخ  املحضر  بمقت�سى 

ذات) الشركة  قررت  (،2021 ماي)

وح6د) لشريك  املحدودة  املسؤول6ة 

.DOMOTIK DESIGN

 571 ماتيس) (: االجتماعي) مقرها 

محمد) شارع  (2 الطابق) (A بل1ك)

األعمال) مركز  الس1ي�سي  الخامس 

الرباط.

وتصف6تها) للشركة  مسبق  فسخ 

في) اإلرسال6ات  عن1ان  تحدود  مع 

عمارة ماتيس)571)بل1ك)A)الطابق)2 

شارع محمد الخامس الس1ي�سي مركز)

األعمال،)الرباط.

حك6مة) الس6دة  املسيرة  إبراء)

مستط6ع.

حك6مة) الس6دة  املصفي  تسم6ة 

مستط6ع.

بمكتب) القا 1ني  اإلوداع  تم 

بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 

بتاريخ فاتح و1 16)2021،)تحت الرقم)

.115050

401 P

CAPITAL CUISINE SARL

كبيطال كويزين
الرأسمال االجتماعي : 100.000 

درهم
املقر االجتماعي : 378 شارع الحسن 

الثاني رقم 2 الرباط
بمقت�سى))الجمع العام االستثنائي)
قرر) (،2021 ماي) (5 بتاريخ) املؤرخ 
 شركاء)لشركة كب6طال ك1يزين ش م م

ما ولي):
تف1يت الحصص االجتماع6ة):

 100 بق6مة) حصة  (500 تف1يت)
درهم من رأس املال املالك الس6د أدم)
ك1يزين كب6طال  شركة  في   ال6ادوني 

 CAPITAL CUISINE SARL ش م م)
كلها إلى):

  500 الس6د وزن عماد الذي قبل)
حصة في رأس مال الشركة كب6طال)

ك1يزين ش م م.
للشركة) القا 1ني  الشكل  تغ6ير 
شركة) إلى  ش.م.م  ك1يزين  كب6طال 
بشريك) محدودة  مسؤول6ة  ذات 

واحد.
تح1يل املقر االجتماعي إلى إقامة)
 7 عمارة) حجي  سع6د  فل1ريل  فال 
متجر)24)شماع1 باب مريسة)-6007

11000)سال.
تعدول امل1اد)1،)4،)6،)7)و43)من)

النظام األسا�سي.
بكتابة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 
بالرباط بتاريخ)31)ماي)2021،)تحت)

رقم)115025.
402 P

STE S B Y I
SARL

AU(CAPITAL(DE 100.000 DHS
 SIEGE(SOCIAL : ISKAN 9 APPT

N°7 GUICH(OUDAYA
TEMARA

تبعا ملداوالت الجمع العام الغير)
 2021 أبريل) (19 العادي املنعقد و1م)
محدودة املسؤول6ة) (S B Y I لشركة)
تم) درهم  (100.000.000 رأسمالها)

االتفاق على ما ولي):

الفسخ املسبق للشركة.

تحدود مكان التصف6ة في االسكان)

9)شقة رقم)7)كيش األوداوة،)تمارة.

لقد تم اإلوداع القا 1ني باملحكمة)

(،2021 ماي) (18 االبتدائ6ة بتمارة في)

تحت رقم)1085.

403 P

STE SONATRIM
SARL AU

AU(CAPITAL(DE 400.000 DHS

 SIEGE(SOCIAL : ISKAN 9 APPT

N°8 GUICH(OUDAYA

TEMARA

تبعا ملداوالت الجمع العام الغير)

 2021 أبريل) (19 العادي املنعقد و1م)

محدودة) (SONATRIM لشركة)

 400.000.000 رأسمالها) املسؤول6ة 

درهم تم االتفاق على ما ولي):

الفسخ املسبق للشركة.

تحدود مكان التصف6ة في االسكان)

9)شقة رقم)8)كيش األوداوة،)تمارة.

لقد تم اإلوداع القا 1ني باملحكمة)

(،2021 ماي) (28 االبتدائ6ة بتمارة في)

تحت رقم)114995.

404 P

STE BUZAC
SARL AU

AU(CAPITAL(DE 100.000 DHS

 SIEGE(SOCIAL : N°5

 LOTISSEMENT 03 MARS(MAG

 EN RDC HAY OUED EDDAHAB

TEMARA

العام) الجمع  ملداوالت  تبعا 

أبريل) (21 و1م) املنعقد  العادي  الغير 

محدودة) (BUZAC لشركة) (2021

رأسمالها) وح6د  بشريك  املسؤول6ة 

100.000.000)درهم تم االتفاق على)

ما ولي):

الفسخ املسبق للشركة.

 5 تحدود مكان التصف6ة في رقم)

تجزئة)3)مارس متجر بالطابق السفلي)

حي واد الذهب،)تمارة.
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لقد تم اإلوداع القا 1ني باملحكمة)
(،2021 ماي) (18 االبتدائ6ة بتمارة في)

تحت رقم)5683.
405 P

مكتب األستاذ حبيب محمد

موثق

زاوية شارع املورابطني شارع زياين عامرة بدر-

الطابق األول-وجدة

الهاتف : 0536682648

فاكس : 0536700718

 CLINIQUE AMANA
ACHARK ENCOLOGIE

SARL
العام) الجمع  مداولة  بمقت�سى 
فبراور) (4 بتاريخ) املنعقد  االستثنائي 
من) أصل6ة  نسخة  وضعت  (،2021
حبيب) األستاذ  بمكتب  محضره 
ال16م) في  فس  ب1جدة  محمد م1ثق 
املهن6ة) املد 6ة  الشركة  في  الشركاء)
 AMANA ACHARK املسماة)
درهما والكائن) (1.000.000 رأسمالها)
مقرها االجتماعي ب1جدة)6)ز قة سعد)

زغل1ل،)تقرر ما ولي):
تح1يل إطار الشركة من الشركة)
ذات) شركة  إلى  املهن6ة  املد 6ة 
مسؤول6ة محدودة في اسمها الجدود)
 CLINIQUE AMANA ACHARK

.ENCOLOGIE SARL
بن16نس) غازي  الس6دون  تع6ين 
وح6دون) كمسيرون  محمد  والط6بي 
للشركة ملدة غير محدودة مع تخ1يله)

كامل الصالح6ات لتمث6ل الشركة.
الجدود) األسا�سي  النظام  اعتماد 

للشركة.
بكتابة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 
تحت) (،2021 ماي) (28 ب1جدة بتاريخ)

رقم)1988.
406 P

TOUITRAV
SARL AU

في) مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
قد) (،2021 أبريل) (22 بتاريخ) الرباط 
املسؤول6ة) ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة ذات الشريك ال1ح6د.

 TOUITRAV SARL (: التسم6ة)

.AU

اشغال البناء) (: الهدف االجتماعي)

واألشغال العم1م6ة.

أعمال متن1عة أو انشاءات.

 2.000.000 (: الشركة) رأسمال 

درهم مقسمة إلى)20.000)حصة من)

فئة)100)درهم للحصة ال1احدة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع)

السجل التجاري.

من فاتح وناور إلى) (: السنة املال6ة)

31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسج6ل.

عمارة) العربي  املغرب  حي  (: املقر)

نه6لة)2)املحل)2،)تمارة.

املسير):)الت1يجر أو1ب.

(: التجاري) بالسجل  التق66د  رقم 

.133247

407 P

 INTERNATIONAL COACH

FEDERATION
SARL AU

 2020 ديسمبر) (22 و1م) تم 

صباحا) العاشرة  الساعة  على 

لشركة) االستثنائي  العام  الجمع 

 INTERNATIONAL COACH

ذات) شركة  (FEDERATION

رأسمالها) املحدودة  املسؤول6ة 

االجتماعي) ومقرها  درهم  (100.000

م1الي عبد هللا مراكش) حي الصفاء)

ح6ث تم ما ولي):

 قل املقر من العن1ان القدوم إلى)

الفتح) (05 مكتب) (: الجدود) العن1ان 

مقاطعة) مراكش  ب1الوة  الكائنة  (10

ج6ليز عرصة علي أوصالح.

اضافة العالمتين):

 CENTRE MIKDAD DE

.FORMATION COACHING

 ARAB PARLIAMENT FOR

.TRAINING EXPERTS

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
 31 و1م) السراغنة  لقلعة  االبتدائ6ة 
ماي)2021،)تحت رقم)6600/2021.

السجل التجاري):)89963.
408 P

SKAA TRAP
SARL AU

تم و1م)4)ماي)2021،)على الساعة)
العام) الجمع  صباحا  العاشرة 
 SKAA TRAP لشركة) االستثنائي 
املحدودة،) املسؤول6ة  ذات  شركة 
ومقرها) درهم  (100.000 رأسمالها)
(،441 الثاني رقم) االجتماعي الطابق 
قلعة) العطاوية،) الزيت1ن،) تجزئة 

السراغنة ح6ث تم ما ولي):
 100.000 من) املال  رأس  زيادة 
درهم إلى)2.000.000)درهم ح6ث تم)
حساب) في  درهم  (500.000 تجم6د)

الشركة.
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
 28 و1م) السراغنة  لقلعة  االبتدائ6ة 

ماي))2021،)تحت رقم)225/2021.
السجل التجاري):)3843.

409 P

 ACHGHAL ARRAY WA
TAJHIZ
SARL AU

على) (2021 ماي) (18 و1م) تم 
الجمع) صباحا  العاشرة  الساعة 
 ACHGHAL(العام االستثنائي لشركة
ذات) شركة  (ARRAY WA TAJHIZ
رأسمالها) املحدودة  املسؤول6ة 
االجتماعي) ومقرها  درهم  (100.000
ل1 اسدة،) جماعة  غا م،) أوالد  دوار 

قلعة السراغنة،)ح6ث تم ما ولي):
املسك6ني حصة) علي  الس6د  باع 

500)سهم للس6د رش6د السالمي.
إضافة نشاط).)أعمال متن1عة أو)

أشغال البناء.
األسا�سي) القا 1ن  ص6اغة  إعادة 
لشركة ح6ث أصبح رأسمال الشركة)

م1زع كاآلتي):

 1000 السالمي) رش6د  الس6د 
حصة.

تح1يل الشكل القا 1ني من شركة)
إلى شركة) ذات املسؤول6ة املحدودة 
بشريك) املحدودة  املسؤول6ة  ذات 

وح6د.
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
السراغنة) لقلعة  االبتدائ6ة 
رقم) تحت  (،2021 2)و1 16) و1م)

.229/2021
السجل التجاري):)3927.

410 P

SALMA CLEAN
SARL AU

تأسيس شركة
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
القا 1ن) وضع  تم  (،2021 23)أبريل)
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
تحت) وذلك  بشريك وح6د  محدودة 

املعط6ات التال6ة):
 SALMA CLEAN(التسم6ة):)شركة

.SARL AU
تنظ6ف) مقاول  (: الشركة) غرض 
شقق) ومخازن،) املحل  واجهات 
وحدائق،)مقاول في مختلف األعمال.
526 بل1ك ب رقم) (2 أمل) (:  املقر)

ح ي م الرباط.
ب) الشركة  مدة  حددت  (: املدة)
99)سنة ابتداء)من تاريخ تسج6لها في)

السجل التجاري.
بمبلغ) حدد  (: الشركة) رأسمال 
 1000 إلى) مقمسة  درهم  (100.000
حصة ب)100)درهم مكتتبة ومحررة)
ح6اة) للس6دة  بكامل  وخصصت 

الكطي.
:)تسير الشركة من طرف) التس6ير)
الس6دة ح6اة الكطي كمسيرة وح6دة)

ملدة غير محدودة.
لنظام) القا 1ني  اإلوداع  تم 
بالرباط) التجارية  باملحكمة  الشركة 
تحت) (،2021 و1 16) (3 بتاريخ) وذلك 

رقم)115163.
سجلت الشركة بالسجل التجاري)

تحت رقم)152493.
411 P
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طنين
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

رأسمالها : 100.000 درهم
املقر االجتماعي : 38 ملتقى ز قة

أب1 شع6ب الدوكلي وشارع باست1ر
حي الل6م1ن الرباط

تأسيس شركة
 20 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم تأسيس شركة ذات) (،2021 ماي)
املسؤول6ة املحدودة ذات الخصائص)

التال6ة):
التسم6ة):)طنين.

ملتقى ز قة) (38 (: املقر االجتماعي)
باست1ر) وشارع  الدوكلي  شع6ب  أب1 

حي الل6م1ن الرباط.
نشاط الشركة):)

استغالل املقالع واملحاجر.
استخراج املعادن.

أشغال البناء.
العمل6ات) جم6ع  عامة  وبصفة 
التجارية املرتبطة بصفة مباشرة أو)
والتي) أعاله  بامل1ض1ع  مباشرة  غير 

ستساهم في تنم6ة الشركة.
لقد تم تحدود) (: رأسمال الشركة)
درهم) (100.000 رأسمال الشركة في)
حصة اجتماع6ة) (1000 مقسمة إلى)

ذات الق6مة ال1احدة)100)درهم.
الس6د) تع6ين  تم  (: الشركة) تسير 

محمد مراد غنام كمسير للشركة.
من) تبتدئ  (: االجتماع6ة) السنة 

فاتح وناور وتنتهي في)31)ديسمبر.
تم وضع وثائق التأسيس باملحكمة)
التجارية بالرباط و1م)3)و1 16)2021،)
وعل6ه حصلت) (115148 رقم) تحت 
رقم) التجاري  السجل  على  الشركة 

.152481
412 P

أوغليس منين
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

رأسمالها : 100.000 درهم
املقر االجتماعي : 38 ملتقى ز قة

أب1 شع6ب الدوكلي وشارع باست1ر 
حي الل6م1ن، الرباط

تأسيس شركة
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
شركة) تأسيس  تم  (،2021 20)ماي)
ذات) املحدودة  املسؤول6ة  ذات 

الخصائص التال6ة):

التسم6ة):)أو غليس منين.

ملتقى ز قة) (38 (: املقر االجتماعي)

باست1ر) وشارع  الدوكلي  شع6ب  اب1 

حي الل6م1ن الرباط.

:)استغالل املقالع) نشاط الشركة)

واملحاجر.

استخراج املعادن.

أشغال البناء.

العمل6ات) جم6ع  عامة  وبصفة 

التجارية املرتبطة بصفة مباشرة أو)

والتي) أعاله  بامل1ض1ع  مباشرة  غير 

ستساهم في تنم6ة الشركة.
لقد تم تحدود) (: رأسمال الشركة)
درهم) (100.000 رأسمال الشركة في)

حصة اجتماع6ة) (1000 مقسمة إلى)

ذات الق6مة ال1احدة)100)درهم.

الس6د) تع6ين  تم  (: الشركة) تسير 

محمد مراد غنام كمسير للشركة.

من) تبتدئ  (: االجتماع6ة) السنة 

فاتح وناور وتنتهي في)31)ديسمبر.

تم وضع وثائق التأسيس باملحكمة)

التجارية بالرباط و1م)3)و1 16)2021،)

وعل6ه حصلت) (115150 رقم) تحت 

رقم) التجاري  السجل  على  الشركة 

.152485

413 P

أفريكا منين أند كاغييس
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

رأسمالها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : 38 ملتقى ز قة أب1 

شع6ب الدوكلي وشارع باست1ر حي 

الل6م1ن، الرباط

تأسيس شركة
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة) تأسيس  تم  (،2021 20)ماي)

ذات) املحدودة  املسؤول6ة  ذات 

الخصائص التال6ة):

أ د) منين  افريكا  (: التسم6ة)

كاغ6يس.

ملتقى ز قة) (38 (: املقر االجتماعي)

باست1ر) وشارع  الدوكلي  شع6ب  اب1 

حي الل6م1ن الرباط.

نشاط الشركة):
استغالل املقالع واملحاجر.

استخراج املعادن.
أشغال البناء.

العمل6ات) جم6ع  عامة  وبصفة 
التجارية املرتبطة بصفة مباشرة أو)
والتي) أعاله  بامل1ض1ع  مباشرة  غير 

ستساهم في تنم6ة الشركة.
لقد تم تحدود) (: رأسمال الشركة)
درهم) (100.000 رأسمال الشركة في)
حصة اجتماع6ة) (1000 مقسمة إلى)

ذات الق6مة ال1احدة)100)درهم.
الس6د) تع6ين  تم  (: الشركة) تسير 

محمد مراد غنام كمسير للشركة.
من) تبتدئ  (: االجتماع6ة) السنة 

فاتح وناور وتنتهي في)31)ديسمبر.
تم وضع وثائق التأسيس باملحكمة)
التجارية بالرباط و1م)3)و1 16)2021،)
وعل6ه حصلت) (115147 رقم) تحت 
رقم) التجاري  السجل  على  الشركة 

.152473
414 P

كند يان منين كومبني
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

رأسمالها : 100.000 درهم
املقر االجتماعي : 38 ملتقى ز قة اب1 
شع6ب الدوكلي وشارع باست1ر حي 

الل6م1ن، الرباط
تأسيس شركة

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
شركة) تأسيس  تم  (،2021 20)ماي)
ذات) املحدودة  املسؤول6ة  ذات 

الخصائص التال6ة):
التسم6ة):)كند وان منين ك1مبني.

ملتقى ز قة) (38 (: املقر االجتماعي)
باست1ر) وشارع  الدوكلي  شع6ب  اب1 

حي الل6م1ن الرباط.
:)استغالل املقالع) نشاط الشركة)

واملحاجر.
استخراج املعادن.

اشغال البناء.
العمل6ات) جم6ع  عامة  وبصفة 
مباشرة بصفة  املرتبطة   التجارية 
أو غير مباشرة بامل1ض1ع أعاله والتي)

ستساهم في تنم6ة الشركة.

لقد تم تحدود) (: رأسمال الشركة)
درهم) (100.000 رأسمال الشركة في)
حصة اجتماع6ة) (1000 مقسمة إلى)

ذات الق6مة ال1احدة)100)درهم.
الس6د) تع6ين  تم  (: الشركة) تسير 

محمد مراد غنام كمسير للشركة.
من) تبتدئ  (: االجتماع6ة) السنة 

فاتح وناور وتنتهي في)31)ديسمبر.
تم وضع وثائق التأسيس باملحكمة)
التجارية بالرباط و1م)3)و1 16)2021،)
وعل6ه حصلت) (115149 رقم) تحت 
رقم) التجاري  السجل  على  الشركة 

.152483
415 P

ائتما 6ة ماغتا

ش م م

12)ز قة امل1حدون شقة)01)حسان،)الرباط

 GBC GHIZOU BIO
COSMETIC

في) مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم تأسيس) بالرباط،) (2021 ماي) (10
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة وذات)
الخصائص) تحمل  الشريكال1ح6د 

التال6ة):
 GBC GHIZOU BIO (: التسم6ة)

.COSMETIC
ب6ع منتجات) (: الهدف االجتماعي)

ومستحضرات التجم6ل.
رأسمال الشركة):)100.000)درهم)
فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 
100)درهم للحصة ال1احدة مقسمة)

على الشكل التالي):
 1000 ج1طي) غزالن  الس6دة 

حصة.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.
من فاتح وناور إلى) (: السنة املال6ة)
31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األول تبتدء)من تاريخ التسج6ل.
زاوية ز قة عبد) (: املقر االجتماعي)
الكريم الدو1ري وشارع مدغشقر رقم)

46)حي املح6ط،)الرباط.
املسيرة):)الس6دة غزالن ج1طي.

التجاري) بالسجل  التق66د  رقم 
.152339

416 P
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SAINBIOSE
SARL AU
تأسيس

املؤرخ) العرفي  العقد  بمقت�سى 
قد) (،2021 ماي) (19 بتاريخ) بالرباط 
تم تأسيس شركة محدودة املسؤول6ة)
م1اصفاتها) ال1ح6د  الشريك  ذات 

كالتالي):
 SAINBIOSE SARL (: التسم6ة)

:AU
التس6ير) (: االجتماعي) الهدف 

التجاري وخدمة مطعم متنقل.
15)ز قة واد زيز) (: املقر االجتماعي)

رقم)1)أكدال،)الرباط.
في) حدد  (: االجتماعي) الرأسمال 
 1000 على) م1زع  درهم  (100.000
حصة،) لكل  درهم  (100 ب) حصة 
م1زعة على الشريك ال1ح6د كما ولي):
الس6دة قادري مريم)1000)حصة.
عهد تس6ير الشركة مع) (: التس6ير)
االجتماعي ملدة غير محددة) االمضاء)

إلى الس6دة قادري مريم.
تم لدى كتابة) (: اإلوداع القا 1ني)
التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 
2021،)تحت) 3)و1 16) بالرباط بتاريخ)

رقم)115152.
417 P

     FIDUCIAIRE FISTAR

 Immb. ATLAS  B, Appt. 7, Avenue Houcine

.Ben Ali VN MEKNES

اك1 ب1ليس

  ÉCOPOLIS 
  SOCIETE  A  RESPONSABILITE

LIMITEE D’ASSOCIE UNIQUE
AU  CAPITAL  DE  100.000 dh

 SIEGE(SOCIAL: LOCAL
 COMMERCIAL(AU(N°2, SIDI

 ALI MENNOUN ROUAMZINE,
MEKNES

مؤرخ) عرفـي  عقد  بمقت�سى 
تم) (،2021 ماي) (25 في) بمكناس 
وضع القا 1ن األسا�سي لشركة ذات)
مساهم) ذات  ( املحدودة) املسؤول6ة 

واحد،)وذلك على األسـس))التــالـ6ـة):

.ÉCOPOLIS(:(الـتـسـمـ6ـة
الـشـكـــــــل):)شركة ذات الـمسؤولـ6ة)

الـمحـدودة ذات مساهم واحد؛
الـهـدف االجـتـمـاعـي):

     Conseil(de(gestion  
 Centre(de(Soutien(Scolaire(&

 Service
العمل6ات) جم6ع  عامة  وبصفة 
الـتجاري،) الـصناعي،) الهدف  ذات 
الـمالي،)الـتجهيزي والعقاري،)املتعلقة)
بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالهدف)
أو وحتمل أن تسـاهم في) االجتماعي،)

تنم6ة الـشركـة.
الـمــــــدة):)99)سـنـــــــــــــة.

التجاري) املحل  (: الـشــركـة) مـقــر 
الكائن مقره برقم)2)س6دي علي من1ن)

الروامزين مكناس.)
رأسمال الشركة):

درهم  قدا،) (100.000 في) حدد 
ق6مة كل) ( حصة،) (1000 مقسم إلى)

حصة)100)درهم.
الشركة) ويدور  يسير  (: التس6ير)
وذلك ملدة) أو1ب،) العيساوي  الس6د 

غير محدودة؛
الـسـنـة الـمـــالـ6ـة):)

 31 إلـى) ونـــاور  فاتح  مـن  تـبتـدئ  (
دجـنـبـر.

رئيس) لدى  القا 1ني  اإلوداع  تم 
التجارية) باملحكمة  الضبط  كتابة 
(،2021 و1 16) (2 بتاريخ) بمكناس،)

وسجل تجاري رقم)53435.
418 P

إكسك1ب ش.م.م

MOB EQUIPEMENT
ش م م

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات شريك وح6د

بتاريخ) بمقت�سى عقد عرفي حرر 
تأسيس شركة) تم  (،2021 فبراور) (5

مميزاتها كالتالي):
ذات) شركة  (: القا 1ني) الشكل 
مسؤول6ة محدودة ذات شريك وح6د.

 MOB (: االجتماع6ة) السنة 
.EQUIPEMENT

لها) الشركة  (: االجتماعي) الهدف 
وخارجه) الغرب  في  اجتماعي  كهدف 

لحسابه الخاص ولحساب الغير.
وك6ل أعمال.

وصنابير) الربط  قطع  أ ابيب،)
الصرف) وم6اه  الشرب  م6اه  إلمداد 

الصحي.
معدات مختلفة.

س6دي معروف) (: املقر االجتماعي)
عمارة)74،)الطابق األول شقة رقم)6،)

الدار الب6ضاء.
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيسها.
في) حدد  (: االجتماعي) الرأسمال 
إلى) مقسمة  درهم  (100.000 ق6مة)
درهم) (100 فئة) من  حصة  (1000
بكاملها) مكتتبة  ال1احدة  للحصة 
وم1زعة) تامة  بصفة  محررة  قدا 

بشكل كامل على الشريك ال1ح6د.
بعزاوي) املختار  الس6د  (: الشريك)
املسيرة) بحي  والقاطن  شركة  مسير 
الدار) (3 رقم) درهم  (100 عمارة)

الب6ضاء.
تسير الشركة ملدة غير) (: التس6ير)

محدودة من طرف.
الس6د املختار بعزاوي مسير شركة)
والقاطن بحي املسيرة عمارة)100)رقم)

3)الدار الب6ضاء.
تسج6ل) تم  (: التجاري) السجل 
بالدار) التجاري  بالسجل  الشركة 
(،2021 فبراور) (24 بتاريخ) الب6ضاء)

تحت رقم)491801.
419 P

PLENIUM TECHNOLOGY
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات شريك وح6د

بمقتض6ات عقد عرفي تم تحريره)
تم تأسيس) (،2021 وناور) (15 بتاريخ)

شركة مميزاتها كالتالي):
ذات) شركة  (: القا 1ني) الشكل 
مسؤول6ة محدودة ذات شريك وح6د.

 PLENIUM(:(التسم6ة االجتماع6ة
.TECHNOLOGY

الهدف) (: االجتماعي) الهدف 

االجتماعي للشركة في املغرب وخارج)

املغرب ه1):

أ 1اع أجهزة) استيراد وب6ع جم6ع 

واحداث) املكاتب  اتمتة  الك1مب16تر 

التقن6ات.

في) الشركة  ودعم  االستشارات 

)حل1ل) املعل1مات) تكن1ل1ج6ا  مجال 

الرقمنة،) املعل1مات  تكن1ل1ج6ا 

تط1ير التطب6قات) أحدث التقن6ات))

جم6ع) وكذلك  االلكترو 6ة  وامل1اقع 

أ 1اع حل1ل تكن1ل1ج6ا املعل1مات.

وترك6ب) ص6ا ة  تاجير  شراء) ب6ع 

واالتصاالت) الكمب16تر  اجهزة  جم6ع 

وامل1اد االستهالك6ة الك1مب16تر.

جم6ع أ 1اع الخدمات والترك6بات)

املختلفة املتعلقة بغرض الشركة.

وبصفة عامة كل العمل6ات املهن6ة)

التجارية الصناع6ة املنق1لة والثابتة)

أو) مباشر  بشكل  املتعلقة  واملال6ة 

التي) أو  أعاله،) املذك1رة  باألهداف 

من شأنها أن تساعد على تحق6قها أو)

تط1يرها.

لال) شارع  (61 (: االجتماعي) املقر 

املعاني) مصطفى  زاوية  ال6اق1ت 

الطابق الثاني رقم)62)الدار الب6ضاء.

سنة ابتداءا من تاريخ) (99 (: املدة)

تأسيسها.

في) حدد  (: االجتماعي) الرأسمال 

 100 إلى) مقسمة  درهم  (10.000

للحصة) درهم  (100 فئة) من  حصة 

ومحررة) بكاملها  مكتتبة  ال1احدة،)

بشكل) وم1زعة  تامة  بصفة   قدا 

كامل على الشريك ال1ح6د.

تسير الشركة ملدة غير) (: التس6ير)

محدودة من طرف):

الس6د عزيز أمين،)مزداد بتاريخ)16 

ذو جنس6ة مغرب6ة،) (،1992 سبتمبر)

الهداوة) إقامة  سبتة  بز قة  القاطن 

املستشف6ات،) حي  الخامس  الطابق 

لبطاقة) والحامل  الب6ضاء) الدار 

:BE841196(التعريف ال1طن6ة رقم
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تسج6ل) تم  (: التجاري) السجل 

بالدار) التجاري  بالسجل  الشركة 

(،2021 فبراور) (17 بتاريخ) الب6ضاء)

تحت رقم)490537.

420 P

إكسك1ب ش.م.م

STE FRAISAGE

ET TOUR MAROC
شركة ذات مسؤول6ة محدودة

ب6ع الحصص االجتماع6ة
العام) الجمع  بمقتض6ات محضر 

الغير العادي املنعقد بتاريخ)20)أبريل)

شركة) شركاء) وقرر  عاون  (،2021

(،FRAISAGE ET TOUR MAROC

محدودة،) مسؤول6ة  ذات  شركة 
ومقرها) درهم  (500.000 راسمالها)
رقم) (6 بل1ك) االجتماعي بحي القرية،)

الدارالب6ضاء م1من  س6دي  (18 

ما ولي):

من) اجتماع6ة  حصة  (1000 ب6ع)

الى) الحق درهاني  الس6د عبد  طرف 

الس6د حسن بالوي وا جازها بصفة)

نهائ6ة.
تعدول الفصلين)6)و7)من القا 1ن)

االسا�سي للشركة.

بكتابة) القا 1ني  االوداع  تم 

التجارية) باملحكمة  الضبط 

بالدارالب6ضاء)بتاريخ)18)ماي)2021،)

تحت رقم)778596.
ملخص قصد النشر
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 STE ENTREPRISE DE

BATIMENT ANANA
شركة ذات مسؤول6ة محدودة
رأسمالها : 1.300.000 درهم

مقرها االجتماعي : 49 تجزئة 

السميروة فتح الخير تمارة

الزيادة في الراسمال االجتماعي 
للشركة

املنعقد) العام  الجمع  بمقت�سى 

بتاريخ)18)ماي)2021)تقرر ما ولي):

من) الشركة  راسمال  رفع 
 3.000.000 الى) درهم  (1.300.00
حصة) (17.000 باصدار) درهم 
باكتتاب وتسدود) اجتماع6ة جدودة 
مع) باملقاصة  درهم  (1.700.000
الحساب الجاري الدائن للمساهمين.

ادخال التغ6يرات على الفصلين)6 
و7)من القا 1ن االسا�سي للشركة..

بكتابة) القا 1ني  االوداع  تم 
بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم) تحت  (،2021 و1 16) (3 بتاريخ)

.5639
للخالصة والتذكير

املسير

422 P

شركة نوفية مونوزري.    
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة، 

رأسمالها :  10.000 درهم
املقر االجتماعي: : مكناس، رقم 
3445, شارع 55 وجه عروس.
السجل التجاري رقم: 35489

للجمع) عرفي  عقد  بمقت�سى 
بتاريخ) للشركاء) العادي  الغير  العام 
للشركة املذك1رة) (،2020 دجنبر) (14

أعاله تقرر ما ولي):)
الحصص) جم6ع  تف1يت 

االجتماع6ة كما ولي:)
للس6د) اجتماع6ة  حصة  (25   
مدو1ي رش6د لصالح الس6د حج6مي)

مروان.
للس6د) اجتماع6ة  حصة  (25
الس6دة) لصالح  هللا  عبد  مدو1ي 

فاطمة اورحم1ن.
للشركة) املمثلين  املسيرون 
م1 1زري.»شركة) «شركة  1ف6ة 
ذات املسؤول6ة املحدودة هم فاطمة)
اورحم1ن)،)حج6مي مروان)،)مدو1ي)
تم) والباقي  محمد،) مدو1ي  حم6د،)
غرض) في  تعدول  مع  استقالته.)
مختلفة.) أعمال  مقاول  الشركة:)

تجارة؛) قل البضائع لحساب الغير.
للشركة) االجتماعي  املقر  تح1يل 
 ,31 املذك1رة أعاله إلى:)مكناس-)رقم)

شارع)1.)زره1 6ة.

األسا�سي) النظام  بن1د  تغ6ير 
للشركة التي لها عالقة بهذه التغيرات)
 13 لظهير) (5.96 رقم) لقا 1ن  )طبقا 

فبراور)1997).
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
ابريل) (6 (: بتاريخ) بمكناس  التجارية 

2021،)تحت رقم):)1762.
للخالصة والنشر

423 P

شركة إخوان تيربو
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

رأسمالها :  100.000 درهم
املقر االجتماعي: مكناس – رقم 58 

تجزئة فتح 2  ت1الل
السجل التجاري رقم : 289 48

بمقت�سى عقد عرفي للجمع العام)
02)ماي) الغير العادي للشركاء)بتاريخ)
للشركة املذك1رة أعاله تقرر) (،2021

ما ولي:)
الحصص) جم6ع  تف1يت 

االجتماع6ة كما ولي:)
 13.000)حصة اجتماع6ة للس6د)
زهير) الس6د  لصالح  شرت1ف  حم6د 

شرت1ف.
األسا�سي) النظام  بن1د  تغ6ير 
للشركة التي لها عالقة بهذه التغيرات)
 13 لظهير) (96-5 لقا 1ن رقم) )طبقا 

فبراور)1997).
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
ماي) (26 (: بتاريخ) بمكناس  التجارية 

2021،))تحت رقم):)2584.
)للخالصة والنشر

424 P

شركة  الند اليث كار
السجل التجاري رقم:)391 53. 

     تأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي بمكناس و1م)
تم تأسيس شركة) (،2021 فبراور) (18
بشريك) املحدودة  املسؤول6ة  ذات 

وح6د،)مميزاتها كالتالي:
التسم6ة:)ال د الوث كار.)))

بدون) س6ارات  تأجير  الهدف:)
سائق.

 12 (- مكناس) االجتماعي:) املقر 

 11 شارع قن6طرة الدور الثاني شقة)

املدونة الجدودة.)

حدد) االجتماعي:) الرأسمال 

الرأسمال االجتماعي للشركة في مائة)

إلى) مقسمة  (100.000 درهم) ألف 

1000)حصة من فئة)100)درهم حرة)

 قدا.))

(...... ( ب) بروم6ة  لبنى  الس6دة 

1000)حصة.

وي1قعها) الشركة  ودور  اإلدارة:)

غير) ملدة  بروم6ة،) لبنى  الس6دة 

محدودة.

األرباح:)بعد خصم))%5من األرباح)

الباقي) و1زع  القا 1ني  لالحت6اط 

في) مساهمتهم  حسب  الشركاء) على 

الرأسمال.

باملركز) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 28 بمكناس:) لالستثمار  الجه1ي 

ورقم) (2651 تحت رقم) (،2021 ماي)

السجل))التجاري:)391 53.
)))للخالصة والنشر

425 P

STE VTR LOCATION
SARL AU

شركة ذات مسؤول6ة محدودة

بشريك وح6د

راسمالها : 130.000 درهم

مقرها االجتماعي : متجر رقم 8 مكرر 

م1الي علي الشريف سال

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

 2021 15)مارس) املبرم في سال بتاريخ)

للشركة) االسا�سي  القا 1ن  تغ6ير  تم 

بشريك) املحدودة  املسؤول6ة  ذات 

وح6د كالتالي):

العن1ان) (: الشركة) عن1ان  تغ6ير 

شارع) مكرر  (8 رقم) متجر  (: الجدود)

م1الي علي الشريف سال.

باملحكمة) القا 1ني  االوداع  تم 

و1 16) فاتح  بتاريخ  بسال  االبتدائ6ة 

2021،)تحت رقم االوداع)36733.

426 P
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STE DIYAA LANDS

شركة ذات مسؤول6ة محدودة

بشريك واحد

عمل6ات تح1يل الذمة املال6ة املهن6ة 

لشخص في شركة خاضعة للضريبة 

على الشركات

الذمة) تح1يل  اتفاق6ة  بمقت�سى 

(،2021 11)ماي) املال6ة املهن6ة بتاريخ)

املهن6ة) املال6ة  الذمة  تح1يل  تم  قد 

خاضعة) شركة  في  ذاتي  لشخص 

للضريبة على الشركات):

 STE DIYAA LANDS (: التسم6ة)

.SARL AU

التنم6ة) (: االجتماعي) الهدف 

العقارية.

في) حدد  (: الشركة) راسمال 

الى) م1زعة  درهم  (38.310.000

بق6مة) اجتماع6ة  حصة  (38310

1000)درهم،)قد تم تحريرها باكملها)

السالم) عبد  للس6د  واسنادها 

احيزون.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التاسيس النهائي أي من تاريخ وضع)

السجل التجاري.

وناور) فاتح  من  (: املال6ة) السنة 

االولى) السنة  ماعدا  ديسمبر  (31 الى)

تبتدئ من تاريخ التسج6ل.

شارع مهدي بن) (: املقر االجتماعي)

 5 رقم) تجزئة  سم6ة،) تجزئة  بركة 

الس1ي�سي الرباط.

:)تسير الشركة من طرف) التس6ير)

الحامل) احيزون  و1سف  الس6د 

 A711969 رقم) ال1طن6ة  للبطاقة 

وذلك ملدة غير محدودة.

باملحكمة) التجاري  السجل  رقم 

التجارية بالرباط)152505.

مقتطف من أجل االشهار

427 P

STE NA SESTEM
SARL AU

شركة ذات مسؤول6ة محدودة
بشريك وح6د
تاسيس شركة

عقد) حسب  شركة  تاسيس  تم 
والتي) (،2021 وناور) (8 بتاريخ) عرفي 

تحمل الخصائص التال6ة):
ترك6ب) (: االجتماعي) الهدف 
الكمب16تر) شبكات  وتشغ6ل 

لالتصاالت الالسلك6ة.
راسمال الشركة):)100.000)درهم)
فئة) من  حصة  (1000 الى) مقسمة 
درهم للحصة ال1احدة م1زعة) (100

بين الشركاء)على الشكل التالي):
 1000 (... الط1يل) احمد  الس6د 

حصة.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
التاسيس النهائي أي من تاريخ وضع)

السجل التجاري.
وناور) فاتح  من  (: املال6ة) السنة 
االولى) السنة  ماعدا  ديسمبر  (31 الى)

تبتدئ من تاريخ التسج6ل.
ز قة) مكرر  (12 (: املقر االجتماعي)

ل6ب6ا عمارة رقم)3)املح6ط))الرباط.
التس6ير):)الس6د احمد الط1يل.

التجاري:) بالسجل  التق66د  رقم 
151753)بتاريخ)3)ماي)2021.
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STE ELE 4YOU TRANS
SARL AU

شركة ذات مسؤول6ة محدودة
بشريك وح6د
تاسيس شركة

عقد) حسب  شركة  تاسيس  تم 
والتي) (،2021 مارس) (22 عرفي بتاريخ)

تحمل الخصائص التال6ة):
الهدف االجتماعي):) قل البضائع،)
أشغال مختلفة البناء)وعقاقير وم1اد)

البناء.
راسمال الشركة):)100.000)درهم)
فئة) من  حصة  (1000 الى) مقسمة 
درهم للحصة ال1احدة م1زعة) (100

بين الشركاء)على الشكل التالي):

 1000 (... مروان) سالم  الس6د 

حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التاسيس النهائي أي من تاريخ وضع)

السجل التجاري.

وناور) فاتح  من  (: املال6ة) السنة 

االولى) السنة  ماعدا  ديسمبر  (31 الى)

تبتدئ من تاريخ التسج6ل.

املقر االجتماعي):)24)تجزئة التكل6ة)

الطابق االول تمارة..

التس6ير):)الس6د سالم مروان.

التجاري:) بالسجل  التق66د  رقم 

133099)بتاريخ)26)ماي)2021.

429 P

 STE DRIZINCO

SARL AU

 30 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة) تاسيس  تم  (،2021 أبريل)

وح6د) بشريك  املسؤول6ة  محدودة 

ذات الخصائص التال6ة):

.DRIZINCO(:(االسم التجاري

الشكل القا 1ني):)شركة محدودة)

املسؤول6ة بشريك وح6د.

أشغال) (: االجتماعي) النشاط 

البناء.

درهم) (100.000 (: الراسمال)

مقسمة الى)1000)حصة.

لفائدة الس6د عبد الخالق لط6في.

املدة):)99)سنة.

شارع ابن سينا) (: املقر االجتماعي)

الشقة رقم)59)رقم)11)اكدال الرباط.

ب1اسطة) الشركة  تس6ير  (: املسير)

الس6د عبد الخالق لط6في.

بكتابة) القا 1ني  االوداع  تم  لقد 

التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

2021،)تحت) 3)و1 16) بالرباط بتاريخ)

رقم السجل التجاري)152451.

430

ائتما 6ة س1ف6كاس

ش.م.م.

STE IZZA FACILITIES

شركة ذات مسؤول6ة محدودة

بشريك وح6د

تاسيس شركة
 29 بتاريخ) ( بمقت�سى عقد عرفي)

2021)بالرباط،)ح6ث تم وضع) أبريل)

التاسي�سي لشركة محدودة) القا 1ن 

ال1ح6د،) الشريك  ذات  املسؤول6ة 

ش.م.م.ش.و.)مميزتها كالتالي):

.IZZA FACILITIES(:(التسم6ة

الشكل القا 1ني):)شركة محدودة)

ال1ح6د) الشريك  ذات  املسؤول6ة 

ش.م.م.ش.و.

الهدف االجتماعي):)أعمال متن1عة))

ومقاول االعمال لتشي6د والبناء.

املقر االجتماعي):)رقم)30)شقة رقم)

ز قة م1الي احمد ال1ك6لي حسان) (8

الرباط.

املدة):)99)سنة.

في) حدد  (: االجتماعي) الراسمال 

الى) مقسمة  درهم  (100.000 مبلغ)

درهم) (100 فئة) من  حصة  (1000

وحررت) اكتتبت  ال1احدة  للحصة 

كلها من طرف):

 1000 (... املهدي) املحداد  الس6د 

حصة.

الس6د املحداد املهدي) (: التس6ير)

يعتبر املسير ال1ح6د للشركة ملدة غير)

محدودة.

من) تبتدئ  (: االجتماع6ة) السنة 

فاتح وناور الى)31)ديسمبرمن كل سنة.

بكتابة) القا 1ني  االوداع  تم 

بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 

و1 16) (3 بتاريخ) (،115146 تحت رقم)

.2021
ائتما 6ة الك1ادي أو1ب وسلمى

س1ف6كاس

431 P
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STE  ALHAIBA RABII

شركة ذات مسؤول6ة محدودة
بشريك وح6د

رأسمالها : 100.000 درهم

السجل التجاري رقم : 36867

 2021 3)و1 16) تم بالع16ن بتاريخ)

انشاء)شركة بالخصائص التال6ة):

 STE ALHAIBA RABII (: التسم6ة)

ش.م.م.)بشريك وح6د.

:)تس1يق وت1زيع املالبس) النشاط)

الجاهزة،)تجارة عامة.

املقر االجتماعي):)بل1ك)J)رقم)728 

مدونة ال1حدة الع16ن.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التاسيس.

راسمال):)100.000)درهم مقسمة)

على)1000)حصة مقسمة كالتالي):

 1000 (... ب1شرى) رب6ع  الس6دة 

حصة.
ب1شرى) رب6ع  الس6دة  (: التس6ير)

غير) ملدة  للشركة  ال1ح6دة  املسيرة 

محدودة.

باملحكمة) القا 1ني  االوداع  تم 

و1 16) (3 بتاريخ) بالع16ن  االبتدائ6ة 

2021،)تحت رقم)2021/1700.

432 P

 STE ETABLISSEMENT

VICTORY PRIVE

شركة ذات مسؤول6ة محدودة
بشريك وح6د

رأسمالها : 100.000 درهم

السجل التجاري رقم : 36879

املنعقد) عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم انشاء) (،2021 بتاريخ فاتح و1 16)

شركة بالخصائص التال6ة):

 STE ETABLISSEMENT(:(التسم6ة

بشريك) VOCTORY PRIVE)ش.م.م.)

وح6د.

االولى،) التعل6م  (: النشاط)
الثا 1ي) (، االعدادي) االبتدائي،)

والعالي.

س6ف) شارع  (: االجتماعي) املقر 

الدولة ز قة)31)رقم)4)الع16ن.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التاسيس.

راسمال):)100.000)درهم مقسمة)

على)1000)حصة مقسمة كالتالي):

 1000 (... محمد) س6ف  الس6د 

حصة.

مروان) س6ف  الس6د  (: التس6ير)

غير) ملدة  للشركة  ال1ح6د  املسير 

محدودة.

باملحكمة) القا 1ني  االوداع  تم 

و1 16) (3 بتاريخ) بالع16ن  االبتدائ6ة 

2021،)تحت رقم)2021/1710.

433 P

 STE GRAND RESEAUX

 DIVERS DE GENIE CIVIL

GREDIGEC

شركة ذات مسؤول6ة محدودة

بشريك وح6د

تعدوالت قا 1 6ة
.GREDIGEC(:(التسم6ة

ذات) شركة  (: القا 1ني) الشكل 

الشريك) وذات  املحدودة  املسؤول6ة 

ال1ح6د.

شارع) ملتقى  (: الرئي�سي) املقر 

الك1ل1 6ل ماج1ر حب1ها ولد العب6د)

 503 رقم) القيس  بن  عمر  وشارع 

تجزئة املستقبل الع16ن.

الجمع) ملداوالت  طبقا  (: امل1ض1ع)

(،2021 و1 16) (2 الغير العادي بتاريخ)

قرر الس6د قاس6مي العربي ما ولي):

العن1ان) الى  الشركة  مقر  تغ6ير 

رقم) (E بل1ك) (1 شارع ال1كالة) (: التالي)

E89)الطابق الثاني الع16ن.

باملحكمة) القا 1ني  االوداع  تم 

و1 16) (3 بتاريخ) بالع16ن  االبتدائ6ة 

2021،)تحت رقم)2021/1712.

434 P

   STE GRAND RESEAUX

  DIVERS DE GENIE CIVIL

LAAYOUNE

GRDGCL

شركة ذات مسؤول6ة محدودة
بشريك وح6د

تعدوالت قا 1 6ة
.GRDGCL(:(التسم6ة

ذات) شركة  (: القا 1ني) الشكل 

الشريك) وذات  املحدودة  املسؤول6ة 

ال1ح6د.

ز قة ب1ذ يب رقم) (: املقر الرئي�سي)

82)حي خط الرملة)1)الع16ن.

الجمع) ملداوالت  طبقا  (: امل1ض1ع)

(،2021 و1 16) (2 الغير العادي بتاريخ)

قرر الس6د قاس6مي العربي ما ولي):

العن1ان) الى  الشركة  مقر  تغ6ير 

رقم) (E بل1ك) (1 شارع ال1كالة) (: التالي)

E89)الطابق الثاني الع16ن.

باملحكمة) القا 1ني  االوداع  تم 

و1 16) (3 بتاريخ) بالع16ن  االبتدائ6ة 

2021،)تحت رقم)2021/1711.

435 P

 STE GROUPE SILVER

PELCHARDUS
تعدوالت قا 1 6ة

 GROUPE SILVER (: التسم6ة)

.PELCHARDUS

مجم1عة ذات) (: الشكل القا 1ني)

النفع االقتصادي.

املنطقة) (30: الرئي�سي) املقر 

الصناع6ة مدونة املر�سى الع16ن.

الجمع) ملداوالت  طبقا  (: امل1ض1ع)

(،2021 و1 16) (2 الغير العادي بتاريخ)

قرر أعضاء)املجم1عة ما ولي):

 INDUSMAR شركة) انسحاب 

املمثلة في شخص الس6د) (DAKHLA

بريك حسن من أعضاء)املجم1عة.

  KACEM PECHE(انسحاب شركة

عبد) أمار  الس6د  في شخص  املمثلة 

الهادي من أعضاء)املجم1عة.

باملحكمة) القا 1ني  االوداع  تم 

و1 16) (3 بتاريخ) بالع16ن  االبتدائ6ة 

2021،)تحت رقم)2021/1713.

436 P

شركة م1 دوال ك1 طا

)ش.م.م

مقرها االجتماعي):)8)ز قة ضاوة إفراح شقة)2 

أكدال الرباط

الهاتف):)88/87 27 68 0537)))الفاكس:)89 

0537 68 27

الرباط

 ECOMMERCE PHARMA 
.S.A.R.L

تأسيس شركة  
األسا�سي) القا 1ن  بمقت�سى 

املؤرخ بالرباط و1م)15)مارس)2021،)

مسؤول6ة) ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدودة،)هذه خاص6تها):

الشركاء:)

السف6اني)))))) الفاروق  عمر  الس6د  (

50)حصة.

)الس6د وحي الزهراوي)50)حصة.

 ECOMMERCE (: التسم6ة)

.PHARMA S.A.R.L

املب6عات عبر) ( (: ( الهدف األسا�سي)

اإل تر ت وتط1ير الحل1ل الرقم6ة)؛

العمل6ات) كل  عامة  وبصفة 

أو) املال6ة  الصناع6ة،) التجارية،)

التي لها عالقة مباشرة أو) العقارية،)

وكذلك) غير مباشرة بهدف الشركة،)

وكذا) املتشابهة  املجاالت  جم6ع 

التشارك مع املقاوالت التي تعمل في)

 فس املجاالت األ فة الذكر.)
ز قة ضاوة) (8 (: ( املقر االجتماعي)

إفراح شقة)2)أكدال،)الرباط.

في) الشركة  مدة  حددت  (: املدة)

سنة ابتدءا من تاريخ التأسيس) (99

النهائي للشركة)،)ماعدا حالة التمدود)

أو الفسخ السابق لألوان.
):)1.000))درهم. رأسمال الشركة)

تسير الشركة) ( (: )تس6ير الشركة)

الفاروق) عمر  الس6د  طرف  من 

وح6دا) مسيرا  عين  الذي  السف6اني 

للشركة وذلك ملدة غير محدودة.)
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من) ( (5% اقتطاع) بعد  ( (: األرباح)
االدخار) لتك1ين  الصاف6ة  األرباح 
الشركاء) بين  الباقي  و1زع  القا 1ني 

حسب قرارهم.
اإلوداع) تم  (: القا 1ني) اإلوداع 
باملحكمة) الضبط  بكتابة  القا 1ني 
و1 16) (02 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2021))تحت رقم)115102.
437 P

MAITRE MOUNTACIF YOUNES
NOTAIRE

مقرها):)الطابق)8)الشقة رقم)15)الدارالب6ضاء)
شارع)193،)محج الحسن الثاني

الهاتف):)05.22.26.00
الفاكس):)05.22.26.66.00

STE SOPROKAL
شركة ذات مسؤول6ة محدودة

رأسمالها : 100.000 درهم
مقرها االجتماعي : محج اللة 

ال6اق1ت ملتقى مصطفى املعاني 
الطابق 2 رقم 62 الدارالب6ضاء

تأسيس شركة
بتاريخ) ت1ث6قي  عقد  بمقت�سى 
 24 بتاريخ) واملسجل  (2021 ماي) (19
حرر من طرف االستاذ) (،2021 ماي)
منتص6ف و1نس م1ثق بالدارالب6ضاء.
تم تأسيس شركة ذات املسؤول6ة)
املحدودة ذات الشريك ال1ح6د ذات)

الخصائص التال6ة):
ش.م.م) (SOPROKAL (: التسم6ة)

ذات الشريك ال1ح6د.
الشراء) الب6ع،) البناء،) (: الهدف)

العقاري واستيراد وتصدور.
اللة) محج  ( (: االجتماعي) املقر 
املعاني) مصطفى  ملتقى  ال6اق1ت 

الطابق)2)رقم)62)الدارالب6ضاء.
املدة):)99)سنة.

 100.000 في) حدد  (: الرأسمال)
100)حصة من فئة) درهم مقسم الى)
100)درهم لل1احدة مكتتبة ومحررة)

بالكامل في اسم الشريك ال1ح6د.
التس6ير):)من طرف الس6د لحسن)
شارع) (2 الرجاء) بحي  الساكن  كنر 
الب6ضاء) (125 الق1ات املساعدة رقم)
للتعريف) ال1طن6ة  للبطاقة  الحامل 

.BH314006(رقم

للشركة) القا 1ني  االوداع  تم 

املذك1رة بالسجل التجاري باملحكمة)

االبتدائ6ة باملحمدوة عن طريق املركز)

الجه1ي لالستثمار جهة الدارالب6ضاء)

الكبرى،)تم تق66ده بالسجل التجاري)

تحت رقم)505431.
للخالصة والب6ان

االستاذ منتص6ف و1نس

438 P

STE TRAGLO

SARL

بالع16ن) عرفي  عقد  بمقت�سى 

املسؤول6ة) ذات  شركة  تاسيس  تم 

الخصائص) تحمل  والتي  املحدودة 

التال6ة):

.STE TRAGLO(:(التسم6ة

.SARL(:(الصفة القا 1 6ة

الهدف االجتماعي):)البناء)املعدني،)

الهندسة الصناع6ة واملد 6ة والبناء)

ومقاول بناء)واشغال مختلفة.

رأسمال الشركة):)100.000)درهم)

فئة) من  حصة  (1000 الى) مقسمة 

درهم للحصة ال1احدة م1زعة) (100

على الشكل التالي):)

الس6د و1سف  صري)600)حصة.

 400 الس6د مراد اتحلي االدري�سي)

حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع)

السجل التجاري.

من فاتح وناور الى) (: السنة املال6ة)

31)ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة)

االولى تبتدئ من تاريخ التسج6ل.

:)شارع امير  1الي) املقر االجتماعي)

طابق) (3 اقامة) ت6ل1م  ز قة  عبد هللا 

اول الع16ن.

اتحلي) مراد  الس6د  (: املسير)

االدري�سي.

السجل التجاري):)36779.

439 P

ادريب وشركاؤه)

شركة لتدق6ق الحسابات االستشارة والخبرة

ش.ذ.م.م

62)شارع املقاومة عمارة كازا بيز يس)

الدارالب6ضاء

 STE RANANA

EQUIPEMENTS
SARL

شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

رأسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : شارع ادريس 

الحارثي الرقم 606 حي البركة م1الي 

رش6د الدارالب6ضاء

فحص واملصادقة على حساب 
التصف6ة

ت1زيع الرص6د النهائي
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)18)وناور)2021،)قرر شركاء)

 RANANA EQUIPEMENTS شركة)

املحدودة،) املسؤول6ة  ذات  شركة 

مقرها) درهم،) (100.000 رأسمالها)

شارع) الدارالب6ضاء،) في  االجتماعي 

ادريس الحارثي الرقم)606)حي البركة)

م1الي رش6د ما ولي):

مام1ر) تقرير  على  املصادقة 

عمل6ات) مجم1ع  ح1ل  التصف6ة 

الحساب) الى  اضافة  التصف6ة،)

النهائي التصف6ة املتعلق به وتسج6ل)

الرص6د السلبي للتصف6ة ملرحل من)

 30 امل1ق1ف في) )مدون)) جدود سلبي)

 1 بر)2020.

التصريح بالقفل النهائي لتصف6ة)

(،RANANA EQUIPEMENTS(شركة

املعن1ية) شخص6تها  تت1قف  التي 

 18 من) عن ممارسة نشاطها ابتداء)

وناور)2021.

بكتابة) القا 1ني  االوداع  تم 

التجارية) باملحكمة  الضبط 

ابريل) (19 بتاريخ) بالدارالب6ضاء)

2021،)تحت رقم)774994.
ملخص قصد النشر

440 P

ادريب وشركاؤه)

شركة لتدق6ق الحسابات االستشارة والخبرة

ش.ذ.م.م

62)شارع املقاومة عمارة كازا بيز يس)

الدارالب6ضاء

 STE BUREAU DE LIAISON

 STMICROELECTRONICS

FOUNDATION MAROC

مقرها االجتماعي : 40 شارع املقاومة 

رقم 2 الطابق االول  الدارالب6ضاء

اقفال فرع للمؤسسة

مؤسسة) مجلس  قرار  بمقت�سى 

 S T M I C R O E L E C T R O N I C S

 12 في) املؤرخ  (FOUNDATION

والتي مقرها االجتماعي) (2020 و1 16)

في جن6ف واملمثلة قا 1 6ا في املغرب)

تم) هارون،) فرح  الس6دة  ب1اسطة 

اتخاذ القرارات التال6ة):

للمؤسسة) االتصال  مكتب  قفل 

كفرع) املغرب  في  املسجل  املغرب  في 

بالدارالب6ضاء) التجاري  بالسجل 

 BUREAU DE LIAISON تحت اسم)

 S T M I C R O E L E C T R O N I C S

FOUNDATION MAROC،)والكائن)

في)40)شارع املقاومة الرقم)2)الطابق)

االول بالدارالب6ضاء.

هارون) فرح  الس6دة  تع6ين 

االدارية) باالجراءات  للق6ام 

االتصال) مكتب  بقفل  الالزمة 

 S T M I C R O E L E C T R O N I C S

.FOUNDATION MAROC

بكتابة) القا 1ني  االوداع  تم 

التجارية) باملحكمة  الضبط 

مارس) (30 بتاريخ) بالدارالب6ضاء)

2021،))تحت رقم)772450.

ملخص قصد النشر

441 P
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ادريب وشركاؤه)

شركة لتدق6ق الحسابات االستشارة والخبرة

ش.ذ.م.م

62)شارع املقاومة عمارة كازا بيز يس)

الدارالب6ضاء

 STE CENTRE

 PHARMACEUTIQUE

HASNAA

شركة ذات مسؤول6ة محدودة

رأسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : حي القدس تجزئة 

املنزه ز قة 2 الرقم 10 البر 1�سي  

الدارالب6ضاء

الحل املسبق للشركة

اخالء طرف مسير الشركة من مهمة 

التس6ير

تع6ين مصفي للشركة وتحدود مقر 

التصف6ة

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

2021،)لشركة) فبراور) (28 املنعقد في)

 CENTRE PHARMACEUTIQUE

املسؤول6ة) ذات  شركة  (،HASNAA

املحدودة،)رأسمالها)100.000)درهم،)

الدارالب6ضاء،) في  االجتماعي  مقرها 

حي القدس تجزئة املنزه ز قة)2)الرقم)

10)البر 1�سي ما ولي):

طبقا) للشركة  املسبق  الحل 

للق1ا ين االساس6ة للشركة والقا 1ن.

والنهائي) الكامل  الطرف  اخالء)

الش6خ) اوت  الزهراء) فاطمة  للس6دة 

ب6هي من مهمتها كمسيرة للشركة.

الزهراء) فاطمة  الس6دة  تع6ين 

لشركة) كمصف6ة  ب6هي  الش6خ  اوت 

 CENTRE PHARMACEUTIQUE

.HASNAA

في) التصف6ة  مقر  تحدود 

تجزئة) القدس  حي  الدارالب6ضاء،)

املنزه ز قة)2)الرقم)10)البر 1�سي.)

بكتابة) القا 1ني  االوداع  تم 

بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 

((،2021 ( ابريل) بتاريخ فاتح  الب6ضاء)

تحت رقم)772880.
ملخص قصد النشر
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ادريب وشركاؤه)

شركة لتدق6ق الحسابات االستشارة والخبرة

ش.ذ.م.م

62)شارع املقاومة عمارة كازا بيز يس)

الدارالب6ضاء

STE TRADEZONE

شركة ذات مسؤول6ة محدودة

رأسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : درب عمر زاوية 

شارع محمد سم6حة وز قة دوفير 

اقامة ج1هرة محمد سم6حة   

الدارالب6ضاء

امل1افقة على تف1يت حصص 
اجتماع6ة

اعادة واست6فاء الق1ا ين االساس6ة
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي))

املؤرخ في)12)ابريل)2021،)قرر شركاء)

للشركة) ال1ح6د  املسماة  الشركة 

شركة) (،TRADEZONE املسماة)

رأسمالها) ذات املسؤول6ة املحدودة،)

100.000)درهم،)مقرها االجتماعي في)

درب عمر زاوية شارع) الدارالب6ضاء،)

اقامة) دوفير  وز قة  سم6حة  محمد 

ج1هرة محمد سم6حة ما ولي):

امل1افقة على تف1يت الس6د معاد)

اجتماع6ة) حصة  (300 ل) لب1  امين 

لفائدة الس6د واسين لب1.

بكتابة) القا 1ني  االوداع  تم 

التجارية) باملحكمة  الضبط 

بالدارالب6ضاء)بتاريخ)25)ماي)2021،)

تحت رقم)779615.
ملخص قصد النشر
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ادريب وشركاؤه)

شركة لتدق6ق الحسابات االستشارة والخبرة

ش.ذ.م.م

62)شارع املقاومة عمارة كازا بيز يس)

الدارالب6ضاء

 STE TIMAHDITE APPLES

 CITY

SARL

شركة ذات مسؤول6ة محدودة

رأسمالها  االجتماعي : 100.000 

درهم

مقرها االجتماعي : تجزئة دا دون 

الرقم 213 س6دي معروف   

الدارالب6ضاء

الرفع من الرأسمال االجتماعي
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي))

املؤرخ في)20)ماي)2021،)قرر شركاء)

 TIMAHDITE املسماة) الشركة 

ذات) شركة  (،APPLES CITY

رأسمالها) املحدودة،) املسؤول6ة 

مقرها االجتماعي في) درهم،) (10.000

س6دي) (213 الرقم) دا دون  تجزئة 

معروف)))الدارالب6ضاء)ما ولي):

تغ6ير املادة)8)من القا 1ن االسا�سي)

من):

في حالة زيادة الراسمال عن طريق)

االجتماع6ة) الحصص  في  االكتتاب 

بالكامل) فيها  االكتتاب  وجب   قذا 

ودفعها بالكامل.

الى):

في حالة زيادة راسمال عن طريق)

االجتماع6ة) الحصص  في  االكتتاب 

بالكامل) فيها  االكتتاب  وجب   قدا،)

ةتحرير ربع ق6متها على االقل):

االجتماعي) الراسمال  من  الرفع 

املحدد في)10.000)درهم واملقسم الى)

100)حصة اجتماع6ة بق6مة اسم6ة)

درهم لل1احدة محررة) (100 من فئة)

بالكامل بمبلغ)1.000.000)درهم منها)

340.000)درهم تع1يضا للدو1ن

السائلة واملستحقة على الشركة من)

طرف الشركاء)و)660.000)درهم عن)

من) ل6حمل  املساهمة  قدا،) طريق 

1.010.000)درهم) 10.000)درهم الى)

)حصة جدودة) (10.000 وذلك بخلق)

من فئة)100)درهم لل1احدة.

بكتابة) القا 1ني  االوداع  تم 

بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 

الب6ضاء)بتاريخ)2)و1 16)2021،)تحت)
رقم)780890.

ملخص قصد النشر

444 P

ادريب وشركاؤه)

شركة لتدق6ق الحسابات االستشارة والخبرة

ش.ذ.م.م

62)شارع املقاومة عمارة كازا بيز يس)

الدارالب6ضاء

STE  ESPACE SPORT
SARL

شركة ذات مسؤول6ة محدودة
رأسمالها : 13.100.000 درهم

مقرها االجتماعي : 23 ممر البجع   

الدارالب6ضاء

اضافة شعار
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي))

2021،)لشركة) ( ابريل) (14 املنعقد في)

ذات) شركة  (،ESPACE SPORT
رأسمالها) املحدودة،) املسؤول6ة 

مقرها) درهم،) (13.100.000

ممر) (23 الدارالب6ضاء) في  االجتماعي 

البجع ما ولي):

 GRAVITY شعار) اضافة 

االجتماع6ة) التسم6ة  الى  (FITNESS

وبذلك) (،ESPACE SPORT لشركة)

استغالله) سيتم  الشعار  هذا  فان 

على مست1ى جم6ع املحالت اململ1كة)

التي) او  (ESPACE SPORT لشركة)

سيتم انشاؤها.

بكتابة) القا 1ني  االوداع  تم 

التجارية) باملحكمة  الضبط 

(،2021 ماي) (5 بتاريخ) بالدارالب6ضاء)

تحت رقم)777201.
ملخص قصد النشر

445 P
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ادريب وشركاؤه)

شركة لتدق6ق الحسابات االستشارة والخبرة

ش.ذ.م.م

62)شارع املقاومة عمارة كازا بيز يس)

الدارالب6ضاء

STE  ZORO
SARL

شركة ذات مسؤول6ة محدودة

رأسمالها : 400.000 درهم

مقرها االجتماعي : 2 ز قة مصطفى 

املعاني    الدارالب6ضاء

امل1افقة على تف1يت حصص 
اجتماع6ة

امل1افقة على هبة حصصص 
اجتماع6ة

استقالة مسير من مهمة التس6ير
تع6ين مسير جدود للشركة

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي))

قرر) (،2021 ( ابريل) (12 في) املنعقد 

  ZORO املسماة) الشركة  شركاء)

املحدودة،) املسؤول6ة  ذات  شركة 

مقرها) درهم،) (400.000 رأسمالها)

ز قة) (2 ( الدارالب6ضاء) في  االجتماعي 

مصطفى املعاني ما))ولي):

الس6د) تف1يت  على  امل1افقة 

حصة) (2000 ل) لحمام  مصطفى 

اجتماع6ة لفائدة الس6د عبد الرح6م)

لحمام.

عبد) الس6د  هبة  على  امل1افقة 

حصة) (400 ل) لحمام  الرح6م 

سميرة) الس6دة  لفائدة  اجتماع6ة 

مفض6ل.

تسج6ل استقالة الس6د مصطفى)

مساعد) كمسير  مهامه  من  لحمام 

للشركة.

عبد) الس6د  ك1ن  على  التأك6د 

ال1ح6د) املسير  ه1  لحمام  الرح6م 

للشركة ملدة غير محددة.

بكتابة) القا 1ني  االوداع  تم 

التجارية) باملحكمة  الضبط 

بالدارالب6ضاء)بتاريخ)2)ابريل)2021،)

تحت رقم)773152.
ملخص قصد النشر
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 STE MM ATLAS AUTO

ECOLE
SARL

شركة ذات مسؤول6ة محدودة

تأسيس شركة
الذي) العرفي  العقد  اثر  على 

تم) اسفله،) الشركة  شركاء) وقعه 

لشركة) االساس6ة  الق1ا ين  وضع 

من) والتي  محدودة،) مسؤول6ة  ذات 

خصائصها):

 STE MM ATLAS AUTO ECOLE

.SARL

امل1ض1ع):)مدرسة تعل6م الس6اقة)

لديها س6ارتين او اكثر.

ب1عزة) م1الي  (: االجتماعي) املقر 

املركز،)اقل6م خن6فرة.

املدة):)99)عاما.

الرأسمال):)100.000)درهم مك1 ة)

درهم) (100 حصة بق6مة) (1000 من)

للحصة،)م1زعة على الشكل التالي):

عثمان مشل1ل)..)500)حصة.

الحسين مستق6مي)...)500)حصة.

للس6د) التس6ير  اسند  (: التس6ير)

عثمان مشل1ل ملدة)3)سن1ات.

السنة املحاسبت6ة):)من فاتح وناور)

الى)31)ديسمبر.

باملحكمة) القا 1ني  االوداع  تم 

رقم) تحت  بخن6فرة  االبتدائ6ة 

(،2021 بتاريخ فاتح و1 16) (،21/207

السجل التجاري رقم)3859.

447 P

STE WARCH TECHNIQUE
SARL AU

اعادة تغ6يرات متعددة في شركة
على اثر القرار الذي اتخذه شركاء)

الشركة اعاله تم ما ولي):

ح6ث باع الس6د) (: ب6ع الحصص)

رح1ي) سع6د  للس6د  اورير  سع6د 

في) وملكها  التي  الحصص  جم6ع 

حصة) (60 وهي) الشركة  راسمال 

بق6مة)100)درهم للحصة.

: للشركة) القا 1ني  الشكل   تغ6ير 
تغ6ير) تم  السابقة  العمل6ة  اثر  على 
لتصبح) للشركة  القا 1ني  الشكل 
محدودة) مسؤول6ة  ذات  شركة 

بشريك وح6د.
الزيادة في الرأسمال):)قرر الشريك)
ال1ح6د زيادة راسمال الشركة ل6صل)
 880 خلق) عبر  درهم  (100.000 الى)
حصة جدودة ب)100)درهم للحصة.

العن1ان) الى  الشركة  مقر   قل 
التالي):)119)حي الزهراء)خن6فرة.

تم االوداع القا 1ني لدى مصلحة)
السجل التجاري باملحكمة االبتدائ6ة)
 2021/205 رقم) تحت  بخن6فرة 
السجل) (،2021 و1 16) فاتح  بتاريخ 

التجاري رقم)2047.
بمثابة اعالن وب6ان

448 P

 ETUDE MAITRE MOHAMED SOUSSI
SADOQ

NOTAIRE
شارع محمد الخامس اقامة بدر الطابق الثاني)

فاس)62
الهاتف)):)05.35.94.28.97
الفاكس):)05.35.94.00.56

 STE RIAD LE
MOUCHARABIEH

SARL AU
بمقت�سى))الجمع العام االستثنائي)
محمد) االستاذ  تلقاه  والذي 
بفاس) امل1ثق  صدوق،) الس1�سي 
تقرر  قل) (،2021 مارس) (12 بتاريخ)
 RIAD LE لشركة) االجتماعي  املقر 
(،MOUCHARABIEH SARL AU
من) درهم،) (810.000 راسمالها)
شارع) (44 العن1ان امل1ج1د في فاس،)
التالي) العن1ان  الى  السالوي،) محمد 
الكبيرة) طريا ة  (23 رقم) فاس،) (:

الطالعة الكبيرة.
كتابة) لدى  القا 1ني  االوداع  تم 
بفاس) التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم) تحت  (،2021 ماي) (26 في)

.2021/2551
بمثابة مقتطف وب6ان

االستاذ محمد الس1�سي صدوق

449 P

STE PROLANDDSCAPE
SARL

الغير) العام  الجمع  بمقت�سى 

قرر) (2021 ابريل) (26 بتاريخ) العادي 

الشركاء)ما ولي):

 46 من) االجتماعي  املقر  تح1يل 

اكدال) (،2 رقم) شقة  عقبة  شارع 

الرباط الى محج رياض سا تر،)شارع)

الخامس،) الطابق  مكاتب  التين،)

حي) (،P5/01 و) (P5/02 رقم) مكتب 

الرياض الرباط.

تغ6ير البند)4)القا 1ن االسا�سي.

اسئلة مختلفة.

كتابة) لدى  القا 1ني  االوداع  تم 

بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 

و1 16) (2 بتاريخ) (115093 تحت رقم)

.2021

سجل تجاري رقم)147151.
مقتطف قصد االشهار

450 P

STE PALACE FOOD
SARL AU

حل الشركة
بمقت�سى قرار الجمع العام الغير)

 18 بتاريخ) بتمارة،) املنعقد  العادي 

ال1ح6د) الشريك  قرر  (،2021 ماي)

 PALACE FOOD SARL AU لشركة)

السفلي،) الطابق  (62 رقم) مقرها  (،

اقامة رياض االوداوة) (28 عمارة رقم)

2،)تمارة ما ولي):

الحل املسبق للشركة.

تع6ين الس6د خل6ل بنعلي كمصفي)

للشركة وتحدود مكان التصف6ة بمقر)

الشركة.

كتابة) لدى  القا 1ني  االوداع  تم 

بالرباط)) التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم) تحت  (،2021 و1 16) (2 بتاريخ)

.115094

سجل تجاري رقم)108439..
مقتطف قصد االشهار

451 P
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STE TOP KP

 SARL

حل الشركة
بمقت�سى قرار الجمع العام الغير)

 17 بتاريخ) بتمارة،) املنعقد  العادي 

الشركة)) الشركاء) قرر  (،2021 ماي)

مقرها اقامة سعد) (،TOP KP SARL

شارع االمير) (1 محل رقم) (1 عمارة) (2

م1الي عبد هللا،)تمارة ما ولي):

الحل املسبق للشركة.

مصطفى)) وح6اوي  الس6د  تع6ين 

مكان) وتحدود  للشركة  كمصفي 

التصف6ة بمقر الشركة.

كتابة) لدى  القا 1ني  االوداع  تم 

بالرباط)) التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم) تحت  (،2021 و1 16) (2 بتاريخ)

.115095

سجل تجاري رقم)72833.
مقتطف قصد االشهار

452 P

HASNAA EXPRESS

Sarl au

 Société A Responsabilité

 Limitée(d’associé(unique

 Siège(Social : KAMRA(NORD

 BLOC 7 N°6CYM-RABAT

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

الذي عقد و1م03)ماي)2021)بالرباط)

والذي قرر ف6ه ما ولي):)

 قل ملك6ة أسهم):)تتنازل الس6دة)

حسناء)عب6د على)1000)سهم املنتم6ة)

.»HASNAA EXPRESS(لشركة

وكذا) بال  للس6د مصطفى  اوت  (

للشركة) واالوجابي  السلبي  تح1يل 

لصالحه.)

مقر) :) قل  الشركة) مقر  تح1يل 

الى) الحالي  العن1ان  من  الشركة 

املجم1عة)7)الرقم6)القامرة الشمال6ة)

حي يعق1ب املنص1ر الرباط.

 استقالة مسيرة الشركة):)استقالة

الس6دة حسناء)عب6د.

 تسم6ة مسير الشركة):)تع6ين الس6د

مصطفى  اوت بال مدور للشركة ملدة)

غير محدودة.

تم اإلوداع القا 1ني لدى املحكمة)

ماي) (28 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2021)تحت عدد)115000.

453 P

HB FITNESS
SARL

تأسيس شركة
و1م في  مؤرخ  عرفي  لعقد   تبعا 

2021)ح6ث تم وضع ق1ا ين) ماي) (6

املسؤول6ة) ذات  املساهمة  الشركة 

املحدودة وذات املميزات التال6ة):

شركة اش بي فتنيس) (: التسم6ة)

)ش.م.م).

الصفة القا 1 6ة):)شركة مساهمة)

ذات مسؤول6ة محدودة.)

حدد م1ض1ع الشركة) (: امل1ض1ع)

في ما ولي):

)قاعة للرياضة.

في) الرأسمال  حدد  (: الرأسمال)

لالكتتاب) كلها  درهم  (100.000

والدفع.

حي) (245 رقم) (: االجتماعي) املقر 

الشرف اكادور.

99)سنة ابتداء) :)حددت في) املدة)

من تاريخ تأسيس الشركة.

فاتح) من  تبتدئ  (: املال6ة) السنة 

كل) من  ديسمبر  (31 في) وتنتهي  وناور 

سنة.

الس6د) الشركة  ودور  (: اإلدارة)

الحسين ب1قشاب ملدة غير محدودة.

اإلوداع) تم  (: القا 1ني) اإلوداع  (

لدى) الضبط  بكتابة  القا 1ني 

 3 بتاريخ) الكادور  التجارية  املحكمة 

و1 16)2021)تحت رقم)99987.

454 P

شركــة د وبمس اليونس

 SOCIETE THE PMS ALIANCE

S.A.R.L AU

الرأسمال اإلجتماعي : 100.000 

درهم

املقر االجتماعي : محل في الطابق 

األر�سي وقب1 املبنى رقم 38، شارع 

طارق بن زياد، ك6ليز - مراكش

I))بم1جب الجمع العام االستثنائي)

أبريل) (7 املنعقد بمقر الشركة بتاريخ)

بمس) دو  شركة  صادقت  (2021

ال16نس على ما ولي):)

للشركة) االجتماعي  املقر  تح1يل 

إلى العن1ان الجدود):)محل في الطابق)

شارع) (،38 رقم) املبنى  وقب1  األر�سي 

طارق بن زياد،)ك6ليز)-)مراكش.)

بكتابة) القا 1ني  اإلوداع  تم  (- (2

الضبط للمحكمة التجارية بمراكش)

وذلك بتاريخ)10)ماي)2021)تحت رقم)

اإلوداع)123941.

455 P

فسخ عقدة التسيير الحر

االتفاق) وث6قة  ترتيبات  بم1جب 

واملسجلة) (2020 31) 1فمبر) بتاريخ)

بمراكش بتاريخ)8)أبريل)2021،)تمت)

وفسخ) إنهاء) على  ال1دوة  امل1افقة 

بتاريخ) امل1قع  الحر  التس6ير  عقدة 

2018،)م1ض1ع التس6ير) 16)ديسمبر)

األمان) ك1مبلكس  شركة  بين  الحر 

 (SOCIETE COMPLEX AL AMAN(

ال1داوة) (– سباع) بن  بدوار  الكائنة 

بمراكش) التجاري  بالسجل  املق6دة 

بالس6د) املمتلة  (89719 عدد) تحت 

خالد أكن1ك وبين الس6د عبدهللا أب1)

زكرياء)وبم1جب هذا االتفاق املتبادل)

وإنهاء) لألخر  طرف  كل  تبرئة  تمت 

 أي  زاع قضائي ب6نهما س1اءا حال6ا

أو مستقبال.

456 P

عقد التسيير الحر
األمان) ك1مبلكس  شركة 

 SOCIETE COMPLEX AL AMAN(

S.A.R.L A.U))شركة ذات املسؤول6ة)

ال1ح6د) الشريك  ذات  املحدودة 

بن) بدوار  االجتماعي  مقرها  والكائن 

مراكش) ال1داوة،) جماعة  (– سباع)

بمراكش) التجاري  بالسجل  املق6دة 

89719)واملمثلة من طرف) تحت رقم)

الس6د خالد أكن1ك الحامل لبطاقة)

 JB  274242 ال1طن6ة رقم) التعريف 

أصلها التجاري في إطار) قامت بكراء)

الس6د) لفائدة  الحر،) التس6ير  عقد 

 BOUFQAR KHALID ب1فقار خالد)

ال1طن6ة) التعريف  لبطاقة  الحامل 

والس6د بنغالم ع6د) (EE49913 رقم)

BENGHALEM AIDالحامل لبطاقة)

 BE703466 رقم) ال1طن6ة  التعريف 

الحر) التس6ير  هذا  وضم  ح6ث 

لألصل) واملعن1ية  املادوة  العناصر 

(– بن سباع) بدوار  والكائن  التجاري 

)استغالل) ال1داوة،مراكش) جماعة 

التس6ير) هذا  ومدة  ومطعم).) مقهى 

الحر مدة محددة في سنتين ستبتدئ)

بتاريخ فاتح وناور)2021)وتنتهي بتاريخ)

31)ديسمبر)2022.

457 P

شركــة بامبو اند بامبوو ش.م.م.
 SOCIETE BAMBOU AND 

 BAMBOO S.A.R.L

شــــركــة ذات مـسؤولـ6ـة مـحدودة 

الرأسمال االجتماعي : )مائة االف 

درهم) 100.000

املقر االجتماعي : دوار ت1كا ة، عمالة 

تاحناوت، ق6ادة أغ1اطم، اقل6م 

الح1ز

1)-)بمقت�سى العقد العرفي املؤرخ)

بتاريخ)15)أبريل)2021)بمراكش تمت)

األسا�سي) القا 1ن  على  املصادقة 

املحدودة) املسؤول6ة  ذات  للشركة 

ذات الخصائص التال6ة):
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*)اللقب االجتماعي):)شركــة بامب1)
 SOCIETE BAMBOU بامب1و) ا د 

.AND BAMBOO
ش.م.م.) (: القا 1 6ة) الصفة 

.S.A.R.L
ت1كا ة،) دوار  (: (: االجتماعي) املقر 
أغ1اطم،) ق6ادة  تاحناوت،) عمالة 

اقل6م الح1ز.
وب6ع) شراء) (: االجتماعي) الهدف 

النباتات واملشاتل.
 100.000 (: االجتماعي) الرأسمال 
حـصة) (1000 إلى) مـ1زعـة  درهـم 
درهم) (100 فئـة) من  اجتماع6ة 
على) للشريكين  مسندة  لل1احدة 

النح1 التالي):
 510 الكبير) الطالبي عبد  الس6د 

حصة إجتماع6ة.
الس6د الطالبي محمد ت1ف6ق)490 

حصة إجتماع6ة.)
:)تسير الشركة من طرف) التس6ير)
الس6د الطالبي عبد الكبير ملدة غير)

محدودة.
بكتابة) القا 1ني  اإلوداع  تم  (- (2
الضبط للمحكمة التجارية بمراكش)
تحت) (2021 ماي) (17 بتاريخ) وذلك 
124055)وتم تق66دها) الرقم الترت6بي)
بالسجل التجاري تحت رقم)114883.
458 P

JOLIE KESH
SARL

تعدوالت بالشركة
 JOLIE KESH (: الشركة) اسم 

.SARL
رقم) من  الشركة  مقر  تح1يل 
أكدال) (2 شارع عقبة شقة رقم) (46
 4 بديعة) إقامة  (15 رقم) إلى  الرباط 

الهره1رة تمارة.
ل6صبح) الشركة  نشاط  ت1س6ع 

النشاط الجدود.
ب6ع منتجات التجم6ل.

تصن6ع وتصدور املالبس التقل6دوة.
املحكمة) في  القا 1ني  اإلوداع  تم 
التجارية بالرباط تحت رقم)114726 

بتاريخ)18)ماي)2021.
459 P

دو1ان األستاذة كنزة مسفر

م1ثقة

SOUKANIA
SARL

الرأسمال االجتماعي : 2.000.000 

درهم

املقر االجتماعي : 117 الحي الصناعي 

أوالد صالح غرفة التجارة الفرنس6ة 

الدار الب6ضاء

بمقت�سى عقد ت1ث6قي تلقاه دو1ان)

بالدار) م1ثقة  مسفر  كنزة  األستاذة 

الب6ضاء)بتاريخ)20)و)21)أبريل)2021 

وتضمن ما ولي):

ب6ع الحصص االجتماع6ة):

 تم ب6ع مجمل الحصص االجتماع6ة

بنتيرس) خالد  الس6د  ومتلكها  التي 

ش.م.م) «السكن6ة») شركة) في  علج 

حصة اجتماع6ة لفائدة) (3000 وهي)

الس6د محمد ب1زوبع.

ب6ع الحساب الجاري):

والحساب) الدون  شهادة  وفق 

فإن) (2021 فبراور) (25 الجاري بتاريخ)

مدونة) ش.م.م  «السكن6ة») شركة)

للس6د خالد بنتيرس علج بمبلغ قدره)

115.000)درهم.

علج) بنتيرس  خالد  الس6د  باع 

من مدو1 ته التي ومتلكها تجاه) جزء)

لفائدة) درهم  (69.000 وهي) الشركة 

الس6د محمد ب1زوبع.

بمقت�سى عقد ت1ث6قي تلقاه دو1ان)

بالدار) م1ثقة  مسفر  كنزة  األستاذة 

الب6ضاء)بتاريخ)20)و)21)أبريل)2021 

وتضمن ما ولي):

التصدق بالحصص االجتماع6ة):

الحصص) ببعض  التصدق  تم 

االجتماع6ة التي ومتلكها الس6د خالد)

«السكن6ة») شركة) في  علج  بنتيرس 

2000)حصة اجتماع6ة) ش.م.م وهي)

لفائدة الس6د محمد بنتيرس علج.

التصدق بالحساب الجاري):

تصدق الس6د خالد بنتيرس علج)

بجزء)من مدو1 ته التي ومتلكها تجاه)

لفائدة) درهم  (46.000 وهي) الشركة 

الس6د محمد بنتيرس علج.

تلقاه) ت1ث6قي  عقد  بمقت�سى 
م1ثقة) مسفر  كنزة  األستاذة  دو1ان 
بالدار الب6ضاء)بتاريخ)21)أبريل)2021 
العام) الجمع  محضر  وتضمن  الذي 

االستثنائي تم من خالله ما ولي):
تف1يت) على  وامل1افقة  املصادقة 
الحصص االجتماع6ة لفائدة الس6د)

محمد ب1زوبع.
تف1يت) على  وامل1افقة  املصادقة 
الحصص االجتماع6ة لفائدة الس6د)

محمد بنتيرس علج.
تح6ين القا 1ن األسا�سي للشركة.

العام) الجمع  اتفق  وبالتالي 
من) (7 املادة) تعدول  على  االستثنائي 

النظام األسا�سي للشركة.
(: االجتماعي) الرأسمال  (: (7 املادة)

الحصص االجتماع6ة):
في) الشركة  رأسمال  حدد 
2.000.000)درهم مقسم إلى)20.000 
للحصة) درهم  (100 بنسبة) حصة 
وقت) بكاملها  ومحررة  اكتتبت 

االكتتاب.
االجتماعي) الرأسمال  قسم 

للشركة كالتالي):
علج) بنتيرس  محمد  الس6د 

12.000)حصة اجتماع6ة.
 8.000 ب1زوبع) محمد  الس6د 

حصة اجتماع6ة.
املجم1ع االجمالي):)20.000)حصة)

اجتماع6ة.
تم اإلوداع القا 1ني لدى املحكمة)
 19 بتاريخ) الب6ضاء) للدار  التجارية 

ماي)2021)تحت الرقم)778834.
460 P

    AL YAKINE CONSULTING

 STE  ENNASS PREMIUM
TEX

 SARL A.U
شركة ذات  املسؤول6ة املحدودة 

بشريك وح6د
تأسيس شركة

بتاريخ) بمقت�سى عقد عرفي حرر 
القا 1ن) وضع  تم  (2021 ماي) (07
املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
املحدودة بشريك وح6د لها املميزات)

التال6ة):

  ENNASS PREMIUM((:(التسم6ة
.TEX

الهدف):))التجارة.
املقر االجتماعي:)))مركب ف6ت1ريس)
2)رقم م2   ل1جيست6ك تجزئة الن1الة)

ب2)طريق الرباط))الدار الب6ضاء.
)املدة)):))99)سنة.

رأس املال))))))))):))100.000)درهم))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
 1000 محمد) الناصر  (: الشركاء)
حصة اجتماع6ة)100)درهم للحصة.

التس6ير:)تم تع6ين الس6د الناصر)
محمد كمسير وح6د للشركة ملدة غير)
محدودة).)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

كما تتعامل الشركة مع األبناك) (
املصرف6ة) املؤسسات  من  غيرها  أو 
الناصر) للس6د  مستقل  ( بإمضاء)

محمد ملدة غير محدودة.
السنة املال6ة))))))):)))من فاتح وناور))

الى))31))دجنبر من))كل سنة.)
إزالة) بعد  (: األرباح) ت1زيع 
القا 1ني) لالحت6اط  باملائة  خمسة 
الشركاء))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) بين  الباقي  و1زع 

حسب حصص كل واحد منهم.
باملحكمة) تم  ( (: القا 1ني) اإلوداع 

التجارية بالدار الب6ضاء.)
((: التجاري) بالسجل  التق66د  رقم 

.504041
461 P

 STE IKANDIS
شركة محدودة املسؤول6ة)

بمساهم واحد) (
تأسيس شركة

بالدار) عرفي  عقد  بمقت�سى 
((،2021 فبراور) (25 بتاريخ) الب6ضاء)
لشركة) األسا�سي  القا 1ن  وضع 
واحد) بمساهم  املسؤول6ة  محدودة 

لها املميزات التال6ة):
    .»IKANDIS»(:(التسم6ة

استيراد،) ب6ع،) شراء،) (: الهدف)
جملة) وتس1يق  ت1زيع  تصدور،)
لجم6ع) عام  بشكل  تجزئة  أو 
املستلزمات) االستهالك6ة،) امل1اد 
والعط1ر) التجم6ل  ومستحضرات 
والصاب1ن وامللحقات املتعلقة بتزوين)

اإلنسان التي ال وحظرها القا 1ن.



12245 الجريدة الرسميةعدد)5668 - 5)ذو القعدة)1442 )16)و1 16)2021) 

بالهدف) املتعلقة  امل1اد  جم6ع 
املذك1ر أعاله.

شراء،)ب6ع،)تس1يق،)تأجير وت1زيع)
بهدف) املتعلقة  املنتجات  جم6ع 

الشركة.
التجارة ال1طن6ة والدول6ة بجم6ع)
املنتجات) لجم6ع  والتس1يق  أشكالها 
املخصصة) املصنعة  أو  الخام 
للصناعة والتجارة والزراعة والنقل)

والص6د والس6احة.
واالستغالل) االمت6از  التملك،)
عالمة،) األشكال ألي  من  بأي شكل 
براءة اختراع،)أصل تجاري،)مؤسسة)

صناع6ة،)زراع6ة أو تجارية.
استح1اذ على حصة بشكل مباشر)
أو غير مباشر في أي عمل أو شركة على)

املست1ى ال1طني أو الدولى
املدة)))))))):)99)سنة).

64)ز قة عبد) ( (: ( ( ( املقر االجتماعي)
هللا املدو1نى الطابق االول شقة رقم)

2)الدار الب6ضاء)
الرأسمال)):))100.000)درهم).

)املساهم1ن))):))الس6د  ج6ب وكن))))
1000))حصة.)

وكن) الس6د  ج6ب  (: التس6ير)
مسيروح6د للشركة ملدة غير محددة.)
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
 15 بتاريخ) الب6ضاء) بالدار  التجارية 

مارس)2021،)تحت عدد)770041 .
462 P

  STE PAMPPROD
شركة ذات مسؤول6ة محدودة  

بشريك وح6د
الشقة رقم)1)الطابق األول)،)دوار)
اسلدة ق6ادة اسني الح1ز)،)مراكش.))

تأسيس شركة
مؤرخ)) عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم) بمراكش،) (،2021 ماي) (6 ( بتاريخ)
إنشاء)و إقامة شركة ذات املسؤول6ة)
((، ال1ح6د) الشريك  ذات  ( املحدودة)

والتي تتضمن املميزات التال6ة):
 PAMPPROD (: تسم6ة الشركة) (

.SARLAU
غرض الشركة):)خدمات التص1ير)
الص1ر) :التقاط  الف1ت1غرافي)

شراء) واملطب1عات،) الشخص6ة 

معدات التص1ير وإعادة ب6عها وجم6ع)

األنشطة األخرى املتعلقة بالتص1ير)

الف1ت1غرافي.

إنشاء) واإلشهار:) االتصال  وكالة 

عبر) واإلشهار  التس1يق  م1اقع 

اال تر ت،)إ تاج وإخراج األفالم....

 1 رقم) الشقة  (: الشركة) مقر 

ق6ادة) اسلدة  دوار  (، األول) الطابق 

أسني الح1ز)،)مراكش)
آالف) عشرة  الشركة:) رأسمال 

درهم)10.000))))من)100))حصة بثمن)

100)درهم للحصة))مقسم))كما))ولي):)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

الكريم)))) عبد  مزكمات  (: الس6د)

100))سهم.

مدة الشركة:))99)سنة.

تس6ير) وت1لى  ( الشركة:) تس6ير 

الشركة الس6د):)مزكمات عبد الكريم))

من)) ( تبتدئ) (: االجتماع6ة) السنة 

فاتح))وناور))إلى))نهاوة))دجنبر.)))))

اإلوداع) تم  ( القا 1ني:) اإلوداع 

القا 1ني باملحكمة التجارية))بمراكش)

رقم) تحت  (،2021 ماي) (24 بتاريخ)

.124279

463 P

 STE  G2K
SARLAU 

حرر) عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالدارالب6ضاء)في27)ابريل)2021)،)تم)

.G2K  SARLAU((((تأسيس شركة

النشاط املمارس صناعةاملالبس.

في) مباشرة  غير  أو  مباشرة  املشاركة 

في) تسهم  أن  ومكن  التي  املؤسسات 

كل) عامة  بصفة  الشركة.و  تط1ير 

العمل6ات التجارية الصناع6ة املال6ة،)

لها أن) التي ومكن  منق1لة و عقارية 

ترتبط بصفة مباشرة أو غير مباشرة)

بالنشاط املمارس أو أن تسهل تنم6ته)

وتحق6قه.

شارع) (197 اإلجتماعي) املقر 

املقاومة الطابق)6)الدار الب6ضاء.

الراسمال):)10.000)درهم.

ت1زيع الرأسمال.
 10.000 إلى) املال  رأس  وصل 
سهم من) (100 درهم وه1 مقسم إلى)
100)درهم لكل منها)،)ودفع بالكامل،)

ويخص الس6دة لعلج وه6بة).
التس6ير):)الس6دة ودون كنزة).

باملركز) القا 1ني  اإلوداع  تم 
 12 في) لإلستثماربالب6ضاء) الجه1ي 
رقم) التجاري  السجل  ( (،2021 ماي)

. 504143
للب6ان و اإلشارة

464 P

 STE  OCTOCOM
SARL

تأسيس شركة
في) ( مؤرخ) عرفـي  عقد  بمقت�سى 
القا 1ن) إوداع  تم  (،2021 أبريل) (7
املسؤول6ة) ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدودة.))و ذات املميزات التال6ة:
. OCTOCOM” SARL(:(التسم6ة

الهدف):)الغرض من الشركة ه1:)
(، السمعي البصري) (، وكالة االتصال)

األحداث واإل تاج الرقمي.
املقر االجتماعي):)144)ز قة محمد)
سم6حة إقامة ج1هرة محمد سم6حة)
الدار) (.35 رقم) السادس  الطابق 

الب6ضاء.
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيسها النهائي.
الرأسمال) (: الرأسمال االجتماعي) (
االجتماعي محدد))في))100.000.درهم)
اجتماع6ة) حصة  (1000 إلى) مقسم 
من فئة))100)درهم لل1احدة،)مكتتبة)

و محررة بالكامل و م1زعة لفائدة):
    500 ( ( ( و1سف) بحراوي  الس6د 

حصة اجتماع6ة.
    500 (.... ( و1سف) واحد  الس6د 

حصة اجتماع6ة.
حصة) (1000 (...... املجم1ع)

اجتماع6ة.
الس6د) تع6ين  تم  (: التس6ير)
من م1ال6د) (، الس6د بحراوي و1سف)
26/4/1979)،)مق6م بالدار الب6ضاء،)
3)س6دي) 28))رقم) جات سكن إقامة)
حامل) الجنس6ة  مغربي  (، معروف)

..BJ 241372 للبطاقة ال1طن6ة رقم)

مسير للشركة ملدة غير محدودة.

غير) لفترة  مشارك  وكمسير 

الس6د وح6د و1سف من) ( محدودة:)

م1ال6د)15/12/1974)،)مق6م بفاس،)

2)تجزئة حدوقة تاغت) 103)حي) رقم)

حامل) الجنس6ة،) مغرب6ة  فاس،)

للبطاقة ال1طن6ة رقم)496317.

)السنة االجتماع6ة):)تبتدئ السنة)

االجتماع6ة من فاتح وناور وتنتهي في)

31)دجنبر.

تم اإلوداع القا 1ني لدى املحكمة)

 19 بتاريخ) الب6ضاء،) بالدار  التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)18379)السجل)

التجاري رقم)503489

ملخص قصد النشر
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STAR TIMES COFEE
شركة محدودة املسؤول6ة

من شريك وح6د

رأسمالها  100.000 درهم

مقرها االجتماعي:حي األمل 58 

س6دي البر 1�سي الدارالب6ضاء 

RC N°478115 

محرر) عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم) (28-09-2020 بتاريخ) بالب6ضاء)

املسؤول6ة) محدودة  شركة  تأسيس 

من شريك وح6د بالخصائص التال6ة:

 STAR TIMES COFEE(:(التسم6ة

الصفة القا 1 6ة):)شركة محدودة)

املسؤول6ة من شريك وح6د.

الهدف االجتماعي):)مقهى.

 58 األمل) حي  (: االجتماعي) املقر 

س6دي البر 1�سي الدارالب6ضاء.

املدة:)99)سنة

درهم) (100.000,00 املال:) رأس 

اجتماع6ة) حصة  (1000 ل) مقسمة 

مكتتبة) للحصة،) درهم  (100 بق6مة)

إلى) (1 ومرقمة من) ومحررة بالكامل،)

1000)م1زعة كما ولي):
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 1000 فاطمة) ب1طالب  الس6دة 
حصة

السنة االجتماع6ة:)من فاتح وناور)
الى)31)دجنبر من كل سنة

عم1ر) أحمد  تع6ين  تم  التس6ير:)
مسير وح6د للشركة ملدة غير محددة

باملحكمة) القا 1ني  االوداع  تم 
 2 بتاريخ) الب6ضاء) للدار  ( ( التجارية)

 1 بر)2020،))تحت عدد752203.
لإلشارة والب6ان

املسير
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 STE DAR NASSAR
 SARL

مؤرخ) أسا�سي  قا 1ن  ( بمقت�سى)
قد) بشفشاون  ( (،2021 ماي) في19)
املسؤول6ة) ذات  شركة  تأسيس  تم 
الخصائص) تحمل  والتي  املحدودة 

التال6ة):
 STE »DAR NASSAR»(:(التسم6ة

. SARL
ذات) :شركة  القا 1 6ة) الصفة 

املسؤول6ة املحدودة.
الهدف االجتماعي)):))دار الض6افة)

او رياض.
درهم)) (90.000 ( (: املال) رأس 
مقسمة إلى)900))حصة من فئة))100 
الشكل) على  م1زعة  للحصة  درهم 

التالي:))
الحامل) محمد  الناصر  الس6د  ( (
لبطاقة التعريف ال1طن6ة رقم ل س)
املط6لع) ز قة  ب  الساكن  (179569
  300 ومتلك) حي اال دلس شفشاون,)

حصة اجتماعة).
الحامل) واسين  الناصر  الس6د 
لبطاقة التعريف ال1طن6ة رقم ل س)
228557)الساكن ب ز قة مط6لع رقم)
ومتلك) (, حي اال دلس شفشاون) (08

300))حصة اجتماعة).
الحم6د) عبد  الناصر  الس6د 
ال1طن6ة) التعريف  لبطاقة  الحامل 
ب) الساكن  (284006 س) ل  رقم 
ز قة املط6لع حي اال دلس شفشاون,)

ومتلك)300))حصة اجتماعة.

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

من فاتح وناور إلى) (: السنة املال6ة)
31)دجنبر من كل سنة ماعدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ))التسج6ل.
املقر االجتماعي))درب الشبلي رقم)

4)حي الس1يقة))شفشاون.
الشريك) لفائدة  كلها  األرباح:)
املدخرات) بعد  قص  ال1ح6د,)

القا 1 6ة)5%
التس6ير):)تم تع6ين الس6د الناصر)
غير) ملدة  ( ( للشركة) مسيرا  محمد 

محدودة.
بكتابة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
االبتدائ6ة) باملحكمة  الضبط 
((،2021 بشفشاون بتاريخ فاتح و1 16)

تحت رقم)70/2021.
مقتطف للنشر واإلشهار
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 STE HN ARCHITECTURE
SARL AU

مؤرخ) أسا�سي  قا 1ن  ( بمقت�سى)
قد) بشفشاون.) ( (18/05/2021 في)
املسؤول6ة) ذات  شركة  تأسيس  تم 
املحدودة بشريك وح6د والتي تحمل)

الخصائص التال6ة):
 STE »HN ( (: التسم6ة)

.ARCHITECTURE» SARL AU
ذات) :شركة  القا 1 6ة) الصفة 

املسؤول6ة املحدودة بشريك وح6د).
الهدف االجتماعي):)))ممارسة مهنة)

املهندس املعماري.
بممارسة) وتعلق  آخر  نشاط 
)االرشاد،) املعمارية) الهندسة  مهنة 

دراسات،)متابعة).
درهم)) (10.000 ( (: املال) رأس 
مقسمة إلى)100))حصة من فئة))100 

درهم للحصة.
الشريك ال1ح6د:)الس6د الحضري)
التعريف) لبطاقة  الحامل   ب6ل 
ومتلك) (, (106658 ل) رقم  ال1طن6ة 

100))حصة اجتماع6ة.))
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

من فاتح وناور إلى) (: السنة املال6ة)
31)دجنبر من كل سنة ماعدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ))التسج6ل.
,شارع) (2 رقم) ( االجتماعي) املقر 
,تجزئة الع16ن الحي االداري)) طرفاوة)

شفشاون.
الشريك) لفائدة  كلها  األرباح:)
املدخرات) بعد  قص  ال1ح6د,)

القا 1 6ة)5%.
الس6د) تع6ين  تم  (: التس6ير)
ملدة) ( ( الحضري  ب6ل مسيرا للشركة)

غير محدودة.
بكتابة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
االبتدائ6ة) باملحكمة  الضبط 
(((،2021 ماي) (26 بتاريخ) بشفشاون 

تحت رقم)66/2021.
مقتطف للنشر واإلشهار
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 STE TRAITEUR AZIZ
HINDOUN

SARL AU 
مؤرخ) أسا�سي  قا 1ن  ( بمقت�سى)
قد) بشفشاون.) (،2021 ماي) (19 في)
املسؤول6ة) ذات  شركة  تأسيس  تم 
املحدودة بشريك وح6د والتي تحمل)

الخصائص التال6ة):
 STE »TRAITEUR (: التسم6ة)

.AZIZ HINDOUN» SARL AU
ذات) :شركة  القا 1 6ة) الصفة 

املسؤول6ة املحدودة بشريك وح6د).
منسق)) (: ( االجتماعي) الهدف 

حفالت.
درهم)) (80.000 ( (: املال) رأس 
مقسمة إلى)800))حصة من فئة))100 

درهم للحصة.
هندة) الس6د  ال1ح6د:) الشريك 
عبد العزيز الحامل لبطاقة التعريف)
ال1طن6ة رقم))LC66885,)ومتلك)800 

حصة اجتماع6ة.))
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.
من فاتح وناور إلى) (: السنة املال6ة)
31)دجنبر من كل سنة ماعدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ))التسج6ل.

الفن6دق)) شارع  ( االجتماعي) املقر 
عين ح1زي شفشاون.

الشريك) لفائدة  كلها  األرباح:)
املدخرات) بعد  قص  ال1ح6د,)

القا 1 6ة)5%.
تم تع6ين الس6د هندة) (: التس6ير)
عبد العزيز مسيرا للشركة)))ملدة غير)

محدودة.
بكتابة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
االبتدائ6ة) باملحكمة  الضبط 
((،2021 بشفشاون بتاريخ فاتح و1 16)

تحت رقم)69/2021.
مقتطف للنشر واإلشهار
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 STE USERA CASH
SARL AU 

مؤرخ) أسا�سي  قا 1ن  ( بمقت�سى)
قد) بشفشاون.) (،2021 ماي) (11 في)
املسؤول6ة) ذات  شركة  تأسيس  تم 
املحدودة بشريك وح6د والتي تحمل)

الخصائص التال6ة):
 STE »USERA CASH»(:(التسم6ة

.SARL AU
ذات) شركة  (: القا 1 6ة) الصفة 

املسؤول6ة املحدودة بشريك وح6د).
وك6ل) ( (: ( االجتماعي) الهدف 
وتح1يل) الدفع  عمل6ات  العم1لة،)

األم1ال.
درهم)) (20.000 ( (: املال) رأس 
مقسمة إلى)200))حصة من فئة))100 

درهم للحصة.
الشريك ال1ح6د:

الس6دة السع6ذي يسرى الحاملة)
ل) رقم  ال1طن6ة  التعريف  لبطاقة 
حصة) ( (200 ومتلك) (, (252652 س)

اجتماع6ة.))
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.
من فاتح وناور إلى) (: السنة املال6ة)
31)دجنبر من كل سنة ماعدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ))التسج6ل.
الكائن) الكراج  ( االجتماعي) املقر 
الشرفاء) حي  عبده  محمد  بشارع 

الحافة))شفشاون.
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الشريك) لفائدة  كلها  األرباح:)
املدخرات) بعد  قص  ال1ح6د,)

القا 1 6ة)5%.
الس6دة) تع6ين  تم  (: التس6ير)
السع6ذي يسرى مسيرة للشركة)))ملدة)

غير محدودة.
بكتابة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
االبتدائ6ة) باملحكمة  الضبط 
((،2021 ماي) (28 بتاريخ) بشفشاون 

تحت رقم)67/2021.
مقتطف للنشر واإلشهار
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  STE  KORAY TRAVAUX
SARL 

   تأسيس شركة 
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
بمدونة) ومسجل  (،2021 أبريل) ( (26
ذات) تأسيس شركة  تم  (, شفشاون)
خصائصها) محدودة  مسؤول6ة 

كالتالي:)))
  KORAY TRAVAUX(((:((.التسم6ة

.SARL
رأسمالها قدره):)80.000)درهم.

مقرها االجتماعي)):)س1ق الحد بني)
زيات جماعة اسط6حة))شفشاون.

من) سنة  (99 (: الشركة) مدة 
التأسيس النهائي.)

املختلفة) األشغال  (: امل1ض1ع)
والبناء).

ب6ع الل1ازم والتجهيزات املكتب6ة.
ب6ع م1اد بناء))بالتقس6ط).

(: ( الرأسمال االجتماعي و الشركاء)
مقسمة إلى) درهم,) (80.000 حدد في)
على) م1زعة  اجتماع6ة  حصة  (800
الس6د منعم املطيري)) (: الشكل التالي)
ال1طن6ة) التعريف  لبطاقة  الحامل 
الساكن) (, مغربي) (.CB274827 رقم)
بعين ح1زي الحي االداري شفشاون))

ومتلك)400))حصة اجتماع6ة.
الس6د سع6د ازيار الحامل لبطاقة)
 .W172448 رقم) ال1طن6ة  التعريف 
اسط6حة) بمركز  الساكن  (, مغربي)
  400 ومتلك) ( شفشاون) ب1احمد 

حصة اجتماع6ة.

الس6د منعم) ( تم تع6ين) (: التس6ير)
والس6د سع6د ازيار مسيرا) ( ( املطيري)

للشركة)))ملدة غير محدودة.)
األرباح):)كلها لفائدة الشركاء,)بعد)

 قص املدخرات القا 1 6ة)5%.
من) تبتدئ  (: االجتماع6ة) السنة 
31)ديسمبر من) فاتح وناور و تنتهي في)
كل سنة ما عدا السنة األولى تبتدئ)

من تاريخ التأسيس.
بكتابة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
االبتدائ6ة) باملحكمة  الضبط 
((،2021 ماي) (25 بتاريخ) بشفشاون 

تحت رقم)65/2021.
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مكتب الحسابات)D&S(COM)ش.م.م
شارع الحزام الكبير تجزئة امل1حدون إقامة)
و1سف)3)رقم)1)الحي املحمدي الدار الب6ضاء

الهاتف)/)الفاكس)05.22.66.60.03

CAFE BOGHAZ 
ش.م.م

تأسيس شركة
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
القا 1ن) وضع  تم  (2021 ماي) (7
األسا�سي لشركة محدودة املسؤول6ة)

ذات امل1اصفات التال6ة):
 CAFE BOGHAZ(:(االسم التجاري

ش.م.م.
ذات) شركة  (: القا 1ني) الشكل 

املسؤول6ة املحدودة.
هدف الشركة) (: الهدف التجاري)

باملغرب كما في الخارج):
مقهى.

 2 تجزئة أكدال) (: املقر االجتماعي)
80-82)س6دي م1من) 1)الرقم) الز قة)

الدار الب6ضاء.
مدة الشركة):)99)سنة ابتداء)من)

تاريخ تسج6لها بالسجل التجاري.
رأسمال) حدد  (: الشركة) رأسمال 
درهم مقسمة) (100.000 الشركة في)
حصة اجتماع6ة من فئة) (1000 إلى)
درهم للحصة ال1احدة حررت) (100

ووزعت على الشركاء)كما ولي):
الس6د رش6د اعليشن)500)حصة.

 500 الزاغ1ب) هللا  عبد  الس6د 
حصة.

:)تسير الشركة من طرف) التس6ير)

هللا) وعبد  اعليشن  رش6د  السادة 

الزاغ1ب ملد غير محدودة.

:)تلتزم الشركة باإلمضاء) اإلمضاء)

املشترك للسادة رش6د اعليشن وعبد)

هللا الزاغ1ب.

اإلوداع القا 1ني):)لقد تم اإلوداع)

بالدار) التجارية  باملحكمة  ( القا 1ني)

 2021 و1 16) فاتح  بتاريخ  الب6ضاء)

تحت رقم)780568)وسجلت بالسجل)

بتاريخ) (504957 التجاري تحت رقم)

فاتح و1 16)2021.
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STE  PARA BIO ATLAS
شركة ذات مسؤول6ة محدودة 

بشريك وح6د 

 رأسمالها :  100.000  درهم

املقر االجتماعي :  مخزن رقم 49 

إقامة  14 أطلس حي شريف6ة  

مراكش 

شركة محدودة املسؤول6ة

 وذات الشريك ال1ح6د

تأسيس شركة
مبرم) عرفي  عقد  على  بناءا  (

((،2021 ماي) (17 بتاريخ) بمراكش 

لشركة) األسا�سي  القا 1ن  وضع  تم 

الشريك) و  محدودة  مسؤول6ة  ذات 

ال1ح6د،)مميزاتها كالتالي):

 PARA BIO ATLAS ( التسم6ة:)

ش.م.م.ش.و.

رقم) مخزن  ( (: االجتماعي) املقر 

شريف6ة)) حي  أطلس  (14 ( إقامة) (49

مراكش.

:)حددت مدة الشركة في99  املدة)

تسج6لها) تاريخ  من  ابتدءا  عاما 

وتم))))))))))))))))))))))))))))) لم  ما  التجاري  بالسجل 

تمد ود ها أو حلها قبل األوان.

الهدف):)الشراء)والب6ع واالستيراد)

بشكل) والتجارة  والت1زيع  والتصدور 

مادة) ألي  والجملة  بالتقس6ط  عام 

طب6ة أو شبه طب6ة أو شبه ص6دال 6ة)

م1اد) وكذلك  مستهلك،) أو  منتج  أو 

املختبر وامل1اد الك6م6ائ6ة الطب6ة.)

)الرأسمال:)حدد رأسمال الشركة)

إلى) مقسم  درهم  (100000 مبلغ) في 

1000))حصة من فئة)100.00)درهم)

كما) الشركاء) على  قسمت  للحصة،)

ولي:

الحك6م،) عبد  البحار  (: الس6د)

ال1طن6ة) التعريف  لبطاقة  الحامل 
رقم)327224EE: 1000 حصة.

التس6ير:))تم تع6ين الس6د البحار)

لبطاقة) الحامل  الحك6م،) عبد 

 327224EE رقم) ال1طن6ة  التعريف 

كمتصرف للشركة ملدة غير محدودة.)

 01 من) (: للشركة) املال6ة  السنة 

وناور إلى غاوة31)دجنبر من كل سنة).

اإلوداع) تم  ( (: القا 1ني) اإلوداع 

القا 1ني باملحكمة التجارية بمراكش)

رقم) تحت  (،2021 ماي) (25 بتاريخ)

.124336

473 P

STE NS MEDICAL
 S.A.R.L AU 

شركة محدودة املسؤول6ة 

بشريك وح6د

 راسمالها :  50.000 درهم

مقرها االجتماعي: الطابق 

الرابع تقس6مة 38 39 تقس6مة 

القادرية  ليساسفة الحي الحسني 

الدارالب6ضاء

تأسيس شركة
مؤرخ) عرفي  عقد  بم1جب 

)تم) (،2021 9)مارس) بالب6ضاء)بتاريخ)

املسؤول6ة) محدودة  شركة  تأسيس 

الخصائص) ذات  وح6د  بشريك 

التال6ة:)

 NS MEDICAL S.A.R.L(:التسم6ة

.AU

داخل) الشركة  تعنى  الغرض:)

ملغرب و خارجه لفائدتها أو للغير ب)

)االستيراد و التصدور.

املدة:)99)سنة.

السنة االجتماع6ة:)من فاتح وناور)

إلى)31)دجنبر من كل سنة.
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الرابع) الطابق  (: االجتماعي) املقر 
القادرية)) تقس6مة  (39  38 تقس6مة)
الدار) الحسني  الحي  ليساسفة 

الب6ضاء.
رأسمال) تحدود  تم  املال:) رأس 
مقسمة) درهم  (50.000 في) الشركة 
 100 ل500)حصة اجتماع6ة بق6مة)
محررة) و  مكتتبة  للحصة,) درهم 
بالكامل كلها باسم الشريك ال1ح6د)

الس6د مريني و1سف.
مريني) الس6د  تع6ين  تم  التس6ير:)
و1سف مسيرا وح6دا للشركة ملدة غير)

محددة مع أوسع الصالح6ات
التسج6ل) و  القا 1ني  اإلوداع  تم 
الجه1ي) باملركز  التجاري  بالسجل 
تحت رقم) لالستثمار بالدار الب6ضاء)

502777.
لإلشارة و الب6ان

474 P

STE STATION B&B
تأسيس شركة

)بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالدار)
تم) (،2021 ماي) (5 بتاريخ) الب6ضاء)
وضع القا 1ن األسا�سي لشركة ذات)
بالخصائص) محدودة  مسؤول6ة 

التال6ة):
  .STATION(B&B:(التسم6ة

,مم1ن) بقالة) االجتماعي:) الهدف 
حفالت,تغذوة عامة.

املقر االجتماعي:)املجد-)1))د)–م9  
طريق اوالد زيان) شارع ابن تاشفين.)

متجر رقم)9)الدار الب6ضاء.
الرأسمال:))100.000)درهم.

للس6د:) التس6ير  أسند  التس6ير:)
حنان الفزات.

في) الشركة  مدة  حددت  (: املدة)
تسج6لها) تاريخ  من  ابتداء) سنة  (99

بالسجل التجاري.
اإلوداع):)تم اإلوداع القا 1ني لدى)
الب6ضاء) بالدار  التجارية  املحكمة 
رقم) تحت  (،2021 ماي) (28 بتاريخ)

.780216
السجل التجاري:504663.

475 P

 STE O-Y TRANSPORT ET

LOGISTIQUE   SOY TL
 SARL 

شركة ذات مسؤول6ة محدودة

 راسمالها : 100.000  درهم

مقرها  االجتماعي  :  س6دي معروف 

ا الب6ضاء  IMM  325 GH 36 إقامة 

املستقبل    

تأسيس الشركة
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى  (

مسجل) (،2021 أبريل) (19 تاريخ) في 

تم) ( (،2021 أبريل) (24 في) بالب6ضاء)

لشركة) ( ( األسا�سي) القا 1ن  وضع 

محدودة املسؤول6ة ذات الخاص6ات)

التال6ة))):

 STE O-Y ( ( (: الشركة) اسم 

 TRANSPORT ET LOGISTIQUE

محدودة) شركة  (–SOYTL-( ( SARL

املسؤول6ة.)

والدولي) ال1طني  النقل  (: ( الهدف)

الغير) لحساب  و  لحسابه  للبضائع 

جم6ع ما) (– وك6ل النقل والشحن) (_

وتعلق بنقل البضائع.

مقرها االجتماعي:)س6دي معروف)

  IMM 325(((((((((((((((((((((((((((الب6ضاء

GH 36))إقامة املستقبل.

درهم)) (100.000 (: الرأسمال)

مقسمة) حصة  ( (1000 على) مقسم 

على الشكل التالي):

 500 (... اب1ري6ك) واسين  للس6د 

حصة.))

 500 (.... ( للس6دة ام6مة الخطاط)

حصة.)

)املدة)):)99)سنة.

تس6ير مشترك) (: للشركة) التس6ير 

للشركة))بين))الس6د واسين اب1ري6ك))

وام6مة الخطاط ملدة غير محدودة مع)

جم6ع صالح6ات اإلدارة و التس6ير.)

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (24 بتاريخ) بالب6ضاء) التجارية 

2021،))تحت رقم))779393 .

  السجل التجاري رقم  :  503581 .

476 P

STE MERAMAL PROMO-  

  IMMO
 SARL AU 

شركة ذات مسؤول6ة محدودة 

بشريك واحد

رسمالها : 100.000  درهم 

مقرها االجتماعي :   الطابق الثاني  

س6دي البر  1�سي الب6ضاء إقامة  

GH 2 17   مجم1عة التقدم  

تأسيس الشركة
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى  (

مسجل) ( ( (،2021 ماي) (20 تاريخ) في 

بالب6ضاء)في))23)ماي)2021،)تم وضع)

لشركة محدودة) ( ( القا 1ن األسا�سي)

املسؤول6ة ذات الخاص6ات التال6ة))):

 STE MERAMAL(((:(اسم الشركة

  ،PROMO-IMMO( ( SARL( AU

بشريك) املسؤول6ة  محدودة  شركة 

واحد.

العقاري) اإلنعاش  الهدف:)

_إشغال) الغير) لحساب  و  لحسابه 

البناء)والهندسة))-الهندسة املد 6ة))-)

ب6ع وشراء)م1اد البناء.

الطابق) (: االجتماعي) مقرها 

الب6ضاء))))))))))))))))))))))))))) البر  1�سي  س6دي  الثاني 

إقامة)GH 2 17))مجم1عة التقدم.

درهم) (100.000 (: الرأسمال)

مقسمة) حصة  ( (1000 على) مقسم 

على الشكل التالي):

 1000 (... ألعمري) للس6دة مريم  (

حصة.))

)))املدة):)))99)سنة.

التس6ير للشركة):)الس6د))سل6مان)

غير) ملدة  ( ( الشركة) مسير  ألعمري 

محدودة مع جم6ع صالح6ات اإلدارة)

و التس6ير.)

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

و1 16) (2 ( بتاريخ) بالب6ضاء) التجارية 

  .780887 ( رقم) تحت  ( ( ( (،2021

السجل التجاري رقم)):)-505159. 

477 P

  STE   AA-EJ.CONSULTING

  AAEJC
 SARL AU

شركة ذات مسؤول6ة محدودة 

بشريك واحد

سمالها : 100.000  درهم 

مقرها االجتماعي :   الطابق الثاني  

س6دي البر  1�سي الب6ضاء  إقامة 

GH 2 17   مجم1عة التقدم   

تأسيس الشركة
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى  (

مسجل) ( (،2021 ماي) (10 تاريخ) في 

بالب6ضاء)في))23)ماي)2021،))تم وضع)

لشركة محدودة) ( ( القا 1ن األسا�سي)

املسؤول6ة ذات الخاص6ات التال6ة))):

AA-EJ. ( (: الشركة) اسم 

 CONSULTING  AAEJC SARL AU

بشريك) املسؤول6ة  محدودة  شركة 

واحد.

الهدف:)اإلنعاش العقاري لحسابه)

تأجير) تمث6ل,) (– الغير) لحساب  و 

استيراد) (- ( العقارات) وإدارة  ,تس6ير 

وتصدور.)

الطابق) ( (: االجتماعي) مقرها 

الب6ضاء)))))))))))))))))))))))))) البر 1�سي  س6دي  الثاني 

إقامة GH 2 17))مجم1عة التقدم.

درهم)) (100.000 (: الرأسمال)

مقسمة) حصة  ( (1000 على) مقسم 

على الشكل التالي):

 1000 (..... ال6افي) للس6د جمال  ( (

حصة.))

)))املدة))99)سنة.

جمال) ( الس6د) (: التس6ير للشركة)

غير) ملدة  ( ( الشركة) مسير  ( ال6افي)

محدودة مع جم6ع صالح6ات اإلدارة)

والتس6ير).

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

2)و1 16) ( )بتاريخ) ( ( التجارية بالب6ضاء)

2021،)تحت رقم):)))780888.

السجل التجاري رقم)):))505161.

478 P
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 STE EL JAFI FER
  SARL-AU

تاسيس شركة
مؤرخ) عرفـي  عقد  بمقت�سى 
تم إوداع القا 1ن) (،2021 ماي) في17)

املسؤول6ة) ذات  لشركة  التأسي�سي 

وذات) وح6د  لشريك  املحدودة 

املميزات التال6ة:

 EL JAFI FER(التسم6ة):الجفي فير

.SARL-AU

ب6ع املتالش6ات الحدود) (: الهدف)

بالجملة.

شارع) (46: االجتماعي) املقر 

 6 الشقة رقم) (2 الزرقط1ني الطابق)

الب6ضاء.)

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيسها النهائي.

الرأسمال) (: االجتماعي) الرأسمال 

االجتماعي محدد))في)100.000.درهم)

اجتماع6ة) حصة  (1000 إلى) مقسم 

من فئة)100.درهم لل1احدة،)مكتتبة)

و محررة بالكامل و م1زعة لفائدة):

املجم1ع):))100.000.

السنة االجتماع6ة):)تبتدئ السنة)

االجتماع6ة من فاتح وناور وتنتهي في)

31)دجنبر.

تم تع6ين الس6د جفين) (: التس6ير)

عبد الكبير.)

بالسجل) القا 1ني  اإلوداع  تم 

التجارية) املحكمة  لدى  التجاري 

ماي) (28 بتاريخ) الب6ضاء،) بالدار 

2021،)تحت رقم780231.
ملخص قصد النشر

479 P

 STE JAFINI FER
  SARL-AU

تأسيس شركة
في) ( مؤرخ) عرفـي  عقد  بمقت�سى 
القا 1ن) إوداع  تم  (،2021 ماي) (17

املسؤول6ة) ذات  لشركة  التأسي�سي 

وذات) وح6د  لشريك  املحدودة 

املميزات التال6ة:

 JAFIN FER(التسم6ة):)جف6ني فير
.SARL-AU

ب6ع املتالش6ات الحدود) (: الهدف)
بالجملة.

 61 مركز رياض) (: املقر االجتماعي)
ومصطفى) واق1ت  اللة  شارع  زاوية 
الدار) (2 الطابق) (69 رقم) ملعاني 

الب6ضاء.
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيسها النهائي.
الرأسمال) (: االجتماعي) الرأسمال 
االجتماعي محدد))في)100.000.درهم)
اجتماع6ة) حصة  (1000 إلى) مقسم 
من فئة)100.درهم لل1احدة،)مكتتبة)

و محررة بالكامل و م1زعة لفائدة):
املجم1ع:)))100.000.

السنة االجتماع6ة):)تبتدئ السنة)
االجتماع6ة من فاتح وناور وتنتهي في)

31)دجنبر.
)التس6ير):)تم تع6ين الس6د جفين)

عبد الكبير.)
بالسجل) القا 1ني  اإلوداع  تم 
التجارية) املحكمة  لدى  التجاري 
ماي) (28 ( بتاريخ) الب6ضاء،) بالدار 

2021،)تحت رقم)780230.
ملخص قصد النشر

480 P

STE AIR MEDICAL
تأسيس شركة

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القا 1ن) إوداع  تم  (2003 مارس) (18
املسؤول6ة) ذات  لشركة  التأسي�سي 
وذات) الشركاء) متعددة  املحدودة 

املميزات التال6ة):
.STE AIR MEDICAL(:(التسم6ة

ت1زيع وإصالح) استيراد،) (: الهدف)
املعدات الطب6ة.

املقر االجتماعي):)مشروع حسان)2 
عمارة)5-11)رقم)8)حي محمدي الدار)

الب6ضاء.
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيسها النهائي.
الرأسمال) (: االجتماعي) الرأسمال 
درهم) (100.000 االجتماعي محدد في)
اجتماع6ة) حصة  (1000 إلى) مقسم 
درهم لل1احدة مكتتبة) (100 من فئة)

ومحررة بالكامل وم1زعة لفائدة):

الس6د عزيز زاهر)500)حصة.

 500 القا�سي) اوت  رق6ة  الس6دة 

حصة.

املجم1ع):)1000)حصة.

السنة االجتماع6ة):)تبتدئ السنة)

االجتماع6ة من فاتح وناور وتنتهي في)

31)ديسمبر.

تم تع6ين الس6د عزيز) (: التس6ير)
القا�سي) اوت  رق6ة  والس6دة  زاهر 

كمسيرون للشركة.

بالسجل) القا 1ني  اإلوداع  تم 

التجاري لدى املحكمة التجارية بالدار)

الب6ضاء)بتاريخ)26)مارس)2003)تحت)
رقم)237526.

ملخص قصد النشر

481 P

ائتما 6ة النجد

25)ز قة س1يب الدار الب6ضاء

الهاتف):)05.22.20.70.55

الفاكس):)05.22.20.70.33

AJA IMMO
SARL

بالدار) عرفي  عقد  بمقت�سى 

 2021 أبريل) (16 بتاريخ) الب6ضاء)

تم) (2021 ماي) (11 بتاريخ) واملسجل 

تأسيس شركة ف6ما ولي خاص6تها):

محدودة) شركة  (: الشركة)  1ع 

املسؤول6ة.

الشركة) تحمل  (: التجاري) االسم 

.AJA IMMO SARL(اسم

الشركة) نشاط  (: الشركة) نشاط 

تأجير) (: وخارجه) املغرب  داخل 

العقارات.

العمل6ات) جم6ع  عام  وبصفة 

املد 6ة،)التجارية،)املال6ة،)الصناع6ة،)

املنق1لة أو العقارية التي لها ارتباط)

من بع6د أو قريب باألهداف السالفة)

الذكر.
س1يب) ز قة  (25 (: الرئي�سي) املقر 

الطابق)II)الدار الب6ضاء.

مدة الشركة):)حددت مدة الشركة)

في)99)سنة ابتداء)من تاريخ تسج6لها)

في السجل التجاري.

فاتح) من  ابتداء) (: املال6ة) السنة 
وناور إلى)31)ديسمبر.

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

100)درهم للحصة.
 500 الس6د اجب6ض علي بنسبة)

حصة.
بنسبة) سك6نة  اجب6ض  الس6دة 

500)حصة.
علي) اجب6ض  الس6د  (: التس6ير)
ال1طن6ة) التعريف  لبطاقة  الحامل 
اجب6ض) الس6دة  و  (T83293 رقم)
التعريف) لبطاقة  الحاملة  سك6نة 
املسيران) (T252936 رقم) ال1طن6ة 

للشركة ملدة غير محدودة.
اإلوداع):)اإلوداع للسجل التجاري)
تم باملحكمة التجارية بالدار الب6ضاء)
ماي) (26 بتاريخ) (504193 تحت رقم)

.2021
482 P

ائتما 6ة النجد
25)ز قة س1يب الدار الب6ضاء

الهاتف):)05.22.20.70.55

الفاكس):)05.22.20.70.33

 STE IMMOBILIERE EL
BOUHAL
SARL AU

بالدار) عرفي  عقد  بمقت�سى 
 2021 مارس) (25 بتاريخ) الب6ضاء)
واملسجل بتاريخ فاتح أبريل)2021)تم)

تأسيس شركة ف6ما ولي خاص6تها):
محدودة) شركة  (: الشركة)  1ع 

املسؤول6ة ذات شريك وح6د.
الشركة) تحمل  (: التجاري) االسم 
 STE IMMOBILIERE EL اسم)

.BOUHAL SARL AU
الشركة) نشاط  (: الشركة) نشاط 
وختص) (: وخارجه) املغرب  داخل 

باملقاولة في أعمال مخنلفة والبناء.
س1يب) ز قة  (25 (: الرئي�سي) املقر 

الطابق)II)الدار الب6ضاء.
مدة الشركة):)حددت مدة الشركة)
في)99)سنة ابتداء)من تاريخ تسج6لها)

في السجل التجاري.
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فاتح) من  ابتداء) (: املال6ة) السنة 

وناور إلى)31)ديسمبر.
رأسمال الشركة):)100.000)درهم)

فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

100)درهم للحصة.

 1000 الس6د البهالي معمر بنسبة)

حصة.

معمر) البهالي  الس6د  (: التس6ير)

ال1طن6ة) التعريف  لبطاقة  الحامل 
ال1ح6د) املسير  (BE537609 رقم)

للشركة ملدة غير محدودة.
اإلوداع):)اإلوداع للسجل التجاري)

تم باملحكمة التجارية بالدار الب6ضاء)

أبريل) (8 بتاريخ) (498393 رقم) تحت 

.2021

483 P

STE GHARAR  PROMO
تأسيس شركة

مؤرخ) عرفـي  عقد  بمقت�سى 
تم إوداع القا 1ن) (،2021 ماي) في29)

املسؤول6ة) ذات  لشركة  التأسي�سي 

املميزات) وح6د  املحدودة.لشريك 

التال6ة:

.GHARAR  PROMO(:(التسم6ة

الهدف):اشغال البيناء).
زاوية) (105 (: املقراالجتماعي)

مصطفى معاني و)11)وناور الطابق)3 

الشقة)16)الب6ضاء).

تاريخ) من  ابتداء) 99سنة  املدة:)

تأسيسها النهائي.

الرأسمال) (: االجتماعي) الرأسمال 

درهم) في100.000) ( االجتماعي محدد)

اجتماع6ة) حصة  (1000 إلى) مقسم 

مكتتبة) من فئة100.درهم لل1احدة،)

و محررة بالكامل و م1زعة لفائدة):)

الس6د))غرار جمال)1000)حصة).)

املجم1ع).....)1000حصة.

السنة) :تبتدئ  السنةاالجتماع6ة)

االجتماع6ة من فاتح وناور وتنتهي في)

31دجنبر.

الس6د غرار) تع6ين  تم  (: التس6ير)

جمال.)

بالسجل) القا 1ني  اإلوداع  تم 

التجارية) املحكمة  لدى  التجاري 

بالدار الب6ضاء،)بتاريخ)20ماي)2021  

تحت رقم778985.
ملخص قصد النشر

484 P

STE  MAISON SAYZO
  SARL 

تاسيس شركة
تأسيس))حسب القا 1ن األسا�سي)

تم) (، (2021 ماي) بتاريخ3) الصادر 

تأسيس النظام األسا�سي لشركة ذات)

 MAISONتسمى محدودة  مسئ1ل6ة 

و خصائصها كما) ( ( ( (SAYZO SARL

ولي):

100.000درھم) (: المال) رأس 

إلی) تصل  حصة  (1000 إلی) مقسمة 

وتم) بالكامل،) مكتتبة  درھم  (100

ت1زيع رأس املال على النح1 التالي:

الزهراء) فاطمة  حجاجي  الس6دة 

500)حصة.

الس6د حجاجي محمد)300)حصة.)

الس6دة الرب6ع  ج6ة)200)حصة.

ز قة اب1 عبد) (21 (: املقر الرئي�سي)

هللا  اف6ع،)إقامة ابن عمر))الطابق)4 

الشقة)10،املعاريف،)))الرمز البرودي:)

20.370)،)الدار الب6ضاء.

الشركة) من  الغرض  (: الغرض)

املذك1رة ه1:

مصمم،) العل6ا،) الخ6اطة  دار 

استيراد األقمشة لتصن6ع العالمات)

التجارية الراق6ة.)

املعامالت) جم6ع  عام،) وبشكل 

واملال6ة) والصناع6ة  التجارية 

بشكل) املتعلقة  والعقارية  واملنق1لة 

مباشر أو غير مباشر باألش6اء)املذك1رة)

في) تك1ن  أن  وحتمل  التي  أو  أعاله،)

صالح تحق6قها وتط1يرها.

املدة):)99)سنة.

اإلدارة):)وتم إدارة شؤون ومصالح)

ال1ح6د) املتصرف  بت1ق6ع  الشركة 

حجاجي محمد)).)

في) تنف6ذه  تم  القا 1ني  اإلوداع 
مركز االستثمار اإلقل6مي))CRI))بالدار)

الب6ضاء)في))4)ماي)2021.
485 P

STE CASYDRO
مــؤرخ)) ( عـــرفـــي) ( بــمــقـــتـــضــى عــقــد)
تـــــم)) ( ( (2021 مـــــاي) (18 ( ( ( بــــتـــاريــــخ)
مــــحـــدودة)) ( شـــركــــة) ( ( تأســـ6ــــس)
الـــمـــســـؤولـــ6ــــة)))تــــتـــجـــلـى))خـــصـــائـــصـــهـــا))

فـــي))مــــا وـــلــي)):
الــتــســمــ6ـــة):)))كـــازيـــدرو.

ألــغـــاوــــة):)استيراد اله6دروكرب1 ات)
وزي1ت التشح6م.

:)إقامة البستان)) الــمــقــر الــرئــيــســي)
2عــــمـــارة))1)رقـــــم))1))بـــــر ـــ1�سى))الـــدار)

الـــــبـــــ6ــضـــاء.
الـــمـــدة):)99))ســـنـــة)))ابــــتـــداءا))مـــن))

وــــ1م))تــــأســـ6ـــس))الـــشـــركـــة.
وـــتـــكـــ1ن)) (: الــتــــجــــاري) الــرأســمـــال 
مـــن))) ( ( الـــتـــجــــاري) ( الـــرأســـمـــال)
عـــلـــى))) ( مـــقـــســـمـــة) ( درهـــــم) ( (100.000
  100 ( فــــئــــة) ( مــــن) ( حــــصــــة) ( ( (1000
درهـــــم))للــ1احـــدة))مـــحــررة))و)))مـــجـــزأة)))

كــــلــــهـــا.
الـــســــ6ـــد) ( يـعـــتـــبـــر) (: الـــتــــســـ6ــ6ـــر)
والـــســــ6ـــد زركـــــ1ن)) ( ( امبارك) ( زركـــــ1ن)
عــبــد الـــرحـــ6ـــم))مـــســـ6ـــريــن))))للـــشـــركـــة))

لـــمـــدة))غــــ6ـــر))مـــحـــدودة.
ســـنـــة)) ( كـــــل) ( أخــــر) ( فـــي) (: الـــربـــــح)
جـــدولــــة)) ( حــــســــب) ( األربــــاح) ( ( تـــقـــســــم)
الـــحـــصـــص))الـــمـــكـــ1 ــــة))للـــرأســـمــــال.))

الـــقــــا ـــــ1 ـــي)) ( االوــــداع) ( تـــــم)
الـــدار) بـــــا  ( الـــتـــجــــاريــــة) ( بالـــمــحـــكـــمـــة)
الـــبـــ6ــــضــــاء،)))تــــحـــت))رقـــــم))780810)،)

بـــتـــاريـــخ))02)وــــ1 ــــ6ــــ1)2021.
486 P

STE FRYDRO
شركة محدودة املسؤول6ة

تأسيس شركة
مــؤرخ)) ( عـــرفـــي) ( بــمــقـــتـــضــى عــقــد)
بــــتـــاريــــخ)))18)ماي))2021)))تـــــم))تأســـ6ــــس)))
الـــمـــســـؤولـــ6ــــة))) ( مــــحـــدودة) ( شـــركــــة)
تــــتـــجـــلـى))خـــصـــائـــصـــهـــا))فـــي))مــــا وـــلــي)):

الــتــســمــ6ـــة):))فــريـــدرو.

ألــغـــاوــــة):)استيراد اله6دروكرب1 ات)

وزي1ت التشح6م.

إقـــامــــة) (: الــرئــيــســي) الــمــقــر 
  1 رقـــــم) (1 عــــمـــارة) (2 الـــــبـــســـتــــان)

بـــــر ـــ1�سى))الـــدار الـــــبـــــ6ــضـــاء.

مـــن)) ( ســـنـــةابــــتـــداءا) ( (99 (: الـــمـــدة)

وــــ1م))تــــأســـ6ـــس))الـــشـــركـــة.
وـــتـــكـــ1ن)) (: الــتــــجــــاري) ألـــرأســمـــال 

مـــن))) ( ( الـــتـــجــــاري) ( الـــرأســـمـــال)

عـــلـــى))) ( مـــقـــســـمـــة) ( درهـــــم) ( (100.000

  100 ( فــــئــــة) ( مــــن) ( حــــصــــة) ( ( (1000

درهـــــم))للــ1احـــدة))مـــحــررة))و)))مـــجـــزأة)))

كــــلــــهـــا.

الـــســــ6ـــد) ( وـــعـــتـــبـــر) الـــتــــســـ6ــ6ـــر:)
زركـــــ1ن)) والـــســــ6ـــد  ( امبارك) ( زركـــــ1ن)

عــبــد الـــرحـــ6ـــم))مـــســـ6ـــر وــن))))للـــشـــركـــة))

لـــمـــدة))غــــ6ـــر))مـــحـــدودة.

ســـنـــة)) ( كـــــل) ( أخــــر) ( فـــي) (: الـــربـــــح)

جـــدولــــة)) ( حــــســــب) ( األربــــاح) ( ( تـــقـــســــم)

الـــحـــصـــص))الـــمـــكـــ1 ــــة))للـــرأســـمــــال.))

الـــقــــا ـــــ1 ـــي)) ( االوــــداع) ( تـــــم)

الـــدار) بـــــا  ( الـــتـــجــــاريــــة) ( بالـــمــحـــكـــمـــة)
الـــبـــ6ــــضــــاء،)))تــــحـــت))رقـــــم))780811)،)

بـــتـــاريـــخ)))2)وــــ1 ــــ6ــــ20211.

487 P

STE GALITRA
شركة ذات مسؤول6ة محدودة

بشريك واحد

تاسيس شركة
مــؤرخ)) ( عـــرفـــي) ( بــمــقـــتـــضــى عــقــد)

بــــتـــاريــــخ))))2)وـنـاوـر2021)))تـــــم))تأســـ6ــــس)))

الـــمـــســـؤولـــ6ــــة))) ( مــــحـــدودة) ( شـــركــــة)

ذات))الـــشــــخـــص))الــــ1احـــد))))تــــتـــجـــلـى))

خـــصـــائـــصـــهـــا))فـــي))مــــا وـــلــي):))

الــتــســمــ6ـــة):)))غــالــ6ــتــرا.

ألــغـــاوــــة):) ـــقــل))الــبــضــائـــع،)استيراد)

التشح6م) وزي1ت  اله6دروكرب1 ات 

ومشغل املحجر.

:)إقامة البستان)) الــمــقــر الــرئــيــســي)
2عــــمـــارة))1)رقـــــم))1))بـــــر ـــ1�سى))الـــدار)

الـــــبـــــ6ــضـــاء.
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الـــمـــدة)):))99))ســـنـــة)))ابــــتـــداء))مـــن))
وــــ1م))تــــأســـ6ـــس))الـــشـــركـــة.

وـــتـــكـــ1ن)) الــتــــجــــاري  ( الـــرأســمـــال)
مـــن))) ( ( الـــتـــجــــاري) ( الـــرأســـمـــال)
عـــلـــى))) ( مـــقـــســـمـــة) ( درهـــــم) ( (100.000
  100 ( فــــئــــة) ( مــــن) ( حــــصــــة) ( ( (1000
درهـــــم))للــ1احـــدة))مـــحــررة))و)))مـــجـــزأة)))

كــــلــــهـــا.
الـــســــ6ـــدة) ( وـــعـــتـــبـــر) (: التس6ير)
قـــدوري))الــغــالــ6ـــة الـــمـــســـ6ـــر))الـــ1حـــ6ـــد))

للـــشـــركـــة))لـــمـــدة))غــــ6ـــر))مـــحـــدودة.
ســـنـــة)) ( كـــــل) ( أخــــر) ( فـــي) الـــربـــــح 
جـــدولــــة)) ( حــــســــب) ( األربــــاح) ( ( تـــقـــســــم)

الـــحـــصـــص))الـــمـــكـــ1 ــــة))للـــرأســـمــــال.)
الـــقــــا ـــــ1 ـــي)) ( االوــــداع) ( تـــــم)
الـــدار) بـــــا  ( الـــتـــجــــاريــــة) ( بالـــمــحـــكـــمـــة)
   762958 ( رقـــــم) ( تــــحـــت) ( ( الـــبـــ6ــــضــــاء،)

بـــتـــاريـــخ))28وـنـاوـر2021.
488 P

 STE White Hat Digital
Agency Limited

شركة محدودة املسؤول6ة
 26 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم ا جاز قا 1ن شركة) (2021 مارس)
محدودة املسؤول6ة ذات الخصائص)

التال6ة):
 White Hat Digital (: التسم6ة)

.Agency(Limited
الشكل القا 1ني:)ش م.م.

الب6ا ات) معالجة  الغرض:)
واالستضافة واألنشطة ذات الصلة.

التجارة) اإل تر ت،) ب1ابات 
وتسل6م) وشراء) ب6ع  اإللكترو 6ة؛)
املقاالت عبر اإل تر ت في أي مكان في)

املغرب.
إنشاء)م1اقع وتقن6ات.

تط1ير تكن1ل1ج6ا املعل1مات.
التس1يق الرقمي وإدارة الشبكات)

االجتماع6ة.
عبر) اإلعال 6ة  الحمالت  إدارة 

اإل تر ت.
والتعبئة) والتص1ر  التصم6م 

والتغل6ف.

عبر) اإل تر ت،) عبر  دورات  إنشاء)
اإل تر ت والتدريب وجًها ل1جه.

أصناف) وب6ع  وتصدور  استيراد 
مختلفة.

شارع) (332 االجتماعي) مقرها 
الشقة) (5 الطابق) الروداني  ابراه6م 
الدار) املعاريف  الريحان  عمارة  (21

الب6ضاء.
مدة الشركة:)99)عاما).

درهم) (100.000 ( (: رأسمالها)
حصة اجتماع6ة) (1000 مقسمة إلى)
ال1احدة) للحصة  درهم  (100 بق6مة)

والتي اكتتبت على الشكل التالي):
 500 (.... ( فطين) وح6د  الس6د 

حصة.
 500 (... مرمري) هاجر  الس6دة 

حصة.
من) الشركة  س1فتدار  ( (: اإلدارة)
فطين) وح6د  الس6د  الس6د  طرف 

والس6دة هاجر مرمري.
السنة االجتماع6ة:)من فاتح))وناور)
باستثناء) دجنبر من كل عام،) (31 إلى)
تاريخ اإلوداع) السنة األولى تبدأ من 
العام) من  دجنبر  (31 إلى) القا 1ني 

 فسه.
اإلوداع القا 1ني):)تم تنف6ذ دالك)
بالدار) لالستثمار  الجه1ي  املركز  في 

الب6ضاء.
))للنشر والت1زيع
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ائتما 6ة زمام)

 63،)واجهة املرس))قلعة السراغنة

الهاتف):)06.70.11.01.13

شركةستيال تراستدصوليسيون
شركة ذات مسؤول6ة محدودة

تاسيس شركة
بم1جب عقد عرفي مثبت إمضاؤه)
واملسجل) (،2021 ماي) (20 بتاريخ)
 24 ( بتاريخ) (2487 تحت رقم اإلوداع)
ماي)2021)بمصلحة التسج6ل بقلعة)
ذات) شركة  تأسيس  تم  السراغنة،)

امل1اصفات التال6ة):
ست6ال) شركة  (: التجاري) االسم 

تراستدص1ليس16ن.

:ش.م.م الشكل القا 1ني)
درهم،) (100.000 (: املال) رأس 

ق6مة) من  حصة  (1000 إلى) مقسم 

100)درهم.)

املركب) (: التجاري) العن1ان 

 67 رقم) واالجتماعي  ( االقتصادي)

قلعة السراغنة.

من) ابتداء) سنة  ( (99 (: ( املدة)

التأسيس النهائي.

املسير):) ب6ل حامدون.

نشاط املزاول):)مركز االتصال.

من فاتح وناور إلى) (: السنة املال6ة)

31)دجنبر ما عدا السنة األولى تبتدئ)

من تاريخ التسج6ل.

بكتابة) امللف  إوداع  تم  وقد  (

بقلعة) االبتدائ6ة  باملحكمة  الضبط 

(،2021 ماي) (28 بتاريخ) السراغنة 

والسجل) (229/2021 رقم) تحت 

التجاري رقم)4599.
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 STE MALTO
SARL

السجل التجاري:502067

تأسيس شركة

إوداع) تم  ( عرفـي) عقد  بمقت�سى 

ذات) لشركة  التأسي�سي  القا 1ن 

)و ذات املميزات) املسؤول6ة املحدودة)

التال6ة:

.MALTO SARL(:(التسم6ة

األقمشة) وشراء) ب6ع  (: الهدف)

بغرض) تتعلق  عمل6ة  أي  وتس1يق 

الشركة.

اللة) 39شارع  (: االجتماعي) املقر 

ال6اق1ت الطابق)5الشقة د.

من تاريخ) 99)سنة ابتداء) (: ( املدة)

تأسيسها النهائي.

الرأسمال) (: االجتماعي) الرأسمال 

االجتماعي محدد))في))100.000.درهم)

الس6د صالح الدون أب1) الشركاء:)

 CIN فارس حامل للبطاقة ال1طن6ة)

.BK643867

اب1فارس حامل) الس6د مصطفى 

.CIN BE53685(للبطاقة ال1طن6ة

حامل) فريح  املعطي  الس6د 
CIN BK56576(للبطاقة ال1طن6ة

))أسهم الشركة:)صالح الدون أب1)
فارس:)34)سهم.

مصطفى أب1 فارس:)33)سهم.
املعطي فريح:)33)سهم.

املجم1ع:)100)سهم
السنة االجتماع6ة):)تبتدئ السنة)
االجتماع6ة من فاتح وناور وتنتهي في)

31)دجنبر.
تم تع6ين الس6د صالح) (: التس6ير)

الدون اب1فارس.مسيرا للشركة.
بالسجل) القا 1ني  اإلوداع  تم 
التجارية) املحكمة  لدى  التجاري 
بالدار الب6ضاء،)بتاريخ)6)ماي)2021،)

تحت رقم)777294.
ملخص قصد النشر
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 STE RESSOPT
SARL AU

شركة ذات املسؤول6ة املحدودة 
بشريك وح6د

بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ))
تم وضع قا 1ن) (٫  2021 ( مارس) (29
مسؤول6ة) ذات  لشركة  أسا�سي 
ذات) وح6د  بشريك  محدودة 

الخاص6ات التال6ة:
التسم6ة:)ريس1بت..

اللة) شارع  (61 (: االجتماعي) املقر 
الطابق) املعاني  مصطفى  ال6اق1ت 

الثاني.
وب6ع) شراء) ( االجتماعي:) الهدف 
والصرف) السباكة  م1اد  جم6ع 

الصحي والكهرباء.
االستيراد،)الشراء،)الب6ع،)اإلوجار؛)
امل1اد) جم6ع  و قل  وت1زيع  تصن6ع 
واإلمدادات) واآلالت  وامل1اد  الخام 
املتعلقة) وامل1اد  واألش6اء) واملنتجات 

باألش6اء)املذك1رة أعاله.
وامت6از) و قل  وح6ازة  إنشاء)
االختراع) براءات  جم6ع  واستغالل 
التجارية) والعالمات  والتراخ6ص 
والتصام6م) والعمل6ات  والحصرية 
والنماذج التي تشكل جزًءا من غرض)

الشركة.
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س1اء) ذكره  سبق  ما  ممارسة 

أو) بمفرده  الخارج،) في  أو  املغرب  في 

باالشتراك مع أشخاص طب6ع6ين أو)

اعتباريين آخرين،)مغاربة أو أجا ب.

املشاركة املباشرة أو غير املباشرة)

للشركة في جم6ع املعامالت التجارية)

املتعلقة بأحد االهداف أعاله.

املدة:99)سنة تحتسب من ال16م)

بالسجل) الذي سجلت ف6ه الشركة 

التجاري.
رأسمال) حدد  الشركة:) رأسمال 

درهم مقسمة) (100.000 الشركة في)

درهم) (100 بق6مة) حصة  (1000 إلى)

الشريك) على  كل6ة  م1زعة  لل1احدة 

ال1ح6د الس6دة وفاء)العر�سي الحامل)

رقم) ال1طن6ة  التعريف  لبطاقة 

.BJ381400

وفاء) الس6دة  تع6ين  تم  التس6ير 

التعريف) لبطاقة  الحامل  العر�سي 

كمسير) ( (BJ381400 رقم) ال1طن6ة 

وح6د للشركة و ملدة غير محدودة.

السنة) تبتدئ  التجارية:) السنة 

التجارية من فاتح وناور و تنتهي في)31 

ديسمبر من كل سنة.

بعد) للسنة  الصافي  الربح  األرباح 

وقسم) القا 1ني  االحت6اط  خصم 

بحسب الحصص.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 28 بتاريخ) الب6ضاء) بالدار  التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)780276.
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 STE KECH GOLF
 S.A.R.L

رأسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي :  شارع عالل 

الفا�سي رقم 598 الحي املحمدي 

ال1حدة 5 مراكش.

تأسيس شركة
مؤرخ) عرفي  عقد  بم1جب 

تم) (،2021 ماي) (24 بتاريخ) بمراكش 

املسؤول6ة) محدودة  شركة  تأسيس 

ذات الخصائص التال6ة:

.KECH GOLF((:التسم6ة((
الغرض:))ب6ع امل1اد الرياض6ة.

االستيراد والتصدور.
تأجير وإصالح املعدات الرياض6ة.

)وس6ط عقاري)،)أحداث.)
)املدة:)99)سنة.

السنة االجتماع6ة):)من فاتح وناور)
إلى)31)دجنبر من كل سنة.

عالل) شارع  (: االجتماعي) املقر 
املحمدي) الحي  (598 رقم) الفا�سي 

ال1حدة)5)مراكش.
رأسمال) تحدود  تم  املال:) رأس 
الشركة في)100.000)درهم مقسمة ل)
 100 حصة اجتماع6ة بق6مة) (1000

درهم للحصة،)م1زعة كاآلتي:
 500 بنيس...........) جل6ل  الس6د 

حصة.
الس6د دول بين1 ت6يري........500  ( (

حصة.
جل6ل) الس6د  تع6ين  تم  التس6ير:)
بنيس والس6د دول بين1 ت6يري مسيران)
للشركة ملدة غير محددة مع الت1ق6ع)

املنفرد ألحدهما.)
التسج6ل) و  القا 1ني  اإلوداع  تم 
بالسجل التجاري باملحكمة التجارية)
بمراكش بتاريخ)2)و1 16)2021،))تحت)

رقم)124634.
لإلشارة و الب6ان
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 LA TEMPERANCE 
S.A.R.L

RC(N° 5689
تأسيس شركة

في) مؤرخ  عرفـي  عقد  بمقت�سى 
تم إوداع القا 1ن) (،2021 ابريل) (22
املسؤول6ة) ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدودة))ذات املميزات التال6ة:
 LA TEMPERANCE» (: التسم6ة)

. S.A.R.L
الهدف):)دار ض6افة.

س6دي) دوار  (: االجتماعي) املقر 
صالح جماعة اقرم1د إقل6م الص1يرة.
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيسها النهائي.

الرأسمال) (: االجتماعي) الرأسمال 

االجتماعي محدد))في)100.000)درهم)

فئة) من  سهم  ( (1000 على) مقسمة 

100)درهم م1زعة كاآلتي:

((....... الرح6م) عبد  ه1ان  الس6د 

600))حصة.

الس6د دوكين بر ارد روني ج1زيف)

.... 400))حصة.

السنة االجتماع6ة):)تبتدئ السنة)

االجتماع6ة من فاتح وناور وتنتهي في)

31)دجنبر.

تم تع6ين الس6د ه1ان) (: التس6ير)

و الس6د دوكين بر ارد) ( عبد الرح6م)

مع) للشركة  مسيران  ج1زيف  روني 

الت1ق6ع املنفرد ألحدهما.

بالسجل) القا 1ني  اإلوداع  تم 

االبتدائ6ة) املحكمة  لدى  التجاري 

((،2021 ماي) (11 بتاريخ) بالص1يرة،)

تحت رقم)166. 
ملخص قصد النشر
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STE FIDAFCO SARL

COMPTABLE AGREE

74 78 55 0662(–(40 12 55 0662

STE ALF TAMANARTE
شركة محدودة املسؤول6ة

تاسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي بتاريخ)5)ماي)
تم وضع القا 1ن) بالب6ضاء،) (،2021

األسا�سي لشركة محدودة املسؤول6ة)

تتسم بالخصائص التال6ة):

  ALF TAMANARTE ( ( (: التسم6ة)

ش.م).م.

الهدف االجتماعي:))

علف) أ 1اع  جم6ع  شراء) و  ب6ع 

املاش6ة.
ز قة الحرية) (10 املقر االجتماعي:)

الطابق)3)شقة)5)))الدار الب6ضاء.))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

في)) حدد  االجتماعي:) الرأسمال 

على1000  م1زعة  درهم،) (100.000

100)درهم) حصة اجتماع6ة من فئة)

على) كل6ا  حررت  ال1احدة  للحصة 

الشكل التالي:

الس6د بن سل6مان عابد)......)340 

حصة.

(.... بن سل6مان ابراه6م) ( ( الس6د)

330)حصة.

الس6د)))بن سل6مان معاد).....))330 

حصة.

املدة:)99)سنة.

وناور إلى) السنة االجتماع6ة:)من1)

31)دجنبر.

طرف) من  الشركة  تسير  اإلدارة:)

الس6د بن سل6مان عابد)))و الس6د بن)

سل6مان ابراه6م و الس6د بن سل6مان)

معاد.))))))))))))))

بإمضاء) الشركة  تلتزم  اإلمضاء:)

او الس6د) ( الس6د بن سل6مان عابد)

بن) الس6د  او  ابراه6م  سل6مان  بن 

سل6مان معاد.))))))))))

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

بتاريخ الب6ضاء) بالدار   التجارية 

 27)ماي)2021،)تحث رقم)780004                                

بتاريخ التجاري  بالسجل   وسجلت 

 27)ماي)2021،)تحث رقم504453 .
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 CLINIQUE AMIZMIZ  

.S.A.R.L
تأسيس شركة

مؤرخ) عرفـي  عقد  بمقت�سى  (- (I

تم إوداع القا 1ن) (،2021 ماي) في07)

املسؤول6ة) ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدودة وذات املميزات التال6ة):

 CLINIQUE(» (: التسم6ة)

 .AMIZMIZ » S.A.R.L

الهدف):)تهدف الشركة في كل من)

املغرب والخارج،)باألصالة عن  فسها)

وبالن6ابة عن الغير):

صح6ة) ومؤسسة  طب6ة  ع6ادة 

خاصة متخصصة في جم6ع أشكال)

بالط1ارئ) املتعلقة  الطب6ة  الرعاوة 

والجراحة.

املستشف6ات) أنشطة  ع6ادة 

لصحة اإلنسان.
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للتثق6ف) املستمر  التعل6م  مركز 

في) للعاملين  التدريب  ومركز  الصحي 

األنشطة الطب6ة وشبه الطب6ة)؛

وشبه) الطب6ة  األجهزة  تس1يق 

الطب6ة

 7 رقم) مكتب  (: االجتماعي) املقر 

آسفي) طريق  (- غاز) شيشاوة  إقامة 

س6دي غا م مراكش

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيسها النهائي.

الرأسمال) (: االجتماعي) الرأسمال 

 6.000.000 في) محدد  االجتماعي 

درهم)

)السنة االجتماع6ة):)تبتدئ السنة)

االجتماع6ة من فاتح وناور وتنتهي في)

31)ديسمبر.

التس6ير):)تم تع6ين الس6د أمحم1د)

محمد والس6د ابغا الحسين مسيرون)

للشركة.

لدى) القا 1ني  اإلوداع  تم  (-II

بتاريخ) بمراكش،) التجارية  املحكمة 

20)ماي)2021،)تحت رقم6197. 

السجل التجاري رقم115069.
ملخص قصد النشر
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 CENTRE D’HEMODIALYSE

YACOUB EL MANSOUR
 شركة محدودة املسؤول6ة ذات 

شريك واحد

 14 بتاريخ) بمقت�سى عقد عرفي  (

 CENTRE(» تم تأسيس) (2021 أبريل)

 D’HEMODIALYSE YACOUB

محدودة) شركة  («EL MANSOUR

واحد) شريك  ذات  املسؤول6ة 

خصائصها كالتالي):

 CENTRE (: التسم6ة)

 D’HEMODIALYSE YACOUB EL

.MANSOUR

الغرض):)مركز تصف6ة الدم.

املقر االجتماعي):)الدار الب6ضاء)16 

- 18)شارع يعق1ب املنص1ر املعاريف)

تمدود،)الطابق السفلي.

املدة):)99)سنة ابتداء)من تسج6لها)
النهائي بالسجل التجاري.

 1.127.000 (: التجاري) رأسمالها 
درهم مقسمة إلى)11.270)حصة من)

فئة)100درهم م1زعة كالتالي)):
 11.270 جبران) العزيز  عبد  د.)

حصة.
مجم1ع الحصص)11.270)حصة.

 1.270.000 د.)عبد العزيز جبران)
درهم.

 1.270.000 الحصص) مجم1ع 
درهم.

عبد العزيز) تم تع6ين د.) (: اإلدارة)
إمضاء) مع  للشركة  مسيرا  جبران 

منفرد.
من فاتح وناور إلى) (: السنة املال6ة)

31)ديسمبر من كل سنة
كتابة) لدى  القا 1ني  اإلوداع  تم 
بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 
الب6ضاء)بتاريخ)03)و1 16)2021)تحت)

رقم)781081.
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KALYAN MOROCCO
تاسيس شركة دات املهام املحدودة

مؤرخ) عرفي  عقد  بم1جب 
 2021 مارس) (23 و1م) بالب6ضاء)
وضع) تم  املدونة  بنفس  ومسجل 
ذات) لشركة  االساس6ة  الق1ا ين 

املهام املحدودة املميزات التال6ة):))
التسم6ة)):)اخذت الشركة تسم6ة)

.KALYAN MOROCCO(:(لها
97)شارع محمد) (: (( املقر الرئي�سي)

الخامس الدار الب6ضاء.
الغرض):)ه1لدونغ.

الراسمال) حدد  (: الرأسمال))
االجتماعي في)20.000)درهم ومقسمة)
درهم) (100 حصة من فئة) (200 الى)

للحصة وم1زعة كالتالي)):)
 PERREAU JEAN(98*100)حصة

CLAUDE BERNARD
EL GHAZOUANI(98*100)حصة 

.KHADIJA
 PERREAU حصة) (100*01

.SOPHIE AUDREY MELANIE

 PERREAU حصة) (100*01
.ADAM EDOUARD

 PERREAU حصة) (100*01
.SOFIAN BERNARD

 PERREAU حصة) (100*01
.MARWAN THIBAULT

املدة):)حددت مدة الشركة في)99 
ابتداءا من تاريخ تسج6لها بالسجل.)

التجاري.
 MOUSSA EL (: :)الس6د) التس6ير))

.GHAZOUANI
القا 1ني) االوداع  تم  (: االوداع) (
 لدى املحكمة التجارية بالب6ضاء)و1م
3)و1 16)2021)و تحت رقم)781001.

التجاري) بالسجل  التسج6ل  و 
لدى املحكمة التجارية بالب6ضاء)و1م)

3)و1 16)2021)وتحت رقم)505385
للنشر والب6ان
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AFRO IMMOBILIER
SARL AU

رأسمالها : 100.000 درهم
املقر االجتماعي : ز قة 7 رقم 5 

الطابق الثاني الشقة رقم 4 السعادة 
س6دي البر 1�سي الدار الب6ضاء

عرفي عقد   بمقت�سى 
بالدار الب6ضاء)بتاريخ)19)ماي)2021 
لشركة) النظام6ة  الق1ا ين  أنشأت 
بشريك) املحدودة  املسؤول6ة  ذات 

وح6د باملميزات التال6ة):
 AFRO IMMOBILIER (: التسم6ة)
(: إوم1ب6لي) أفرو  (SARL AU

ش.ذ.م.م.بشريك وح6د
ذات) شركة  (: القا 1ني) الشكل 

املسؤول6ة املحدودة بشريك وح6د.
مختلف) من  املقاولة  (: الهدف)

األعمال أو البناء)-)منعش عقاري.
و1م) من  ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
حالة) في  عدا  ما  النهائي  التأسيس 

الفسخ املسبق أو التمدود.
رأسمال) الشركة:حدد  رأسمال 
درهم) (100.000 بق6مة) الشركة 
فئة) من  حصة  (1000 على) مقسم 
100)درهم للحصة ال1احدة اكتتبت)

وحررت بالكامل.

ع6نا ووزعت كما ولي):
 1000 (: خ1بان) حم6د  الس6د 

حصة)100.000)درهم
 100.000 حصة) (1000 املجم1ع)

درهم.
من) الشركة  تس6ير  (: التس6ير)
طرف الس6د حم6د خ1بان ملدة غير)

محدودة.
:)ب6ع شراء)رهن جم6ع) كماله حق)
املنق1لة) املمتلكات  او  العقارات 
وفرضها) بها  والتعهد  املنق1لة  وغير 
وتخص6صها لجم6ع اإلدارات العامة)
املنظمات) وكذلك  الخاصة،) أو 

املصرف6ة التي لها ت1ق6عها ال1ح6د.
السنة االجتماع6ة:)من فاتح وناور)

إلى)31)ديسمبر من كل سنة.
بمصلحة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
كتابة الضبط لدى املحكمة التجارية)
بالدار الب6ضاء)بتاريخ)31)ماي)2021 
وبالسجل) (780401 عدد) تحت 

التجاري تحت عدد)504811.
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FULLIMMO
SARL

شركة دات مسؤول6ة محدودة    
املقر: زاوية ز قة  فارس1في و ز قة 

روما  عمارة م1 ا 11 الطابق 1 مرس 
السلطان الب6ضاء                                                                        

السجل التجاري رقم 436459
بالجريدة) وقع  خطا  استدراك 
الرسم6ة عدد)5620)بتاريخ)15)و1ل16)

.2020
ع1ض):)

 3250000 ( للس6د كم6ل الرياحي)
درهم

الرياحي)) اوناس  للس6دة  فيسة 
1750000)درهم)

وقرا:
للس6د كم6ل الرياحي)32500000 

درهم.
الرياحي) اوناس  للس6دة  فيسة 

17500000)درهم.
الباقي بدون تغ6ير.
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جريرة تغافو  ش.ذ.م.م.
ال1ح6د) املسير  قرار  ( بمقت�سى)

بتاريخ)5)وناور)2021)تم تقرير ما ولي):

ب6ع حصص الس6د عادل لعق1ب)

1000)حصة للس6دة مريم اوت ب1بكر)

من) لعق1ب  عادل  الس6د  واستقالة 

مهمة التس6ير وتع6ين مريم اوت ب1بكر)

في) محددة  غير  ملدة  للشركة  مسيرة 

ال1ح6د) الت1ق6ع  اعتماد  تم  حين 

للس6دة مريم اوت ب1بكر.

إعادة ص6اغة قا 1ن أسا�سي.

وضعه) تم  ( (: القا 1ني) اإلوداع 

الب6ضاء) بالدار  التجارية  باملحكمة 

رقم) تحت  (2021 فبراور) (17 بتاريخ)

.763873
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مجموعة مدارس ألبير إنشتاين 

الخاصة 
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها االجتماعي: رقمِ 399 

محام6د مراكش

تع6ين ممثل قا 1ني للشركة
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

وتبعا) (2020 ديسمبر) (25 في) املؤرخ 

الحالى) قا 1ني  املمثل  الستقالة 

للشركة الس6دة رفهي العل1ي زك6ة.

تقرر تع6ين الس6د رفهي العل1ي) (

جدودا) قا 1 6ا  ممثال  املهدي  م1الي 

للشركة ملدة غير محدودة.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

فبراور) (12 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2021)تحت رقم)120568.
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    AL YAKINE CONSULTING

     AFSON LOGISTIQUE
 SARL A.U

تح1يل املقر االجتماعي  لشركة ذات  
املسؤول6ة املحدودة بشريك وح6د

-)بمقت�سى محضر اجتماع بتاريخ)

04)ماي)2021)تقرر ماولي:))))))))

تح1يل املقر االجتماعي للشركة) (-
تح1يل) العم1م6ة  الجمع6ة  قررت  (:
إقامة) للشركة من») املقر االجتماعي 
الطابق الثاني) (17-2 التقدم الشطر)
إلى) س6دي البر  1�سي الدار الب6ضاء)
شارع الجيرو د) (23: ( ( العن1ان التالي)
اقامة)2000)الطابق االول مكتب رقم)

(((((((((((((((((((( 3)الدار الب6ضاء.)
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BOAZ
SARL

تف1يت حصص
العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
 2021 أبريل) (6 بتاريخ) العادي  الغير 
محدودة) شركة  «ب1از») لشركة)
درهم) (100.000 املسؤول6ة رأسمالها)
والكائن مقرها ب رقم)10)ز قة الحرية)
ثم) الدار الب6ضاء) (5 شقة) (3 الطابق)

تقرير ما ولي):
خمس) تف1يت  على  املصادقة 
حصة من طرف الس6د) («500» مئة)
عزمي) الس6د  لفائدة  الزبير  ب1فتاس 

انس.
الس6د) املسير  استقالة  قب1ل 
(: ب1فتاس الزبير وتع6ين مسير جدود)

الس6د عزمي انس))مسير وح6د).
لدى) القا 1ني  اإلوداع  تم 
التجارية باملحكمة  الضبط   كتابة 

 778393 رقم) تحت  الب6ضاء) بالدار 
بتاريخ)17)ماي)2021.

504 P

 BASS   
SARL AU

برأس مال: 6،000،000.00 درهم
           املقر االجتماعي: 200 ، طريق 

الجدودة ، الدار الب6ضاء
 قل املقر

ال1ح6د) املساهم  قرار  على  بناًء)
تقرر  قل) (، أكت1بر2020) (6 بتاريخ)
املقر االجتماعي املسجل للشركة من)
200))،)طريق الجدودة))بالدارالب6ضاء))
إلى العن1ان الجدود:)15،)ز قة ج1رج)

سا د املعاريف الدارالب6ضاء.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
بتاريخ الب6ضاء) بالدار   التجارية 

 21)ماي2021)تحت رقم)779264.
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 شركة  اثري اوديت كونساي
  ش . م . م

29شارع محمد 6عمارة ج1 
الطابق1مكتب 3 ، الدار الب6ضاء

الـسـجـل الـتـجـاري   262789
تجدود والوة التس6ير 

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى  (1-
فاتح) بتاريخ  الب6ضاء) الدار  في 
أودوت) اثري  لشركة  مارس2021)
املسؤول6ة) ذات  شركة  ك1نساي 
  100000.00 رأسمالها) املحدودة 

درهم تقرر ما ولي):)
تجدود للـسـ6ـد نع6م سعد والس6د)
للـشـركـة) كـمـسـ6ـرين  سع6د  معاش 

لـمـدة))5)سن1ات إضاف6ة).
من) (15 (،43 الفص1ل،) تغ6ير 

القـا 1ن األسا�سي.
بكتابة) القا 1ني  اإلوداع  تم  (2-
التجارية) باملحكمة  الضبط 
مارس2021  (3 بتاريخ) بالدارالب6ضاء)

تحت رقم)768380.
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SOCIETE AIR MEDICAL
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
الس6دة) ف1تت  (،2010 مارس) (3
حصصها) جم6ع  قا�سي  أوت  رق6ة 
 AIR الشركة) في  اإلجتماع6ة 
لفائدة) (1500 وعددها) (MEDICAL

الس6د عزيز زاهر.
تم تغ6ير الشكل القا 1ني للشركة)
إلى ش.م.م ذات شريك واحد،)وأصبح)
الس6د عزيز زاهر مسيرا للشركة ملدة)

غير محددة.
إلى) الشركة  مقر  ثم  قل 
حي م1الي عبد هللا،) الدار الب6ضاء،)

ز قة)300،)رقم)25.
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
بتاريخ الب6ضاء) بالدار   التجارية 
14)و1 16)2010)تحت رقم)356072.
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SOCIETE AIR MEDICAL

بمقت�سى محضر الجمع6ة العامة)

(،2005 و1ل16) (7 بتاريخ) االستثنائ6ة 

الشركة) رأسمال  رفع  الشركاء) قرر 

 300.000 إلى) درهم  (100.000 من)

 2000 إصدار) طريق  عن  درهم 

حصة اجتماع6ة جدودة تم اكتتابها)

وتحريرها  قدا،)كما ثم تعدول املادة)

6)من القا 1ن األسا�سي.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

بتاريخ الب6ضاء) بالدار   التجارية 

12)و1ل16)2005)تحت رقم)265287.
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  CHAOUI GARDEN

        S.A.R.L .A.U
تع6ين مسيرون جدودون                                             
تلقاه) ت1ث6قي  عقد  بم1جب  (/1

م1ثق) بنسع6د،) حمزة  األستاذ 

أبريل) (28 بتاريخ) بالدارالب6ضاء،)

مداوالت) محضر  وتضمن  ( (،2021

املنعقد) العادي  العام  الجمع 

ال1ح6د) الشريك  قرر  استثنائ6ا،)

 CHAOUI املسماة) للشركة 

GARDEN SARL AU)ما ولي):

العمراني) أم6نة  الس6دة  تع6ين  (-

التعريف) لبطاقة  الحاملة  الج1طي 

ال1طن6ة رقم)B29260)و الس6د رش6د)

التعريف) لبطاقة  الحامل  الشاوي 

كمسيرون) (BE56659 رقم) ال1طن6ة 

جدودون و تأك6د الس6د عمر الشاوي)

كمسير و ذلك ملدة غير محدودة.

-)املصادقة على القا 1ن األسا�سي)

 CHAOUI GARDEN((املعدل لشركة

.SARL AU

بكتابة) تم  (: القا 1ني) االوداع  (/2

بمدونة) التجارية  باملحكمة  الضبط 

و1 16) فاتح  بتاريخ  ( الدارالب6ضاء،)

2021،)تحت عدد)780737.                                                                                
لالستخالص والنشر
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 CONFECTION HAYTS
PLATEAUX 
»COHAP«

ش.م.م
رأسمال : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : حي ابن رشد جرادة
العام) الجمع  محضر  بم1جب 
االستثنائي املنعقد بتاريخ)16)ديسمبر)

2020)قرر ما ولي):
مشروع ب6ع)770)حصة اجتماع6ة))
(: ر.ب.و) واسين  دغ1  ملك  في 

FH18399)لفائدة):
 FH40895 : ر.ب.و) إل6اس  دغ1 

500)حصة)؛
 FH33562 : ر.ب.و) زكرياء) دغ1 

270)حصة.
تع6ين الس6د دغ1 إل6اس كمسير)

وح6د للشركة.
األثاث) كراء) (: النشاط) إضافة 

املنق1ل والغير املنق1ل.
القا 1ني) اإلوداع  تم 
بتاريخ ب1جدة  التجارية   باملحكمة 

28)ماي)2021)تحت رقم)1983.
عن املتصرف بالشركة
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 YASNA
ش.م.م ذات شريك وح6د رأسمالها 

100.000 درهم 
إقامة الكتب6ة ز قة أب1 العباس 

العزفي الدار الب6ضاء
قرر) (2021 أبريل) (30 بتاريخ) (- (1
الشريك ال1ح6د الس6د فؤاد الداري):)
 1.000.000 زيادة رأس املال إلى) (-

درهم وذلك بإدماج األرباح املنق1لة.
إلى) الشركة  تسم6ة  تغ6ير  (-

.»EUROFIVE»
-) قل املركز الرئي�سي الى العن1ان)
شارع عبد امل1من شقة) (93 الجدود)

139)الب6ضاء.
بكتابة) القا 1ني  اإلوداع  تم  (- (2
الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار)
تحت) (2021 و1 16) (2 بتاريخ) الب6ضاء)

رقم)780980.
من أجل التخل6ص واإلشهار
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»SAN MARCOO CAR«(شركة

شركة ذات مسؤول6ة محدودة
رأسمالها االجتماعي : 500.000 

درهم

مقرها االجتماعي : تجزئة التيسير 
رقم 180 بلدوة مدو1 ة إقل6م 

مدو1 ة
رقم السجل التجاري 251709

تف1يت حصص وتغ6ير املسير
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)21)ماي)2021)بمقر الشركة)

تمت املصادقة على

شمس) الحسن  الس6د  تف1يت 

من) اجتماع6ة  حصة  (2500 الدون)

الس6د) لفائدة  حصة  (2500 أصل)

محمد البازيني بتاريخ)21)ماي)2021.

تع6ين مسير جدود للشركة الس6د)

البازيني كمسير وم1قع وح6د) محمد 

باسم الشركة ملدة غير محدودة تبعا.

رش6د) الس6د  استقالة  لقب1ل 

ب1غفير من كل مهام التس6ير و الت1ق6ع.

تغ6ير الشكل القا 1ني من شركة)

شركة) الى  محدودة  مسؤول6ة  ذات 

بشريك) محدودة  مسؤول6ة  ذات 

وح6د.

بملحقة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

الب6ضاء) للدار  التجارية  املحكمة 

تحت (2021 و1 16) (02  بتاريخ)
رقم)780902.
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 SOCIETE DE شــــــركـــة

 GESTION AJJAROUD ET

FILS
ش.م.م 

49، طريق باب اوالن، مراكش

بمـــــقت�سى عـــقد عـــرفـــي استثنائي) (

مؤرخ بتاريخ)9)أبريل)2018)بمراكش،)

 SOCIETE DEشــــــركـــة شركاء) خرج 

 GESTION AJJAROUD ET FILS

 200.000,00 SARL،)ذات الرأسمال)

:)طريق باب اوالن،) درهم والكائنة في)

مراكش،)بالقرار التالي):

على) والنهائ6ة  التامة  امل1افقة  (-
تصف6ة الشركة وبراءة املصفي.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
ماي) (24 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2021)تحت رقم)124290.
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ائتما 6ة ك1 فيسك1 ش م م

لالستشارة القا 1 6ة والجبائ6ة)

محاسب معتمد من طرف الدولة

)الهاتف:)55-40-59-22-05

www-fiduciaire-confisco.ma

confisco@menara.ma

 PEINIERE LES TROIS
PALMIERS

بن6ير لي طروا بامليي
 دار الساوح س6دي حجاج واد حصار 

تيت مل6ل الب6ضاء
السجل التجاري عدد 136.651

قفل عمل6ات التصف6ة
العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
االستثنائي للشركة املؤرخ في)9)فبراور)
االجتماعي) بمقرها  واملنعقد  (2021

تقرر ما ولي):)
التصف6ة) عمل6ة  على  املصادقة 

واإلعالن عن قفلها.
الس6دة) الشركة  مصف6ة  إبراء) (-

السعدوة سيبعي اإلبراء)التام.
بالـمحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم  (
رقم) تحت  بالب6ضاء) التجارية 

775.926)بتاريخ)27)أبريل)2021.
)))مقتطف وب6ان
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ائتما 6ة ك1 فيسك1 ش م م

لالستشارة القا 1 6ة والجبائ6ة)

محاسب معتمد من طرف الدولة

الهاتف:)0522.55.59.40

www-fiduciaire-confisco.ma

confisco@menara.ma

 ENTREPRISE SAMKAOUI
شركة السمكاوي ش م م
الراسمال 100.000 درهم

18ز قة 33 سامل6ة 2
الب6ضاء

السجل التجاري عدد 72393
حل مسبق للشركة 

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
االستثنائي للشركة املؤرخ في)27)ماي)
االجتماعي) بمقرها  واملنعقد  (2021

تقرر ما ولي):)

املسيرمحمد) استقالة  قب1ل 

سمكاوي1إبرائه اإلبراء)التام.

مسبقة) بصفة  الشركة  حل  (-

ألوانها.

سمكاوي،) محمد  الس6د  تع6ين 

كمصفي للشركة) الشريك بالشركة،)

هدا) في  الصالح6ات  كافة  ومنحه 

الصدد.

تع6ين املقر االجتماعي املدك1ر) (- (

اعاله كمقر لتصف6ة الشركة.

بالـمحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم  (

و1 16) (2 بتاريخ) بالب6ضاء) التجارية 

2021)تحت رقم)780.949.
مقتطف وب6ان
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 SAHARA TRAVEL AIRLINE

CASABLANCA
الفك املسبق للشركة

مؤرخ) عرفي  عقد  بم1جب 

 2021 أبريل) (13 و1م) بالب6ضاء)

ماي) (19 ومسجل بنفس املدونة و1م)

 SAHARA(2021)قرر مساهم1 شركة

TRAVEL AIRLINE CASABLANCA

املقر) ذات  املهام  محدودة  شركة 

ز قة) (4 الب6ضاء:) الدار  في  الرئي�سي 

غ1تيي) حي  (2 شقة) (1 الطابق) سب1 

ورأسمالها)3.000.000)درهم ما ولي):)

الفك والحل املسبق للشركة) (- (1

املذك1رة أعاله.

ملكة) داويد  (: الس6د) تع6ين  (- (2

املسبق) والحل  الفك  بمهمة  للق6ام 

للشركة.

3-)تع6ين املقر االجتماعي للشركة)

للفك وللحل املسبق بالدار الب6ضاء)

حي) (2 شقة) (1 الطابق) ز قة سب1  (4

غ1تيي.

اإلوداع:)تم اإلوداع القا 1ني لدى)

التجارية) باملحكمة  الضبط  كتابة 

 2021 ماي) (31 و1م) الب6ضاء) بالدار 

تحت رقم)780480.
للنشر والب6ان
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HADIR SEUL

SARL AU

 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE D'ASSOCIE UNIQUE

 AU(CAPITAL(DE 100.000

DIRHAMS

 SIEGE(SOCIAL : DB(SALAMA

 BC 8 BIS(N°35 CITE(DJAMAA

CASABLANCA

رقم التق66د في السجل التجاري 

136411

حل الشركة
ال1ح6د) الشريك  قرار  بمقت�سى 

الس6د حدور عبد ال1احد املؤرخ في)

شركة) حل  تقرر  (2013 فبراور) (19

ذات   HADIR SEUL SARL AU

الشريك  ذات  محدودة  مسؤول6ة 

 100.000 رأسمالها  مبلغ  الح6د 

درهم. عن1ان مقرها االجتماعي درب 

السالمة بل1ك 8 مكرر الرقم 35 قرية 

الجماعة الدار الب6ضاء لعدم البل1غ 

الهدف الذي أنشئت من أجله.

مقرها  التصف6ة  مكان  حدد 

بل1ك  السالمة  درب  االجتماعي 

الجماعة  قرية   35 الرقم  مكرر   8

الدار الب6ضاء.

ال1احد  عبد  حدور  الس6د  عين 

 8 بل1ك  السالمة  بدرب  الساكن 

الجماعة  قرية   35 الرقم  مكرر 

الدار الب6ضاء مصفي الشركة.

الحدود  اإلقتضاء  وعند 

املخ1لة  الصالح6ات  على  املفروضة 

له محل املخابرة ومحل تبل6غ العق1د 

وال1ثائق املتعلقة بالتصف6ة.

تم اإلوداع القا 1ني بكتابة الضبط)

لدى املحكمة التجارية بالدار الب6ضاء)

تحت (2021 4) 1فمبر)  بتاريخ)

رقم)534488.

517 P

TRANS MOUJARRIB

 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE

A ASSOCIE UNIQUE

CAPITAL(SOCIAL : 100.000 DH

SIEGE(SOCIAL : GROUP 

ATTAKADDOUM(GH 2- 17 

2eme(ETAGE(SIDI(BENOUSSI 

CASABLANCA

حل الشركة
رقم التق66د في السجل التجاري 

445103

ال1ح6د) الشريك  قرار  بمقت�سى 

الس6د مراد مجرب املؤرخ في)19)أبريل)

 TRANS الشركة) حل  تقرر  (2021

مسؤول6ة) ذات  (MOUJARRIB

محدودة ذات الشريك ال1ح6د مبلغ)

عن1ان) درهم  (100.000 رأسمالها)

مجم1عة التقدم) (: مقرها االجتماعي)

س6دي) الثاني  الطابق  (GH2-17

البر 1�سي الدار الب6ضاء)لعدم البل1غ)

الهدف الذي أنشئت من أجله.

بمقرها) التصف6ة  مكان  حدد 

GH2- مجم1عة التقدم) (: االجتماعي)

البر 1�سي) الثاني س6دي  الطابق  (17

الدار الب6ضاء.

عين الس6د مراد مجرب الساكن بـ)

18)الز قة)35)جم6لة)5)قرية الجماعة)

الدار الب6ضاء)مصفي الشركة.

وعند االقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) له  املخ1لة  الصالح6ات  على 

املخابرة ومحل تبل6غ العق1د وال1ثائق)

املتعلقة بالتصف6ة.

بكتابة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار)

2021)تحت) 25)ماي) بتاريخ) الب6ضاء)

رقم)779641.
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Sté ASMARANI INVEST
شركة محدودة املسؤول6ة 
رأسمالها 100.000.00درهم

املقر االجتماعي :ز قة 10 حرية 

الطابق  3 الشقة رقم 5، 

الدار الب6ضاء

تصف6ة الشركة
مؤرخ) عرفي  عقد  بم1جب 

بالب6ضاء)بتاريخ)26)ابريل2021،)قرر)

الشركاء)،)شركة محدودة املسؤول6ة))

ما ولي):

تصف6ة الشركة.

الس6دة)) تع6ين  الشركاء) قرر 

االسمر اسماء))للق6ام بالتصف6ة.
 10 :ز قة) ه1) التصف6ة  مقر 

 5 الشقة رقم) (3 حرية اقامة الطابق)

الدار الب6ضاء.

بكتابة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

2021.تحت) ماي) (19 في) بالب6ضاء)

عدد)778867.
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TOP TONIC
SARL

املقر الرئي�سي 8 مكرر ز قة فرا ك 

سيزار ب6لف6دور الدار الب6ضاء

السجل التجاري.126029

تصف6ة
العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

لشركة) (2020/11/30 االستثنائي)

ط1ب ط1 6ك شركة دات املسؤول6ة)

بمقرها) املنعقد  و  املحدودة 

فرا ك) ز قة  مكرر  (8 االجتماعي):)

تمت) الب6ضاء,) الدار  ب6لف6دور  سيزار 

املصادقة و تقرير ماولي):

 TOP TONIC ( الشركة) تصف6ة 

.SARL

م1ادن) مف6دة  الس6دة  تع6ين 

كمصف6ة و اتخاد مقر الشركة كمقر)

للتصف6ة الكائن ب):

8)مكرر ز قة فرا ك سيزار ب6لف6دور)

الدار الب6ضاء.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

تحت) (2021/05/28 التجارية بتاريخ)

رقم)780257 .

التجاري) بالسجل  واملسجل 

.126029
مقتطف وب6ان
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  TAZRZIT AGRICOLE

SARL A.U 

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة بشريك وح6د

بم1جب عقد عرفي محرر بب16كرى)

وضع) تم  (2021 أبريل) فاتح  و1م 

املسؤول6ة) ذات  لشركة  الق1ا ين 

مميزاتها) وح6د  بشريك  املحدودة 

كالتالي):)

 TAZRZIT AGRICOLE ((:التسم6ة

.- SARL AU

امل1ض1ع)):)االستغالل الزراعي.

دوار اوت حم1) (: املقر االجتماعي)

الصفاء)اشت1كة اوت باها.

املدة):)99)سنة.

في) حدد  (: االجتماعي) الراسمال 

درهم)) (100.000( درهم) الف  مائة 

فئة) من  حصة  (1000 على) م1زعة 

100)درهم للحصة ال1احدة مسجلة)

أحمد) (: الس6د) باسم  مجم1عها  في 

امن1ز.)

التس6ير):)عين الس6د أحمد امن1ز)

مسيرا للشركة ملدة غير محددة وله)

جم6ع الصالح6ات لتس6ير الشركة.

كتابة) لدى  القا 1ني  االوداع 

الضبط باملحكمة اإلبتدائ6ة با زكان)

رقم) تحت  (2021 ماي) (27 بتاريخ)

 .1203

تسج6ل) تم  التجاري  السجل 

الشركة بالسجل التجاري تحت رقم)

 .23427
مختصر قصد النشر
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FIDUCIAIRE ELSA CONSULTING
مكتب الحسابات واالستشارات

الهاتف)06.61.77.96.86)–)05.82.220.111 : 

TFDL CULTURE
S.A.R.L

تأسيس شركة
بأكادور) مؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إنشاء) تم  (،2021 مارس) (17 بتاريخ)
باملعاوير) وإقامة  ظام قا 1ن شركة،)

التال6ة):)
 TFDL CULTURE (: التسم6ة)

.S.A.R.L
الشكل):)شركة محدودة املسؤول6ة.

 28 رقم) (C/O (: االجتماعي) املقر 
أكادور املسيرة حي)809)شارع).

املدة):)99)سنة.
درهم) (100.000 (: الرأسمال)
مقسمة على)1000)حصة بق6مة)100 

درهم للحصة وزعت كالتالي):)
ك1 ر) الس6د  لفائدة  حصة  (510
لفائدة) حصة  (490 بريت1ن) ج6مس 

الس6د ت6م1ثي ج6مس وونغ.
ت6م1ثي) الس6د  لفائدة  (: التس6ير)
الس6د ك1 ر ج6مس) ج6مس وونغ و 

بريت1ن.)
اإلوداع) تم  (: القا 1ني) اإلوداع 
ه6ئة) لدى  الضبط  بكتابة  القا 1ني 
املحكمة التجارية بأكادور تحت رقم)

99120)بتاريخ)14)أبريل)2021.
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STE TRAVEP
SARL

شركة محدودة املسؤول6ة ذات 
شريك وح6د

 26 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
2021،)تأسست الشركة طبقا) ابريل)

للق1ا ين املعم1ل بها.
 STETRAVEP (: التجاري) االسم 

.SARL
الكهرباء) مقاول  (: الهدف)

والترص6ص والص6ا ة.
ذات) الشركة  (: القا 1ني) الشكل 

املسؤول6ة املحدودة
املدة):)99)سنة.

الرأسمال):)30.000)درهم.

عمارة) (،6 رقم) (: االجتماعي) املقر 

ك1 ك1رد ز قةاملعرض اكادور.

من) تبتدئ  (: االجتماع6ة) السنة 

فاتح وناور إلى)31)ديسمبر من كل سنة.

)الشريك ال1ح6د):)عزيز ف1زي،

تم اإلوداع القا 1ني لكل ال1ثائق)

بكتابة) الشركة  بتأسيس  املتعلقة 

بأكادور) التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم) تحت  (2021 ماي) (27 بتاريخ)

،99805

)السجل التجاري رقم47613.
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VOLUNTEER
 S.A.R.L

فــــــــ1لنــــــــتـــير مـــــــ1ركـــــ1 ش.م.م

انشاء شركة محدودة املسؤول6ة
بأكـادور) عرفـــي  عــقد  بمقت�سى 

بتاريخ)3)ماي)2021)تم تأسيس شركة)

محدودة املسؤول6ة.

االسم):)فــــــ1لنـــــــتــــير مـــــــ1ركــــــــ1 ش.م.م. 

هدف الشركة):)استيراد وتصدور.)

(- تل�سي) دوار  (: الشركة) مقر 

الجماعة القروية)-)امس1ان.

املدة):)محدودة في)99)سنة.)

مبلغ) في  محدد  (: الرأسمال)

 1000 الى) مقسمة  درهم  (100.000

لل1احدة) درهم  (100 حصة من فئة)

مقسمة كالتالي):)

عزيز املا�سي)1000)حصة.

املا�سي) عزيز  الس6د  (: التس6ير)

غير) وملدة  للشركة  ال1ح6د  املسير 

محدودة.

الصاف6ة) االرباح  ت1زع  (: االرباح)

على) القا 1 6ة  االقتطاعات  بعد 

الشركاء.

بكتابة) القا 1ني  االوداع  تم 

التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

تحت) (2019 ماي) (31 بتاريخ) باكادور 

رقم)99825.
للخالصة والتذكير
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Société STE SYNOPLAST
SARL 

تأسيس شركــة ذات مسؤول6ة 
محدودة

 19 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
ذات) شركة  تأسست  (2021 أبريل)
بامل1اصفات) محدودة  مسؤول6ة 

التال6ة):)
.STE SYNOPLAST(:(التسم6ة

امل1ض1ع):)إعادة تدوير البالست6ك.
إقامة) (73 رقم) (: االجتماعي) املقر 

الرياض عمارة)H)حي ت1امة ب16كرة.
حدد املبلغ ف) (: رأسمال الشركة)
100.000)درهم مجزأ إلى)1000حصة)

من فئة)1000)درهم لل1احدة.
التس6ير):)أسند التس6ير إلى الس6د)
الس6د) ومساعده  محمد  الحج6ب 
رحال عبد اللط6ف ملدة غير محدودة.)
تلتزم) البنكي،) للت1ق6ع  بالنسبة  أما 
للس6د) املشترك  بالت1ق6ع  الشركة 
عبد) والس6د رحال  الحج6ب محمد 

اللط6ف.
تأسيس) من  سنة  (99 (: املدة)

الشركة.
وقد تم اإلوداع القا 1ني بمكتب)
الضبط باملحكمة االبتدائ6ة بإ زكان)
رقم) تحت  (2021 ماي) (26 بتاريخ)

.1188
بالسجل) الشركة  تسج6ل  وتم 

التجاري تحت رقم23415.
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 TAHA AMINE شركة
PESCADOS

ش.م.م 
رأسمالها 100.000.00 درهم

املقر االجتماعي : الطابق الثاني، رقم 
117، حي النس6م، الدراركة أكادور

ICE 002833479000064
تأسيس الشركة ذات مسؤول6ة 

محدودة
التأسيس

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى  (
خلق) تم  (2021 ماي) (18 في) بأكادور 
 ظام تأسيس الشركة ذات املميزات)

التال6ة):)

مسؤول6ة) ذات  شركة  (: الشكل))

محدودة.

 TAHA AINE شركة) (: التسم6ة)

PESCADOS

):)تهدف الشركة إلى):) الهدف)

شراء)وب6ع السمك الطازج واملجمد.

املنتجات) وتصدور  استيراد 

البحرية.

الثاني،) الطابق  (: املقر االجتماعي)
الدراركة،) النس6م،) حي  (،117 رقم)

أكادور.

مدة) حددت  (: االجتماع6ة) املدة 

الشركة في)99)سنة.

مسكين) الس6د  تع6ين  (: التس6ير)

التعريف) لبطاقة  الحامل  محمد،)

مسير) (،JB57880 رقم) ال1طن6ة 

الشركة ملدة غير محدودة.

ستلتزم الشركة بت1ق6ع) (: الت1ق6ع)

الس6د مسكين محمد.)
رأسمال) حدد  (: الشركة) رأسمال 

مجزأة) درهم  (100.000 في) الشركة 

على)1000)حصة من فئة)100)درهم)

الشكل) على  م1زعة  ال1احد  للسهم 

التالي):)

 :  900 (: مسكين محمد) (: الس6د)

حصة،)أي):)90.000)درهم)

الس6د):)مسكين محمد أمين):)100 

حصة،)أي):)10.000)درهم.

اإلوداع القا 1ني):)

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

و1 16)) فاتح  بتاريخ  بأكادور  التجارية 

2021)تحت رقم)99928.

526 P

 RENA WANG 
SARL A.U

 تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة بشريك وح6د

محرر) عرفي  عقد  بم1جب 

 2021 أبريل) فاتح  و1م  بتارودا ت 

ذات) لشركة  الق1ا ين  وضع  تم 

وح6د) بشريك  املحدودة  املسؤول6ة 

مميزاتها كالتالي):
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 RENA WANG  -SARL(:(التسم6ة
.AU

املنت1جات) صناعة  امل1ض1ع 
بجم6ع) التجارة  (– البالست6ك6ة)

أشكالها.)
املقر االجتماعي اروداني ب1تاريالت)

البرا 6ة تارودا ت.
املدة)99)سنة.

في) حدد  االجتماعي  الراسمال 
درهم)) (100.000( درهم) الف  مائة 
فئة) من  حصة  (1000 على) م1زعة 
100)درهم للحصة ال1احدة مسجلة)
:)سك6نة) في مجم1عها باسم الس6دة)

زه6د.)
الس6دة سك6نة) ع6نت  (: التس6ير)
زه6د مسيرة للشركة ملدة غير محددة)
لتس6ير) الصالح6ات  جم6ع  ولها 

الشركة.
كتابة) لدى  القا 1ني  االوداع 
اإلبتدائ6ة) باملحكمة  الضبط 
 2021 أبريل) (14 بتاريخ) بتارودا ت 

تحت رقم)304. 
تسج6ل) تم  التجاري  السجل 
الشركة بالسجل التجاري تحت رقم)

 .7601
مختصر قصد النشر.
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FIDUCIAIRE TEMSIA

TEL  : 0640109989

 STE RUBIS NEGOCE
S.A.R.L

تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 
املحدودة 

مؤرخ) عرفي  عقد  بم1جب  (- (1
تم) (2021 أبريل) (23 بتاريخ) باكادور 
ذات) لشركة  األسا�سي  النظام  وضع 
تكمن) والتي  املحدودة  املسؤول6ة 

مميزاتها ف6ما ولي):
 STE RUBIS NEGOCE(:(التسم6ة

. S.A..R.L
الشركة) غرض  ومكن  (: الغرض)
لحساب) أو  الخاص  لحسابها  س1اء)
أي دولة أخرى) وفي  املغرب  في  الغير 

ف6ما ولي):

أشغال البناء)واالشغال املختلفة.

البناء) وم1اد  ل1ازم  كل  تس1يق 

واملعدات والعتاد.

مقر الشركة):)حي النهضة بل1ك)08 
ز قة)11)رقم)22)ت6ك1ين اكادور.

املدة):)حددت مدة الشركة في)99 

سنة ابتداءا من تاريخ تك1ينها النهائي.

رأسمال) وبلغ  (: الشركة) رأسمال 

 100.000 مائة االف درهم) الشركة 

مقسم إلى الف حصة ذات مائة)100 

درهم كق6مة لحصة ال1احدة،مكتتبة)

ومخصصة) كل6ا  الق6مة  ومدف1عة 

للشركاء):)

الس6د حمادي جاسم)500)حصة.

الس6دة حمادي ضحى)500)حصة.

السنة املال6ة):)تبتدئ في فاتح وناور)

وتنتهي في)31)ديسمبر.

الس6دة) الشركة  يسير  (: التس6ير)

حمادي ضحى ملدة غير محدودة).

كتابة) لدى  القا 1ني  اإلوداع  تم 

بأكادور) التجارية  باملحكمة  الضبط 

عدد) تحت  (2021 ماي) (24 بتاريخ)

بالسجل) واملسجلة  (99731/2021

التجاري تحت رقم)47547.
للخالصة والب6ان

املسير
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 SOCIETE SAAD EL

BAROUDI
SARL A.U

شركة ذات املسؤول6ة املحدودة 

للشريك ال1احد

 رأسمالها 10.000.00 درهم

تقاطع ز قة التعاون وز قة الدراركة 

تالب1رجت اكادور

47629 س.ت

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ باكادور)

ثم تأسيس شركة) (2021 ماي) (21 في)

للشريك) املحدودة  املسؤول6ة  ذات 

ال1احد ذات الخصائص اآلت6ة):

 SOCIETE SAAD EL (: التسم6ة))

.BAROUDI SARL A.U

الهدف)):)

طبيب لدوه مصحة،إدارة مصحة)

االستشارات) إجراء) جراح6ة،) طب6ة 

والفح1صات) والتحال6ل  الطب6ة 

الطب6ة) واإلجراءات  اإلشعاع6ة 
دخ1ل) بدون  أو  مع  والجراح6ة 

أو) تملك  للشركة  ومكن  املصحة،)

تأجيرجم6ع املباني والحق1ق العقارية)

(
ً
وفقا غرضها،) ملمارسة  الالزمة 

االستح1اذ) بها،) للتشريعات املعم1ل 

أي شركة) في  أومصلحة  على حصة 

أوعمل تجاري لغرض مماثل أو ثا 1ي.

ز قة) تقاطع  (: االجتماعي) املقر 

تالب1رجت) الدراركة  وز قة  التعاون 

اكادور.

املدة):)99)سنة ابتداء)من تأسيس)

الشركة.

10.000)درهم مقسم) (: الرأسمال)

إلى)100)حصة من فئة)100)درهم.

من) تبتدئ  (: االجتماع6ة) السنة 

فاتح وناور إلى)31)ديسمبر من كل سنة.
 بمقت�سى الفصل)15)من القا 1ن

كمسير) تع6ين  تم  للشركة  األسا�سي 

مدور طبي للشركة ملدة غير محدودة):)

الس6د سعد البارودي.

والتق6د) القا 1ني  اإلوداع  تم 

بالسجل التجاري باملحكمة التجارية)

الكادور و1م)28)ماي)2021)تحت عدد)

99814)و)47629.
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CONSTITUTION DE SOCIETE

تأسيس شركة
STE SALMAFM

SARL AU

بتاريخ) عرفي  عقد  على  بناءا  (- (I

الق1ا ين) وضع  تم  (,2021 ماي) (18

األساس6ة لشركة محدودة املسؤول6ة)

ذات) (SALMAFM وح6د) مساهم 

الخصائص التال6ة)):)

الهدف)):)هدف الشركة في املغرب)

كما في الخارج ه1):

-)األشغال املختلفة والبناء.

-)تاجر مستلزمات املكتب.

-)تاجر اجهزة الكمب16تر.
 204 )رقم) (: االجتماعي) املقر  (- (2

ز قة رقم)9)شارع بن ت1مرت كلم6م.

3)-)املدة)):)99)سنة.

4)-)الرأسمال)):)حدد في)100.000 

حصة) (1000 على) مقسم  درهم 

اجتماع6ة بق6مة)100)درهم لل1احدة)

وهي في  صيب)):)

حصة) (1000 تامك  1رالدون)

اجتماع6ة.

:)تسير الشركة وملدة) -)التس6ير)) (5

غير محدودة من طرف الس6د تامك)

 1رالدون.

السجل) في  التسج6ل  تم  (- (II

ب) االبتدائ6ة  باملحكمة  التجاري 

تحت) (2021 ماي) (26 بتاريخ) كلم6م 
رقم)3505. 
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SOCIETE SERIAM BEAUTY
تأسيس شركة

شركة ذات املســـؤول6ة املحـــدودة

بمقت�سى عقد عرفي حرر أكادور)

تم تأس6ــــس) (2120 أبريل) (02 بتاريــخ)

املحـــدودة) املســـؤول6ة  ذات  شـــركة 

خاص6اتــــها كالتالــــي):)

 SOCIETE SERIAM(: الـتسـمـ6ــــــــــــــــة)

.BEAUTY

تجزئة) (30 أ) (: االجتماعـي) املقـــر 

اركا ة اوت مل1ل ا زكان.

الهــدف االجتماعـي):)تصن6ع وإ تاج)

وتعبئة واستيراد وتصدور وت1زيع وب6ع)

وتس1يق وتجارة املنتجات الصح6ة.
حدد في مبلغ) (: رأسمـــال الشركـــة)

.10 000.00

تس6ير) وتم  (: الشركـــة) تس6ـــــــر 

الشركة من طرف الس6ــــــد امزي عبد)

الهادي.

السجل التجاري):)23183)ا زكان.

بكتـــابــة) القـــا 1 ــــي  اإلوـــداع  تــم 

البتدائ6ة) املحكمـــة  لـــدى  الضبــط 

بتاريخ (1016 رقـــم) تحــت   ال زكان 

 30)أبريل)2021.
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SISABLE
S.A.R.L

 SISABLE شركة) شركاء) قرار 

2021)قرر) ماي) (24 بتاريخ) (- (S.A.R.L

ما ولي):)

املنطقة) مزارع  (: الشركة) مقر 

الفالح6ة اخل6ج تك1ين اكادور.)

 :  100.000 في) حدد  املال  رأس 

1000)حصة من) درهم مقس1مة إلى)

وم1زعة) ال1احدة  درهم  (100 فئة)

كتالي):)

BELHAJD AZIZ 600)حصة)

ALAOUI AHMED 400)حصة)

امل1ض1ع):)من أهداف الشركة):

 1)-)بائع الرمال.

2)-)ب6ع م1اد الناء)بتقس6ط.

3)-)مقاول اشغال.

أن شركة) قرر شركاء) (: التس6ير) (-

الس6د) سيسرها  (SISABLE SARL

BELHAJD AZIZ)ملدة غير محدودة.

القا 1ني) اإلوداع  تم  (: اإلوداع) (-

لدى املحكمة التجارية بأكادور بتاريخ)

 99812 رقم) تحت  (2021 ماي) (28

السجل التجاري رقم)47627.
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MIRAVET TRANS
تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة من شريك واحد
RC  : 23377 / INEZGANE

بمقت�سى عقد عرفي تم باشت1كة)

اوت باها بتاريخ تأسيس شركة ذات)

مسؤول6ة)12)ماي)2021)محدودة من)

شريك واحد م1اصفتها كالتالي):)

   .MIRAVET TRANS(:(التسم6ة

:) قل) االجتماعي) الهدف 

املستخدمين لحساب الغير.

ودول6ا) وطن6ا  البضائع  -) قل  (

لحساب الغير.

)-)االستيراد والتصدور.)

)املقر االجتماعي):)كراج رقم)2)حي)

ت1دلي اوت اعميرة اشت1كة اوت بها.

)املدة):)99)سنة.
 100.000 (: االجتماعي) الرأسمال 
حصة) (1000 إلى) مقسمة  درهم 
درهم للسهم) (100 اجتماع6ة بق6مة)

مقسمة كالتالي):
 1000 اعسين) ب1عزة  (: الس6د)

حصة.
ب1عزة) الس6د  تع6ين  (: التس6ير)

اعسين كمسير لشركة.
من) تبتدئ  (: االجتماع6ة) السنة 

فاتح وناور إلى)31)ديسمبر.
الفصل) مقسمة حسب  (: األرباح)

17)من قا 1ن الشركة.
إوداعه) تم  (: القا 1ني) اإلوداع 
تحت) بإ زكان  االبتدائ6ة  باملحكمة 

1159)و1م)24)ماي)2021.
للخالصة والب6ان)
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SOCIETE MMD MAROC
SARL A.U

شركة ذات املسؤول6ة املحدودة ذات 
الشريك ال1ح6د

رأسمالها 50.000 درهم
الشقة رقم 04 رقم 74 تقاطع شارع 
فرحات حشاد وغا دي حي القدس 

اكادور
أكادور47 657 س.ت

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بأكادور)
ثم تأسيس شركة) (2021 0ماي)  7 في)
ذات) املحدودة  املسؤول6ة  ذات 
الخصائص) ذات  ال1ح6د  الشريك 

اآلت6ة.
 SOCIETE MMD (: التسم6ة)

.MAROC SARL A.U
:)إ تاج وتس1يق القضبان) الهدف)

الحدودوة وجم6ع م1اد البناء؛
استيراد وتصدور جم6ع املنتجات)

وامل1اد؛
اآلالت) جم6ع  واصالح  ترك6ب 
وبصفة عامة التي ترتبط بالترك6بات)

االلكترو 6ة للبناوات؛
ا تاج امل1اد املعد 6ة.

 04 الشقة رقم) (: املقر االجتماعي)
تقاطع شارع فرحات حشاد) (74 رقم)

وغا دي حي القدس اكادور.

املدة):)99)سنة ابتداء)من تأسيس)
الشركة.

50.000)درهم مقسم) (: الرأسمال)
إلى)500)حصة من فئة)100)درهم.

من) تبتدئ  (: االجتماع6ة) السنة 
فاتح وناورإلى)31)ديسمبر من كل سنة.
بمقت�سى الفصل)15)من القا 1ن)
الس6د) تع6ين  تم  للشركة  األسا�سي 
ما جي  1رالي م1هان كمسير للشركة)

ملدة غير محدودة.
والتق6د) القا 1ني  اإلوداع  تم 
بالسجل التجاري باملحكمة التجارية)
تحت) (2021 ألكادور و1م فاتح و1 16)

عدد)99925)و47657.
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مكتب اشقران لالستشارات القا 1 6ة)
واملحاسبات6ة

رقم)79)عمارة افراح،)شارع املقاومة الحي)
الصناعي)-)اكادور

MOROCONSTRUCTION
إشعار بالتأسيس

مبرم) عرفي  عقد  بمقت�سى 
مسجل) (،2021 ماي) (3 بتاريخ)
تم) (،2021 ماي) (8 بتاريخ) باكادور 
لشركة) األسا�سي  القا 1ن  وضع 
وهي) («MOROCONSTRUCTION»

شركة ذات مسؤول6ة محدودة):)
MOROCONSTRUCTION((:(التسم6ــة 

ش.م.م.
املقاولة) (: االجتماعي) الهدف 

العقارية.
رقم) شارع غزة،) (: املقر االجتماعي)

29،)رياض السالم،)أكادور.
املدة):)99)سنة.

 100.000 في) حدد  (: الرأسمال)
درهم.

التس6ير):)الس6د او1ب احساون.
السنة الحساب6ة):)تبتدى من فاتح)
كل) من  ديسمبر  (31 في) وتنتهي  وناور 

سنة.
اإلوداع القا 1ني):)تم إوداع امللف)
القا 1ني للشركة لدى كتابة الضبط)
بتاريخ الكادور  التجارية   باملحكمة 

27)ماي)2021)تحت رقم)99794.
السجل التجاري):)رقم)47603.
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STE NGUIYA AUTO شركة
SARL

إنشـــاء شركـــــة
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
7)ماي)2021)تم تأسيس شركة دات)
املميزات) ذات  املحدودة  املسؤول6ة 

التال6ة):)
 STE NGUIYA AUTO (: التسم6ة)

.SARL
شارع) تقاطع  (: االجتماعي) املقر 
الحسن الثاني مع ز قة اكادور الرقم)

05)طا طان)-)
درهم) (100.000 (: الرأسمال)
فئة) من  حصة  (1000 على) مقسمة 

100)دراهم.
الهدف):)كراء)الس6ارات)

الشركاء):)
م1ل1د الضع6ف،)مغرب6ة،)مزدادة)
رقم) ب.ت.و  (،1978 ماي) (14 بتاريخ)

.OD 33184
مزدادة) مغرب6ة،) اكاك،) عزيزة 
بتاريخ)30) 1فمبر)1995،)ب.ت.و رقم)

.SH 179325
فاتح) من  تبتدئ  (: املال6ة) السنة 
كل) من  ديسمبر  (31 في) وتنتهي  وناور 

سنة.
:)تسير الشركة حال6ا من) التس6ير)

طرف):)
مغربي) عبداتي  اشبيهن  الرباس 
و1 16)) (17 (: بتاريخ) مزداد  الجنس6ة،)
JF 34911)ملدة غير) (: 1986،)ب.ت.و)

محددة.
باملحكمة) تم  (: التجاري) السجل 
فاتح) بتاريخ  بطا طان  االبتدائ6ة 

و1 16))2021)تحت رقم)5821.
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 NOUN ZWITER
 SARL

إنشاء شركة
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
شركة) تأسيس  تم  (2021 ماي) (04
املميزات) ذات  املسؤول6ة  محدودة 

التال6ة):)
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.NOUN ZWITER(:(التسم6ة
لالحسناء) ز قة  (: االجتماعي) املقر 

حي  1ادر،)رقم)14،)كلم6م.
درهم) (100.000 (: الرأسمال)
فئة) من  حصة  (1000 على) مقسمة 

100)درهم.
وف1اكه) املحار  ترب6ة  (: الهدف)

البحر.
الشركاء):)

مغربي) ب1بكر،) حمزة  (: الس6د)
ماي) (20 بتاريخ) مزدادة  الجنس6ة،)
التعريف) لبطاقة  والحاملة  (،1989

.JA136067(ال1طن6ة رقم
فاتح) من  تبتدئ  (: املال6ة) السنة 
كل) من  ديسمبر  (31 في) وتنتهي  وناور 

سنة.
:)تسير الشركة حال6ا من) التس6ير)
حمزة ب1بكر ملدة غير) (: طرف الس6د)

محددة.
السجل التجاري):)

بكلم6م) االبتدائ6ة  باملحكمة  تم 
رقم) تحت  (2021 ماي) (25 بتاريخ)

3499))رقم اإلوداع)202/2021.
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OUVRACO MAROC 
 شركة ذات مسؤول6ة محدودة

وعن1ان مقرها االجتماعي الطابق 
االول رقم 64 تجزئة ال1ازيس 

 املحاوطة تارودا ت
رقم التق66د في السجل التجاري : 

7753
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القا 1ن) (2021 مارس) (17
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

محدودة باملميزات التال6ة):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) دات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.
متب1عة) (: الشركة) تسم6ة 
تسم6تها) بمختصر  االقتضاء) عند 

.OUVRACO MAROC
غرض الشركة بإوجاز

واالشغال) البناء) في  مقاول  (-
املختلفة.

الطابق) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
ال1ازيس) تجزئة  (64 رقم) االول 

املحاوطة تارودا ت.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
الشركة) رأسمال  مبلغ 
1.600.0000)درهم،)مقسم كالتالي):)

 8000 (: وات1ش) م1راد  الس6د 
حصة بق6مة)100)درهم للحصة.

 8000 (: وات1ش) املهدي  الس6د 
حصةبق6مة)100)درهم للحصة.)

حررمنها)2500)حصة  قدا.
و)6000)حصة ع6ن6ة.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء)
وصفات وم1اطن الشركاء):)

الس6د م1راد وات1ش عن1ا ه):)رقم)
64)تجزئة ل1ازيس املحاوطة تارودا ت)

املغرب.
(: عن1ا ه) وات1ش  املهدي  الس6د 
املحاوطة) ال1ازيس  تجزئة  (64 رقم)

تارودا ت املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء)

وم1اطن مسيري الشركة):)
الس6د م1راد وات1ش عن1ا ه):)رقم)
64)تجزئة ل1ازيس املحاوطة تارودا ت)

املغرب.
(: عن1ا ه) وات1ش  املهدي  الس6د 
املحاوطة) ال1ازيس  تجزئة  (64 رقم)

تارودا ت املغرب.
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
 19 بتاريخ) بتارودا ت  االبتدائ6ة 

ماي2021)تحت رقم)434.
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مكتب حسابات سروا ش.م.م

عمــارة دام1 شــارع محمد السادس اوت ملــ1ل

الفاكس):)65-22-24-028)الهاتف):)-028-24

72-46

 STE PHARMACIE
TADOUSSI
 SARL AU

رأسمالها 100.000,00Dhs درهم 
تأسيس شركة

وبم1جب) (2021 ماي) (7 بتاريخ)
ذات) شركة  تأسست  عرفي  عقد 
 STE»(املسؤول6ة املحدودة تحت إسم
 PHARMACIE TADOUSSI» SARL

.AU

-)هدفها):

/1)الص6دلة.

 /2)استيراد جم6ع أ 1اع منتجات)

الص6دلة.)

الطريق) (: التجاري) العن1ان 

لتز يت) الرئيس6ة  (01 رقم) ال1طن6ة 

جماعة) إحشاش  بدوار  والكائنة 

س6دي ب6بي اشت1كة أوت باها.)

-)رأسمالها)100.000)درهم م1زعة)

إلى)1000)حصة ق6مة كل حصة)100 

دراهم،)م1زعة كما ولي):)

 M1000( بلحسن) محمد  الس6د 

حصة.

تس6ير الشركة تم تع6ين الس6د) (-

للشركة) مسيرا  بلحسن  محمد 

كامل) تخ1يله  مع  محدودة  غير  ملدة 

الصالح6ات حسب القا 1ن األسا�سي)

للشركة.

املدة):)99)سنة من تاريخ تأسيسها.

بمكتب) تم  القا 1ني  اإلوداع 

االبتدائ6ة) املحكمة  لدى  الضبط 

بتاريخ (1182 رقم) تحت   با زكان 

 26)ماي)2021.

 STE» شركة) سجلت 

 PHARMACIE TADOUSSI» SARL

بالسجل التجاري با زكان تحت) (AU

رقم)23407)بتاريخ)26)ماي)2021.
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STE MIDO PRESTIGE
SARL AU

رأس مالها 100.000 درهم

املقر االجتماعي : رقم 16 تجزئة 

السالم س6دي الحاج ب1تابت 

تارودا ت

 تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 
املحدودة ذات الشريك ال1ح6د

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

20)أبريل)2021،)تم إحداث القا 1ن)

املسؤول6ة) ذات  للشركة  األسا�سي 

ال1ح6د،) الشريك  ذات  املحدودة 

خصائصها كالتالي):)

.MIDO PRESTIGE(:(التسم6ة
تجزئة) (16 رقم) (: املقر اإلجتماعي)
ب1تابت) الحاج  س6دي  السالم 

تارودا ت.
الهدف اإلجتماعي):)

 قل البضائع لحساب الغير.
 قل األمتعة غير املصح1بة)«طرود)

ورسائل».
االستيراد والتصدور.

(: في) حدد  الشركة  مال  رأس  (
 1000 على) مجزء) درهم  (100.000
للحصة) درهم  (100 فئة) من  حصة 

ل1احدة كلها مكتتبة كالتالي):)
 1000 (: الس6د مهدي اب1املكارم) (

حصة،)أي)100.000)درهم.
أي) حصة،) (1000 (: املجم1ع)

100.000)درهم
مهدي) الس6د  عين  (: التس6ير)
غير) ملدة  للشركة  كمسير  اب1املكارم 

محدودة.
من فاتح وناور إلى) (: السنة املال6ة)

31)ديسمبر.
املدة):)99)سنة.

-)لقد تم اإلوداع القا 1ني لدى) (2
املحكمة االبتدائ6ة بتارودا ت بتاريخ)
 -  553 م تحت رقم) (2021 ماي) (25

السجل التجاري):)7779.
540 P

MIR FINANCE
تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 
العام) الجمع  محضر  على  بناء) (
أبريل) (26 بتاريخ) املنعقد  التأسي�سي 
2021)تأسست شركة ذات املسؤول6ة)

املحدودة باالعتبارات التال6ة):)
 MIR FINANCE(»(االسم):)شركة(-

«)ذات املسؤول6ة املحدودة.
)-)العن1ان):)رقم شارع حسن األول)

تغج6ت.
)-الهدف)):)تح1يل األم1ال.

 وبصفة عامة كل العمل6ات الس6اح6ة
التي) واالقتصادوة  املال6ة  التجارية،)
نشاط) وتط1ر  تنمي  أن  شأنها  من 

الشركة املذك1رة أعاله.
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-)املدة):)تسعة وتسع1ن سنة))99 

سنة).
-)رأس املــال):)رأسمال الشركة ه1)

(( درهم) (100.000( مائة ألف درهم)

 مقسمة إلى ألف))1000))حصة بق6مة

مائة))100))درهم لكل حصة.

تع6ين الس6د))محمد) (: التس6ير) (- (

املدن مسيرا للشركة.

اإلوداع) تم  (: القا 1ني)) اإلوداع  (-

ب) االبتدائ6ة  باملحكمة  القا 1ني 

2021)تحت) كلم6م بتاريخ):)20)أبريل)
رقم):)196.

541 P

STE KARIM SECURITE
SARL

بمقت�سي عقد عرفي املؤرخ بتاريخ)

تأسيس) تم  اكادور  (2021 أبريل) (30

املحدودة) املسؤول6ة  ذات  شركة 

تحمل الخصائص التال6ة)):)

 STE KARIM (: التسم6ة)

.SECURITE SARL

املقر االجتماعي)):)عمارة)41)الشقة)

ت6ك1ين) ادرار  دار ا  اقامة  (3164

اكادور.)
رأس املال):)100.000)درهم.

املدة):)99)سنة.

املسير))):)الس6د عبد الكريم زي1ة.

النشاط))):)األمن))مقاول في ت1ريد)

حراس االمن))-)حراسة املباني العامة)

والخاصة.

تم اإلوداع القا 1ني لدي املحكمة)

 2021 ماي) (25 في) بأكادور  التجارية 

تحت رقم)99764.

542 P

KICK BOXING MOROCCO
S.A.R.L. AU

التــــأس6ــــــس
في مؤرخ  عرفي  عقد   بم1جب 

إ جاز) تم  باكادور  (2021 أبريل) (9

ذات) لشركة  االسا�سي  القا 1ن 

ال1ح6د) للشريك  مسؤول6ة محدودة 

ذات الخصائص التال6ة):)

الشركة) اتخذت  (: التسم6ة)

التسم6ة التال6ة):)

 KICK م1روك1) ب1كسين  ك6ك  (

 BOXING MOROCCO S.A.R.L.

 AU

الغرض):)من أغراض الشركة):)

التدريب) (– القتال6ة) الفن1ن 
قاعة التدريب للفن1ن) (– الشخ�سي)

القتال6ة.

(– الرياضة) أدوات  وب6ع  شراء)

تك1ين املدربين.
مقر الشركة):)حدد ز قة)324)رقم)

32)رياض السالم أكادور.

تم تحدود عمر الشركة في) (: املدة)

التأسيس) و1م  من  ابتداء) سنة  (99

النهائي إال في حالة حل الشركة قبل)

األوان.)
رأس املال):)تقرر تحدود رأس مال)

الشركة في)100.000)درهم))مائة الف)

درهم))مقسمة على الشكل التالي):)

 1000 مقتحم) عصام  (: الس6د)

مساهم لكل سهم يساوي)100)درهم)

اجمالي)100.000)درهم.

الشركاء):)

مغربي) مقتحم،) عصام  (: الس6د)

و1ل16) (23 بتاريخ) مزداد  الجنس6ة 

التعريف) لبطاقة  الحامل  (1988

الساكن) (J438711 رقم) ال1طن6ة 

رقم) عمارة  (GH09 الصباح) بإقامة 

غير) ملدة  مسير  ت6ك1ين  ادرار  حي  (5

محدودة.

اإلوداع القا 1ني):)تم إوداع امللف)

بأكادور) التجارية  باملحكمة  القا 1ني 

تحت رقم)99409)و1م)04)ماي)2021.

543 P

LAMHARA SABLE
رأسمالها 050 10 درهم

تأسيس شركة التضامن
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 

 2019 مارس) (25 بتاريخ) بتارودا ت 

تحمل) التضامن  شركة  تأسست 

امل1اصفات التال6ة):

 LAMHARA SABLE (: التسم6ة)

SNC

امل1ض1ع):)م1ض1ع الشركة ه1):

استغالل املقالع.

التجارة.

األشغال املختلفة.

في) محدد  (: االجتماعي) رأسمال 

105) صيب) 10500)درهم م1زع إلى)

لل1احد) درهم  (100 بفئة) اجتماعي 

مكتتبة ومسددة كلها.

ل1ل6جة) دوار  (: االجتماعي) املقر 

ملهارة س6دي عبد هللا اوم1�سى أوالد)

برح6ل تارودا ت.

املدة):)مدة الشركة محددة في)99 

في) تاريخ تق66دها  سنة تحتسب من 

السجل التجاري.

:)ستك1ن الشركة مسيرة) التس6ير)

طرف:الس6د) من  محددة  غير  وملدة 

بلحسن عبد اللط6ف و الس6د خالد)

بن الط6ب.

بكتابة) القا 1ني  اإلوداع  تم  وقد 

االبتدائ6ة) باملحكمة  الضبط 

 2019 ابريل) (11 بتاريخ) بتارودا ت 
تحت رقم)257))رقم السجل التجاري)

6377)تارودا ت).
مختصر لغاوة النشر

544 P

LILIA GR شركة
األسا�سي) القا 1ن  بمقت�سى 

للشركة املؤرخ بتاريخ)23)ابريل)2021  

تقرر تأسيس شركة ذات املسؤول6ة)

املحددة.

 LILIA GR(:(املسماة

رأسمالها):)100.000)درهم.

الهدف االجتماعي):)

ومعدات) الفالح6ة  املعدات  ب6ع 

الري بالتنق6ط.

املقر االجتماعي):)العمارة رقم)374 

شارع محمد) (2 بل1ك) الرابع  الطابق 

الخامس اوت مل1ل.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تسج6لها بالسجل التجاري.

رأسمال الشركة مقسم كما ولي):

شركة)BENKA INVEST)ب)1000 

حصة.

:)من طرف الس6دة) تسير الشركة)

املسيرة) ( بصفتها) هن1ن  خدوجة 

ال1ح6دة للشركة ملدة غير محدودة.

من) تبتدئ  (: االجتماع6ة) السنة 

فاتح وناور و تنتهي في)31)ديسمبر.

باملحكمة) تم  (: القا 1ني) اإلوداع 

بتاريخ) با زكان  االبتدائ6ة 

01/06/2021)تحت رقم)1225.

545 P

LOUBNA VOLAILLES
شركة ذات مسؤول6ة محدودة 

وعن1ان مقرها االجتماعي شارع 06 
رقم 02 س6دي بلقاس- 83000 

تارودا ت
رقم التق66د في السجل التجاري : 

7791

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القا 1ن) إعداد  تم  04ماي2021)

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

محدودة باملميزات التال6ة):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

مسؤول6ة محدودة.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

تسم6تها بمختصر  االقتضاء)

 LOUBNA VOLAILLES

غرض الشركة بإوجاز):

تاجر اللح1م اململحةاو املبخرة أو)

الجافة أو املبردة،)إلخ بالتفص6ل.

تاجر دواجن أو أرا ب أو الط16ر.

شارع) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
 83000 س6دي بلقاس-) (02 رقم) (06

تارودا ت.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 الشركة) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي):

 500 (: افقير) بن  ج1اد  الس6د 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة.

حصة) (500 (: الس6دة لبنى زويزو)

بق6مة)100)درهم للحصة.
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والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء)
وصفات وم1اطن الشركاء):

عن1ا ه) افقير  بن  ج1اد  الس6د 
الشقة رقم)22)عمارة الزباق رقم)63 

بالقشاش-)83000)تارودا ت.
ز قة) وعن1انها  زويز  لبنى  الس6دة 
 83000 س6دي بلقاس-) (54 رقم) (13

تارودا ت.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء)

وم1اطن مسيري الشركة):
عن1ا ه) افقير  بن  خالد  الس6د 
(- بن1 ة) أوالد  الزراوب  ملريجة  (134

83000)تارودا ت.
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
ماي) (27 االبتدائ6ة بتارودا ت بتاريخ)

2021)تحت رقم)560.
546 P

 MAMOUN SEA AND
MONTAGNE

.S.A.R.L
املقر االجتماعي: شقة 455 عمارة 14 

طريق الخير 1 بنسركاو اكادور
إنشاء شركة

بتاريخ)) عرفي  عقد  بمقت�سى 
القا 1ن) وضع  تم  (03/05/2021
األسا�سي لشركة محدودة املسؤول6ة)

ذات املميزات التال6ة):
 MAMOUN SEA AND (: االسم)

.MONTAGNE  S.A.R.L
هدف الشركة):

ج6ت) كراء) و  املائ6ة  الرياضات 
سكي.

املدة محددة في)99)سنة.
 10.000 الراسمال محدد في مبلغ)
100)حصة من فئة) درهم مقسم الى)
ال1احدة قد تم) درهم للحصة  (100
 50 محمد) ب1رح6م  للس6د  اكتتابها 
 50 حبيب) الكنبا  وللس6د  حصة 

حصة.
التسير):)تم تع6ين الس6د ب1رح6م)
غير) ملدة  للشركة  كمسير  محمد 
محدودة مع إعطائه صالح6ة اإلمضاء)

اإلداري و البنكي منفردا.

لتك1ين) (%5 اقتطاع) وتم  األرباح 

عل6ه) املنص1ص  االحت6اطي  الرص6د 

قا 1 ا.

اإلوداع) تم  القا 1ني  اإلوداع 

لدى) الضبط  بكتابة  القا 1ني 

رقم) باكادورتحت  التجارية  املحكمة 

99810)بتاريخ)28/05/2021.
للخالصة والتذكير

قبال حسن

547 P

FIDUCIAIRE TEMSIA

TEL : 0640109989

 STE INSTITUTION SABIL

ALHOUDA PRIVE
S.A.R.L 

تأسيس شركة دات املسؤول6ة 
املحدودة 

باوت) مؤرخ  عرفي  عقد  بم1جب 

مل1ل)04/11/2019)تم وضع النظام)

املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

مميزاتها تكمن  والتي   املحدودة 

ف6ما ولي)

 STE  INSTITUTION (: التسم6ة)

.SABIL ALHOUDA PRIVE S.A.R

الشركة) غرض  ومكن  (: الغرض)

لحساب) أو  الخاص  لحسابها  س1اء)
أي دولة أخرى) وفي  املغرب  في  الغير 

ف6ما ولي):

مؤسسة للتعل6م الخص1�سي.

مقر الشركة):)بل1ك)06)حي العرب)

أزرو أوت مل1ل.

املدة):)حددت مدة الشركة في)99 

سنة ابتداء)من تاريخ تك1ينها النهائي.

رأسمال) وبلغ  (: الشركة) رأسمال 

إلى) درهم مقسم  (680.000 الشركة)

درهم) (100 ذات) حصة  (6800 ستة)

مكتتبة) ال1احدة،) للحصة  كق6مة 

ومخصصة) كل6ا  الق6مة  ومدف1عة 

للشركاء)اآلت6ة):

الس6د سل6م حسان)6800)حصة.

السنة املال6ة):)تبتدئ في فاتح وناور)

وتنتهي في)31)ديسمبر.

الس6د) الشركة  يسير  (: التس6ير)

سل6م حسان))ملدة غير محدودة.

كتابة) لدى  القا 1ني  اإلوداع  تم 

الضبط باملحكمة االبتدائ6ة با زكان))

عدد) تحت  (07/10/2020 بتاريخ)

.1706/2020

واملسجل بالسجل التجاري تحت)

عدد)21343.
للخالصة والب6ان

املسير

548 P

STE JASMINE SHIPP
العام)) ( الجمع) ( بمقت�سى محضر)

والذي) (05/04/2021 في) املنعقد 

ذات) شركة  تأسيس  بم1جبه  تم 

مسؤول6ة محدودة مميزاتها كالتالي):)

 STE JASMINE (: االسم التجاري)

.SHIPP

مسؤول6ة) ذات  شركة  (: الصفة)

محدودة ذات شريك واحد.)))

الرأسمال):)100.000)درهم.

ح6ث تت1فر):

 1000 االنسة لحل1 واسمين على)

حصة.

الهدف):) قل املستخدمين.

(،328 رقم) عمارة ب8،) (: العن1ان)

شارع الس1�سي،) املختار   اقامة 

عبد الرح6م ب1عب6د،)اكادور.)

فاتح) من  تبتدئ  (: املال6ة) السنة 

وناور إلى)31)ديسمبر من كل سنة.

تسير من طرف االنسة) (: التس6ير)

لحل1 واسمين.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 26/05/2021 في) بأكادور  التجارية 

تحت الرقم الترت6بي)99780.

549 P

Sté GALERIE DE TALBORJT
SARL AU

بم1جب عقد عرفي محرر بتاريخ)

شركة) تأسيس  تم  (18/05/2021

محدودة املسؤول6ة املميزات التال6ة):

 GALERIE DE شركة) (: التسم6ة)

شريك) ذات  ش.م.م  (TALBORJT

وح6د.

الهدف):)ب6ع املنتجات شبه الطب6ة)

-)تح1يل األم1ال.

عمارة) (1 رقم) (: االجتماعي) املقر 

سرور ز قة الش6خ السعدي تالبرجت)

اكادور.

املدة):)99)سنة.

 100.000 (: رأس املال االجتماعي)

1000)حصة من فئة) درهم مجزأ إلى)

100)درهم للحصة ال1احدة.

التس6ير):)دوشاونة سع6د.

السنة االجتماع6ة):)تبتدئ السنة)

االجتماع6ة من فاتح وناور وتنتهي في)

آخر ديسمبر من كل سنة.

وتم اإلوداع القا 1ني لهذا املحضر)

املحكمة) ه6ئة  لدى  الضبط  بكتابة 

 99828 رقم) تحت  باكادور  التجارية 

والسجل التجاري رقم)47651)بتاريخ)

.31/05/2021
من اجل النسخة والب6ان

550 P

 HANSALI SERVICE شركة

MATERIAUX
تأسيس شركة

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة) تأسيس  ثم  ( (19/04/2021

ذات املسؤول6ة املحدودة وخاص6اتها)

كالتالي):

 HANSALI شركة) (: التسم6ة)

.SERVICE MATERIAUX

حي املرس ز قة) (: املقر االجتماعي)

216)رقم)6)الدشيرةالجهادوة.

آل6ات) كراء) (: االجتماعي) الهدف 

البناء.

في) حدد  (: الشركة) رأسمال 

على) مقسمة  درهم  (100.000 مبلغ)

1000من فئة)100درهم.

تس6ير الشركة):)وتم تس6ير الشركة)

من طرف الس6دعبد امل1من حنصالي.
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بكتابة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
االبتدائ6ة) املحكمة  لدى  الضبط 
و1م) (1178 رقم) تحت  ال زكان 
26/05/2021.)السجل التجاري رقم)

.23399
امضاء

551 P

LA SOCIETE HOTCOLIS
SARL

شقة رقم 414، عمارة ك1 كا
ز قة اب1 فيراس الهمداني

الحي املحمدي، اوالد تاومة
اقل6م تارودا ت

تأسيس
بتاريخ عرفي،) عقد   بمقت�سى 
ومسجل بتارودا ت) (2021 ابريل) (02
و1م)17)ماي)2021،)تم وضع القا 1ن)
املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
املحدودة تت1فر على املميزات التال6ة):)

الشركاء):)
ب1تشيش) (: والس6دتان) الس6د 
و1سف واملدن خدوجة واوت اخراز)

مل6كة.
امل1ض1ع):

تتخذ الشركة كم1ض1ع لها اآلتي):
ت1زيع الطرود.)

التجارة الرقم6ة.
 قل السلع والبضائع.

العمل6ات) جم6ع  عامة  وبصفة 
التجارية والصناع6ة و املال6ة املنق1لة)
أو) مباشر  بشكل  املرتبطة  والثابتة 

غير مباشر بم1ض1ع الشركة.
    HOTCOLIS شركة) (: التسم6ة)

ش.)م.م.
رقم) شقة  (: االجتماعي) املقر 
ز قة اب1 فيراس) عمارة ك1 كا،) (،414
اوالد) املحمدي،) الحي  الهمداني،)

تاومة،)اقل6م تارودا ت.
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)
تسج6ل الشركة في السجل التجاري.

رأسمال) حدد  (: الشركة) رأسمال 
درهم مقسمة) (100.000 الشركة ب)
درهم) (100 1000)حصة من فئة) إلى)

م1زعة كتالي):

 333 ( و1سف) ب1تشيش  الس6د 

حصة اجتماع6ة.

الس6دة املدن خدوجة)334)حصة)

اجتماع6ة.

 333 مل6كة) اخراز  اوت  الس6دة 

حصة اجتماع6ة.

املجم1ع)1000حصة اجتماع6ة.

ب1تشيش) الس6د  عين  (: التس6ير)

خدوجة)) املدن  والس6دة  و1سف 

غير) ملدة  وذلك  للشركة  مسيران 

محددة:.

من) تبتدئ  ( (: االجتماع6ة) السنة 

31)ديسمبر من) فاتح وناور و تنتهي في)

كل سنة.

اإلوداع) تم  (: القا 1ني) اإلوداع 

لدى) الضبط  بكتابة  القا 1ني 

املحكمة االبتدائ6ة بتار ودا ت))بتاريخ)

26)ماي)2021)تحث رقم)588.

552 P

Ste KTDIM
 SARL AU

تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 
املحدودة 

و1م) املؤرخ  العرفي  للعقد  طبقا 

شركة) تأسيس  تم  (24/04/2021

  Ste KTDIM  SARL AU(:(تحت اسم

تحمل امل1اصفات التال6ة):

األهداف):

ثالثة) من  اقل  يستقبل  فندق 

اشخاص.)

مقهى باثمان محددة.
رأسمال الشركة):)100.000)درهم)

في ملك الس6د املبارك الدردوري.

حي اكادور ابالز) (: املقر االجتماعي)

اول1ز تارودا ت.

اإلوداع) تم  (: القا 1ني) اإلوداع 

الضبط) بكتابة  للشركة  القا 1ني 

باملحكمة االبتدائ6ة بتارودا ت تحت)
 2021 ماو1) (21 بتاريخ) (438 رقم)

لنفس) التجاري  بالسجل  وسجلت 

وبنفس التاريخ تحت رقم:) ( املحكمة)

.7761
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Ste IKHWANE ATLAGH
 SARL

تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 
املحدودة 

و1م) املؤرخ  العرفي  للعقد  طبقا 

شركة) تأسيس  تم  (24/04/2021

  Ste IKHWANE (: اسم) تحت 

ATLAGH SARL))تحمل))امل1اصفات)

التال6ة):

األهداف):

محطة وق1د الس6ارات.
رأسمال الشركة):)100.000)درهم)

  (%  50( اتالع) عمر  الس6د  ملك  في 

وعبد هللا اتالع))50 %)

تاوز د) دوار  (: االجتماعي) املقر 

جماعة اساكي تارودا ت.

اإلوداع) تم  القا 1ني:) اإلوداع 

الضبط) بكتابة  للشركة  القا 1ني 

باملحكمة االبتدائ6ة بتارودا ت تحت)
 2021 ماي) (21 بتاريخ) (437 رقم)

لنفس) التجاري  بالسجل  وسجلت 

(: املحكمة وبنفس التاريخ تحت رقم)

.7759
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EARLY PEOPLE
SARL

تـأسـيـس شــركة
بتأريخ) ( عرفي) عقد  بمقت�سى 
القا 1ن) وضع  تم  (24/05/2021

املسؤول6ة) ذات  لشركة  التاسي�سي 

املحدودة تحمل الخصائص التال6ة):

EARLY PEOPLE(:(الـتـسـم6ـــــــــــــــة

رقم) تجزئة  (: االجـتـماعــي) الـمـقر 

 1 رقم) شقة  (813 رقم) شارع  (743

الطابق األول حي املسيرة اكادور.

السلع) وتصن6ع  ب6ع  (: الـمـ1ضـــــ1ع)

الحرف6ة,)التجارة االلكترو 6ة.

مــــــدة الشركــــــة):)99)سنة.)
رأسمـــال الشركـــة):)100.000.

 CLAIRE الس6دة) (: الـتسـ6ـير)

SUSAN DEACON)؛

.CARA LOUISE MILES(الس6دة

لدى) القا 1ني  اإلوداع  تم  لقد 

التجارية) باملحكمة  الضبط  كتابة 

بتاريخ) (99933 رقم) تحت  الكادور 
التجاري) رقم سجلها  (01/06/2021

ه1):)47665.

555 P

EL MACHAOUD TRANS
Sarl AU

Au(capital(de 100.000 Dhs

Siège(social : N° 86 RUE 36

HAY AMHAIRICH GUELMIM

ICE : 002830332000061

تأسيس
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة) تأسيس  تم  (،06/05/2021

بشريك) املحدودة  املسؤول6ة  ذات 

وح6د))باملميزات التال6ة):

 EL MACHAOUD (: التسم6ة)

TRANS

امحيريش) بحي  (: االجتماعي) املقر 
ز قة)36)رقم)86)كلم6م).

درهم) (100.000 (: الرأسمـــــــــــــال)

فئة) من  حصة  (1000 على) مقسمة 

100)درهم.

املش1ظ)) عزيز  الس6ـــــــــــد 

1000حصة

:) قل البضائع لحساب) الهـــــــــــــــــدف)

الغير.

املسير القا 1ني):)عزيز املش1ظ.))

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

بتاريخ) ( بكلم6م) االبتدائ6ة 

رقم)) تحت  (20/05/2021

.198/2021

556 P

Sté EXPERT MBHR
SARL AU

بم1جب عقد عرفي محرر بتاريخ)

شركة) تأسيس  تم  (14/10/2020

محدودة املسؤول6ة))املميزات التال6ة):

 EXPERT MBHR(التسم6ة):)شركة

ش.م.م ذات شريك وح6د.
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الهدف):)التجارة))العامة)-)أشغال)
م1اد) ب6ع  (– مختلفة) وأعمال  البناء)

التجم6ل.
املقر االجتماعي):)رقم)C17))إقامة)

الخ1ارزمي)4)ت6ل6ال اكادور.)
املدة):)99)سنة.

 100.000 (: رأس املال االجتماعي)
1000)حصة من فئة) درهم مجزأ إلى)

100)درهم للحصة ال1احدة.
التس6ير):)متمر حمزة.

السنة االجتماع6ة)):)تبتدئ السنة)
االجتماع6ة من فاتح وناور وتنتهي في)

آخر ديسمبر من كل سنة.
وتم اإلوداع القا 1ني لهذا املحضر)
املحكمة) ه6ئة  لدى  الضبط  بكتابة 
 99829 رقم) تحت  باكادور  التجارية 
والسجل التجاري رقم)47653)بتاريخ)

.31/05/2021
من اجل النسخة والب6ان

557 P

C.A CONSEIL

  Siège social : 97, 1ER ETAGE, AVENUE

 MANSOUR DAHBI, CITE DAKHLA

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

E-mail(:(cabinet_arrad@yahoo.fr

Agadir

STE FAMYS GESTION
SARL

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
والذي) (18/05/2021 في) املنعقد 
ذات) شركة  تأسيس  بم1جبه  تم 

مسؤول6ة محدودة مميزاتها كالتالي):
 FAMYS GESTION (: سم) اال 

 SARL STE
مسؤول6ة) ذات  شركة  (: الصفة)

محدودة.
الرأسمال):)100.000)درهم.)

الهدف):)مشغل املطاعم واملقاهي.
العن1ان):)قطعة رقم)02)في منطقة)

خل6ج البلميرز ف1 تي اكادور.
السنة املال6ة):)لتبدأ من فاتح وناور)

إلى)31)ديسمبر من كل سنة.
:)تسير الشركة من طرف) التس6ير)
مريم) والس6دة  فهد  عطاف  الس6د 

السع6دي.)

باملحكمة)) القا 1ني  اإلوداع  تم 
 31/05/2021 في) باكادور  التجارية 
السجل التجاري) (99822 تحث رقم)

رقم)47643. 
558 P

FTAH TEXTILE
S.A.R.L

املقر االجتماعي : محل رقم �سي 23 
تجزئة الهاللي حي ادرار ت6ك16ين 

اكادور
انشاء شركة

بتاريخ)) عرفي  عقد  بمقت�سى 
القا 1ن) وضع  تم  (04/05/2021
األسا�سي لشركة محدودة املسؤول6ة)

ذات املميزات التال6ة):
.FTAH TEXTILE S.A.R.L(:(االسم

املالبس) ب6ع  (: الشركة) هدف 
املستعملة بالتقس6ط او الجملة.

املدة محددة في)99)سنة.)
مبلغ) في  محدد  (: الراسمال)
  1000 الى) مقسم  درهم  (100.000
للحصة) درهم  (100 فئة) من  حصة 
للس6د) اكتتابها  تم  قد  ال1احدة 

بنهروس عبدالفتاح.
التسير):)تم تع6ين الس6د بنهروس)
عبدالفتاح كمسير للشركة ملدة غير)
محدودة مع إعطائه صالح6ة اإلمضاء)

اإلداري والبنكي منفردا.
لتك1ين) (%5 اقتطاع) وتم  األرباح 
عل6ه) املنص1ص  االحت6اطي  الرص6د 

قا 1 ا.
اإلوداع) تم  القا 1ني  اإلوداع 
لدى) الضبط  بكتابة  القا 1ني 
املحكمة التجارية باكادور تحت رقم)

99811)بتاريخ)28/05/2021.
للخالصة والتذكير

قبال حسن

559 P

BOUKHNAFIS شركة
SARL

تأسيس 
بمقت�سى عقد عرفي محرر بأكادور)
بتاريخ)20)ماي)2021)تمت املصادقة)
لشركة) األسا�سي  القا 1ن  على 
محدودة املسؤول6ة ذات الخصائص)

التال6ة): 

 STE BOUKHNAFIS (: التسم6ة)
SARL

املستخدمين) :) قل  الهدف)
ملصلحة الغير.

وتقدوم) الشركات  مع  التعاقد 
الخدمات في املجال الفالحي.

املحاص6ل) كل  واستغالل  تط1ير 
الزراع6ة والغرس.

 IHCHACH (: االجتماعي) املقر 
.SIDI BIBI BIOUGRA - SIDI BIBI

رأسمال الشركة):)حدد الرأسمال)
درهم) (10.000 مبلغ) في  االجتماعي 
مقسمة إلى)100)حصة اجتماع6ة من)

فئة)100)درهم لل1احدة في ملك):
حصة) (20 امازغ) املداني  الس6د 

اجتماع6ة.
حصة) (20 امازغ) احمد  الس6د 

اجتماع6ة.
حصة) (20 امازغ) سع6د  الس6د 

اجتماع6ة.
حصة) (20 الس6د مصطفى امازغ)

اجتماع6ة.
حصة) (20 امازغ) حسن  الس6د 

اجتماع6ة.
املدة):)99)سنة.)

امازغ) احمد  الس6د  (: التس6ير)
والس6د سع6د امازغ.

وناور) (01 :)من) السنة االجتماع6ة)
إلى)31)ديسمبر.

كتابة) لدى  القا 1ني  اإلوداع  تم 
ا زكان) االبتدائ6ة  باملحكمة  الضبط 
(: رقم) تحت  (28/05/2021 بتاريخ)

.1208
560 P

 SOCIETE CASTLE SUD
NEGOCE
 SARL AU

تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 
املحدودة شريك وح6د

بمقت�سى العقد العرفي املؤرخ في)
24)ماو1)2021)تمت ص6اغة القا 1ن)
املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ذات) وح6د  شريك  املحدودة 

الخصائص التال6ة):

اسم) تحمل  الشركة  (: التسم6ة)

ذات) شركة  س6د  ك1ص») «كاستل 

املسؤول6ة املحدودة شريك وح6د.

الهدف االجتماعي):)االستيراد.

 1525 رقم) (: االجتماعي) املقر 

مكتب رقم)5)حي السالم اكادور.

املدة):)محددة في)99)سنة.

مبلغ) في  محدد  (: الراسمال)

 1000 إلى) مقسم  درهم  (100.000

درهم) (100 ب) اجتماع6ة  حصة 

للحصة ال1احدة مقسمة كما ولي):

 1000 الع1اد) اوت  السالم  عبد 

حصة.

 01 تبدأ من) (: السنة االجتماع6ة)

وناور وتنتهي في)31)ديسمبر.)

باملحكمة) تم  (: القا 1ني) اإلوداع 

التجارية باكادور و1م)01)و1 16)2021 

تحت رقم99938.
مقتطف قصد االشهار

561 P

FIDUCIAIRE TEMSIA

TEL : 0640109989

STE CHRIT TOUR
S.A.R.L

تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 

باوالد) بم1جب عقد عرفي مؤرخ 

تم) (06/05/2021 بتاريخ) تاومة 

ذات) لشركة  األسا�سي  النظام  وضع 

تكمن) والتي  املحدودة  املسؤول6ة 

مميزاتها ف6ما ولي):

 STE CHRIT TOUR (: التسم6ة)

S.A.R.L

الشركة) غرض  ومكن  (: الغرض)

لحساب) أو  الخاص  لحسابها  س1اء)
أي دولة أخرى) وفي  املغرب  في  الغير 

ف6ما ولي):

 قل املستخدمين لحساب الغير):

جماعة) مركز  (: الشركة) مقر 

الكف6فات اوالد تاومة تارودا ت.

املدة):)حددت مدة الشركة في)99 

سنة ابتداءا من تاريخ تك1ينها النهائي.
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رأسمال) وبلغ  (: الشركة) رأسمال 
إلى) درهم مقسم  (100.000 الشركة)
1000)حصة ذات)100)درهم كق6مة)
ومدف1عة) مكتتبة  ال1احدة،) لحصة 

الق6مة كل6ا ومخصصة للشركاء):)
الس6د اشريط عبد السالم)1000 

حصة.
فاتح) في  تبتدئ  (: املال6ة) السنة 

وناور وتنتهي في)31)ديسمبر.
الس6د) الشركة  يسير  (: التس6ير)
غير) ملدة  السالم  عبد  اشريط 

محدودة.)
كتابة) لدى  القا 1ني  اإلوداع  تم 
اإلبتدائ6ة) باملحكمة  الضبط 
 26/05/2021 بتاريخ) بتارودا ت 
واملسجلة) (556/2021 عدد) تحت 

بالسجل التجاري تحت رقم)7783.
للخالصة والب6ان

املسير

562 P

DAHMANIA IRRIGATION 
شركة ذات مسؤول6ة محدودة

وعن1ان مقرها االجتماعي س6دي)
حماد جماعة اكلي تارودا ت

رقم التق66د في السجل التجاري : 
7769

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القا 1ن) (2021 مارس) (19
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

محدودة باملميزات التال6ة):
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) دات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
تسم6تها) بمختصر  االقتضاء)

 DAHMANIA IRRIGATION
غرض الشركة بإوجاز):

تاجر معدات الري والسقي.
تاجر املنتجات املحل6ة.

مقاول في التعبئة والتغل6ف.
س6دي) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 

حماد جماعة اكلي تارودا ت.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 الشركة) رأسمال  مبلغ 
درهم،)مقسم كالتالي):

 200 (: العبدائمي) محمد  الس6د 
حصة بق6مة)100)درهم للحصة.

(: العبدائمي) عبدالرحمان  الس6د 
200حصة بق6مة)100)درهم للحصة.)
  200 (: العبدائمي) رجاء) الس6دة 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة.
العبدائمي):) العزيز  عبد  الس6د 
درهم) (100 بق6مة) حصة  ( (200

للحصة.
  200 (: الس6د ابراه6م العبدائمي)

حصة بق6مة)100)درهم للحصة.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء)

وصفات وم1اطن الشركاء):
(: الس6د محمد العبدائمي عن1ا ه)

اوت دحمان اكلي تارودا ت.
العبدائمي) الرحمان  عبد  الس6د 
العل1ي) ف6ال  (06 رقم) (: عن1ا ه)

املحاوطة تارودا ت.
(: العبدائمي عن1انها) الس6دة رجاء)

رقم)60)ف6ال العل1ي تارودا ت.
العبدائمي) العزيز  عبد  الس6د 
عن1ا ه):)دوار اوت دحمان أوالد عي�سى)

تارودا ت.
العبدائمي) ابراه6م  الس6د 
عن1ا ه):)دوار اوت دحمان أوالد عي�سى)

تارودا ت.
والعائل6ة) الشخص6ة  -األسماء)

وم1اطن مسيري الشركة):
اوت) (: العبدائمي) محمد  الس6د 

دحمان اكلي تارودا ت.
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
ماي) (24 االبتدائ6ة بتارودا ت بتاريخ)

2021)تحت رقم)443.
563 P

شركة دراركة بارا
رأسمالها : 100.000 درهم
38 حي الهناء دراركة أكادور

تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 
املحدودة

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
تم إحداث القا 1ن) (،2021 ماي) (05
املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
املحدودة من طرف امل1قعين للعقد،)

خصائصها كالتالي :

التسم6ة):)دراركة بارا.

الهناء) حي  (38 (: اإلجتماعي) املقر 

دراركة أكادور.

امل1اد) ب6ع  (: اإلجتماعي) الهدف 

واملعدات الطب6ة والشبه الطب6ة.
(: في) حدد  الشركة  مال  رأس 

 1000 إلى) مقسم  درهم  (100.000

للحصة) درهم  (100 فئة) من  حصة 

ال1احدة وملكها كل من):

 300 حسناء) القبلت  الس6دة 

حصة.

الس6دة افقير محمد)700)حصة.

ع6نت الس6دة القبلت) (: التس6ير)

ملدة) للشركة  وح6دة  مسيرة  حسناء)

غير محدودة.

من فاتح وناور إلى) (: السنة املال6ة)

31)ديسمبر.

لدى) القا 1ني  اإلوداع  تم  لقد 

بتاريخ) بأكادور  التجارية  املحكمة 

 -  99792 رقم) تحت  (27/05/2021

السجل التجاري):)47601.

564 P

 BEN HASSAN DE

CONSTRUCTION
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

 الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها االجتماعي رقم 37 

باملركب التجاري حي االداري أوالد 

 تاومة تارودا ت
رقم التق66د في السجل التجاري 

7767

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القا 1ن) إعداد  تم  ( (2021 ماي) (3

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة):

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

 BEN ( تسم6تها) بمختصر  االقتضاء)

.HASSAN DE CONSTRUCTION

غرض الشركة بإوجاز):
-تاجرفي م1اد البناء)بالتقس6ط.

واالشغال) البناء) في  مقاول  (-
املختلفة.

-)مفاوض.
 37 رقم) (: عن1ان املقر االجتماعي)
اوالد) ( االداري) التجاري حي  باملركب 

تاومة-)تارودا ت املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة) رأسمال  مبلغ 
100.000.00)درهم،)مقسم كالتالي):

(: اوتزروالت) محمد  الس6د 
درهم) (100 بق6مة) 1000حصة 

للحصة.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء)

وصفات م1اطن الشركاء):
 الس6د محمد اوتزروالت))عن1ا ه):
جنان املحالوي باب الزركان تارودا ت.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء)

وم1اطن مسيري الشركة):
 الس6د محمد اوتزروالت عن1ا ه)):
جنان املحالوي باب الزركان تارودا ت.
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
ماي) (24 االبتدائ6ة بتارودا ت بتاريخ)

2021)تحت رقم)444.
565 P

بنيحي للتجارة
   إعالن عن تأسيس

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
حررت) بب16كرى  (2021/05/05
ق1ا ين شركة ذات مسؤول6ة محدودة)

خصائصها كالتالي):
 STE للتجارة) بن6حي  (: االسم)

.BENYAHYA NEGOCE
األهداف):)شراء)و ب6ع جم6ع م1اد)
البقالة))األعشاب واملنتجات الغذائ6ة)

العامة.
تجزئة تيرست) (: املقر االجتماعي) (

رقم)51)ب16كرى.
 100.000 (: االجتماعي) الرأسمال 
سهم من) (((1000 إلى) درهم مقسمة 
الس6د) ها  ن م وملك  التي  درهم،) (100
واسين) د  والس6 (%90 بن6حيى) جامع 

بن6حيى)%10.
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التس6ير):)جامع بن6حيى.
اإلوداع القا 1ني))):)تم اإلوداع لدى)
بتاريخ) ( با زكان) االبتدائ6ة  املحكمة 

2021/05/19)تحت رقم1129.
566 P

 BIOVEGETALE MAROC
تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة
في) املؤرخ  للعقد  طبقا 
شركة) تأسيس  تم  (21/05/2021
بالخصائص) املسؤول6ة  محدودة 

التال6ة):))
 BIOVEGETALE (: االسم)

.MAROC SARL AU
 MARCHANDS (: الهدف)
 DE PRODUITS  AGRICOLES
 / IMPORTATION ET

.EXPORTATION
 100.000 املجم1عة):) رأسمال 

ردهم.))
التس6ير:))الس6د))محمد اب1رك.

ادوز) دوار  (:( االجتماعي) املقر 
اساع1د اوت بها امالل الصفا ب16كرا.

املدة):))99)سنة.
للمجم1عة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
باملحكمة) التجاري  بالسجل 
 1227 رقم) تحت  االبتدائ6ة ال زكان 

بتاريخ)01/06/2021.
567 P

STE ARGACOS NATURAL
SARL

 SECTEUR 02 HAY(ALI 
 OUAHMANE 80350
TARRAST INEZGANE

تأسيس شركة  ذات املسؤول6ة 
املحدودة   

بأوت) مؤرخ  عرفي  عقد  بم1جب 
مل1ل)04/05/2021)تم وضع النظام)
املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
مميزاتها) تكمن  والتي  ( ( املحدودة)

ف6ما ولي):
 STE ARGACOS (: التسم6ة)

.NATURAL S.A.R.L

الشركة) غرض  وكمن  (: الغرض)
لحساب) أو  الخاص  لحسابها  س1اء)
أي دولة أخرى) وفي  املغرب  في  الغير 

ف6ما ولي):
تس1يق زيت االركان.

و1جد مقر الشركة) (: مقر الشركة)
باملنطقة)02)حي علي واحمان)80350 

تراست ا زكان.)
املدة):)حددت مدة الشركة في)99 

سنة ابتداء)من تاريخ تك1ينها النهائي.
رأسمال) وبلغ  (: الشركة) رأسمال 
إلى) درهم مقسم  (100.000 الشركة)
1000)حصة ذات)100)درهم كق6مة)

لحصة ال1احدة):
 250 أوتزكريت) السع6د  الس6د 

حصة.
الس6دة فاضمة أك1ز)250)حصة.

 250 محند) اوت  ابراه6م  الس6د 
حصة.

الس6د محمد ال1ردي)250)حصة.
فاتح) في  تبتدئ  (: املال6ة) السنة 

وناور وتنتهي في)31)ديسمبر.
السع6د) الشركة  يسير  (: التس6ير)

أوتزكريت ملدة غير محدودة.
القا 1ني لدى كتابة) تم اإلوداع  (
ا زكان) االبتدائ6ة  باملحكمة  الضبط 
رقم) تحت  (01/06/2021 بتاريخ)

.1228
للخالصة والب6ان

املسير

568 P

 Création(de(société –
 Comptabilité – Fiscalité –

 Conseil(Juridique –Etude(de
  projet –Gestion(financière
 Avenue Hassan II Les chalets

 Imm.OUCHBANI 2éme Etage En
 face(de(la(mosquée(ALIMAM

 ALJAZOULI BIOUGRA
CHTOUKA AIT BAHA

 – PATENTE : 48 815038 
 - IF : 40224158 

   R.C : 34 262  INZEGANE  -
GSM : 06 61876311

 AUTOاوطو ايكول  ابو ض
ECOLE ABOD
إعالن عن تأسيس

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
حررت) اعميرة  باوت  (23/04/2021
ق1ا ين شركة ذات مسؤول6ة محدودة)
خصائصها كالتالي):))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
ض اب1  ( اوك1ل) اوط1  (: االسـم)

 .AUTO ECOLE ABOD
األهداف):)مدرسة تعل6م الس6اقة.
الطاوس) دوار  (: االجتماعي) املقر 

اوت اعميرة اشت1كة اوت باها.
 100.000 (: االجتماعي) الرأسمال 

درهم.
التس6ير:)ابع1ض محمد.

اإلوداع القا 1ني):)تم اإلوداع لدى)
بتاريخ) با زكان  االبتدائ6ة  املحكمة 

27/05/2021)تحت رقم)1202.
569 P

شــركة أويديكس فارما
ش.م.م. ش.و

 SOCIETE AWEDEX PHARMA. »
« SARL AU

رأس مالها : 100.000 درهم
كراج رقم 5 بل1ك 17 شارع أم الرب6ع 

حي ت6ل6ال ت6ك1ين أكادور
 إعالن عن تأسيس شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة ش.و 
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
22))مارس)2021،)تم إحداث القا 1ن)
املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  ( املحدودة)
خصائصها) من طرف امل1قع للعقد،)

كالتالي):
التسم6ة):))شــركة أويدوكس فارما)

.STE AWEDEX PHARMA
 5 رقم) كراج  (: االجتماعي) املقر 
ت6ل6ال) الرب6ع حي  شارع أم  (17 بل1ك)

ت6ك1ين أكادور.)
ت1زيع) (: االجتماعي) الهدف 
ومستحضرات) التجم6ل  منتجات 
والتصدور.))) اإلستيراد  التجم6ل.)
 DISTRIBUTION DE PRODUITS
 PARAPHARMACEUTIQUES ET
 COSMETIQUE. IMPRTATION ET

.EXPORTATION

(: في) حدد  الشركة  مال  رأس 

 1000 إلى) مقسمة  درهم  (100.000

للحصة) درهم  (100 فئة) من  حصة 

ادجدي) الس6د  وملكها  ال1احدة 

سع6د):)1000)حصة.

ادجدي) الس6د  عين  (: التس6ير)

غير) ملدة  للشركة  مسير  سع6د 

محدودة.

من فاتح وناور إلى) (: السنة املال6ة)

31)ديسمبر.

لدى) القا 1ني  اإلوداع  تم  لقد 

بتاريخ) بأكادور  التجارية  املحكمة 

 -  99803 رقم) تحت  (27/05/2021

السجل التجاري47611.

570 P

AZRINE TRANS
SARL 

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

 AZRINE للشركة) ( التأسي�سي)

 100.000 رأسمالها) (،TRANS SARL

االجتماعي) باملقر  املنعقد  درهم،)

قرر) (،18/03/2021 بتاريخ) للشركة 

الشركاء)ماولي):

 36 رقم) كراج  (: الشركة) مقر 

املستخرج من املنزل ال1اقع ببل1ك س)

رقم)47)بحي بيزماون اغروض اكادور.

 100.000 في) حدد  املال  رأس  (

حصة) (1000 ( إلى) مقس1مة  درهم 

من فئة)100)درهم ال1احدة وم1زعة)

كالتالي):

مبارك ازرين):)340)حصة)؛)

عبدهللا ب1لفرى):)330)حصة)؛

سع6د صبار):)330)حصة.)))))))))))))

امل1ض1ع):)من أهداف الشركة):

للبضائع) والدولي  ال1طني  النقل 

لحساب الغير.

ازرين) مبارك  يعتبر  ( (: التس6ير)

  AZRINE TRANS للشركة) مسيرا 

SARL))ملدة غير محدودة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التسج6ل بالسجل التجاري.
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القا 1ني) اإلوداع  تم  (: اإلوداع)

بمدونة) التجارية  املحكمة  لدى 

تحت) (01/06/2021 بتاريخ) أكادور 
التجاري) السجل  (99924 ( ( رقم)

رقم)47655.

571 P

شركة

 AGAFOR FOURNITURES 

DIVERS
 SARL AU

إعالن عن تأسيس 

محرر) عرفي  عقد  بمقت�سى 

تمت) (،2021 ماي) ( (19 بأكادور بتاريخ)

األسا�سي) القا 1ن  على  املصادقة 

ذات) املسؤول6ة  محدودة  لشركة 

الخصائص التال6ة):)

 STE AGAFOR (: التسم6ة)

 FOURNITURES DIVERS SARL

  .AU

السلع) شراء) التفاوض/) (: الهدف)

الصفقات) في  املشاركة  (/ املتن1عة)

العم1م6ة)/)أعمال أخرى.))

 N°66 LOTS (: االجتماعي) املقر 

 MOHAMED CHOUIK CENTRE

.SIDI BIBI BIOUGRA

رأسمال الشركة):)حدد الرأسمال)

درهم) (100.000 مبلغ) في  االجتماعي 

حصة اجتماع6ة) (1000 مقسمة إلى)

100)درهم لل1احدة في ملك) من فئة)

 1000 (: ب1جمعاوي) ( عصام) الس6د 

حصة اجتماع6ة.

املدة):)99)سنة.)

عصام)) ( الس6د) التس6ير 

ب1جمعاوي.

السنة االجتماع6ة):)من فاتح وناور)

إلى)31)ديسمبر.

كتابة) لدى  القا 1ني  اإلوداع  تم 

االبتدائ6ة) باملحكمة  الضبط 

تحت) (28/05/2021 بتاريخ) ا زكان 

رقم)1207.

572 P

ائتما 6ات أوت مل1ل

فــــــــ6كــــام-ك1نس6لتينك

4)عمارة الصدوق الطابق الثاني شارع الحسن)

الثاني أوــت مــلـــ1ل والوـة أكــــــادور

10عمارة جمال الطابق الثاني شارع القصر)

البلدي أكـاد وــر

شركة أڭلو ميرا

ش.ذ.م.م.

             STE  AGLOMIRA -S.A.R.L

تجزئة تالع6نت 1 رقم 245 

القل6عة -  اوت مل1ل

األسا�سي)) القا 1ن  بمقت�سى 

   21/04/2021 ( بتاريخ) التأسي�سي 

تمت) ش.ذ.م.م،) (* ميرا) أڭل1  لشركة 

املصادقة على ما ولي):

التسم6ة)):))تسم6ة الشركة))*)أڭل1)

ميرا)*)ش.ذ.م.م.

املقر) جعل  الشركة):) مقر 

التالي) بالعن1ان  للشركة  االجتماعي 

القل6عة)) (245 رقم) (1 تجزئة تالع6نت)

اوت مل1ل.

تحدود) تم  (: الشركة) رأسمال 

درهم) (100.000 رأسمال الشركة في)

مقسمة إلى)1000)حصة،))100)درهم)

للحصة وم1زعة كاآلتي):

 MME. FADMA الس6دة)

 DHS ( ( ( ( )حصة)  500 GUEZHOUZ

50.000)))درهم)؛

 MR. ABDELLATIF الس6د) (

SABIR  500 حصة))50.000)درهم.

أهداف الشركة):

مقهى.

مطعم)،)ب6تزا)،)سناك.

األص1ل) جم6ع  وتسير  خلق 

وجبات) مقهى،) مطعم،) التجارية،)

خف6فة......الخ.

واستغالل جم6ع محالت)) تنظ6م،)

وفضاءات) الطعامة  تقدوم  بهدف 

الت1زيع.

لألص1ل) أ 1اعه  بشتى  االقتناء)

وكل ماله) ال1كالة،) ،الكراء،) التجارية)

ارتباط مماثل لنشاط الشركة.

التسير املباشر أو غير املباشر لكل)

ماله ارتباط مماثل لنشاط الشركة.

 FADMA الس6دة) ( تعتبر)

ال1ح6دة) املسيرة  (GUEZHOUZ

أڭل1 ميرا ش.ذ.م.م.)ملدة غير) ( لشركة)

محدودة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

.21/04/2021

تم) لقد  (: القا 1ني) اإلوداع 

االبتدائ6ة) املحكمة  لدى  اإلوداع 

با زكان))))بتاريخ)25/05/2021)))تحت))
تحت) التجاري  والسجل  رقم)1176)

رقم)23397.

573 P

 SOCIÉTÉ ALLIANCE

 TRANSPORT& LOGISTIQUE

« »  SATL
  SARL AU

تـأسـيـس شــركة

بتاريخ) ( عرفي) عقد  بمقت�سى 
القا 1ن) وضع  تم  (،21/05/2021

املسؤول6ة) ذات  لشركة  التأسي�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  املحدودة 

تحمل الخصائص التال6ة):

 société Alliance (: ( ( الـتـسـم6ـــــــــــــــة)

.transport&(Logistique

 .» SATL(»((((:(االختصار

تجزئة رقم) ( (: ( الـمـقر االجـتـماعــي)

 1 رقم) شقة  (813 رقم) شارع  (743

الطابق األول))حي املسيرة أكادور.

البضائع) ) قل  (: الـمـ1ضـــــ1ع)

ال1طن6ة والدول6ة  6ابة عن اآلخرين.

مــــــدة الشركــــــة))):)))99))سنة.)
 100.000 ( (: ( ( الشركـــة) رأسمـــال 

درهم.

الـتسـ6ـ6ــــــــــــــــــر)):)الب6دق فؤاد.

لدى) القا 1ني  اإلوداع  تم  لقد 

التجارية) باملحكمة  الضبط  كتابة 

بتاريخ) ( ( (99824 رقم) تحت  ألكادور 
التجاري) رقم سجلها  (31/05/2021

ه1)47645.

574 P

ALLIUM TRADE
شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودةرأسمالها 100.000 درهم

مقرها االجتماعي رقم 14شارع 918 

حي السالم  أكادور

RC 47667

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بأكادور)

تم تأسيس شركة) (،2021 4)ماي) ( في)

ذات) املحدودة  املسؤول6ة  ذات 

الخصائص اآلت6ة):

.ALLIUM TRADE(:(التسم6ة

 Production,( vente (: الهدف)

 et( distribution( de( produits

.alimentaires

شارع) (14 رقم) (: االجتماعي) املقر 

918)حي السالم))أكادور.

املدة):)99)سنة ابتداء)من تأسيس)

الشركة.

درهم) (100.000 (: الرأسمال)

مقسم إلى)1000)حصة من فئة)100 

درهم.

من) تبتدئ  (: االجتماع6ة) السنة 

كل) من  ديسمبر  (31 إلى) وناور  فاتح 

سنة.

بمقت�سى الفصل)15)من القا 1ن)

الس6د) تع6ين  تم  للشركة  األسا�سي 

بغداد واسين كمسيرللشركة ملدة غير)

محدودة.

والتسج6ل) القا 1ني  اإلوداع  تم 

بالسجل التجاري باملحكمة التجارية)

2021)تحت) فاتح و1 16) ( بأكادور و1م)

رقم)99936.

575 P

ANSEM SERVICE  شركة
  SARL

إعالن عن تأسيس 
محرر) عرفي  عقد  بمقت�سى 

بأكادور بتاريخ)23))فبراور)2021)تمت)

األسا�سي) القا 1ن  على  املصادقة 

ذات) املسؤول6ة  محدودة  لشركة 

الخصائص التال6ة):)
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 STE ANSEM (: التسم6ة)
  .SERVICE SARL

الهدف):)وك6ل أعمال.
 2EME ETG (: االجتماعي) املقر 
 IMM 01 APP 27 PROG DYAR

.ANZA AGADIR
رأسمال الشركة):)حدد الرأسمال)
درهم) (100.000 مبلغ) في  االجتماعي 
حصة اجتماع6ة) (1000 مقسمة إلى)
من فئة)100)درهم لل1احدة في ملك):

 500 (: السماللي) جمال  الس6د 
حصة اجتماع6ة.

الس6دة لط6فة ا جار):)500)حصة)
اجتماع6ة.

املدة):)99)سنة.)
التس6ير):)الس6د جمال السماللي.

السنة االجتماع6ة):)من فاتح وناور)
إلى)31)ديسمبر.

لدى) القا 1ني  اإلوداع  تم 
التجارية) باملحكمة  الضبط  كتابة 
تحت) (25/05/2021 بتاريخ) بأكادور 

رقم)99760.
576 P

STE APPEL
 SARL AU

إعـــالن قا ــ1ني
بمقت�سي عقد عرفي املؤرخ بتاريخ)
03/05/2021)بأوت مل1ل))تم تأسيس)
شركة ذات املسؤول6ة))املحدودة ذات)
الخصائص) تحمل  ال1ح6د  املساهم 

التال6ة):
.STE APPEL SARL AU(:(التسم6ة
مست1دع)) ( ( االجتماعي):) املقر 
حي أسايس أزرو) (02 رقم) (05 ببل1ك)

أوت مل1ل.
رأس املال)))):))100.000)ردهم.

املدة):)99)سنة.)
املسير))):))الس6د الحسين زكار.

النشاط)):)مقهى مطعم)-)استيراد)
و تصدور)-))تجارة.

تم اإلوداع القا 1ني لدي املحكمة))
  31/05/2021 بأ زكان) االبتدائ6ة 

تحت رقم)1214.
577 P

 Société  STE A.M.C GLOBAL
SARL

تأسيس شركــة ذات مسؤول6ة 

محدودة

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة) تأسست  (،15/03/2021

ذات مسؤول6ة محدودة بامل1اصفات)

التال6ة):

.STE A.M.C GLOBAL(:(التسم6ة

وتس1يق) تصن6ع  (: امل1ض1ع)

ومستحضرات) الك6م6ائ6ة  املنتجات 

التجم6ل وم1اد التنظ6ف.

مركز) (32 ( رقم) (: املقر االجتماعي)

الح6اة الحي الصناعي اوت مل1ل.

املبلغ) حدد  (: الشركة) رأسمال 

 1000 ( درهم مجزأ إلى) (100.000 ف)

حصة من فئة)100)درهم لل1احدة.

إلى) التس6ير  أسند  (: التس6ير)

ومساعده) أنس  السائح  ابن  الس6د 

ملدة) الحسين  السائح  ابن  الس6د 

للت1ق6ع) بالنسبة  أما  محدودة.) غير 

تلتزم الشركة بت1ق6ع الس6د) البنكي،)

ابن السائح أنس أوالس6د ابن السائح)

الحسين.

تأسيس) من  سنة  (99 (: املدة)

الشركة.

وقد تم اإلوداع القا 1ني بمكتب)

االبتدائ6ة) باملحكمة  الضبط 

تحت) (26/05/2021 بتاريخ) بإ زكان 

الشركة) تسج6ل  وتم  رقم)1187.)

بالسجل التجاري تحت رقم)23413.

578 P

AFLA IGHIR NÉGOCE 
التأسيس

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة) تأسيس  تم  (،29/04/2021

مميزاتها) (، محدودة) مسؤول6ة  ذات 

كما ولي):

 Afla( ighir ش.ذ.م.م.) (: التسم6ة)

.négoce

امل1ض1ع):)مطعم.

ادرار) حي  (: االجتماعي) مقرها 

تك1ين) الثاني  الشطر  رقم)1310)

أكادور.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيسها النهائي.

الرأسمال):)100.000)درهم.

الس6د) (: الشركة) في  املساهم1ن 

والس6د إبراه6م اوت) الحسين وه6ا،)

الباشا.

اوت) إبراه6م  الس6د  (: اإلدارة)

الباشا.

فاتح) من  تبتدئ  (: املال6ة) السنة 

وناور الى)31)ديسمبر من كل سنة.

لدى) القا 1ني  اإلوداع  تم 

التجارية) باملحكمة  الضبط  كتابة 

تحت) (26/05/2021 بتاريخ) بأكادور 

رقم)99788.

579 P

cabinet sabconsulting

STE RELATION LOURDS

تأسيس شركة
 29 طبقا للعقد العرفي املؤرخ ب)

شركة) تأسيس  تقرر  (2021 أبريل)

بامل1اصفات اآلت6ة):

 STE RELATION (: التسم6ة)

.LOURDS

محدودة) شركة  (: الشكل)

املسؤول6ة.

ب1جدور) بل1ك  (: االجتماعي) املقر 

رقم)65)تمدود الداخلة أكادور.

رأس املال):)100.000)درهم.

املسير):)أحمد ره1ات.

من فاتح وناور إلى) (: السنة املال6ة)

31)ديسمبر.

الضبط) كاتب  لدى  اإلوداع  تم 

 28 للمحكمة التجارية بأكادور بتاريخ)

ماي)2021)رقم اإلوداع)99809.

580 P

شركة زيطا للدراسات، الخبرة 

واإلنجاز
شركة محدودة املسؤول6ة
رأسمالها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : الطابق األول رقم 

129 ز قة وجدة الحي الصناعي - 

أكادور

تأسيس
بمقت�سى القا 1ن األسا�سي املؤرخ)

2021)بأكادور،)تم تأسيس) 3)ماي) في)

صفاتها) املسؤول6ة  محدودة  شركة 

كما ولي):

:)شركة زيطا للدراسات) التسم6ة)

واختصارا) الخبرة واإل جاز ش.م.م.) (-

.Z2ER

باختصار الشركة تهدف) (: الهدف)

أساسا في املغرب كما في خارجه إلى):

للبناء) العامة  التقن6ة  الدراسات 

واألشغال العم1م6ة.

دراسات الطرق والطرق الس6ارة،)

النقل والل1جيست6ك.
األول) الطابق  (: االجتماعي) املقر 
ز قة وجدة الحي الصناعي) (129 رقم)

-)أكادور.

الرأسمال):)حدد رأسمال الشركة)

درهم مائة ألف درهم) (100.000 في)

مقسمة إلى)1000)حصة ألف حصة)

لل1احدة مقسمة) درهم  (100 بق6مة)

كالتالي):

 500 (: رض1ان) وك6ل  أب1  الس6د 

حصة.

 500 (: و1سف) فار�سي  الس6د 

حصة.

املجم1ع):)1000)حصة.

تارخ) من  ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التسج6ل بالسجل التجاري باستثناء)

حالة التمدود أو الفسخ املسبق.

من فاتح وناور إلى) (: السنة املال6ة)

31)ديسمبر من كل سنة.

وك6ل) أب1  الس6د  عين  (: التس6ير)
و1سف) فار�سي  والس6د  رض1ان 

هشام مسرين للشركة وذلك ملدة غير)

محدودة.
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باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

التجارية بأكادور بتاريخ)25)ماي)2021 

تحت رقم)99757.

581 P

دو1ان األستاذ ادريس سالوي

م1ثق بتارودا ت

شارع الحسن الثاني عمارة الخ6اطي الطابق)

األول تارودا ت

شركة تفوكت برومو

TAFOUKT PROMO

شركة ذات مسؤول6ة محدودة

رأسمالها : 10.000 درهم

مقرها االجتماعي : تارودا ت جنان 

ز ب1حة رقم 149 باب الخميس

تلقاه) ت1ث6قي  عقد  بمقت�سى 

م1ثق) سالوي  إدريس  األستاذ 

 2021 أبريل) (16 بتاريخ) بتارودا ت 

املسؤول6ة) ذات  الشركة  تأسست 

املحدودة بالخاص6ات التال6ة):

بروم1) تف1كت  شركة  (: التسم6ة)

.TAFOUKT PROMO

الهدف):)اإلنعاش العقاري.

تارودا ت جنان) (: املقر االجتماعي)

ز ب1حة رقم)149)باب الخميس.

الرأسمال):)10.000)درهم مقسمة)

لكل) درهم  (100 حصة،) (100 إلى)

حصة.

امغار) محمد  الس6د  (: التس6ير)

وول6د امغار كمسرين للشركة بت1ق6ع)

أحادي.

:)محمد امغار) الت1ق6ع االجتماعي)

أو ول6د امغار.

باملحكمة) تم  (: القا 1ني) اإلوداع 

 393 االبتدائ6ة بتارودا ت تحت رقم)

و1م)6)ماي)2021.

 7711 رقم) التجاري  السجل 

تارودا ت.
لإلوداع والنشر

األستاذ إدريس سالوي

582 P

STE STC HAKKI
رأسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : دوار ك1حاوز 
انشادن اشت1كة آوت باها

شركة ذات املسؤول6ة املحدودة
ذات الشريك ال1ح6د

تأسيس
بمقت�سى عقد عرفي املؤرخ بتاريخ)
12)أبريل)2021)تأسست شركة ذات)
الشريك) ذات  املحدودة  املسؤول6ة 

ال1ح6د وعناصرها كالتالي):
اسم) تحمل  الشركة  (: التسم6ة)

.STC HAKKI
الغرض االجتماعي):)أعمال البناء.

ك1حاوز) دوار  (: االجتماعي) املقر 
انشادن اشت1كة آوت باها.

في) حدد  (: االجتماعي) الرأسمال 
 1000 إلى) مقسم  درهم  (100.000
درهم) (100 بق6مة) اجتماع6ة  حصة 
للحصة ال1احدة مخصصة ل):)حقي)

عبد العالي.
للس6د) خ1ل  واإلمضاء) التس6ير 

حقي عبد العالي.
بكتابة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
املحكمة) ه6ئة  لدى  الضبط 
 1084 رقم) تحت  با زكان  االبتدائ6ة 

بتاريخ)11)ماي)2021.
من أجل النسخة والب6ان

عن املسير

583 P

STE ALGOMEDIA
SARL

شركة ذات مسؤول6ة محدودة
تأسيس

حرر) عرفي  عقد  بمقت�سى  ( (- (1
 2021 ماي) (24 بتاريخ) أكادور  في 
مسؤول6ة) ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدودة لها املميزات التال6ة):
 STE ALGOMEDIA (: التسم6ة)

SARL)ش.م.م.
أعمال) جم6ع  إ جاز  (: الهدف)

الت1اصل واإلشهار.
 70 رقم) (4 :)شقة) املقر االجتماعي)

شارع غا دي حي أكادور.

الرح6م) عبد  الس6د  (: التس6ير)

غير) ملدة  ب1ردوم  ومحمد  بنعلي 

محدودة.

رأسمال الشركة):)100.000)درهم.

لدى) القا 1ني  اإلوداع  تم  ( (- (2

بتاريخ بأكادور  التجارية   املحكمة 

 24)ماي)2021)تحت رقم)99739.
الخالصة لإلشهار

584 P

STE ARROWFISH
SARL

شركة ذات مسؤول6ة محدودة

تأسيس
حرر) عرفي  عقد  بمقت�سى  ( (- (1

 2021 ماي) (10 بتاريخ) أكادور  في 

مسؤول6ة) ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدودة لها املميزات التال6ة):

 STE ARROWFISH (: التسم6ة)

ش.م.م.

الهدف):)استيراد وتصدور وتس1يق)

املنتجات البحرية.

 7 بل1ك) (56 :)رقم) املقر االجتماعي)

بنسركاو أكادور.

التس6ير):)أصبان عبد هللا وواكف)

حسن.

 100.000 (: الشركة) رأسمال 

درهم.

لدى) القا 1ني  اإلوداع  تم  ( (- (2

 28 املحكمة التجارية بأكادور بتاريخ)

رقم) (99817 رقم) تحت  (2021 ماي)

سجل تجاري)47635.
الخالصة لإلشهار

585 P

STE CUIVA
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس
حدد) (: االجتماعي) الرأسمال 

درهم) (100.000 رأسمال الشركة في)

 100 بق6مة) سهم  (1000 إلى) مقسم 

درهم للسهم بحصص مقسمة على)

الشكل التالي):

اودر علي)100.000)درهم.

الشركة) تمارس  (: األهداف)

التراب) جم6ع  في  التال6ة  األهداف 

ال1طني))املغرب).

 قل البضائع للغير.

سنة) (99 في) املدة  حددت  (: املدة)

ابتداء)من تأسيسها.

املقر االجتماعي):)رقم)76/د تجزئة)

أركا ا،)أوت مل1ل.

التس6ير):)عين الس6د ادر ادبطاهر)

للشركة) كمسيرون  حسن  اوبلخير  و 

ملدة غير محددة.

 تم اإلوداع القا 1ني بكتابة الضبط

تحت) با زكان  االبتدائ6ة  باملحكمة 

 2021 ماي) (25 بتاريخ) (1181 رقم)

سجل تجاري رقم)23405)با زكان.

586 P

صيراميكا إيطاليانا سود
تــأسـيـس شـركـة مـحـدودة املـسـؤول6ـة

بمـقـتضـى عقـد عـرفي بتـاريـخ)7)ماي)

األسـا�سي) القـا ـ1ن  وضع  (،2021

ذات) املسـؤول6ـة  املحـدودة  للـشـركـة 

املـ1اصفـات التـال6ــة):

)صيرام6كا إوطال6ا ا) (: ( التــــســمــ6ـــــة)

س1د.

استيراد،) (: املــ1ضـــــ1ع االجــتــمــاعــي)

ذلك) في  بما  البناء) م1اد  ب6ع  شراء،)

التجهيزات) أشكاله،) بجم6ع  البالط 

الصح6ة والحنف6ات.

إ تاج،) استيراد،) ب6ع،) شراء،)

كم1اد) امل1اد  جم6ع  وتمث6ل  تصن6ع 

املرتبطة بشكل مباشر أو غير) البناء)

مباشر بامل1ض1ع أعاله.

العمـل6ـات) كل  عـامـة  وبصفـة 

مبـاشـرة) غ6ـر  أو  مبـاشـرة  املتعـلـقة 

الـعـمل6ـات) بإحدى  جـزئـ6ـا  أو  كـل6ـا 

املذك1رة أعــاله.

املــقــراالجـتـمــاعـي):)تجزئة املستقبل)

رقم)31)الع16ن.

الــمــــــدة):)99)ســنـــة ابـتـــداء)مـن وـ1م)

تـأسـيـسـهــا النـهـائـي.
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حــدد) ( ( (: ( االجـتـمـاعـي) الـرأسـمـال 

للـشــركـة) االجـتـمـاعـي  الـرأســمـال 

إلى) مقـسـم  درهم  (1.000.000 فـي)

فئة))) من  اجتـمـاعـ6ــة  حصـة  (10.000

درهم للـ1احـدة تم تحرير الربع) (100

منها وهي مـقـسـمــة كـالتـالـي):

حصة) (3.300 الس6د كريم بن1ر،)

درهم) (100 فئة) من  اجتماع6ة 

لل1احدة بمبلغ)330.000)درهم.

 3.300 بن1ر) املج6د  عبد  الس6د 

حصة اجتماع6ة من فئة)100))درهم)

لل1احدة بمبلغ)330.000)درهم،

حصة) (3.400 بن1ر) الس6د سمير 

درهم) ( (100 فئة) من  اجتماع6ة 

لل1احدة بمبلغ)340.000)درهم.

وـدوــر الـشـركــة ويـس6ــر) (: الـتــســ6ـ6ـــر)
بن1ر) املج6د  عبد  السادة  ( شـؤو ـهـا)

وسمير بن1ر.

تـبـتــدئ مـن) (: الـسـنــة االجـتــمــاع6ـة)

ديسمبر) (31 ( فاتح وـنــاوــر و تنتـهـي فـي)

مـن كـل ســنـــة.

بمـكتـب) الـقـا ــ1 ــي  اإلوداع  تــم 

االبتدائ6ة) بـاملـحكـمــة  الضـبط 

بالع16ن بـتـاريـخ)20)ماي)2021)))تحـت)
رقــم)1542/21.

587 P

الترا فوراج 
تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة

في)))))))))))) املؤرخ  للعقد  طبقا 

شركة) تأسيس  تم  (،07/04/2021

بالخصائص) املسؤول6ة  محدودة 

التال6ة):))

شركة) ف1راج،) الترا  االسم):)

محدودة املسؤول6ة.

وص6ا ة) األبار  حفر  الهدف):)

معدات الحفر).
 100.000 املجم1عة):) رأسمال 

درهم.

التس6ير:)هادي ابراه6م الكاردو.
لبل1ك) (94 رقم) (: املقر االجتماعي)

ف5)حي داخلة أكادور.

))املدة):))99)سنة.

للمجم1عة) القا 1ني  االوداع  تم 

بالسجل التجاري باملحكمة التجارية)

بتاريخ) ( (99285 ( تحت رقم) ( ( بأكادور)

.26/04/2021

588 P

ار أ  فوراج 
تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة

في)))))))))))) املؤرخ  للعقد  طبقا 

شركة) تأسيس  تم  (،19/05/2021

بالخصائص) املسؤول6ة  محدودة 

التال6ة):))

شركة) ف1راج،) ( أ) ار  االسم):)

محدودة املسؤول6ة.)

وص6ا ة) األبار  حفر  الهدف):)

معدات الحفر.
 100.000 (: املجم1عة) رأسمال 

درهم.
التس6ير:)رسالن كا 1.))

ز قة) (9 رقم) (: االجتماعي) املقر 
رسم1كة حي السالم أكادور.

))املدة):))99)سنة.

للمجم1عة) القا 1ني  االوداع  تم 

بالسجل التجاري باملحكمة التجارية)

بتاريخ) ( (99826 ( تحت رقم) ( ( بأكادور)

.31/05/2021

589 P

فييزا اميكراسيون كروب 
تـأسـيـس شــركة

بتاريخ) ( عرفي) عقد  بمقت�سى 
القا 1ن) وضع  تم  (،2021//07/05

التأسي�سي لشركة محدودة املسؤول6ة)

الخصائص) ال1ح6د تحمل  الشريك))

التال6ة):
ام6كراس16ن) ف6يزا  (: الـتـسـم6ـــــــــــــــة)

كروب.

شركة ذات املسؤول6ة) ( (: الشكل))

املحدودة الشريك ال1ح6د.
للحص1ل) خدمات  (: الـمـ1ضـــــ1ع)

الى) والهجرة  السفر  تأشيرات  على 

الخارج.

ز قة) (4 رقم) (: ( الـمـقر االجـتـماعــي)
(– ( الداخلة) حي  ال1ل6د  بن  خالد 

أكادور.
مــــــدة الشركــــــة))):)99))سنة ابتداء)

من و1م تأسيسها.)
 100.000 ( (: ( ( الشركـــة) رأسمـــال 
حصة من) (1000 درهم مقسم على)
جدو) ( للس6د) ( كلها) ( درهم) (100 فئة)

س6د محمد.)
األربــــــــــــــــــاح))):)وتم اقتطاع نسبة)%)5 
من األرباح))لالحت6اط القا 1ني والباقي)

حسب تقرير الشريك ال1ح6د.
من) الشركة  تسير  (: الـتسـ6ـ6ـــــــــــــر)
طرف الس6دة م1 6ة بنشريق مع كل)

صالح6ات االمضاء.
فاتح) من  (: االجتمـاع6ـة) السنـــة 

وناور إلى)31)ديسمبر.
لدى) القا 1ني  اإلوداع  تم  لقد 
وـ1م) ( بأكادور) التجارية  ( املحكمة)

21/05/2021)تحت رقم)99719.
590 P

أكوا سيافود
تـأسـيـس شــركة

بتاريخ) ( عرفي) عقد  بمقت�سى 
القا 1ن) وضع  تم  (،11/05/2021
التأسي�سي لشركة محدودة املسؤول6ة)

تحمل الخصائص التال6ة):
الـتـسـم6ـــــــــــــــة):)أك1ا س6اف1د.

شركة دات املسؤول6ة) ( (: الشكل))
املحدودة.

لترب6ة األح6اء) مزارع  (: الـمـ1ضـــــ1ع)
املائ6ة.

االستيراد والتصدور.
 8 عمارة) (: االجـتـماعــي) الـمـقر 
مكتب رقم))14)الطابق الرابع)))شارع)

الحسن االول))حي الداخلة))اكادور.
مــــــدة الشركــــــة))):)99))سنة ابتداء)

من و1م تأسيسها.)
 100.000 ( (: الشركـــة) رأسمـــال 
حصة من) (1000 درهم مقسم على)
فئة)100)درهم للحصة))500))حصة)
و500  ( عبد الرحمان) ( للس6د سرود)
فاطمة) بش1ري  للس6دة  حصة 

الزهراء.

األربــــــــــــــــــاح))):)وتم اقتطاع نسبة)%)5 
من األرباح))لالحت6اط القا 1ني والباقي)

حسب تقرير الشركاء.
من) الشركة  تسير  الـتسـ6ـ6ـــــــــــــر:)
الرحمان) عبد  ( الس6د سرود) طرف 

والس6دة بش1ري فاطمة الزهراء.))))
صالح6ات االمضاء):)للس6د سرود)
بش1ري) للس6دة  أو  ( الرحمان) عبد 

فاطمة الزهراء.)
السنـــة االجتمـاع6ـة):)من فاتح وناور)

إلى)31)ديسمبر.
لدى) القا 1ني  اإلوداع  تم  لقد 
وـ1م) بأكادور  التجارية  املحكمة 

25/05/2021))تحت رقم)99769.
591 P

ناصري عبد اللطيف 
إعالن عن تأسيس

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
28/04/2021،)حررت ق1ا ين شركة)
محدودة خصائصها) مسؤول6ة  ذات 

كالتالي):
االسـم):)) اصري عبد اللط6ف.)))))))))
لتعل6م) مؤسسة  (: األهداف)

الس6اقة.
س6دي) حي  (: االجتماعي) املقر 
السع6د الشريف شارع م1الي رش6د))))))))))))))
تجزئة االخالص ب16كرى شت1كة اوت)

باها.
 100.000 (: االجتماعي) الرأسمال 
سهم من) ( (((1000 درهم مقسمة إلى)
الس6د) ها  ن م وملك  التي  درهم،) (100

عبد اللط6ف  اصري))100%.
الس6د عبد اللط6ف) (: التس6ير) (-

 اصري.
اإلوداع القا 1ني):)تم اإلوداع لدى)
بتاريخ) با زكان  االبتدائ6ة  املحكمة 

29/04/2021)تحت رقم)996.
592 P

ساحورال فريت
تأسيس

بتاريخ) ( عرفي) عقد  بمقت�سى 
القا 1ن) وضع  تم  (.2021 ماي) (20
محدودة) لشركة  التأسي�سي 
تحمل) ال1ح6د  ( الشريك) املسؤول6ة 

الخصائص التال6ة):
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الـتـسـم6ـــــــــــــــة):)ساح1رال فريت.
)شركة دات املسؤول6ة) (: ( الشكل)

املحدودة الشريك ال1ح6د.
الـمـ1ضـــــ1ع):)ب6ع وت1زيع البطاطس)

املعدة للقلي و التجارة عم1ما.
الـمـقر االجـتـماعــي)):)رقم)18/663 
ز قة س-ب-ر)96)بل1ك)4)حي تمرسيت)

اوت مل1ل).
مــــــدة الشركــــــة))):)99))سنة ابتداء)

من و1م تأسيسها.
 100.000 ( (: الشركـــة) رأسمـــال 
حصة من) (1000 درهم مقسم على)
)للس6د))محمد) )كلها) 100)درهم) فئة)

ر�سى لحرش.)
وتم اقتطاع نسبة) (: ( ( -األربــــــــــــــــــاح)
لالحت6اط القا 1ني) ( من األرباح) (5  %
والباقي حسب تقرير الشريك ال1ح6د.
من) الشركة  تسير  (: -الـتسـ6ـ6ـــــــــــــر)
طرف الس6د محمد ر�سى لحرش.)مع)

كل صالح6ات االمضاء.
فاتح) من  (: االجتمـاع6ـة) -السنـــة 
وناور إلى)31)دجنبـــــر....)لقد تم اإلوداع)
االبتدائ6ة) ( املحكمة) لدى  القا 1ني 
تحت) (27/05/2021 وـ1م) ( با زكان)

رقم)1200.
593 P

GERADEAUS TRANS
 SARL

 HAY AHMED OUJILAL LAAZIB
EL KOLEA AIT MELLOUL

تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 
املحدودة

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
القا 1ن) إعداد  تم  (،20/05/2021
األسا�سي لشركة محدودة املسؤول6ة)

باملميزات التال6ة):
التسم6ة):)جيرادو ترانس

املستخدمين) :) قل  الغرض)
لحساب الغير.

احمد) حي  (: االجتماعي) املقر 
اوج6الل العزيب القل6عة اوت مل1ل.

حدد) (: اإلجتماعي) الرأسمال 
رأسمال الشركة في عشرة ألف درهم)

] 10.000)درهم[.

التس6ير):)تم تعين الس6د ب1جمعة)

الصالحي،) محمد  والس6د  الصالحي 

كمسيران للشركة ملدة غير محدودة.

اإلوداع) تم  (: القا 1ني) اإلوداع 

القا 1ني للشركة باملحكمة االبتدائ6ة)

تحت) (01/06/2021 بتاريخ) با زكان 

رقم)1234.  

594 P

SOCIETE RIWAKE

AL KHALIJE
 SARL 

تأسيس الشركة
بمقت�سي عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

شركة) تأسيس  تم  (2021/05/19

«رواق الخل6ج»)شركة ذات املسؤول6ة)

الخصائص) تحمل  التي  املحدودة 

التال6ة):

التسم6ـــــــــــة):)شركة رواق الخل6ج.

ذات) شركة  القا 1 6ة:) -الصفة 

املسؤول6ة املحدودة)))

-الهدف االجتماعي:)1))شركة اوراد)

و) التجم6ل  م1اد  تجارة  و  تصدور  و 

العط1ر.

إلى) مقسمة  (100.000 (: رأسمال)

درهم) (100 فئة) من  حصة  (1000

للحصة مجزاة كما ولي):

 1000 (: الحسين) الس6د مشك1ر 

حصة.

-)املـــــــــدة):)99)سنة ابتداءا من تاريخ)

التأسيس.

)من فاتح وناور) (: السنة املال6ــــــــة) (-

إلى)31)دجنبر من كل سنة.

دوار املزار ز قة) املقر االجتماعي:) (-

33)رقم)75)ا زكان اوت مل1ل.

مشك1ر) للس6د  ( التسي6ـــــــــــــــر:) (-

الحسين.

تم) (: القا 1ني) اإلوداع 

با زكان) االبتدائ6ة  باملحكمة 

عدد) تحت  (01/06/2021 و1مه)

1235/2021))رقم السجل)23467

595 P

 SOCIETE SADA

IMMOBILIER
SARL  

العام) الجمع  مداولة  ( بمقت�سى)

ماي)) (19 بتاريخ) املؤرخ  االستثنائي 

رأسمالها) والتي  لشركة  (2021

برقم) الكائنة  درهم  (1.600.000

ودادوة) بل1ك-د-) الثالث  الطابق  (59
امل1ظفين)))تز يت))تقرر))زيادة رأسمال)

إلى) درهم  (100.000 من) الشركة 

1.600.000)درهم.

-تم ا جاز اإلوداع القا 1ني بكتابة)

االبتدائ6ة) املحكمة  لدى  الضبط 

تحت) (27/05/2021 بتاريخ) تيز يت 
رقم)193/2021.

596 P

دو1ان األستاذ لحسن زرك�سي

 STE ITKANE

PROCONSTRUCTIONS
SARL AU

رأسمالها االجتماعي : 1.700.000 

درهم

مقرها االجتماعي : بتجزئة 936 حي 

املحمدي أكادور

IF(N 25016967

ICE : 001975608000048

RC : 36493

)بمقت�سى عقد م1ثق ملحضر) (- (1

جمع عام استثنائي تقرر ما ولي):

وفاة) بعد  الشركة  استمرار 

الشريك ال1ح6د خالد اهزوم بتاريخ)

بمقت�سى عقد إراثة) (،2021 ماي) (14

بال1رثة) (2021 ماي) (27 عدلي بتاريخ)

الشركاء)وهم):

الس6دة فاطمة الزهراء)بختي.

اآلنسة مريم اهزوم،)قاصر.

اآلنسة))منال اهزوم،)قاصر.

الس6د ر�سى اهزوم.

الس6دة منال اهزوم.

الس6دة مل6كة آوت صالح.
القا 1ن) من  و7) (6 البند) تغ6ير 

األسا�سي.

تع6ين الس6د و1سف ب1كشم1د،)
مسير وح6د للشركة ملدة غير محدودة.
قرار تف1يت الحصص االجتماع6ة)
لكل) العائدة  الجاري  والحساب 
بختي) الزهراء) فاطمة  الس6دة  من 
بصفتها الخاصة وبالن6ابة عن ابنتيها)
اهزوم) مريم  اآلنسة  القاصرتين 
ر�سى) الس6د  اهزوم،) منال  واآلنسة 
اهزوم والس6دة منال اهزوم لفائدة)

الس6دة مل6كة آوت صالح.
إسناد صالح6ات اإلجراءات.

تف1يت) تم  م1ثق  عقد  بمقت�سى 
االجتماع6ة) الحصص  جم6ع 
لكل) العائدة  الجاري  والحساب 
بختي) الزهراء) فاطمة  الس6دة  من 
بصفتها الخاصة وبالن6ابة عن ابنتيها)
اهزوم) مريم  اآلنسة  القاصرتين 
ر�سى) الس6د  اهزوم،) منال  واآلنسة 
اهزوم والس6دة منال اهزوم لفائدة)
الس6دة مل6كة آوت صالح مقابل ثمن)
درهم) (4.848.843.46 قدره) إجمالي 

مفصل كاآلتي):
الحصصاالجتماع6ة):)1.487.500 

درهم.
الحساب الجاري):)3.361.343.46 

درهم.
األسا�سي) القا 1ن  ص6اغة  إعادة 

للشركة.
2)-)وتم اإلوداع القا 1ني باملحكمة)
 99942 رقم) تحت  بأكادور  التجارية 

بتاريخ فاتح و1 16)2021.
ملخص للنشر واإلشهار

597 P

STE HIBA BOX
S.A.R.L A.U

شركة محدودوة املسؤول6ة راسمالها 
100.000  درهم

رقم السجل التجاري 17825
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
بأكادور،) (2021 ماي) (19 في) املؤرخ 
املسؤول6ة) ذات  ( الشركة) حل  تقرر 
املحدودة ذات الشريك ال1ح6د مبلغ))
درهم) (100.000 يعادل) رأسمالها 
 311 رقم) االجتماعي  وعن1ان مقرها 
بل1ك أ مجمع أسكا ت6ك16ين))اكادور.
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للشركة ب) التصف6ة  مقر  وحدد 
رقم)311)بل1ك أ مجمع أسكا ت6ك16ين))

و عين الس6د رش6د منتصر)) اكادور,)

 5 شقة) التساعد  بتعاو 6ة  عن1ا ه 

عمارة))أ)4)حي الهدى أكادور كمصفي)

لها.

باملحكمة) القا 1ني  االوداع  تم 

بتاريخ) بأكادور  التجارية 

(،1776 رقم) تحت  (25/05/2021

السجل التجاري رقم)17825 .

598 P

M SAHARA TRANS
SARL AU

املقر االجتماعي: رقم 94 ز قة 03 حي 

السالم كلم6م. 

السجل التجاري رقم: 2967 بكلم6م.

ICE : 002548190000097

تصف6ة شركة التضامن
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

و1م) واملسجل  (11/05/2021

تم عقد الجمع العام) (18/05/2021

 M SAHARA» لشركة) االستثنائي 

TRANS   SARL«))شركة التضامن،)
رأسمالها)100.000،00)درهم،)ح6ث)

تقرر ما ولي):

الحسابات) على  ( املصادقة) (-

النهائ6ة لقفل التصف6ة.

النهائي) القفل  عن  اإلعالن  (-

من) املصفي  ذمة  وإبراء) للتصف6ة 

مهمته.

)وقد تم اإلوداع القا 1ني للشركة)

االبتدائ6ة) باملحكمة  الضبط  بكتابة 

(،20/05/2021 و1م) بكلم6م،)

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((،197/2021 رقم) تحت 

السجل التجاري رقم)2967.                                                                                                     

599 P

KTYA TRADING
SARL AU

املؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سي 

بتاريخ))22/04/2021)با زكان))قررت))

الجمع6ة العامة االستثنائ6ة لشركة)

KTYA TRADING SARL AU))ما ولي):))))

إغالق وتصف6ة كاملة للشركة.
تفريغ اإلدارة إلى املصفي.

تم اإلوداع القا 1ني لدي املحكمة)
  2021/05/18 في) ا زكان  االبتدائ6ة 

تحت رقم))1112.
600 P

KENISMA TRANSPORT
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة ذات 

شريك وح6د
رأسمالها 100.000 درهم

مقرها االجتماعي رقم 7 عمارة 30 
اقامة ب6تي سكن حي املحمدي أكادور

RC 43507
الفسخ السابق ألوا ه للشركة

بمقت�سى قرار غير عادي للشريك)
03ماي) في) بأكادور  ال1ح6داملؤرخ 

2021)لقد تقرر ما ولي.
للشركة) ألوا ه  السابق  الفسخ  (-

ابتدأ من تاريخه.
حمي») «واسين  الس6د) -تع6ين 

مصفي للشركة.
برقم) التصف6ة  مقر  تحدود  (-
حي) سكن  ب6تي  اقامة  (30 عمارة) (7

املحمدي أكادور.
والتسج6ل) القا 1ني  اإلوداع  تم 
بالسجل التجاري باملحكمة التجارية)
بأكادور و1م)27)ماي)2021)تحت عدد)

.99793
ب6ان مختصر

601 P

STE NAJMA IKHWA  شركة
SARL 

شركة ذات مسؤول6ة محدودة  
)التصف6ة النهائ6ة)

تصف6ة  
العام) الجمع  ملحضر  طبقا 
 17/02/2021 في) املؤرخ  االستثنائي 
ذات) شركة  حل  تقرر  ( مل1ل) باوت 
 STE NAJMA املحدودة) ( ( املسؤول6ة)
رأسمالها) مبلغ  (IKHWA SARL
مقرها) وعن1ان  درهم  (100.000
اوت) القل6عة  حي  جمة  االجتماعي 

مل1ل.

وحدد مقر الشركة كمقر للتصف6ة
العامري) هللا  عبد  الس6د  وعين 

كمصفي للشركة.

للمجم1عة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

باملحكمة) التجاري  بالسجل 

   1215 رقم) تحت  با زكان  االبتدائ6ة 

بتاريخ)31/05/2021 

602 P

STE RAMOUCH CAR
 SARL

Au(Capital(de 10.000 Dhs

تعدوالت قا 1 6ة
العام) الجمع  بمقت�سى  (- (1

الشركة)) بمقر  املنعقد  االستثنائي 

الشركاء) ،قرر  (18/05/2021 بتاريخ)

ما ولي):

إغالق تصف6ة الشركة.

بكـتابة) تـم  الـقا ـ1 ـي:) 2)اإلوـداع 

الضـبط باملحكمة االبتـدائ6ة بكلم6م)

رقـم) تحـت  (24/05/2021 بـتاريخ)

.200/2021

603 P

STE  «SINFANDI
SARL A.U»شركة

حل الشركة – اعتماد التصف6ة 
ال1دوة – تع6ين مصف

بتاريخ) مداوالتها  إثر  على  (: أوال)

الجمع6ة العامة غير) ( (03/05/2021

 SINFANDI  SARL ( العادوة لشركة)

A.U)شركة محدودة املسؤول6ة ذات)

الشريك ال1ح6د،)برأسمال)550.000 

امل1ج1د مقرها االجتماعي ب) درهم،)

الحي) مراكش  شارع  اشت1ك  عمارة 

بالسجل) مسجلة  أكادور.) الصناعي 

التجارية) املحكمة  لدى  التجاري 

ما) قررت  (8407 رقم) تحت  بأكادور 

ولي):)

إغالق تصف6ة و إلغاء)الشركة.

الس6دة) املصفي  ذمة  إبراء)

املرت�سي إكرام.

لشركة) النهائ6ة  التصف6ة 

.SINFANDI S.A.R.L AU

تم إ جاز اإلوداع القا 1ني) (: ثا 6ا)

التجارية) باملحكمة  الضبط  بكتابة 

بتاريخ) (99718 رقم) تحت  بأكادور 

.21/05/2021

604 P

SERMA 

SARL AU

 سيرما طرونس 

 ش.م.م.ش.و»
 دوار الخربة جماعة واد الصفاء 

اشت1كة اوت باها

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى  (- (1

قرر الشريك ال1ح6د) (15/05/2021

ما ولي):

-)التصف6ة املسبقة للشركة.

تع6ين الس6د لبحيري  1رالدون) (-

مصف6ا للشركة.

جماعة) الخربة  دوار  تحدود  (-

مقر) اشت1كة اوت باها,) واد الصفاء)

التصف6ة.

2)-)وقد تم اإلوداع القا 1ني بكتابة)

االبتدائ6ة) املحكمة  لدى  الضبط 

بتاريخ31  (1217 رقم) تحت  با زكان 

05/2021/
للخالصة والب6ان

عن املصفي

605 P

RITAL FIBRE OPTIQUE
 SARL

للجمع) العرفي  العقد  بمقت�سى 

بتاريخ) املؤرخ  العادي  العام 

29/04/2021.)قرر الشركاء)ما ولي:

-)تصف6ة مسبقة للشركة.

أمتجار.) فريد  الس6د  تع6ين  (-

للق6ام بإجراءات التصف6ة.

-)تحدود مقر التصف6ة في العن1ان)

ت6كما) (3084 شقة) (21 :عمارة) التالي)

اوف1لكين دشيرة ا زكان.

)تم االوداع القا 1ني لدى املحكمة)

 1192 رقم) تحت  ا زكان  االبتدائ6ة 

بتاريخ)27/05/2021.

606 P
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 SARL  VEGA  شركة

COURSIER
  شركة ذات مسؤول6ة محدودة 

رأسمالها 100000.00درهم

املقر االجتماعي: حي اساكا  (

بل1ك ا رقم 374  ت6ك1ين اكادور

حل الشركة
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)19/04/2021)تقرر ما ولي):

 VEGA COURSIER((حل الشركة(-

حي) (: للتصف6ة) املقر االجتماعي  (-

اساكا بل1ك ا رقم)374)ت6ك1ين اكادور.

حسن))) عب1  اوت  الس6د  تع6ين  (-

كمصفي للشركة.

)-)تم اوداع امللف القا 1ني للشركة)

تحت) اكادور  التجارية  املحكمة  لدى 
 06/05/2021 بتاريخ) (99457 رقم)

رقم السجل التجاري)44799.

607 P

دو1ان األستاذ ادريس سالوي

م1ثق بتارودا ت

شارع الحسن الثاني عمارة الخ6اطي الطابق)

األول تارودا ت

شركة رياض الخضراء
ش.م.م.

ذات شريك وح6د

تف1يت حصص شركة
تلقاه) ت1ث6قي  عقد  بمقت�سى 

م1ثق) سالوي  إدريس  األستاذ 

بتارودا ت بتاريخ)3)و1ل16)2020)ف1ت)

الس6د ل1ران مارك تيست1د مجم1ع)

حصص شركة رياض عين الخضراء)

لفائدة) واحد  شريك  ذات  شركة 

ب1رج) ب1ل  ج1رج  فرونس1ا  السادة 

ب1رج) ب1رج  ف6ل6ب  جاك  ودام6ين 

والس6دة كام6ل اوزاب6ل كارولين ب1رج)

ج1 6ف66ف) است6ل  اريان  واآلنسة 

ب1رج.

الت1زيع الجدود):

الس6د فرونس1ا ج1رج ب1ل ب1رج)

بنسبة)%10.

الس6د دام6ين جاك ف6ل6ب ب1رج)

ب1رج)%30.

كارولين) اوزاب6ل  كام6ل  الس6دة 

ب1رج بنسبة)%30.

است6ل ج1 6ف66ف) اريان  اآلنسة 

ب1رج بنسبة)%30.

فرنس1ا ج1رج) (: التع6ين الجدود)

ب1ل ب1رج كمسير جدود للشركة ملدة)

غير محددة كبدول عن الس6د ل1ران)

مارك تيست1د املسير املستق6ل.

تغ6ير النظام األسا�سي للشركة مع)

تغ6ير الشكل القا 1ني من شركة ذات)

مسؤول6ة محدودة ذات شريك واحد)

لشركة ذات مسؤول6ة محدودة.

تم في املحكمة) (: اإلوداع القا 1ني)

 329 االبتدائ6ة بتارودا ت تحت رقم)

و1م)9)و1ل16)2020.
لإلوداع والنشر

األستاذ إدريس سالوي

608 P

دو1ان األستاذ حمداوة أمين)

م1ثق)

شارع الجنرال الكتاني عمارة  1صيري رقم)8 

الطابق الثاني أكادور

)أمام مقر والوة أكادور))

الهاتف):)00-03-38-28-05/ -05-28-38-02

05-28-38-01-00/ 00

الفاكس):)00-03-38-28-05

AKLIM ELEC
شركة ذات مسؤول6ة محدودة

رأسمالها 500.000 درهم

مقرها االجتماعي برقم 102 شارع 

الحسن الثاني  تجزئة الهدى اوت 
مل1ل

مسجلة بالسجل التجاري باملحكمة 

االبتدائ6ة بإ زكان  تحت رقم 891

بم1جب عقد رسمي مؤرخ في) (- (I

24/05/2021تقرر ما ولي):

وتسعمائة) آالف  ثالثة  هبة  (- (1

حصة) ((3.928( وعشرون) وثما 6ة 

اجتماع6ة التي وملكها كل من الس6دة)

الس6دة  ادوة) تمجيس،) أم6نة 

تمجيس،) ح6اة  الس6دة  تمجيس،)

الس6دة) تمجيس،) زك6ة  الس6دة 

واسين) والس6د  الشريف  اذ  حبيبة 

تمجيس لفائدة الس6د عبد الناصر)

تمجيس.

الى شركة) تح1يل الشركة  (-(2

بشريك) محدودة  مسؤول6ة  ذات 

واحد.

األسا�سي) النظام  تح6ين  (-(3

للشركة.

القا 1ني) اإلوداع  تم 

باملحكمة) التجاري  بالسجل 

رقم) تحت  بإ زكان  االبتدائ6ة 

31/05/2021،سجل) 1212بتاريخ

تجاري رقم)891.
للخالصة و الب6ان

609 P

CA.SE ITALY
SARL

لألستاذ) رسمي  عقد  بمقت�سى 

بتاريخ) باكادور  ف6صل لسالمي م1ثق 

الس6د) باع  (،2020 ديسمبر) (31

 Monsieur( كيسب) ا ف1�سي 

الس6د)) إلى  ((ANFOSSI GIUSEPPE

في) حصصه  جم6ع  فندرس  محمد 

(،CA.SE ITALY» SARL» ( ( الشركة)
التجاري) املحل  االجتماعي  مقرها 
اكادور،)) مارينا  ر04) اقامة  (9 م) رقم 
رأسمالها)840.000)درهم،))املقدرة ب)

8060)حصة)،))بثمن إجمالي حدد في)

806.000)درهم.)

باملحكمة) تم  القا 1ني  اإلوداع 

التجارية بأكادور تحت رقم)98793.

610 P

مكتـب األستـاذ خاليها محمد

مـ1ثـق

)الرقم)1،))ز قة مراكش،)الحي الحسني،)الطابق)

االول)-)ا زكـــــان)

BLUE WAVES SURF HOUSE
»S.A.R.L» .ش.م.م 

 تف1يـت حصـص إجتمـاع6ـة 
تلقاه) ت1ث6قي  عقد  بمقت�سى  (/1

األستاذ محمد خاليها،)م1ثق با زكان،)

ف1ت و قل) (،2021 أبريل) (12 بتاريخ)

 CHRISTOPHE PIERRE الس6د)

تحت جم6ع الضما ات) (،Rebechini

املجال هذا  في  والفعل6ة  القا 1 6ة 

 1000 جم6ع الحصص اإلجتماع6ة) (

حصة التي ومتلكها في الشركة املسماة)))

 BLUE WAVES SURF HOUSE»

مسؤول6ة) ذات  شركة  (،S.a.r.l
اإلجتماعي) رأسمالها  محدودة،)

و مقرها االجتماعي) درهم،) (200.000

االجتماعي،) املشروع  أ زا،) بأكادور،)
 ANTONIO الس6د) لفائدة  (،9 رقم)

.JOSE GARCIA Ballester

الس6د) انسحاب  تم  (-

 CHRISTOPHE PIERRE Rebechini

بصفة نهائ6ة من الشركة.

تسير الشركة من طرف الس6د) (-

 ANTONIO JOSE GARCIA

Ballester)،))ملدة غير محدودة،)وتلتزم)

بت1ق6عه.
القا 1ن) على  املصادقة  تمت  (-

األسا�سي للشركة املذك1رة شركة ذات)

مسؤول6ة محدودة بشريك وح6د.

بكتابة) القا 1ني  اإلوداع  تم  (- (2

بأكادور)) ( الضبط باملحكمة التجارية)

(. عدد) تحت  (10/05/2021 بتاريخ)

 99500
مقتطف من أجل اإلشهار

611 P

BLS PHARMA
 SARL

.Au(capital(de 100.000 DHS 

 N° 29, APPT(N° 01 LOT

INBIAAT 2, MEKNES

تف1يت حصص اجتماع6ة
بم1جب عقد عرفي محرر بمكناس)

و1م)20) 1فمبر)2020))مسجل بتاريخ)

الس6د) ف1ت  (2020 ديسمبر) (14

100)حصة) الصغير أشرف املالك ل)

حصصه) كل  الشركة  في  اجتماع6ة 

الفيزو) االجتماع6ة لفائدة الس6دون 

 ب6ل والصغير عالء)بالتساوي.)

))وقد تم على إثر تف1يت الحصص)

تح6ين) الذكر  ( السالفة) اإلجتماع6ة 

األسا�سي) القا 1ن  ص6اغة  وإعادة 

ذات) شركة  شكل  في  للشركة 

مسؤول6ة محدودة.
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تس6ير الشركة من طرف الس6دون:)

.تلزم) ب1جنان محمد و الصغير عالء)

الشركة في جم6ع معامالتها بالت1ق6ع)

املشترك للمسيروين).)

كتابة) لدى  القا 1ني  االوداع  تم 

الضبط باملحكمة التجارية بمكناس)

الرقم) تحت  (09/02/2021 بتاريخ)

التسلسلي)649. 

612 P

STE SAMIFISC

CABINET COMPTABLE ET FISCAL

 SIEGE SOCIAL : IMM ZERKDI ET AMZIL

 APPT N°01 AV AL MOUKAOUAMA

.AGADIR

 TEL : 06.11.82.46.25 / FIX :

05.28.23.28.68

 STE HD CARS
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

10/05/2021،)تم إقرار ما ولي):

2500)حصة من الس6د) -)تف1يت)

مصطفى) الس6د  الى  أومات  عبدهللا 

دبز.

أحم6دوش) علي  الس6د  تع6ين  (-

كمسير للشركة.

-)الت1ق6ع للس6د مصطفى دبز.

باملحكمة) تم  القا 1ني  اإلوداع 

التجارية باكادور بتاريخ)26/05/2021  

تحت رقم)99772 .      

613 P

 GROUPE SCOLAIRE ASSAID

PRIVE
 HAY TOUHAMOU AIT

MELLOUL INZEGANE

Au(capital(de ,100.00000dhs

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ)22)ماي)2020)تقرر ما ولي):

من)) اجتماع6ة  حصة  ( تف1يت)

 EL لفائدة) (RHENNAGE Hasna

OUAZKITI Hassan

اجتماع6ة) حصة  (999 تف1يت)

 EL لفائدة) (CHOUIKH Khalil من)

.OUAZKITI Hassan

تع6ين الس6د اص6اد هشام مسير)

وح6د للشركة ألجل غير مسمى.

باملحكمة) القا 1ني  االوداع  تم 

ماي) (26 بتاريخ) بإ زكان  االبتدائ6ة 

السجل) (1177 عدد) تحت  (2021

التجاري عدد)4217. 

614 P

STE SAMIFISC

CABINET COMPTABLE ET FISCAL

 SIEGE SOCIAL : IMM ZERKDI ET AMZIL

 APPT N°01 AV AL MOUKAOUAMA

.AGADIR

 TEL : 06.11.82.46.25 / FIX :

05.28.23.28.68

STE JETKRI CARS
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

11/05/2021،)تم إقرار ما ولي):

الس6د) حصة من  (500 تف1يت) (-

نهاد) الس6دة  إلى  الدسر  الحسن 

ب6دان.

الس6د) حصة من  (500 تف1يت) (-

هبة) الس6دة  إلى  شاكير  رحال 

الصالحي.

-)استقالة الس6د الحسن الدسر)

الس6دة) وتع6ين  الشركة  تس6ير  من 

نهاد ب6دان كمسيرة الجدودة للشركة.

-)الت1ق6ع للس6دة نهاد ب6دان.

تم) القا 1ني  اإلوداع  (-

بتاريخ) بأكادور  التجارية  باملحكمة 

26/05/2021)تحت رقم99773.      

615 P

STE R.K TRADING
SARL

شركة ذات مسؤول6ة محدودة

بشريك وح6د

ذات رأسمال : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : رقم 1832 ز قة 

أ زي حي السالم أكادور

السجل التجاري رقم 36445 بأكادور

العام) الجمع  محضر  إثر  على 

االستثنائي امل1قع و1م)24)ماي)2021 

تم تقرير ما ولي):

مجم1ع) ب6ع  عقد  على  املصادقة 

100)درهم لل1احدة) 1000)حصة ب)

واململ1كة للس6دون خالد إكمي وأب1)

واسين رش6د لفائدة الس6د أب1 واسين)

  8  -  7  -  6 الفص1ل) سع6د وتعدول 

و21)من القا 1ن األسا�سي للشركة.

إكمي) خالد  الس6دون  استقالة 

وأب1 واسين رش6د من تس6ير الشركة)

والشريك) الجدود  املسير  وتع6ين 

ال1ح6د الس6د سع6د أب1 واسين.

تم اإلوداع القا 1ني لدى مصلحة)

التجارية) باملحكمة  الضبط  كتابة 

تحت) (2021 ماي) (31 بتاريخ) بأكادور 

رقم)99830.

616 P

SOCIETE TORO RAPIDO
SARL

 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE

CAPITAL(SOCIAL : 100.000 DHS

SIEGE(SOCIAL : HAY(ENNASSIM

AV ABI BAKR SEDDIK N°96

DCHEIRA INEZGANE

RC : 16991 / INEZGANE

االستثنائي) العام  الجمع  قرر 

املنعقد بتاريخ)28)ماي)2021)ما ولي):

من) اجتماع6ة  حصة  (500 ب6ع)

طرف الس6د سل6مان م1سل6م لفائدة)

الس6د الحسين اغاو1.

الس6د) وتع6ين  مسير  استقالة 

الحسين اغاو1 كمسير للشركة.

للشركة) القا 1ني  الشكل  تعدول 

شركة) إلى  محدودة  مسؤول6ة  ذات 

من شريك) محدودة  مسؤول6ة  ذات 

واحد.

تعدول القا 1ن األسا�سي للشركة.

تم اإلوداع القا 1ني لدى املحكمة)

ماي) (31 بتاريخ) با زكان  االبتدائ6ة 

2021)تحت رقم)1211.

617 P

CABINET SABCONSULTING
 MOUNSIF(CONSULTING -

SARL
Siège(social : APPT(N° 24
 IMM 37 ISLANE(HAY

MOHAMMADI AGADIR
ICE : 002608995000087

RC : 44235 - IF : 45951942
زيادة رأسمال الشركة

للجمع) الضبط  ملحضر  طبقا 
بتاريخ للشركة  االستثنائي   العام 

10)ماي)2021)تقرر ما ولي):
بمبلغ)) الشركة  رأسمال  زيادة 
 150.000 إلى) ل6صل  درهم  (50.000
حصة) (500 بإصدار) وذلك  درهم 

بق6مة)100)درهم للحصة.
الضبط) كاتب  لدى  اإلوداع  تم 
بتاريخ بأكادور  التجارية   للمحكمة 

24)ماي)2021)تحت رقم)99730.
618 P

STE AIT MELLOUL NEGOCE
SARL

زيادة رأس املال الشركة
غير) العام  الجمع  ملداوالت  طبقا 

العادي قرر املشارك1ن ما ولي):
زيادة رأس املال بمبلغ)1.000.000 
درهم،) (100.000 ل6صبح من) درهم،)
ق6مته الحال6ة،)إلى)1.100.000)درهم)
بق6مة) جدود  سهم  (11.000 بإنشاء)
بالق6مة االسم6ة) 100)درهم للسهم،)
مدف1عة) تك1ن  أن  والسندات.)
األسهم) هذه  األرباح،) في  بالكامل 
الجدودة،)مع حق1ق ت1زيع أرباح من)
وتم است6عابها) افتتاح السنة املال6ة،)
بالكامل في األسهم القدومة وتخضع)

لجم6ع أحكام النظام األسا�سي.
6)و7)من) تعدول مطابق للمادتين)

النظام األسا�سي.
كتابة) لدى  القا 1ني  اإلوداع  تم 
بأكادور) التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم) تحت  (2021 ماي) (27 بتاريخ)

.1195
619 P
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مكتب بريما ك1 طا
بل1ك د2)رقم حي الداخلة أكادور

 CABINET LIBRE DES شركة
TECHNIQUES DE CONTRÔLE

ش.م.م
CALITEC

رأسمالها : 100.000 درهم
عمارة امزيل وزركدي الطابق األول 
شارع املقاومة الحي الصناعي أكادور

الزيادة في رأسمال الشركة
ت1ق6ع) ذي  عرفي  عقد  بم1جب 
 2021 ماي) (19 و1م) املؤرخ  خاص 
ش.م.م) (CALITEC شركة) قرر شركاء)
بما) الشركة  زيادة رأسمال  باإلجماع 
بخلق) وذلك  درهم  (400.000 قدره)
درهم) (100 فئة) من  حصة  (4000
للحصة ال1احدة وذلك بدمج األرباح.

6)و7)من) وعل6ه تم تغ6ير الفصل)
القا 1ن األسا�سي للشركة):

الفصل)6 :
يساهم) و1نس  أب1مزراك  الس6د 

بما قدره)250.000)درهم.
الكريم) عبد  الصالحي  الس6د 

يساهم بما قدره)250.000)درهم.
الشركة) رأسمال  (: (7 الفصل)
املك1ن من)500.000)درهم مقسم إلى)

5000)حصة على الشكل التالي):
وملك) و1نس  أب1مزراك  الس6د 

2500)حصة.
الس6د الصالحي عبد الكريم وملك)

2500)حصة.
كتابة) لدى  القا 1ني  اإلوداع  تم 
بأكادور) التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم) تحت  (2021 و1 16) فاتح  و1م 

.99935
بمثابة مقتطف وب6ان

مكتب بريما ك1 طا

620 P

STE GREEN PRESSA SUD
SARL

RC N°6921
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
18)ماي)2021)تم وضع محضر الجمع)

العام وحمل الخصائص التال6ة):

زيادة رأسمال الشركة ل)660.000 

درهم.

لدى) القا 1ني  اإلوداع  تم  لقد 

و1م) بتارودا ت  االبتدائ6ة  املحكمة 

25)ماي)2021)تحت رقم)554.

621 P

MEUBDECO شركة
شركة ذات مسؤول6ة محدودة

رأسمال الشركة : 150.000 درهم

املحل رقم 1، مسجل بدر

امسر ات، أكادور

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

18)وناور)2021،)صادق شركاء)شركة)

MEUBDECO)شركة ذات مسؤول6ة)

محدودة على ما ولي):

من) الشركة  رأسمال  في  الزيادة 

درهم،) (150.000 إلى) درهم  (50.000

حصة) (1000 اكتتاب) طريق  عن 

متحررة) درهم،) (100 بق6مة) جدودة 

بالكامل ومناصفة من طرف الس6د)

احمد ب1كرن والس6د محمد اولحسن.

األسا�سي) القا 1ن  ص6اغة  إعادة 

التغ6ير) باالعتبار  أخذا  للشركة 

في) الشركة  تح1يل  مع  املذك1ر 

الشكل القا 1ني من شركة محدودة)

املسؤول6ة ذات الشريك ال1ح6د،)إلى)

شركة محدودة املسؤول6ة.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (26 بتاريخ) بأكادور  التجارية 

2021)تحت رقم)99776.
لالستخالص والب6ان

املسير

622 P

شركة روزيفود
ش.م.م

السجل التجاري 31199

املقر االجتماعي : رقم 201 عمارة أ2 

ب إقامة الصفاء حي املحمدي أكادور

ال1ح6د) الشريك  قرار  بمقت�سى 

بأكادور تمت) (2021 أبريل) (26 بتاريخ)

املصادقة على ما ولي):

من) الشركة  رأسمال  من  الرفع 

100.000)درهم إلى)2.000.000)درهم)

وذلك عن طريق مبلغ تأج6ل األرباح)

خالل) الشركة  طرف  من  املحققة 

 2020 وسنة) املنصرمة  السن1ات 

 100.000 بمبلغ) مال6ة  ومساهمة 

درهم.

بكتابة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

تحت) (2021 ماي) (27 بتاريخ) بأكادور 
رقم)99801.

623 P

STE YMMITRANS
SARL

الشريك) قرار  محضر  بم1جب 

تم) (2021 ماي) (24 بتاريخ) ال1ح6د 

االتفاق على ما ولي):
رفع الرأسمال االجتماعي للشركة)

من)1.500.000)درهم إلى)3.000.000 

 1.500.000 درهم وذلك بزيادة مبلغ)

درهم.

األساس6ة) الق1ا ين  تح6ين 

للشركة.

بكتابة) القا 1ني  اإلوداع  تم  وقد 

الضبط لدة ه6ئة املحكمة التجارية)

وذلك) (99941 رقم) تحت  بأكادور 

بتاريخ فاتح و1 16)2021.
من أجل النسخة والب6ان

624 P

شركة نقل أبو رتاج
ش.م.م

السجل التجاري 45755

املقر االجتماعي املؤقت : رقم 65 

شارع غا دي د4 حي الداخلة

أكادور

ال1ح6د) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تمت) بأكادور  (2021 ماي) (10 بتاريخ)

املصادقة على ما ولي):

تغ6ير املقر االجتماعي إلى العن1ان)

التالي):

حي أساكا بل1ك د رقم)52)ت6ك1ين)

أكادور.

بكتابة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

تحت) (2021 ماي) (31 بتاريخ) بأكادور 

رقم)99827.

625 P

شركة سوداك ماغوك

تح1يل املقر االجتماعي
العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

أبريل) (5 بتاريخ) املنعقد  االستثنائي 

2021،)تقرر ما ولي):

للشركة) االجتماعي  املقر  تح1يل 

إلى تجزئة الرويسات الجماعة التراب6ة)

مل1ل،) أوت  إ زكان  إقل6م  القل6عة 

من القا 1ن) (4 وبالتالي تغ6ير الفصل)

األسا�سي للشركة.

بكتابة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

االبتدائ6ة) املحكمة  لدى  الضبط 

تحت) (2021 ماي) (27 با زكان بتاريخ)

رقم)1201.
للخالصة والب6ان

املسير

626 P

شركة سيديستا

ش.م.م

السجل التجاري 46237

املقر االجتماعي املؤقت : رقم 65 

شارع غا دي د4 حي الداخلة

أكادور

ال1ح6د) الشريك  قرار  بمقت�سى 

بأكادور تمت) (2021 أبريل) (14 بتاريخ)

املصادقة على ما ولي):

تغ6ير املقر االجتماعي إلى العن1ان)

التالي):)رقم)113)الهدى شارع تافراوت)

أوت مل1ل.

بكتابة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

تحت) (2021 ماي) (19 بتاريخ) بأكادور 

رقم)99622.

627 P
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MEDATEC شركة
ش.م.م.ش.و

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

االستثنائي املؤرخ في)3)مارس)2021،)

قرر ما ولي):

للشركة) االجتماعي  املقر  تغ6ير 

للعن1ان التالي):)مكتب رقم)5،)ماروك)

ت6فاوين،) إقامة  (7 الطابق) ه1لدونغ 

عمارة)E2)شارع املقاومة أكادور.

امل1افقة على الق1ا ين الجدودة.

السجل) في  التق66د  تم  (: التق66د)

بأكادور) التجارية  للمحكمة  التجاري 

رقم) تحت  (2021 ماي) (27 بتاريخ)

.99790

628 P

شركة الفيحاء املغرب
العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

 2020 10)ديسمبر) االستثنائي بتاريخ)

وبعد االستماع وقراءة املحضر،)تقرر)

ما ولي):

تم تغ6ير املقر االجتماعي للشركة)

شقة) (: وه1) القدوم  العن1ان  من 
عمارة االخ1ان شارع الحسن) (4 رقم)

 الثاني اوت مل1ل إلى العن1ان الجدود
مكر الحي الصناعي) (718 رقم) (: وه1)

اوت مل1ل.

بكتابة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

االبتدائ6ة) املحكمة  لدى  الضبط 

تحت) (2021 ماي) (24 بتاريخ) ا زكان 
رقم)1153/2021.

للخالصة والتذكير

629 P

 AMBITION IBTISSAM شركة

ASSURANCES
شركة ذات مسؤول6ة محدودة

رأسمالها : 20.000 درهم

املقر االجتماعي : رقم شارع محمد 

الخامس رقم 490 شقة 3 عمارة 

كمال بني مالل

ب مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

11)ماي)2021)قرر ما ولي):

تح1يل املقر االجتماعي إلى):)مكتب)

رقم)28)الطابق الثالث بعمارة رمال)2 

ف1 تي العل6ا)28-242)أكادور.

اإلوداع) تم  (: القا 1ني) اإلوداع 

بأكادور) التجارية  باملحكمة  القا 1ني 

رقم) تحت  (2021 ماي) (21 بتاريخ)

99714)سجل تجاري رقم)47525.
للخالصة والب6ان

630 P

شركة بروموسيون ايموبيليير 

اشتوك

ش.م.م

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

االستثنائي املنعقد بتاريخ)2)أغسطس)

تح1يل) ال1ح6د  املساهم  قرر  (2016

للعن1ان) للشركة  الرئي�سي  املقر 

(- اوكريف1ل1س) بحي  الكائن  الجدود 

جماعة اورير)-)أكادور.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

أبريل) (25 بتاريخ) بأكادور  التجارية 

2017)تحت رقم)65459.

631 P

 STE OUANZARI TRAV. ET

SCE DU SOUSS

SARL

RUE 930 N°2 CITE(SALAM

AGADIR

الجمع) محضر  بمقت�سى 

بتاريخ أكادور  في  االستثنائي   العام 

16)ديسمبر)2020)تقرر ما ولي):

تغ6ير املقر االجتماعي إلى العن1ان)

التالي):

تجزئة ادرار رقم)E 1602)أكادور.

تم اإلوداع القا 1ني لدى املحكمة)

ماي) (10 بتاريخ) بأكادور  التجارية 

السجل) (1620 رقم) تحت  (2021

التجاري رقم)24265.
الخالصة لإلشهار

632 P

STE SARMEB
SARL

RC(N° 4807
 26 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
الجمع) تم وضع محضر  (2021 ماي)

العام وحمل الخصائص التال6ة):
الحسين) ه1زي  الس6د  استقالة 

من تس6ير الشركة.
إضافة الس6د الفقير عبد العزيز،)
 JC322215 رقم) ال1طن6ة  البطاقة 

كمسير جدود للشركة.
لدى) القا 1ني  اإلوداع  تم  لقد 
و1م) بتارودا ت  االبتدائ6ة  املحكمة 

27)ماي)2021)تحت رقم)559.
633 P

SOCIETE BATIMATIC
شركة ذات مسؤول6ة محدودة

رأسمالها 100.000 درهم
مقرها االجتماعي : مرأب رقم 35 

قيسارية الل6م1ن ز قة الحرية اوالد 
تاومة

بمقت�سى القا 1ن األسا�سي املؤرخ)
في)13)وناور)2021)وحمل الخصائص)

التال6ة):
 SOCIETE (: القا 1ني) اإلسم 

.BATIMATIC
 MD ET (: امل1ض1ع)
 INSTALLATION DES MATERIELS
 DE FROID - TRAVAUX DIVERS -

.IMPORT EXPORT
التس6ير):)تم تع6ين الس6د القادري)
و1سف والس6د حجاب عبد الرزاق)

مسيران للشركة ألجل غير مسمى.
اإلوداع) تم  القا 1ني  اإلوداع 
االبتدائ6ة) املحكمة  في  القا 1ني 

بتارودا ت تحت رقم)7397.
634 P

CABINET SABCONSULTING

 TIGOMA
SARL

رأسمالها 10.000 درهم
مقرها االجتماعي : شارع الحسن 

الثاني عمارة حماد اول6ازيد، الطابق 
األول، شقة رقم 29، أكادور
ICE : 001964670000009
RC : 30573 IF : 15295736

إعالن عن ب6ع حصص

العام) الجمع  ملحضر  طبقا 

ماي) (4 بتاريخ) للشركة  االستثنائي 

2021)تقرر ما ولي):

استقالة الس6دة مارية اب1رية من)

تس6ير الشركة.

تع6ين الس6د محمد  يزار اب1كاض)

كمسير للشركة ألجل غير مسمى.

حصة من طرف) (100 ب6ع) قب1ل 

الس6دة مارية اب1رية لصالح الس6د)

محمد  يزار اب1كاض.

كتابة) لدى  القا 1ني  اإلوداع  تم 

بأكادور) التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم) تحت  (2021 ماي) (20 بتاريخ)

.99635

635 P

SOCIETE GHADA-GESTION
SARL AU

املقر االجتماعي : رقم 25 عمارة 23 

إقامة السعادة الحي املحمدي أكادور
رأسمال : 10.000 درهم

بم1جب عقد عرفي محرر بتاريخ)

20)أبريل)2021)بأكادور،)تم تقرير ما)

ولي):

الس6د) ال1ح6د  املدور  استقالة 

بنطاوح محمد.

الجدود) ال1ح6د  املدور  تع6ين 

الس6د ك1لحسن رش6د.
 200.000 زيادة رأس املال بح1الي)

إلى) درهم  (10.000 من) ليرتفع  درهم 

210.000)درهم،)وذلك بإنشاء)2000 

لكل) درهم  (100 بق6مة) سهم جدود 

سهم.

من) الشركة  رأسمال  تخف6ض 

درهم) (10.000 إلى) درهم  (210.000

الستهالك) سهم  (2000 بإلغاء) وذلك 

الخسارة حتى مبلغ)200.000)درهم.

الشركة) مقر  الشريك  قل  قرر 

127)الطابق األر�سي املختار) من رقم)

إلى) الثاني أكادور  الشطر  (1 الس1�سي)
العن1ان الجدود التالي):)رقم)25)عمارة)

املحمدي) الحي  السعادة  إقامة  (23

أكادور.
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األسا�سي) القا 1ن  تحدوث 
للشركة.

كتابة) لدى  القا 1ني  اإلوداع  تم 
بأكادور) التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم) تحت  (2021 ماي) (28 بتاريخ)

.24507
636 P

ATP CONSEIL
شركة محدودة املسؤول6ة

 الشريك ال1ح6د
رأسمالها : 100.000 درهم

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)20)ماي)2021)قرر مساهم1)

الشركة ما ولي):
1)-)إضافة هدف جدود إلى هدف)
الطاقات املتجددة بجم6ع) (: الشركة)

أ 1اعها.
األسا�سي) القا 1ن  تعدول  (- (2

للشركة.
بكتابة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 
 2021 و1 16) فاتح  بتاريخ  بأكادور 

تحت رقم)99931.
للخالصة والتذكير

قبال حسن

637 P

 CBMI MAROC
CONSTRUCTION CO. LTD

تعدول
العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
الس6د) (،2021 ماي) (17 في) املنعقد 
الجنس6ة) من  (Han ZHIGUO
 1982 مارس) (18 في) ولد  الصين6ة 
 CBMI MAROC» مدور فرع املغرب)
 »CONSTRUCTION CO. LTD
وقع) واحد،) درهم  (1 قدره) برأسمال 
لبناش) دوار  في  الرئي�سي  مكتبه 
السجل) سطات،) تامدروست،)

التجاري رقم)1603)قرر ما ولي):
إضافة النشاطين):

أو) )تاجر  والتصدور) االستيراد 
وس6ط).

وك6ل)) قل بري).

مقاول األعمال) (: نشاطه الرئي�سي)
املتن1عة والبناء.

تم اإلوداع القا 1ني بقلم املحكمة)
ماي) (27 بتاريخ) بسطات  االبتدائ6ة 

2021)برقم)21/244.
638 P

شركة فيدورا
ز قة املسجد الطابق األول رقم 3 

مجمع االحباب تارودا ت
السجل التجاري 2595 بتارودا ت

التعريف الضريبي 76145227
إعالن تعدوالت على القا 1ن 

األسا�سي لشركة ف6دورا ش.م.م
 2019 أغسطس) (7 و1م) عقد 
الكائن) ش.م.م  ف6دورا  شركة  بمقر 
 3 رقم) األول  الطابق  املسجد  بز قة 
اجتماع) تارودا ت  االحباب  مجمع 
الذون اتخذوا باإلجماع) بين الشركاء)

القرارات التعدول6ة التال6ة):
 15 تعدول الفصل) (: القرار األول)
من القا 1ن األسا�سي للشركة والغاء)

مع حذف للفصل)43)منه.
القرار الثاني):)ت1س6ع مجال تدخل)
التال6ة) األنشطة  بإدراج  الشركة 

ضمن أنشطتها وهي):
اإلشهار) وإ جاز  تصم6م  أشغال 

وأشغال الطباعة والنسخ.
املكتبات) خدمات  تقدوم 

وال1راقات.
«تنظ6م) نشاط) على  التشط6ب 
من) التك1ين6ة») الدورات  وتنش6ط 
بين األنشطة املصرح بها في جداول)

الضريبة املهن6ة.
التصريح بجداول الضريبة املهن6ة)

باألنشطة التال6ة):
تقدوم خدمات التك1ين املستمر)

كنشاط أسا�سي.
اإلشهار) وإ جاز  تصم6م  أشغال 
كنشاط) والنسخ  الطباعة  وأشغال 

ثا 1ي.
املكتبات) خدمات  تقدوم 

وال1راقات كنشاط ثا 1ي.
املكتبات) خدمات  تقدوم 

وال1راقات كنشاط ثا 1ي.

القرار الثالث):
عن) التنازل  عقد  على  امل1افقة 
(- الحصص االجتماع6ة بين الشركاء)
الس6د) تنازل  بم1جبه  الذي  األزواج 
أمين الحريف لزوجته الس6د  ضال)
حصصه) كل  عن  عزام  سل6مة 
ق6متها) تبلغ  التي  ((50( الخمسين)
100)درهم) 100)درهم بمبلغ) الفردوة)

للحصة ال1احدة.
كتابة) لدى  القا 1ني  اإلوداع 
االبتدائ6ة) باملحكمة  الضبط 
 2019 7)أغسطس) بتارودا ت بتاريخ)

تحت رقم)2019/1350.
إمضاء)املسيرة

الس6دة امال النظام

639 P

شركة ليو ميديكال
ش.م.م

برأسمال قدره 100.000 درهم
عمارة 9 رقم 44 تجزئة األسرة 

الدشيرة الجهادوة ا زكان
العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
ماي) (26 بتاريخ) املنعقد  االستثنائي 
2021،)تمت املصادقة على باإلجماع)

على املقترحات اآلت6ة):
تغ6ير النشاط االجتماعي للشركة)
:)استيراد وتصدور وت1زيع األجهزة) إلى)
التجم6ل) ومستحضرات  الطب6ة 

ومنتجات النظافة الشخص6ة.
تحدوث الق1ا ين.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
ماي) (26 بتاريخ) با زكان  االبتدائ6ة 

2021)تحت رقم)2021/1186.
مقتطف قصد اإلشهار

640 P

سوس ماسة درعة بيرو
ش.م.م. ش.و

مقرها االجتماعي : رقم 61 ب، بل1ك 
6، تجزئة الفتح، حي املسيرة

اوت مل1ل
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى  (- (1
27)ماي)2021،)قرر الشريك ال1ح6د)
الشركة،) نشاط  واستمرار  م1اصلة 
في) سلب6ة  راكمت  تائج  أنها  رغم 

السن1ات األخيرة.

2)-)وقد تم اإلوداع القا 1ني بكتابة)

االبتدائ6ة) املحكمة  لدى  الضبط 

تحت) (2021 ماي) (31 با زكان بتاريخ)

رقم)1219.
للخالصة والب6ان

عن املسير

641 P

مكتـب ادحلـي للخبـرة و االستشـارة

شارع م1الي اسماع6ل عمارة دار اول6غ الطابق)

الثالث رقم)314

حي النهضة)–)أكادوـر

 KAMARED GRAPE 

   COMPANY

ش.م.م

 الرأسمال :   7.000.000 درهم

املقر االجتماعي : عمارة ق16ح شارع 

محمد الخامس رقم 8، تجزئة 

م1يسات، أوالد تاومة

وفاة شريك
I)–)بمقت�سى محضر الجمع العام)

ديسمبر) (7 االستثنائي املنعقد بتاريخ)

2020،)قرر الشركاء)ما ولي):

إوزة) الس6دة  بري  وفاة  تأك6د 

بتاريخ)9)سبتمبر)2020.

االجتماع6ة) الحصص  تح1يل 

ورثتها) لفائدة  للمت1فاة  اململ1كة 

املذك1رين برسم االراثة املؤرخ في فاتح)

أكت1بر)2020.

تعدول املادتين)6)و)7)من القا 1ن)

األسا�سي.

تح6ين القا 1ن االسا�سي للشركة.

االسا�سي) القا 1ن  على  املصادقة 

الجدود.)

تم االوداع القا 1ني لدى املحكمة)

ماي) (24 االبتدائ6ة بتارودا ت بتاريخ)

2021)تحت رقم)440.  
للخالصة و الب6ان

الحسين ادحلـي

642 P



عدد)5668 - 5)ذو القعدة)1442 )16)و1 16)2021)الجريدة الرسمية   12278

STE SAMIFISC
CABINET COMPTABLE ET FISCAL

 SIEGE SOCIAL : IMM ZERKDI ET AMZIL
 APPT N°01 AV AL MOUKAOUAMA

.AGADIR
 TEL : 06.11.82.46.25
FIX : 05.28.23.28.68 

STE IZID CARS
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

21)سبتمبر)2020،)تم إقرار ما ولي):
في) للشركة  جدود  فرع  إنشاء)
العن1ان التالي):)محل رقم)237)بل1ك)

1)حي الهدى أكادور.
التس6ير للس6دة وردوة معتصم.
الت1ق6ع للس6د فاضل معتصم.

باملحكمة) تم  القا 1ني  اإلوداع 
التجارية بأكادور)27)ماي)2021)تحت)
التجاري) السجل  رقم  (99791 رقم)

.47599
643 P

STE SUN PLUS
SARL

شركة سان بل1س ش.م.م
RC 16807

إعالن بتعدول
العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
فبراور) (22 بتاريخ) املؤرخ  االستثنائي 
2021)بمقر الشركة تم التعدول اآلتي:
التشط6ب على فرع الشركة بشارع)

الحسن الثاني حي الت1امة ب16كرى.
وقد تم اإلوداع القا 1ني باملحكمة)
ماي) (27 بتاريخ) با زكان  االبتدائ6ة 

2021)تحت رقم)1198.
644 P

شركة اسيا لوجستيك
استدراك خطإ وقع في الجريدة 

الرسم6ة عدد 5664
الجريدة) في  وقع  خطإ  استدراك 

الرسم6ة عدد)5664 :
بدال من):)اوبركة محمد.

يع1ض ب):)اوبركة عبد هللا.
تم اإلوداع القا 1ني لدى املحكمة)
رقم) تحت  با زكان  االبتدائ6ة 

998/2021)بتاريخ)28)أبريل)2021.
645 P

 KEYS OF CONSULTING &
ENGINEERING & TRAINING

SARL AU
تأسيس) على  االتفاق  تم  لقد 

شركة حسب املعط6ات التال6ة):
 KEYS OF شركة) (: التسم6ة)
 CONSULTING(&(ENGINEERING

.&(TRAINING(SARL(AU
املقر االجتماعي):)8)تجزئة الكتب6ة)

متجر بالطابق السفلي تمارة.
فاالتصال) مستشار  (: الهدف)

وتس6ير.
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التأسيس.
الرأسمال):)100.000)درهم.

تسير من طرف الس6د) (: التس6ير)
مارس) (12 مت6ق عم1ر املزداد بتاريخ)

.1975
لقد تم اإلوداع القا 1ني باملحكمة)
 2021 و1 16) (4 في) بتمارة  االبتدائ6ة 

تحت رقم)5847.
646 P

HORI D’OR EQUIPEMENTS
SARL AU

تأسيس) على  االتفاق  تم  لقد 
شركة حسب املعط6ات التال6ة):

 HORI D’OR شركة) (: التسم6ة)
.EQUIPEMENTS

 -  2 رقم) شقة  (: االجتماعي) املقر 
80)سكت1ر) الطابق األول تجزئة رقم)

1)مرس الخير تمارة.
والصرف) الطرق  تجهيز  (: الهدف)

الصحي وربط شبكات االتصال.
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التأسيس.
الرأسمال):)100.000)درهم.

تسير من طرف الس6د) (: التس6ير)
عبد) والس6د  العزيز  عبد  املصدواني 

السالم ملغاري.
لقد تم اإلوداع القا 1ني باملحكمة)
 2021 ماي) (10 في) بتمارة  االبتدائ6ة 

تحت رقم)5676.
647 P

استدراك خطإ وقع في الجريدة 
الرسم6ة عدد 5664 بتاريخ 19 ماي 

2021
الجريدة) في  وقع  خطإ  استدراك 

ماي) (19 بتاريخ) (5664 الرسم6ة عدد)

171P(2021)باإلعالن الذي وحمل رقم 

صفحة)10129 :

مطبعة املعارف الجديدة
بدال من):

مكتبة املعارف الجدودة

شركة ذات مسؤول6ة محدودة

......................................................

............................................................

وقرأ):)

مطبعة املعارف الجدودة

شركة ذات مسؤول6ة محدودة.

......................................................

............................................................

)الباقي ال تغ6ير ف6ه)

استدراك خطإ وقع في الجريدة 
الرسم6ة عدد 5667

 بتاريخ 28 ش1ال 1442
 )9 و1 16 2021) واملتعلق باإلعالن 

 398P الذي وحمل رقم
الصفحة 11721 

 STE AFRIC CARTON ET

PAPIER

 AFRI CARTON ET (: من) بدال 

PAPIER

ذات) شركة  تصف6ة  نهاوة 

مسؤول6ة محدودة

.....................................................

...........................................................

...........................................................

 AFRI(اإلقرار بنهاوة تصف6ة شركة

CARTON ET PAPIER

.....................................................

...........................................................

...........................................................

..........................................................

 AFRIC CARTON ET (: وقرأ)

PAPIER

ذات) شركة  تصف6ة  نهاوة 

مسؤول6ة محدودة

......................................................

......................................................

شركة) تصف6ة  بنهاوة  اإلقرار 

AFRIC CARTON ET PAPIER

...........................................................

...........................................................
............................................................

والباقي بدون تغ6ير

»BOUZID ELEC«

شركـة محدودة املسؤول6ة 

رأسمالها : 100.000  درهم

املقر االجتماعي : 11، ز قة م1رملن، 

درب غلف، اقل6م الجدودة

 رقم التق66د في السجل التجاري:

16295

تأسيس شركـة
بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ)

بتاريخ مسجل  (،2020 وناور) (17 

2020،)تم إعداد القا 1ن) (  21)وناور)

األسا�سي لشركة محدودة املسؤول6ة)

باملميزات التال6ة):

محدودة) شركـة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة.

 BOUZID» (: الشركة) تسم6ة 

.» ELEC

غـرض الشركة):)مقاولة في أشغال)

الترص6ف) وأشغال  الكهرباء) البناء)

والهندسة املد 6ة.

كراء)الفضاءات العامة.

عن1ان املقر االجتماعي):)11،)ز قة)

م1رملن،)درب غلف،)اقل6م الجدودة.

محدد) املبلغ  (: الشركة) رأسمال 

   1000 درهم مقسم إلى) (100.000 في)

درهم) (100 بق6مة) اجتماع6ة  حصة 

للحصة ال1احدة م1زعة على الشركاء)

كالتالي):)
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250)حصة) (: الس6د محمد سل6م)

اجتماع6ة.

250)حصة) (: الس6د ادريس وريد)

اجتماع6ة.

 250 (: الفرخي) امل6ل1دي  الس6د 

حصة اجتماع6ة.

 250 (: فض6لي) سل6مان  الس6د 

حصة اجتماع6ة.

ويسيرها) الشركة  ودور  (: التس6ير)

محمد) الس6د  ( محدودة) غير  ملدة 

ال1طن6ة) للبطاقة  الحامل  سل6م 

والس6د) (M169706 رقم) للتعريف 

للبطاقة) الحامل  فض6لي  سل6مان 

.M443736(ال1طن6ة للتعريف رقم

اإلوداع) تم  (: القا 1ني) اإلوداع 

لدى) الضبط  بكتابة  القا 1ني 

املحكمة االبتدائ6ة بالجدودة بتاريخ)

13)فبراور)2020)تحت رقم)24803.
))))))))))))خالصة وب6ان

1 C

 «Bikihygiène«

شركـة محدودة املسؤول6ة دات 

شريك وح6د 

رأسمالها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : 332، شارع 

ابراه6م الروداني ، الطابق الخامس، 

رقم 21، مركز االعمال املغرب 

العربي، الدار الب6ضاء.

 رقم التق66د في السجل التجاري :

477409

تأسيس شركـة
بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ)

28)سبتمبر)2020،)تم إعداد القا 1ن)

األسا�سي لشركة محدودة املسؤول6ة)

باملميزات التال6ة):

محدودة) شركـة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة دات شريك وح6د.

.»Bikihygiène»(:(تسم6ة الشركة

:)مقاولة للحراسة) غـرض الشركة)

والتنظ6ف وال1قاوة وحفظ الصحة.

(،332 (: االجتماعي) املقر  عن1ان 

الطابق) الروداني،) ابراه6م  شارع 

االعمال) مركز  (،21 رقم) الخامس،)

املغرب العربي،)الدار الب6ضاء.

محدد) املبلغ  (: الشركة) رأسمال 

   1000 100.000)درهم مقسم إلى) في)

درهم) (100 بق6مة) اجتماع6ة  حصة 

الشريك) اسم  في  ال1احدة  للحصة 

ال1ح6د):)

 1000 (: السبتي) محمد  الس6د 

حصة اجتماع6ة.

ويسيرها) الشركة  ودور  (: التس6ير)

محمد) الس6د  محدودة  غير  ملدة 

ال1طن6ة) للبطاقة  الحامل  السبتي 

.BK317373(للتعريف رقم

اإلوداع) تم  (: القا 1ني) اإلوداع 

بالدار) التجارية  باملحكمة  القا 1ني 

 2020 اكت1بر) (23 بتاريخ) الب6ضاء)

تحت رقم)25530.
))))))))))))خالصة وب6ان

2 C

Goût sucré
شركـة محدودة املسؤول6ة

ذات شريك وح6د 

رأسمالها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : 29، تجزئة 

البطحاء، الطابق السفلي،رقم 01

متجر، الجدودة 

رقم التق66د في السجل التجاري :

18159

تأسيس شركـة
بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ)

بتاريخ مسجل  (،2021 ماي) (06 

القا 1ن) إعداد  تم  (،2021 ماو1) (11

األسا�سي لشركة محدودة املسؤول6ة)

باملميزات التال6ة):

محدودة) شركـة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة دات شريك وح6د.

»Goût sucré»(:(تسم6ة الشركة

غـرض الشركة):)

مخبزة،)مقشدة،)مم1ن حفالت.

عن1ان املقر االجتماعي):
الطابق) البطحاء،) تجزئة  (،29

السفلي،)رقم)01،)متجر،)الجدودة.)
محدد) املبلغ  (: الشركة) رأسمال 
 1000 درهم مقسم إلى) (100.000 في)
درهم) (100 بق6مة) اجتماع6ة  حصة 
الشريك) اسم  في  ال1احدة  للحصة 

ال1ح6د):)
الس6د محمد امين ش1كت):)1000 

حصة اجتماع6ة.
ويسيرها) الشركة  ودور  (: التس6ير)
ملدة غير محدودة محمد امين ش1كت)
للتعريف) ال1طن6ة  للبطاقة  الحامل 

.AB24801(رقم
اإلوداع) تم  (: القا 1ني) اإلوداع 
لدى) الضبط  بكتابة  القا 1ني 
املحكمة االبتدائ6ة بالجدودة بتاريخ)

20)ماي)2020)تحت رقم)26485.
خالصة وب6ان

3 C

دو1ان االستاذ حسن املنص1ري
م1ثق بأكادور

MISAY
SARL

تغ6ير مسير الشركة
تلقاه) ت1ث6قي  عقد  بمقت�سي 
م1ثق) املنص1ري  حسن  األستاذ 
قرر) (29-02-2021 بتاريخ) بأكادور 
 MISAY SARL(شركاء)الشركة املسماة

شركة دات املسؤول6ة املحدودة.
شارع (: االجتماعي)  مقرها 
عبد الرح6م ب1عب6د ص ب)01)م6ناء)

الع16ن الع16ن.
املج6د) عبد  الس6د  استقالة 
للشركة) كمسير  منصبه  من  ع16ش 
و تع6ين الس6د محمد سف6ان ع16ش)
غير) ملدة  للشركة  وح6د  كمسير 

محدودة.
تح6ين النظام الألسا�سي للشركة)

وفق التعدوالت الجدودة.
باملحكمة) القا 1ني  االوداع  تم 
رقم تحت  بالع16ن   االبتدائ6ة 
2021/1375)بتاريخ)29)أبريل)2021.

حرر لإلوداع والنشر

4 C

COIN ALILOU
SARL

شركـــــة ذات املسؤول6ــــة املحــــدودة 
رأسمالهـــــــــا 100.000 درهــــــــــم

مقرها االجتماعي: تجزئة أب1 العيش، 

ب1جراح السفلى، قنا الحمام سابقا 

وحال6ا  شارع ب1يبالن 

كراج رقم 20، تط1ان  

عقــــــــــد التأس6ــــــــــس
في)) مؤرخ  م1ثق  عقــد  بمقتضــــى 
القا 1ن) ( تم تأسيس) (,2021 ماي) (10

املحدودة) للشركة  األساســــي»)

املسؤول6ة»)باملميزات التال6ة):

:)شركة محدودة) -)شكل الشركة)

املسؤول6ة.

 COIN ALILOU(:تسم6ة الشركة(-

 SARL

الت1ابل) ب6ع  (: الشركة) غرض  (-

واملنت1جات) العطرية  واألعشاب 

املجال6ة والزي1ت األساس6ة والعطرية

تجزئة) (: عن1ان املقر االجتماعي) (-

قنا) السفلى،) ب1جراح  العيش،) أب1 

)شارع ب1يبالن) الحمام سابقا وحال6ا)

كراج رقم)20،)تط1ان.

-)املدة):))حددت في)99)سنة ابتداء)

من تاريخ تأ سيســــها.

في مائة ألف) حدد  (: الرأسمال) (-

مائة) إلى  مقسمة  درهم  ((100.000(

 100 حصة مرقمة من فئة) ((1000(

درهم لل1احدة م1زعة كالتالي):)

اعل6ل1))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) محمد  الس6د  (-

500))حصة.

اعل6ل1)))))))))))))))))))))))))))))))))))))) الدون  عز  الس6د  (-

500))حصة.

غير) ملدة  الشركة  يسير  -اإلدارة:)

محدودة الس6د محمد اعل6ل1.

لــدى) القا 1 ـــي  اإلوـــداع  تـــم 

كتابــة الضبــط باملحكمــة االبتدائــ6ة)

تحــت) (25/05/2021 لتطــ1ان بتاريــخ)
رقــــم):)1193.

وتق66ــد الشركـة بالسجــل التجــاري)

تحــت رقــم:)29493.  
للخال صة و الب6ـــــــــــــــا ن

5 C
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ARSAM TRAVAUX
  SARL
العن1ان :

تجزئة منزه االطلس بل1ك 21 رقم 25 
حي االطلس بني مالل

رقم التق66د بالسجل التجاري 
11523 

بتاريخ))))) عرفي  عقد  بمقت�سى 
شركة)) انشاء) تم  (29/4/2021
تحمل)) املحدودة  املسؤول6ة  ذات 

الخصائص التال6ة):
 ARSAM TRAVAUX (: التسم6ة)

.SARL
االطلس) منزه  تجزئة  (: العن1ان) ( (
بني) االطلس  حي  (25 رقم) (21 بل1ك)

مالل.
رأس املــال)1.000.000)درهم.

للبطاقة) والحامل  اقرينا  محمد  (
القاطن) (،PA72025 رقم) ال1طن6ة 
رقم) (21 بل1ك) بتجزئة منزه االطلس 

25)بني مالل.
والحامل) العرساوي  رش6د 
(،I372501 رقم) ال1طن6ة  للبطاقة 
ازمام) اوالد  العسارة  بدوار  القاطن 

س1ق السبت اوالد النمة.
الغرض)))االشغال العامة و البناء)

-)ب6ع))االل6ات واملعدات.
السنة املـال6ة):)السنة امل6الدوة

مدة الشركة):)99)سنة
ورش6د) اقرينا  محمد  (: املسير)

العرساوي.
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
االبتدائ6ة بني مالل تحت))رقم))))576              

بتاريخ)21/05/2021.
6 C

conseils gest plus

 CAFE RESTAURANT LE
BERCY

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 
الشريك ال1ح6د

تأسيس شركة

conseils gest plus
شارع عبد الكريم الخطابي عمارة 
برج املنارة 2 الطابق الخامس رقم 
25A ، 400000، مراكش املغرب

 CAFE RESTAURANT LE BERCY

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي اإلزدهار  

امتداد عمارة 86 متجر 5-6  مراكش 

40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

108537

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2020 13) 1 بر)

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

 CAFE (: بمختصر تسم6تها) اإلقتضاء)

.RESTAURANT LE BERCY

محل) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

للألكالت الخف6فة.

اإلزدهار)) (: عن1ان املقر االجتماعي)

امتداد عمارة)86)متجر)6-5))مراكش)

40000)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: الس6د محمد الشريقي)

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):

الس6د محمد الشريقي عن1ا ه)ا))

 1 الطابق) (86 اإلزدهار امتداد عمارة)

مراكش) (40000 اإلزدهار) (1 الشقة)

املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

الس6د محمد الشريقي عن1ا ه)ا))

 1 الطابق) (86 اإلزدهار امتداد عمارة)

مراكش) (40000 اإلزدهار) (1 الشقة)

املغرب.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
23) 1 بر) بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2020)تحت رقم)117617.
1I

وفرم1ل

WAFFERMALL
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

وفرم1ل
حي طريق اوم1زار فاس ، 30000، 

فاس املغرب
WAFFERMALL شركة ذات 

مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 
ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي حي طريق 
اوم1زار فاس - 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
65871

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 وناور) (21
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.WAFFERMALL
(: بإوجاز) الشركة  غرض 

.E-commerce
عن1ان املقر االجتماعي):)حي طريق)
اوم1زار فاس)-)30000)فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 
درهم،)مقسم كالتالي:

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-
وصفات وم1اطن الشركاء):

أو1ب عن1ا ه)ا)) الس6د أجظاض 
صفرو) (31000 الرفاوف صفرو) حي 

املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

أو1ب عن1ا ه)ا)) الس6د أجظاض 

صفرو) (31000 الرفاوف صفرو) حي 

املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

التجارية بفاس))بتاريخ)-)تحت رقم)-.

2I

GATT FIDUCIAIRE

LIMAFATI SARL AU
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

GATT FIDUCIAIRE

ابن خلدون عمارة رقم 86 شقة 

رقم 1 املدونة الجدودة ، 50000، 

مكناس املغرب

LIMAFATI SARL AU شركة ذات 

مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي الحي 

العسكري  3 عمارة 84  شقة84 ا 

البساتين مكناس - 50000 مكناس 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 

52835

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القا 1ن) (2021 مارس) (12

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.LIMAFATI SARL AU

املقاولة) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

تصدور) البناء-تجارة-) او  العامة 

واستيراد.
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الحي) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
ا) شقة84) ( (84 عمارة) (3 ( العسكري)
مكناس) (50000 (- البساتين مكناس)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (--

وصفات وم1اطن الشركاء):
عن1ا ه)ا)) حل6مة  عبي  الس6دة 
الحي العسكري))3)عمارة)84))شقة84 
مكناس) (50000 ا البساتين مكناس)

املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
عن1ا ه)ا)) حل6مة  عبي  الس6دة 
الحي العسكري))3)عمارة)84))شقة84 
مكناس) (50000 ا البساتين مكناس)

املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
مارس) (26 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

2021)تحت رقم)1608.
3I

GCR CONSEIL

BOUZARINE NEGOCE
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
حل شركة

GCR CONSEIL
 RUE 1 HAY(TARIK(EL(KHEIR
 IMM 45 ETG 2 N 4، 20600،

CASABLANCA MAROC
BOUZARINE NEGOCE شركة 

ذات مسؤول6ة محدودة ذات 
الشريك ال1ح6د)في ط1ر التصف6ة)

وعن1ان مقرها اإلجتماعي 56 
ز قة إبن ال1 ان حي السمارة الحي 
املحمدي الدار الب6ضاء - 20450 

الدار الب6ضاء ااملغرب.
حل شركة

رقم التق66د في السجل التجاري 
.339623

ال1ح6د)) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل) (2021 أبريل) (21 املؤرخ في)

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات)
 BOUZARINE ال1ح6د) الشريك 
 50.000 رأسمالها) مبلغ  ( (NEGOCE
 56 اإلجتماعي) درهم وعن1ان مقرها 
الحي) السمارة  حي  ال1 ان  إبن  ز قة 
 20450 (- الب6ضاء) الدار  املحمدي 
(: ل) ااملغرب  ت6جة  الب6ضاء) الدار 

ت1ق6ف النشاط.
ز قة) (45 و حدد مقر التصف6ة ب)
1)حي طريق الخير س6دي البر 1�سي)-)

20450)الدار الب6ضاء)ااملغرب.)
و عين:

الب1زاري) ( الحق) عبد  الس6د)ة))
القادري) بكر  أب1  شارع  عن1ا ه)ا)) و 
معروف) س6دي  (2 رقم) (89 عمارة)
ااملغرب) الب6ضاء) الدار  (20520

كمصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخ1لة  الصالح6ات  على 
و) العق1د  تبل6غ  محل  و  املخابرة 

ال1ثائق املتعلقة بالتصف6ة):)-
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
 17 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)778294.

4I

JURIS LEGAL

 PHARMACIE ABOU ZAID
BD AL MASSIRA

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 
الشريك ال1ح6د

تأسيس شركة

JURIS LEGAL
 Angle(Bd(Abdelmoumen &

 Rue(Chatila, Résidence(Kamar,
 Etg 3, Bureau 6 ، 20000،

CASABLANCA MAROC
 PHARMACIE ABOU ZAID BD

AL MASSIRA شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي ز قة 36 
رقم 4, حي مسيرة 2 - 20000 الدار 

الب6ضاء املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 

503233

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (07

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

 PHARMACIE ABOU ZAID BD AL

.MASSIRA

ممارسة) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

مهنة الص6دلة.

 36 ز قة) (: عن1ان املقر االجتماعي)

الدار) (20000  -  2 حي مسيرة) (,4 رقم)

الب6ضاء)املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

3.440.000)درهم،)مقسم كالتالي:

((: جاودي) الرزاق  عبد  الس6د 

درهم) (100 بق6مة) حصة  (34.400

للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):

جاودي) الرزاق  عبد  الس6د 

عبد) السلطان  ز قة  عن1ا ه)ا))

ب1رك1ن) (12 إقامة راوا رقم) الحم6د،)

20000)الدار الب6ضاء)املغرب).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

جاودي) الرزاق  عبد  الس6د 

عبد) السلطان  ز قة  عن1ا ه)ا))

ب1رك1ن) (12 إقامة راوا رقم) الحم6د،)

20000)الدار الب6ضاء)املغرب)

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 18 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)778462.

5I

CABINET HASSAN EL OUARZAZI

 شركة زيندين
عقد تس6ير حر ألصل تجاري))األشخاص)

املعن1ي1ن)

عقد تس6ير حر ألصل تجاري

 شركة زيندون

بمقت�سى))عقد عرفي مؤرخ قي)01 

زيندون) شركة  ( أعطى) (2021 أبريل)

 330261 املسجل بالسجل التجاري)

الب6ضاء) بالدار  التجارية  باملحكمة 
التجاري) لألصل  الحر  التس6ير  حق 

أل6كس1 در حي) شارع  (13 الكائن ب)

املستشف6ات الدار الب6ضاء)-)20330  

املغرب لفائدة شركة) الدار الب6ضاء)

 01 سنة تبتدئ من) (1 فادوجاد ملدة)

مارس) (31 في) تنتهي  و  (2021 أبريل)

ق6مته) شهري  مبلغ  مقابل  (2022

11.000)درهم.

6I

FIDASSURCO

EDKO NAIL SYSTEMS
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

FIDASSURCO

 MASSIRA 1 C  SAKAN(AKARI

 IMM 95 1ER(ETAGE(APPT 17 ،

40000، MARRAKECH(MAROC

EDKO NAIL SYSTEMS شركة 

ذات املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي مسيرة 

1 س سكن عكاري إقامة 95 شقة 

17 الطابق األول - 40000 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

114385

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القا 1ن) (2021 مارس) (24

املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.
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عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
 EDKO(:(اإلقتضاء)بمختصر تسم6تها

.NAIL SYSTEMS
تك1ين في) (: غرض الشركة بإوجاز)

مجال التجم6ل
التجارة في م1اد التجم6ل).

مسيرة) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
شقة) (95 س سكن عكاري إقامة) (1
مراكش) (40000 (- الطابق األول) (17

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
الس6د فردريك هنري وفن ادانغ)):))
800)حصة بق6مة)100)درهم للحصة)
 200 ( (: ح6اة) ب1هالل  الس6دة 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):
ادانغ)) وفن  هنري  فردريك  الس6د 
سبتمبر) (4 د) اف6ن1  (1 عن1ا ه)ا))

83300)فرنسا))فرنسا).
عن1ا ه)ا)) ح6اة  ب1هالل  الس6دة 
 40230 ( 339)روت دمت))س1برغس)

فرنسا))فرنسا).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
ادانغ)) وفن  هنري  فردريك  الس6د 
سبتمبر) (4 د) اف6ن1  (1 عن1ا ه)ا))

83300)فرنسا))فرنسا)
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
مارس) (30 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2021)تحت رقم)5430.
7I

FIDU.PRO CONSULTING

ADVALIANS
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

FIDU.PRO CONSULTING
ملتقى شارع ام6ل زوال و ز قة غ6ثل 
الطابق11 رقم 29  الدار الب6ضاء ، 

0، الدار الب6ضاء املغرب
ADVALIANS شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي ملتقى 
شارع 11وناور و مصطفى املعاني رقم 
105 طابق 3 شقة 18 الدارالب6ضاء 

- 0000 الدار ال6ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

500353
في) مؤرخ  م1ثق  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2020 09) 1 بر)
املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ADVALIANS
محاسب) (: غرض الشركة بإوجاز)

خبير.
ملتقى) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
شارع)11وناور و مصطفى املعاني رقم)
105)طابق)3)شقة)18)الدارالب6ضاء)-)

0000)الدار ال6ضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 750 ( (: العلمي) املهدي  الس6د 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
الس6د  1فل الك1في):))250)حصة)

بق6مة)100)درهم للحصة).
 75000 (: العلمي) املهدي  الس6د  (

بق6مة)100)درهم.
 25000 (: الك1في) الس6د  1فل 

بق6مة)100)درهم.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وصفات وم1اطن الشركاء):
عن1ا ه)ا)) العلمي  املهدي  الس6د 
اقامة السيسطا ب6تش روس1ر عمارة)
ج شقة)2)املحمدوة)00000)املحمدوة)

املغرب.
عن1ا ه)ا)) الك1في  الس6د  1فل 
قاسم) اب1  ز قة  عائشة  اقامة  (170
املستشف6ات) حي  (41 شقة) زهراوي 
الدارالب6ضاء) (0000 الدارالب6ضاء)

املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

عن1ا ه)ا)) العلمي  املهدي  الس6د 

اقامة السيسطا ب6تش روس1ر عمارة)

0000)املحمدوة) 2)املحمدوة) ج شقة)

املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

(- بتاريخ) ( الب6ضاء) بالدار  التجارية 

تحت رقم)-.

8I

METROPOLE BUSINESS CENTER

GOLD GRAIN PROCESS

شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

رفع رأسمال الشركة

 METROPOLE BUSINESS

CENTER

59شارع الزرقط1ني الطابق3 ،  

رقم8  الدار الب6ضاء ، 20360، الدار 

الب6ضاء املغرب

GOLD GRAIN PROCESS شركة 

ذات املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي 59 شارع 

زرقط1ني الطابق 3 رقم  8 - 20360 

الدار الب6ضاء املغرب.

رفع رأسمال الشركة

رقم التق66د في السجل التجاري -.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم) (2020 30) 1 بر) في) املؤرخ 

قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

من) أي  درهم») (1.000.000»

«1.000.000)درهم»)إلى)«2.000.000 

مقاصة) إجراء) ( (: طريق) عن  درهم»)

مع دو1ن الشركة املحددة املقدار و)

املستحقة.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 03 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)776827.

9I

BOUKRAA CONSULTATION JURIDIQUE

SID EZZINE SERVICE
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

 BOUKRAA CONSULTATION

JURIDIQUE

حي الفتح ساحة الن6ل رقم 60 

الع16ن ، 70000، الع16ن املغرب

SID EZZINE SERVICE شركة ذات 

مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

ال1كالة 1 بل1ك F رقم 315 الع16ن - 

70000 الع16ن املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

36701

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (19

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

 SID (: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.EZZINE SERVICE

خدمات) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

عامة).

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
315)الع16ن)-) F)رقم) 1)بل1ك) ال1كالة)

70000)الع16ن املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

((: الزين) س6د  الل1هة  الس6دة 

درهم) (100 بق6مة) حصة  (100.000

للحصة).

الس6دة الل1هة س6د الزين):)1000 

بق6مة)100)درهم.
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والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء)
وصفات وم1اطن الشركاء):

الزين) س6د  الل1هة  الس6دة 
االدري�سي) الشريف  شارع  عن1ا ه)ا))
 70000  1 ال1حدة) حي  (109 رقم)

الع16ن املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
الزين) س6د  الل1هة  الس6دة 
االدري�سي) الشريف  شارع  عن1ا ه)ا))
 70000  1 ال1حدة) حي  (109 رقم)

الع16ن املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
ماي) (21 بتاريخ) ( بالع16ن) االبتدائ6ة 

2021)تحت رقم)1564.
10I

CABINET HAMZAOUI

NORTH FACE
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

CABINET HAMZAOUI
 19BIS AVENUE OMAR IBN AL
 KHATTAB 2E(ETAGE(NO 8 ،

90000، TANGER(MAROC
NORTH FACE شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة
وعن1ان مقرها اإلجتماعي 15ب 

شارع امام االص6لي اقامة التكافل 
رقم 13 طنجة - 90000 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

116167
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (20
املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.NORTH FACE
االنعاش) (: غرض الشركة بإوجاز)

العقاري.

15ب) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 

التكافل) اقامة  االص6لي  امام  شارع 

طنجة) (90000 (- طنجة) (13 رقم)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 500.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

احمدي) العربي  محمد  الس6د 

درهم) (1.000 بق6مة) حصة  (250   :

للحصة).

 50 ( (: قرطاطي) ام6نة  الس6دة 

حصة بق6مة)1.000)درهم للحصة).

50)حصة) ( (: الس6د سمير احمدي)

بق6مة)1.000)درهم للحصة).

 50 ( (: احمدي) احسان  الس6دة 

حصة بق6مة)1.000)درهم للحصة).

الس6د واسين احمدي):))50)حصة)

بق6مة)1.000)درهم للحصة).

الس6د محمد اسامة احمدي):))50 

حصة بق6مة)1.000)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):

احمدي) العربي  محمد  الس6د 

جامع) ب1لعيز  امراح  (110 عن1ا ه)ا))

املقراع))90000)طنجة املغرب.

الس6دة ام6نة قرطاطي عن1ا ه)ا))

املقراع) جامع  ب1لعيز  امراح  (110

90000)طنجة املغرب.

عن1ا ه)ا)) احمدي  سمير  الس6د 

جبل الكبير)) (9 طريق ال6اسمين رقم)

90000)طنجة املغرب.

احمدي) احسان  الس6دة 

جامع) ب1لعيز  امراح  (110 عن1ا ه)ا))

املقراع)90000)طنجة املغرب.

عن1ا ه)ا)) احمدي  واسين  الس6د 

 26 2)رقم) حي ابن زيدون اقامة زل6ل)

90000)طنجة املغرب.

احمدي) اسامة  محمد  الس6د 

ز قة) كرتندا  اقامة  (13 عن1ا ه)ا))

 90000  59 رقم) (3 الطابق)  6فارا 

طنجة املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء)

وم1اطن مسيري الشركة:

احمدي) العربي  محمد  الس6د 

جامع) ب1لعيز  امراح  (110 عن1ا ه)ا))

املقراع))90000)طنجة املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (06 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)4307.

11I

BOUKRAA CONSULTATION JURIDIQUE

TRAVAUX MAALOUMA

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د

تح1يل املقر االجتماعي للشركة

 BOUKRAA CONSULTATION

JURIDIQUE

حي الفتح ساحة الن6ل رقم 60 

الع16ن ، 70000، الع16ن املغرب

TRAVAUX MAALOUMA شركة 

ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

اللة سك6نة الشطر الثاني رقم 211 

الطابق الثاني ب1جدور - 71000 

ب1جدور املغرب.

تح1يل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التق66د في السجل التجاري 

.30407

ال1ح6د) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تح1يل)) ( تم) (2021 ماي) (21 املؤرخ في)

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

الثاني) الشطر  سك6نة  اللة  «تجزئة 

(- ب1جدور) الثاني  الطابق  (211 رقم)

«شارع) إلى) ب1جدور املغرب») (71000

القدوم) الس1ق  الخامس  محمد 

ب1جدور)-)71000)ب1جدور))املغرب».

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (21 بتاريخ) ( بالع16ن) االبتدائ6ة 

2021)تحت رقم)1552.

12I

HASSAN WAKRIM

اليوم تريدينغ
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

HASSAN WAKRIM

72 ز قة سال الدار الب6ضاء، 

20000، الدار الب6ضاء املغرب

ال16م تريدونغ شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي  رقم 75 

شارع 11 وناور، الطابق األول، شقة 

169 - 20900 الدار الب6ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 

502559

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (27

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

ال16م) (: بمختصر تسم6تها) اإلقتضاء)

تريدونغ.

استيراد) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

(- املنت1جات) مختلف  وتصدور 

تمث6ل6ات) (- بالجملة) السمك  ب6ع 

ووساطات تحارية..

 75 رقم) ( (: عن1ان املقر االجتماعي)

الطابق األول،)شقة) وناور،) (11 شارع)

169 - 20900)الدار الب6ضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 500.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 5.000 ( (: ( الس6دة حبيبة أول6اس)

حصة بق6مة)100,00)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):
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الس6دة حبيبة أول6اس عن1ا ه)ا))
رقم) (،4 الز قة) تجزئة  1الي ادريس،)

128 20150)الدار الب6ضاء)املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

الس6دة حبيبة أول6اس))عن1ا ه)ا))
)رقم) (4 الز قة) تجزئة م1الي ادريس،)

128 20150)الدار الب6ضاء)املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 10 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)-.

13I

CAMCG Consulting

BON VOTE SARL
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

حل شركة

CAMCG Consulting

 lotissement Amine,BD Abou

 Baker(KADIRI(SIDI(MAAROUF ،

20000، casablanca(maroc

BON VOTE SARL شركة ذات 
املسؤول6ة املحدودة)في ط1ر 

التصف6ة)

وعن1ان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

النس6م، تجزئة 479، رقم 7 ،حي 

ليساسفة.  - 20190 الدارالب6ضاء  

املغرب.

حل شركة
رقم التق66د في السجل التجاري 

.185039

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) (2021 أبريل) (01 املؤرخ في)

املحدودة) املسؤول6ة  ذات  شركة 

مبلغ رأسمالها) ( (BON VOTE SARL

مقرها) وعن1ان  درهم  (100.000

تجزئة) النس6م،) تجزئة  اإلجتماعي 
(- ( ليساسفة.) ،حي  (7 رقم) (،479

)املغرب  ت6جة) الدارالب6ضاء) (20190

ل):)حل الشركة.

تجزئة) ب  التصف6ة  مقر  حدد  و 
حي) (،7 رقم) (،479 تجزئة) النس6م،)

الدارالب6ضاء)) (20190 (- ( ليساسفة.)

املغرب.)

و عين:

ب1زيان و) ( ( الس6د)ة))عبدالحم6د)

تجزئة املنظر الجم6ل،رقم) عن1ا ه)ا))

 28830 ( معروف.) 140،س6دي 

)ة)) كمصفي) املغرب  ( الدارالب6ضاء)

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخ1لة  الصالح6ات  على 

و) العق1د  تبل6غ  محل  و  املخابرة 

تجزئة) (: بالتصف6ة) املتعلقة  ال1ثائق 
حي) (،7 رقم) (،479 تجزئة) النس6م،)

ليساسفة.)

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 11 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)777958.

14I

BOUKRAA CONSULTATION JURIDIQUE

GLOBE DATACENTER
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تف1يت حصص

 BOUKRAA CONSULTATION

JURIDIQUE

حي الفتح ساحة الن6ل رقم 60 

الع16ن ، 70000، الع16ن املغرب

GLOBE DATACENTER شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

1001 رقم 577 الع16ن - 70000 

الع16ن املغرب.

تف1يت حصص
رقم التق66د في السجل التجاري 

.36367

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2021 ماي) (19 في) املؤرخ 

املصادقة على):

ات1هالتن) بدر  )ة)) الس6د) تف1يت 

أصل) من  اجتماع6ة  حصة  (330

330)حصة لفائدة))الس6د))ة))واسين)

الرق6بي بتاريخ)19)ماي)2021.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم  (

ماي) (21 بتاريخ) ( بالع16ن) االبتدائ6ة 

2021)تحت رقم)1346.

15I

FIDUCIAIREJAD

HMIZA SHOP SARL AU  
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تف1يت حصص

FIDUCIAIREJAD
 RESIDENCE JAOUHARA

 1°ETAGE(APPT(N°5 AVENUE
 ALLAL(EL(FASSI(MARRAKECH،

MAROC 40000، مراكش
  HMIZA SHOP SARL AU شركة 

ذات املسؤول6ة املحدودة
وعن1ان مقرها اإلجتماعي درب 

بن فارس رقم 7 سيبع  - 40000 
مراكش املغرب.
تف1يت حصص

رقم التق66د في السجل التجاري 
.108141

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2021 أبريل) (10 في) املؤرخ 

املصادقة على):
الكريم) عبد  )ة)) الس6د) تف1يت 
من) اجتماع6ة  حصة  (500 اوزوك1)
)ة)) الس6د) ( 500)حصة لفائدة) أصل)

عامر اوفدور بتاريخ)10)أبريل)2021.
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم  (
ماي) (20 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2021)تحت رقم)124172.
16I

س6كما ك1مبت

LUMIÈRE DU SOIR
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

س6كما ك1مبت
29، شارع محمد السادس املركب 
التجاري اراك، عمارة ف 2، مكتب 
4، الدار الب6ضاء ، 20550، الدار 

الب6ضاء املغرب
lumière(du(soir شركة ذات 

مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 
ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي  بل1ك أوه 
2 رقم 204 تجزئة سكني اهل الغالم 

- 29640 الدار الب6ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 

501821

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (01

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.lumière(du(soir

مخبزة) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

وحل1يات.

عن1ان املقر االجتماعي):))بل1ك أوه)

2)رقم)204)تجزئة سكني اهل الغالم)-)

29640)الدار الب6ضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: محمد) ك6ك  ( ( الس6د)

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):

عن1ا ه)ا)) محمد  ك6ك  ( ( الس6د)

رقم) الشهداء) الزم1ري شارع  تجزئة 

الب6ضاء) الدار  (20450 م) ح  (656

املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

عن1ا ه)ا)) محمد  ك6ك  ( ( الس6د)

رقم) الشهداء) الزم1ري شارع  تجزئة 

الب6ضاء) الدار  (20450 م) ح  (656

املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 05 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)777050.

17I
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ائتما 6ة ك6نزو

ناكاتريد
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

حل شركة

ائتما 6ة ك6نزو

34 ، حسن الصغير - الدار الب6ضاء ، 

20600، الدار الب6ضاء أملغرب

 اكاتريد شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة)في ط1ر التصف6ة)

وعن1ان مقرها اإلجتماعي 144 

شارع محمد سم6حه سكن ج1هرة 

محمد سم6حه الدور السادس شقة 

35 س6دي بل16ط  - 20600 الدار 

الب6ضاء اململكة املغرب6ة.

حل شركة
رقم التق66د في السجل التجاري 

.226837

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

2016)تقرر حل) 10)دجنبر) املؤرخ في)

املحدودة) املسؤول6ة  ذات  شركة 

 100.000 رأسمالها) مبلغ  (  اكاتريد)

 144 درهم وعن1ان مقرها اإلجتماعي)

شارع محمد سم6حه سكن ج1هرة)

محمد سم6حه الدور السادس شقة)

الدار) (20600 (- ( بل16ط) س6دي  (35

ل) املغرب6ة  ت6جة  اململكة  الب6ضاء)

العام) خالل  نشاط  بأي  وقم  لم  (:

املا�سي وآفاق تط1يره غير م1ج1دة.

 144 ب) التصف6ة  مقر  حدد  و 

شارع محمد سم6حه سكن ج1هرة)

محمد سم6حه الدور السادس شقة)

الدار) (20600 (- ( بل16ط) س6دي  (35

الب6ضاء)اململكة املغرب6ة.)

و عين:

و) ب1طالب  ( ( الس6د)ة)) اصر)

 rue(du(golf(de(tadjoura((عن1ا ه)ا

 villa(arcadie(ain(diab(casablanca

اململكة) الب6ضاء) الدار  (20500

املغرب6ة كمصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخ1لة  الصالح6ات  على 

و) العق1د  تبل6غ  محل  و  املخابرة 

ال1ثائق املتعلقة بالتصف6ة):)-

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
 22 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

فبراور)2017)تحت رقم)627744.

18I

معهد عبد اإلله الج1هري

معهد عبد اإلله الجوهري
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

معهد عبد اإلله الج1هري
محام6د 5،رقم 860،مراكش. ، 

40160، مراكش املغرب
معهد عبد اإلله الج1هري  شركة 

ذات مسؤول6ة محدودة ذات 
الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي 
محام6د 5،رقم 860،مراكش. - 

 jawhariabdalilah@gmail.com
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
114749

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (09
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
معهد) (: بمختصر تسم6تها) اإلقتضاء)

عبد اإلله الج1هري).
دروس) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

الدعم والتق1ية واللغات..
(: االجتماعي) املقر  عن1ان 
(- 860،مراكش.) 5،رقم) محام6د)
 jawhariabdalilah@gmail.com

مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 50.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

الس6د عبد اإلله الج1هري):))500 
حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

الس6د عبد اإلله الج1هري):)500 
بق6مة)100)درهم.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (
وصفات وم1اطن الشركاء):

الج1هري) اإلله  عبد  الس6د 
2،رقم) الحسنى) تجزئة  عن1ا ه)ا))
 40160 1192،اسكج1ر،مراكش)

مراكش املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
الج1هري) اإلله  عبد  الس6د 
2،رقم) الحسنى) تجزئة  عن1ا ه)ا))
 40160 1192،اسكج1ر،مراكش)

مراكش املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
ماي) (10 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2021)تحت رقم)123930.

19I

CHETTIOUI AHMED

TAMOUDA STEEL
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

CHETTIOUI AHMED
حي املسيرة الخضراء,م/ا,شارع 

01,رقم 34 ، 92150، القصر الكبير 
املغرب

TAMOUDA STEEL  شركة ذات 
مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د
وعن1ان مقرها اإلجتماعي حي اوالد 

حماود مج/أ ز قة 23 رقم 17 مكرر - 
92150 القصر الكبير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
2927

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القا 1ن) (2021 مارس) (19
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

. TAMOUDA STEEL

ب6ع م1اد) (: غرض الشركة بإوجاز)

البناء.

:)حي اوالد) عن1ان املقر االجتماعي)
حماود مج/أ ز قة)23)رقم)17)مكرر)-)

92150)القصر الكبير املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: املرابط) واسين  الس6د 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):

عن1ا ه)ا)) املرابط  واسين  الس6د 

 64 رقم) النصر  شارع  القلعة  حي 

93200)املض6ق املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

عن1ا ه)ا)) املرابط  واسين  الس6د 

 64 رقم) النصر  شارع  القلعة  حي 

93200)املض6ق املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 15 بتاريخ) ( االبتدائ6ة بالقصر الكبير)

أبريل)2021)تحت رقم)264.

20I

CAP ADVISORY

كاب أدفيسوري
إعالن متعدد القرارات

CAP ADVISORY

 BD MOHAMMED V ,95

 ETAGE 1 CASABLANCA 95,

 BD MOHAMMED V ETAGE

 1 CASABLANCA، 20000،

CASABLANCA MAROC

كاب أدفيس1ري

 «شركة ذات املسؤول6ة املحدودة 

ذات الشريك ال1ح6د»
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وعن1ان مقرها االجتماعي: 75 شارع 
11 وناور الطابق 1 شقة رقم 169 
الدار الب6ضاء - - الدار الب6ضاء 

املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»

رقم التق66د في السجل التجاري: 
.777541

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)31)مارس)2021

تم اتخاذ القرارات التال6ة:)
على) ونص  الذي  (:1 رقم) قرار 
 90.000 رفع رأس املال بمبلغ) ماولي:)
إلى) درهم  (10.000 من) ليرتفع  درهم 
100.000)عن طريق مساهمة  قدوة.
قرار رقم)2:)الذي ونص على ماولي:)
 95 إلى) الرئي�سي  الشركة  مقر   قل 
شارع محمد الخامس الطابق األول)
في) ( الذي أن�سئ سابقا) الدار الب6ضاء)
وناور الطابق األول رقم) (11 75)شارع)

169)الدار الب6ضاء.
قرار رقم)3:)الذي ونص على ماولي:)
ستبدأ) املال6ة،) السنة  في  التغ6ير 
السنة املال6ة في)1)و1ل16 وتنتهي في)30 

و1 16 من كل عام
على) ونص  الذي  (:4 رقم) قرار 
ماولي:)ت1س6ع غرض الشركة:)إضافة)
األعمال) جم6ع  األنشطة التال6ة:))•)
املحاسبة) في  والتدق6ق  االئتما 6ة 

والتنظ6م)
املحاسبي) والتقرير  التنظ6م  (• (
وعلى) األ ظمة  جم6ع  طريق  عن 
تكن1ل1ج6ا) تقن6ة  الخص1ص  وجه 

املعل1مات;
تنظ6م جم6ع  ظم املعل1مات ( (• ( 

)لشركات;
)•)إجراء)أي تشخ6ص وأي دراسات)
ومحاسب6ة) وقا 1 6ة  اقتصادوة 

وضرائب6ة ومال6ة واجتماع6ة)
•)تق66م املقاوالت)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
))•)دراسة وص6اغة جم6ع السندات)
اإلجراءات) جم6ع  وإتمام  والعق1د 
ف6ما) وخاصة  بها  املتعلقة  الرسم6ة 

وتعلق بالشركات
وتبعا لذلك تم تعدول مقتض6ات)

النظام األسا�سي التال6ة:)

بند رقم)4:)الذي ونص على ماولي:)

 قل مقر الشركة الرئي�سي

بند رقم)6:)الذي ونص على ماولي:)
رفع رأس املال

بند رقم)7:)الذي ونص على ماولي:)
رفع رأس املال

على) ونص  الذي  (:20 رقم) بند 

ماولي:)التغ6ير في السنة املال6ة

بند رقم)3:)الذي ونص على ماولي:)

ت1س6ع غرض الشركة

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 07 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)17099.
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محام6ة

GROWTH ALLY
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

محام6ة

إقامة الزرقاء ,117 ز قة ابن منير 

الطابق االول رقم 7 املعاريف ، 

20100، الدار الب6ضاء اململكة 

املغرب6ة

GROWTH ALLY شركة ذات 

مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي 14 شارع 

الزرقط1ني الطابق 9 رقم 18 حي 

مرس السلطان - 20100 الدار 

الب6ضاء اململكة املغرب6ة

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

500635

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القا 1ن) (2021 مارس) (18

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.GROWTH ALLY

خدمات) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

اشهارية).

 14 (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
 18 رقم) (9 شارع الزرقط1ني الطابق)

الدار) (20100 (- حي مرس السلطان)

الب6ضاء)اململكة املغرب6ة.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):

عن1ا ه)ا)) حمزة  ل1ل6دي  الس6د 
سكن6ة) اقامة  تمعروفت  ز قة  (16

 20053 ب1رك1ن) (12 شقة) (3 طابق)

الدار الب6ضاء)اململكة املغرب6ة.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

عن1ا ه)ا)) حمزة  ل1ل6دي  الس6د 
سكن6ة) اقامة  تمعروفت  ز قة  (16

 20053 ب1رك1ن) (12 شقة) (3 طابق)

الدار الب6ضاء)املمكلة املغرب6ة

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 25 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)776135.
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FUDICAIRE ISMAILI

 STE AFRIQUE ONE SERVICE
SARL

شركة ذات املسؤول6ة املحدودة
تح1يل الشكل القا 1ني للشركة

FUDICAIRE ISMAILI

حي التقدم بل1ك 2 رقم 07 السمارة 

ES-SMARA MAROC ،72000 ،

 STE AFRIQUE ONE SERVICE

SARL شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة

 AV و عن1ان مقرها االجتماعي

 SIDI(AHMED(RQUIBI(N°67 ES

SEMARA - 72000 السمارة .

تح1يل الشكل القا 1ني للشركة
رقم التق66د في السجل التجاري 

.1417
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تح1يل) (2021 ماي) (17 املؤرخ في)
الشكل القا 1ني للشركة من)«شركة)
ذات املسؤول6ة املحدودة»)إلى)«شركة)
ذات مسؤول6ة محدودة ذات الشريك)

ال1ح6د».
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
ماي) (27 بتاريخ) ( االبتدائ6ة بالسمارة)

2021)تحت رقم)116/2021.

23I

 SOCIETE DE CONSEIL JURIDIQUE ET

D’EXPERTISE COMPTABLE

ECOZEN
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

 SOCIETE DE CONSEIL
 JURIDIQUE ET D›EXPERTISE

COMPTABLE
 BINE LAMDOUNE BD

 INZEGANE(RUE 65 N° 115
 ETG 2 ، 20470، ‹CASABLANCA

MAROC
ECOZEN شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة
 RUE 7 وعن1ان مقرها اإلجتماعي

 2éme etg appt N°4SAADA°N5
  SIDI BERNOUSSI CASABLNCA
CASABLNCA 20470 008 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 
املحدودة 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
501387

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القا 1ن) (2021 مارس) (26
املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ECOZEN
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بإوجاز) الشركة  غرض 
 ENTREPRENEUR   :
 ET NETTOYAGE DES

.DEVANTURES
 RUE 7 (: املقر االجتماعي) عن1ان 
 N5°2éme etg appt N°4SAADA
  SIDI BERNOUSSI CASABLNCA
CASABLNCA 20470 008)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

((: الز جري) الس6د محمد سف6ان 
700)حصة بق6مة)100)درهم للحصة)
((: الز جاري) مروان  احمد  الس6د 
300)حصة بق6مة)100)درهم للحصة)
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):
الز جري) سف6ان  محمد  الس6د 
عن1ا ه)ا))13)اقامة جنان علي عمارة)
 40055 مراكش) (2 ( املجم1عة) (5

مراكش املغرب.
الز جاري) مروان  احمد  الس6د 
12)تجزئة بكار) 1)عمارة ج) عن1ا ه)ا))
 40055 شارع عالل القا�سي مراكش)

مراكش املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
الز جاري) مروان  احمد  الس6د 
12)تجزئة بكار) 1)عمارة ج) عن1ا ه)ا))
 40055 شارع عالل القا�سي مراكش)

مراكش املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
 26 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

مارس)2021)تحت رقم)-.
24I

FUDICAIRE ISMAILI

 STE AFRIQUE ONE SERVICE
SARL

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 
الشريك ال1ح6د
تف1يت حصص

FUDICAIRE ISMAILI
حي التقدم بل1ك 2 رقم 07 السمارة 

ES-SMARA MAROC ،72000 ،

 STE AFRIQUE ONE SERVICE
SARL شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د
 AV وعن1ان مقرها اإلجتماعي

 SIDI(AHMED(RGUIBI(N°67 ES
SEMARA - 72000 السمارة املغرب.

تف1يت حصص
رقم التق66د في السجل التجاري 

.1417
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2021 ماي) (05 في) املؤرخ 

املصادقة على):
)بارك1) تف1يت الس6د))ة))عبد هللا)
أصل) من  اجتماع6ة  حصة  (500
1.000)حصة لفائدة))الس6د))ة))عبد)

الغني))اتبات1 بتاريخ)17)ماي)2021.
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم  (
ماي) (27 بتاريخ) ( االبتدائ6ة بالسمارة)

2021)تحت رقم)116/2021.
25I

خلدوني فريد

CLEAN INGENIERIE
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

خلدوني فريد
عين الشكاك املركز عين الشكاك 

املركز، 31250، فاس املغرب
CLEAN INGENIERIE شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة
وعن1ان مقرها اإلجتماعي مجم1عة 

أمن6ة الفض6لة 19  - )
23020 بني مالل املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 
املحدودة 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
11517

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (01
املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
 CLEAN(:(اإلقتضاء)بمختصر تسم6تها

.INGENIERIE

مكتب) (: بإوجاز) الشركة  غرض 
والبح1ث.) والتحق6قات  الدراسات 
؛) متن1عة) إنشاءات  أو  أعمال 

التفاوض.
االجتماعي) املقر  عن1ان 

:)مجم1عة أمن6ة الفض6لة)19  -  
23020)بني مالل املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  مبلغ 
50.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:

250)حصة) ( (: الس6د يش1 أسامة)
بق6مة)100)درهم للحصة).

الس6د ب1تك1س ول6د):))250)حصة)
بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-
وصفات وم1اطن الشركاء):

حي) الس6د يش1 أسامة عن1ا ه)ا))
 23030   10 الرقم) (9 األطلس بل1ك)

بني مالل املغرب.
عن1ا ه)ا))) ول6د  ب1تك1س  الس6د 
حي تاخناشت))22300)دمنات املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
حي) الس6د يش1 أسامة عن1ا ه)ا))

األطلس بل1ك)9)الرقم)10   
23030)بني مالل املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
20)ماي) )بتاريخ) االبتدائ6ة ببني مالل)

2021)تحت رقم)567.
26I

FLASH ECONOMIE

BACK TO MARRAKECH
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue(des(Forces(armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

BACK TO MARRAKECH شركة 
ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
وعن1ان مقرها اإلجتماعي 16 ز قة 

الج6اللي العريبي الطابق 8 رقم 18  - 

20000 الدار الب6ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
503417

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (19
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
 BACK (: اإلقتضاء)بمختصر تسم6تها)

.TO MARRAKECH
تأجير) (: بإوجاز) الشركة  غرض 
املستقلة) املنازل  مثل  املساكن 
واملساكن) والف6الت  والشقق 

املفروشة وغير املفروشة
وك6ل ب6ع عقاري

أنشطة الس1ق العقاري.
ز قة) (16 (: عن1ان املقر االجتماعي)
الج6اللي العريبي الطابق)8)رقم)18  - 

20000)الدار الب6ضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 MORAGLIA الس6دة)
CATHERINE  :  1.000)حصة بق6مة)

100)درهم للحصة).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):
 MORAGLIA الس6دة)
 51rue( de عن1ا ه)ا)) ( (CATHERINE

Miromesni 75000)باريس فرنسا.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
 MORAGLIA الس6دة)
 51rue(de(((عن1ا ه)ا((CATHERINE

Miromesni 75000)باريس فرنسا
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
 19 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)778745.
27I
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 SOCIETE DE CONSEIL JURIDIQUE ET

D’EXPERTISE COMPTABLE

ZREST
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

 SOCIETE DE CONSEIL
 JURIDIQUE ET D›EXPERTISE

COMPTABLE
 BINE LAMDOUNE BD

 INZEGANE(RUE 65 N° 115
 ETG 2 ، 20470، ‹CASABLANCA

MAROC
ZRest شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة
 RUE 7 وعن1ان مقرها اإلجتماعي

 2éme etg appt N°4SAADA°N5
  SIDI BERNOUSSI CASABLNCA

CASABLNCA 20470 - املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

501385
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القا 1ن) (2021 مارس) (24
املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
.ZRest(:(اإلقتضاء)بمختصر تسم6تها

(: بإوجاز) الشركة  غرض 
.EXPLOITANT DE RESTAURANT

 RUE 7 (: املقر االجتماعي) عن1ان 
 N5°2éme etg appt N°4SAADA
 SIDI BERNOUSSI CASABLNCA  -

CASABLNCA 20470)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
((: الس6دة محمد سف6ان الز جري)
700)حصة بق6مة)100)درهم للحصة)
((: الز جاري) مروان  احمد  الس6د 
300)حصة بق6مة)100)درهم للحصة)
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):

الز جري) سف6ان  محمد  الس6د 

عن1ا ه)ا))13)اقامة جنان علي عمارة)

 40055 مراكش) (2 ( املجم1عة) (5

مراكش املغرب.
الز جاري) مروان  احمد  الس6د 

12)تجزئة بكار) 1)عمارة ج) عن1ا ه)ا))

 40055 شارع عالل القا�سي مراكش)

مراكش املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
الز جاري) مروان  احمد  الس6د 

12)تجزئة بكار) 1)عمارة ج) عن1ا ه)ا))

 40055 شارع عالل القا�سي مراكش)

مراكش املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 24 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

مارس)2021)تحت رقم)-.

28I

(COMPTABLE((مكتب املحاسبة

 SOCIETE OUSSAMA ZIXX
)CAR (S.A.R.L-A.U

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تع6ين مسير جدود للشركة

(COMPTABLE( مكتب املحاسبة
ز قة فاس اقامة رياض املدونة 

الطابق الثاني رقم 20 بركان ، 

60000، بركان املغرب

 SOCIETE OUSSAMA ZIXX

CAR (S.A.R.L-A.U)  شركة ذات 

مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي رقم 23 
ز قة مل6ل6ة احفير - 63050 احفير 

املغرب.

تع6ين مسير جدود للشركة
رقم التق66د في السجل التجاري 

.7499

ال1ح6د) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم تع6ين) (2021 أبريل) (09 املؤرخ في)

مسير جدود للشركة الس6د)ة))عاشر)

محمد كمسير وح6د

تبعا لقب1ل استقالة املسير.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (15 بتاريخ) ( ببركان) االبتدائ6ة 

2021)تحت رقم)270/2021.

29I

ste(cofiguer(sarl

STE Y.S GOUTTE A GOUTTE
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

ste(cofiguer(sarl

 av(guennad(tayeb 1 etage(n3

guercif ، 35100، guercif(maroc

 STE Y.S GOUTTE A GOUTTE

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي امللك 

املسمى ح6اة الشقة 1 الطابق 

االول شارع م1الي و1سف 35100 

جرس6ف املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 

2085

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (06

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

 STE (: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.Y.S GOUTTE A GOUTTE

دراسة) (- (: غرض الشركة بإوجاز)

وا جاز مشاريع الري بالتنق6ط

)-)تثب6ت وتجهيز الطاقة الشمس6ة

)-)اشغال غاب1ية..

امللك) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 

الطابق) (1 الشقة) ح6اة  املسمى 

 35100 و1سف) م1الي  شارع  االول 

جرس6ف املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: و1سف) خ1ش  الس6د 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):

عن1ا ه)ا)) و1سف  خ1ش  الس6د 

 03 ز قة) براقة  ب1ط6ب  اوالد  حي 

62000)الناظ1ر املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

عن1ا ه)ا)) و1سف  خ1ش  الس6د 

 03 ز قة) براقة  ب1ط6ب  اوالد  حي 

62000)الناظ1ر املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

24)ماي) )بتاريخ) االبتدائ6ة بجرس6ف)

2021)تحت رقم)1087/2021.

30I

FIDACTIVE

RACHI BERRIES
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د

تف1يت حصص

FIDACTIVE

 Lot(N°545 N° 3 &4  2éme(etage

 hay(mohammadi(AGADIR ،

80000، AGADIR(MAROC

RACHI BERRIES  شركة ذات 

مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي مركز 

الخميس اوت عميرة شت1كة اوت 

باها ب16كرى - - ب16كرى املغرب.

تف1يت حصص
رقم التق66د في السجل التجاري 

.13879

ال1ح6د) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تمت) (2021 ماي) (10 في) املؤرخ 

املصادقة على):
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 ROSAS JUAN(((تف1يت الس6د))ة
 CARLOS  ALMENDROS 2.500
 5.000 أصل) من  اجتماع6ة  حصة 
 REINA )ة)) الس6د) ( لفائدة) حصة 
بتاريخ) (GONZALO ALMENDROS

10)ماي)2021.
 ROSAS JUAN((تف1يت الس6د))ة
 CARLOS ALMENDROS 2.500
 5.000 أصل) من  اجتماع6ة  حصة 
 REINA ( )ة)) الس6د) ( لفائدة) حصة 
بتاريخ) (RAQUEL.    ALMENDROS

10)ماي)2021.
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم  (
ماي) (19 بتاريخ) ( با زكان) االبتدائ6ة 

2021)تحت رقم)1119.
31I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

RIMAS STRUCTURE PRO
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع م1ريتا 6ا صندوق البرود 
2609 ، 40000، مراكش املغرب
 RIMAS STRUCTURE PRO

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 
الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي 57 شارع 
م1ريتا 6ا صندوق البرود 2609 - 

40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
115169

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (20
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
 RIMAS(:(اإلقتضاء)بمختصر تسم6تها

.STRUCTURE PRO

تشي6د) (: بإوجاز) الشركة  غرض 
املباني.

57)شارع) عن1ان املقر االجتماعي):)
 -  2609 البرود) صندوق  م1ريتا 6ا 

40000)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: ( ريم) القادري  الس6دة 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):
عن1ا ه)ا)) ريم  القادري  الس6دة 
رقم) روس1رت  ك1لف  اركان  تجزئة 
مراكش) (40000 تسلطا ت) (353

املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
عن1ا ه)ا)) ريم  القادري  الس6دة 
رقم) روس1رت  ك1لف  اركان  تجزئة 
مراكش) (40000 تسلطا ت) (353

املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
ماي) (24 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2021)تحت رقم)124302.
32I

ALLEGEANCE CONSULTING

 MANAL ELHARRATI
DESIGN SARL AU

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 
الشريك ال1ح6د

تأسيس شركة

ALLEGEANCE CONSULTING
ساحة الرودني تقاطع شارع طا طان 
و شارع لبنان اقامة ل6نى رقم 51&50 

، 90000، طنجة املغرب
 MANAL ELHARRATI DESIGN
SARL AU  شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د
وعن1ان مقرها اإلجتماعي شارع فاس 
رقم 85 محل رقم 3 قيسارية ريما. - 

90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 

116493

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القا 1ن) (2021 مارس) (18

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

 MANAL ELHARRATI DESIGN

. SARL AU

-)تصم6م) (: غرض الشركة بإوجاز)

االزياء).

-)كراء)املالبس الجاهزة التقل6دوة)

والحدوثة..

شارع) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 

قيسارية) (3 محل رقم) (85 فاس رقم)

ريما.)-)90000)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 100 ( (: الحراتي) منال  الس6دة 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):

عن1ا ه)ا)) الحراتي  منال  الس6دة 

شارع م1الي عبد العزيز رقم)16)طابق)

03  90000)طنجة املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

عن1ا ه)ا)) الحراتي  منال  الس6دة 

شارع م1الي عبد العزيز رقم)16)طابق)

03  90000)طنجة املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (18 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)242446.

33I

YF CONSULTING SERVICES

OUSSAMA WOOD
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

YF CONSULTING SERVICES

 RUE ABOUTAMAM N2

 BUREAU(N 4 ، 14000،

KENITRA MAROC

OUSSAMA WOOD شركة ذات 

مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي بل1ك  م  

رقم 694 اوالد اوج6ه القن6طرة. - 

14000 القن6طرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 

60745

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (17

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.OUSSAMA WOOD

غرض الشركة بإوجاز):)النجارة))و)

اشغال مختلفة..

م)) ( بل1ك) (: عن1ان املقر االجتماعي)

(- القن6طرة.) اوج6ه  اوالد  (694 رقم)

14000)القن6طرة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: غبار) اسامة  الس6د 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):
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عن1ا ه)ا)) غبار  اسامة  الس6د 

تجزئة االمل)02)الرقم)716)القن6طرة)

14000)القن6طرة املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

عن1ا ه)ا)) غبار  اسامة  الس6د 

تجزئة االمل)02)الرقم)716)القن6طرة)

14000)القن6طرة املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

26)ماي) االبتدائ6ة بالقن6طرة))بتاريخ)

2021)تحت رقم)82656.

34I

BABA SIDI HERBS SARL AU

BABA SIDI HERBS
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
رفع رأسمال الشركة

BABA SIDI HERBS SARL AU

 BP 7034 SIDI(ABBAD

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

BABA SIDI HERBS  شركة ذات 

مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي كلم 10 

دوار الحركات رقم 118 تسلطا ت 

مراكش - 40000 مراكش املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التق66د في السجل التجاري 

.12777

ال1ح6د) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم) (2021 أبريل) (26 في) املؤرخ 

بمبلغ) الشركة  رأسمال  رفع 

أي) درهم») (5.000.000» قدره)

إلى) درهم») (5.300.000» من)

((: طريق) عن  درهم») (10.300.000»

أرباح أو عالوات) أو  إدماج احت6اطي 

إصدار في رأس املال.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (07 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2021)تحت رقم)123876.

35I

LOGARITHME

S A M Y A TRAVAUX DIVERS
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

LOGARITHME
 Rés hivernage entree B

 app 9 1ere(étage(AVENUE
 MOHAMED 6، 40000،
MARRAKECH MAROC

 S A M Y A TRAVAUX DIVERS
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
وعن1ان مقرها اإلجتماعي مرآب 

رقم 1 دوار العطاو ة تامصل1حت 
تاحناوت  مراكش  40000 مراكش  

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
115255

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (19
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
 S A M(:(اإلقتضاء)بمختصر تسم6تها

.Y A TRAVAUX DIVERS
إدارة) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

املساحات الخضراء.
مرآب) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
تامصل1حت) العطاو ة  دوار  (1 رقم)
مراكش)) (40000 ( مراكش) ( تاحناوت)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
الس6د و1سف اوت صالح):))1.000 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):

صالح) اوت  و1سف  الس6د 
املعصرة) حاحا  ( تجزئة) عن1ا ه)ا))
  40000 اسكج1ر مراكش) (207 رقم)

مراكش املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
صالح) اوت  و1سف  الس6د 
املعصرة) حاحا  ( تجزئة) عن1ا ه)ا))
  40000 اسكج1ر مراكش) (207 رقم)

مراكش املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
ماي) (26 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2021)تحت رقم)124368.
36I

FLASH ECONOMIE

 HOLD-ING
AMÉNAGEMENT

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 
الشريك ال1ح6د

تأسيس شركة

 HOLD-ING AMÉNAGEMENT
S.A.R.L AU

شركة محدودة املسؤول6ة ذات 
الشريك ال1ح6د 

رأسمالها:  100.000 درهم 
املقر االجتماعي: 26 شارع مرس 

سلطان ، شقة 3 الطابق 1 الدار 
الب6ضاء ، 

تأسيس شركة محدودة املسؤول6ة 
ذات شريك وح6د

في) مؤرخ،) عرفي  عقد  بم1جب 
الدار الب6ضاء)بتاريخ)

07/05/2021
محدودة) شركة  تأسيس  تم  (،
املسؤول6ة ذات شريك وح6د تحمل)

الخصائص التال6ة)):
 HOLD-ING ( (: التسم6ة)

 AMÉNAGEMENT
-)املقر االجتماعي:):)26)شارع مرس)
الدار) (1 الطابق) (3 شقة) (، سلطان)

الب6ضاء)
-)الهدف االجتماعي:)جم6ع اشغال)

البناء)و الته6ئة)،)تصدور واستيراد
من تاريخ) 99)سنة ابتداء) املدة:) (-

التسج6ل في السجل التجاري.

 100.000 االجتماعي:) الرأسمال  (
1000حصة) إلى) مقسم  درهم 
تم) درهم  (100 فئة) من  اجتماع6ة 
كما) وم1زع على الشركاء) تحرير1/4)

ولي:
 100000.00( حصة) (1000  -
للس6دة سارة الراجي الحاملة) درهم))
رقم)) ال1طن6ة  التعريف  لبطاقة 

 BJ395368
إلى) وناور  فاتح  من  املال6ة:) السنة 

31)ديسمبر من كل عام.))-))
تم تع6ين الس6دة سارة) (: التس6ير)
الراجي كمسيرة للشركة و ذلك)))ملدة)

غير محدودة)
باملحكمة) القا 1ني  اإلبداع  تم 
تحت) الب6ضاء) بالدار  التجارية 
السجل التجاري رقم)504515)بتاريخ)

  2021/05/27
مقتطف و ب6ان

37I

comptafine

ABLUX
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

حل شركة

comptafine
 rue(fnedeq ، 20230، 1

casablanca maroc
ABLUX شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة)في ط1ر التصف6ة)
وعن1ان مقرها اإلجتماعي حي التسير 

2 رقم 1 الدار الب6ضاء - 20230 
الدار الب6ضاء املغرب.

حل شركة
رقم التق66د في السجل التجاري 

.111767
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2021 أبريل) (18 املؤرخ في)
املحدودة) املسؤول6ة  ذات  شركة 
 100.000 رأسمالها) مبلغ  ( (ABLUX
اإلجتماعي) مقرها  وعن1ان  درهم 
(- الدار الب6ضاء) (1 رقم) (2 حي التسير)
الدار الب6ضاء)املغرب  ت6جة) (20230
للقطاع) الشدودة  املنافسة  (: ل)

الصناعي.
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و حدد مقر التصف6ة ب حي التسير)
الب6ضاء) الدار  (20230  -  1 رقم) (2

املغرب.)
و عين:

سمير))) ( محمد) ( ( الس6د)ة))
 21 ز قة) الفضل  حي  وعن1ا ه)ا))
الدار) (20230 الشق) عين  (101 رقم)
الب6ضاء)املغرب كمصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخ1لة  الصالح6ات  على 
املخابرة و محل تبل6غ العق1د و ال1ثائق)
املتعلقة بالتصف6ة):)حي التسير)2)رقم)

1)الدار الب6ضاء
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
 24 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)779387.

38I

METREK COMPTA PRO

SOUHAYB ADAM
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تغ6ير تسم6ة الشركة

METREK COMPTA PRO
 KISSARIAT AL HOUDA AV MED
 V 1ER(ETAGE(N 4 ، 14200، SIDI

SLIMANE MAROC
SOUHAYB ADAM شركة ذات 
مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د
وعن1ان مقرها االجتماعي حي السالم 
بل1ك 18 رقم 04 - 14200 س6دي 

سل6مان املغرب.
تغ6ير تسم6ة الشركة

رقم التق66د في السجل التجاري 
1031

ال1ح6د) الشريك  قرار  بمقت�سى  (
تغ6ير) تم  (2021 ماي) (04 في) املؤرخ 
 SOUHAYB» من) الشركة  تسم6ة 
 ABO NIZAR PRO» إلى) («ADAM

. »CAFE
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
بتاريخ) ( سل6مان) بس6دي  االبتدائ6ة 
25)ماي)2021)تحت رقم)135/2021.

39I

nador(conseil(sarl(au

MADAR ASSAADA
مجم1عة ذات النفع االقتصادي

تأسيس شركة

nador(conseil(sarl(au
 res(gourougou(b1 av(des(far ،

62000، nador(maroc
MADAR ASSAADA  مجم1عة 

ذات النفع االقتصادي
وعن1ان مقرها اإلجتماعي حي املطار 

تجزئة او دا اول1 25 –قبالة دار 
املحامي-  - 62000 الناظ1ر املغرب

تأسيس مجم1عة ذات النفع 
االقتصادي 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
22217

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (20
النفع) ذات  ملجم1عة  األسا�سي 

االقتصادي باملميزات التال6ة:
ذات) مجم1عة  (: الشركة) شكل 

النفع االقتصادي.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

. MADAR ASSAADA
غرض الشركة بإوجاز):)-)الت1سط)
في شروط تح1يل األم1ال وأي نشاط)

ذي صلة.
-فضاء)الخدمات.

عن1ان املقر االجتماعي):)حي املطار)
دار) –قبالة  (25 اول1) او دا  تجزئة 

املحامي-))-)62000)الناظ1ر املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 500 ( (: اغريس) ابتسام  الس6دة 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
 500 ( (: اغريس) فاطمة  الس6دة 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):
الس6دة ابتسام اغريس عن1ا ه)ا))
الناظ1ر) (62000  50 حي اشعاال رقم)

املغرب.

الس6دة فاطمة))غريس عن1ا ه)ا))
الناظ1ر) (62000  50 حي اشعاال رقم)

املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

الس6دة ابتسام اغريس عن1ا ه)ا))
الناظ1ر) (62000  50 حي اشعاال رقم)

املغرب

الس6دة فاطمة))غريس عن1ا ه)ا))
الناظ1ر) (62000  50 حي اشعاال رقم)

املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (26 بتاريخ) ( االبتدائ6ة بالناض1ر)

2021)تحت رقم)1073.
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nador(conseil(sarl(au

NOVO LAR
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

nador(conseil(sarl(au

 res(gourougou(b1 av(des(far ،

62000، nador(maroc

NOVO LAR  شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي حي 

عاريض رقم 2 ز قة 108  - 62000 

الناض1ر املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

22211

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (10

املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

 NOVO(:(اإلقتضاء)بمختصر تسم6تها

. LAR

غرض الشركة بإوجاز):)-)االنعاش)
العقاري

-تجزئة وب6ع األرض.

حي) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
 62000  -   108 ز قة) (2 عاريض رقم)

الناض1ر املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

500)حصة) ( (: الس6د مالك ازواغ)

بق6مة)100)درهم للحصة).

 500 ( (: مساوي) سميرة  الس6دة 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):

عن1ا ه)ا)) ازواغ  مالك  الس6د 
 62000   146 رقم) ( املسيرة) شارع 

الناض1ر املغرب.

الس6دة سميرة مساوي عن1ا ه)ا))
 62000   146 رقم) ( املسيرة) شارع 

الناض1ر املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

عن1ا ه)ا)) ازواغ  مالك  الس6د 
 62000   146 رقم) ( املسيرة) شارع 

الناض1ر املغرب

الس6دة سميرة مساوي عن1ا ه)ا))
 62000   146 رقم) ( املسيرة) شارع 

الناض1ر املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (25 بتاريخ) ( االبتدائ6ة بالناض1ر)

2021)تحت رقم)1056.
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BOUKRAA CONSULTATION JURIDIQUE

BIG DATA PROTECT
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

 BOUKRAA CONSULTATION

JURIDIQUE

حي الفتح ساحة الن6ل رقم 60 

الع16ن ، 70000، الع16ن املغرب

BIG DATA PROTECT شركة ذات 

مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د
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وعن1ان مقرها اإلجتماعي الحي 

الحسني ز قة معركة الدشيرة رقم 8 

الع16ن - 70000 الع16ن املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

36741

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (25

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

 BIG (: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DATA PROTECT

برمجة) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

معل1م6ات.

الحي) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 

 8 الحسني ز قة معركة الدشيرة رقم)

الع16ن)-)70000)الع16ن املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

((: امل1دن) اوت  او1ب  الس6د 

درهم) (100 بق6مة) حصة  (100.000

للحصة).

 1000 (: الس6د او1ب اوت امل1دن)

بق6مة)100)درهم.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وصفات وم1اطن الشركاء):

الس6د او1ب اوت امل1دن عن1ا ه)ا))

حي) (160 شارع ال1حدة العرب6ة رقم)
الع16ن) (70000 الع16ن) (01 ال1حدة)

املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

الس6د او1ب اوت امل1دن عن1ا ه)ا))

حي) (160 شارع ال1حدة العرب6ة رقم)
الع16ن) (70000 الع16ن) (01 ال1حدة)

املغرب.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (25 بتاريخ) ( بالع16ن) االبتدائ6ة 

2021)تحت رقم)1598.
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جمال الصدقي محاسب معتمد

شركة روكينة
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

جمال الصدقي محاسب معتمد

شارع ابن سيناء رقم 86 الخميسات 

، 15000، الخميسات املغرب

شركة روك6نة شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي دوار 

اوت القاللي اوت اوريبل  - 15000 

الخميسات املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

29261

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (07

املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

شركة) (: بمختصر تسم6تها) اإلقتضاء)

روك6نة.

مستغل) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

والبناء- املختلفة  مقهى-االشغال 

املفاوضة.

دوار) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 

 15000 (- ( اوريبل) اوت  القاللي  اوت 

الخميسات املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

10.000.000)درهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: اجدورة) محمد  الس6د 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

 500 ( (: القرمادي) ارق6ة  الس6دة 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-
وصفات وم1اطن الشركاء):

عن1ا ه)ا)) اجدورة  محمد  الس6د 
دوار اوت القاللي اوت اوريبل)15000 

الخميسات املغرب.
الس6دة ارق6ة القرمادي عن1ا ه)ا))
دوار اوت القاللي اوت اوريبل)15000 

الخميسات املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
عن1ا ه)ا)) اجدورة  محمد  الس6د 
دوار اوت القاللي اوت اوريبل)15000 

الخميسات املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
 03 بتاريخ) ( بالخميسات) االبتدائ6ة 

ماي)2021)تحت رقم)165.
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IRRIGATION ETIT ATLAS SARL

 IRRIGATION PETIT ATLAS
SARL

شركة ذات املسؤول6ة املحدودة
تأسيس شركة

IRRIGATION ETIT ATLAS SARL
 DR NAZALATE EL AZRI OLD

 DLIM DR NAZALATE EL
 AZRI(OLD(DLIM، 40046،

MARRAKECH املغرب
 IRRIGATION PETIT ATLAS SARL

شركة ذات املسؤول6ة املحدودة
وعن1ان مقرها اإلجتماعي دوار  زلة 
آلعزري أوالد الدل6م املنبها مراكش 
MARRAKECH 400000 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

112713
في) مؤرخ  م1ثق  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القا 1ن) (2021 فبراور) (22
املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.IRRIGATION PETIT ATLAS SARL

Iالسقي) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

تجهيزات  ضام التنق6ط) بالتنق6ط،)

الهدرومآءوة) املشاريع  ،دراسة 

،،ام1واكبة)،ته6ئة االراض�سي بنضام)

آلتنق6ط.

:)دوار  زلة) عن1ان املقر االجتماعي)

مراكش) املنبها  الدل6م  أوالد  آلعزري 

مراكش) (MARRAKECH 400000

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

زهير) املصطفى  الباللي  الس6د 

درهم) (50.000 حصة بق6مة) (500   :

للحصة).

 500 ( (: عثمان) ب1زكني  الس6د 

حصة بق6مة)50.000)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):

زهير) املصطفى  الباللي  الس6د 

أوالد) آلعزري  دوار  زلة  عن1ا ه)ا))

الدل6م املنبها مراكش)40000)مراكش)

املغرب.

عن1ا ه)ا)) عثمان  ب1زكني  الس6د 

أس6ف مراكش) (18 تجزئة إمزي رقم)

40046)مراكش املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

زهير) املصطفى  الباللي  الس6د 

أوالد) آلعزري  دوار  زلة  عن1ا ه)ا))

الدل6م املنبها مراكش)40000)مراكش)

املغرب

عن1ا ه)ا)) عثمان  ب1زكني  الس6د 

أس6ف مراكش) (18 تجزئة إمزي رقم)

40046)مراكش املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

مارس) (23 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2021)تحت رقم)122096.
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ESSAOUIRA GESTION

FERO BUILDING
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تح1يل املقر االجتماعي للشركة

ESSAOUIRA GESTION
 APPART 1 IMM 114

 OPERATION ARRAHA
 ESSAOUIRA ، 44100،

ESSAOUIRA MAROC
FERO BUILDING شركة ذات 
مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د
وعن1ان مقرها اإلجتماعي الطابق 1 
رقم 1233تجزئة البحيرة الص1يرة - 

44100 الص1يرة املغرب.
تح1يل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التق66د في السجل التجاري 
.1299

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)12)وناور)2021)تم))تح1يل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
1233تجزئة البحيرة) رقم) (1 «الطابق)
44100)الص1يرة املغرب») الص1يرة)-)
إلى)«حي التالل عمارة ب6تش م1كادور)
الص1يرة)) (44100  -  23 رقم) شقة 

املغرب».
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
االبتدائ6ة بالص1يرة))بتاريخ)09)مارس)

2021)تحت رقم)90.
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FLASH ECONOMIE

AMINE SAFIOT
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
حل شركة

 AMINE SAFIOT
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
رأسمالها 10.000,00 درهم

 مقرها اإلجتماعي: 36 بل1ك 28 
اوريدة 2 -  اسفي 

 R.C : 7727
ICE : 001590416000086

I.F : 18778674

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ بتاريخ)05)ماي)2021)قرر)

محدودة) مسؤول6ة  ذات  شركة 
 AMINE ال1ح6د) الشريك  ذات 

SAFIOT))حل شركة-
الهدولي) حسن  الس6د  -تع6ين 
رقم) ال1طن6ة  للبطاقة  الحامل 

H123188)كمصفي للشركة)
بل1ك) (36 )حدد مقر التصف6ة ب)

28)اوريدة)2)-))اسفي)-
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
ماي) (20 بتاريخ) بآسفي  االبتدائ6ة 

2021)تحت رقم)503
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FIDORO MULTI-SERVICES

DAK-MESURE
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

FIDORO MULTI-SERVICES
 GR 192 IMM 3 NR 7 DAKHLA ،

73000، DAKHLA(MAROC
DAK-MESURE شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة
وعن1ان مقرها اإلجتماعي حي القسم 
2، الز قة 08، الرقم 3، الداخلة. - 

73000 الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

18349
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (30
املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
DAK- (: بمختصر تسم6تها) اإلقتضاء)

.MESURE
استيراد) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

وت1زيع أدوات ال1زن والق6اس..
عن1ان املقر االجتماعي):)حي القسم)
(- الداخلة.) (،3 الرقم) (،08 الز قة) (،2

73000)الداخلة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: ادويهي) حمداتي  الس6د 

حصة بق6مة)100,00)درهم للحصة).

 500 ( (: ملدوم6غ) لحبيب  الس6د 

حصة بق6مة)100,00)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):

الس6د حمداتي ادويهي عن1ا ه)ا))

الع16ن)70000)الع16ن املغرب.

الس6د لحبيب ملدوم6غ عن1ا ه)ا))

الع16ن)70000)الع16ن املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

الس6د حمداتي ادويهي عن1ا ه)ا))

الع16ن)70000)الع16ن املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 24 بتاريخ) ( االبتدائ6ة ب1ادي الدهب)

ماي)2021)تحت رقم)882.
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etablissement(darwinier

AQUACOLE SAHARA
شركة الت1ص6ة البس6طة

تأسيس شركة

etablissement(darwinier

 HAY(EL(MASSIRA 02 RUE(SAKIA

 EL(HAMRA(N° 20 DAKHLA ،

73000، dakhla(maroc

AQUACOLE SAHARA شركة 

الت1ص6ة البس6طة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي حي ام 

الت1ن�سي رقم 289 الداخلة - 73000  

الداخلة املغرب

تأسيس شركة الت1ص6ة البس6طة 

رقم التق66د في السجل التجاري : 

18321

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (30

األسا�سي لشركة الت1ص6ة البس6طة)

باملميزات التال6ة:

الت1ص6ة) شركة  (: الشركة) شكل 
البس6طة.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AQUACOLE SAHARA
ترب6ة) (: بإوجاز) الشركة  غرض 
واألعشاب) واملحار  املائ6ة  األح6اء)
املأك1الت) وترب6ة  واألسماك  البحرية 

البحرية واملحار وبلح البحر وأبال1ن
إنشاء)وتشغ6ل أي مصنع ملعالجة)
وتعبئتها) البحرية  املأك1الت  جم6ع 

وتح1يلها وحفظها)؛
وحدات) جم6ع  وتشغ6ل  بناء)

التبرود في البر أو البحر)؛
وب6ع) وشراء) وتصدور  استيراد 
جم6ع) وتس1يق  وسمسرة  وتمث6ل 
واملعدات) وامل1اد  املنتجات  أ 1اع 
وامل1اد الخام واألش6اء)والسلع بشكل)
املتعلقة) تلك  خاص  وبشكل  (، عام)

بصناعة وتجارة ص6د األسماك..
ام) حي  (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
الت1ن�سي رقم)289)الداخلة)-)73000  

الداخلة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
20)حصة) ( (: الس6د تسلم شنكلي)

بق6مة)2.000)درهم للحصة).
الس6دة م6نة الشريفي):))20)حصة)

بق6مة)2.000)درهم للحصة).
 20 ( (: الناجمة افض6لي) ( الس6دة)

حصة بق6مة)2.000)درهم للحصة).
 20 ( (: السالكة البخاري) ( الس6دة)

حصة بق6مة)2.000)درهم للحصة).
الس6دة))محمد كنت1ي):))20)حصة)

بق6مة)2.000)درهم للحصة).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):
عن1ا ه)ا)) شنكلي  تسلم  الس6دة 
الداخلة) (289 رقم) الت1ن�سي  ام  حي 

73000)الداخلة)))املغرب.
الس6دة م6نة الشريفي عن1ا ه)ا))
 27 رقم) الخامس  محمد  شارع 

الداخلة)73000)الداخلة)))املغرب.
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افض6لي) الناجمة  ( الس6دة)
رقم) (13 بل1ك) (1 حي االمل) عن1ا ه)ا))
5)الداخلة)73000)الداخلة)))املغرب.

البخاري) السالكة  ( الس6دة)
 64 مجم1عة) الرحمة  حي  عن1ا ه)ا))
دار رقم)64)الداخلة))73000)الداخلة)))

املغرب.
كنت1ي عن1ا ه)ا)) محمد  ( الس6د)
الداخلة) (114 رقم) الحسني  حي 

73000)الداخلة)))املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
كنت1ي عن1ا ه)ا)) محمد  ( الس6د)
الداخلة) (114 رقم) الحسني  حي 

73000)املغرب الداخلة
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
 21 بتاريخ) ( االبتدائ6ة ب1ادي الدهب)

ماي)2021)تحت رقم)866/2021.
48I

etablissement(darwinier

 AQUACULTURE LUXE
MARIN

شركة الت1ص6ة البس6طة
تأسيس شركة

etablissement(darwinier
 HAY(EL(MASSIRA 02 RUE(SAKIA

 EL(HAMRA(N° 20 DAKHLA ،
73000، dakhla(maroc

Aquaculture(luxe(marin شركة 
الت1ص6ة البس6طة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي شارع عبد 
الخالق ط1ريس رقم 40 الداخلة - 

73000 الداخلة املغرب
تأسيس شركة الت1ص6ة البس6طة 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

 18319
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (07
األسا�سي لشركة الت1ص6ة البس6طة)

باملميزات التال6ة:
الت1ص6ة) شركة  (: الشركة) شكل 

البس6طة.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.Aquaculture(luxe(marin

ترب6ة) (: بإوجاز) الشركة  غرض 
واألعشاب) واملحار  املائ6ة  األح6اء)
املأك1الت) وترب6ة  واألسماك  البحرية 
وأبال1ن) البحر  وبلح  واملحار  البحرية 
ملعالجة) مصنع  أي  وتشغ6ل  إنشاء)
وتعبئتها) البحرية  املأك1الت  جم6ع 
وتشغ6ل) بناء) ؛) وحفظها) وتح1يلها 
جم6ع وحدات التبرود في البر أو البحر)
؛)استيراد وتصدور وشراء)وب6ع وتمث6ل)
أ 1اع) جم6ع  وتس1يق  وسمسرة 
وامل1اد) واملعدات  وامل1اد  املنتجات 
(، والسلع بشكل عام) الخام واألش6اء)
وبشكل خاص تلك املتعلقة بصناعة)

وتجارة ص6د األسماك.
عن1ان املقر االجتماعي):)شارع عبد)
(- الداخلة) (40 الخالق ط1ريس رقم)

73000)الداخلة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
حصة) (20 ( (: وحي) هدي  الس6دة 

بق6مة)2.000)درهم للحصة).
 20 ( (: م1ل1د) بن  احمد  الس6د 

حصة بق6مة)2.000)درهم للحصة).
الس6دة رب6عة فريعات):))20)حصة)

بق6مة)2.000)درهم للحصة).
20)حصة) ( (: الس6دة منينة فراجي)

بق6مة)2.000)درهم للحصة).
 20 ( (: ال1ساوي) احمد  الس6دة 

حصة بق6مة)2.000)درهم للحصة).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):
عن1ا ه)ا)) وحي  هدي  الس6دة 
الداخلة) (219 رقم) الت1ن�سي  ام  حي 

73000)الداخلة املغرب.
الس6د احمد بن م1ل1د عن1ا ه)ا))
حي البيشات رقم)01/1710)الداخلة)

73000)الداخلة املغرب.
الس6دة رب6عة فريعات عن1ا ه)ا))
حي م1الي رش6د ز قة واد الح1لي رقم)
12)الداخلة))73000)الداخلة املغرب.
عن1ا ه)ا)) فراجي  منينة  الس6دة 
 40 شارع عبد الخالق الطريس رقم)

الداخلة)73000)الداخلة املغرب.

الس6د احمد ال1ساوي عن1ا ه)ا))
 75 رقم) ب  بل1ك  السالم  ت1سعة 

السمارة)73000)السمارة املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
عن1ا ه)ا)) وحي  هدي  الس6دة 
الداخلة) (219 رقم) الت1ن�سي  ام  حي 

73000)الداخلة املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
 21 بتاريخ) ( االبتدائ6ة ب1ادي الدهب)

ماي)2021)تحت رقم)865/2021 .
49I

etablissement(darwinier

AQUACULTURE DURABLE
شركة الت1ص6ة البس6طة

تأسيس شركة

etablissement(darwinier
 HAY(EL(MASSIRA 02 RUE(SAKIA

 EL(HAMRA(N° 20 DAKHLA ،
73000، dakhla(maroc

Aquaculture(durable شركة 
الت1ص6ة البس6طة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي حي االمل 1 
بل1ك 38 رقم 08 الداخلة - 73000 

الداخلة  املعرب 
تأسيس شركة الت1ص6ة البس6طة 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

18345
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (30
األسا�سي لشركة الت1ص6ة البس6طة)

باملميزات التال6ة:
الت1ص6ة) شركة  (: الشركة) شكل 

البس6طة.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.Aquaculture(durable
ترب6ة) (: بإوجاز) الشركة  غرض 
واألعشاب) واملحار  املائ6ة  األح6اء)
املأك1الت) وترب6ة  واألسماك  البحرية 
وأبال1ن) البحر  وبلح  واملحار  البحرية 
ملعالجة) مصنع  أي  وتشغ6ل  إنشاء)
وتعبئتها) البحرية  املأك1الت  جم6ع 
وتشغ6ل) بناء) ؛) وحفظها) وتح1يلها 
جم6ع وحدات التبرود في البر أو البحر)

؛)استيراد وتصدور وشراء)وب6ع وتمث6ل)

أ 1اع) جم6ع  وتس1يق  وسمسرة 

وامل1اد) واملعدات  وامل1اد  املنتجات 

(، والسلع بشكل عام) الخام واألش6اء)

وبشكل خاص تلك املتعلقة بصناعة)

وتجارة ص6د األسماك.

عن1ان املقر االجتماعي):)حي االمل)
1)بل1ك)38)رقم)08)الداخلة)-)73000 

الداخلة))املعرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 20 ( (: الحبيب) اع1يشة  الس6دة 

حصة بق6مة)2.000)درهم للحصة).

الخطاط) االمين  محمد  الس6د 

درهم) (2.000 بق6مة) حصة  (20   :

للحصة).

الس6د صالح اهل بابا):))20)حصة)

بق6مة)2.000)درهم للحصة).

 20 ( (: ( الشراقة) الحبيب  الس6د 

حصة بق6مة)2.000)درهم للحصة).

 20 ( (: ( الس6دة سك6نة الرويجل)

حصة بق6مة)2.000)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):

الحبيب) اع1يشة  الس6دة 
رقم) (38 بل1ك) (1 حي االمل) عن1ا ه)ا))

08)الداخلة)73000)الداخلة))املغرب.

الخطاط) االمين  محمد  الس6د 
رقم) (38 بل1ك) (1 حي االمل) عن1ا ه)ا))

08)الداخلة)73000)الداخلة))املغرب.

)عن1ا ه)ا)) الس6د صالح اهل بابا)
الدخلة)) (604 رقم) اسرف6ت  ز قة 

73000)الداخلة))املغرب.

الشراقة)) الحبيب  الس6د 
رقم) (53 ز قة) السالم  حي  عن1ا ه)ا))

الداخلة)) (73000 الداخلة) (1680

املغرب.

الرويجل)) سك6نة  الس6دة 

شارع) الحمر  العمارات  عن1ا ه)ا))

الداخلة) (24 رقم) اسماع6ل  م1الي 

73000)الداخلة))املغرب.
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والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء)

وم1اطن مسيري الشركة:

)عن1ا ه)ا)) الس6د صالح اهل بابا)
الدخلة)) (604 رقم) اسرف6ت  ز قة 

73000)الداخلة))املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 24 بتاريخ) ( االبتدائ6ة ب1ادي الدهب)

ماي)2021)تحت رقم)880/2021 .

50I

FIDECOM SARL

CLINIQUE NATIONS UNIES
إعالن متعدد القرارات

FIDECOM SARL

46 شارع باست1ر حي الل6م1ن الرباط 

، 10060، الرباط املغرب

 CLINIQUE NATIONS UNIES

«شركة ذات املسؤول6ة املحدودة»

وعن1ان مقرها االجتماعي: زاوية 
ز قتي أب1 دار و ابن هنبل، أكدال - 

10090 الرباط املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التق66د في السجل التجاري: 

.48575

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)12)مارس)2021

تم اتخاذ القرارات التال6ة:)

قرار رقم)1:)الذي ونص على ماولي:)

-)التذكير بأ ه خالل اجتماعه و1م)24 

تم اإلعالن عن وفاة) (،2020 و1ل16ز)

الس6د محمد  ج6ب السالوي بتاريخ)

26)شتنبر)2019)،)الذي كان شريكا في)

الشركة)،)و كذا ت1زيع)17.373)حصة)

التي كان وملكها املرح1م على ال1رثة)

الس6دة صباح السبتي:)) (* (: ولي) كما 

غ6تة) الس6دة  (* ( ( حصة) ( (2.172

الس6د) (* ( )حصة) (5.067 ( (: السالوي)

املهدي السالوي):))10.134)حصة)

قرار رقم)2:)الذي ونص على ماولي:)

-)املصادقة على التف1يتات التال6ة):))))

))بمقت�سى عقد م1ثق بتاريخ)12)و)

 1.146 2018،)تم تف1يت) 18)أكت1بر)

محمد) الس6د  طرف  من  ( حصة)

ميس1م إلى الس6د رش6د  زيه).)

 5 بتاريخ) م1ثق  عقد  بمقت�سى  (
 1.147 تف1يت) تم  (،2020 أكت1بر)
محمد) الس6د  طرف  من  ( حصة)

ميس1م إلى الس6د رش6د  زيه).)
 16 بمقت�سى عقد م1ثق بتاريخ) ( (
 5.790 تف1يت) تم  (،2020 أكت1بر)
حصة))من طرف الس6د عبد الحم6د)

ميري إلى الس6دة رجاء)الداودي.)•)
بمقت�سى عقد م1ثق بتاريخ)10)دجنبر)
5.791)حصة من) تم تف1يت) (،2020
طرف الس6د فؤاد ب1ع6اد إلى الس6دة)

أم6نة شحطان
وتبعا لذلك تم تعدول مقتض6ات)

النظام األسا�سي التال6ة:)
على) ونص  الذي  (:1 رقم) بند 
الشركاء) ( ((...( ( (: ماولي:)شكل الشركة)
 Sabah (: هم) للشركة  الحال16ن 
 SEBTI,( Ghita( SLAOUI,( Mehdi
 SLAOUI,(Oulaid(OUTARAHOUT,
 Ahmed(MASROUR,(Abderrahim
 BAROUDI,( Abdelhamid( MIRI,
 Amina(CHAHTANE,(Mohammed
 ACHOUR, Zhor M’RABET,
 Mohammed( MISSOUM,
 Mohammed( OUDANANE,
 Kamal OURIARHLI-FIKRI,
Mohammed( Jamal( SQUALI-

 H O U S S A I N I , M o h a m m e d
 ABDELLAOUI MAAN, Lalla
 Khadija( EL( ALAMI,( Abdellatif
 TRIQUI,( Rachid( NAZIH,( Chadi
 ABDELLAOUI( MAAN,( Rym

RHAZLANE, Rajae DAOUDI
بند رقم)6:)الذي ونص على ماولي:)
صادق الجمع العام) ((...( (: اإلورادات)
 2021 مارس) (12 بتاريخ) االستثنائي 
17.373)حصة) -)ت1زيع) ( (: على ما ولي)
التي كان وملكها املرح1م محمد  ج6ب)
السالوي على ورثته))-)))تف1يت)1.146 
حصة))من طرف الس6د محمد ميس1م)
إلى الس6د رش6د  زيه))بمقت�سى عقد)
  2018 أكت1بر) (18 و) (12 م1ثق بتاريخ)
)من طرف) 1.147)حصة) تف1يت) ( ( ( (-
الس6د) إلى  ميس1م  محمد  الس6د 
م1ثق) عقد  .بمقت�سى  رش6د  زيه)
تف1يت) ( ( ( (- (2020 أكت1بر) (5 بتاريخ)

الس6د) طرف  من  ( حصة) (5.790

عبد الحم6د ميري إلى الس6دة رجاء)

الداودي بمقت�سى عقد م1ثق بتاريخ)

 5.791 تف1يت) ( ( (،2020 أكت1بر) (16

حصة من طرف الس6د فؤاد ب1ع6اد)

إلى الس6دة أم6نة شحطان بمقت�سى)

 .  2020 10)دجنبر) عقد م1ثق بتاريخ)

و بذلك أصبح رأسمال الشركة الذي)

درهم م1زعا على) (12.500.000 وبلغ)

21)شريك).)

بند رقم)7:)الذي ونص على ماولي:)
رأسمال) وبلغ  (: الجماعي) املال  رأس 

الشركة)12.500.000)درهم)،)مقسم)

إلى)125.000)حصة بق6مة)100)درهم)

 21 على) م1زعة  (، ال1احدة) للحصة 

شريك).

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (10 بتاريخ) ( بالرباط) التجارية 

2021)تحت رقم)114578.

51I

ANDERSEN CONSULTING

THERAPSY
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

ANDERSEN CONSULTING

 RUE(DE(GRENADE, PARC 29

 BROOKS ، 90030، TANGER

MAROC

THERAPSY شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د
وعن1ان مقرها اإلجتماعي 19 مكرر 

شارع بلج6كا الطابق األول الشقة 
رقم 2 - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

116763

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القا 1ن) (2021 مارس) (31

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.THERAPSY

الدعم) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

النف�سي ألي شخص في أي عمر.
عن1ان املقر االجتماعي):)19)مكرر)

الشقة) األول  الطابق  بلج6كا  شارع 
رقم)2 - 90000)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 100 ( (: الت1زاني) ك1ثر  الس6دة 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):

عن1ا ه)ا)) الت1زاني  ك1ثر  الس6دة 

طريق ب1با ة ف6ال الت1زاني كال6ف1ر 6ا)

90000)طنجة املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

عن1ا ه)ا)) الت1زاني  ك1ثر  الس6دة 

طريق ب1با ة ف6ال الت1زاني كال6ف1ر 6ا)

90000)طنجة املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (26 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)242738.

52I

FIDUCIAIRE AL KIMMA CONSULTING

ARCHI L’AR
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE AL KIMMA

CONSULTING

 N°31, Lotissement(communal,

 Sidi(Mâarouf ، 20280،

Casablanca MAROC

ARCHI L’AR شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د
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وعن1ان مقرها اإلجتماعي شارع وافا 

 diamant عمارة 23 شقة 13 مركز

عين الشق - 20470 الدار الب6ضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

503757

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (17

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

 ARCHI(:(اإلقتضاء)بمختصر تسم6تها

.L’AR

ممارسة) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

مهنة))مهندس معماري.

عن1ان املقر االجتماعي):)شارع وافا)

 diamant مركز) (13 شقة) (23 عمارة)

الدار الب6ضاء) (20470 (- عين الشق)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: لعبيزي) رش6د  الس6د 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):

عن1ا ه)ا)) لعبيزي  رش6د  الس6د 

 LE اقامة) طالب  أوالد  تجزئة 

عين) (24 شقة) د  عمارة  (PRESTIGE

الشق)20470)الدار الب6ضاء)املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

عن1ا ه)ا)) لعبيزي  رش6د  الس6د 

 LE اقامة) طالب  أوالد  تجزئة 

عين) (24 شقة) د  عمارة  (PRESTIGE

الشق)20470)الدار الب6ضاء)املغرب.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 20 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)-.

53I

HIGH EDGE CONSULTING

 PARAPHARMACIE ANGLE

DE SOIN
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تع6ين ممثل قا 1ني للشركة

HIGH EDGE CONSULTING

 AV(Hassan 2 Bureaux(Nakhil

 1er(Etage, 6 Tel: 0539.966.592 /

 Mobile: 0662.218.643 / E-mail:

 contact@highedge.ma، 93000،

TETOUAN املغرب

 PARAPHARMACIE ANGLE

DE SOIN «شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د»

وعن1ان مقرها االجتماعي: 31 شارع 

عبد هللا شفشاوني ز قة رجاء خندق 

الزرب1ح - 93000 تط1ان املغرب.

«تع6ين ممثل قا 1ني  للشركة»
رقم التق66د في السجل التجاري: 

.27927

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

وتبعا) (2021 أبريل) (27 في) املؤرخ 

تع6ين) تقرر  جدد  لتع6ين مسير)ون))

املمثل)ون))القا 1ني)ون):)

-)الغزاوي أحمد

 PARAPHARMACIE ANGLE  -

مسؤول6ة) ذات  شركة  (DE SOIN

محدودة ذات الشريك ال1ح6د الكائن)

شارع عبد) (31 مقرها اإلجتماعي ب:)

خندق) رجاء) ز قة  شفشاوني  هللا 

الزرب1ح)93000)تط1ان املغرب
عند) التجاري  السجل  رقم 

االقتضاء:)27927

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (19 بتاريخ) ( بتط1ان) االبتدائ6ة 

2021)تحت رقم)1643.

54I

ABA GESTION SARLAU

SOCIETE ABH AWRACH
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

ABA GESTION SARLAU
 AV(MED(V 3EME(ETG 38
 BUREAU 12 ، 30000، FES

MAROC
SOCIETE ABH AWRACH شركة 

ذات مسؤول6ة محدودة ذات 
الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي رقم 38 
شارع محمد الخامس الطابق 3 
مكتب 10  - 30000 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
67977

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (07
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOCIETE ABH AWRACH
أعمال) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

متن1عة)
 38 رقم) (: عن1ان املقر االجتماعي)
 3 الطابق) الخامس  محمد  شارع 

مكتب)10  - 30000)فاس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: الس6د و1سف املصغي)

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):
الس6د و1سف املصغي عن1ا ه)ا))
 1 شقة) (1 جزئة ملسفر إقامة سلمى)

طريق إم1زار)30000)فاس املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

الس6د و1سف املصغي عن1ا ه)ا))

 1 شقة) (1 جزئة ملسفر إقامة سلمى)

طريق إم1زار)30000)فاس املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

التجارية بفاس))بتاريخ)25)ماي)2021 

تحت رقم)25011.

55I

comptable(-(lafrikh(said 

 TRAVAUX ABDO

ALUMINIUM -SARL AU
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

comptable - lafrikh(said

 N° 60 rue 01 assaka(Khénifra ،

25063، bejaad(maroc

 TRAVAUX ABDO ALUMINIUM

SARL AU- شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي  329 

تجزئة الحسن6ة  -  أبي الجعد - 

5060 أبي الجعد املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

527

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (01

املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

 TRAVAUX ABDO ALUMINIUM

.-SARL AU

اشغال) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

االملن16م.

 329 ( (: االجتماعي) املقر  عن1ان 

تجزئة الحسن6ة))-))أبي الجعد)-)5060 

أبي الجعد املغرب.
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أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 
درهم،)مقسم كالتالي:

 100 ( (: ( الس6د الفائز عبد االله)
حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-
وصفات وم1اطن الشركاء):

الس6د الفائز عبد االله))عن1ا ه)ا)))
أبي) ( (25060 ( تجزئة الحسن6ة) (329

الجعد املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
الس6د الفائز عبد االله))عن1ا ه)ا)))
أبي) ( ( (25060 تجزئة الحسن6ة) (329

الجعد املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
االبتدائ6ة بابي الجعد))بتاريخ)19)ماي)

2021)تحت رقم)15/2021.
56I

STE PRO-CONSULTING

اتس لوريزو هغيونتال بريفي
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تح1يل املقر االجتماعي للشركة

STE PRO-CONSULTING
15 شارع جمال الدون االفغاني 
الطابق االول الرقم 3 ، 60000، 

وجدة املغرب
اتس ل1ريزو هغ16 تال بريفي  شركة 

ذات مسؤول6ة محدودة ذات 
الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي 15شارع 
جمال الدون افغاني طابق 1شقة 

رقم3 - 60000 وجدة املغرب.
تح1يل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التق66د في السجل التجاري -.
ال1ح6د) الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في)12)مارس)2021)تم))تح1يل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
«15شارع جمال الدون افغاني طابق)
1شقة رقم3 - 60000)وجدة املغرب»)
إلى)«ملك6ة مسممات صفاء)84طريق)
س6دي وحيى تجزئة ب6اوض)-)60000 

وجدة))املغرب».

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
ماي) (21 بتاريخ) ( ب1جدة) التجارية 

2021)تحت رقم)1879.
57I

HIGH EDGE CONSULTING

 PARAPHARMACIE ANGLE
DE SOIN

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 
الشريك ال1ح6د

تح1يل املقر االجتماعي للشركة

HIGH EDGE CONSULTING
 AV(Hassan 2 Bureaux(Nakhil

 1er(Etage, 6 Tel: 0539.966.592 /
 Mobile: 0662.218.643 / E-mail:
 contact@highedge.ma، 93000،

TETOUAN املغرب
 PARAPHARMACIE ANGLE

DE SOIN شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي 31 شارع 
عبد هللا شفشاوني ز قة رجاء خندق 

الزرب1ح - 93000 تط1ان املغرب.
تح1يل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التق66د في السجل التجاري 
.27927

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)27)أبريل)2021)تم))تح1يل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
شارع عبد هللا شفشاوني ز قة) (31»
رجاء)خندق الزرب1ح)-)93000)تط1ان)
ال1الوة مرج خالل) «حي  إلى) املغرب»)
عين مل1ل)-)93000)تط1ان))املغرب».
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
ماي) (19 بتاريخ) ( بتط1ان) االبتدائ6ة 

2021)تحت رقم)1643.
58I

 COMPTABLE AGREE : ABDELKADER

ELHAMRIT

SKM TRANS SARL AU
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

 COMPTABLE(AGREE :
ABDELKADER ELHAMRIT

 BOITE(POSTALE 5103 TEMARA
 CENTRE(LOT(AMAL(N° 18

 BOUAIBA(SKHIRAT، 12000،
TEMARA MAROC

SKM TRANS SARL AU شركة 
ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
وعن1ان مقرها اإلجتماعي رقم 264 
تجزئة السالم صباح الصخيرات - 
12072 صباح الصخيرات املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
 133171

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (30
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
 SKM (: بمختصر تسم6تها) اإلقتضاء)

.TRANS SARL AU
:) قل) بإوجاز) الشركة  غرض 
البضائع على الطرق وخدمات النقل

النقل املحلي والدولي للبضائع
االستيراد والتصدور.

عن1ان املقر االجتماعي):)رقم)264 
(- الصخيرات) صباح  السالم  تجزئة 

12072)صباح الصخيرات املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: ال6ق1تي) الس6د حسن 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):
عن1ا ه)ا)) ال6ق1تي  حسن  الس6د 
ب1ع6بة) الثاني  الحسن  شارع 
الصخيرات) (12050 الصخيرات)

املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

الحف6ان) الشع6بب6ة  الس6دة 

الثاني) الحسن  شارع  عن1ا ه)ا))

 12050 الصخيرات) ب1ع6بة  (3 رقم)

الصخيرات املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (26 بتاريخ) ( بتمارة) االبتدائ6ة 

القا 1ني) اإلوداع  ( رقم) تحت  (2021

التجاري) السجل  ورقم  (5764

. 133171

59I

HIGH EDGE CONSULTING

 PARAPHARMACIE ANGLE

DE SOIN

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د

إضافة تسم6ة تجارية أو شعار)

HIGH EDGE CONSULTING

 AV(Hassan 2 Bureaux(Nakhil

 1er(Etage, 6 Tel: 0539.966.592 /

 Mobile: 0662.218.643 / E-mail:

 contact@highedge.ma، 93000،

TETOUAN املغرب

 PARAPHARMACIE ANGLE

DE SOIN «شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د»

وعن1ان مقرها االجتماعي: 31 شارع 

عبد هللا شفشاوني ز قة رجاء خندق 

الزرب1ح - 93000 تط1ان املغرب.

«إضافة تسم6ة تجارية أو شعار»

رقم التق66د في السجل التجاري: 

.27927

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

تقرر) (2021 أبريل) (27 في) املؤرخ 

إضافة شعار تجاري للشركة وه1:

LILAC PARA

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم  (

ماي) (19 بتاريخ) ( بتط1ان) االبتدائ6ة 

2021)تحت رقم)1643.

60I
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AFRODITA

CHOUF IMMOBILIER
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تع6ين مسير جدود للشركة

AFRODITA

 17Avenue(Prince(Moulay

 Abdellah ، 90020، TANGER

MAROC

CHOUF IMMOBILIER  شركة 

ذات املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي 53 شارع 

عالل بن عبد هللا - 90000 طنجة 

املغرب.

تع6ين مسير جدود للشركة
رقم التق66د في السجل التجاري 

.27963

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تع6ين) تم  (2021 ماي) (17 في) املؤرخ 

الس6د)ة)) للشركة  جدود  مسير 

الش1فاني محمد))كمسير آخر

تبعا لقب1ل استقالة املسير.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (26 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)242720.

61I

STE PRO-CONSULTING

هيتم ترافو
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

STE PRO-CONSULTING

15 شارع جمال الدون االفغاني 

الطابق االول الرقم 3 ، 60000، 

وجدة املغرب

ه6تم تراف1  شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي وجدة حي 
OUJDA- 7االمل 3ز قة ب8رقم

ANGAD 60000 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 

رقم التق66د في السجل التجاري : 

1915

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (23
املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
ه6تم) (: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

تراف1).
اشغال) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

مختلف للبناء).
وجدة) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
OUJDA- 3ز قة ب8رقم7  حي االمل)

ANGAD 60000)وجدة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)املغرب سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
الس6د رب6ع مسع1د)):))340)حصة)

بق6مة)100)درهم للحصة).
 330 ( (: الش1داني) املادني  الس6د 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
الس6د الع6د ع6ادي)):))330)حصة)

بق6مة)100)درهم للحصة).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):
I عن1ا ه)ا)) ( الس6د رب6ع مسع1د)

ب8رقم7  3ز قة  االمل) حي  وجدة 
OUJDA-ANGAD 60000)املغرب.

عن1ا ه)ا)) ( ع6ادي) الع6د  الس6د 
الصفاء) عين  جماهة  عبادا  دوار 
OUJDA-  60000 ( وجدة) عمالة 

ANGAD)املغرب.
الس6د املادني الش1داني عن1ا ه)ا))
3ز قة ب3رقم452  Iوجدة حي االمل)

OUJDA-ANGAD 60000)املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
I عن1ا ه)ا)) ( الس6د رب6ع مسع1د)

ب8رقم7  3ز قة  االمل) حي  وجدة 
OUJDA-ANGAD 60000)املغرب

عن1ا ه)ا)) ( ع6ادي) الع6د  الس6د 
الصفاء) عين  جماهة  عبادا  دوار 
OUJDA-  60000 ( وجدة) عمالة 

ANGAD)املغرب.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (25 بتاريخ) ( ب1جدة) التجارية 

2021)تحت رقم)-.

62I

FIDUCIAIRE ELBOUNI

PRETTY CAR SARL
إعالن متعدد القرارات

FIDUCIAIRE ELBOUNI

 N 28 RUE(ABOU(SOUFIANE

 CASABLANCA ، 20015،

CASABLANCA MAROC

PRETTY CAR SARL  «شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة ذات الشريك 

ال1ح6د»

وعن1ان مقرها االجتماعي: 

 AIN CHOK HAY MOULAY

 ABDELLAH(RUE 132 N 32 - -

.CASABLANCA MAROC

«إعالن متعدد القرارات»

رقم التق66د في السجل التجاري: 

.324409

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)01)أكت1بر)2020)تم اتخاذ)

القرارات التال6ة:)

قرار رقم)1:)الذي ونص على ماولي:)

ب6ع جم6ع حصص الس6دة مك6ن�سي)

5000)حصة)  ج6ة و التي حددت في)

للس6دة) واحدة،) لكل  درهم  (100

لتصبح هذه) الشرقي فاطمة الزهراء)

األخيرة الشريكة ال1ح6دة).

قرار رقم)2:)الذي ونص على ماولي:)

للشركة) االجتماعي  املقر  تح1يل 

الرحمة) الجدود:) خ6ل  العن1ان 

دار) (281 رقم) (13 عمارة) (3 مجم1عة)

ب1عزة الدار الب6ضاء.

قرار رقم)3:)الذي ونص على ماولي:)

تع6ين الس6دة الشرقي فاطمة الزهراء)

مسيرة و ممثلة قا 1 6ة للشركة

وتبعا لذلك تم تعدول مقتض6ات)

النظام األسا�سي التال6ة:)

بند رقم)4:)الذي ونص على ماولي:)

الشركة) اإلجتماعي  املقر  حدد 

الرحمة) األتي:) خ6ل  بالعن1ان 

دار) (281 رقم) (13 عمارة) (3 مجم1عة)

ومكن) بح6ت  الب6ضاء،) الدار  ب1عزة 

تغ6يره بقرار من الشركاء).

بند رقم)6:)الذي ونص على ماولي:)

بمبلغ خمس) الشركة  رأسمال  حدد 

مئة ألف درهم و الذي تملكه الس6دة)

كشريكة) الزهراء،) فاطمة  الشرقي 

وح6دة للشركة.

بند رقم)7:)الذي ونص على ماولي:)

خمسة) إلى  لشركة  رأسمال  قسم 

لكل) درهم  (100 بمبلغ) حصة  آالف 

حصة،)والتي تمتلكها الس6دة الشرقي)

فاطمة الزهراء

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

بتاريخ) ( الب6ضاء) بالدار  التجارية 

19408- رقم) تحت  (2021 ماي) (26

.19409

63I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

LE MANOIR DE MAMAM
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تف1يت حصص

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شارع م1ريتا 6ا صندوق البرود 

2609 ، 40000، مراكش املغرب

LE MANOIR DE MAMAM شركة 

ذات املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي 57، شارع 

م1ريتا 6ا صندوق البرود 2609 - 

40000 مراكش املغرب.

تف1يت حصص
رقم التق66د في السجل التجاري 

.83621

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2021 ماي) (25 في) املؤرخ 

املصادقة على):

تف1يت الس6د))ة))اومان ابن زاك1ر)

250)حصة اجتماع6ة من أصل)750 

حصة لفائدة))الس6د))ة))طارق برادة)

العزيزي بتاريخ)25)ماي)2021.
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باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
ماي) (26 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2021)تحت رقم)124404.
64I

REMOPLAST  SARL

REMOPLAST SARL
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تح1يل املقر االجتماعي للشركة

REMOPLAST  SARL
تجزئة النهضة قطعة 3 ز قة الشه6د 

الداودي سع6د رقم 16 املحل 
التجاري B ، 90070، طنجة املغرب
REMOPLAST SARL شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة
وعن1ان مقرها اإلجتماعي واسم6نة 
5 قيسارية الدباغ الطابق األول رقم 

69  - 90080 طنجة  املغرب.
تح1يل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التق66د في السجل التجاري 
.76291

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)26)أبريل)2021)تم))تح1يل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
5)قيسارية الدباغ الطابق) «واسم6نة)
طنجة)) (90080  -   69 رقم) األول 
 3 املغرب»)إلى)«تجزئة النهضة قطعة)
ز قة الشه6د الداودي سع6د رقم)16 
طنجة))) (B  - 90070 التجاري) املحل 

املغرب».
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
ماي) (25 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)242635.
65I

LZ EXPERTS

ATLANTIC MB
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

LZ EXPERTS
 rue(Ibn(Al(Moualim ، 20050، ,4

Casablanca Maroc
ATLANTIC MB شركة ذات 

مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 
ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي 46  شارع 
الزرقط1ني الطابق  الثاني  شقة 6  - 

20100  الدار الب6ضاء  املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
504451

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (18
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ATLANTIC MB
استيراد) (: بإوجاز) الشركة  غرض 
البناء) وأعمال  البناء) م1اد  وتصدور 

املتن1عة.
عن1ان املقر االجتماعي):)46))شارع)
الزرقط1ني الطابق))الثاني))شقة)6  - 

20100))الدار الب6ضاء))املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 PAGANO :  1.000 الشركة)

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):
عن1ا ه)ا))) (PAGANO الشركة)
تجزئة الحمد))ف6ال رقم)07)شارع)09  
الب6ضاء) الدار  (20250 السبع) عين 

املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
عن1ا ه)ا)))) اح6حي  ( هشام) الس6د 
 rue( de( la( procession( 84039

Teggiano)اوطال6ا
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
 27 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)780003.

66I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

SOCIETE QIRROS TRAVAUX

شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

حل شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°49

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

  SOCIETE QIRROS TRAVAUX

شركة ذات املسؤول6ة املحدودة)في 

ط1ر التصف6ة)

وعن1ان مقرها اإلجتماعي رقم 73 

شارع م1الي و1سف الرش6دوة 

52000 الرش6دوة املغرب.

حل شركة

رقم التق66د في السجل التجاري 

.10407

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) (2021 ماي) (20 في) املؤرخ 

املحدودة) املسؤول6ة  ذات  شركة 

   SOCIETE QIRROS TRAVAUX

مبلغ رأسمالها)10.000)درهم وعن1ان)

مقرها اإلجتماعي رقم)73)شارع م1الي)

الرش6دوة) (52000 و1سف الرش6دوة)

املغرب  ت6جة ل):)ازمة.

رقم) ب  التصف6ة  مقر  حدد  و 

الرش6دوة) و1سف  م1الي  شارع  (73

52000)الرش6دوة الرش6دوة.)

و عين:

و) ام1جان  ( عثمان) الس6د)ة))

زاكي) حي  كلم6مة  قصر  عن1ا ه)ا))

كمصفي) املغرب  الرش6دوة  (52250

)ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخ1لة  الصالح6ات  على 

و) العق1د  تبل6غ  محل  و  املخابرة 

ال1ثائق املتعلقة بالتصف6ة):)-

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

االبتدائ6ة بالرش6دوة))بتاريخ)25)ماي)

2021)تحت رقم)241/2021.

67I

GLOBE FIDUCIAIRE

 PRESS GROUP
L'INTERMEDIAIRE SERVICE
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تح1يل املقر االجتماعي للشركة

GLOBE FIDUCIAIRE
14  شارع الزرقط1ني الطابق 9 رقم 
18 ، 20100، الدار الب6ضاء املغرب

 PRESS GROUP
 L'INTERMEDIAIRE SERVICE

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 
الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي 39 شارع 
لال ال6اق1ت ط 5 شقة د الدار 

الب6ضاء - 20000 الدار الب6ضاء 
املغرب.

تح1يل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التق66د في السجل التجاري 

.389071
ال1ح6د) الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في)06)أبريل)2021)تم))تح1يل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
5)شقة د) «39)شارع لال ال6اق1ت ط)
الدار الب6ضاء)-)20000)الدار الب6ضاء)
املغرب»)إلى)«04)ز قة الترم6دي درج د)
(- املعاريف الدار الب6ضاء) (5 الطابق)

20000)الدار الب6ضاء))املغرب».
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
 27 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)780063.

68I

STE ZIZ COMPTA

 STE DELPY
CONSTRUCTION SARL
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

STE ZIZ COMPTA
 RUE MOHAMED EK KORI

 N° 39 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

 STE DELPY CONSTRUCTION
SARL شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة
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وعن1ان مقرها اإلجتماعي  طابق 
االول بل1ك 09 596 تجزية عين 
العاطي 1 الرش6دوة - 52000 

الرش6دوة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

14627
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القا 1ن) (2021 فبراور) (10
املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
 STE (: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DELPY CONSTRUCTION SARL
اشغال) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

مختلفة
الكمب16تر) أجهزة  ترك6ب  مقاول 

واملكتب
تنظ6ف.

طابق) ( (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
عين) تجزية  (596  09 بل1ك) االول 
 52000 (- الرش6دوة) (1 العاطي)

الرش6دوة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
الس6د جبابرة محمد امين):))500 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
 500 ( (: املهدي) جبابرة  الس6د 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):
امين) محمد  جبابرة  الس6د 
 52000 الرش6دوة) عن1ا ه)ا))

الرش6دوة املغرب.
عن1ا ه)ا)) املهدي  جبابرة  الس6د 
الرش6دوة)52000)الرش6دوة املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (
وم1اطن مسيري الشركة:

امين) محمد  جبابرة  الس6د 
 52000 الرش6دوة) عن1ا ه)ا))

الرش6دوة املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
 19 بتاريخ) ( بالرش6دوة) االبتدائ6ة 

مارس)2021)تحت رقم)119.
69I

CABINET(RMILI&ASSOCIES

 OUALATAواالطا كونسيلتون
CONSULTANT

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 
الشريك ال1ح6د

تأسيس شركة

CABINET(RMILI&ASSOCIES
 N° 80 RES(LA(PAIX(RUE

 YOUGOUSLAVIE(GUELIZ،
40000، MARRAKECH(MAROC

 OUALATAواالطا ك1نس6لت1ن
CONSULTANT  شركة ذات 

مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 
ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي طريق 
س1م6ةاقامة شهرزاد 3 الطابق 

الرابع رقم 20 النخ6ل  20000 الدار 
الب6ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
502535

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القا 1ن) (2021 مارس) (18
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)
 OUALATAك1نس6لت1ن واالطا 

. CONSULTANT
غرض الشركة بإوجاز):)

الغرض من الشركة ه1 في املغرب)
وكذلك في الخارج)،)س1اء)لنفسها أو)

لحسابات الغير:
-)الدراسة واالستشارات الب6ئ6ة.

املعامالت) جم6ع  (، أعم) وبشكل 
املال6ة والتجارية والصناع6ة والتقن6ة)

تتعلق) قد  التي  والعقارية  واملنق1لة 
بشكل مباشر أو غير مباشر باألش6اء)
املذك1رة أعاله أو التي قد تعزز بشكل)

مباشر أو غير مباشر تط1ر الشركة.
طريق) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
الطابق) (3 شهرزاد) س1م6ةاقامة 
الرابع رقم)20)النخ6ل))20000)الدار)

الب6ضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 50.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 Frédéric( Daniel الس6د)
GIOVANNI :  5.000)حصة بق6مة)

100)درهم للحصة).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):
 Frédéric( Daniel الس6د)
 3 عن1ا ه)ا)) (GIOVANNETTI
 Avenue(Grande(Bretagne((69006

.Lyon(France
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
 Frédéric( Daniel الس6د)
 3 عن1ا ه)ا)) (GIOVANNETTI
 Avenue(Grande(Bretagne(69006

Lyon(France
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
 12 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم))5396 .
70I

GLOFID

 SOCIETE D’ASSURANCE
GENERATION FUTURE
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تف1يت حصص

GLOFID
196 شارع السفير بن عائشة الطابق 

الثاني الرقم 4 ، 20300، الدار 
الب6ضاء املغرب

 SOCIETE D’ASSURANCE
GENERATION FUTURE شركة 

ذات املسؤول6ة املحدودة
وعن1ان مقرها اإلجتماعي ر23   ز قة 
03 تجزئة خدوجة  - 26202 الدروة 

املغرب.

تف1يت حصص
رقم التق66د في السجل التجاري 

.5937

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2021 ماي) (17 في) املؤرخ 

املصادقة على):

بدرالدون)) ( )ة)) الس6د) تف1يت 

حصة اجتماع6ة من أصل) (80 تبار)

إومان)) )ة)) الس6د) ( حصة لفائدة) (80

العبا�سي بتاريخ)11)ماي)2021.

تف1يت الس6د))ة)))صالح تبار))20 

حصة اجتماع6ة من أصل)20)حصة)

العبا�سي) ( إومان) )ة)) الس6د) ( لفائدة)

بتاريخ)11)ماي)2021.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم  (

ماي) (27 بتاريخ) ( ببرش6د) االبتدائ6ة 

2021)تحت رقم)653.

71I

CABINET EL ARIBI EXPERT COMPTABLE

MOBILE-IMPORT
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

 CABINET EL ARIBI EXPERT

COMPTABLE
رقم 1 عمارة مجمع املسافر شارع 

الفض6لة الحي الصناعي يعق1ب 

املنص1ر ، 10000، الرباط املغرب

MOBILE-IMPORT شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي 113 ب 
أمل 6 حي الفتح حي يعق1ب املنص1ر 

- 10010 الرباط املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

152299

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (19

املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.
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عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MOBILE-IMPORT
غرض الشركة بإوجاز):)ب6ع،)شراء،)
جم6ع) تس1يق  و  تصدور  و  استيراد 
املنتجات اإللكترو 6ة و الكهربائ6ة و)

م1اد الكمب16تر و اإلكسس1ارات.
ب) (113 (: عن1ان املقر االجتماعي)
أمل)6)حي الفتح حي يعق1ب املنص1ر)

- 10010)الرباط املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 500 ( (: السالمي) املهدي  الس6د 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
 500 ( (: السالمي) حسن  الس6د 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):
الس6د املهدي السالمي عن1ا ه)ا))
أمل)6)رقم)113)حي الفتح حي يعق1ب)

املنص1ر)10010)الرباط املغرب.
الس6د حسن السالمي عن1ا ه)ا))
أمل)6)رقم)113)حي الفتح حي يعق1ب)

املنص1ر)10010)الرباط املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
الس6د املهدي السالمي عن1ا ه)ا))
أمل)6)رقم)113)حي الفتح حي يعق1ب)

املنص1ر)10010)الرباط املغرب
الس6د حسن السالمي عن1ا ه)ا))
أمل)6)رقم)113)حي الفتح حي يعق1ب)

املنص1ر)10010)الرباط املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
ماي) (27 بتاريخ) ( بالرباط) التجارية 

2021)تحت رقم)114968.
72I

AFRODITA

CHOUF IMMOBILIER
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تع6ين مسير جدود للشركة

AFRODITA
 17Avenue(Prince(Moulay

 Abdellah ، 90020، TANGER

MAROC

CHOUF IMMOBILIER  شركة 

ذات املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي 53 شارع 

عالل بن عبد هللا - 90000 طنجة 

املغرب.

تع6ين مسير جدود للشركة
رقم التق66د في السجل التجاري 

.27963

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تع6ين) تم  (2021 ماي) (17 في) املؤرخ 

الس6د)ة)) للشركة  جدود  مسير 

الش1فاني إدريس كمسير آخر

تبعا لقب1ل استقالة املسير.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (26 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)242720.

73I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

SOCIETE AI HMAD
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

حل شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°49

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

SOCIETE AI HMAD شركة 
ذات املسؤول6ة املحدودة)في ط1ر 

التصف6ة)

وعن1ان مقرها اإلجتماعي رقم  147 

تجزءة  اال ارة الرش6دوة  الرش6دوة 

52000 الرش6دوة املغرب.

حل شركة
رقم التق66د في السجل التجاري 

.12323

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) (2021 ماي) (25 في) املؤرخ 

املحدودة) املسؤول6ة  ذات  شركة 

مبلغ) ( (SOCIETE AI HMAD
وعن1ان) درهم  (100.000 رأسمالها)

تجزءة)) (147 ( مقرها اإلجتماعي رقم)

 52000 الرش6دوة) ( اال ارة الرش6دوة)

الرش6دوة املغرب  ت6جة ل):)ازمة.

و حدد مقر التصف6ة ب رقم))147 

 52000 (- ( اال ارة الرش6دوة) ( تجزءة)

الرش6دوة الرش6دوة.)

و عين:

الس6د)ة))الكبير)))الحمد العل1ي))و)

عن1ا ه)ا))قاطن في شارع)09)رقم)20 

حي املسيرة))52000)الرش6دوة املغرب)

كمصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخ1لة  الصالح6ات  على 

و) العق1د  تبل6غ  محل  و  املخابرة 

ال1ثائق املتعلقة بالتصف6ة):)-

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

االبتدائ6ة بالرش6دوة))بتاريخ)25)ماي)

2021)تحت رقم)242/2021.

74I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

SOCIETE  B.M.3F
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تع6ين ممثل قا 1ني للشركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°49

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

SOCIETE  B.M.3F  «شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة»

وعن1ان مقرها االجتماعي: قصر 

خطارات  شرفا ء كلم6مة  الرش6دوة 

52000 الرش6دوة املغرب.

«تع6ين ممثل قا 1ني  للشركة»

رقم التق66د في السجل التجاري: 

.13775

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

وتبعا) (2021 ماي) (10 في) املؤرخ 

تع6ين) تقرر  جدد  لتع6ين مسير)ون))

املمثل)ون))القا 1ني)ون):)

-)بن م1ال))محمد

- SOCIETE B.M.3F))شركة ذات)

مقرها) الكائن  املحدودة  املسؤول6ة 

اإلجتماعي ب:)قصر خطارات))شرفا)ء)

كلم6مة))52250)كلم6مة املغرب.

عند) التجاري  السجل  رقم 
االقتضاء:)13775

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
االبتدائ6ة بالرش6دوة))بتاريخ)26)ماي)

2021)تحت رقم)246/2021.
75I

CANOCAF SARL

VGUE CAFE NADOR
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تح1يل املقر االجتماعي للشركة

CANOCAF SARL
شارع الجيش امللكي ز قة الخنساء 

رقم 7 الطابق الثاني رقم 03 
 NADOR ،62000 ،الناظ1ر

MAROC
VGUE CAFE NADOR شركة ذات 
مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د
وعن1ان مقرها اإلجتماعي شارع 
محمد عبدو رقم 11 - 62000 

الناظ1ر املغرب.
تح1يل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التق66د في السجل التجاري 
.19919

ال1ح6د) الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في)26)أبريل)2021)تم))تح1يل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
«شارع محمد عبدو رقم)11 - 62000 
الناظ1ر املغرب»)إلى)«حي املطار اقامة)
الناظ1ر)) (62000  -  21 رقم) النس6م 

املغرب».
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
ماي) (21 بتاريخ) ( االبتدائ6ة بالناض1ر)

2021)تحت رقم)1028.
76I

ste(fidarail

أصاكة هيدرو
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

ste(fidarail
 rue(ibn(rochd(imm(baraka(appt

nr 2 ، 60000، oujda(maroc
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أصاكة ه6درو شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي 5 و 6 ل1ط 

الج1هرة بن صالح وجدة - 60000 

وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 

36285

 22 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�سى)

القا 1ن) إعداد  تم  (2020 دجنبر)

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

اإلقتضاء)بمختصر تسم6تها):)أصاكة)

ه6درو.

االستيراد) (: غرض الشركة بإوجاز)

والتصدور.

 6 و) (5 (: االجتماعي) املقر  عن1ان 

(- وجدة) صالح  بن  الج1هرة  ل1ط 

60000)وجدة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 30.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

((: املختار) ب1ك1رداسن  الس6د 

درهم) (100 بق6مة) حصة  (30.000

للحصة).

الس6د ب1ك1رداسن املختار):)300 

بق6مة)100)درهم.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وصفات وم1اطن الشركاء):

املختار) ب1ك1رداسن  الس6د 

ل1ت الع1دى شارع اله6ما) عن1ا ه)ا))

رقم)18)وجدة)60000))وجدة املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

املختار) ب1ك1رداسن  الس6د 

ل1ت الع1دى شارع اله6ما) عن1ا ه)ا))
رقم)18)وجدة)60000))وجدة املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

دجنبر) (29 بتاريخ) ( ب1جدة) التجارية 

2020)تحت رقم)285.

77I

بروفكس

EAST PRODUCTION
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

قفل التصف6ة

بروفكس

بشارع محمد الخامس اقامة البرصة 

وجدة ، 60000، وجدة املغرب

EAST PRODUCTION شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي : 9 ز قة 

االما ة حي الزيت1ن بقنادل وجدة - 

60000 وجدة املغرب.

قفل التصف6ة
رقم التق66د في السجل التجاري : 

.19533

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

2021)تقرر حل) 04)فبراور) املؤرخ في)

شركة ذات) (EAST PRODUCTION

رأسمالها) مبلغ  املحدودة  املسؤول6ة 

مقرها) وعن1ان  درهم  (10.000
اإلجتماعي)9)ز قة االما ة حي الزيت1ن)

بقنادل وجدة)-)60000)وجدة املغرب)

 ت6جة لنشاط ضع6ف.

و عين:

و) صفاوي  ( وم6نة) الس6د)ة))
9ز قة االما ة حي الزيت1ن) عن1ا ه)ا))

تجزئة بنم6م1ن بقنادل1جدة)60000 

وجدة املغرب كمصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمع6ة الختام6ة)
ز قة) ( (9 وفي) (2021 فبراور) (04 بتاريخ)

(- بقنادل وجدة) الزيت1ن  االما ة حي 

60000)وجدة املغرب.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (25 بتاريخ) ( ب1جدة) التجارية 

2021)تحت رقم)1908.

78I

JELE MAD

JELE MAD
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

JELE MAD
شارع مهاتما غا دي إقامة غا دي 

رقم 34 ، 9000، طنجة املغرب
JELE MAD شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د
وعن1ان مقرها اإلجتماعي شارع 

مهاتما غا دي إقامة غا دي الطابق 
8 رقم 34 - 90000 طنجة املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
116777

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (06
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
 JELE (: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MAD
غرض الشركة بإوجاز):)االستيراد و)
التصدور وتس1يق السلع عبر املحل او)

عبر اإل تر ت).
شارع) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
مهاتما غا دي إقامة غا دي الطابق)

8)رقم)34 - 90000)طنجة املغرب).
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: الس6د عماد احالل1ش)

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):
الس6د عماد احالل1ش عن1ا ه)ا))
رقم) (28 إقامة) غا دي  مهاتما  شارع 

34  90000)طنجة))املغرب).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء)
وم1اطن مسيري الشركة:

الس6د عماد احالل1ش عن1ا ه)ا))
رقم) (28 إقامة) غا دي  مهاتما  شارع 

34  90000)طنجة))املغرب)
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
ماي) (26 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)4895.

79I

مكتب الرياني للمحاسبة

شركة بودودوح
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

مكتب الرياني للمحاسبة
شارع محمد داود رقم230  تط1ان ، 

93040، تط1ان املغرب
شركة ب1دودوح شركة ذات 

مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 
ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي حي ال 
أغراس شارع الجامعة العرب6ة 
تجزئة الحمامة 2 إقامة منار 16 
الطابق األر�سي رقم 1 - 93150 

مرت6ل تط1ان املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
29347

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (14
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
شركة) (: بمختصر تسم6تها) اإلقتضاء)

ب1دودوح.
تشي6د) (: بإوجاز) الشركة  غرض 
(، السكن6ة) وغير  السكن6ة  املباني 
االستيراد) مختلفة،) إنشائ6ة  أعمال 

والتصدور.
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ال) حي  (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
أغراس شارع الجامعة العرب6ة تجزئة)
الطابق) (16 منار) إقامة  (2 الحمامة)
األر�سي رقم)1 - 93150)مرت6ل تط1ان)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: الس6د محمد ب1دودوح)

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):
الس6د محمد ب1دودوح عن1ا ه)ا))
شارع واد الل1ك1س ز قة)1)إقامة ملك)
الطابق الثالث رقم)9 93000)تط1ان)

املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
الس6د محمد ب1دودوح عن1ا ه)ا))
شارع واد الل1ك1س ز قة)1)إقامة ملك)
الطابق الثالث رقم)9 93000)تط1ان)

املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
ماي) (04 بتاريخ) ( بتط1ان) االبتدائ6ة 

2021)تحت رقم)0993.

80I

CABINET CONSEIL ACHOURI

YNS ISAKANE
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

CABINET CONSEIL ACHOURI
 BD(MOHAMED 5 PASSAGE

 GALINARI(NUMERO 97
 PREMIERE(ETAGE، 20000،

CASABLANCA MAROC MAROC
YNS ISAKANE شركة ذات 

مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 
ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي 105  ، 
الطابق الثالث ، شقة 16 ،  اص6ة 

مصطفى املعاني ، 11 وناور - 20000 
الدار الب6ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 

504543

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (04

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

 YNS (: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ISAKANE

الترويج) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

العقاري.

(، ( (105 (: عن1ان املقر االجتماعي)

،) اص6ة) (16 شقة) (، الطابق الثالث)

مصطفى املعاني)،)11)وناور)-)20000 

الدار الب6ضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):

عن1ا ه)ا)) العمري  و1نس  الس6د 

املحمدوة.) (66 رقم) الل6ل  حي مسك 

23000)املحمدوة املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

عن1ا ه)ا)) العمري  و1نس  الس6د 

املحمدوة.) (66 رقم) الل6ل  حي مسك 

23000)املحمدوة املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 27 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)780150.

81I

etablissement(darwinier

VILLE DES HUÎTRES
شركة الت1ص6ة البس6طة

تأسيس شركة

etablissement(darwinier
 HAY(EL(MASSIRA 02 RUE(SAKIA

 EL(HAMRA(N° 20 DAKHLA ،
73000، dakhla(maroc

Ville(des(huîtres شركة الت1ص6ة 
البس6طة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي حي م1الي 
رش6د ز قة درمان رقم 547  الداخلة  

- 73000 الداخلة املغرب
تأسيس شركة الت1ص6ة البس6طة 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

18315
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (26
األسا�سي لشركة الت1ص6ة البس6طة)

باملميزات التال6ة:
الت1ص6ة) شركة  (: الشركة) شكل 

البس6طة.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
 Ville (: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.des(huîtres
(: بإوجاز) الشركة  غرض 
املائ6ة,معالجة) األح6اء) ترب6ة 
املأك1الت) جم6ع  وحفظ  وتغل6ف 
واالستيراد) العامة  البحرية,التجارة 
والتصدور,)بناء)وتشغ6ل وحدة تبرود)

على األرض أو البحر)..
عن1ان املقر االجتماعي):)حي م1الي)
رش6د ز قة درمان رقم)547))الداخلة))

- 73000)الداخلة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 20 ( (: ( الس6دة رعب1ب الحافظي)

حصة بق6مة)2.000)درهم للحصة).
الس6د عبد هللا حم6ة)):))20)حصة)

بق6مة)2.000)درهم للحصة).
اال صاري) سالم  محمد  الس6د 
درهم) (2.000 بق6مة) حصة  (20   :

للحصة).

 20 ( (: ( الحافظي) حرية  الس6دة 

حصة بق6مة)2.000)درهم للحصة).

 20 ( (: ( الحافظي) ( وردة) الس6دة 

حصة بق6مة)2.000)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):

الحافظي)) رعب1ب  الس6دة 

 700 عن1ا ه)ا))حي م1الي رش6د رقم)

الداخلة))73000)الداخلة املغرب.

عن1ا ه)ا)) ( الس6د عبد هللا حم6ة)

حي السالم ز قة)12)رقم)88)الداخلة))

73000)الداخلة املغرب.
اال صاري) سالم  محمد  الس6د 

ز قة) رش6د  م1الي  حي  عن1ا ه)ا))

 73000 ( الداخلة) ( (547 درمان رقم)

الداخلة املغرب.

الس6دة حرية الحافظي))عن1ا ه)ا))

اسبا 6ا اسبا 6ا اسبا 6ا اسبا 6ا.

الس6دة وردة))الحافظي))عن1ا ه)ا))

اسبا 6ا اسبا 6ا اسبا 6ا اسبا 6ا.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

الحافظي)) رعب1ب  الس6دة 

 700 عن1ا ه)ا))حي م1الي رش6د رقم)

الداخلة))73000 73000)املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 21 بتاريخ) ( االبتدائ6ة ب1ادي الدهب)

ماي)2021)تحت رقم)863.

82I

CABINET BADREDDINE

OUSSAB TRAVAUX
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

CABINET BADREDDINE

279 أ مسيرة 1 اقامة هني الشقة 

رقم 1 ، 0، مراكش املغرب

OUSSAB TRAVAUX شركة ذات 

مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي 684 أ 

مسيرة 2  - 40140 مراكش  املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
115219

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (30
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.OUSSAB TRAVAUX
أشغال) (: بإوجاز) الشركة  غرض 
شراء) و  ،ب6ع  البناء) الطرق،أشغال 
جم6ع) العم1م  وعلى  البناء) م1اد 
،التجارية،املال6ة) املد 6ة) العمل6ات 
،الصناع6ة و العقارية التي قد تربط)
بصفة مباشرة أو غيرمباشرة بغرض)
الشركة والتي من شأنها تط1يرغرض)

الشركة.
أ) (684 (: االجتماعي) املقر  عن1ان 

مسيرة)2  - 40140)مراكش))املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 500.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 5.000 ( (: الس6د تهرويت الحسن)

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):
الس6د تهرويت الحسن عن1ا ه)ا))
مسيرة2)تاف6اللت)1)عمارة ج رقم)10 

40140)مراكش))املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
الس6د تهرويت الحسن عن1ا ه)ا))
رقم)) ج  عمارة  (1 تاف6اللت) مسيرة2)

40140)مراكش))املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
ماي) (25 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2021)تحت رقم)124338.

83I

fiscoline

شركة مقهى فيكتورين
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تع6ين مسير جدود للشركة

fiscoline
 RAHAL  MESKINI, AVENUE ,10
 DES(FAR 10, RAHAL  MESKINI,
 AVENUE(DES(FAR، 30000، Ville

maroc
شركة مقهى ف6كت1رين  شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة
وعن1ان مقرها اإلجتماعي  زاوية 

ز قة الريف غفساي فاس املدوبة 
الجدودة  فاس - 30000 فاس 

املغرب.
تع6ين مسير جدود للشركة

رقم التق66د في السجل التجاري 
.17439

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تع6ين) تم  (2018 ماي) (09 في) املؤرخ 
الس6د)ة)) للشركة  جدود  مسير 

العنا�سي محمد))كمسير وح6د
تبعا ل1فاة املسير.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
و1ل16ز) (08 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2020)تحت رقم)1577.
84I

MOGADOR CONSULTING

LANGOUSTE MOGADOR
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تح1يل املقر االجتماعي للشركة

MOGADOR CONSULTING
 APPT(RDC(N° 385 RUE

 KENITRA(BORJ 1 ، 44000،
ESSAOUIRA MAROC

LANGOUSTE MOGADOR شركة 
ذات املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي شارع ام 
السعد عمارة 48 الطابق الثالث رقم 

10 - 70000 الع16ن املغرب.
تح1يل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التق66د في السجل التجاري 
.5699

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)23) 1 بر)2020)تم))تح1يل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
الطابق) (48 «شارع ام السعد عمارة)
الع16ن) (70000  -  10 رقم) الثالث 
 03 رقم) تجاري  «محل  إلى) املغرب»)
(- او اغة) جماعة  لخضر  اوت  دوار 

44000)الص1يرة))املغرب».
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
ماي) (27 بتاريخ) ( االبتدائ6ة بالص1يرة)

2021)تحت رقم)178.
85I

FIDECOM SARL

LYKJ
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

FIDECOM SARL
46 شارع باست1ر حي الل6م1ن الرباط 

، 10060، الرباط املغرب
LYKJ شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة
وعن1ان مقرها اإلجتماعي رقم 15، 

شارع األبطال، شقة رقم 4، أكدال - 
10090 الرباط املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 
املحدودة 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
152177

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القا 1ن) (2021 فبراور) (25
املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

.LYKJ(:(اإلقتضاء)بمختصر تسم6تها
غرض الشركة بإوجاز):)الغاوة من)
الشركة بصفة مباشرة أو غير مباشرة)
أو) باملساهمة  أو  لنفسها  س1اء) هي،)

للغير،)في املغرب أو خارجه):)
تقس6م) و  العقاري  اإلنعاش  (•
األرا�سي و تجزئتها و تس1يقها لجم6ع)

االستعماالت،
(، املختلفة) البناء) أشغال  (•
وال س6ما إ جاز جم6ع أ 1اع األشغال)
مباشرة) املنشآت،) و  واملباني  الكبرى 
(، الباطن) التعاقد من  أو عن طريق 

بقصد ب6عها أو تأجيرها أو املساهمة)

بها أو غير ذلك)؛

التي) للمباني  العقاري  اإلنعاش  (•

مكاتب) إلى  مقسمة  تشي6دها،) تم 

اإلسكان،)) مباني  أو  تجارية  مباني  أو 

وكذلك أي صفقة عقارية.

جم6ع) تصدور  و  استيراد  (•

اآلالت و امل1اد و املعدات و اإلمدادات)

الالزمة لتحق6ق غاوة الشركة،

واستغالل) وب6ع  شراء) و  خلق  (•

و) البراءات  و  اإلجازات  جم6ع 

والعالمات) النماذج  و  االختراعات 

التجارية ف6ما وتعلق بغاوة الشركة)،

بشكل) وس6لة  بأي  املساهمة  (•

جم6ع) في  مباشر  غير  أو  مباشر 

صلة) ذات  تك1ن  قد  التي  العمل6ات 

و ذلك باملساهمة في) بغاوة الشركة،)

أي شركات أو مقاوالت أخرى)،)

جم6ع) عامة،) وبصفة  (•(

الصناع6ة) و  التجارية  العمل6ات 

واملال6ة واملنق1لة والعقارية،)املرتبطة)

مباشرة) غير  أو  مباشرة  بصفة 

بغاوات) أو  أعاله  املذك1رة  بالغاوات 

م1ازية لها و التي من شأنها تنم6ة و)

ازدهار الشركة.
)عن1ان املقر االجتماعي):)رقم)15،)

شارع األبطال،)شقة رقم)4،)أكدال)-)

10090)الرباط املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: ب1فارس) عبلة  الس6دة 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

الس6دة  ج1ى بناني زياتني):))250 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

الس6د و1سف مزور):))250)حصة)

بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):

عن1ا ه)ا)) ب1فارس  عبلة  الس6دة 

شارع) (،L بل1ك) (،23 سكت1ر)
الرياض) حي  (،7 رقم) أوكالبت1س،)

10100)الرباط املغرب.
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زياتني) بناني  الس6دة  ج1ى 
حي) ز قة بني حسان،) (،86 عن1ا ه)ا))
الرباط) (10100 الس1ي�سي) السفراء،)

املغرب.
عن1ا ه)ا)) مزور  و1سف  الس6د 
حي السفراء،) ز قة بني حسان،) (،86

الس1ي�سي)10100)الرباط املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
عن1ا ه)ا)) ب1فارس  عبلة  الس6دة 
شارع) (،L بل1ك) (،23 سكت1ر)
الرياض) حي  (،7 رقم) أوكالبت1س،)

10100)الرباط املغرب
زياتني) بناني  الس6دة  ج1ى 
86،)ز قة بني حسان،)حي) ( عن1ا ه)ا))
الرباط) (10170 الس1ي�سي) السفراء،)

املغرب
عن1ا ه)ا))) مزور  و1سف  الس6د 
حي السفراء،) ز قة بني حسان،) (،86

الس1ي�سي)10170)الرباط املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
ماي) (24 بتاريخ) ( بالرباط) التجارية 

2021)تحت رقم)114830.
86I

ب1دوح ك1 تا

ALLOUCHE TAKI
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تغ6ير نشاط الشركة

ب1دوح ك1 تا
شارع الحسن الثاني ، 62000، 

العروي املغرب
ALLOUCHE TAKI شركة ذات 
مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د
وعن1ان مقرها االجتماعي حي 

الروغ1الريس طريق مل6ل6ة - 62000 
الناض1ر املغرب.

تغ6ير نشاط الشركة
رقم التق66د في السجل التجاري 

.20591
ال1ح6د) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تغ6ير) تم  (2021 ماي) (06 في) املؤرخ 
وترك6ب) «ب6ع  من) الشركة  نشاط 

املك6فات اله1اءوة

الطاقة) وترك6ب  ضام  ب6ع 

امل1اد) وشراء) «ب6ع  إلى) الشمس6ة»)

الطب6ة) واملستهلكات  طب6ة  الشبه 

والجراح6ة وم1اد التجم6ل».

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (21 بتاريخ) ( االبتدائ6ة بالناض1ر)

2021)تحت رقم)1026.

87I

etablissement(darwinier

RIO PECHE AQUACULTURE
شركة الت1ص6ة البس6طة

تأسيس شركة

etablissement(darwinier

 HAY(EL(MASSIRA 02 RUE(SAKIA

 EL(HAMRA(N° 20 DAKHLA ،

73000، dakhla(maroc

RIO(peche(aquaculture شركة 

الت1ص6ة البس6طة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي حي 

املسيرة 1 شارع جبل اد دوم رقم 62 

الداخلة  - 73000 الداخلة املغرب 

تأسيس شركة الت1ص6ة البس6طة 

رقم التق66د في السجل التجاري : 

18243

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (29

األسا�سي لشركة الت1ص6ة البس6طة)

باملميزات التال6ة:

الت1ص6ة) شركة  (: الشركة) شكل 

البس6طة.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

 RIO (: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.peche(aquaculture

(: بإوجاز) الشركة  غرض 

املائ6ة,معالجة) األح6اء) ترب6ة 

املأك1الت) جم6ع  وحفظ  وتغل6ف 

واالستيراد) العامة  البحرية,التجارة 

والتصدور,)بناء)وتشغ6ل وحدة تبرود)

على األرض أو البحر).

حي) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 

املسيرة)1)شارع جبل اد دوم رقم)62 

الداخلة))-)73000)الداخلة املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (20 ( (: لبكم) علي  الس6د 

بق6مة)2.000)درهم للحصة).

 20 ( (: الخطاط) خ1لة  الس6دة 

حصة بق6مة)2.000)درهم للحصة).

حصة) (20 ( (: الس6دة مريم لبكم)

بق6مة)2.000)درهم للحصة).

حصة) (20 ( (: بلي) عثمان  الس6د 

بق6مة)2.000)درهم للحصة).

20)حصة) ( (: ( الس6د محمد لبكم)

بق6مة)2.000)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):

حي) عن1ا ه)ا)) لبكم  علي  الس6د 

 52 و قة جبل ا دوم رقم) (1 املسيرة)

الداخلة)73000)الداخلة املغرب.

الس6دة خ1لة الخطاط عن1ا ه)ا))

حي االمل)1)بل1ك)38)رقم)08)الداخلة)

73000)الداخلة املغرب.

حي) الس6دة مريم لبكم عن1ا ه)ا))

ام الت1ن�سي رقم)15)الداخلة)73000 

الداخلة املغرب.

عن1ا ه)ا)) بلي  عثمان  الس6د 

الداخلة)) (06 رقم) رش6د  م1الي  حي 

73000)الداخلة املغرب.

الس6د محمد لبكم))عن1ا ه)ا))حي)

ام الت1ن�سي رقم)15)الداخلة)73000 

الداخلة املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

عن1ا ه)ا)) بلي  عثمان  الس6د 

الداخلة)) (06 رقم) رش6د  م1الي  حي 

73000)الداخلة املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 19 بتاريخ) ( االبتدائ6ة ب1ادي الدهب)

ماي)2021)تحت رقم)818.

88I

ائتما 6ة أك6دي

TRANS H FUTUR
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

ائتما 6ة أك6دي
ز قة اسفي،محج الحسن الثاني، 
الشقة 12، الطابق الثالث  )م.ج) 
حمرية مكناس ، 50000، مكناس 

املغرب
TRANS H FUTUR شركة ذات 
مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د
وعن1ان مقرها اإلجتماعي رقم 

147 تجزئة ال1فاق س6دي سع6د، 
مكناس. - 50050 مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
53351

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (05
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
 TRANS(:(اإلقتضاء)بمختصر تسم6تها

.H FUTUR
:) قل) بإوجاز) الشركة  غرض 
((( طن) البضائع للحساب الغير)+3.5)

-)املعامالت التجارية).
رقم) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
سع6د،) س6دي  ال1فاق  تجزئة  (147

مكناس.)-)50050)مكناس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 60.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
الس6د إل6اس حب6بي):))100)حصة)

بق6مة)600)درهم للحصة).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):
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عن1ا ه)ا)) حب6بي  إل6اس  الس6د 
س6دي) ال1فاق  تجزئة  (147 رقم)
مكناس) (50050 مكناس) سع6د،)

املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
عن1ا ه)ا)) حب6بي  إل6اس  الس6د 
س6دي) ال1فاق  تجزئة  (147 رقم)
مكناس) (50050 مكناس) سع6د،)

املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
ماي) (27 بتاريخ) ( بمكناس) التجارية 

2021)تحت رقم)53351.
89I

etablissement(darwinier

BIJOU DE LA MER
شركة الت1ص6ة البس6طة

تأسيس شركة

etablissement(darwinier
 HAY(EL(MASSIRA 02 RUE(SAKIA

 EL(HAMRA(N° 20 DAKHLA ،
73000، dakhla(maroc

Bijou(de(la(mer شركة الت1ص6ة 
البس6طة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي شارع 
ال1الء حي م1الي رش6د رقم 21 

الداخلة - 73000 الداخلة املغرب
تأسيس شركة الت1ص6ة البس6طة 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

18285
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (29
األسا�سي لشركة الت1ص6ة البس6طة)

باملميزات التال6ة:
الت1ص6ة) شركة  (: الشركة) شكل 

البس6طة.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
 Bijou (: بمختصر تسم6تها) اإلقتضاء)

.de(la(mer
(: بإوجاز) الشركة  غرض 
معالجة) املائ6ة,) األح6اء) ترب6ة 
املأك1الت) جم6ع  وحفظ  وتغل6ف 
واالستيراد) العامة  البحرية,التجارة 
والتصدور,)بناء)وتشغ6ل وحدة تبرود)

على األرض أو البحر).

شارع) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 

 21 رقم) رش6د  م1الي  حي  ال1الء)

الداخلة)-)73000)الداخلة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (20 ( (: ( الس6د و اتي عمار)

بق6مة)2.000)درهم للحصة).

 20 ( (: الس6دة الساملة مسع1دي)

حصة بق6مة)2.000)درهم للحصة).

 20 ( (: الطال�سي) حنان  الس6دة 

حصة بق6مة)2.000)درهم للحصة).

الس6دة تمنى ب1شعاب):))20)حصة)

بق6مة)2.000)درهم للحصة).

الس6دة فاطمت1 زفاتي):))20)حصة)

بق6مة)2.000)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):

عن1ا ه)ا)) ( عمار) و اتي  الس6د 

الداخلة)) (08 رقم) اكس6كسات  حي 

73000)الداخلة))املغرب.

مسع1دي) الساملة  الس6دة 

ساحة) اكس6كسات  حي  عن1ا ه)ا))

 73000 ( الداخلة) (03 رقم) ال1حدة 

الداخلة املغرب.

الس6دة حنان املطال�سي عن1ا ه)ا))

حي الغفران ز قة املغرب العربي رقم)

86)الداخلة))73000)الداخلة املغرب.

الس6دة تمنى ب1شعاب عن1ا ه)ا))
حي االمل)1)بل1ك)13)ز قة)22)رقم)22 

الداحلة))73000)الداخلة املغرب.

زفاتي عن1ا ه)ا))) فاطمت1  الس6دة 

الداخلة))73000)الداخلة املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

الس6دة حنان املطال�سي عن1ا ه)ا))

حي الغفران ز قة املغرب العربي رقم)

86)الداخلة))73000)الداخلة))املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 21 بتاريخ) ( االبتدائ6ة ب1ادي الدهب)

ماي)2021)تحت رقم)849.

90I

etablissement(darwinier

HUÎTRES ROUGE
شركة الت1ص6ة البس6طة

تأسيس شركة

etablissement(darwinier

 HAY(EL(MASSIRA 02 RUE(SAKIA

 EL(HAMRA(N° 20 DAKHLA ،

73000، dakhla(maroc

Huîtres(rouge شركة الت1ص6ة 

البس6طة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي حي السالم 
ز قة 57 رقم 13 الداخلة  - 73000 

الداخلة  املغرب

تأسيس شركة الت1ص6ة البس6طة 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

18291

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (29

األسا�سي لشركة الت1ص6ة البس6طة)

باملميزات التال6ة:

الت1ص6ة) شركة  (: الشركة) شكل 

البس6طة.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.Huîtres(rouge

(: بإوجاز) الشركة  غرض 

املائ6ة,معالجة) األح6اء) ترب6ة 

املأك1الت) جم6ع  وحفظ  وتغل6ف 

واالستيراد) العامة  البحرية,التجارة 

والتصدور,)بناء)وتشغ6ل وحدة تبرود)

على األرض أو البحر).

حي) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
(- ( الداخلة) (13 رقم) (57 السالم ز قة)

73000)الداخلة))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 20 ( (: العبا�سي) ابنيت  الس6دة 

حصة بق6مة)2.000)درهم للحصة).

20)حصة) ( (: الس6د لحبيب بصير)

بق6مة)2.000)درهم للحصة).

حصة) (20 ( (: الس6دة مبروكة ابا)

بق6مة)2.000)درهم للحصة).

20)حصة) ( (: الس6دة هبة راوحان)

بق6مة)2.000)درهم للحصة).

الس6د محمد الشراقة):))20)حصة)

بق6مة)2.000)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):

الس6دة ابنيت العبا�سي عن1ا ه)ا))

ابراه6م مشنان) و قة  (1 املسيرة) حي 
الداخلة) (73000 الداخلة) (45 رقم)

املغرب.

عن1ا ه)ا)) بصير  لحبيب  الس6د 
ز قة حناني رقم)07)السمارة))73000 

السمارة))املغرب.

الس6دة مبروكة ابا عن1ا ه)ا))حي)

 86 رقم) ب1كفة  و قة  اكس6كسات 

الداخلة)73000)الداخلة املغرب.

عن1ا ه)ا)) راوحان  هبة  الس6دة 
حي السالم ز قة)57)رقم)13)الداخلة)

73000)الداخلة املغرب.

الس6د محمد الشراقة عن1ا ه)ا))
 25 رقم) (45 مجم1عة) السالم  حي 

الداخلة)73000)الداخلة املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

الس6دة مبروكة ابا عن1ا ه)ا))حي)

 86 رقم) ب1كفة  و قة  اكس6كسات 

الداخلة)73000)املغرب املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 21 بتاريخ) ( االبتدائ6ة ب1ادي الدهب)

ماي)2021)تحت رقم)851.

91I

SOFI RIMA

STE TRAITEUR-SYSTEM
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

SOFI RIMA

صندوق البرود 2436 املدونة 

الجدودة فاس ، 30000، فاس 

املغرب

STE TRAITEUR-SYSTEM شركة 

ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
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وعن1ان مقرها اإلجتماعي 166 أ 

تجزئة املنتزه 3 طريق مكناس تغات 

فاس - 30000  فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

67935

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (28

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

 STE (: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TRAITEUR-SYSTEM
مم1ل)) (: بإوجاز) الشركة  غرض 
و) الحفالت  تنظ6م  ( ـ) ( الحفالت)

االحتفاالت.

أ) (166 (: االجتماعي) املقر  عن1ان 

طريق مكناس تغات) (3 تجزئة املنتزه)

فاس)-)30000))فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

الس6د))االعتر ا 1ار):))1.000)حصة)

بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):

عن1ا ه)ا)) ا 1ار  االعتر  ( الس6د)
شارع س6دي ب1ج6دة فاس) (70 رقم)

30000))فاس املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

عن1ا ه)ا)) ا 1ار  االعتر  ( الس6د)
شارع س6دي ب1ج6دة فاس) (70 رقم)

30000)فاس املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

التجارية بفاس))بتاريخ)24)ماي)2021 

تحت رقم)2479.

92I

fimacoc

STE CHHAIBA FER
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

fimacoc

 rue(ahmed(chbihi(ave(des(far 9

fes ، 30000، fes(maroc

STE CHHAIBA FER شركة ذات 

مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي دوار 

التاللسة جماعة عين الشقف فاس  

- 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 

67929

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القا 1ن) (2021 مارس) (22

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

 STE (: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CHHAIBA FER

تاجر) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

ب6ع) الحدودوة  و  املعد 6ة  املنتجات 

القطع الحدودوة القدومة)).

دوار) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 

التاللسة جماعة عين الشقف فاس))

- 30000)فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: الس6د شه6بة الحسن)

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):

الس6د شه6بة الحسن عن1ا ه)ا))

تجزئة رياض رقم)1041)طريق صفرو)

فاس)30000)فاس املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

الس6د شه6بة الحسن عن1ا ه)ا))

تجزئة رياض رقم)1041)طريق صفرو)

فاس)30000)فاس املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

التجارية بفاس))بتاريخ)21)ماي)2021 

تحت رقم)2461.

93I

DRIEB(&(ASSOCIES

ALMT LOGISTICS
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

DRIEB & ASSOCIES

 N° 62 BD(DE(LA(RESISTANCE

 IMMEUBLE(CASA(BUSINESS ،

20110، CASABLANCA(MAROC

ALMT LOGISTICS  شركة ذات 

مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي 119، 

شارع عبد امل1من املكتب 18  - 

20340 الدار الب6ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 

504181

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (03

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

 ALMT(:(اإلقتضاء)بمختصر تسم6تها

. LOGISTICS

غرض) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

الشركة املباشر غرض الشركة س1اء)

أو) لفائدتها  الخارج  في  أو  املغرب  في 

لفائدة األغ6ار:

والت1زيع) والتخزين  التس1ق  (-

والتخزين للبضائع من أي  1ع)؛

-)ال1ساطة التجارية.

واملطاعم) املقاهي  تشغ6ل  (-

ومحالت ال1جبات الخف6فة ومحالت)

املثلجات وقاعات الشاي واملخابز.

-)إدارة وتشغ6ل محطة للخدمة.

-)استيراد وتصدور جم6ع البضائع)

لحساب الغير أو لحساب الشركة.

جم6ع املعامالت) (، وبشكل أعم) (-

أو) املنق1لة  أو  املال6ة  أو  التجارية 

العقارية املرتبطة بشكل مباشر أو غير)

مباشر بأحد األهداف املذك1رة أعاله)

،)أو التي ومكنها أن تعزز تنم6تها.

(،119 (: االجتماعي) املقر  عن1ان 

 -   18 املكتب) امل1من  عبد  شارع 

20340)الدار الب6ضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:

 WEDISTRIB :  1.000 الشركة)

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):

عن1ا ه)ا)) (WEDISTRIB الشركة)

كلم)RN 17)رقم)9)ت6ط مل6ل)29640 

الدار الب6ضاء)املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

الس6د أحمد أمين عل1ي عن1ا ه)ا))

12)ز قة أم6مة الساوح ط)1)ش)1)حي)

راسين)20100)الدار الب6ضاء)املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 26 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)779866.

94I
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SOFINACTE

COZY PACKAGING
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

SOFINACTE
 BD. ABDELLAH

 CHEFCHAOUNI. IMM. « AL
 ABRAR » N° 44  BUREAU 22.
 5éme(ETAGE ، 30000، FES

MAROC
COZY PACKAGING شركة ذات 
مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د
وعن1ان مقرها اإلجتماعي دكان رقم 
3 تجزئة زهرة املدائن 4 قطعة 60 
أ طريق عين الشقف فاس 30050 

فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
68043

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (03
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
 COZY(:(اإلقتضاء)بمختصر تسم6تها

.PACKAGING
تاجر) (- (: بإوجاز) الشركة  غرض 

صنادوق التعبئة
الذي وق1م) ال1س6ط  أو  التاجر  (-

باالستيراد والتصدور.
-)تاجر.

عن1ان املقر االجتماعي):)دكان رقم)
أ) (60 4)قطعة) تجزئة زهرة املدائن) (3
 30050 فاس) الشقف  عين  طريق 

فاس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: لخميري) انس  الس6د 
حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (
وصفات وم1اطن الشركاء):

عن1ا ه)ا)) لخميري  أنس  الس6د 
66)شارع الجيش امللكي)30000)فاس)

املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
عن1ا ه)ا)) لخميري  أنس  الس6د 
66)شارع الجيش امللكي)30000)فاس)

املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
التجارية بفاس))بتاريخ)27)ماي)2021 

تحت رقم)2562.
95I

 CENTRE DE GESTION AGREE DE L’AFRIQUE

DU NORD

SAFI DANS L›AME
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تغ6ير تسم6ة الشركة

 CENTRE DE GESTION AGREE
DE L›AFRIQUE DU NORD

 BD ABDELLAH CHEFCHAOUNI
 MOHAMMEDIA ، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC
SAFI DANS L›AME شركة ذات 
مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د
وعن1ان مقرها االجتماعي 120 شارع 

الحزام الكبير إقامة ل6ل6ا رقم 37 
عين السبع الدار الب6ضاء - 20250 

الدار الب6ضاء املغرب.
تغ6ير تسم6ة الشركة

رقم التق66د في السجل التجاري 
384995

ال1ح6د) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم تغ6ير) (2020 و1ل16ز) (01 املؤرخ في)
 SAFI DANS» من) الشركة  تسم6ة 

. »MELTING CALL»(إلى(«L’AME
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
 26 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)779850.
96I

 CABINET FISCALE ET COMPTABLE DE

KHEMISSET

GUELMAN CHICKEN
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

 CABINET FISCALE ET
COMPTABLE DE KHEMISSET

33 شارع س6دي محمد ، 15000، 
الخميسات املغرب

GUELMAN CHICKEN شركة ذات 
مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د
وعن1ان مقرها اإلجتماعي دوار اوت 
حمان ف1يزان س1ق السبت اوت 

عب1 س6دي عالل املصدر  - 15000 
الخميسات املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
29233

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القا 1ن) (2021 مارس) (22
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.GUELMAN CHICKEN
تغدوة) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

الدواجين
تس6ير املجال الفالحي.

:)دوار اوت) عن1ان املقر االجتماعي)
اوت) السبت  س1ق  ف1يزان  حمان 
 15000 (- ( عب1 س6دي عالل املصدر)

الخميسات املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: الس6د اوملعطي املهدي)

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):

الس6د اوملعطي املهدي عن1ا ه)ا))
86))و محمد القري شقة) زاوية))ز قة)

رقم)3  14000)القن6طرة املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

الس6د اوملعطي املهدي عن1ا ه)ا))
86))و محمد القري شقة) زاوية))ز قة)

رقم)3  14000)القن6طرة املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 09 بتاريخ) ( بالخميسات) االبتدائ6ة 

أبريل)2021)تحت رقم)123.

97I

SOFACO

إساحق أوطو
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

SOFACO

 BIS RUE MUSTAPHA MAANI 12

VN(FES ، 30000، FES(MAROC

إساحق أوط1 شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي مكتب رقم 

28 الطابق الرابع مكاتب الصفاء 

طريق صفرو م1الي رش6د فاس - 

30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

68031

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (26

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

اإلقتضاء)بمختصر تسم6تها):)إساحق)

أوط1.
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ب6ع) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

الس6ارات

استيراد وتصدور

أشغال متن1عة.

مكتب) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 

رقم)28)الطابق الرابع مكاتب الصفاء)

(- فاس) رش6د  م1الي  صفرو  طريق 

30000)فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

الس6د بلخير عبد الالوي):))1.000 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):

الس6د بلخير عبد الالوي عن1ا ه)ا))

103)تجزئة رياض ال6اسمين أ عمارة)

طريق عين الشقف فاس) (3 شقة) (5

30000)فاس املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

الس6د بلخير عبد الالوي عن1ا ه)ا))

103)تجزئة رياض ال6اسمين أ عمارة)

طريق عين الشقف فاس) (3 شقة) (5

30000)فاس املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

التجارية بفاس))بتاريخ)26)ماي)2021 

تحت رقم)2553.

98I

trainning(office(and(accounting(advice

STE YKOUB
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تف1يت حصص

 trainning(office(and(accounting

advice

 rue 1 etage 2 appt 3 tarik ,45

 alkheir(bernoussi(casablanca،

20600، casablanca(maroc

STE YKOUB شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي 
 45Rue 1 Etage 2 Appt 3 Tarik
 Alkhair(Bernoussi - 20600

.CASABLANCA MAROC
تف1يت حصص

رقم التق66د في السجل التجاري -.
ال1ح6د) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت) (2020 دجنبر) (12 في) املؤرخ 

املصادقة على):
أت1دا) محمد  )ة)) الس6د) تف1يت 
أصل) من  اجتماع6ة  حصة  (1.000
)ة)) الس6د) ( لفائدة) حصة  (1.000

الحسين عب1 بتاريخ)27)ماي)2021.
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم  (
 04 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

وناور)2021)تحت رقم)760211.
99I

BUSINESS AUDITAX

 OCHMANE
CONSTRUCTION

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 
الشريك ال1ح6د

حل شركة

BUSINESS AUDITAX
 RUE TABARI RESIDENCE MLY 7

 ALI(CHERIF(B(N17 ، 90010،
TANGER MAROC

 OCHMANE CONSTRUCTION
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 
الشريك ال1ح6د)في ط1ر التصف6ة)
وعن1ان مقرها اإلجتماعي شارع 

فاطمة الزهرة العزيزية اقامة صفا 
الطابق الخامس رقم 53 - 90000 

طنجة املغرب.
حل شركة

رقم التق66د في السجل التجاري 
.54563

ال1ح6د)) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر) (2021 أبريل) (30 في) املؤرخ 
ذات مسؤول6ة محدودة) حل شركة 
 OCHMANE ال1ح6د) الشريك  ذات 
مبلغ رأسمالها) ( (CONSTRUCTION
مقرها) وعن1ان  درهم  (10.000
الزهرة) فاطمة  شارع  اإلجتماعي 
العزيزية اقامة صفا الطابق الخامس)

املغرب) طنجة  (90000  -  53 رقم)

 ت6جة ل):)حل الشركة قبل األوان.

شارع) ب  التصف6ة  مقر  حدد  و 

اقامة صفا) العزيزية  الزهرة  فاطمة 

 90000  -  53 الخامس رقم) الطابق 

طنجة املغرب.)

و عين:

و) عشمان  ( علي) الس6د)ة))

 90000 98 عن1ا ه)ا))شارع ا فا رقم)

طنجة املغرب كمصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخ1لة  الصالح6ات  على 

و) العق1د  تبل6غ  محل  و  املخابرة 

ال1ثائق املتعلقة بالتصف6ة):)ال ت1جد)

تق66دات

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (26 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)242704.

100I

CABINET BADREDDINE

BERBER COOM
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

قفل التصف6ة

CABINET BADREDDINE

279 أ مسيرة 1 اقامة هني الشقة 

رقم 1 ، 0، مراكش املغرب

BERBER COOM شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي : املحام6د 

4 رقم 62 - 40160 مراكش  املغرب.

قفل التصف6ة

رقم التق66د في السجل التجاري : 

.91577

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) (2021 ماي) (03 في) املؤرخ 

ذات) شركة  (BERBER COOM

رأسمالها) مبلغ  املحدودة  املسؤول6ة 

مقرها) وعن1ان  درهم  (100.000

 -  62 رقم) (4 املحام6د) اإلجتماعي 

املغرب  ت6جة) ( مراكش) (40160

الملنافسة.

و عين:

و) اشمرتل  ( مروان) ( الس6د)ة))

 70 رقم) (3 سيبع) تجزئة  عن1ا ه)ا))

املغرب) ( مراكش) (40050 سيبع)

كمصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمع6ة الختام6ة)

بتاريخ)03)ماي)2021)وفي املحام6د)4 

رقم)62 - 40160)مراكش))املغرب.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (26 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2021)تحت رقم)124376.

101I

Les bons comptes

ES EQUIPEMENT
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تح1يل املقر االجتماعي للشركة

Les bons comptes

 bd(mes 6 dar(touzani ، 1175

20000، Casablanca(Maroc

ES EQUIPEMENT شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي اقامة 

الهدى ز قةمحمد بلفرج GH2 رقم 

90 الطابق الثالث الشقة 15 س6دي 

م1من  - 20500 الدار الب6ضاء 

املغرب.

تح1يل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التق66د في السجل التجاري 

.495321

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)26)مارس)2021)تم))تح1يل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

بلفرج) ز قةمحمد  الهدى  «اقامة 

90)الطابق الثالث الشقة) GH2)رقم)

الدار) (20500 (- ( م1من) س6دي  (15

ام) شارع  (74» إلى) املغرب») الب6ضاء)

 20600 (- ( 2)اكدال) الرب6ع محل رقم)

الرباط))املغرب».

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (24 بتاريخ) ( بالرباط) التجارية 

2021)تحت رقم)779432.

102I
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trainning(office(and(accounting(advice

STE YKOUB
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
رفع رأسمال الشركة

 trainning(office(and(accounting
advice

 rue 1 etage 2 appt 3 tarik ,45
 alkheir(bernoussi(casablanca،

20600، casablanca(maroc
STE YKOUB شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د
وعن1ان مقرها اإلجتماعي 

 45Rue 1 Etage 2 Appt 3 Tarik
 Alkhair(Bernoussi  - 20600

.CASABLANCA MAROC
رفع رأسمال الشركة

رقم التق66د في السجل التجاري -.
ال1ح6د) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم) (2021 أبريل) (28 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من) أي  درهم») (2.900.000»
 3.000.000» إلى) درهم») (100.000»
مقاصة) إجراء) ( (: طريق) عن  درهم»)
مع دو1ن الشركة املحددة املقدار و)

املستحقة.
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
 24 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)779467.
103I

FIDECOM SARL

 SOCIETE IMMOBILIERE
  ET COMMERCIALE

ARROUBAIAH
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تح1يل املقر االجتماعي للشركة

FIDECOM SARL
46 شارع باست1ر حي الل6م1ن الرباط 

، 10060، الرباط املغرب
 SOCIETE IMMOBILIERE ET

 COMMERCIALE  ARROUBAIAH
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي رقم 27، 
شارع الزرقط1ني ،الطابق 3 ، شقة 

6 - 20000 الدار الب6ضاء املغرب.

تح1يل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التق66د في السجل التجاري 

.143709
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)02)شتنبر)2020)تم))تح1يل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
27،)شارع الزرقط1ني)،الطابق) «رقم)
الدار الب6ضاء) (20000  -  6 ،)شقة) (3
املتجر) (،235 «رقم) إلى) املغرب»)
يعق1ب) شارع  األ فال،) التجاري 
 20100  -  94 رقم) متجر  املنص1ر،)

الدار الب6ضاء))املغرب».
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
 26 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)779857.
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conseils sarl

KARIMAN
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تف1يت حصص

conseils sarl
شارع لبنان اقامة وامنة 1 مكتب 
رقم 19 طنجة، 90000، طنجة 

املغرب
KARIMAN  شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة
وعن1ان مقرها اإلجتماعي شارع 

املقاومة اقامة الهناء رقم 57 الطابق 
االول رفم 2 - 90000 طنجة املغرب.

تف1يت حصص
رقم التق66د في السجل التجاري 

.64749
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2021 أبريل) (06 في) املؤرخ 

املصادقة على):
الكريم) عبد  )ة)) الس6د) تف1يت 
من) اجتماع6ة  حصة  (500 ب1راس)
الس6د) ( لفائدة) حصة  (1.000 أصل)
أبريل) (06 كريم بن جل1ن بتاريخ) )ة))

.2021
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم  (
ماي) (20 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)242504.

105I

مركز تنغير للمحاسبة و التس6ير

MSTS TIM

شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تح1يل املقر االجتماعي للشركة

مركز تنغير للمحاسبة و التس6ير

رقم 394 تجزئة اديس نغير شارع 

محمد الخامس تنغير اقل6م تنغير، 

45800، تنغير املغرب

MSTS TIM شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي حي 

ت1ريرت تنغير - 45800 تنغير املغرب.

تح1يل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التق66د في السجل التجاري 

.831

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)11)فبراور)2021)تم))تح1يل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

تنغير) (45800 (- تنغير) ت1ريرت  «حي 

بئرا زران) شارع  (322 (» إلى) املغرب»)

تنغير)-)45800)تنغير))املغرب».

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

فبراور) (11 بتاريخ) ( بتنغير) االبتدائ6ة 

2021)تحت رقم)353.
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DYALEK

DYALEK

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د

تأسيس شركة

DYALEK

55 شارع الزرقط1ني الطابق 

1 حي املستشف6ات ، 20000، 

MAROC الدارالب6ضاء

DYALEK شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي 55 شارع 

الزرقط1ني الطابق االول حي 

املستشف6ات - 20000 الدارالب6ضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 

503091

في) مؤرخ  م1ثق  عقد  ( بمقت�سى)

القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (30

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DYALEK

(: بإوجاز) الشركة  غرض 

االستشارات اإلدارية.

 55 (: االجتماعي) املقر  عن1ان 

حي) االول  الطابق  الزرقط1ني  شارع 

20000)الدارالب6ضاء) (- املستشف6ات)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):

الس6د مصطفى ال1الي عن1ا ه)ا))

رقم) (12 عمارة) (2 البستان) اقامة 

 20000 ( الب6ضاء) البر 1�سي  (11

الدارالب6ضاء)املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

الس6د مصطفى ال1الي عن1ا ه)ا))

رقم) (12 عمارة) (2 البستان) اقامة 

 20000 ( الب6ضاء) البر 1�سي  (11

الدارالب6ضاء)املغرب

(- بتاريخ) ( تم اإلوداع القا 1ني ب-)

تحت رقم)-.

107I
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VISION VASTE CONSULTING

LUDOKIDS
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

VISION VASTE CONSULTING

 Tanger, Avenue(Abi(Lhassan

 Chadili(Immeuble(Warda

 N°2, RDC ، 90000، TANGER

MAROC

LUDOKIDS شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي اإلدريس6ة 

02، ز قة غزوة الخندق، رقم 17 - 

90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

115679

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القا 1ن) (2021 فبراور) (16

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.LUDOKIDS

حضا ة) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

أو) الدرا�سي  قبل  ما  والتعل6م 

التمه6دي.

عن1ان املقر االجتماعي):)اإلدريس6ة)
 -  17 رقم) ز قة غزوة الخندق،) (،02

90000)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 10.000 ( (: الس6دة ب1لبهاوم  1رة)

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):

عن1ا ه)ا)) ب1لبهاوم  1رة  الس6دة 
الخندق،) غزوة  ز قة  (،2 اإلدريس6ة)

رقم)17 90000)طنجة املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
عن1ا ه)ا)) ب1لبهاوم  1رة  الس6دة 
ز قة غزوة الخندق،) (،02 اإلدريس6ة)

رقم)17 90000)طنجة املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
أبريل) (26 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)241695.
108I

KAOUN

ABRAJ EL MOUSSAOUIA
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

KAOUN
 N°17  LOT(NASSIM(ASKEJOUR

 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

ABRAJ EL MOUSSAOUIA  شركة 
ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
وعن1ان مقرها اإلجتماعي تعاو 6ة 

املساوية تسلطا ت مراكش - 40000 
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
115287

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (28
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
 ABRAJ(:(اإلقتضاء)بمختصر تسم6تها

. EL MOUSSAOUIA
غرض الشركة بإوجاز):))

-)أعمال الهندسة املد 6ة والطرق)
والصرف الصحي.

-)وضع وترك6ب م1اسير امل6اه.
-)تأجير املعدات الصناع6ة)،)النقل

-)االستيراد والتصدور
-)شراء)وب6ع م1اد البن.

تعاو 6ة) (: املقر االجتماعي) عن1ان 
املساوية تسلطا ت مراكش)-)40000 

مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

1.500.000)درهم،)مقسم كالتالي:
((: الظهر) الكبير  عبد  الس6د 
درهم) (100 بق6مة) حصة  (15.000

للحصة).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):
الس6د عبد الكبير الظهر عن1ا ه)ا))
مراكش) تسلطا ت  املساوية  تعاو 6ة 

40000)مراكش املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
الس6د عبد الكبير الظهر عن1ا ه)ا))
مراكش) تسلطا ت  املساوية  تعاو 6ة 

40000)مراكش املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
ماي) (26 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2021)تحت رقم)124396.
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FLASH ECONOMIE

ZBIRI CASH
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

ائتما 6ة محاسبة سبع ع16ن
شارع الحسن الثاني حي  1را رقم 46 

سبع ع16ن
شركة الزبيري كاش

SARL»  ZBIRI(CASH»
شركة محدودة املسؤول6ة « ش م 

م »
رأس مالها 00, 000 100 درهم

شارع الحسن الثاني حي السعادة 
سبع ع16ن الحاجب

السجل التجاري رقم53233  
تأسيس شركة 

بمقت�سى) الشركة  هذه  أسست 
 29/03/2021 بتاريخ) العرفي  العقد 
بين الس6د) (01/04/2021 و املسجل)
الصبري عبد الحق والس6د الصبري)

واسين خصائصها كالتالي)
شركة محدودة)) ( ( الشركة) ( شكل)

املسؤول6ة)«ش.م.م»
كاش)))) الزبيري  ( شركة) ( التسم6ة)

»ZBIRI CASH  »SARL
)امل1ض1ع))))))))تح1يل االم1ال)))

العمل6ات) جم6ع  عامة  وبصفة 
واملال6ة) التجارية  العقارية  املنق1لة 
التي ومكن أن تتصل بصفة مباشرة)
أو) الشركة  أو غير مباشرة بم1ض1ع 
الشركة) تط1ر  إلى  تؤدي  آن  ومكن 

املذك1رة
)املقر االجتماعي))))))شارع الحسن)
ع16ن) سبع  السعادة  حي  الثاني 

الحاجب)
سنة تبتدئ من تاريخ) (99 ( ( املدة)

تسج6ل الشركة)
 100  000  ,00 الشركة) رأسمال 
درهم مقسمة إلى)1000)حصة ق6مة)
كل واحدة منها)00, 100)درهم منحت)

كالتالي)
الحق)))))))))))))))))))))))))))))))))))))) عبد  الصبري  الس6د 

500)حصة))))))00, 000 50)درهم))
واسين)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) الصبري  الس6د 

500)حصة)))))00, 000 50)درهم))
التس6ير) ورجع  الشركة  تس6ير 
للس6د الصبري عبد الحق ملدة غير)

محدودة))
بشكل) اإلمضاء) ورجع  ( ( اإلمضاء)
الس6د الصبري عبد) ( منفرد لكل من)
الحق والس6د الصبري واسين ملدة غير)

محدودة
 31 وناور إلى) (1 سنة الشركة من)

دجنبر)
ت1زيع األرباح

بعد خصم املصاريف و التحمالت)
القا 1ن) في  إليها  املشار  القا 1 6ة 
5%))لتك1ين) التأسي�سي و بعد خصم)
الربح) فان  القا 1ني  االحت6اطي 
الصافي وقسم بين الشركاء)كل حسب)
مال) رأس  في  االجتماع6ة  حصصه 

الشركة.
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رقم التق66د في السجل التجاري)
و1م)))) ( باملحكمة التجارية بمكناس ثم)
11/05/2021)تحت))عدد))))53233. 
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FLASH ECONOMIE

 DELAMONDE
INTERNATIONAL LOGISTIC

شركة ذات املسؤول6ة املحدودة
حل شركة

 DELAMONDE
INTERNATIONAL LOGISTIC
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

رأسمالها 100000 درهم
املقر االجتماعي رياض االلفة م س 
112  املدخل 32    الطابق االول 

الدارالب6ضاء
السجل التجاري 386805 الدار 

الب6ضاء
التعريف الضريبي 24872631

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تغ6ير) تقرر  (2021 ماي) (5 ( ( بتاريخ)

القا 1ن األسا�سي
1))الحل املبكر للشركة

تع6ين املصفي الس6د و1سف) ( (2
بنصير

 3)تحدود مكان التصف6ة
 4))تحدود التزامات ومكان املصفي

5))إنهاء)مهام املدور
6))التفريغ للمدور

7)ما يستجد من أعمال
تحق6ق) إلعطاء) صالح6ات  (8

اإلجراءات القا 1 6ة
تم اإلوداع القا 1ني لدى املحكمة)
التجارية بالدار الب6ضاء)و1م)24))ماي)

2021))تحت رقم)779457
111I

أفاك أودوت

OLFATIKA SARL AU
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

أفاك أودوت
2 ساحة الك1يت رقم 12ـ  ، 90000، 

طنجة املغرب

OLFATIKA SARL AU شركة ذات 

مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي 2 ساحة 

الك1يت الطابق الثاني رقم 12 - 

90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 

116521

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (22

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.OLFATIKA SARL AU

تس1يق) (- (: غرض الشركة بإوجاز)

ومستحضرات) العط1ر  وتصن6ع 

التجم6ل

املكمالت) وتصن6ع  تس1يق  (-

الغذائ6ة

العط1ر) وتصدور  استيراد  (-

ومستحضرات) الغذائ6ة  واملكمالت 

التجم6ل

النظافة) منتجات  تس1يق  (-

والص6ا ة

-)تس1يق منتجات التنظ6ف

العط1ر) وتعبئة  تصن6ع  (-

ومستحضرات التجم6ل

-)االستيراد والتصدور بشكل عام

التجارة الدول6ة بجم6ع أشكالها) (-

التمث6ل) (، التصدور) (، االستيراد) (،

العب1ر) (، السمسرة) (، اإلرسال6ة) (،

س1اء) (، الترويج) (، الب6ع) (، الشراء) (،

(، لحسابها الخاص أو لحساب الغير)

لجم6ع امل1اد واملنتجات وامل1اد الخام)

،)املصنعة أو شبه املصنعة)؛

واالستح1اذ  6ابة) االستح1اذ  (-

االختراع) براءات  جم6ع  على  عنها 

والعالمات) والعمل6ات  والتراخ6ص 

التجارية املدرجة في م1ض1ع الشركة)

أو استخدامها أو  قلها أو مساهمتها)

تراخ6ص) جم6ع  وكذلك  قل 

التشغ6ل)؛

االستغالل) أو  ح6ازة  أو  إنشاء) (-

أو) التأجير  أو  املباشر  غير  أو  املباشر 

فروع) أو  عمل  أي  تأجير  أو  اإلدارة 

بأي) استخدامها  ومكن  مباني  أو 

شكل من األشكال ألي من األغراض)

املذك1رة أعاله)؛

املعامالت) جم6ع  عامة  -وبصفة 

واملال6ة) والصناع6ة  التجارية 

بشكل) املتعلقة  والعقارية  واملنق1لة 

املذك1ر) مباشر أو غير مباشر بال�سيء)

أو) مشابه  آخر  �سيء) بأي  أو  أعاله 

مرتبط أو وحتمل أن يعزز تط1يره بأي)

شكل من األشكال.).

2)ساحة) (: عن1ان املقر االجتماعي)

 -  12 رقم) الثاني  الطابق  الك1يت 

90000)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

الس6د معاد اربعي):))1.000)حصة)

بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):

الس6د معاد اربعي عن1ا ه)ا))شارع)

 41400 اسبارتيناس) (4 كار 6ادو رقم)

اشب6ل6ة اسبا 6ا.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

الس6د معاد اربعي عن1ا ه)ا))شارع)

 41400 اسبارتيناس) (4 كار 6ادو رقم)

اشب6ل6ة اسبا 6ا

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (19 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)242483.

112I

أفاك أودوت

 ABOUALI CONFECTION
SARL

شركة ذات املسؤول6ة املحدودة
تأسيس شركة

أفاك أودوت
2 ساحة الك1يت رقم 12ـ  ، 90000، 

طنجة املغرب
 ABOUALI CONFECTION SARL

شركة ذات املسؤول6ة املحدودة
وعن1ان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

سناء 2 شارع العراق رقم 13 طابق 
االر�سي - 90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

115819
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (01
املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ABOUALI CONFECTION SARL
صنع) (- (: بإوجاز) الشركة  غرض 

املالبس
وتطريز) ونسج  وغزل  صناعة  (-

وتصن6ع))جم6ع أصناف النس6ج.
أو) ( تصن6ع املالبس أو التعاقد) (-
التس1يق أو العمل حسب الطلب في)

املنس1جات أو امل1اد األخرى)،
أو) الخام  امل1اد  استيراد جم6ع  (-
بقصد) املصنعة  املنتجات  صف 

تح1يلها إلى أصناف جاهزة.
-)تصدور أي منتج نهائي أو  صف)

نهائي.
التجارة الدول6ة بجم6ع أشكالها) (-
التمث6ل) (، التصدور) (، االستيراد) (،
العب1ر) (، السمسرة) (، اإلرسال6ة) (،
س1اء) (، الترويج) (، الب6ع) (، الشراء) (،
(، لحسابها الخاص أو لحساب الغير)
لجم6ع امل1اد واملنتجات وامل1اد الخام)

،)املصنعة أو شبه املصنعة)،
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واالستح1اذ  6ابة) االستح1اذ  (-

االختراع) براءات  جم6ع  على  عنها 

والعالمات) والعمل6ات  والتراخ6ص 

التجارية املدرجة في م1ض1ع الشركة)

أو استخدامها أو  قلها أو مساهمتها)

تراخ6ص) جم6ع  وكذلك  قل 

التشغ6ل)،

االستغالل) أو  ح6ازة  أو  إنشاء) (-

التأجير) أو  املباشر  غير  أو  املباشر 
األص1ل) جم6ع  تأجير  أو  اإلدارة  أو 

التجارية والفروع واملباني التي ومكن)

األشكال) من  شكل  بأي  استخدامها 

ألي من األغراض املذك1رة أعاله)،

-)وبص1رة أعم)،)جم6ع املعامالت)

أو) الصناع6ة  أو  التجارية  أو  املال6ة 

تتعلق) قد  التي  العقارية  أو  املنق1لة 

بشكل مباشر أو غير مباشر باألش6اء)

أو) مماثلة  بأش6اء) أو  أعاله  املذك1رة 

ذات صلة)،)على أوسع  طاق.).

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 

طابق) (13 شارع العراق رقم) (2 سناء)

االر�سي)-)90000)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (500 ( (: امزو) علي  الس6د 

بق6مة)100)درهم للحصة).

الس6د لحسن امزو):))500)حصة)

بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):

الس6د علي امزو عن1ا ه)ا))تجزئة)

سناء)2)شارع العراق رقم)13 90000 

طنجة املغرب.

عن1ا ه)ا)) امزو  لحسن  الس6د 

 13 2)شارع العراق رقم) تجزئة سناء)

90000)طنجة املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

الس6د علي امزو عن1ا ه)ا))تجزئة)

سناء)2)شارع العراق رقم)13 90000 

طنجة املغرب.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
أبريل) (28 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)241812.

113I

conseils sarl

NEW CAP
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تف1يت حصص

conseils sarl
شارع لبنان اقامة وامنة 1 مكتب 
رقم 19 طنجة، 90000، طنجة 

املغرب
NEW CAP شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة
وعن1ان مقرها اإلجتماعي شارع 

املقاومة اقامة الهناء رقم 57 الطابق 
االول رفم 2 - 90000 طنجة املغرب.

تف1يت حصص
رقم التق66د في السجل التجاري 

.93729
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2021 أبريل) (06 في) املؤرخ 

املصادقة على):
الكريم) عبد  )ة)) الس6د) تف1يت 
ب1راس)70)حصة اجتماع6ة من أصل)
)ة))كريم) الس6د) ( 100)حصة لفائدة)

بن جل1ن بتاريخ)06)أبريل)2021.
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم  (
ماي) (20 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)242509.

114I

ائتما 6ة الشريفي مبارك

امين ك1 طغاكط1ر

 Ste AMENE 
CONTRACTORS

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 
الشريك ال1ح6د

تأسيس شركة

ائتما 6ة الشريفي مبارك
حي الرجافاهلل بل1ك س الز قة 05 رقم 

03 كلم6م ، 81000، كلم6م املعرب
 Ste AMENE امين ك1 طغاكط1ر

 CONTRACTORS

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي رقم 05 

تجزئة حي الش6خ محمد لغظف 
ز قة 08 رقم 58  - 82000 طا طان 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

5811

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (22

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

 Ste AMENE ك1 طغاكط1ر) امين 

.CONTRACTORS

و) البناء) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

االشغال املختلفة.
 05 رقم) (: عن1ان املقر االجتماعي)

لغظف) محمد  الش6خ  حي  تجزئة 
- 82000)طا طان)   58 08)رقم) ز قة)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

3.000.000)درهم،)مقسم كالتالي:

 30.000 ( (: الس6د بقاري عبدهللا)

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):

عن1ا ه)ا)) عبدهللا  بقاري  الس6د 

خريبكة) (25000 ( دوار اوالد عبدون)

املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

عن1ا ه)ا)) عبدهللا  بقاري  الس6د 

خريبكة) (25000 ( دوار اوالد عبدون)

املغرب.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
ماي) (25 بتاريخ) ( االبتدائ6ة بطا طان)

2021)تحت رقم)-.

115I

etablissement(darwinier

Les huîtres luxe
شركة الت1ص6ة البس6طة

تأسيس شركة

etablissement(darwinier
 HAY(EL(MASSIRA 02 RUE(SAKIA

 EL(HAMRA(N° 20 DAKHLA ،
73000، dakhla(maroc

Les(huîtres(luxe شركة الت1ص6ة 
البس6طة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي حي الرحمة 
شارع االدارسة الداخلة - 73000 

الداخلة املغرب
تأسيس شركة الت1ص6ة البس6طة 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

18313
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (26
األسا�سي لشركة الت1ص6ة البس6طة)

باملميزات التال6ة:
الت1ص6ة) شركة  (: الشركة) شكل 

البس6طة.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
 Les (: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.huîtres(luxe
(: بإوجاز) الشركة  غرض 
املائ6ة,معالجة) األح6اء) ترب6ة 
املأك1الت) جم6ع  وحفظ  وتغل6ف 
واالستيراد) العامة  البحرية,التجارة 
والتصدور,)بناء)وتشغ6ل وحدة تبرود)

على األرض أو البحر).
حي) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
(- الداخلة) االدارسة  شارع  الرحمة 

73000)الداخلة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
الس6دة  ادوة اص1يع):))20)حصة)

بق6مة)2.000)درهم للحصة).
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حصة) (20 ( (: الس6دة هند اوراوي)
بق6مة)2.000)درهم للحصة).

الس6دة ل6لى اهل املكي):))20)حصة)
بق6مة)2.000)درهم للحصة).

الس6د و1سف اهل بارك هللا):))20 
حصة بق6مة)2.000)درهم للحصة).

20)حصة) ( (: الس6د محمد ع6نان)
بق6مة)2.000)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (
وصفات وم1اطن الشركاء):

عن1ا ه)ا)) اص1يع  الس6دة  ادوة 
حي السالم رقم)996)الداخلة))73000 

الداخلة املغرب.
عن1ا ه)ا)) اوراوي  هند  الس6دة 
12)الداخلة)) شارع ادرار سط1ف رقم)

73000)الداخلة املغرب.
الس6دة ل6لى اهل املكي عن1ا ه)ا))
حي السالم رقم)166)الداخلة)73000 

الداخلة املغرب.
هللا) بارك  اهل  و1سف  الس6د 
عن1ا ه)ا))حي الرحمة شارع االدارسة)

الداخلة)73000)الداخلة املغرب.
الس6د محمد ع6نان عن1ا ه)ا))حي)
رقم756  ا فافن  ز قة  رش6د  م1الي 

الداخلة)73000)الداخلة املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
عن1ا ه)ا)) اوراوي  هند  الس6دة 
12)الداخلة)) شارع ادرار سط1ف رقم)

73000)الداخلة املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
 21 بتاريخ) ( االبتدائ6ة ب1ادي الدهب)

ماي)2021)تحت رقم)862.
116I

FIDUCOMPETENCES

 L'ATLANTIQUE DES
ALIMENTS

شركة ذات املسؤول6ة املحدودة
رفع رأسمال الشركة

FIDUCOMPETENCES
 RUE MUSTAPHA EL MAANI
 ETAGE 3 N(IMMEUBLE 219،

20140، CASABLANCA(MAROC
 L'ATLANTIQUE DES ALIMENTS
 شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي اقامة 
املاس االخضر عمارة 25 الطابق 
3 رقم 24 الدار الب6ضاء - 20000 

الدار الب6ضاء املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التق66د في السجل التجاري 
.286993

العام) الجمع  بمقت�سى 
ماي) (17 في) املؤرخ  اإلستثنائي 
الشركة) رأسمال  رفع  تم  (2021
درهم») (10.000.000» قدره) بمبلغ 
إلى) درهم») (15.000.000» من) أي 
((: طريق) عن  درهم») (25.000.000»

تقدوم حصص  قدوة أو ع6ن6ة.
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
 27 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)780015.

117I

ل1كسر للحسابات

ABDOU H CAR
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

ل1كسر للحسابات
41 شارع بركان الطابق الثاني رقم 4 

، 60000، وجدة املغرب
ABDOU H CAR  شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة
وعن1ان مقرها اإلجتماعي طريق 
طاورت تجزئة العامري رقم 25 
الطابق الرابع رقم 10 - 60000 

وجدة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

37387
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القا 1ن) (2021 مارس) (29
املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

. ABDOU H CAR

كراء) (: بإوجاز) الشركة  غرض 
الس6ارات بدون سائق.

طريق) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
 25 رقم) العامري  تجزئة  طاورت 
الطابق الرابع رقم)10 - 60000)وجدة)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
حسناوي) الرحمان  عبد  الس6د 
درهم) (100 بق6مة) حصة  (1.000   :

للحصة).
(: الرحمان حسناوي) الس6د عبد 

1.000)بق6مة)100)درهم.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وصفات وم1اطن الشركاء):
حسناوي) الرحمان  عبد  الس6د 
تجزئة) الع1 6ة  شارع  عن1ا ه)ا))
 60000   59 رقم) (1 س6دي زيان ب)

وجدة املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
حسناوي) الرحمان  عبد  الس6د 
تجزئة) الع1 6ة  شارع  عن1ا ه)ا))
 60000   59 رقم) (1 س6دي زيان ب)

وجدة املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
ماي) (25 بتاريخ) ( ب1جدة) التجارية 

2021)تحت رقم)1905.
118I

املركز الجه1ي لالستثمار لجهة درعة تاف6اللت ملحقة)

ورزازات

 SOCIÉTÉ «TAKHFA ET EL
AMAL » SARL AU

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 
الشريك ال1ح6د

تأسيس شركة

املركز الجه1ي لالستثمار لجهة درعة 
تاف6اللت ملحقة ورزازات

شارع م1الي رش6د عمارة دادس 
الطابق االول ورزازات، 45000، 

ورزازات املغرب
 SOCIÉTÉ «TAKHFA(ET(EL(AMAL
SARL(AU «  شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي مركز اوت 

هاني اس1ل  - 52122 تنغير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

1611

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (07

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

 SOCIÉTÉ »TAKHFA ET EL AMAL

. » SARL AU

مدور) (* (: بإوجاز) الشركة  غرض 

شركة مف1ض تح1يل األم1ال.

عن1ان املقر االجتماعي):)مركز اوت)

هاني اس1ل))-)52122)تنغير املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: ( براه6م) اوحي  الس6د 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):

عن1ا ه)ا)) ( براه6م) اوحي  الس6د 

قصر اوت هاني اس1ل))52122)تنغير)

املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

عن1ا ه)ا)) ( براه6م) اوحي  الس6د 

قصر اوت هاني اس1ل))52122)تنغير)

املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (27 بتاريخ) ( بتنغير) االبتدائ6ة 

2021)تحت رقم)-.

119I
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عزالدون مختاري

 GROUPWAYNO
TECHNIQUE

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 
الشريك ال1ح6د

تع6ين مسير جدود للشركة

عزالدون مختاري
حي السالم بل1ك 43 رقم 34 س6دي 
سل6مان ، 14200، س6دي سل6مان 

املغرب
  GROUPWAYNO TECHNIQUE
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
وعن1ان مقرها اإلجتماعي حي 
خريبكة ز قة رقم 5 رقم 63 - 
14200 س6دي سل6مان املغرب.

تع6ين مسير جدود للشركة
رقم التق66د في السجل التجاري 

.2673
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تع6ين) تم  (2021 ماي) (19 في) املؤرخ 
مسير جدود للشركة الس6د)ة))امل6مي)

عبد السالم كمسير وح6د
تبعا لقب1ل استقالة املسير.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
بتاريخ) ( سل6مان) بس6دي  االبتدائ6ة 
28)ماي)2021)تحت رقم)142/2021.

121I

TEMESNA SARL

ISMAD-CAPITAL
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

TEMESNA SARL
 APPT(N°2 RESIDENCE

 YOUSSEF BD MMOHAMED
 V(SETTAT، 26000، SETTAT

MAROC
ISMAD-100.000  شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة
وعن1ان مقرها اإلجتماعي 40 شارع 

الشاوية فضاء الرقم 2 الدارالب6ضاء  
- 00000 سطات املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 
املحدودة 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
322475

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القا 1ن) (2015 فبراور) (20
املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

. ISMAD-100.000
(: بإوجاز) الشركة  غرض 

.PROMOTION IMMOBILIÈRE
40)شارع) عن1ان املقر االجتماعي):)
الشاوية فضاء)الرقم)2)الدارالب6ضاء))

- 00000)سطات املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 500 ( (: ( الس6د اسماع6لي محمد)

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
الس6د املدني أحمد)):))400)حصة)

بق6مة)100)درهم للحصة).
الس6دة سمير ف1زية)):))100)حصة)

بق6مة)100)درهم للحصة).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):
الس6د اسماع6لي محمد عن1ا ه)ا))
 26000  2 الرقم) الكمال  تجزئة 

سطات املغرب.
الس6د املدني أحمد عن1ا ه)ا))حي)
  1 الحسن) م1الي  شارع  غالم  أوالد 

26000)البروج املغرب.
عن1ا ه)ا)) ( ف1زية) سمير  الس6دة 
حي أوالد غالم شارع م1الي الحسن)1  

26000)البروج املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
الس6د اسماع6لي محمد عن1ا ه)ا))
 26000  2 الرقم) الكمال  تجزئة 

سطات املغرب
الس6د املدني أحمد عن1ا ه)ا))حي)
  1 الحسن) م1الي  شارع  غالم  أوالد 

26000)سطات املغرب.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
 18 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

مارس)2015)تحت رقم)00571096.

122I

FIDUCIAIRE KHALID

STE ALIA SERVICES
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE KHALID
 RUE(DE(BERKANE ، 60000، 41

OUJDA MAROC
STE ALIA SERVICES شركة ذات 
مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د
وعن1ان مقرها اإلجتماعي 10 مكرر 
ز قة املرح 1 تجزئة شرق ه1س رقم 
117 - وجدة - 60000 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
37379

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (12
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
 STE (: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ALIA SERVICES
تح1يل) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

االم1ال.
عن1ان املقر االجتماعي):)10)مكرر)
تجزئة شرق ه1س رقم) (1 ز قة املرح)
117)-)وجدة)-)60000)وجدة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: لك1ر) عصام  الس6د 
حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):

 61 الس6د عصام لك1ر عن1ا ه)ا))

حي اال دلس ز قة اوخدة عبد السالم)

-)وجدة)60000)وجدة املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

 61 الس6د عصام لك1ر عن1ا ه)ا))

حي اال دلس ز قة اوخدة عبد السالم)

-)وجدة)60000)وجدة املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (24 بتاريخ) ( ب1جدة) التجارية 

2021)تحت رقم)1891.

123I

FIDUCIAIRE KHALID

 STE IMALAH

CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

حل شركة

FIDUCIAIRE KHALID

 RUE(DE(BERKANE ، 60000، 41

OUJDA MAROC

 STE IMALAH CONSTRUCTION

شركة ذات املسؤول6ة املحدودة)في 

ط1ر التصف6ة)

وعن1ان مقرها اإلجتماعي 18 طريق 

الع1 6ة - وجدة - 60000 وجدة 

املغرب.

حل شركة
رقم التق66د في السجل التجاري 

.18653

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) (2021 26)مارس) املؤرخ في)

 STE(شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

IMALAH CONSTRUCTION))مبلغ)
وعن1ان) درهم  (10.000 رأسمالها)

مقرها اإلجتماعي)18)طريق الع1 6ة)-)

60000)وجدة املغرب  ت6جة) (- وجدة)

ل):)عدم تحق6ق الهدف التجاري.

و حدد مقر التصف6ة ب)18)طريق)

وجدة) (60000 (- وجدة) (- الع1 6ة)

املغرب.)
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و عين:

الس6د)ة)))عبد الناصر))لشهب و)

-)وجدة) 18)طريق الع1 6ة) عن1ا ه)ا))

)ة)) كمصفي) املغرب  وجدة  (60000

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخ1لة  الصالح6ات  على 

و) العق1د  تبل6غ  محل  و  املخابرة 

ال1ثائق املتعلقة بالتصف6ة):)-

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (24 بتاريخ) ( ب1جدة) التجارية 

2021)تحت رقم)1895.

124I

STE CECONA SARL

CITY DRINK
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

STE CECONA SARL

 AV(DES(FAR 74 2ETAG(AV(DES

 FAR 74 2ETAG، 62000، nador

maroc

CITY DRINK شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي حي 

ضرض1رة 2 سل1ان الناظ1ر حي 

ضرض1رة 2 سل1ان الناظ1ر 62000 

الناظ1ر املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

22201

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (30

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

 CITY (: بمختصر تسم6تها) اإلقتضاء)

.DRINK

غرض الشركة بإوجاز):)1)االستيراد)
والتصدور

2)ب6ع الحب1ب و القطاني
3)م1اد الغدائ6ة

4)الشروبات الكح1ل6ة والتجارة.
حي) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
حي) الناظ1ر  سل1ان  (2 ضرض1رة)
 62000 2)سل1ان الناظ1ر) ضرض1رة)

الناظ1ر املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: املالكي) محمد  الس6د 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
 1000 (: املالكي) محمد  الس6د  (

بق6مة)100)درهم.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وصفات وم1اطن الشركاء):
عن1ا ه)ا)) املالكي  محمد  الس6د 
دوار واد املرابطين بني ش6كر)62000 

الناظ1ر املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
عن1ا ه)ا)) املالكي  محمد  الس6د 
دوار واد املرابطين بني ش6كر)62000 

الناظ1ر املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
ماي) (25 بتاريخ) ( االبتدائ6ة بالناض1ر)

2021)تحت رقم)1051.
125I

ae

 TRAITEMENT METAUX
JRADA S.A.R.L

شركة ذات املسؤول6ة املحدودة
تأسيس شركة

ae
شارع االمير م1الي الحسن الركز 
الجه1ي لالستثمار جهة الشرق, 

 BARHMI , مصلحة خلق املقاوالت
YAHYA وجدة، 60000، وجدة 

املغرب
 TRAITEMENT METAUX JRADA

S.A.R.L شركة ذات املسؤول6ة 
املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي ز قة 
اال طالق رقم 176  - 64550 جرادة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

35663
في) مؤرخ  م1ثق  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2020 24) 1 بر)
املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)
 TRAITEMENT METAUX JRADA

.S.A.R.L
فصل) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

ومعالجة الخامات)
استيراد وتصدور)

ب1اسطة) املعادن  مقاول  قل  (
س6ارة متحركة.

ز قة) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
176  - 64550)جرادة) اال طالق رقم)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 90.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
الس6د قاسم محمد))):))300)حصة)

بق6مة)100)درهم للحصة).
حصة) (300 ( (: الس6د اوناو املاحي)

بق6مة)100)درهم للحصة).
الس6د ا جار ت1ف6ق):))300)حصة)

بق6مة)100)درهم للحصة).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):
عن1ا ه)ا)) ( محمد) قاسم  الس6د 
 64550  3 4)رقم) حي الحسن6ة ز قة)

جرادة املغرب.
حي) عن1ا ه)ا)) ( الس6د اوناو املاحي)
الهناء)رقم)20  64550)جرادة))املغرب.
عن1ا ه)ا)) ت1ف6ق  ا جار  الس6د 
ز قة)02)رقم)02)حي بني يعلى)64550 

جرادة))املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء)
وم1اطن مسيري الشركة:

عن1ا ه)ا)) ( محمد) قاسم  الس6د 
 64550  3 4)رقم) حي الحسن6ة ز قة)

جرادة))املغرب
حي) عن1ا ه)ا)) ( الس6د اوناو املاحي)
الهناء)رقم)20  64550)جرادة))املغرب
عن1ا ه)ا)) ت1ف6ق  ا جار  الس6د 
ز قة)02)رقم)02)حي بني يعلى)64550 

جرادة))املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
29) 1 بر) بتاريخ) ( ب1جدة) التجارية 

2020)تحت رقم)2147.

126I

7P CONSEIL

AUTO ECOLE SBAI AGADIR
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

7P CONSEIL
 APPT04 N74 ANG(AV(FARHAT

 HACHAD ET GHANDI CITE
 ALQODS(APPT04 N74 ANG(AV
 FARHAT HACHAD ET GHANDI
 CITE(ALQODS، 80000، AGADIR

- IDA(OU(TANANE(MAROC
 AUTO ECOLE SBAI AGADIR

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 
الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي بل1ك 03 
رقم 01 ز قة واد زيز الحي الحسني 

اكادور  - 80000 اكادور   املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
47589

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (21
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.
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عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
 AUTO(:(اإلقتضاء)بمختصر تسم6تها

.ECOLE SBAI AGADIR
س6ارة) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

العل6م.
 03 عن1ان املقر االجتماعي):)بل1ك)
الحسني) الحي  زيز  واد  ز قة  (01 رقم)

اكادور))-)80000)اكادور)))املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
الس6د م1الي إدريس أهل لعمارة))
درهم) (100 بق6مة) حصة  (1.000   :

للحصة).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):
الس6د م1الي إدريس أهل لعمارة))
عن1ا ه)ا)))شارع املقاومة إقامة م1الي)
اليزود عمارة)129)شقة)01)القبيبات)

الرباط)10070)الرباط املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
الس6د م1الي إدريس أهل لعمارة))
عن1ا ه)ا)))شارع املقاومة إقامة م1الي)
اليزود عمارة)129)شقة)01)القبيبات)

الرباط)10070)الرباط املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
ماي) (26 بتاريخ) ( باكادور) التجارية 

2021)تحت رقم)99781.
127I

املركز الجه1ي لالستثمار لجهة درعة تاف6اللت ملحقة)

ورزازات

 SOCIÉTÉ SAGHRO BTP
» ENGINS SARL

شركة ذات املسؤول6ة املحدودة
تأسيس شركة

املركز الجه1ي لالستثمار لجهة درعة 
تاف6اللت ملحقة ورزازات

شارع م1الي رش6د عمارة دادس 
الطابق االول ورزازات، 45000، 

ورزازات املغرب
 SOCIÉTÉ SAGHRO BTP ENGINS

SARL « شركة ذات املسؤول6ة 
املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي دوار اودراز 

اوت والل  - زاك1رة  47723  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 

رقم التق66د في السجل التجاري : 

3551

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (26

املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

 SOCIÉTÉ SAGHRO BTP ENGINS

.» SARL

كراء) (* (: بإوجاز) الشركة  غرض 

االالت واالالت الصناع6ة)

*)البناء)واالشغال املختلفة).

عن1ان املقر االجتماعي):)دوار اودراز)

اوت والل))-)زاك1رة))47723))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 240.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.200 ( (: الس6د الصاوني محمد)

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

 1.200 ( (: ( الس6د عميري محماد)

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):

الس6د الصاوني محمد عن1ا ه)ا))

دوار اودراز اوت والل))47723))زاك1رة)

املغرب.

عن1ا ه)ا)) ( الس6د عميري محماد)

 517 رقم) الجن1ب6ة  الجدودة  تكمي 

ترم6كت))45000)ورزازات املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

الس6د الصاوني محمد عن1ا ه)ا))

دوار اودراز اوت والل))47723))زاك1رة)

املغرب.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (28 بتاريخ) ( بزاك1رة) االبتدائ6ة 

2021)تحت رقم)-.

128I

FIDUCIARE NEGOCE FISC

 SOCIETE LOCOYORK CARS
SARL AU

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

FIDUCIARE NEGOCE FISC

 N°159 BD(ABDELLAH

 GENOUN HAY HASSANI APP

 N°2 1R(ETAGE(TAGHZOUT

 INEZGANE(INEZGANE، 86150،

INEZGANE MAROC

 SOCIETE LOCOYORK CARS

SARL AU شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي الز قة 03 

الرقم 32 الحي املحمدي 1544-1 

اكادور 80000 اكادور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

47347

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (20

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

 SOCIETE LOCOYORK CARS

.SARL AU

كراء) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

الس6ارات بدون سائق.

الز قة) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 

03)الرقم)32)الحي املحمدي)1-1544 

اكادور)80000)اكادور املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: الس6دة احراب1س زهرة)

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):

الس6دة احراب1س زهرة عن1ا ه)ا))
حي العرب ازرو) (119 رقم) (04 بل1ك)

اوت مل1ل)86360)ا زكان املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

الس6دة احراب1س زهرة عن1ا ه)ا))
حي العرب ازرو) (119 رقم) (04 بل1ك)

اوت مل1ل)86360)ا زكان املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (06 بتاريخ) ( باكادور) التجارية 

2021)تحت رقم)99458.

129I

ECOGEF

 SOCIETE TRANSPORT HIBA
ET HASSAN

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

ECOGEF

 ROUTE SIDI BOUZID NAJMAT

 AL(JANOB(I(BLOC(D(APPT 15

 ELJADIDA ROUTE SIDI BOUZID

 NAJMAT AL JANOB I BLOC D

 APPT 15 ELJADIDA، 24000،

ELJADIDA MAROC

 SOCIETE TRANSPORT HIBA ET

HASSAN شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي حي 

املعاشات جماعة س6دي اسماع6ل 

الجدودة - 24000 الجدودة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

16859
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في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القا 1ن) (2020 شتنبر) (07
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)
 SOCIETE TRANSPORT HIBA ET

.HASSAN
:) قل) بإوجاز) الشركة  غرض 
البضائع)/)التجارة)/) قل املستخدمين.
حي) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
اسماع6ل) س6دي  جماعة  املعاشات 

الجدودة)-)24000)الجدودة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: الس6د و1سف الخيري)

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):
الس6د و1سف الخيري عن1ا ه)ا))
اسماع6ل) س6دي  االداري  الحي 

الجدودة)24000)الجدودة املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
الس6د و1سف الخيري عن1ا ه)ا))
اسماع6ل) س6دي  االداري  الحي 

الجدودة)24000)الجدودة املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
االبتدائ6ة بالجدودة))بتاريخ)07)شتنبر)

2020)تحت رقم)25288.
130I

FIDUCO TANTAN

 Etablissement Al Imam Al
 Ghazali De L›enseignement

Collégiale Privée
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCO TANTAN
 AVENUE(HASSAN(II ، 82010،

TAN-TAN maroc
 Etablissement Al Imam Al

 Ghazali(De(L›enseignement
Collégiale Privée  شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة
وعن1ان مقرها اإلجتماعي شارع 
الحسن الثاني حي املسيرة قرب 
املندوب6ة السابقة لالتصاالت  

82000 طا طان املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

5815
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (25
املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)
 Etablissement Al Imam Al
 Ghazali( De( L’enseignement

. Collégiale Privée
مدرسة) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

خاصة.
شارع) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
قرب) املسيرة  حي  الثاني  الحسن 
لالتصاالت)) السابقة  املندوب6ة 

82000)طا طان املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 600 ( (: بنعب1د) سع6دة  الس6دة 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
 400 ( (: ب1هالل) زينب  الس6دة 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):
الس6دة سع6دة بنعب1د عن1ا ه)ا))
52)مجم1عة)01)حي املسيرة الخضراء)

82000)طا طان املغرب.
عن1ا ه)ا)) ب1هالل  زينب  الس6دة 
 82000 ( املسيرة) حي  (1 بل1ك) (52

طا طان املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

الس6دة سع6دة بنعب1د عن1ا ه)ا))

52)مجم1عة)01)حي املسيرة الخضراء)

82000)طا طان املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (28 بتاريخ) ( االبتدائ6ة بطا طان)

2021)تحت رقم)143/2021.

131I

STE TRANS NUMBER ONE  SARL

 STE TRANS NUMBER ONE

SARL
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
رفع رأسمال الشركة

  STE TRANS NUMBER ONE

SARL

الشركة املحاسبة الكبرى ف.ا.م 

ش.م.م 7 ز قة العراق اقامة الصفا و 

املروة الطابق االول رقم 17 طنجة، 

90000، طنجة املغرب

 STE TRANS NUMBER ONE

SARL  شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي 11 شارع 

إبن ت1مارت و أبي بكر الصدوق 

الطابق 4 رقم الشقة 08 طنجة  - 

90000 طنجة  املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التق66د في السجل التجاري 

.26027

ال1ح6د) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم) (2020 أكت1بر) (09 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

«400.000)درهم»)أي من)«100.000 

عن) درهم») (500.000» إلى) درهم»)

أو) حصص  قدوة  تقدوم  ( (: طريق)

ع6ن6ة.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (28 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم))242844.

132I

rena

STE RENA SARL
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

رفع رأسمال الشركة

rena

 bd(kenndy(app 08 safi 12 bd 12

 ،kennedy(app(N° 8 SAFI، 46000

اسفي املغرب

STE RENA SARL شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي 12 شارع 

كن6دي شقة 08 اسفي  - 46000 

اسفي املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التق66د في السجل التجاري 

.7097

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم) (2021 أبريل) (02 في) املؤرخ 

قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

من) أي  درهم») (2.200.000»

 3.000.000» إلى) درهم») (800.000»

تقدوم حصص) ( (: عن طريق) درهم»)

 قدوة أو ع6ن6ة.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (28 بتاريخ) ( بآسفي) االبتدائ6ة 

2021)تحت رقم)979.

133I

STE TRANS NUMBER ONE  SARL

 STE TRANS NUMBER ONE

SARL
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د

تح1يل املقر االجتماعي للشركة

  STE TRANS NUMBER ONE

SARL

الشركة املحاسبة الكبرى ف.ا.م 

ش.م.م 7 ز قة العراق اقامة الصفا و 

املروة الطابق االول رقم 17 طنجة، 

90000، طنجة املغرب

 STE TRANS NUMBER ONE

SARL شركة ذات مسؤول6ة 
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محدودة ذات الشريك ال1ح6د
وعن1ان مقرها اإلجتماعي 7 شارع 
عراق عمارة صفا و املروة طابق 

األول رقم 17 طنجة - 90000 طنجة 
املغرب.

تح1يل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التق66د في السجل التجاري 

.26027
ال1ح6د) الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في)09)أكت1بر)2020)تم))تح1يل))
املقر االجتماعي الحالي للشركة من)«7 
شارع عراق عمارة صفا و املروة طابق)
األول رقم)17)طنجة)-)90000)طنجة)
ت1مارت) إبن  شارع  (11» إلى) املغرب»)
رقم) (4 الطابق) الصدوق  بكر  أبي  و 
طنجة)) (90000 (- طنجة) (08 الشقة)

املغرب».
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
ماي) (28 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)242844.
134I

SUD EST CONSEIL

AUTO MUS
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تح1يل املقر االجتماعي للشركة

SUD EST CONSEIL
 Immeuble(Dahir(B, Apt 16,
 Bd(Hassan(II,  Hay(Hassani ،

40130، Marrakech(maroc
AUTO MUS شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د
وعن1ان مقرها اإلجتماعي الرقم 20 

عمارة البركة س6دي عباد 4 - 40090 
مراكش  املغرب.

تح1يل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التق66د في السجل التجاري 

.73281
ال1ح6د) الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في)22)مارس)2021)تم))تح1يل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
س6دي) البركة  عمارة  (20 «الرقم)
املغرب») ( مراكش) (40090  -  4 عباد)
ز قة) األول  الطابق  (35 «الرقم) إلى)
أحمد أوقال الحارة))-)40000)مراكش)))

املغرب».

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (28 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2021)تحت رقم)124466.

135I

ABENN(AUDIT(&(CONSEIL

L'ATELIER GREEN
شركة ذات مسؤول6ة محدودة

 ذات الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

ABENN(AUDIT & CONSEIL

مجمع  بسمة  1 ج ه1بالدور األر�سي 

شقة  3 ، 20000، الدار الب6ضاء 

املغرب

L›ATELIER GREEN شركة ذات 

مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي 67 

شارع عزيز بالل الدور الثاني رقم 

3 معاريف الدار الب6ضاء - 20000 

الدار الب6ضاء  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

503345

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (06

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.L’ATELIER GREEN

تصن6ع) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

املالبس.

67)شارع) عن1ان املقر االجتماعي):)

عزيز بالل الدور الثاني رقم)3)معاريف)

الدار الب6ضاء)-)20000)الدار الب6ضاء))

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 BLUE((الشركة بل1 ف6نجر اوروب
 FINGERS EUROPE( :  1.000

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):
 BLUE((الشركة بل1 ف6نجر اوروب
FINGERS EUROPE))عن1ا ه)ا))57،)
شارع باريس94340)ج1ينف6ل ل1 ب1ن)
ب1ن) ل1  ج1ينف6ل  (94340 ( فرنسا)

فرنسا).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
الغطاس عن1ا ه)ا)) الس6د زكرياء)
57،)شارع باريس94340)ج1ينف6ل ل1)
ب1ن فرنسا))94340)ج1ينف6ل ل1 ب1ن)

فرنسا)
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
 17 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)-.
136I

FIDU.PRO CONSULTING

SEKERA GROUP
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تف1يت حصص

FIDU.PRO CONSULTING
ملتقى شارع ام6ل زوال و ز قة غ6ثل 
الطابق11 رقم 29  الدار الب6ضاء ، 

0، الدار الب6ضاء املغرب
SEKERA GROUP شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة
وعن1ان مقرها اإلجتماعي 52 شارع 
عبد امل1من اقامة املنار 6  الطابق 
رقم 65 الدار الب6ضاء املغرب - 

0000 الدار الب6ضاء املغرب.
تف1يت حصص

رقم التق66د في السجل التجاري -.
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2020 شتنبر) (30 في) املؤرخ 

املصادقة على):
بدر)) أحمد  )ة)) الس6د) تف1يت 
أصل) من  اجتماع6ة  حصة  (130
560)حصة لفائدة))الس6د))ة))سهام))

خزاني بتاريخ)30)أبريل)2021.

 90 ( )ة))أحمد بدر) تف1يت الس6د)

 560 أصل) من  اجتماع6ة  حصة 

حصة لفائدة))الس6د))ة))و1نس))و1نس)

بنزغم1ت بتاريخ)30)أبريل)2021.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم  (

 20 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

أبريل)2021)تحت رقم)775175.

137I

AUDINORD SARL

SEVENTCOM GROUP
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

حل شركة

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

SEVENTCOM GROUP شركة 

ذات املسؤول6ة املحدودة)في ط1ر 

التصف6ة)

وعن1ان مقرها اإلجتماعي شارع 

الق1ات املسلحة امللك6ة حي اوناس 

تجزئة رقم 18  - 90000 طنجة 

املغرب.

حل شركة
رقم التق66د في السجل التجاري 

.96199

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) (2021 22)مارس) املؤرخ في)

املحدودة) املسؤول6ة  ذات  شركة 

مبلغ) ( (SEVENTCOM GROUP

وعن1ان) درهم  (100.000 رأسمالها)

الق1ات) شارع  اإلجتماعي  مقرها 

املسلحة امللك6ة حي اوناس تجزئة رقم)

18  - 90000)طنجة املغرب  ت6جة ل)

:)ت1قف نشاط التجاري.

شارع) ب  التصف6ة  مقر  حدد  و 

اوناس) حي  امللك6ة  املسلحة  الق1ات 

طنجة) (90000  -   18 رقم) تجزئة 

املغرب.)
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و عين:
و) الخطابي  ( سلمى) الس6د)ة))
 5 81)شارع مكس6ك شقة) عن1ا ه)ا))
)ة)) املغرب كمصفي) طنجة  (90000

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخ1لة  الصالح6ات  على 
و) العق1د  تبل6غ  محل  و  املخابرة 

ال1ثائق املتعلقة بالتصف6ة):)-
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
أبريل) (21 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)241537.
138I

CCJF

AMINEFIL
إعالن متعدد القرارات

CCJF
 Bd(la(corniche(Rés(Al(Yacht

 imm(B 5ème(Etg(Casablanca ،
20040، CASABLANCA(MAROC
AMINEFIL «شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة»
وعن1ان مقرها االجتماعي: 26،30، 
شارع جعفر برمكي - - الدار الب6ضاء 

املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»

رقم التق66د في السجل التجاري: 
.304587

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) (2021 أبريل) (20 املؤرخ في)

القرارات التال6ة:)
قرار رقم)1:)الذي ونص على ماولي:)
من) اجتماع6ة  حصة  (166 ب6ع) ( (-
الح6اني م1فق) الس6دة سهام  طرف 
حصة) بزير و167) الس6دة  ادوة  إلى 
الفالح) الس6دة  زهة  إلى  اجتماع6ة 

االدري�سي.
قرار رقم)2:)الذي ونص على ماولي:)

تح6ين القا 1ن السا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعدول مقتض6ات)

النظام األسا�سي التال6ة:)
بند رقم)1:)الذي ونص على ماولي:)

ب6ع حصص اجتماع6ة
بند رقم)2:)الذي ونص على ماولي:)

تح6ين القا 1ن األسا�سي للشركة

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
 12 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)778093.
139I

Société somicoc

شركة ط ج غ برو
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

Société somicoc
 Rue(Abbas(mssadi(appt 2  VN

Fes، 30000، Fes(Maroc
شركة ط ج غ برو شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة
وعن1ان مقرها اإلجتماعي رقم 9 ل 
تجزئة س1برو 1ر 2 ابن الخط6ب 
الطابق االر�سي  - 30000 فاس 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

68023
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (09
املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
شركة) (: بمختصر تسم6تها) اإلقتضاء)

ط ج غ برو.
االنعاش) (: غرض الشركة بإوجاز)

العقاري و االشغال املختلفة للبناء.
 9 رقم) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
ابن الخط6ب) (2 ل تجزئة س1برو 1ر)
فاس) (30000 (- ( االر�سي) الطابق 

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 300 ( (: حسني) الحبيب  الس6د 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
الس6د مراد اليزامي ستيت1):))200 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
 200 ( (: الس6د عبد الحق عزوزي)

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
الس6د و1سف عبد الرس1ل):))150 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
الس6د عبد املج6د عبد الرس1ل):))
150)حصة بق6مة)100)درهم للحصة)
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):
الس6د الحبيب حسني عن1ا ه)ا))
اقامة) (2 س1برو 1ر) تجزئة  (9 رقم)
30000)فاس) ( واسمين ابن الخط6ب)

املغرب.
ستيت1) اليزامي  مراد  الس6د 
حي جعفر ابن ابي) (1 رقم) عن1ا ه)ا))
طالب ب1رما ة))30000)فاس املغرب.
عزوزي) الحق  عبد  الس6د 
حي جعفر ابن ابي) (1 رقم) عن1ا ه)ا))
فاس) (30000 ( ب1رما ة) ف6ال  طالب 

املغرب.
الرس1ل) عبد  و1سف  الس6د 
رياض) تجزئة  (4 رقم) عن1ا ه)ا))
الشقف) عين  طريق  م  ال6اسمين 

30000)فاس املغرب.
الس6د عبد املج6د عبد الرس1ل)
رياض) تجزئة  ك  (24 رقم) عن1ا ه)ا))
الشقف)) عين  طريق  ال6اسمين 

30000)فاس املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
الس6د الحبيب حسني عن1ا ه)ا))
اقامة) (2 س1برو 1ر) تجزئة  (9 رقم)
30000)فاس) ( واسمين ابن الخط6ب)

املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
التجارية بفاس))بتاريخ)26)ماي)2021 

تحت رقم)2545/2021.

140I

CCJF

MAILLE DU MAROC
إعالن متعدد القرارات

CCJF
 Bd(la(corniche(Rés(Al(Yacht

 imm(B 5ème(Etg(Casablanca ،
20040، CASABLANCA(MAROC

 MAILLE DU MAROC

«شركة ذات املسؤول6ة املحدودة»

وعن1ان مقرها االجتماعي: شارع 

ب1رك1ن ز قة جعفر ابن حبيب، 

إقامة املشارق 2، الطابق 1 - - الدار 

الب6ضاء املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»

رقم التق66د في السجل التجاري: 

.444117

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

تم اتخاذ) (2021 أبريل) (20 املؤرخ في)

القرارات التال6ة:)

قرار رقم)1:)الذي ونص على ماولي:)

187)حصة اجتماع6ة من طرف) ب6ع)

الس6د) إلى  طائر  الدون  الس6د  1ر 

حمزة املناني و)146)حصة اجتماع6ة))

إلى الس6د عبد الحم6د املناني)

قرار رقم)2:)الذي ونص على ماولي:)

333)حصة اجتماع6ة من طرف) ب6ع)

الس6د أمين مدغري عل1ي إلى الس6د)

حمزة املناني

قرار رقم)3:)الذي ونص على ماولي:)

استقالة الس6د محمد مدغري عل1ي)

من مهامه كمسير

قرار رقم)4:)الذي ونص على ماولي:)

مسيرا) املناني  حمزة  الس6د  تع6ين 

جدودا للشركة

قرار رقم)5:)الذي ونص على ماولي:)

تح6ين القا 1ن األسا�سي للشركة

وتبعا لذلك تم تعدول مقتض6ات)

النظام األسا�سي التال6ة:)

بند رقم)1:)الذي ونص على ماولي:)

ب6ع حصص اجتماع6ة

بند رقم)2:)الذي ونص على ماولي:)

استقالة املسير الحالي

بند رقم)3:)الذي ونص على ماولي:)

تع6ين مسير جدود

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 12 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)778092.

141I
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STE GEST CLA COM SARL

  STE INTERNATIONAL
  IRRIGATION EXPERTS

SARL
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

STE GEST CLA COM SARL
 LOT DES FONCTIONNAIRES
 B5 3EME(ETAGE(AVE(MED(V
 TINGHIR ، 45800، TINGHIR

MAROC
  STE INTERNATIONAL

 IRRIGATION(EXPERTS  SARL
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي دوار اوت 
اسف1ل تغبالت زاك1رة - 47900 

زاك1رة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

3543
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (10
املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
 STE (: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)
 INTERNATIONAL  IRRIGATION

.EXPERTS  SARL
و) البناء) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

االشغال املختلفة
-السقي بالتنف6ط

-ترك6ب االل1اح الشمس6ة.
:)دوار اوت) عن1ان املقر االجتماعي)
 47900 (- زاك1رة) تغبالت  اسف1ل 

زاك1رة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:
 500 ( (: الس6د الحسين اوت هرى)

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
الس6د اغزاف محمد):))500)حصة)

بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (
وصفات وم1اطن الشركاء):

هرى) اوت  الحسين  الس6د 
حي اوت علي زاود م6دلت) عن1ا ه)ا))

54375))م6دلت املغرب.
عن1ا ه)ا)) محمد  اغزاف  الس6د 
زاك1رة) تغبالت  اسف1ل  اوت  دوار 

47900)زاك1رة املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
هرى) اوت  الحسين  الس6د 
حي اوت علي زاود م6دلت) عن1ا ه)ا))

54375)م6دلت املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
ماي) (26 بتاريخ) ( بزاك1رة) االبتدائ6ة 

2021)تحت رقم)211.
142I

STE GEST CLA COM SARL

 STE STAR DRILLING AND
 CONSTRUCTION SUPPLY

SARL AU
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

STE GEST CLA COM SARL
 LOT DES FONCTIONNAIRES
 B5 3EME(ETAGE(AVE(MED(V
 TINGHIR ، 45800، TINGHIR

MAROC
 STE STAR DRILLING AND

 CONSTRUCTION SUPPLY SARL
AU  شركة ذات مسؤول6ة محدودة 

ذات الشريك ال1ح6د
وعن1ان مقرها اإلجتماعي دوار عبدي 

تزارين زاك1رة - 47900 زاك1رة 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
3545

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (23
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)
 STE STAR DRILLING AND
 CONSTRUCTION SUPPLY SARL

. AU
و) -البناء) (: غرض الشركة بإوجاز)

االشغال املختلفة)
-تاجر))االالت الزاع6ة)
االستيراد و التصدور).

دوار) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
عبدي تزارين زاك1رة)-)47900)زاك1رة)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: ودور) ابام1ح  الس6د 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):
الس6د ابام1ح ودور عن1ا ه)ا))دوار)
زك1رة) (47900 تزارين زاك1رة) عبدي 

املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
الس6د ابام1ح ودور عن1ا ه)ا))دوار)
زك1رة) (47900 تزارين زاك1رة) عبدي 

املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
ماي) (26 بتاريخ) ( بزاك1رة) االبتدائ6ة 

2021)تحت رقم)212.
143I

HBLAWFIRM

TANGER ALLIANCE
إعالن متعدد القرارات

HBLAWFIRM
 Rue(Farabi, Bd(Rachidi, ,6

 Résidence(Toubkal, 2ème(étage
 Gauthier, Casablanca ، 20060،

Casablanca Maroc
TANGER ALLIANCE  «شركة  

املساهمة»

وعن1ان مقرها االجتماعي: املنطقة 

الحرة بقصر املجاز محطة حاويات 

3 - م6ناء طنجة املت1سط 2 طنجة 

- - طنجة املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»

رقم التق66د في السجل التجاري: 

.52831

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)12)مارس)2021

تم اتخاذ القرارات التال6ة:)

قرار رقم)1:)الذي ونص على ماولي:)

-)تح6ين النظام األسا�سي لشركة.)

قرار رقم)2:)الذي ونص على ماولي:)

من) (11.4 و) (11.3 املادتين) تعدول  (-

النظام األسا�سي للشركة.)

قرار رقم)3:)الذي ونص على ماولي:)

-)املصادقة على النسخة الجدودة من)

النظام األسا�سي.

وتبعا لذلك تم تعدول مقتض6ات)

النظام األسا�سي التال6ة:)

على) ونص  الذي  (:11.3 رقم) بند 

ماولي:)حق الشفعة

على) ونص  الذي  (:11.4 رقم) بند 

ماولي:)مسطرة امل1افقة

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (28 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)242823.

144I

 EL FRKACHI ZAKARIAA (CABINET

(COMPTABLE C.C.N

LA QUINTA

شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

 EL FRKACHI ZAKARIAA

((CABINET COMPTABLE C.C.N

شارع امل1حدون تجزئة االميرة 

الطابق االول رقم 02،الفن6دق ، 

93100، الفن6دق املغرب

LA QUINTA  شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة
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وعن1ان مقرها اإلجتماعي ز قة 
مراكش اقامة ال1ئام الطابق االر�سي 

رقم 02  - 90010 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

116667
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (30
املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
 LA (: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

. QUINTA
تس1يق) (- (: غرض الشركة بإوجاز)
)س1ق) الغذائ6ة) املنتجات  جم6ع 

ممتاز).
استيراد و تصدور وت1زيع جم6ع) (-

املنتجات الغذائ6ة.
-)التداول التجاري..

ز قة) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
مراكش اقامة ال1ئام الطابق االر�سي)

رقم)02  - 90010)طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
((: الصغير) الدبدي  محمد  الس6د 
700)حصة بق6مة)100)درهم للحصة)
((: الصغير) الدبدي  رضا  الس6د 
150)حصة بق6مة)100)درهم للحصة)
الس6د  ادر الدبدي الصغير):))150 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):
الصغير) الدبدي  محمد  الس6د 
عن1ا ه)ا))حي رأس ل1طا شارع محمد)
الفن6دق) (93100 167 السادس رقم)

املغرب.
الصغير) الدبدي  رضا  الس6د 
عن1ا ه)ا))حي رأس ل1طا شارع محمد)
الفن6دق) (93100 267 السادس رقم)

املغرب.

الصغير) الدبدي  الس6د  ادر 

عن1ا ه)ا))حي رأس ل1طا شارع محمد)

الفن6دق) (93100 167 السادس رقم)

املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

البقالي) الهيش1  الس6د  ب6ل 
عن1ا ه)ا))حي باب سبتة شارع)3)رقم)
الثاني)) الطابق  (64 رقم) (18 ز قة) (2

93100)الفن6دق املغرب

عن1ا ه)ا)) الشاعر  حسن  الس6د 

118)اقامة زيد شارع م1الي عبد هللا)
طنجة) (90000  45 رقم) (7 الطابق)

املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (24 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)242615.

145I

AMG CONSULTING

SEAWEAR  ATNEVER
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

AMG CONSULTING

  BD LA GRANDE CEINTURE 341

 HAY(MOHAMMADI ، 20000،

CASABLANCA MAROC

SEAWEAR  ATNEVER شركة ذات 

مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي 71 زاوية 

ابن بط1طة و عبدالكريم دو1ري 

إقامة ابن بط1طة طابق1 رقم3  - 

20370 الب6ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

503331

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (29

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SEAWEAR  ATNEVER

غرض الشركة بإوجاز):)-استيراد و)

تصدور،

-)صنع املالبس الداخل6ة النسائ6ة)

وجم6ع املنتجات بشكل عام)؛.

71)زاوية) (: عن1ان املقر االجتماعي)

دو1ري) عبدالكريم  و  بط1طة  ابن 

 - رقم3   بط1طة طابق1) ابن  إقامة 

20370)الب6ضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):

مك1ري) عبدالحق  الس6د 

عين) كمال6ا  تجزءة  (51 عن1ا ه)ا))

السبع)20000))الب6ضاء)املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

مك1ري) عبدالحق  الس6د 

عين) كمال6ا  تجزءة  (51 عن1ا ه)ا))

السبع)20000))الب6ضاء)املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 18 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)-.

146I

FIDUBROU

KHALIL AL FADL
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د

تأسيس شركة

FIDUBROU

 RES(AL(AMANE(GH 22 IMM179

 APPT 10 1ER(ETG(AIN(SEBAA

 ،CASABLANCA، 20253

CASABLANCA MAROC

KHALIL AL FADL شركة ذات 

مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
الفضل شارع محمد العربي املساري 
رقم 84 س6دي عثمان م1الي رش6د - 

20700 الدار الب6ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

504245

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (12

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.KHALIL AL FADL

غرض الشركة بإوجاز):)ص6دل6ة.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
الفضل شارع محمد العربي املساري)
رقم)84)س6دي عثمان م1الي رش6د)-)

20700)الدار الب6ضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: املهدي) الس6د  امق 

حصة بق6مة)100.000)درهم للحصة)

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):

عن1ا ه)ا)) املهدي  الس6د  امق 
تجزئة الحرية ز قة)08)رقم)06)س6دي)

م1من)20402)الدار الب6ضاء)املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

عن1ا ه)ا)) املهدي  الس6د  امق 
تجزئة الحرية ز قة)08)رقم)06)س6دي)

م1من)20402)الدار الب6ضاء)املغرب
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باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
 26 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)779808.

147I

مكتب محاسبة

CAMELO BLANCO
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

مكتب محاسبة
عمارة 41 شقة 2 ز قة عالل بن عبد 
هللا ص.ب 200 الرش6دوة ، 52004، 

الرش6دوة املغرب
CAMELO BLANCO شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة
وعن1ان مقرها اإلجتماعي قصر 
الحا�سي لب6ض طاوس - 52000 

الريصاني املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

14913
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (11
املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CAMELO BLANCO
مأوى) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

س6احي)
كراء)الخ6ام املجهزة.

قصر) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
 52000 (- طاوس) لب6ض  الحا�سي 

الريصاني املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
((: الس6دة إليزابيت ماريا دا كروز)
500)حصة بق6مة)100)درهم للحصة)
250)حصة) ( (: ( الس6د الح1 وحكة)

بق6مة)100)درهم للحصة).

250)حصة) ( (: الس6د عدي وعب1)

بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):

كروز) دا  ماريا  إليزابيت  الس6دة 

الطاوس) مرزوكة  قصر  عن1ا ه)ا))

52200)الطاوس املغرب.

عن1ا ه)ا)) ( وحكة) الح1  الس6د 

 52200 الطاوس) مرزوكة  قصر 

الطاوس املغرب.

الس6د عدي وعب1 عن1ا ه)ا))قصر)

الطاوس) (52200 الطاوس) تك1زيت 

املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

كروز) دا  ماريا  إليزابيت  الس6دة 

الطاوس) مرزوكة  قصر  عن1ا ه)ا))

52200)الطاوس املغرب

عن1ا ه)ا)) ( وحكة) الح1  الس6د 

 52200 الطاوس) مرزوكة  قصر 

الطاوس املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

االبتدائ6ة بالرش6دوة))بتاريخ)28)ماي)

2021)تحت رقم)250.

148I

AMG CONSULTING

WEAR SHOP

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د

تأسيس شركة

AMG CONSULTING

  BD LA GRANDE CEINTURE 341

 HAY(MOHAMMADI ، 20000،

CASABLANCA MAROC

WEAR SHOP شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي 71 زاوية 

ابن بط1طة و عبدالكريم دو1ري 

إقامة ابن بط1طة طابق1 رقم3 - 

20370 الب6ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 

503327

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (29

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

 WEAR(:(اإلقتضاء)بمختصر تسم6تها

.SHOP

)-استيراد) (: غرض الشركة بإوجاز)

و تصدور،

-)صنع املالبس الداخل6ة النسائ6ة)

وجم6ع املنتجات بشكل عام)

71)زاوية) (: عن1ان املقر االجتماعي)

دو1ري) عبدالكريم  و  بط1طة  ابن 

 - رقم3  طابق1) بط1طة  ابن  إقامة 

20370)الب6ضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):

مك1ري) عبدالحق  الس6د 

عين) كمال6ا  تجزءة  (51 عن1ا ه)ا))

السبع)20000)الب6ضاء)املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

مك1ري) عبدالحق  الس6د 

عين) كمال6ا  تجزءة  (51 عن1ا ه)ا))

السبع)20000)الب6ضاء)املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 18 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)-.

149I

OUR EXPERT

GROUPFR
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

OUR EXPERT

 marrakech ، 40000، marrakech

maroc

GROUPFR شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د

 N 7 LOT وعن1ان مقرها اإلجتماعي

 399 ZONE(INDUSTRILLLE(AL

 MASSAR(MARRAKECH - 40000

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 

114925

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (27

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.GROUPFR

(: بإوجاز) الشركة  غرض 

 Installation, sécurisation

 et maintenance réseaux

..informatique

 N 7 LOT(:(عن1ان املقر االجتماعي

 399 ZONE INDUSTRILLLE AL

 MASSAR MARRAKECH - 40000

مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: رش6د) الفار�سي  الس6د 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
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والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):

عن1ا ه)ا)) رش6د  الفار�سي  الس6د 

شارع) (45 رقم) الرويضات  تجزئة 

 40000 مراكش) هللا  عبد  م1الي 

مراكش املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

عن1ا ه)ا)) رش6د  الفار�سي  الس6د 

شارع) (45 رقم) الرويضات  تجزئة 

 40000 مراكش) هللا  عبد  م1الي 

مراكش املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (18 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2021)تحت رقم)124096.

150I

AMG CONSULTING

IMMO PRO SOLHI
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د

تأسيس شركة

AMG CONSULTING

  BD LA GRANDE CEINTURE 341

 HAY(MOHAMMADI ، 20000،

CASABLANCA MAROC

IMMO PRO SOLHI شركة ذات 

مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي 71 زاوية 

ابن بط1طة و عبدالكريم دو1ري 

إقامة ابن بط1طة طابق1 رقم3 - 

20370 الب6ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 

503753

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (29

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

 IMMO(:(اإلقتضاء)بمختصر تسم6تها

.PRO SOLHI

غرض) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

الشركة في املغرب وخارجه:

-)الترويج العقاري)،

-أعمال مختلفة)؛.
71)زاوية) (: عن1ان املقر االجتماعي)

دو1ري) عبدالكريم  و  بط1طة  ابن 
 - رقم3  طابق1) بط1طة  ابن  إقامة 

20370)الب6ضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

10.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):

الس6د عبدامل1لي صلحي عن1ا ه)ا))

 20000 تجزئة مجاه6د الع6ا�سي) (21

الجدودة املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

عن1ا ه)ا)) صلحي  ( رف6ق) الس6د 

 20000 تجزئة مجاه6د الع6ا�سي) (21

الجدودة املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

(- بتاريخ) ( الب6ضاء) بالدار  التجارية 

تحت رقم)-.

151I

KHOUYI BADIA

 SOCIETE TAOUFIK DE
 BATIMENT ET GENIE CIVIL

SARL
إعالن متعدد القرارات

 CABINET D’EXPERTISE ET

  ORGANISATION COMPTABLE

 CEOCOM MR NABIL SOUBAIRI

COMPTABLE(AGREE   MEKNES

 IMM. 4 N°7 RUE(GHANA(VN ،

50000، مكناس املغرب

 SOCIETE TAOUFIK DE

 BATIMENT ET GENIE CIVIL

SARL  «شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة»

وعن1ان مقرها االجتماعي: 28 شارع 

عالل بن عبد هللا م ج - - مكناس  

املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التق66د في السجل التجاري: 

.19851

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)16)دجنبر)2020

تم اتخاذ القرارات التال6ة:)

على) ونص  الذي  (:1- رقم) قرار 

الشركة) رأسمال  رفع  تم  ماولي:)

درهم») (7.000.000.00» بمبلغ قدره)

إلى) درهم») (4.500.000» من) أي 

(: طريق) عن  درهم») (11.500.000»

أرباح أو عالوات) أو  إدماج احت6اطي 

إصدار في رأس املال

وتبعا لذلك تم تعدول مقتض6ات)

النظام األسا�سي التال6ة:)

على) ونص  الذي  (:6-7 رقم) بند 

الشركة) رأسمال  رفع  تم  ماولي:)

درهم») (7.000.000.00» بمبلغ قدره)

إلى) درهم») (4.500.000» من) أي 

(: طريق) عن  درهم») (11.500.000»

أرباح أو عالوات) أو  إدماج احت6اطي 

إصدار في رأس املال

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

دجنبر) (23 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

2020)تحت رقم)4408.
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FIDU.PRO CONSULTING

MAYASH
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تح1يل املقر االجتماعي للشركة

FIDU.PRO CONSULTING

ملتقى شارع ام6ل زوال و ز قة غ6ثل 

الطابق11 رقم 29  الدار الب6ضاء ، 

0، الدار الب6ضاء املغرب

MAYASH شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي رقم 

265 شارع زرقط1ني رقم 92 

الدارالب6ضاء املغرب  - 0000 

الدارالب6ضاء املغرب .

تح1يل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التق66د في السجل التجاري -.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)01)شتنبر)2020)تم))تح1يل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

رقم) زرقط1ني  شارع  (265 «رقم)

 0000 (- ( املغرب) الدارالب6ضاء) (92

«رقم) إلى) (» املغرب) الدارالب6ضاء)

اقامة) (5 رقم) الطابق  بيرن  ز قة  (4

 0000 (- املغرب) الدارالب6ضاء) تل6لة 

الدارالب6ضاء))املغرب)«.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 08 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

مارس)2021)تحت رقم)768918.

153I

FLASH ECONOMIE

BH2 FRERES
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue(des(Forces(armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

BH2 FRERES شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

أمين رقم 115 س6دي معروف  - 

20000 الدار الب6ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 

رقم التق66د في السجل التجاري : 

488507

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 وناور) (25

املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.



12325 الجريدة الرسميةعدد)5668 - 5)ذو القعدة)1442 )16)و1 16)2021) 

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
 BH2 (: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.FRERES
غرض الشركة بإوجاز):)ب6ع ال1اح)

الخشب و التجارة).
تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
(- ( معروف) س6دي  (115 رقم) أمين 

20000)الدار الب6ضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
الس6د ابراه6م حقي):))800)حصة)

بق6مة)100)درهم للحصة).
 100 ( (: حقي) الحق  عبد  الس6د 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
100)حصة) ( (: الس6د حسن حقي)

بق6مة)100)درهم للحصة).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):
عن1ا ه)ا)) حقي  ابراه6م  الس6د 
عمارة مجم1عة السكن6ة) دوار الهناء)
 20000 ( س6دي م1من) (34 شقة) (11

الدار الب6ضاء)املغرب.
الس6د عبد الحق حقي عن1ا ه)ا))
 11 س) م  عمارة  الهناء) دوار  اقامة 
  20000 م1من) س6دي  (34 الشقة)

الدار الب6ضاء)املغرب.
عن1ا ه)ا)) حقي  حسن  الس6د 
 83000 ( اداوكماض) تسغل6ت  دوار 

تارودا ت املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
عن1ا ه)ا)) حقي  ابراه6م  الس6د 
عمارة مجم1عة السكن6ة) دوار الهناء)
 20000 ( س6دي م1من) (34 شقة) (11

الدار الب6ضاء)املغرب
الس6د عبد الحق حقي عن1ا ه)ا))
 11 س) م  عمارة  الهناء) دوار  اقامة 
  20000 م1من) س6دي  (34 الشقة)

الدار الب6ضاء)املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
 05 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

فبراور)2021)تحت رقم)488507.
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 MOHAMED EL KARRICHE COMPTABLE

AGREE

 MEDES ميديس طغونس
TRANS

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 
الشريك ال1ح6د

تأسيس شركة

 MOHAMED EL KARRICHE
COMPTABLE AGREE

شارع املغرب العربي رقم 2 الطابق 
األول تط1ان ، 93000، تط1ان 

املغرب
  MEDES TRANS م6ديس طغ1نس
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
وعن1ان مقرها اإلجتماعي شارع 

سالم حدو ال16ن�سي إقامة الب1غاز 
عمارة01 رقم 05 الحي االداري - 

93000 تط1ان املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
29511

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (29
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
اإلقتضاء)بمختصر تسم6تها):)م6ديس)

. MEDES TRANS(طغ1نس
:) قل) بإوجاز) الشركة  غرض 
البضائع لحساب الغير و النقل الدولي)

البري.
شارع) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
الب1غاز) إقامة  ال16ن�سي  حدو  سالم 
(- االداري) الحي  (05 رقم) عمارة01)

93000)تط1ان املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: بدوح) فت6حة  الس6دة 
حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-
وصفات وم1اطن الشركاء):

عن1ا ه)ا)) بدوح  فت6حة  الس6دة 
شارع الج1الن تجزئة نسرين ط)2)رقم)

5)تط1ان)93000)تط1ان املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
عن1ا ه)ا)) بدوح  فت6حة  الس6دة 
شارع الج1الن تجزئة نسرين ط)2)رقم)

5)تط1ان)93000)تط1ان املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
ماي) (27 بتاريخ) ( بتط1ان) االبتدائ6ة 

2021)تحت رقم)1211.
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FIDUCIAIRE ILIADA

فيطوفارمك  ش م م
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE ILIADA
 AV AL AMAL RIAD MEKNES 12

، 50000، MEKNES(MAROC
ف6ط1فارمك  ش م م شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة
وعن1ان مقرها اإلجتماعي  اوت ام 
 اص6ف دوار الحاجة عين عرمة 
مكناس  - 50000 مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

53367
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (22
املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

ف6ط1فارمك))ش م م.
ب6ع) ( ( ( (: بإوجاز) الشركة  غرض 
والتصدور) ( الص6دل6ة) مستلزمات 

واالستيراد).

اوت) ( (: االجتماعي) املقر  عن1ان 

ام  اص6ف دوار الحاجة عين عرمة)

مكناس))-)50000)مكناس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

الس6دة جل6لة اعناوي):))50)حصة)

بق6مة)100)درهم للحصة).

 50 ( (: العرو�سي) زكرياء) الس6د 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):

الس6دة جل6لة اعناوي عن1ا ه)ا))

 50000 املنص1ر) تجزئة  (98 ف6ال)

مكناس املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

الس6د زكرياء)العرو�سي عن1ا ه)ا))

تجزئة) (2 الطابق) (6 الشقة) (2 عمارة)

النصر)50000)مكناس املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (27 بتاريخ) ( بمكناس) التجارية 

2021)تحت رقم)2625.

156I

محاسبة أمين

 NORTH COAST TRANS

SARL

شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

محاسبة أمين

138 شارع اململكة العرب6ة 

السع1دوة ، 90090، طنجة املغرب

 NORTH COAST TRANS SARL

شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي حي رياض 

أهال 1، ز قة 35 رقم 11  طنجة 

90090 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 



عدد)5668 - 5)ذو القعدة)1442 )16)و1 16)2021)الجريدة الرسمية   12326

رقم التق66د في السجل التجاري : 
116703

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القا 1ن) (2021 مارس) (15
املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.NORTH COAST TRANS SARL
:) قل) بإوجاز) الشركة  غرض 

البضائع.
عن1ان املقر االجتماعي):)حي رياض)
طنجة) ( (11 رقم) (35 ز قة) (،1 أهال)

90090)طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
الس6دة  1را الط1يل):))800)حصة)

بق6مة)100)درهم للحصة).
 50 ( (: الس6د محمد رف6ع الط1يل)

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
50)حصة) ( (: الس6د خالد الط1يل)

بق6مة)100)درهم للحصة).
 50 ( (: الط1يل) سه6لة  الس6دة 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
 40 ( (: ( الخل1ف) حنان  الس6دة 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
 10 ( (: الط1يل) تسن6م  الس6دة 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):
الس6دة  1را الط1يل عن1ا ه)ا))حي)
الج1زرقم) شارع  2) رجس  البرا ص)

82 90090)طنجة املغرب.
الط1يل) رف6ع  محمد  الس6د 
عن1ا ه)ا))حي البرا ص)2) رجس شارع)
الج1زرقم)82 90000)طنجة املغرب.

الس6د خالد الط1يل عن1ا ه)ا))حي)
الج1زرقم) شارع  2) رجس  البرا ص)

82 90000)طنجة املغرب.
الس6دة سه6لة الط1يل عن1ا ه)ا))
حي البرا ص)2) رجس شارع الج1زرقم)

82 90000)طنجة املغرب.

الس6دة حنان الخل1ف))عن1ا ه)ا))

حي البرا ص)2) رجس شارع الج1زرقم)

82 90000)طنجة املغرب.

الس6دة تسن6م الط1يل عن1ا ه)ا))

حي البرا ص)2) رجس شارع الج1زرقم)

82 90000)طنجة املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

الط1يل) رف6ع  محمد  الس6د 

عن1ا ه)ا))حي البرا ص)2) رجس شارع)

الج1زرقم)82 90000)طنجة املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (25 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)242673.

157I

 MOHAMED EL KARRICHE COMPTABLE

AGREE

SOUIR CAR صوير كار
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

 MOHAMED EL KARRICHE

COMPTABLE AGREE

شارع املغرب العربي رقم 2 الطابق 

األول تط1ان ، 93000، تط1ان 

املغرب

ص1ير كار SOUIR CAR شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي حارة 

الط1ابل السفلى تجزئة اف6الل 

تط1ان - 93000 تط1ان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

29483

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (18

املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

:)ص1ير) بمختصر تسم6تها) اإلقتضاء)

.SOUIR CAR(كار

كراء) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

الس6ارات بدون سائق.

حارة) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 

اف6الل) تجزئة  السفلى  الط1ابل 

تط1ان)-)93000)تط1ان املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

الس6د حسن اص1ير):))700)حصة)

بق6مة)100)درهم للحصة).

 300 ( (: اشق1 دة) لبنى  الس6دة 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):

عن1ا ه)ا)) اص1ير  حسن  الس6د 

عمارة) االدري�سي  الشريف  شارع 

بالف6ق الطابق)5)رقم))93000)تط1ان)

املغرب.

الس6دة لبنى اشق1 دة عن1ا ه)ا))

حي مكادة إقامة األ دلس رقم)04)واد)

ل1 تطزان)93000)تط1ان املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

عن1ا ه)ا)) اص1ير  حسن  الس6د 

عمارة) االدري�سي  الشريف  شارع 

 93000    17 رقم) (5 بالف6ق الطابق)

تط1ان املغرب

الس6دة لبنى اشق1 دة عن1ا ه)ا))

04)واد) حي مكاد اقامة األ دلس رقم)

ل1)93000)تط1ان املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (24 بتاريخ) ( بتط1ان) االبتدائ6ة 

2021)تحت رقم)1175.

158I

FIDUCIAIRE RAFYA

»INHIM-ELEC«
إعالن متعدد القرارات

FIDUCIAIRE RAFYA

شارع عبد الرحمان الدكالي، تجزئة 

النخل، عمارة 9، الشقة 2، الجدودة 

، 24000، الجدودة املغرب

«INHIM-ELEC» «شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة ذات الشريك 

ال1ح6د»

وعن1ان مقرها االجتماعي: محل 
رقم 5، السفلي، ز قة أدان، تجزئة 

املغرب بناء، الجدودة - 24000 

الجدودة املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التق66د في السجل التجاري: 

.6883

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)11)ماي)2021

تم اتخاذ القرارات التال6ة:)

على) ونص  الذي  (:1 رقم) قرار 

محمد) الس6د  تف1يت  (1- ماولي:)

في الشركة) حط1ش جم6ع حصصه 

تع6ين) (2- لفائدة الس6د طاوب جناء.)

للشركة) كمسير  جناء) الس6دطاوب 

بعد استقالة الس6دمحمد حط1ش.

وتبعا لذلك تم تعدول مقتض6ات)

النظام األسا�سي التال6ة:)

بند رقم)14-7-6:)الذي ونص على)

7-6:)بند ت1زيع الحصص على) ماولي:)

 100 جناء) طاوب  الس6د  الشركاء.)

حصة بق6مة)100)درهم للحصة.)14: 

تعين الس6د طاوب جناء)كمسير وح6د)

للشركة ملدة غير محدودة.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (19 بتاريخ) ( االبتدائ6ة بالجدودة)

2021)تحت رقم)26467.

159I

LB COMPTA

RAMZ - INVEST
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

LB COMPTA

 RESIDENCE(BASMA 1 IMM

 27 N 2 AIN(SBAA ، 20300،

CASABLANCA MAROC

RAMZ - INVEST شركة ذات 

مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د
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وعن1ان مقرها اإلجتماعي مركب 

ف1تيريس ل1جست6ك تجزئة الن1الة 

2 طريق الرباط الطابق 2 مكتب 

س4 .11 عين السبع - 20250 الدار 

الب6ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

504081

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (27

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

 RAMZ(:(اإلقتضاء)بمختصر تسم6تها

.- INVEST

:) قل) بإوجاز) الشركة  غرض 

البضائع وتأجير آالت الهندسة املد 6ة)

واإلنشاءات) واملش1رة  الدراسة 

في) والتدريب  واملساعدة  واألشغال 

الصرف) وأعمال  البناء) مجاالت 
الصحي وأعمال البناء)وأعمال الطرق)

وأعمال) والسباكة  الحفر  وأعمال 

املتن1عة.) واألعمال  والكهرباء) البناء)

املتعلقة) األنشطة  وجم6ع  الزراعة 

ت1زيع املنتجات الغذائ6ة) (، بالزراعة)

الترويج) (، والطب6ة) والص6دال 6ة 

وإعادة) العقارات  شراء) (، العقاري)

ب6عها)،)شركة أعمال البناء)والتشي6د)

(، التصدور) (، االستيراد) (، التجارة) (،

االمت6از)،)التمث6ل).

مركب) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 

الن1الة) تجزئة  ل1جست6ك  ف1تيريس 

مكتب) (2 الطابق) الرباط  طريق  (2

20250)الدار) س4 .11)عين السبع)-)

الب6ضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 مبلغ رأسمال الشركة:))100.000,00

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: أنس) الشراف  الس6د 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):

عن1ا ه)ا)) أنس  الشراف  الس6د 

شارع إم6ل زوال إقامة األحفاد مدخل)

س طابق)3)شقة)11)بلفدور)20300 

الدار الب6ضاء)املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

عن1ا ه)ا)) أنس  الشراف  الس6د 

شارع إم6ل زوال إقامة األحفاد مدخل)

س طابق)3)شقة)11)بلفدور)20300 

الدار الب6ضاء)املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 25 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)779691.

160I

DR CONSEIL

DAILY HYGIENES 
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

DR CONSEIL

 Had(Soualem 1/Melk(Madihi 7

 Berrechid(Boite(Postal(N 173 ،

 26402، Had(Soualem(Berrechid

Maroc

 DAILY HYGIENES  شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي تزئة 

عم6د رقم 70 املحل رقم 01 بلدوة 

الس1الم ,برش6د. - 20200 حد 

الس1الم عمالة برش6د املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 

رقم التق66د في السجل التجاري : 

15099

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القا 1ن) (2021 مارس) (30

املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

 DAILY((:(اإلقتضاء)بمختصر تسم6تها

. HYGIENES

ب6ع شراء) (: غرض الشركة بإوجاز)

الغس6ل) و  التنظ6ف  م1اد  وتصن6ع 

,النقل ال1طني و الدولي لجم6ع أ 1اع)

السلع و البضائع.

عن1ان املقر االجتماعي):)تزئة عم6د)

رقم)70)املحل رقم)01)بلدوة الس1الم)

,برش6د.)-)20200)حد الس1الم عمالة)

برش6د املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 50 ( (: ( الدوة) ب1شع6ب  الس6د 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

 50 ( (: ( ع1ب6دي) سف6ان  الس6د 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):

الس6د ب1شع6ب الدوة))عن1ا ه)ا))

حد) (162 الرقم) (2 الرجاء) تجزئة 

الس1الم برش6د))20200)حد الس1الم))

املغرب).

الس6د سف6ان ع1ب6دي عن1ا ه)ا))

الدار) (21 41)رقم) درب القريعة ز قة)

الب6ضاء) الدار  (20470 ( الب6ضاء)

املغرب).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

الس6د سف6ان ع1ب6دي))عن1ا ه)ا))

الدار) (21 41)رقم) درب القريعة ز قة)

الب6ضاء) الدار  (20470 الب6ضاء)

املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

أبريل) (28 بتاريخ) ( االبتدائ6ة ببرش6د)

2021)تحت رقم)548.

161I

FUDICAIRE ISMAILI

 STE PIONERO SUD SARL
AU

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 
الشريك ال1ح6د

تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI
حي التقدم بل1ك 2 رقم 07 السمارة 

ES-SMARA MAROC ،72000 ،
 STE PIONERO SUD SARL AU

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 
الشريك ال1ح6د

 LOT وعن1ان مقرها اإلجتماعي
 MARCHE(VERTE(N° 31 ES

SEMARA - 72000 السمارة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
2027

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القا 1ن) (2020 شتنبر) (03
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
 STE (: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PIONERO SUD SARL AU
االشغال) (: غرض الشركة بإوجاز)

العامة.
 LOT (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
 MARCHE VERTE N° 31 ES
SEMARA - 72000)السمارة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

الس6د محمد ع1با):))1.000)حصة)
بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-
وصفات وم1اطن الشركاء):

عن1ا ه)ا)) ع1با  محمد  الس6د 
 23 تجزئة املسيرة شطر الف6الت رقم)

السمارة)72000)السمارة املغرب.
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والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

عن1ا ه)ا)) ع1با  محمد  الس6د 

 23 تجزئة املسيرة شطر الف6الت رقم)

السمارة)72000)السمارة املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

االبتدائ6ة بالسمارة))بتاريخ)14)شتنبر)

2020)تحت رقم)136/2020.

162I

NORD FINANCE

 Sté LE MONDE DU SPORT
& BIEN ETRE SAIDI

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

NORD FINANCE

 RUE MBAREK EL BEKKAY - 26

 1ER(ETAGE ، 32000، AL

HOCEIMA MAROC

 Sté(LE(MONDE(DU(SPORT &

BIEN ETRE SAIDI  شركة ذات 

مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي شارع 

السالم رقم  24 – الطابق األر�سي- 

قيسارية الحدوقة  - 32000 

الحس6مة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

3371

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (10

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

 Sté (: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

 LE(MONDE(DU(SPORT(&(BIEN

. ETRE SAIDI

إحداث٬  (: بإوجاز) غرض الشركة 
لأللعاب) قاعة  واستغالل  تس6ير 

الرياض6ة والل6اقة البد 6ة).)
*)إحداث٬)تس6ير واستغالل مركز)

لإلسترخاء)والص1 ا.
*)إحداث٬)تس6ير واستغالل مركز)

للعناوة والتجم6ل.
*)خدمة التدريب.

تصدور املالبس٬  ب6ع واستيراد-) (*
الرياض6ة) واملعدات  األدوات 

واملكمالت الغذائ6ة.
للقاعة من) الباطن  من  الكراء) (*

أجل املناسبات.)))))))))))))
الصناع6ة٬  العمل6ات  جم6ع  (*
التجارية واملال6ة ذات صلة مباشرة ٲو)

غير مباشرة مع م1ض1ع الشركة.)
الغير) ٲو  املباشرة  املشاركة  (*
ٲو) الشركات  من  ٲي  في  املباشرة 
وال)))))))))))))))))))) مماثل  م1ض1ع  ذات  املقاوالت 
س6ما من خالل ٳنشاء)شركات جدودة)
أو مساهمات أو عمل6ات ا دماج أو)

تحالفات أو مشاريع مشتركة.
شارع) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
الطابق األر�سي-) (– (24 ( السالم رقم)
 32000 (- ( الحدوقة) قيسارية 

الحس6مة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: الس6دة السع6دي ل6ال)

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):
الس6دة السع6دي ل6ال عن1ا ه)ا))
24)ز قة السالم مركز املدونة)32000 

الحس6مة املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
الس6دة السع6دي ل6ال عن1ا ه)ا))
24)ز قة السالم مركز املدونة)32000 

الحس6مة املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
االبتدائ6ة بالحس6مة))بتاريخ)16)ماي)

2021)تحت رقم)169.
163I

HK CONSULTING

 TESLA CONSTRUCTION
SARL AU

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 
الشريك ال1ح6د

تأسيس شركة

HK CONSULTING
 RESIDENCE AL MOUAHIDDINE
 LOT HAMAM AL MOUAHIDIN

 BUREAU 13 ، 20570،
Casablanca MAROC

 TESLA CONSTRUCTION SARL
AU شركة ذات مسؤول6ة محدودة 

ذات الشريك ال1ح6د
وعن1ان مقرها اإلجتماعي 46 شارع 

الزرقط1ني الطابق 2 شقة 6 - 
20030 الدار الب6ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
504609

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (10
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
 TESLA(:(اإلقتضاء)بمختصر تسم6تها

.CONSTRUCTION SARL AU
إصالح) (: بإوجاز) الشركة  غرض 
البناء) أعمال  وص6ا تها،) املباني 
وأعمال) البناء) املد 6ة،) والهندسة 
واألعمال) والنجارة  والتبل6ط  الحفر 
الصحي) الصرف  أعمال  الكهربائ6ة،)
إصالحات) والكهرباء،) والسباكة 

مختلفة.
املعامالت) جم6ع  أعم  وبص1رة 
أو) الصناع6ة  أو  التجارية  أو  الفن6ة 
تك1ن) قد  التي  العقارية  أو  املال6ة 
مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر)
في) تساهم  التي  أو  الشركة  بغرض 

ت1س6عها أو تط1يرها..

 46 (: االجتماعي) املقر  عن1ان 

شارع الزرقط1ني الطابق)2)شقة)6 - 

20030)الدار الب6ضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: الس6د سعداني و1سف)

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):

الس6د سعداني و1سف عن1ا ه)ا))

حي م1الي رش6د م)1)ز قة)25 20450 

الدار الب6ضاء)املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

الس6د سعداني و1سف عن1ا ه)ا))

حي م1الي رش6د م)1)ز قة)25 20450 

الدار الب6ضاء)املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 28 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)780272.

164I

ار ك

EL HARRAK PNEU

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د

تأسيس شركة

ار ك

شارع و1سف ابن تاشفين رقم 14 

 LARACHE ،92000 ،العرائش

املغرب

EL HARRAK PNEU شركة ذات 

مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

النهضة 2 رقم 178 - 92000 

العرائش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د
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رقم التق66د في السجل التجاري : 

6193

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (05

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

 EL (: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.HARRAK PNEU

ب6ع) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

العجالت بالتقس6ط..

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 

 92000  -  178 رقم) (2 النهضة)

العرائش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: الس6د أب1 بكر الحراق)

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):

الس6د أب1 بكر الحراق عن1ا ه)ا))

 92000 ( السمارة) تجزئة  (674 رقم)

العرائش املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

الس6د أب1 بكر الحراق عن1ا ه)ا))

 92000 ( السمارة) تجزئة  (674 رقم)

العرائش املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

بتاريخ) ( بالعرائش) االبتدائ6ة 

رقم) تحت  (2021 ماي) (21

.26011121006760
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ط1بي سع6د

STE ASAMAYTRANS
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

ط1بي سع6د
 Boite(postal 2069 El(Jadida

Bouchrit 61 شارع شع6ب الدكالي 
شقة رقم 2  الجدودة، 24000، 

الجدودة املغرب
STE ASAMAYTRANS شركة ذات 
مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د
وعن1ان مقرها اإلجتماعي 

 MAGAZIN(à 205 Lot. Hakima(El
Jadida  - 24000 الجدودة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
18025

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (01
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
 STE (: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ASAMAYTRANS
-) قل) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

البضائع.
-)االستيراد والتصدور.

(: االجتماعي) املقر  عن1ان 
 MAGAZIN à 205 Lot. Hakima El

Jadida((-(24000)الجدودة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: مل6كة) أكريم  الس6دة 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):

عن1ا ه)ا)) مل6كة  أكريم  الس6دة 

 Nr( 205( Lot.( Hakima( El( Jadida

24000)الجدودة املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

عن1ا ه)ا)) مل6كة  أكريم  الس6دة 

 Nr( 205( Lot.( Hakima( El( Jadida

24000)الجدودة املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

االبتدائ6ة بالجدودة))بتاريخ)26)أبريل)

2021)تحت رقم)6352.
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FIDUSCAL

بو يي
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

FIDUSCAL

 BD OUED DAOURA LOT 321

 CHAHDIA(EL(OULFA ، 20240،

CASABLANCA MAROC

ب1 يي شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي شارع 

الروداني رقم 13 ز قة احمد 

املجاطي تجزئة األلب الطابق األول 

رقم 8 املعاريف الدار الب6صاء 

20380 الدار الب6صاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 

رقم التق66د في السجل التجاري : 

504671

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (26

املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

اإلقتضاء)بمختصر تسم6تها):)ب1 يي.

غرض الشركة بإوجاز):)املفاوضة)-)

التصدور و االستيراد.

شارع) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 

الروداني رقم)13)ز قة احمد املجاطي)

 8 رقم) األول  الطابق  األلب  تجزئة 

املعاريف الدار الب6صاء)20380)الدار)

الب6صاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)املغرب سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: ج16 زه1) واه1  الس6د 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):

عن1ا ه)ا)) ج16 زه1  واه1  الس6د 

الصين)0)الصين الصين.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

عن1ا ه)ا)) ج16 زه1  واه1  الس6د 

الصين)0)الصين الصين

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 28 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)780219.
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خدمات إدارية

 SOCIETE SLAOUI DE

 NUTRITION ANIMALE

SARL
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

خدمات إدارية

عين تاوجدات جماعة لقصير 

الحاجب ، 51100، عين تاوجدات 

املغرب

 SOCIETE SLAOUI DE

 NUTRITION ANIMALE SARL

شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي عين 

تاوجدات جماعة لقصير الحاجب - 

51100 عين تاوجدات املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 
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رقم التق66د في السجل التجاري : 

53337

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (20

املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

 SOCIETE SLAOUI DE  :

.NUTRITION ANIMALE SARL

إ تاج) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

الح16ا 6ة)استيراد) األعالف 

وتصدورالحب1ب).

عين) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 

(- تاوجدات جماعة لقصير الحاجب)

51100)عين تاوجدات املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

15.000.000)درهم،)مقسم كالتالي:

 75.000 ( (: الس6د سالوي املهدي)

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

 45.000 ( (: طه) سالوي  الس6د 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

 30.000 ( (: الس6دة سالوي صفاء)

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):

عن1ا ه)ا)) املهدي  سالوي  الس6د 
رقم)17)شارع األوداوة طريق اوم1زار)

فاس)30000)فاس املغرب.
رقم) الس6د سالوي طه عن1ا ه)ا))

17)شارع األوداوة طريق اوم1زار فاس)

30000)فاس املغرب.

عن1ا ه)ا)) الس6دة سالوي صفاء)
رقم)17)شارع األوداوة طريق اوم1زار)

فاس)30000)فاس املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

عن1ا ه)ا)) املهدي  سالوي  الس6د 
رقم)17)شارع األوداوة طريق اوم1زار)

فاس)30000)فاس املغرب

رقم) الس6د سالوي طه عن1ا ه)ا))

17)شارع األوداوة طريق اوم1زار فاس)

30000)فاس املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (26 بتاريخ) ( بمكناس) التجارية 

2021)تحت رقم)2574.

168I

NKH CONSULTING SARL

MORKEL TEJARA
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
قفل التصف6ة

NKH CONSULTING SARL

 LOT(TALAA 8 APP 1 TEMARA

 TEMARA، 12010، TEMARA

MAROC

MORKEL TEJARA شركة ذات 

مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي : عمارة 1 

اقامة الريف 3 بل1ك 2 محل 4 تمارة 

تمارة 12010 تمارة املغرب.

قفل التصف6ة
رقم التق66د في السجل التجاري : 

.1189/126399

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) (2021 ماي) (10 في) املؤرخ 

ذات) شركة  (MORKEL TEJARA

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د مبلغ رأسمالها)10.000)درهم)

 1 عمارة) اإلجتماعي  مقرها  وعن1ان 

اقامة الريف)3)بل1ك)2)محل)4)تمارة)

املغرب  ت6جة) تمارة  (12010 تمارة)

لك1ف6د19)و أزمة امل6دان.

و عين:

و) املرشدي  ( حم6د) الس6د)ة))

عن1ا ه)ا))ع.ب2)شقة)4)إقامة رياض)

تمارة) (12000 تمارة) رشد  ابن  حي 

املغرب كمصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمع6ة الختام6ة)

 1 وفي عمارة) (2021 ماي) (10 بتاريخ)

اقامة الريف)3)بل1ك)2)محل)4)تمارة)

تمارة)12010)تمارة املغرب.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
ماي) (28 بتاريخ) ( بتمارة) االبتدائ6ة 

2021)تحت رقم)5786.
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SAGEST

PROXIL
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

SAGEST
 N° 9 RUE(IMAM(MALIK 1er
 ETAGE(APPT(N° 4 VN(FES ،

30000، FES(MAROC
PROXIL  شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي شارع عبد 
ا لكريم الخطابي إقامة بن م1�سي 
الك1اش  الطابق الثاني - 30000 

فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
68061

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (18
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

. PROXIL
غرض الشركة بإوجاز):)ب6ع جم6ع)

مستلزمات))املقاهي واملطاعم).
شارع) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
عبدا لكريم الخطابي إقامة بن م1�سي)
 30000 (- الثاني) الطابق  ( الك1اش)

فاس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

الس6د عبدالعزيز ع6اش):))1.000 
حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (
وصفات وم1اطن الشركاء):

ع6اش) عبدالعزيز  الس6د 
15)حي االمل) 48)رقم) عن1ا ه)ا))ز قة)

باب الس6فر))30000)فاس املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
ع6اش) عبدالعزيز  الس6د 
15)حي االمل) 48)رقم) عن1ا ه)ا))ز قة)

باب الس6فر))30000)فاس املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
التجارية بفاس))بتاريخ)28)ماي)2021 

تحت رقم)2586.
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THE RIGHT POINT

TWINS CONNECT
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

THE RIGHT POINT
 RUE SAAD IBNOU ABI

 WAKKAS(IMMEUBLE 49 ETAGE
 3 BUREAU(N° 5 ، 20000،

CASABLANCA MAROC
TWINS CONNECT شركة ذات 
مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د
وعن1ان مقرها اإلجتماعي 26 شارع 

مرس السلطان الطابق األول 
الشقة 3 الدارالب6ضاء 20300 

الدارالب6ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
504273

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (31
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.
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عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

 TWINS(:(اإلقتضاء)بمختصر تسم6تها

.CONNECT

أعمال) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

مد 6ة)-)بناء)أعمال الهندسة املد 6ة)

األخرى)-)

أعمال البناء)املتخصصة:

-اعمال الهدم

-)أعمال تجهيز امل1قع

اال تهاء)من العمل

-اتصاالت

السلك6ة) الشبكات  ترك6ب  (-

الصناع6ة) واألقمار  والالسلك6ة 

واالتصاالت واإلدارة عن بعد

-)ترك6ب االل6اف الض1ئ6ة

محطات) كهرباء) أعمال  (-

االتصاالت وجم6ع أ 1اع املباني

واالستشارات) التدق6ق  (-

والهندسة في الشبكات واالتصاالت

-شهادة ومعل1مات اإلدارة ومركز)

وتكن1ل1ج6ا) االحت6اطي  النسخ 

املعل1مات والتدق6ق التنظ6مي

الخدمات) أو  األنشطة  جم6ع  (-

بتكن1ل1ج6ا) املتعلقة  الصلة  ذات 

السلك6ة) واالتصاالت  املعل1مات 

والالسلك6ة و

شبكة أو غيرها

(، هندس6ة) (، فن6ة) دراسات  (

تنس6ق) (، ق6ادة) (، مراقبة) (، مساعدة)

جم6ع األعمال

التنف6ذ والتحق6ق والتط1ير) (- ( ( ( (

بشكل مباشر أو غير) واملراقبة س1اء)

مباشر أو باملشاركة

األعمال) ثالثة لجم6ع  أطراف  مع 

العامة أو الخاصة واملباني واألعمال)

الفن6ة والهندسة املد 6ة للبعض

جم6ع) وفي  كا ت  مهما  الطب6عة 

املهن وهي:

-)أعمال الحفر

-)اعمال الصرف الصحي

-)تشي6د املبنى

للمباني) الكهربائ6ة  الترك6بات  (-

 للمكاتب السكن6ة والتجارية والصناع6ة

وغيرها.

-)معدات لأل ظمة األوت1مات6ك6ة

معدات منخفضة الت6ار لجم6ع) (-

كشف حريق) (، )هاتف) أ 1اع املباني)

،)إ ذار

تقني)،)إ ذار)،)تلفزي1ن)،)إلخ)....

والتدفئة) والصح6ة  السباكة  (-

الشمس6ة

) جارة؛)الخشب املعدني واألملن16م

املباني) (، )األرصفة) التسط6ح) (-

(، ال1اجهات) (، الصناع6ة) املباني  (،

حمامات السباحة)،)إلخ)

-)الدهان والتزج6ج

-سقف مزيف

-ختم

أ 1اع) جم6ع  ودوك1ر  تصم6م  (-

املباني

املعالجة) والسحق.) املحاجر  (-

وكذلك) الرخام  لتجع6د  السطح6ة 

تجع6د الشعر

التنب6ه الصناعي للكتل الرخام6ة

-)تس1يق هذا اإل تاج داخل وخارج)

املغرب

وتس1يق) وتصدور  استيراد  (-

السلك6ة) االتصاالت  أجهزة  جم6ع 

والالسلك6ة وبرامجها وملحقاتها

-)إ جاز كافة التقس6مات الفرع6ة)

وكافة عمل6ات التط1ير العقاري وفق)

الك1دات
تشج6ع االستثمار العقاري

األوراق) معامالت  جم6ع  وعم1ما 

املال6ة)؛)العقارات التجارية املال6ة أو)

الصناع6ة املرتبطة بشكل مباشر أو)

غير مباشر بغرض الشركة.

املشاركة املباشرة أو غير املباشرة)

للشركة في جم6ع العمل6ات املذك1رة)

(، إما من خالل إنشاء)شركة) (، أعاله)

القائمة) الشركات  في  املساهمات  أو 

أو جمع6ات) (، أو اال دماج) (، بالفعل)

املشاريع املشتركة)،)أو الب6ع أو التأجير)

األشخاص) أو جم6ع  الشركات  لهذه 

اآلخرين من كل أو جزء)من الشركة.)

املنق1لة) غير  أو  املنق1لة  املمتلكات 

والحق1ق والسلف والقروض أو غير)

ذلك).

26)شارع) عن1ان املقر االجتماعي):)

مرس السلطان الطابق األول الشقة)

3)الدارالب6ضاء)20300)الدارالب6ضاء)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: اكالو) و1نس  الس6د 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):

عن1ا ه)ا)) اكالو  و1نس  الس6د 

 20000 ( دوار افل6لت ام6ني امرزكان)

ورزازات املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

عن1ا ه)ا)) اكالو  و1نس  الس6د 

 20000 ( دوار افل6لت ام6ني امرزكان)

ورزازات املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 26 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)19389.
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SAGEST

GENOMED

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د

تأسيس شركة

SAGEST

 N° 9 RUE(IMAM(MALIK 1er

 ETAGE(APPT(N° 4 VN(FES ،

30000، FES(MAROC

GENOMED شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي رقم 6 رقم 

16 تجزئة جنان فاس امالك طريق 

عين شقف  - 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 

68073

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (29

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.GENOMED

ب6ع) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

مستلزمات الطب6ة)-)ب6ع جم6ع))ال6ات)

الطب6ة).

عن1ان املقر االجتماعي):)رقم)6)رقم)

تجزئة جنان فاس امالك طريق) (16

عين شقف))-)30000)فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: شاطر) رش6د  الس6د 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

 

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):

عن1ا ه)ا)) ( شاطر) رش6د  الس6د 

 30000 ( بنس1دة) (32 رقم) (12 ز قة)

فاس املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

عن1ا ه)ا)) شاطر  رش6د  الس6د 

 30000 ( بنس1دة) (32 رقم) (12 ز قة)

فاس املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

التجارية بفاس))بتاريخ)28)ماي)2021 

تحت رقم)2592.
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THE RIGHT POINT

MEGAMAQ
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د

تأسيس شركة

THE RIGHT POINT

 RUE SAAD IBNOU ABI

 WAKKAS IMMEUBLE 49 ETAGE

 3( BUREAU( N°( 5( ،( 20000،

CASABLANCA MAROC

ذات) شركة  (MEGAMAQ

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د

 26 اإلجتماعي) مقرها  وعن1ان 

األول) الطابق  السلطان  شارع مرس 

 20300 الدارالب6ضاء) (3 الشقة)

الدارالب6ضاء)املغرب

مسؤول6ة) ذات  شركة  تأسيس 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د)

رقم التق66د في السجل التجاري):)

504267

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (31

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MEGAMAQ

غرض الشركة بإوجاز):)-)االستيراد)

والتجارة) والب6ع  والشراء) والتصدور 

واإلصالح) والتس1يق  عام  بشكل 

والتجم6ع) والترك6ب  والص6ا ة 

والتجم6ع لجم6ع أ 1اع أدوات اآلالت)

املستعملة) أو  الجدودة  واآلالت 

واملعدات للصناعة والنقل والزراع6ة)

قطاعي) (، وامل6كا 6ك6ة) والكهربائ6ة 

البناء)واألشغال العامة.

)خراطة) جم6ع أعمال الحدادة) (-

وترك6ب وطحن وثقب وختم وختم))

للصفائح) العامة  امل6كا 6كا  من 

اله6اكل) وتقل6م  والطالء) املعد 6ة 

املعد 6ة وأعمال الحدود واللحام.

دراسة تصن6ع وتجم6ع وإصالح) (-

املعد 6ة) والترك6ب  املعدات  جم6ع 

والرقم6ة) والكهربائ6ة  وامل6كا 6ك6ة 

واله6درول6ك6ة) الكهرومغناطيس6ة 

واله6دروم6كا 6ك6ة.

-)جم6ع العمل6ات التجارية)،)س1اء)

ال1اردات) على  أو  املحلي  الس1ق  في 

والسمسرة) التمث6ل  عم1لة  (،

السلع) بجم6ع  املتعلقة  واإلرسال6ات 

أو) الخام  املنتجات  جم6ع  وكذلك 

املصنعة)؛

العق1د) جم6ع  في  املشاركة  (-

املنتجات) الخاصة لجم6ع  أو  العامة 

والتفاوض) والترك6ب  والت1ريدات 

واملقاول من الباطن للم1اد واألش6اء)

من جم6ع) وقطع الغ6ار من أي �سيء)

األ 1اع ومن جم6ع املصادر.

-)املشاركة املباشرة أو غير املباشرة)

س1اء)باملساهمة أو اال دماج أو إنشاء)

شركة بأي شكل من األشكال)،)في أي)

عمل يسعى لتحق6ق أهداف مماثلة)

أو ذات صلة.
األص1ل) كافة  وتشغ6ل  إنشاء) (-

والشركات) واملصانع  التجارية 

التابعة) والشركات  والعدادات 

والفروع.

براءات) جم6ع  عن  البحث  (-

والعالمات) والعمل6ات  االختراع 

والحصرية) والتراخ6ص  التجارية 

بها) واملساهمة  واقتنائها  وإبداعها 

وب6عها) واستغاللها  عنها  والتنازل 

لحسابهم الخاص أو لحساب الغير.

-)وبص1رة أعم)،)جم6ع املعامالت)

واملال6ة) والصناع6ة  التجارية 

واملنق1لة والعقارية)،)املرتبطة بشكل)

مباشر أو غير مباشر باألش6اء)املذك1رة)

أعاله)،)أو التي وحتمل أن تك1ن لصالح)

تحق6قها وتط1يرها..

26)شارع) عن1ان املقر االجتماعي):)

مرس السلطان الطابق األول الشقة)

3)الدارالب6ضاء)20300)الدارالب6ضاء)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: ازروال) هشام  الس6د 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):

عن1ا ه)ا)) ازروال  هشام  الس6د 

السبع) عين  (6 عمارة) الفتح  إقامة 

20000)الدارالب6ضاء)املغرب).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

عن1ا ه)ا)) ازروال  هشام  الس6د 

السبع) عين  (6 عمارة) الفتح  إقامة 

20000)الدارالب6ضاء)املغرب)

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 26 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)19386.
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SAGEST

LIBRETTO

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د

تأسيس شركة

SAGEST

 N° 9 RUE(IMAM(MALIK 1er

 ETAGE(APPT(N° 4 VN(FES ،

30000، FES(MAROC

LIBRETTO شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي رقم 24 

شارع وهران  الزه1ر 1  - 30000 

فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 

68021

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (27

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.LIBRETTO

اكالت) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

الخف6فة)-)سناك)-)ومقهي.

 24 رقم) (: عن1ان املقر االجتماعي)

 30000  -   1 الزه1ر) ( وهران) شارع 

فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: الس6د محمد مزكلدي)

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):

الس6د محمد مزكلدي عن1ا ه)ا))

عين) طريق  الرياض  تجزئة  (38

الشقف))30000)فاس املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

الس6د محمد مزكلدي عن1ا ه)ا))

عين) طريق  الرياض  تجزئة  (38

الشقف)30000)فاس املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

التجارية بفاس))بتاريخ)26)ماي)2021 

تحت رقم)2544.
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NOUSSAH CONSULTING

MANZILBAT
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

NOUSSAH CONSULTING

 59BD(ZERKTOUNI(ETG 3

 N°8 CASABLANCA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

MANZILBAT شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي 59 شارع 

الزرقط1ني الطابق 3 الرقم 8 الدار 

الب6ضاء - 20000 الدار الب6ضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 

رقم التق66د في السجل التجاري : 

478179

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القا 1ن) (2020 شتنبر) (23

املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MANZILBAT

البناء) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

والتعمير.

59)شارع) عن1ان املقر االجتماعي):)

الدار) (8 الرقم) (3 الزرقط1ني الطابق)

الب6ضاء) الدار  (20000 (- الب6ضاء)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

الس6د عبد الهادي مر�سي):))500 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

500)حصة) ( (: الس6د خالد  صير)

بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):

مر�سي) الهادي  عبد  الس6د 

2)رقم) إقامة السب6ل ز قة) عن1ا ه)ا))

20000)الدار الب6ضاء) 4)شارع عقبة)

املغرب.

عن1ا ه)ا)) خالد  صير  الس6د 

25)عين) 34)رقم) تجزئة الصفاء)ز قة)

الشق)20000)الدار الب6ضاء)املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

مر�سي) الهادي  عبد  الس6د 

2)رقم) إقامة السب6ل ز قة) عن1ا ه)ا))

20000)الدار الب6ضاء) 4)شارع عقبة)

املغرب

عن1ا ه)ا)) خالد  صير  الس6د 

25)عين) 34)رقم) تجزئة الصفاء)ز قة)

الشق)20000)الدار الب6ضاء)املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 02 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

 1 بر)2020)تحت رقم)752237.
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NORD FINANCE

 Sté TINJIS CARRYING &

LOGISTIC

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د

تأسيس شركة

NORD FINANCE

 RUE MBAREK EL BEKKAY - 26

 1ER(ETAGE ، 32000، AL

HOCEIMA MAROC

 Sté(TINJIS(CARRYING &

LOGISTIC  شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي إقامة 

الحمد رقم 3 – شارع سجلماسة- 

الطابق األول - 90000 طنجة. 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
116809

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (20
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
 Sté (: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

. TINJIS(CARRYING(&(LOGISTIC
النقل) (: بإوجاز) الشركة  غرض 
والت1زيع) السريع  (٬ للبضائع) البري 

الكبير.
أو) و/) للطرود  السريع  النقل  (*

البضائع.)
الل1جيست6ك6ة) الخدمات  (*

واإلستشارة.
ومنصات) املست1دعات  كراء) (*

النقل و اإلمداد.
*)تقدوم خدمات النقل والتخزين.
*)كراء)املحالت التجارية واملهن6ة.

بصفة) والتصدور  اإلستيراد  (*
عامة.

*)عمل6ة اإلمت6از.)
وب6ع) شراء) تشغ6ل٬) دراسة٬) (*
التراخ6ص) اإلختراع٬) براءات  جم6ع 
املتعلقة)))))))))))))))))))))))))) التجارية  والعالمات 
املغرب) داخل  الشركة  بم1ض1ع 

والخارج.))))))))))))))))))
الصناع6ة٬  العمل6ات  جم6ع  (*
التجارية واملال6ة ذات صلة مباشرة ٲو)

غير مباشرة مع م1ض1ع الشركة.)
الغير) ٲو  املباشرة  املشاركة  (*
ٲو) الشركات  من  ٲي  في  املباشرة 
وال)))))))))))))))))))) مماثل  م1ض1ع  ذات  املقاوالت 
س6ما من خالل ٳنشاء)شركات جدودة)
أو مساهمات أو عمل6ات ا دماج أو)

تحالفات أو مشاريع مشتركة.
إقامة) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
سجلماسة-) شارع  (– (3 رقم) الحمد 
طنجة.) (90000 (- األول) الطابق 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

أمال) فط1مة  ادري�سي  الس6دة 
درهم) (100 بق6مة) حصة  (1.000   :

للحصة).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):
أمال) فط1مة  ادري�سي  الس6دة 
س) عمارة  أومنة  إقامة  عن1ا ه)ا))
غر اطة) شارع  (99 رقم) (7 الطابق)

90000)طنجة.)املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
أمال) فط1مة  ادري�سي  الس6دة 
س) عمارة  أومنة  إقامة  عن1ا ه)ا))
غر اطة) شارع  (99 رقم) (7 الطابق)

90000)طنجة.)املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
االبتدائ6ة بالحس6مة))بتاريخ)27)ماي)

2021)تحت رقم))242792.
176I

NORD FINANCE

Sté S’TEA RAHAT CHAMAL
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

NORD FINANCE
 RUE MBAREK EL BEKKAY - 26

 1ER(ETAGE ، 32000، AL
HOCEIMA MAROC

  Sté S’TEA RAHAT CHAMAL
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي شارع عمر 
مختار رقم 08 – الطابق الثالث- 
تجزئة فاطمة الزهراء - 90000 

طنجة. املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

116787
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (03
املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

 Sté (: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

. S’TEA RAHAT CHAMAL

استغالل) (: غرض الشركة بإوجاز)

شاي٬  قاعة  مطعم٬) مقهى٬) وتس6ير 

محلبة.)

أي) كراء) تس6ير٬) *إحداث٬)ح6ازة٬)
ربح6تها) تس6يرها٬) س6اح6ة٬) منشأة 

وب6عها املحتمل كل6ا أو جزئ6ا.

*)ح6ازة جم6ع األرا�سي واملمتلكات٬ 

إ جاز جم6ع املشاريع الس6اح6ة عليها٬ 
بناء)م1ت6الت٬)فنادق٬)رياض و زل.

وإقامات) مفروشة  شقق  كراء) (*

سكن6ة).)

دراسة وته6ئة) إنعاش٬) تنش6ط٬) (*

املجمع الس6احي للفنادق.

*)استغالل مركز ترف6هي.

*)إحداث و/)أو٬)تنظ6م املناسبات.

*)نشاط تم1ين وتنظ6م الحفالت٬ 

األعراس٬)الندوات...

والتصدور) واإلستيراد  التجارة  (*

بصفة عامة.

*)عمل6ة اإلمت6از.

وب6ع) شراء) تشغ6ل٬) دراسة٬) (*

التراخ6ص) اإلختراع٬) براءات  جم6ع 

املتعلقة)))))))))))))))))))))))))) التجارية  والعالمات 

املغرب) داخل  الشركة  بم1ض1ع 

والخارج.))))))))))))))))

الصناع6ة٬  العمل6ات  جم6ع  (*

التجارية واملال6ة ذات صلة مباشرة ٲو)

غير مباشرة مع م1ض1ع الشركة.)

الغير) ٲو  املباشرة  املشاركة  (*

ٲو) الشركات  من  ٲي  في  املباشرة 

وال)))))))))))))))))))) مماثل  م1ض1ع  ذات  املقاوالت 

س6ما من خالل ٳنشاء)شركات جدودة)

أو مساهمات أو عمل6ات ا دماج أو)

تحالفات أو مشاريع مشتركة.

شارع) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 

عمر مختار رقم)08)–)الطابق الثالث-)

 90000 (- الزهراء) فاطمة  تجزئة 

طنجة.)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 550 ( (: كمال) الب1دوحي  الس6د 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

 150 ( (: وف6ق) الب1دوحي  الس6د 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

 150 ( (: ج1اد) الب1دوحي  الس6د 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

 150 ( (: الب1دوحي شك6ب) الس6د 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):

الس6د الب1دوحي كمال عن1ا ه)ا))

 14 2)عمارة) رياض األ دلس القصبة)

–)شقة رقم)8)–)حي الرياض)10100 

الرباط))املغرب.

الس6د الب1دوحي وف6ق عن1ا ه)ا))

7)شارع  ابل1س طريق إم1زار)30050 

فاس))املغرب.

الس6د الب1دوحي ج1اد عن1ا ه)ا))

 90000  8 رقم) (4 حي قصاوبي شارع)

طنجة))املغرب.

الس6د الب1دوحي شك6ب عن1ا ه)ا))

 90000  6 حي قصاوبي شارع ج رقم)

طنجة))املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

الس6د الب1دوحي كمال عن1ا ه)ا))

 14 2)عمارة) رياض األ دلس القصبة)

–)شقة رقم)8)–)حي الرياض)10100 

الرباط))املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (26 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)242750 .

177I

NORD FINANCE

STE MIDASCO
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

إنشاء)فرع تابع للشركة

NORD FINANCE
 RUE MBAREK EL BEKKAY - 26

 1ER(ETAGE ، 32000، AL
HOCEIMA MAROC

STE MIDASCO شركة ذات 
املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي شارع 
محمد الخامس رقم 32  ص.ب رقم 

71 - 32000 الحس6مة املغرب.
إنشاء فرع تابع للشركة

رقم التق66د في السجل التجاري 
. 116459

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2021)تقرر إنشاء) 04)ماي) املؤرخ في)
فرع))تابع للشركة))تحت التسم6ة)-)و)
محمد) شارع  زاوية  بالعن1ان  الكائن 
السادس))و و1سف ابن تاشفين إقامة)
 90000  -  13 -)شقة رقم) ألف  خلة)
طرف) من  املسير  و  املغرب  طنجة 

الس6د)ة)))ب1جير))أشرف)).
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
ماي) (18 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)4582.

178I

HOME COMPTA

LAAS TECH SOLUTION
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تح1يل املقر االجتماعي للشركة

HOME COMPTA
 WIFAK 1 BD(OUED(OUARGHA

 N° 120 ETG 1 EL(OULFA ،
20240، CASABLANCA(MAROC
LAAS TECH SOLUTION شركة 

ذات مسؤول6ة محدودة ذات 
الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي ز قة والد 
زيان رقم 84 املركز التجاري اب1 

الذهابي الطابق 3 مكتب 96 سين - 
20090 الدار الب6ضاء املغرب.

تح1يل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التق66د في السجل التجاري 

.488419
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تح1يل)) ( تم) (2021 ماي) (04 املؤرخ في)
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
«ز قة والد زيان رقم)84)املركز التجاري)
اب1 الذهابي الطابق)3)مكتب)96)سين)
إلى) املغرب») الدار الب6ضاء) (20090  -
«زينيت بارك)3)عمارة سفير)1)الشقة)
ف6كت1ريا اوالد صالح) (3 الطابق) (10
الب6ضاء)) الدار  (27182 (- ب1سك1رة)

املغرب».
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
 24 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)779493.

179I

KAMCO

مخبزة حلويات سيزون دو بان
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

KAMCO
 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
مخبزة حل1يات سيزون دو بان 

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 
الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي رقم 30 
تجزئة األمان الشطر األول جماعة 
وق6ادة اسني إقل6م الح1ز - 42152 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
115307

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (20
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.



12335 الجريدة الرسميةعدد)5668 - 5)ذو القعدة)1442 )16)و1 16)2021) 

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

مخبزة) (: بمختصر تسم6تها) اإلقتضاء)

حل1يات سيزون دو بان.

إعداد و) (: غرض الشركة بإوجاز)

تس1يق الحل1يات ومنت1جات الخبز).
 30 رقم) (: عن1ان املقر االجتماعي)

جماعة) األول  الشطر  األمان  تجزئة 

 42152 (- وق6ادة اسني إقل6م الح1ز)

مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

الس6د احمد اوت مبارك):))1.000 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):

مبارك) اوت  احمد  الس6د 

وق6ادة) جماعة  اكني  دوار  عن1ا ه)ا))

42173)مراكش) ويركان إقل6م الح1ز)

املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

مبارك) اوت  احمد  الس6د 

وق6ادة) جماعة  اكني  دوار  عن1ا ه)ا))

42173)مراكش) ويركان إقل6م الح1ز)

املغرب

(- بتاريخ) ( تم اإلوداع القا 1ني ب-)

تحت رقم)-.

180I

AMAL GHALIL

EL OUAZZANI SAMAK
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

AMAL GHALIL

 LOTISS YOUSSRA  58

 LISSASFA 58  LOTISS

 YOUSSRA(LISSASFA، 20230،

CASABLANCA MAROC

EL OUAZZANI SAMAK  شركة 

ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي 13 ز قة 
احمد املجطي اقامة لزالب الطابق 
االول رقم 8 حي املعاريف  - 20330 

الدار الب6ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
479941

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القا 1ن) (2020 أكت1بر) (08
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
 EL (: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

. OUAZZANI SAMAK
تاجر) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

أسماك طازج بالجملة.
ز قة) (13 (: عن1ان املقر االجتماعي)
الطابق) لزالب  اقامة  املجطي  احمد 
 20330 (- ( 8)حي املعاريف) االول رقم)

الدار الب6ضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
((: ال1ازاني) شك6ب  احمد  الس6د 
100)حصة بق6مة)100)درهم للحصة)
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):
ال1ازاني) شك6ب  احمد  الس6د 
01)ز قة ام6ل بروني شقة)) عن1ا ه)ا))
الدار) (20450 الب6ضاء) بالدار  ع  (9

الب6ضاء)املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
ال1ازاني) شك6ب  احمد  الس6د 
01)ز قة ام6ل بروني شقة)) عن1ا ه)ا))
الدار) (20450 الب6ضاء) بالدار  ع  (9

الب6ضاء)املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
 10 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

 1 بر)2020)تحت رقم)-.
181I

ادك1 ك1نس6ل

SL EXPRESS
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

ادك1 ك1نس6ل
26 حي الريحان الطابق 1 الشقة 2 
حي الراحة. ، 20550، الدار الب6ضاء 

املغرب
SL EXPRESS شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د
وعن1ان مقرها اإلجتماعي  11 ز قة 

لع16ن - 20330 طا طان املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
5795

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (20
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
 SL (: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.EXPRESS
:) قل) بإوجاز) الشركة  غرض 

البضائع)-)االرسال6ات.
11)ز قة) ( عن1ان املقر االجتماعي):)

لع16ن)-)20330)طا طان املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
الس6د سكري عبدالعزيز):))1.000 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):
عبدالعزيز) سكري  الس6د 
الق1اسم) مجمع  (364 عن1ا ه)ا))

20340)مراكش املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

عبدالعزيز) سكري  الس6د 
الق1اسم) مجمع  (364 عن1ا ه)ا))

20340)مراكش املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
ماي) (05 بتاريخ) ( االبتدائ6ة بطا طان)

2021)تحت رقم)322.
182I

FIDUGENORD SARL A.U

طوب ليكس فورنتير
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

FIDUGENORD SARL A.U
 170AV.DE FES RES.NISRINE
 1ER(ETAGE(N°6-TANGER ،
90000، TANGER(MAROC

ط1ب ل6كس ف1ر تير  شركة ذات 
مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د
وعن1ان مقرها اإلجتماعي 11 مجمع 
الفردوس اقامة 11 طنجة - 90000 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
116645

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (06
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
ط1ب) (: بمختصر تسم6تها) اإلقتضاء)

ل6كس ف1ر تير).
غرض الشركة بإوجاز):)استيراد و)
تصدور الدو ط6ل وادوات النس6ج و)

الخ6اطة.
عن1ان املقر االجتماعي):)11)مجمع)
 90000 (- 11)طنجة) الفردوس اقامة)

طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
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 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

الس6دة ت1يبة اقنين):))100)حصة)

بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):

عن1ا ه)ا)) اقنين  ت1يبة  الس6دة 

 9 الربح) تجزئة  رش6د  م1الي  شارع 

طنجة)90000)طنجة املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

عن1ا ه)ا)) اقنين  ت1يبة  الس6دة 

 9 الربح) تجزئة  رش6د  م1الي  شارع 

طنجة)90000)طنجة املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (24 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)4759.

183I

smaticomp

 TRAVAUX GENERAUX ET 

GESTION DE PROJETS
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تف1يت حصص

smaticomp

 angle(bd(emile(zola(et(rue(rethel

 N 20 7eme(étage -، 20300،

casablanca maroc

 TRAVAUX GENERAUX ET 

GESTION DE PROJETS  شركة 

ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي 61 محج 

اللة ال6اق1ت تقاطع مصطفى 

املعاني طابق 2 رقم 62 - 20140 

الدار الب6ضاء املغرب.

تف1يت حصص
رقم التق66د في السجل التجاري 

.428529

ال1ح6د) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تمت) (2021 مارس) (08 في) املؤرخ 

املصادقة على):

العل1ي) ( امين) )ة)) الس6د) تف1يت 

مدغري))1.000)حصة اجتماع6ة من)

الس6د) ( لفائدة) حصة  (1.000 أصل)
مارس) (15 بتاريخ) ( امل1لي) ( رض1ان) )ة))

.2021

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم  (

 16 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

مارس)2021)تحت رقم)770191.

184I

FIDUGRA

JTS TRANS
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

FIDUGRA

شارع محمد الخامس عمارة امنار 
رقم 24 الطابق الثالث ا زكان ، 

86150، اكادور املغرب

JTS TRANS شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الل6م1ن الرقم 65 اوت مل1ل  - 

86622 اوالد داح1  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

23383

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (24

املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

 JTS (: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TRANS

1)) قل) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

املستخدمين لصالح الغير.

دول6ا) و  وطن6ا  البضائع  2)) قل 

لصالح الغير.

3))االرسال6ات وطن6ا و دول6ا..

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 

(- ( مل1ل) اوت  (65 الرقم) الل6م1ن 

86622)اوالد داح1))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:

 340 ( (: ( ابلع6د) صف6ة  الس6دة 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

الس6د ت1ف6ق الفدار):))330)حصة)

بق6مة)100)درهم للحصة).

الس6د محمد الفدار):))330)حصة)

بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):

عن1ا ه)ا)) ( الس6دة صف6ة ابلع6د)

اوت) (86150  954 تجزئة الفتح رقم)

مل1ل))املغرب.

عن1ا ه)ا)) الفدار  ت1ف6ق  الس6د 

 5 تجزئة) الفرح  (302 رقم) شقة 

80100)اكادور املغرب.

عن1ا ه)ا)) الفدار  محمد  الس6د 

اقامة دوار)2)الطابق)3)شقة)301)حي)

امسر ات)80020)اكادور املغرب).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

عن1ا ه)ا)) ( الس6دة صف6ة ابلع6د)

اوت) (86150  954 تجزئة الفتح رقم)

مل1ل))املغرب

عن1ا ه)ا)) الفدار  محمد  الس6د 

اقامة دوار)2)الطابق)3)شقة)301)حي)

امسر ات)80020)اكادور املغرب)

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (24 بتاريخ) ( با زكان) االبتدائ6ة 

2021)تحت رقم)1164.

185I

ADVALORIS 

BATTERIE PRO
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
حل شركة

ADVALORIS

 IMM(COLLABORATION 3ETG 9

 SIDI MAAROUF CASABLANCA

 N ، 22000، CASABLANCA

MAROC

BATTERIE PRO شركة ذات 
مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د)في ط1ر التصف6ة)
وعن1ان مقرها اإلجتماعي 1 شارع 
ابن تاشفين إقامة فردوس الدار 
الب6ضاء - 20570 الدار الب6ضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم التق66د في السجل التجاري 
.404675

ال1ح6د)) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل) (2021 أبريل) (08 املؤرخ في)
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات)
  BATTERIE PRO ال1ح6د) الشريك 
درهم) (400.000 رأسمالها) مبلغ 
وعن1ان مقرها اإلجتماعي)1)شارع ابن)
تاشفين إقامة فردوس الدار الب6ضاء)
- 20570)الدار الب6ضاء)املغرب  ت6جة)

ل):)منافسة و ا خفاض املب6عات.
شارع) (1 و حدد مقر التصف6ة ب)
الدار) فردوس  إقامة  تاشفين  ابن 
الب6ضاء) الدار  (20570 (- الب6ضاء)

املغرب.)
و عين:

و) ال1افي  ( الحق) عبد  الس6د)ة))
املدرسة) درب  ازيكي  دوار  عن1ا ه)ا))
مراكش) (40004 مراكش) (216 رقم)

املغرب كمصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخ1لة  الصالح6ات  على 
و) العق1د  تبل6غ  محل  و  املخابرة 

ال1ثائق املتعلقة بالتصف6ة):)-
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
 25 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)779672.

186I

HISSABAT CONSEIL

KHAYAL TRAVAUX
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

HISSABAT CONSEIL
 RUE(MOHAMED(SMIHA ، 77
20080، CASABLANCA(MAROC
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KHAYAL TRAVAUX شركة ذات 

مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي 61 محج 

اللة ال6ق1ت تقاطع مصطفى املعاني 

املركز التجاري الرياض رقم 56 

الطابق االول الدار الب6ضاء - 20200 

الدار الب6ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

475829

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القا 1ن) (2020 غشت) (31

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.KHAYAL TRAVAUX
مقاول) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

بناء.

61)محج) (: عن1ان املقر االجتماعي)

اللة ال6ق1ت تقاطع مصطفى املعاني)

 56 رقم) الرياض  التجاري  املركز 

الطابق االول الدار الب6ضاء)-)20200 

الدار الب6ضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 100 ( (: الس6دة حف6ضة محمدي)

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):

محمدي) حف6ضة  الس6دة 

جنان) تجزئة  الن1ر  حي  عن1ا ه)ا))

60000)وجدة) 24)وجدة) الشرق رقم)

املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

محمدي) حف6ضة  الس6دة 
جنان) تجزئة  الن1ر  حي  عن1ا ه)ا))
60000)وجدة) 24)وجدة) الشرق رقم)

املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
 14 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

أكت1بر)2020)تحت رقم)-.

187I

FIDUCIAIRE AL MOUSSANADA

AGHRINANE TRAVAUX
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AL MOUSSANADA
  HAY TARGA 870

 -MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

AGHRINANE TRAVAUX شركة 
ذات املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي  املحل رقم 
1 حي ام1ازارن اوت اورير مراكش - 

40000  مراكش  املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

115137
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القا 1ن) (2021 مارس) (20
املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AGHRINANE TRAVAUX
النشاط) (: بإوجاز) الشركة  غرض 
الرئي�سي):)مقاول الترك6بات الكهربائ6ة)
 entrepreneur( d’installation(

( Electrique
أشغال مختلفة) ( (: أنشطة أخرى)
 travaux( divers( ou( والبناء)

.(construction
املحل) ( (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
رقم)1)حي ام1ازارن اوت اورير مراكش)

- 40000))مراكش))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: اغرينان) محمد  الس6د 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

الس6د لحسن كروى):))500)حصة)

بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):

الس6د محمد اغرينان عن1ا ه)ا)))

 40000 ( اورير) اوت  ام1ازارن  حي 

مراكش))املغرب.

عن1ا ه)ا)) كروى  لحسن  الس6د 

دوار اكي اك16 الدراركة اكادور)80000  

اكادور))املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

الس6د محمد اغرينان عن1ا ه)ا)))

 40000 ( اورير) اوت  ام1ازارن  حي 

مراكش املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (24 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2021)تحت رقم)124269.

188I

HISSABAT CONSEIL

OTIPS PUB
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د

تأسيس شركة

HISSABAT CONSEIL

 RUE(MOHAMED(SMIHA ، 77

20080، CASABLANCA(MAROC

OTIPS PUB شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي 77 ز قة 

محمد سم6حة الطابق 8 الدار 

الب6ضاء - 20080 الدار الب6ضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 

500047

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (05

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

 OTIPS(:(اإلقتضاء)بمختصر تسم6تها

.PUB

أعمال) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

الدعاوة واإلعالن.

 77 (: االجتماعي) املقر  عن1ان 

الدار) (8 ز قة محمد سم6حة الطابق)

الب6ضاء) الدار  (20080 (- الب6ضاء)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: الس6د رش6د العمروني)

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):

الس6د رش6د العمروني عن1ا ه)ا))

حي) (46 رقم) (9 ز قة) الخدور  س6دي 

الب6ضاء) الدار  (20200 الحسني)

املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

الس6د رش6د العمروني عن1ا ه)ا))

حي) (46 رقم) (9 ز قة) الخدور  س6دي 

الب6ضاء) الدار  (20200 الحسني)

املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 22 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

أبريل)2021)تحت رقم)-.

189I
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HISSABAT CONSEIL

STALLION STUDIO
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

HISSABAT CONSEIL

 RUE(MOHAMED(SMIHA ، 77

20080، CASABLANCA(MAROC

STALLION STUDIO  شركة ذات 

مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي 77 ز قة 

محمد سم6حة الطابق 8 الدار 

 CASABLANCA 20080 الب6ضاء

الدار الب6ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

500051

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (01

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

. STALLION STUDIO

السمعي) (: بإوجاز) غرض الشركة 

البصري.

 77 (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
الدار) (8 ز قة محمد سم6حة الطابق)

 CASABLANCA 20080 الب6ضاء)

الدار الب6ضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

الس6د إف1 1 سا جاست1ن):))1.000 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):

جاست1ن) سا  إف1 1  الس6د 

عن1ا ه)ا))غ6ن6ا)99330)غ6ن6ا غ6ن6ا.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
جاست1ن) سا  إف1 1  الس6د 

عن1ا ه)ا))غ6ن6ا)99330)غ6ن6ا غ6ن6ا

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 22 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

أبريل)2021)تحت رقم)-.

190I

FINANCE PERFORMANCE CONSEIL

CEPM MAROC
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
حل شركة

 FINANCE PERFORMANCE

CONSEIL

تقاطع شارع م1الي رش6د و عبد 

الكريم الخطابي،عمارة مركز أعمال 

جليز،  الطابق الثالث، مكتب رقم 

21 ، 40000، مراكش املغرب

CEPM MAROC شركة ذات 

مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د)في ط1ر التصف6ة)

وعن1ان مقرها اإلجتماعي تــجـزئـة 

الــزيـتـ1ن الـمـحـامـ6ـد، رقــم 75 

الـطـابـق الــســفــلي، مــكــتــب رقـــم 4  - 

40000 مـــراكـــش املغرب.

حل شركة
رقم التق66د في السجل التجاري 

.49495

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) (2021 أبريل) (30 املؤرخ في)

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات)

  CEPM MAROC ال1ح6د) الشريك 

درهم) (20.000 رأسمالها) مبلغ 

تــجـزئـة) اإلجتماعي  مقرها  وعن1ان 

الــزيـتـ1ن الـمـحـامـ6ـد،)رقــم)75)الـطـابـق)

 40000  -   4 مــكــتــب رقـــم) الــســفــلي،)

إتمام) (: ل) املغرب  ت6جة  مـــراكـــش 

املشاريع املبرمجة و عدم إوجاد فرص)

جدودة  ظرا لألزمة الحال6ة..

تــجـزئـة) التصف6ة ب  مقر  و حدد 
الــزيـتـ1ن الـمـحـامـ6ـد،)رقــم)75)الـطـابـق)
 40000  -   4 مــكــتــب رقـــم) الــســفــلي،)

مـــراكـــش املغرب.)
و عين:

   Patrice Emmanuel الس6د)ة))
 29Hameau(((و عن1ا ه)ا(MARCHAL
 de( l’Aureto,( Domaine( de( Saint
 Endréol(83920((La(Motte((France

كمصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخ1لة  الصالح6ات  على 
و) العق1د  تبل6غ  محل  و  املخابرة 

ال1ثائق املتعلقة بالتصف6ة):)-
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
ماي) (28 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2021)تحت رقم)124463.

191I

STE FIDU-LIDOU SARL

ELECTRICITÉ DOSLEC
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

STE FIDU-LIDOU SARL
 N°35 AVENUE(LALLA(HASNA
 IMMEUBLE(PASIFIC(III 3EME
 ETAGE(BUREAU 14 VN(FES،

30000، FES(MAROC
ELECTRICITÉ DOSLEC شركة 

ذات مسؤول6ة محدودة ذات 
الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي رقم 69 
الطابق السفلي شارع م1الي رش6د 

اقامة مصطفى طريق صفرو - 
30000 فاس املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
68071

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (06
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ELECTRICITÉ DOSLEC
غرض الشركة بإوجاز):)ب6ع وت1زيع)
األجهزة واألدوات الكهربائ6ة واألدوات)

املعدة للطاقة الشمس6ة).
 69 رقم) (: عن1ان املقر االجتماعي)
رش6د) م1الي  شارع  السفلي  الطابق 
(- صفرو) طريق  مصطفى  اقامة 

30000)فاس املغرب).
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: الس6د عـثمان السماللي)

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):
الس6د عـثمان السماللي عن1ا ه)ا))
طريق) ( شارع م1الي رش6د) ( (69 رقم)

صفرو)30000)فاس املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
الس6د عـثمان السماللي عن1ا ه)ا))
طريق) ( شارع م1الي رش6د) ( (69 رقم)

صفرو)30000)فاس املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
التجارية بفاس))بتاريخ)28)ماي)2021 

تحت رقم)2591/2021.

192I

VIP TOURS

شركة فب تور
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

قفل التصف6ة

VIP TOURS
اقامة تاشفين الشقة 30 ز قة 

يعق1ب املريني اقامة تاشفين الشقة 
30 ز قة يعق1ب املريني، 40000، 

MAROC مراكش
شركة فب ت1ر شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة
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وعن1ان مقرها اإلجتماعي : اقامة 

تاشفين رقم 30 الطابق الرابع 

ز قة يعق1ب املريني جليز - 40000 

مراكش املغرب.

قفل التصف6ة

رقم التق66د في السجل التجاري : 

.17219

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) (2021 أبريل) (30 املؤرخ في)

شركة فب ت1ر شركة ذات املسؤول6ة)

 200.000 رأسمالها) مبلغ  املحدودة 

درهم وعن1ان مقرها اإلجتماعي اقامة)

الطابق الرابع ز قة) (30 تاشفين رقم)

يعق1ب املريني جليز)-)40000)مراكش)

ع) العمل  لت1ققف  املغرب  ت6جة 

جم6ع وكاالت االسفار.

و عين:

و) الجازولي  ( االه) عبد  الس6د)ة))

 8 رقم) واسم6نة  تجزئة  عن1ا ه)ا))

الطابق السفلي لالح6ة تاركة)40000 

مراكش املغرب كمصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمع6ة الختام6ة)

اقامة) وفي  (2021 أبريل) (30 بتاريخ)

الطابق الرابع ز قة) (30 تاشفين رقم)

يعق1ب املريني جليز)-)40000)مراكش)

املغرب.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (31 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2021)تحت رقم)124548.

193I

ERRIFAI MOHAMMED

EL AHD IMPORT-EXPORT
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

 TRUST FOR LEGAL

CONSULTATION SARL

 RCE MAKKA MOKARAMA N°7

 RUE(SIOUL(HAY(OUAFAE 2

ROUTE(SEFROU ، 30000، فاس 

املغرب

EL AHD IMPORT-EXPORT شركة 

ذات املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي رقم 23 
ز قة 8 بالد الجامعي حي املصلى - 

30000 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

67753
 25 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 مارس)
املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
 EL (: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AHD IMPORT-EXPORT
غرض الشركة بإوجاز):)التجارة

االستراد و التصدور.
 23 رقم) (: عن1ان املقر االجتماعي)
(- املصلى) حي  الجامعي  بالد  (8 ز قة)

30000)فاس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 500 ( (: الكركاري) املهدي  الس6د 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
 500 ( (: الكركاري) مريم  الس6دة 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):
الس6د املهدي الكركاري عن1ا ه)ا))
حي) الجامعي  بالد  (1 ز قة) (20 رقم)

املصلى)30000)فاس املغرب.
الس6دة مريم الكركاري عن1ا ه)ا))
حي السالم عين قادوس) (4 ز قة) (24

30000)فاس املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
الس6د املهدي الكركاري عن1ا ه)ا))
حي) الجامعي  بالد  (1 ز قة) (20 رقم)

املصلى)30000)فاس املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
التجارية بفاس))بتاريخ)10)ماي)2021 

تحت رقم)2261.
194I

االستاد محمد لطفي

 POMME D›APPY KID›S

PRIVE
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تف1يت حصص

االستاد محمد لطفي

36 شارع الجيش امللكي اقامة فضا ء 

2000 الطابق الرابع فاس ، 30000، 

فاس املغرب

 POMME D›APPY KID›S PRIVE

شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي فاس 

مبروكة 1 طريق اوم1زارك6ل1متر 1 - 

30000 فاس املغرب.

تف1يت حصص
رقم التق66د في السجل التجاري 

.51099

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2021 مارس) (19 في) املؤرخ 

املصادقة على):

 CLAUDE )ة)) الس6د) تف1يت 

من) اجتماع6ة  حصة  (LAINE 250

الس6د) ( لفائدة) حصة  (1.000 أصل)

مارس) (19 بتاريخ) الخل6في  مريم  )ة))

.2021

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم  (

التجارية بفاس))بتاريخ)03)ماي)2021 

تحت رقم)10270.

195I

NJ BUSINESS

 SOCIETE AZID PROPRE

SERVICE
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
قفل التصف6ة

NJ BUSINESS

 BUREAUX(MARINA 3EME

 ETAGE(BUREAU 19 AVENUE

 ABDELKRIM BENJELLOUN

 VILLE(NOUVELLE(FES، 30000،

FES maroc

SOCIETE AZID PROPRE

SERVICE شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي : 582 

س  تجزئة رياض ال6اسمين طريق 

عين الشقف فاس - 30000 فاس 

املغرب.

قفل التصف6ة

رقم التق66د في السجل التجاري : 

.63483

ال1ح6د) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر) (2021 مارس) (10 في) املؤرخ 

 SOCIETE AZID PROPRE حل)

مسؤول6ة) ذات  شركة  (SERVICE

محدودة ذات الشريك ال1ح6د مبلغ)

وعن1ان) درهم  (100.000 رأسمالها)

تجزئة) ( س) (582 اإلجتماعي) مقرها 

رياض ال6اسمين طريق عين الشقف)

فاس املغرب  ت6جة) (30000 (- فاس)

إل تهاء)نشاط الشركة.

و عين:

و) كنبدار  ( ( عد ان) الس6د)ة))

رياض) تجزئة  ( س) (582 عن1ا ه)ا))

ال6اسمين طريق عين الشقف فاس)

)ة)) كمصفي) املغرب  فاس  (30000

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمع6ة الختام6ة)

582)س)) وفي) (2021 10)مارس) بتاريخ)

عين) طريق  ال6اسمين  رياض  تجزئة 

الشقف فاس)-)30000)فاس املغرب.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

التجارية بفاس))بتاريخ)12)ماي)2021 

تحت رقم)2332.

196I

FLASH ECONOMIE

CLICK  N EAT
تأسيس شركة املساهمة

CLICK N EAT

شركة املساهمة

 مقرها االجتماعي: إقامة رامي 7 

،ز قة سبتة ، الطابق الثاني ، مكتب 

رقم 8 - الدارالب6ضاء
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رقم التق66د في السجل التجاري 

504307

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (04

األسا�سي لشركة املساهمة باملميزات)

التال6ة

 CLICK N EAT:تسم6ة الشركة

تط1ير) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

وأي) أي  1ع  من  العقارية  املشاريع 

وجه) وعلى  ثا 1ي  أو  مكمل  نشاط 

الخص1ص

االستح1اذ على حصة في املغرب)

وفي الخارج في شركات قائمة أو ق6د)

التأسيس

بشكل) واملتاجرة  والب6ع  الشراء)

األسهم) أو  املال6ة  األوراق  في  عام 

الصادرة عن أشخاص اعتباريين أو)

طب6ع6ين أو أشخاص عادوين

املال6ة) لألوراق  املحافظ  إدارة 

املكتسبة ب1سائل مختلفة

غير) أو  مباشرة  ورقابة  إدارة 

مباشرة لجم6ع األعمال والشركات

 7 رامي) إقامة  (: االجتماعي) املقر  (

،ز قة سبتة)،)الطابق الثاني)،)مكتب)
رقم)8)-))الدارالب6ضاء

)رأسمال الشركة:)300.000)درهم)

فئة) من  حصة  (3000 إلى) مقسمة 

100)درهم

تخضع) ( األسهم:) ب6ع  على  ق16د 

األسهم مل1افقة مجلس اإلدارة والحق)

القا 1 6ة) لألحكام  (
ً
وفقا الشفعة  في 

والتشريع6ة

قبل) من  الشركة  :تدار  اإلدارة)

 3 مجلس اإلدارة املك1ن من) أعضاء)

مأخ1ذ من بين املساهمين) (، أعضاء)

،)و هم:

الس6د سف6ان بداع ذو الجنس6ة)

 18 الب6ضاء) بالدار  القاطن  املغرب6ة 
ز قة كليزي ال1ازايس)))

ذو) ( بداع) الرحمان  عبد  الس6د 

بالدار) القاطن  املغرب6ة  الجنس6ة 

الب6ضاء)تجزئة التازي امل6ل1دي ز قة)
7)رقم)24)كال6ف1ر 6ا

ذو) الفائض  و1سف  الس6د 
بالدار) القاطن  املغرب6ة  الجنس6ة 
الب6ضاء)2)اقامة القدس ج ه)2)طابق)

3)شقة)7)عين الشق
 A&F :شركة) ( الحسابات) مراقبي 
الس6د) ومثلها  (METIS Consulting
للسنة) املراجعين  عين  فؤاد   1فل 

املال6ة األولى.
تم إجراء)إقرار االشتراك والدفع)،)
على النح1 التالي سند خاص بتاريخ)
06)ماي)2021.)بقي هذا الفعل مرفق)
بقائمة املشتركين املنص1ص عليها في)
القا 1ن مع ذكر املبالغ املدف1عة من)
قبل كل من املشتركين ومقدارها مبلغ)
درهم ومثل املبلغ اإلجمالي) (300000

لألسهم)
 06 محضر مجلس اإلدارة بتاريخ)
أبريل)2021)عين الس6د سف6ان بداع)
كرئيس مجلس اإلدارة و املدور العام)

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
 26 بتاريخ) الب6ضاء) بالدار  التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)779976.
197I

االستاد محمد لطفي

 ETABLISSEMENT LA
PERFORMANCE PRIVEE
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تف1يت حصص

االستاد محمد لطفي
36 شارع الجيش امللكي اقامة فضا ء 
2000 الطابق الرابع فاس ، 30000، 

فاس املغرب
 ETABLISSEMENT LA

PERFORMANCE PRIVEE شركة 
ذات املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي الدار 
الب6ضاء تجزئة الصباح ز قة 17 

رقم 35 س6دي م1من - 20000 الدار 
الب6ضاء املغرب.
تف1يت حصص

رقم التق66د في السجل التجاري 
.163457

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2018 دجنبر) (31 في) املؤرخ 

املصادقة على):

الشاهد) )ة)) الس6د) تف1يت 
اجتماع6ة) حصة  (2.500 الب1ش6خي)
لفائدة)) حصة  (10.000 أصل) من 
الرحم1ني) الرح6م  عبد  )ة)) الس6د)

بتاريخ)31)دجنبر)2018.
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم  (
 26 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

أبريل)2021)تحت رقم)775710.

198I

FLASH ECONOMIE

YANTALA
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

 YANTALA
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
 مقرها اإلجتماعي: 7 إقامة رامي 

،ز قة سبتة ، الطابق الثاني رقم 8 
-  الدارالب6ضاء 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
504309

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (15
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د
YANTALA:تسم6ة الشركة

بإوجاز) الشركة  غرض 
التنظ6م6ة) االستشارات  (:

واالسترات6ج6ة
التدريب والدعم

تنسيب امل1ارد البشرية  6ابة عن)
الغير

إقامة) (7 (: عن1ان املقر االجتماعي)
رامي)،ز قة سبتة)،)الطابق الثاني رقم)

8)-)الدارالب6ضاء
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة
 10.000 الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 Olivier( Vincent( Rémy الس6د)

CHEMIN

درهم) (100 حصة بق6مة) ( ( (100  

للحصة

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء)

وم1اطن مسيري الشركة

 Olivier( Vincent( Rémy الس6د)

 CHEMIN

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 26 بتاريخ) الب6ضاء) بالدار  التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)779977

199I

FLASH ECONOMIE

 HAMINI DRONES
SERVICES

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue(des(Forces(armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 HAMINI DRONES SERVICES

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي دوار 

الفقراء بير الطالب  - 16000 س6دي 

قاسم  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

28857

في) مؤرخ  م1ثق  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (22

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.HAMINI DRONES SERVICES
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أعمال) (: بإوجاز) الشركة  غرض 
الزراع6ة) األرا�سي  وتجهيز  تط1ير 

املختلفة)،
النبات6ة) الصحة  منتجات  نشر 
بدون) طائرات  ب1اسطة  الزراع6ة 

ط6ار
الزراع6ة) األرا�سي  قطع  ق6اسات 

ب1اسطة الطائرات بدون ط6ار
مراقبة ومراقبة املحاص6ل وتقدور)
الغلة ب1اسطة الطائرات بدون ط6ار

األمراض) تف�سي  عن  الكشف 
واإلجهاد املائي وما إلى ذلك ب1اسطة)

الطائرات بدون ط6ار
الج1ي) التص1ير واملسح  عمل6ات 
للتط1ير الحضري والزراعي ب1اسطة)

الطائرات بدون ط6ار.
اإلنشاء)واملشاركة واإلدارة بجم6ع)
لها) التي  أشكالها في جم6ع الشركات 
عالقة مباشرة أو غير مباشرة بهدف)

الشركة
املركبات) جم6ع  تأجير  أو  اقتناء)

لنقل األفراد أو البضائع.
دوار) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
الفقراء)بير الطالب))-)16000)س6دي)

قاسم))املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 90.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 900 ( (: حم6ني) سف6ان  الس6د 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):
عن1ا ه)ا))) حم6ني  سف6ان  الس6د 
زيرارة)) اشتبا ات  املنص1رة  تعاوينة 

16000)س6دي قاسم املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
عن1ا ه)ا))) حم6ني  سف6ان  الس6د 
زيرارة) اشتبا ات  املنص1رة  تعاوينة 

16000))س6دي قاسم املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
 06 بتاريخ) ( االبتدائ6ة بس6دي قاسم)

ماي)2021)تحت رقم)121.

200I

PROXY FINANCE

LUXURIA CONCIERGERIE
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
حل شركة

PROXY FINANCE
 Angle Yaacoub El Mansour Et

 Av(Allal(El(Fassi, Imm 24 (espace
 Assafwa(, 3eme(Etage, Bureau
 N° 23 ، 40000، MARRAKECH

MAROC
 LUXURIA CONCIERGERIE

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 
الشريك ال1ح6د)في ط1ر التصف6ة)
وعن1ان مقرها اإلجتماعي شارع 

عبد الكريم الخطابي عمارة هدى 
شقة رقم 4 ج6ليز مراكش املغرب - 

40000 مراكش  املغرب.
حل شركة

رقم التق66د في السجل التجاري 
.78027

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر) (2021 أبريل) (26 في) املؤرخ 
ذات مسؤول6ة محدودة) حل شركة 
 LUXURIA ال1ح6د) الشريك  ذات 
رأسمالها) مبلغ  ( (CONCIERGERIE
مقرها) وعن1ان  درهم  (100.000
اإلجتماعي شارع عبد الكريم الخطابي)
عمارة هدى شقة رقم)4)ج6ليز مراكش)
املغرب) ( مراكش) (40000 (- املغرب)
الخسارة) في  اإلستمرار  (: ل)  ت6جة 

وٱنعدام الربح.
و حدد مقر التصف6ة ب شارع عبد)
شقة) هدى  عمارة  الخطابي  الكريم 
رقم)4)ج6ليز مراكش املغرب)-)40000 

مراكش))املغرب.)
و عين:

و) الزوين  ( رض1ان) ( الس6د)ة))
 75016 كال6لي) 25ز قة  ( عن1ا ه)ا))
باريس فرنسا)75000))باريس))فرنسا)

كمصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخ1لة  الصالح6ات  على 
و) العق1د  تبل6غ  محل  و  املخابرة 

ال1ثائق املتعلقة بالتصف6ة):)-

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
ماي) (27 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2021)تحت رقم)6514.

201I

smaticomp

ANNANI TRANS
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تف1يت حصص

smaticomp
 angle(bd(emile(zola(et(rue(rethel

 N 20 7eme(étage -، 20300،
casablanca maroc

ANNANI TRANS شركة ذات 
املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي 21 تجزئة 
وفا 2 الطابق 3 - 28810 املحمدوة 

املغرب.
تف1يت حصص

رقم التق66د في السجل التجاري 
.26437

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2021 ماي) (21 في) املؤرخ 

املصادقة على):
عناني) ( او1ب) )ة)) الس6د) تف1يت 
أصل) من  اجتماع6ة  حصة  (2.600
)ة)) الس6د) ( لفائدة) حصة  (2.600

العربي عناني بتاريخ)21)ماي)2021.
عناني) ت1ف6ق  )ة)) الس6د) تف1يت 
أصل) من  اجتماع6ة  حصة  (2.600
)ة)) الس6د) ( لفائدة) حصة  (2.600

العربي عناني بتاريخ)21)ماي)2021.
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم  (
27)ماي) االبتدائ6ة باملحمدوة))بتاريخ)

2021)تحت رقم)1264.

202I

أسماء)م6دوا

FAJR BUILDING
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

أسماء م6دوا
شارع صه6ب الرومي بل1ك 39 الرقم 

20 البر 1�سي الب6ضاء، 20000، 
الب6ضاء املغرب

FAJR BUILDING شركة ذات 
املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي اقامة 
التقدم ج ش 2-17 الطابق التاني 
البر 1�سي  - 20000 الدارالب6ضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

491179
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القا 1ن) (2021 فبراور) (05
املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
 FAJR (: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BUILDING
بناء) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

مط1ري العقارات.
اقامة) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
التاني) الطابق  (2-17 ش) ج  التقدم 
الدارالب6ضاء) (20000 (- ( البر 1�سي)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:
 50 ( (: الس6د مصطفى الصغراني)

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
 25 ( (: الس6د محمد شكري محب)

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
 25 ( (: الصغراني) ف1زية  الس6دة 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):
الصغراني) مصطفى  الس6د 
عن1ا ه)ا))اقامة طارق ج1هرة عمارة)
339)س6دي م1من الب6ضاء) رقم) (22

20000)الدارالب6ضاء)املغرب.
الصغراني) ف1زية  الس6دة 
أ) عمارة  الك1تر  اقامة  عن1ا ه)ا))
 20000 الب6ضاء) م  س  (6 رقم) (75

الدارالب6ضاء)املغرب.
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محب) شكري  محمد  الس6د 

أ) عمارة  الك1تر  اقامة  عن1ا ه)ا))
 20000 الب6ضاء) م  س  (6 رقم) (75

الدارالب6ضاء)املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

الصغراني) مصطفى  الس6د 

عن1ا ه)ا))اقامة طارق ج1هرة عمارة)
339)س6دي م1من الب6ضاء) رقم) (22

20000)الدارالب6ضاء)املغرب

محب) شكري  محمد  الس6د 

أ) عمارة  الك1تر  اقامة  عن1ا ه)ا))
 20000 الب6ضاء) م  س  (6 رقم) (75

الدارالب6ضاء)املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

(- بتاريخ) ( الب6ضاء) بالدار  التجارية 

تحت رقم)766698.

203I

CONCILIUM EXPERTISE

MYREK
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

CONCILIUM EXPERTISE

9, ز قة م1�سى ابن  صير، الطابق 

الخامس، شقة رقم  ،18 غ1تيي 

الدار الب6ضاء ، 20060، الدار 

الب6ضاء املغرب

MYREK شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي ز قة اب1 
زاود الدادو�سي، رقم ، 9املعاريف 

الدار الب6ضاء 20060 الدار الب6ضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

504797

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (10

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MYREK
منظم) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

خدمات التسل6ة والترف6ه.
ز قة اب1) (: عن1ان املقر االجتماعي)
9املعاريف) (، رقم) الدادو�سي،) زاود 
20060)الدار الب6ضاء) الدار الب6ضاء)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: هند) الشراوبي  الس6دة 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):
عن1ا ه)ا)) هند  الشراوبي  الس6دة 
الدار) (7 ش) (4 ط) الفرابي  ز قة  (10
الب6ضاء) الدار  (20000 الب6ضاء)

املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
عن1ا ه)ا)) هند  الشراوبي  الس6دة 
الدار) (7 ش) (4 ط) الفرابي  ز قة  (10
الب6ضاء) الدار  (20000 الب6ضاء)

املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
 31 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)780506.

204I

CONCILIUM EXPERTISE

 CENTRE D AFFAIRE MY
ADVISOR

شركة ذات املسؤول6ة املحدودة
تف1يت حصص

CONCILIUM EXPERTISE
9, ز قة م1�سى ابن  صير، الطابق 
الخامس، شقة رقم  ،18 غ1تيي 
الدار الب6ضاء ، 20060، الدار 

الب6ضاء املغرب

 CENTRE D AFFAIRE MY

ADVISOR شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي ز قة اب1 

زاود الدادو�سي، رقم ، 9املعاريف،  - 

20330 الدار الب6ضاء املغرب.

تف1يت حصص
رقم التق66د في السجل التجاري 

.448751

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2021 ماي) (24 في) املؤرخ 

املصادقة على):

ابراه6م رايس) )ة)) تف1يت الس6د)

الفني)200)حصة اجتماع6ة من أصل)

وديع) )ة)) الس6د) ( 700)حصة لفائدة)

االومغاري بتاريخ)24)ماي)2021.

او1ب احيزون)) )ة)) تف1يت الس6د)

أصل) من  اجتماع6ة  حصة  (300

وديع) )ة)) الس6د) ( 300)حصة لفائدة)

االومغاري بتاريخ)24)ماي)2021.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم  (

 31 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)780508.

205I

STE(SMART(TAX(&(AUDIT

STE MCM SERVICES
إعالن متعدد القرارات

STE(SMART(TAX & AUDIT

 DOUAR OULED TALEB,

 LOTISSEMENT ASSAKANE AL

 ANIKE CENTRE DIAMAND

 2EME(ETG(N°8، 20610،

CASABLANCA MAROC

STE MCM SERVICES «شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة ذات الشريك 

ال1ح6د»

وعن1ان مقرها االجتماعي: اقامة 

الفتح 217 شارع براه6م الروداني 

الطابق االول رقم 3 - 20380 الدار 

الب6ضاء املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»

رقم التق66د في السجل التجاري: 

.408069

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)22)أبريل)2021

تم اتخاذ القرارات التال6ة:)

قرار رقم)1:)الذي ونص على ماولي:)

اعم1) الحم6د  عبد  الس6د  تف1يت 

100)حصة لفائدة الس6د جالل اوت)

واكريم)

قرار رقم)2:)الذي ونص على ماولي:)

الحم6د) الس6د عبد  املسير  استقالة 

ووح6د) تسم6ة مسير جدود  و  اعم1 

الس6د جالل اوت واكريم

وتبعا لذلك تم تعدول مقتض6ات)

النظام األسا�سي التال6ة:)

بند رقم)7:)الذي ونص على ماولي:)

درهم) (10.000 الشركة) راسمال 

 100 بق6مة) حصة  (100 الى) مقسم 

درهم للحصة ال1احدة.)الس6د جالل)

اوت واكريم)100)حصة.

بند رقم)31:)الذي ونص على ماولي:)

واكريم) اوت  جالل  الس6د  تسم6ة 

مسير الشركة لفترة غير محددة.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 24 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)779423.

206I

AIT RAZOUK  MOULOUD  

 STE AMARIR TRANS SARL

AU
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د

تأسيس شركة

AIT(RAZOUK  MOULOUD

 N 14  2 EME(ETAGE  AV

 YOUSSEF(IBN(TACHFINE  SETTI

 MASSOUDA(SEFROU ، 31000،

SEFROU Maroc

  STE AMARIR TRANS SARL AU

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
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وعن1ان مقرها اإلجتماعي 14 شارع  

و1سف ابن تاشفين صفرو  - 31000 

صفرو املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

3303

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (08

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

 STE (: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

. AMARIR TRANS SARL AU

:) قل) بإوجاز) الشركة  غرض 

والدولي.اشغال) ال1طني  البضائع 

مختلفة.االستيراد والتصدور..

14)شارع)) عن1ان املقر االجتماعي):)

و1سف ابن تاشفين صفرو))-)31000 

صفرو املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: لعرو�سي) عزيز  الس6د 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):

عن1ا ه)ا)) لعرو�سي  عزيز  الس6د 

دوار اعرصن لعن1صر صفرو)31000 

صفرو املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

عن1ا ه)ا)) لعرو�سي  عزيز  الس6د 

دوار اعرصن لعن1صر صفرو)31000 

صفرو املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

أبريل) (23 بتاريخ) ( االبتدائ6ة بصفرو)

2021)تحت رقم)108/2021.

207I

ADILMAHJOUBI

FEZ FANCY TOURS
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تقل6ص هدف الشركة

ADILMAHJOUBI
 AV(HASSAN(II 24 AV 24
 HASSAN(II، 30000، FES

MAROC
FEZ FANCY TOURS  شركة ذات 
مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د
وعن1ان مقرها االجتماعي رقم 37 
ك تجزئة الحدوقة تغات فاس رقم 
37 ك تجزئة الحدوقة تغات فاس 

30000  فاس املغرب.
تقل6ص هدف الشركة

رقم التق66د في السجل التجاري 
59991

ال1ح6د) الشريك  قرار  بمقت�سى 
2021)تم حذف) 04)مارس) املؤرخ في)
األنشطة التال6ة من نشاط الشركة)

الحالي):
 قل املسافرين.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
أبريل) (06 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2021)تحت رقم)1668.

208I

AMDE

LES MAITRES BATISSEURS
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

AMDE
 ANGLE RUE SOUMAYA ET BD
 ABDELMOUMEN ، 20000،

CASABLANCA MAROC
  LES MAITRES BATISSEURS

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 
الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي ز قة 
سم6ة،اقامة شهرزاد 3، الطابق 

5،رقم 22،النخ6ل  - 20340 
،الدارالب6ظاء  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 

397713

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القا 1ن) (2018 فبراور) (28

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

 LES (: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

. MAITRES BATISSEURS

أشغال) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

البناء،)أشغال مختلفة.

ز قة) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 

الطابق) (،3 شهرزاد) سم6ة،اقامة 

 20340 (- ( 22،النخ6ل) 5،رقم)

،الدارالب6ظاء))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

سف6اني) ودغيري  و1سف  الس6د 

درهم) (100 بق6مة) حصة  (1.000   :

للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):

سف6اني) ودغيري  و1سف  الس6د 

ت1ل1ز) (20000 فرنسا) عن1ا ه)ا))

فرنسا.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

سف6اني) ودغيري  و1سف  الس6د 

عن1ا ه)ا))فرنسا)20000)ت1ل1ز فرنسا

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

(- بتاريخ) ( الب6ضاء) بالدار  التجارية 

تحت رقم)-.

209I

H.MANAGEST

BLACK COFFEE HOUSE
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

H.MANAGEST

 AVENUE KENNEDY IMM

 ESSALAM(APPT(N° 07 ، 46000،

SAFI MAROC

BLACK COFFEE HOUSE شركة 

ذات املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي الطابق 

السفلي رقم 16 ز قة مل6ل6ة عمارة 
رقم 09 اقامة الدوحة  - 46000 

اسفي املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

10507

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2020 و1 16) (23

املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

 BLACK(:(اإلقتضاء)بمختصر تسم6تها

.COFFEE HOUSE

-)مقهى و) (: غرض الشركة بإوجاز)

مطعم

العمل6ات) جم6ع  عامة  بصفة  و 

املتعلقة بشكل مباشر او غير مباشر)

باغراض الشركة)..

الطابق) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
مل6ل6ة عمارة) ز قة  (16 السفلي رقم)
 46000 (- ( الدوحة) اقامة  (09 رقم)

اسفي املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

500)حصة) ( (: الس6د وديع صبري)

بق6مة)100)درهم للحصة).

الس6دة م6نة بنب1 1):))500)حصة)

بق6مة)100)درهم للحصة).
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والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (
وصفات وم1اطن الشركاء):

عن1ا ه)ا)) صبري  وديع  الس6د 
ل1ريني)) تجزىة  االقح1ان  ز قة  (14

46000)اسفي املغرب.
عن1ا ه)ا)) ( بنب1 1) م6نة  الس6دة 
 46000 حي الرزازفة جمعة اسح6م)

اسفي املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
 14 الس6د وديع صبري عن1ا ه)ا))
ز قة االقح1ان تجزىة ل1ريني)46000 

اسفي املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
و1ل16ز) (08 بتاريخ) ( االبتدائ6ة بآسفي)

2020)تحت رقم)479.

210I

KTS CONSEIL

 LIMOUN PRESTIGE ET
SERVICES

شركة ذات املسؤول6ة املحدودة
تأسيس شركة

KTS CONSEIL
 Angle(Immam(Chafii(et(Rue(My
 Hassan(Premier, Jnane(El(Harti,
 N° 55, Complexe(Commercial

 Kawkab, Guéliz، 40000،
MARRAKECH MAROC
 LIMOUN PRESTIGE ET

SERVICES  شركة ذات املسؤول6ة 
املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي حي ازبزط 
، درب املعدا رقم 8 - مدونة مراكش. 

- 40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

114689
في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (20
املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

 LIMOUN PRESTIGE ET  :

. SERVICES

-مشغل) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

دار الض6افة أو رياض.

.

عن1ان املقر االجتماعي):)حي ازبزط)

،)درب املعدا رقم)8)-)مدونة مراكش.)

- 40000)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

ماري) روز  هلين  ازاب6ل  الس6دة 

روبير):))500)حصة بق6مة)100)درهم)

للحصة).

 500 ( (: ( جرو د) باسكال  الس6د 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):

الس6د ازاب6ل هلين روز ماري روبير)

 69001 ت1ل1زان) ساحة  عن1ا ه)ا))

ل16ن فرنسا))69001))ل16ن))فرنسا).

الس6د باسكال جرو د))عن1ا ه)ا))

ل16ن فرنسا)) (69001 ساحة ت1ل1زان)

69001))ل16ن))فرنسا).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

ماري) روز  هلين  ازاب6ل  الس6دة 

ت1ل1زان) ساحة  عن1ا ه)ا)) روبير 

ل16ن)) ( (69001 ( ل16ن فرنسا) (69001

فرنسا)

الس6د باسكال جرو د عن1ا ه)ا))

ل16ن فرنسا)) (69001 ساحة ت1ل1زان)

69001))ل16ن))فرنسا)

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (07 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2021)تحت رقم)183868.

211I

FIDU.PRO CONSULTING

ARCHI NOUR
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

FIDU.PRO CONSULTING
ملتقى شارع ام6ل زوال و ز قة غ6ثل 
الطابق11 رقم 29  الدار الب6ضاء ، 

0، الدار الب6ضاء املغرب
ARCHI NOUR شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة
وعن1ان مقرها اإلجتماعي شارع ام6ل 
زوال و ز قة غ6تل طابق 11رقم 29 
الدار الب6ضاء - 0000 الدار ال6ضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

499279
في) مؤرخ  م1ثق  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 وناور) (02
املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
 ARCHI(:(اإلقتضاء)بمختصر تسم6تها

.NOUR
اعمال) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

مختلفة و البناء.
شارع) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
11رقم) ام6ل زوال و ز قة غ6تل طابق)
الدار) (0000 (- الب6ضاء) الدار  (29

ال6ضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
الس6د و1نس غريني):))500)حصة)

بق6مة)100)درهم للحصة).
 500 ( (: الريحاني) العربي  الس6د 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
 50.000 (: غريني) و1نس  الس6د  (

بق6مة)100)درهم.
 50.000 (: الس6د العربي الريحاني)

بق6مة)100)درهم.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وصفات وم1اطن الشركاء):

عن1ا ه)ا)) غريني  و1نس  الس6د 
اكادور) سالمة  رقم12حي  (902 ز قة)

0000)ااكادور املغرب.
الس6د العربي الريحاني عن1ا ه)ا))
دوار اوالد اعمر اوالد ب1علي ال1اد قلعة)
السراغنة) قلعة  ( (0000 السراغنة)

املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
عن1ا ه)ا)) غريني  و1نس  الس6د 
اكادور) سالمة  رقم12حي  (902 ز قة)

0000)ااكادور املغرب
الس6د االعربي الريحاني عن1ا ه)ا))
ال1اد) ب1علي  اوالد  اعمر  اوالد  دوار 
قلعة) ( (00000 السراغنة) قلعة 

السراغنة املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
(- بتاريخ) ( الب6ضاء) بالدار  التجارية 

تحت رقم)-.

212I

CABINET OUASSI

AXIOTALENTS
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

قفل التصف6ة

CABINET OUASSI
عمارة ك1مرزيد شارع الحرية طابق 
االول مكتب رقم 3 املدونة الجدودة 

، 46000، اسفي املغرب
AXIOTALENTS شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة
وعن1ان مقرها اإلجتماعي : 13 مكرر 
ز قة اريحة تجزئة القدس - 46000 

اسفي املغرب.
قفل التصف6ة

رقم التق66د في السجل التجاري : 
.10293

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر) (2021 أبريل) (16 في) املؤرخ 
ذات) شركة  (AXIOTALENTS حل)
رأسمالها) مبلغ  املحدودة  املسؤول6ة 
مقرها) وعن1ان  درهم  (100.000
اريحة) ز قة  مكرر  (13 اإلجتماعي)
اسفي) (46000 (- القدس) تجزئة 

املغرب  ت6جة ملشاكل مادوة).
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و عين:

الس6د)ة))بن الشرع))عبد الرزاق و)

عن1ا ه)ا))تجزئة باشك1 عمارة ال1احة)

دج د)1)طابق)1)شقة أ)))20000)الدار)

الب6ضاء)املغرب كمصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمع6ة الختام6ة)
13)مكرر) 2021)وفي) 16)أبريل) بتاريخ)
 46000 (- ز قة اريحة تجزئة القدس)

اسفي املغرب.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

أبريل) (28 بتاريخ) ( بآسفي) االبتدائ6ة 

2021)تحت رقم)435.

213I

 CABINET FISCALE ET COMPTABLE DE

KHEMISSET

ELHOUADIF
مجم1عة ذات النفع االقتصادي

تأسيس شركة

 CABINET FISCALE ET

COMPTABLE DE KHEMISSET

33 شارع س6دي محمد ، 15000، 

الخميسات املغرب

ELHOUADIF مجم1عة ذات النفع 

االقتصادي

وعن1ان مقرها اإلجتماعي دوار اوت 

لحسن الح1ادوف كنزرة اوت ودون 

الخميسات  - 15003 الخميسات 

املغرب

تأسيس مجم1عة ذات النفع 

االقتصادي 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

29057

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القا 1ن) (2020 و1ل16ز) (22

النفع) ذات  ملجم1عة  األسا�سي 

االقتصادي باملميزات التال6ة:

ذات) مجم1عة  (: الشركة) شكل 

النفع االقتصادي.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ELHOUADIF

غرض الشركة بإوجاز):)األستغالل)

الغاب1ي.

:)دوار اوت) عن1ان املقر االجتماعي)
لحسن الح1ادوف كنزرة اوت ودون)
الخميسات) (15003 (- ( الخميسات)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):
عن1ا ه)ا)) الح6اني  عماد  الس6د 
دوار اوت راح1 الح1ادوف كنزرة اوت)

ودون)15003)الخميسات املغرب.
احيزون) االله  عبد  الس6د 
دوار اوت راح1 الح1ادوف) عن1ا ه)ا))
كنزرة اوت ودون)15003)الخميسات)

املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
عن1ا ه)ا)) الح6اني  عماد  الس6د 
دوار اوت راح1 الح1ادوف كنزرة اوت)

ودون)15003)الخميسات املغرب
احيزون) االله  عبد  الس6د 
دوار اوت راح1 الح1ادوف) عن1ا ه)ا))
كنزرة اوت ودون)15003)الخميسات)

املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
 10 بتاريخ) ( بالخميسات) االبتدائ6ة 

غشت)2020)تحت رقم)463.

214I

FIDU ALIMTYAZ

STE RIHAB SAISS SARL
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

FIDU ALIMTYAZ
13َ ز قة ، عبد الكريم بن جل1ن  

مكاتب أشرف،  مكتب  14 الطابق  
FES MAROC ،30000 ، 2  فاس
STE RIHAB SAISS SARL  شركة 

ذات املسؤول6ة املحدودة
وعن1ان مقرها اإلجتماعي رقم 100 
الطابق االول قطعة اله1اء النقي 

شارع البساتين طريق س6دي حرازم 
فاس  - 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 
املحدودة 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
68007

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (21
املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
 STE (: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

. RIHAB SAISS SARL
منعش) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

عقاري)-ب6ع وشراء)االرا�سي).
عن1ان املقر االجتماعي):)رقم)100 
النقي) اله1اء) قطعة  االول  الطابق 
شارع البساتين طريق س6دي حرازم)

فاس))-)30000)فاس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 350 ( (: أحمد) الخدوري  الس6د 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
 300 ( (: الس6د الحسناوي محمد)

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
((: ( الذهبي) املختار  محمد  الس6د 
350)حصة بق6مة)100)درهم للحصة)
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):
الس6د الخدوري أحمد عن1ا ه)ا))
صفرو) طريق  (4 ال1فاء) تجزئة  (111

فاس))30000)فاس املغرب.
محمد) الحسناوي  الس6د 
ز قة) بنزرت  شارع  (9 عن1ا ه)ا))
النرويج الزه1ر)2)فاس))30000)فاس)

املغرب.
الذهبي)) املختار  محمد  الس6د 
 353 رقم) الرياض  تجزئة  عن1ا ه)ا))
النرجس فاس))30000)فاس املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (
وم1اطن مسيري الشركة:

الس6د الخدوري أحمد عن1ا ه)ا))
صفرو) طريق  (4 ال1فاء) تجزئة  (111

فاس))30000)فاس املغرب)

محمد) الحسناوي  الس6د 

ز قة) بنزرت  شارع  (9 عن1ا ه)ا))

النرويج الزه1ر)2)فاس))30000)فاس)

املغرب

الذهبي)) املختار  محمد  الس6د 

 353 رقم) الرياض  تجزئة  عن1ا ه)ا))

النرجس فاس))30000)فاس املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

التجارية بفاس))بتاريخ)26)ماي)2021 

تحت رقم)2537.

215I

TGE FIDUS

TGE FIDUS
إعالن متعدد القرارات

TGE FIDUS

شارع الزرقط1ني كمال بارك سا تر 

عمارة B رقم 39 الطابق 6 ، 28810، 

املحمدوة املغرب

TGE FIDUS «شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة»

وعن1ان مقرها االجتماعي:  168 

حي ال1حدة الطابق 1 - - املحمدوة 

املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»

رقم التق66د في السجل التجاري: 

.12459

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)17)فبراور)2021

تم اتخاذ القرارات التال6ة:)

الذي ونص على) قرار رقم واحد:)

تح1يل مقر الشركة إلى كمال) ماولي:)

بارك سنتر عمارة ب الطابق)6)مكتب)

39)املحمدوة

الذي ونص على) اثنان:) قرار رقم 

رفع راسمال الشركة بإضافة) ماولي:)

طريق) عن  جدودة  حصة  (4000

ل6صل إلى) الحساب الجاري للشركاء)

500.000,00)درهم

على) ونص  الذي  ثالتة:) رقم  قرار 

اعمال) نشاط  على  تشط6ب  ماولي:)

مختلقة وخدمات ال6د العاملة
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ونص) الذي  اربعة:) رقم  قرار 

للشكل) خطا  استدراك  ماولي:) على 
القا 1ني للشركة))في السجل التجاري)

شركة دات املسؤول6ة املحدودة بدل)

املحدودة) املسؤول6ة  دات  شركة 

للشريك ال1ح6د)

وتبعا لذلك تم تعدول مقتض6ات)

النظام األسا�سي التال6ة:)

الشركة:) غرض  ثالثة  رقم  بند 

محاسب) ماولي:) على  ونص  الذي 

معتمد

بند رقم اربعة مقر الشركة:)الذي)

الزقرط1ني) شارع  ماولي:) على  ونص 

 6 كمال بارك سنتر عمارة ب الطابق)

مكتب)39)املحمدوة

ونص) الذي  سبعة:) رقم  بند 

الشركة) راسمال  مبلغ  ماولي:) على 

 5000 مقسمة) درهم  (500.000,00

حصة كالتلي:الس6د))عزالدون ب1الهنا))

2500)حصة  قدوة والس6دة)) ومتلك)

حصة) (2500 تمتلك) ( ب1زيد خدوجة)

تقدوة

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

10)ماي) االبتدائ6ة باملحمدوة))بتاريخ)

2021)تحت رقم)1130.

216I

LE PREMIER CONSEIL

AGATIP
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تح1يل املقر االجتماعي للشركة

LE PREMIER CONSEIL

 APPT 23 3°ETAGE(IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY

 MENARA(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC

AGATIP  شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي مركز 

االعمال منارة ز قة عبد هللا ابن 

واسين رقم 5 الطابق االول املكتب 

رقم 4 - 40000 مراكش املغرب.

تح1يل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التق66د في السجل التجاري 

.106221

ال1ح6د) الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في)17)دجنبر)2020)تم))تح1يل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

ز قة عبد هللا) منارة  االعمال  «مركز 
االول) الطابق  (5 رقم) واسين  ابن 

مراكش) (40000  -  4 رقم) املكتب 
 308 رقم) «تجزئة700) إلى) املغرب»)

الع16ن)-)70000)الع16ن))املغرب».

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

أبريل) (13 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2021)تحت رقم)112934.

217I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT(&(CONSEILS

 NORTH GRAINS AND

CEREALS COMPANY
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

 CABINET ABID EXPERTISE

 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS

 N° 45 AV(HASSAN(II(IMM

 TOUR(RMA(APPT 102 ، 30000،

FES MAROC

 NORTH GRAINS AND CEREALS

COMPANY شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي مكتب رقم 

7 الطابق األر�سي Z138 الجنان عين 

الشقف فاس - 36122 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

67933

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (27

املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

 NORTH GRAINS AND CEREALS

.COMPANY

ب6ع) (- (: بإوجاز) الشركة  غرض 

الحب1ب و القطاني بالجملة

-) قل السلع و البضائع

-)علف املاش6ة بجم6ع أ 1اعه.

مكتب) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
رقم)7)الطابق األر�سي)Z138)الجنان)

فاس) (36122 (- فاس) الشقف  عين 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

الس6د سع6د ب1درقة):))550)حصة)

بق6مة)100)درهم للحصة).

 150 ( (: الس6د اسماع6ل ب1درقة)

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

 150 ( (: الس6د عبد اإلاله ب1درقة)

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

الس6د حسن ب1درقة):))150)حصة)

بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):

عن1ا ه)ا)) ب1درقة  سع6د  الس6د 

حي) هللا  عبد  بن  عالل  شارع  (10

القدس)30000)فاس املغرب.

ب1درقة) اسماع6ل  الس6د 

عن1ا ه)ا))10)شارع عالل بن عبد هللا)

حي القدس)30000)فاس املغرب.

ب1درقة) اإلاله  عبد  الس6د 

عن1ا ه)ا))10)شارع عالل بن عبد هللا)

حي القدس)30000)فاس املغرب.

عن1ا ه)ا)) ب1درقة  حسن  الس6د 

حي) هللا  عبد  بن  عالل  شارع  (10

القدس)30000)فاس املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

عن1ا ه)ا)) ب1درقة  سع6د  الس6د 

حي) هللا  عبد  بن  عالل  شارع  (10

القدس)30000)فاس املغرب

ب1درقة) اسماع6ل  الس6د 
عن1ا ه)ا))10)شارع عالل بن عبد هللا)

حي القدس)30000)فاس املغرب
ب1درقة) اإلاله  عبد  الس6د 
عن1ا ه)ا))10)شارع عالل بن عبد هللا)

حي القدس)30000)فاس املغرب
عن1ا ه)ا)) ب1درقة  حسن  الس6د 
حي) هللا  عبد  بن  عالل  شارع  (10

القدس)30000)فاس املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
التجارية بفاس))بتاريخ)21)ماي)2021 

تحت رقم)2472.

218I

LE PREMIER CONSEIL

MOUNTAIN LODGES
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE(IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC
MOUNTAIN LODGES شركة 
ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
وعن1ان مقرها اإلجتماعي مركز امل6ل 
اسني عمالة الح1ز مراكش - 40000 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
113593

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القا 1ن) (2021 مارس) (08
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MOUNTAIN LODGES
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*صاحب) (: غرض الشركة بإوجاز)
 زل

*مشغل مكمن)ج6ت)

املهرجا ات) الحفالت  *منظم 

واللقاءات.

مركز) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 

(- امل6ل اسني عمالة الح1ز مراكش)

40000)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

القا�سي) اوت  حم6د  الس6د 

درهم) (100 بق6مة) حصة  (1.000   :

للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):

القا�سي) اوت  حم6د  الس6د 

اسني) امل6ل  ارمد  دوار  عن1ا ه)ا))

مراكش)40000)مراكش املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

القا�سي) اوت  حم6د  الس6د 

اسني) امل6ل  ارمد  دوار  عن1ا ه)ا))

مراكش)40000)مراكش املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

أبريل) (12 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2021)تحت رقم)122885.

219I

دو1ان الت1ث6ق بنجل1ن بنقاسم محمد

RELAIS ET DEMEURES SARL
إعالن متعدد القرارات

دو1ان الت1ث6ق بنجل1ن بنقاسم 

محمد
38 مكرر شارع محمد السالوي 

الطابق 3 م ج ، 30000، فاس 

املغرب

 RELAIS ET DEMEURES SARL

«شركة ذات املسؤول6ة املحدودة»

وعن1ان مقرها االجتماعي: 18/16 

حي الزيات درب بنس1دة  املدونة 

العت6قة فاس 30000 فاس املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»

رقم التق66د في السجل التجاري: 

.25399

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)28)شتنبر)2020

تم اتخاذ القرارات التال6ة:)

قرار رقم)1:)الذي ونص على ماولي:))

عقد هبة لتف1يت حصص

قرار رقم)2:)الذي ونص على ماولي:)

عقد هبة لتف1يت حصص

وتبعا لذلك تم تعدول مقتض6ات)

النظام األسا�سي التال6ة:)

بند رقم)1:)الذي ونص على ماولي:)))

هبة حصص من طرف الس6د ادريس)

سيرول) ر�سى  الس6د  لفائدة  فص6ح 

من) حصة  ب56466) تقدر  فص6ح 

اصل)145500)حصة

بند رقم)2:)الذي ونص على ماولي:)

هبة حصص من طرف الس6د ادريس)

واسمين) الس6دة  لفائدة  فص6ح 

س6لين فص6ح تقدر ب)28234)حصة)

من اصل)145500)حصة)

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

25) 1 بر) بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2020)تحت رقم)3326.

220I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT(&(CONSEILS

AL ITKAN GRAINS
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

ت1س6ع نشاط الشركة)

 CABINET ABID EXPERTISE

 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS

 N° 45 AV(HASSAN(II(IMM

 TOUR(RMA(APPT 102 ، 30000،

FES MAROC

AL ITKAN GRAINS شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها االجتماعي أح1از 

فاس دوار السجع فاس 30000 

فاس املغرب.

ت1س6ع نشاط الشركة

رقم التق66د في السجل التجاري 

.59331

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2021 أبريل) (08 في) املؤرخ 

نشاط) إلى  التال6ة  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):

- قل السلع و البضائع

-)علف املاش6ة بجم6ع أ 1اعه.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم  (

التجارية بفاس))بتاريخ)21)ماي)2021 

تحت رقم)2469.

221I

ADVISORIS

STRATFIELD SARL
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

ADVISORIS

 Quartier(des(hôpitaux,

 N°5 avenue(des(pléiades

 résidence(IMRANE(RDC(APPT

 B1, Casablanca ، 20100،

CASABLANCA MAROC

STRATFIELD SARL شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي كازا مارينا 

بيزنس سنتر ، كريستال تاور 1 ، 

الطابق العاشر ، ب1ل6فارد امل1حدون 

- 20000 الدار الب6ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 

رقم التق66د في السجل التجاري : 

503089

في) مؤرخ  م1ثق  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القا 1ن) (2021 مارس) (01

املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.STRATFIELD SARL

دراسة) (: بإوجاز) الشركة  غرض 
حل1ل) ودمج  وتط1ير  وتصم6م 

التكن1ل1ج6ة) واألجهزة  البرمج6ات 

والرقم6ة واملبتكرة وجم6ع الخدمات)

املرتبطة بها.)وتقدوم الدعم واملش1رة)

للشركات واإلدارات في مجال التميز)

التشغ6لي.).

عن1ان املقر االجتماعي):)كازا مارينا)

(، (1 تاور) كريستال  (، سنتر) بيزنس 
الطابق العاشر)،)ب1ل6فارد امل1حدون)

- 20000)الدار الب6ضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

1.000.000)درهم،)مقسم كالتالي:

 INDUSTRICOM الشركة)

بق6مة) حصة  (EVENT :  5.000

500.000)درهم للحصة).

  GREEN OPENLAB : الشركة)

5.000)حصة بق6مة)500.000)درهم)

للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):

 INDUSTRICOM الشركة)

الزاوية بين شارع) عن1ا ه)ا)) (EVENT

الطابق) واق1ت  اللة  والشارع  العرار 
الب6ضاء) الدار  (20000  19 رقم) (7

املغرب.

 GREEN OPENLAB الشركة)

الك6ل1) االر�سي  الطابق  عن1ا ه)ا))

طريق صفرو دوار ع16ن السمار) (16

الدار) (31000 اغ1را) ت.أغبال1 

الب6ضاء)املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

الس6د هشام الرح16ي عن1ا ه)ا))

الزاوية بين شارع العرار والشارع اللة)
 20000  19 رقم) (7 الطابق) واق1ت 

الدار الب6ضاء)املغرب

الس6د محمد أمين زروق عن1ا ه)ا))

طريق) (16 الك6ل1) االر�سي  الطابق 

صفرو دوار ع16ن السمار ت.أغبال1)

اغ1را)31000)الدار الب6ضاء)املغرب
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باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 17 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)778487.

223I

BASMA HOLDING

BASMA HOLDING

شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تح1يل املقر االجتماعي للشركة

BASMA HOLDING

 N°15, 1 er(étage(de »

 l’immeuble « LES(DUNES »

 lotissement « La(Colline » lot

 n° 31, Casablanca(Casablanca-

 Maroc، 20000، CASABLANCA

MAROC

BASMA HOLDING شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي 3 ز قة 

أوت أورير شارع م1الي و1سف الدار 

الب6ضاء - 20000 الدار الب6ضاء 

املغرب.

تح1يل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التق66د في السجل التجاري 

.426715

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)13)أبريل)2021)تم))تح1يل))

املقر االجتماعي الحالي للشركة من)«3 

ز قة أوت أورير شارع م1الي و1سف)

الدار الب6ضاء)-)20000)الدار الب6ضاء)

األول) الطابق  (15 «رقم) إلى) املغرب»)

 LA ( -)تجزئة) (LES DUNES من املبنى)

COLLINE)-)عدد)31)الدار الب6ضاء)-)

20000)الدار الب6ضاء))املغرب».

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 24 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)19069.
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’Entreprise(assisstance(*ENTASS*

AGROHM CONSULTING
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

 Entreprise assisstance*

‹*ENTASS

 ongle(rue(berkane(et(melila ،

60000، oujda(maroc

 AGROHM CONSULTING

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي 75 ز قة 

أطلس وجدة - 60000 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 

37365

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (11

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AGROHM CONSULTING

(: بإوجاز) الشركة  غرض 

 ÉTUDE RECHERCHE ET-

 DÉVELOPPEMENT DANS LE

SECTEUR AGRICOLE

 ÉTUDE ENCADREMENT-

 FORMATION CERTIFICATION

 SUR LES NOUVELLES

.TECHNOLOGIES

ز قة) (75 (: عن1ان املقر االجتماعي)

أطلس وجدة)-)60000)وجدة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: ( سع6د) ماه16  الس6د 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):

عن1ا ه)ا)) ( سع6د) ماه16  الس6د 

تجزئة بالوي رقم)330 60000)وجدة)

املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

عن1ا ه)ا)) إكرام  هادوي  الس6دة 

تجزئة بالوي رقم)330 60000)وجدة)

املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (21 بتاريخ) ( ب1جدة) التجارية 

2021)تحت رقم)1870.

225I

STE NUIDOR SARL

STE NUIDOR SARL
إعالن متعدد القرارات

STE NUIDOR SARL

دوار ج1ادة طريق ب1شطاط س6دي 

وحي ، 60000، وجدة املغرب

STE NUIDOR SARL «شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة»

وعن1ان مقرها االجتماعي: دوار 

ج1ادرة طريق ب1شطاط س6دي وحي  

- 60000 وجدة املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»

رقم التق66د في السجل التجاري: 

.31091

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)10)مارس)2021

تم اتخاذ القرارات التال6ة:)

قرار رقم)1:)الذي ونص على ماولي:)

اعالن وفاة الشريك و املسير جطلي)

مصطفى وت1زيع حصصه على ال1رثة

قرار رقم)2:)الذي ونص على ماولي:)

تع6ين مسير جدود للشركة

على) ونص  الذي  (:3 رقم) قرار 

تخف6ض ق6مة الحصص من) ماولي:)

للحصة) دراهم  (10 الى) 100درهم 

لضرورة التقس6م على ال1رثة

وتبعا لذلك تم تعدول مقتض6ات)
النظام األسا�سي التال6ة:)

بند رقم)7:)الذي ونص على ماولي:)
 90.000 ( الشركة) رأسمال  ( وبلغ)
حصة ذات) (9000 الى) درهم مقسم 
كالتالي:-زينب) م1زعة  ( دراهم) (10
الحصص2625  من  عزيزي  ص6بها 
من) جلطي  ص6بها  حصة-خدوجة 
حصة-املصطفى)) الحصص4250)
الحصص425  من  جلطي  صيبه 
جلطي  صيبه) الرح6م  حصة-عبد 
من الحصص425)حصة-عبد الحق)
الحصص425  من  جلطي  صيبه 
من) جلطي  صيبه  حصة-محمد 
العالي) حصة-عبد  الحصص425)
الحصص425  من  جلطي  صيبه 

حصة.
على) ونص  الذي  (:14 رقم) بند 
تم تع6ين الس6د عزيزي عبد) ماولي:)
و) ( الس6د جطلي كمال) ( (, ( الحف6ظ)
مس6يرون) الحق  عبد  جطلي  الس6د 

للشركة ملدة سنتين
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
ماي) (20 بتاريخ) ( ب1جدة) التجارية 

2021)تحت رقم)1867.

226I

Juristes-Conseils Partners SARL

 AQUACULTURE TO MORE
SARL

شركة ذات املسؤول6ة املحدودة
تأسيس شركة

Juristes-Conseils Partners SARL
 RUE(OUMAIMA(SAYEH - 20
 ETAGE 3-Q.RACINE 20 RUE

OUMAIMA(SAYEH - ETAGE 3-Q.
 RACINE، 20100، CASABLANCA

MAROC
 AQUACULTURE TO MORE
SARL شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة
وعن1ان مقرها اإلجتماعي 52 شارع 

محمد  الزرقط1ني، الطابق 7 ، 
20040 الدار الب6ضاء - 20040 

الدار الب6ضاء املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

503507

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (11

املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

 AQUACULTURE TO MORE

.SARL

غرض الشركة بإوجاز):)-)

تنم6ة ترب6ة األح6اء)املائ6ة البحرية في)

إطار طلبات العروض،

التط1ير والتق66م واالبتكار) (-

األسماك) ترب6ة  مجال  في  والبحث 

في) املنتجة  والرخ1يات  والقشريات 

البيئة البحرية.

والف1اكه) األسماك  ترب6ة  (-

البحرية وإدارة مزارع األح6اء)املائ6ة.

العلم6ة) املعرفة  اكتساب  (-

ودونام6ك6ات) الح6اة  دورات  ح1ل 

وتعلق) ف6ما  الح6ة،) املائ6ة  امل1ارد 

بالنظم الب6ئي التي تعيش ف6ه،

الص6د) وتق66م  إ تاج  (-

البحري من خالل دمج كل من ج1ا ب)
املنبع،)وال س6ما إدارة امل1ارد)،)وطرق)

اإل تاج املرتبطة بترب6ة األح6اء)املائ6ة،)

وج1ا ب تق66م الف1اكه البحرية.

تط1ير الشراكة الصناع6ة) (-

ترب6ة) مجال  في  والتجارية  والتقن6ة 

األح6اء)املائ6ة.

52)شارع) عن1ان املقر االجتماعي):)

(، (7 الطابق) الزرقط1ني،) ( محمد)

20040)الدار الب6ضاء)-)20040)الدار)

الب6ضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:

الس6د حسن السنتي�سي االدري�سي))

درهم) (100 بق6مة) حصة  (900   :

للحصة).

 C O M P L E X E الشركة))

 DE PECHE DU LITTORAL »

حصة) (COPELIT » SARL :  100

بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):

الس6د حسن السنتي�سي االدري�سي))

م1 ا) ف6ال  سير كاس  ز قة  عن1ا ه)ا))

أ فا)20370)الدار الب6ضاء،)املغرب.

 COMPLEXE DE الشركة)

 PECHE DU LITTORAL » COPELIT

 BP. 66 Zone عن1ا ه)ا)) (» SARL

 Industrielle( Laayoune( 70002

الع16ن املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

الس6د حسن السنتي�سي االدري�سي))

م1 ا) ف6ال  سير كاس  ز قة  عن1ا ه)ا))

أ فا)20370)الدار الب6ضاء،)املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 19 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)778936.

227I

FIDICOM

STE CARMATECH
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د

تأسيس شركة

FIDICOM

 AV(ORAN(N° 10 RUE(BERLIN

 ZOHOUR 1 FES(FES، 30000،

FES MAROC

STE CARMATECH شركة ذات 

مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي 52 تجزئة 

السالم طريق صفرو  - 30000 فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 

67995

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (21

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

 STE (: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CARMATECH

تقدوم) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

خدمات علم6ة وتقن6ة متخصصة).

عن1ان املقر االجتماعي):)52)تجزئة)

السالم طريق صفرو))-)30000)فاس)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 50.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: ( امساعد) هشام  الس6د 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):

الس6د هشام امساعد))عن1ا ه)ا))

صفرو)) طريق  السالم  تجزئة  (52

30000)فاس املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

الس6د هشام امساعد عن1ا ه)ا))

صفرو) طريق  السالم  تجزئة  (52

30000)فاس املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

التجارية بفاس))بتاريخ)25)ماي)2021 

تحت رقم)2526.

228I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT(&(CONSEILS

 SOUTH GRAINS AND

CEREALS COMPANY
إعالن متعدد القرارات

 CABINET ABID EXPERTISE

 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS

 N° 45 AV(HASSAN(II(IMM

 TOUR(RMA(APPT 102 ، 30000،

FES MAROC

 SOUTH GRAINS AND CEREALS

COMPANY «شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة»

وعن1ان مقرها االجتماعي: مكتب 

 Z138 رقم 2 الطابق األر�سي رقم

الجنان عين الشقف  - 30000 فاس 

املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»

رقم التق66د في السجل التجاري: 

.58383

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)31)دجنبر)2020

تم اتخاذ القرارات التال6ة:)

قرار رقم)1:)الذي ونص على ماولي:)

رفع رأسمال الشركة)

قرار رقم)2:)الذي ونص على ماولي:)

تثب6ت املقر اإلجتماعي)

قرار رقم)3:)الذي ونص على ماولي:)

ت1س6ع نشاط الشركة)

وتبعا لذلك تم تعدول مقتض6ات)

النظام األسا�سي التال6ة:)

بند رقم)3:)الذي ونص على ماولي:)

في) للشركة  اإلجتماعي  املقر  تثب6ت 

العن1ان التالي):)مكتب رقم)2)الطابق)

عين) الجنان  (z138 رقم) األر�سي 

الشقف.

بند رقم)4:)الذي ونص على ماولي:)

بإضافة) الشركة  نشاط  ت1س6ع 

السلع و) -1) قل  (: التال6ة) األنشطة 

بجم6ع) املاش6ة  علف  (- (2 البضائع)

أ 1اعها.



عدد)5668 - 5)ذو القعدة)1442 )16)و1 16)2021)الجريدة الرسمية   12350

الذي ونص على) (:7 و) (6 بند رقم)
بمبلغ) الشركة  رأسمال  رفع  ماولي:)
درهم») (24162400.00-» قدره)
إلى) درهم») (100000.00-» من) أي 
عن طريق) درهم») (24262400.00-»
إدماج احت6اطي أو أرباح أو عالوات) (:

إصدار في رأس املال.
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
التجارية بفاس))بتاريخ)24)ماي)2021 

تحت رقم)2492.
229I

مقاولة دو باني تفاوض6ة بشريك وح6د

 entreprise DOU BANI
NEGOCE  sarl au

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 
الشريك ال1ح6د

تأسيس شركة

مقاولة دو باني تفاوض6ة بشريك 
وح6د

  exactetudes مقر مكتب الدراسات
شارع محمد الخامس ، الدار رقم 

146 الطابق االول ، 84000، طاطا 
املغرب

  entreprise DOU BANI NEGOCE
sarl au شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د
وعن1ان مقرها اإلجتماعي ز قة 

يعق1ب املنص1ر  - 84000 طاطا 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
637

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (27
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)
  entreprise DOU BANI NEGOCE

.sarl au

غرض الشركة بإوجاز):)-1)اشغال)
مختلفة او البناء).)-2)تفاوض).

ز قة) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
طاطا) (84000 (- ( املنص1ر) يعق1ب 

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):
الس6د محمد البخاري عن1ا ه)ا))
طاطا) (84053 تس6نت) أكادور  دوار 

املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
الس6د محمد البخاري عن1ا ه)ا))
طاطا) (84053 تس6نت) أكادور  دوار 

املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
ماي) (31 بتاريخ) ( بطاطا) االبتدائ6ة 

2021)تحت رقم)56/2021.
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AFRODITA

LA MAISON DE MODE
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

إنشاء)فرع تابع للشركة

AFRODITA
 17Avenue(Prince(Moulay

 Abdellah ، 90020، TANGER
MAROC

LA MAISON DE MODE شركة 
ذات املسؤول6ة املحدودة

 Rue وعن1ان مقرها اإلجتماعي
 Angleterre, Résidence(Falak

Etage 1 Appt(n°2 - 90000 طنجة 
املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم التق66د في السجل التجاري 

.83859
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2021)تقرر إنشاء) 06)ماي) املؤرخ في)
التسم6ة) تحت  ( للشركة) تابع  ( فرع)
 Avenue(و الكائن بالعن1ان(FALAK 2
 Angleterre,( Résidence( Falak( N°

 41 MAGASIN N°8 RDC - 90000

طرف) من  املسير  و  املغرب  طنجة 

.EL AKEL BACHIR((الس6د)ة

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (27 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)242761.

231I

Kamar service

خدمات قمر
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

حل شركة

Kamar service

 BD(mohammed 6 marche

 QADISSIA(MAGASIN(nr 58

oujda ، 60000، Oujda(Maroc

خدمات قمر شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة)في ط1ر التصف6ة)

وعن1ان مقرها اإلجتماعي شارع 

محمد السادس قيسارية القادس6ة 

محل رقم 58 وجدة - 60000 وجدة 

املغرب.

حل شركة
رقم التق66د في السجل التجاري 

.29023

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) (2021 أبريل) (01 املؤرخ في)

املحدودة) املسؤول6ة  ذات  شركة 

رأسمالها) مبلغ  ( قمر) خدمات 

مقرها) وعن1ان  درهم  (100.000

السادس) محمد  شارع  اإلجتماعي 

 58 رقم) محل  القادس6ة  قيسارية 

60000)وجدة املغرب  ت6جة) (- وجدة)

ل):)تراجع النشاط التجاري).

شارع) ب  التصف6ة  مقر  حدد  و 

القادس6ة) قيسارية  السادس  محمد 

60000)وجدة) (- 58)وجدة) محل رقم)

املغرب.)

و عين:

الس6د)ة))محمد))زارو و عن1ا ه)ا))

ظهر املحلة حي الجملي رقم)87)وجدة)

)ة)) كمصفي) املغرب  وجدة  (60000

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخ1لة  الصالح6ات  على 

و) العق1د  تبل6غ  محل  و  املخابرة 

ال1ثائق املتعلقة بالتصف6ة):)-

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (19 بتاريخ) ( ب1جدة) التجارية 

2021)تحت رقم)1845.

232I

(BUTEC SARL (A.U

AUTO TOUT TERRAIN
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تف1يت حصص

(BUTEC(SARL (A.U

 18RUE(AMR(IBN(AL-ASS, 4ème

 ETAGE(N°14 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

AUTO TOUT TERRAIN شركة 

ذات املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي حي زودوة 

ز قة 16 رقم 3 طنجة - 90000 

طنجة املغرب.

تف1يت حصص
رقم التق66د في السجل التجاري 

.100321

ال1ح6د) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تمت) (2021 وناور) (25 في) املؤرخ 

املصادقة على):

 MOURAD )ة)) الس6د) تف1يت 

ELMOUDEN 500)حصة اجتماع6ة)

)الس6د) 500)حصة لفائدة) من أصل)

 25 بتاريخ) (BILAL BERRAADI )ة))

وناور)2021.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم  (

فبراور) (12 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)239247.

233I

BUSINESS WAYS

TINASS IMMO و شعارها 

LE DÉPÔT VENTE   التجاري
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
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تأسيس شركة

BUSINESS WAYS
 RUE CAMILLE CABANA,

  IMMEUBLE(N°10, APPT. N°12,
 HIVERNAGE- MARRAKECH- ،
40000، MARRAKECH(MAROC

TINASS IMMO و شعارها التجاري   
LE DÉPÔT VENTE شركة ذات 
مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د
وعن1ان مقرها اإلجتماعي شارع 

القا�سي ع6اض ’عمارة واسم6نة ب 
1 ’ الطابق السابع رقم 43  - 80000 

أكادور املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
47511

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (22
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)
TINASS IMMO)و شعارها التجاري)))

.LE DÉPÔT VENTE
وكالة) (* (: بإوجاز) الشركة  غرض 

عقارية.
*))أشغال البناء.

*))ب6ع املعدات املستعملة.
شارع) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
واسم6نة ب) ’عمارة  القا�سي ع6اض)
1)’)الطابق السابع رقم)43  - 80000 

أكادور املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 50.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 500 ( (: الهام) الرزك6ني  الس6دة 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):

الس6دة الرزك6ني الهام عن1ا ه)ا))
 RESIDENCE MICHEL. 4, RUE AL
  JAHED- APPT. 06, HIVERNAGE

.40000 MARRAKECH MAROC
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
الس6دة الرزك6ني الهام عن1ا ه)ا))
 RESIDENCE MICHEL. 4, RUE AL
  JAHED- APPT. 06, HIVERNAGE
 MARRAKECH الهام) الرزك6ني 

MAROC
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
ماي) (20 بتاريخ) ( باكادور) التجارية 

2021)تحت رقم)99637.

234I

CAUDEC CONSEIL

E.F.O.A
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

إنشاء)فرع تابع للشركة

CAUDEC CONSEIL
 Angle(Bd(El(Hachimi(El(Filali
(Ex,Taddart( et(Rue(n°2 Imm.

 Evasion(Office,Etg 2 n°22 Oasis،
20100، CASABLANCA(MAROC

E.F.O.A شركة ذات املسؤول6ة 
املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي 9 ك م 21 
دوار الب1ز ين الن1اصر الدار الب6ضاء 

27000 الدار الب6ضاء املغرب.
إنشاء فرع تابع للشركة

رقم التق66د في السجل التجاري 
.178655

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2018)تقرر إنشاء) 31)ماي) املؤرخ في)
التسم6ة) تحت  ( للشركة) تابع  ( فرع)
إف1ا و الكائن بالعن1ان الحي الصناعي)
مطار محمد الخامس الدار الب6ضاء)
20450)الدار الب6ضاء)املغرب و املسير)
من طرف الس6د)ة))مستحسن))عبد)

الرؤوف).
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
 21 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)779279.

235I

LAFAGA SARL

دبــأنفيست
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

LAFAGA SARL
149 شارع لال واق1ت الطابق 6 

مكتب 195 ، 20090، الدارالب6ضاء 
املغرب

دبــأ فيست شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي 61، شارع 
لالواق1ت زاوية مصطفى املعاني، 
الطابق 2، رقم 62.  - 20090 

الدارالب6ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
503955

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (10
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

دبــأ فيست.
غرض الشركة بإوجاز):ـ))املقاولة في)

البناء)بكل أشكالها.
و) التشي6د  البناء،) أشغال  (-

الهندسة املد 6ة.
وأشغال) الكبرى  األشغال  (-
الصح6ة،) )السباكة،) التشط6ب)

النجارة،)الـكهربة)...).
البناء) أشغال  كل  معالجة  (-

الجماعي أو الفردي.
أو) العامة  الصفقات  تنف6د  ـ)
و) البناء) بأشغال  متعلقة  الخاصة 

التشي6د.
تطهير،) تدبير،) األرا�سي،) شراء) (-
 قل التراب و ركمه،)تجهيز التجزءات)
بامللك6ة) الشقق  أو  البقع  ب6ع  و 

املشتركة.

-)املتاجرة بصفة عامة.

العمل6ات) كل  عامة  بصفة  و  (-

املال6ة،) الصناع6ة،) التجارية،)

العقارية و املنق1لة املرتبطة بطريقة)

من) بأي  مباشرة  غير  أو  مباشرة 

تمكن) التي  و  أعاله  املبينة  األهداف 

من تنم6ة الشركة.

عن1ان املقر االجتماعي):)61،)شارع)

املعاني،) مصطفى  زاوية  لالواق1ت 
 20090  -   .62 رقم) (،2 الطابق)

الدارالب6ضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
أمعض1ر) عبداللط6ف  الس6د 

درهم) (100 بق6مة) حصة  (1.000   :

للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):
أمعض1ر) عبداللط6ف  الس6د 
عن1ا ه)ا))رقم)90)ز قة الفرات طابق)

الدارالب6ضاء) (20330 املعاريف) (1

املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
أمعض1ر) عبداللط6ف  الس6د 
عن1ا ه)ا))رقم)90)ز قة الفرات طابق)

الدارالب6ضاء) (20330 املعاريف) (1

املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 25 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)779526.

236I

FIDU ALIMTYAZ

SOCIETE JBILOU TRADIV
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
ت1س6ع نشاط الشركة)

FIDU ALIMTYAZ
13َ ز قة ، عبد الكريم بن جل1ن  

مكاتب أشرف،  مكتب  14 الطابق  

FES MAROC ،30000 ، 2  فاس
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SOCIETE JBILOU TRADIV شركة 

ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها االجتماعي  200 

تجزئة القرويين الطابق الثاني طريق 

عين الشقف فاس - 30000 فاس 

املغرب .

ت1س6ع نشاط الشركة
رقم التق66د في السجل التجاري 

.63769

ال1ح6د) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تمت) (2021 أبريل) (08 في) املؤرخ 

نشاط) إلى  التال6ة  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):

مقاول في االشغال املختلفة.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم  (

التجارية بفاس))بتاريخ)24)ماي)2021 

تحت رقم)2496.

238I

مستامنة شامة

MFMG TRANS
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
ت1س6ع نشاط الشركة)

مستامنة شامة
شارع املسيرة رقم 142 الطابق االول 

الناظ1ر شارع املسيرة رقم 142 

الطابق االول الناظ1ر، 62000، 

الناظ1ر املغرب

MFMG TRANS شركة ذات 

مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د

وعن1ان مقرها االجتماعي شارع 

الحسن االول رقم 246   بل1ك  

السك1ري الطابق االول رقم 12  

الناظ1ر - 62000 الناظ1ر املغرب.

ت1س6ع نشاط الشركة
رقم التق66د في السجل التجاري 

.20387

ال1ح6د) الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في)03)ماي)2021)تمت إضافة)

إلى نشاط الشركة) التال6ة  األنشطة 

الحالي):

ال1طني و) (  قل ال1دائع و االمتعة)

الدولي).

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم  (

ماي) (10 بتاريخ) ( االبتدائ6ة بالناض1ر)

2021)تحت رقم)951.

240I

BAHAJJOUB

BOUARIS TRAVAUX
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

BAHAJJOUB

حي السعادة ز قة الكتب6ة رقم 1 

ال16سف6ة ، 46300، ال16سف6ة 

املغرب

BOUARIS TRAVAUX شركة ذات 

مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي 706 

املسيرة -3أ  - 40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

115121

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (21

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BOUARIS TRAVAUX

ب6ع) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

العقاقير و م1اد البناء

إستيراد والتصدور

خدمات البستنة و النظافة.

 706 (: االجتماعي) املقر  عن1ان 

املسيرة)-3أ))-)40000)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: م6ل1د) أهب1ل  الس6د 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):

 ١ الس6د أهب1ل م6ل1د عن1ا ه)ا))

  46000 آسفي) أم1ني  حي  (٢١ بل1ك)

آسفي املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

 ١ الس6د أهب1ل م6ل1د عن1ا ه)ا))

 46000 آسفي) أم1ني  حي  (٢١ بل1ك)

آسفي املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (21 بتاريخ) ( باكادور) التجارية 

2021)تحت رقم)124257.

241I

LAFAGA SARL

أميدي إسباس
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

LAFAGA SARL

149 شارع لال واق1ت الطابق 6 

مكتب 195 ، 20090، الدارالب6ضاء 

املغرب

أم6دي إسباس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي 61، شارع 

لالواق1ت زاوية مصطفى املعاني، 

الطابق 2، رقم 62.  - 20090 

الدارالب6ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 

503959

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (11

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

:)أم6دي) اإلقتضاء)بمختصر تسم6تها)

إسباس.

غرض الشركة بإوجاز):)-)استيراد،)

تصدور.

-)كل عمل6ات التمث6ل،)العم1لة و)

السمسرة لكل املنتجات و السلع.

-)شراء)وب6ع وتس1يق وت1زيع جم6ع)

واألغذوة) الغذائ6ة  وامل1اد  املنتجات 

الزراع6ة والتم1ين.

-)استيراد وتصدور وت1زيع وتصن6ع)

التجم6ل) مستحضرات  وتغل6ف 

ومنتجات النظافة الشخص6ة.

ـ)املقاولة في البناء)بكل أشكالها.

لالستخدام) املبانى  تشي6د  (-

السكني أو التجاري أو اإلوجار.

-)استغالل وتأجير املباني.

-)املتاجرة بصفة عامة.

)زراعة) الزراعة بجم6ع أشكالها) (-

التشجير،)املشاتل،) األشجار املثمرة،)

إ تاج الزيت1ن،)ترب6ة املاش6ة):)ماش6ة)

منتجات) األغنام والدواجن،) ب6لدي،)

األلبان ومشتقاتها)،)تس1يق منتجات)

األرض)...).

األرا�سي) واستغالل  تط1ير  (-

املخصصة إل تاج الحب1ب والف1اكه)

والخضروات بأ 1اعها.

العمل6ات) كل  عامة  بصفة  و  (-

املال6ة،) الصناع6ة،) التجارية،)

العقارية و املنق1لة املرتبطة بطريقة)

من) بأي  مباشرة  غير  أو  مباشرة 

تمكن) التي  و  أعاله  املبينة  األهداف 

من تنم6ة الشركة.

عن1ان املقر االجتماعي):)61،)شارع)

املعاني،) مصطفى  زاوية  لالواق1ت 
 20090  -   .62 رقم) (،2 الطابق)

الدارالب6ضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
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 1.000 ( (: الس6د محمد املصل1حي)
حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-
وصفات وم1اطن الشركاء):

الس6د محمد املصل1حي عن1ا ه)ا))
 59 رقم) أرف1د  شارع  املستقبل  حي 
الدارالب6ضاء) (20570 الشق) عين 

املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
الس6د محمد املصل1حي عن1ا ه)ا))
 59 رقم) أرف1د  شارع  املستقبل  حي 
الدارالب6ضاء) (20570 الشق) عين 

املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
 25 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)779528.
242I

MED ACCOUNTING

PATHONORD SCP 
شركة التضامن
تف1يت حصص

MED ACCOUNTING
 AVENUE EL HARIRI 18
 RESIDENCE JAMILA n°

 TANGER، 90000، TANGER
MAROC

 PATHONORD SCP شركة 
التضامن

وعن1ان مقرها اإلجتماعي 60 شارع 
عمر ابن الخطاب الطابق الثاني رقم 

2 - 90000 طنجة املغرب.
تف1يت حصص

رقم التق66د في السجل التجاري -.
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2020 أكت1بر) (09 في) املؤرخ 

املصادقة على):
تف1يت الس6د))ة))عبد هللا))ب1زوبع)
أصل) من  اجتماع6ة  حصة  (190
أمال)) )ة)) الس6د) ( 700)حصة لفائدة)

الحس6ني))بتاريخ)09)أكت1بر)2020.
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم  (
و1 16) (29 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2020)تحت رقم)01/2016.
243I

الرفاغي ه1لدونك

»FI INVEST» SARL
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

قفل التصف6ة

الرفاغي ه1لدونك

127 مكرر شارغ الحسن التاني  

الطابق 11 رقم الشقة 115 الدار 

الب6ضاء ، 12000، الدار الب6ضاء 

املغرب

FI(INVEST» SARL» شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي : 127 

مكرر ، شارع الحسن الثاني ، 

الطابق 11 ، الشقة 115، الدار 

الب6ضاء - 20000 الدار الب6ضاء 

املغرب.

قفل التصف6ة
رقم التق66د في السجل التجاري : 

.261453

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) (2021 وناور) (15 املؤرخ في)

ذات) شركة  («FI INVEST» SARL

رأسمالها) مبلغ  املحدودة  املسؤول6ة 

مقرها) وعن1ان  درهم  (80.000,00

اإلجتماعي)127)مكرر)،)شارع الحسن)

(،115 الشقة) (، (11 الطابق) (، الثاني)

الدار الب6ضاء)-)20000)الدار الب6ضاء)

في) صع1بات  ل1ج1د  املغرب  ت6جة 

استمرارية االستغالل.

و عين:

الس6د)ة))حل6مة))خ6اطي حس6ني)

و عن1ا ه)ا))شارع ابن سينا املعاريف)

20000)الدار الب6ضاء) الدار الب6ضاء)

املغرب كمصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمع6ة الختام6ة)

بتاريخ)15)وناور)2021)وفي)127)مكرر)

،)شارع الحسن الثاني)،)الطابق)11)،)

الشقة)115،)الدار الب6ضاء)-)20000 

الدار الب6ضاء)املغرب.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 07 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)777521.

244I

MED ACCOUNTING

PATHONORD SCP
شركة التضامن

رفع رأسمال الشركة

MED ACCOUNTING

 AVENUE EL HARIRI 18

 RESIDENCE JAMILA n°

 TANGER، 90000، TANGER

MAROC

PATHONORD SCP شركة 

التضامن

وعن1ان مقرها اإلجتماعي 60 شارع  

عمر ابن الخطاب الطابق الثاني رقم 

2 - 90000 طنجة املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التق66د في السجل التجاري -.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم) (2021 مارس) (29 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

«100.000)درهم»)أي من)«900.000 

عن) درهم») (1.000.000» إلى) درهم»)

أو) حصص  قدوة  تقدوم  ( (: طريق)

ع6ن6ة.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

مارس) (24 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)01/2016.

245I

NEW MATRIX FASHION

NEW LINE GARDEN
إعالن متعدد القرارات

NEW LINE GARDEN

 ROYALE OFFSHORE RTE DE

 MALABATA(ETAGE 10 N° 106

 ROYALE OFFSHORE RTE DE

 MALABATA(ETAGE 10 N° 106،

TANGER ،90000 املغرب

NEW LINE GARDEN «شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة ذات الشريك 

ال1ح6د»

وعن1ان مقرها االجتماعي: عمارة 

رويال اف ش1ر طريق مالباطا  

الطابق العاشر رقم 106 - 90000 

طنجة املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التق66د في السجل التجاري: 

.98721
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)17)ماي)2021
تم اتخاذ القرارات التال6ة:)

قرار رقم)1:)الذي ونص على ماولي:)
الس6د) الكلي ملجم1ع حصص  الب6ع 
بالشركة) وملكها  التي  العزوزي  مكي 
)الى)

ً
والتي وبلغ اجمالها خمسين سهما

امل1افقة على) الس6د عادل العزوزي.)
عمل6ات  قل األسهم املعلنة واعتبار)
األسهم-) ملك6ة  التح1يالت-ا تقال 
لصالح) نهائي  بشكل  أعاله  املذك1رة 
أي) من  األطراف  وإعفاء) الشركة 

إخطار الحق.)
قرار رقم)2:)الذي ونص على ماولي:)
من) العزوزي  مكي  الس6د  استقالة 
منصبه كمسير مشارك للشركة.)إبراء)

ذمة من فترة إدارته للشركة.
قرار رقم)3:)الذي ونص على ماولي:)
النهائي) االنسحاب  على  امل1افقة 

للس6د مكي العزوزي من الشركة
قرار رقم)4:)الذي ونص على ماولي:)
تع6ين الس6د عادل العزوزي كمسير)
محددة.) غير  لفترة  و  للشركة  وح6د 
من القا 1ن) (43 وبذلك تعدل املادة)

األسا�سي للشركة.
على) ونص  الذي  (:5 رقم) قرار 
ماولي:)تح1يل الشركة إلى شركة ذات)
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.
قرار رقم)6:)الذي ونص على ماولي:)
القا 1ن) من  (7 و) (6 املادتين) تعدول 
األسا�سي للشركة).)املادة)6)املساهمة)
ب) العزوزي  عادل  للس6د  النقدوة 
عشرة االف درهم.)املادة)7)رأس املال)
االجتماعي عشرة آالف درهم مقسم)
إلى مائة سهم بمائة درهم مكتتب فيها)
بالكامل مدف1عة بالكامل ومخصصة)
الس6د) مساهمة  مع  وتناسب  بما 

عادل العزوزي.
قرار رقم)7:)الذي ونص على ماولي:)
واعتماد) األسا�سي  النظام  تحدوث 

األ ظمة األساس6ة املحدثة
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وتبعا لذلك تم تعدول مقتض6ات)

النظام األسا�سي التال6ة:)

على) ونص  الذي  (:43 رقم) بند 
العزوزي) عادل  الس6د  تع6ين  ماولي:)

غير) لفترة  و  للشركة  وح6د  كمسير 

محددة

بند رقم)6:)الذي ونص على ماولي:)

عادل) للس6د  النقدوة  ملساهمة 

العزوزي ب عشرة االف درهم

بند رقم)7:)الذي ونص على ماولي:)

آالف) عشرة  االجتماعي  املال  رأس 

بمائة) سهم  مائة  إلى  مقسم  درهم 

درهم مكتتب فيها بالكامل مدف1عة)

بالكامل ومخصصة بما وتناسب مع)
مساهمة الس6د عادل العزوزي

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (21 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)242555.

246I

BAHAJJOUB

BECABENS MOTO
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

BAHAJJOUB

حي السعادة ز قة الكتب6ة رقم 1 

ال16سف6ة ، 46300، ال16سف6ة 

املغرب

BECABENS MOTO شركة ذات 

مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي رقم 71 حي 

الزيت1 ة - 41000 شيشاوة   املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 

1807

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (03

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BECABENS MOTO
ب6ع) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

الدراجات النارية
إستيراد والتصدور

تاجر.
رقم) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
شيشاوة))) (41000 (- الزيت1 ة) حي  (71

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: الس6د بن سالم و1سف)

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):
الس6د بن سالم و1سف عن1ا ه)ا))
360)ز قة بن عمران الفق6ه بن صالح))

23204)الفق6ه بن صالح))املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
الس6د بن سالم و1سف عن1ا ه)ا))
360)ز قة بن عمران الفق6ه بن صالح))

23204)الفق6ه بن صالح))املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
االبتدائ6ة بامنتا 1ت))بتاريخ)21)ماي)

2021)تحت رقم)100/2021.

247I

COCO PAIN

COCO PAIN
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

COCO PAIN
تجزئة املنار لحل1 عمارة 10 الطابق 
2 الشقة 9 رياض السالم  مراكش ، 

40000، مراكش املغرب
COCO PAIN  شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
املنار لحل1 عمارة 10 الطابق 2 

الشقة 9 رياض السالم  مراكش - 
40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
115163

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (19
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
 COCO(:(اإلقتضاء)بمختصر تسم6تها

. PAIN
تنظ6م) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

الحفالت.
تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
املنار لحل1 عمارة)10)الطابق)2)الشقة)
 40000 (- مراكش) ( رياض السالم) (9

مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: الس6دة سك6نة صابر)

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):
عن1ا ه)ا)) صابر  سك6نة  الس6دة 
الطابق) (10 تجزئة املنار لحل1 عمارة)
مراكش) ( رياض السالم) (9 الشقة) (2

40000)مراكش املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
عن1ا ه)ا)) صابر  سك6نة  الس6دة 
الطابق) (10 تجزئة املنار لحل1 عمارة)
مراكش) ( رياض السالم) (9 الشقة) (2

40000)مراكش مراكش
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
ماي) (24 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2021)تحت رقم)124291.
248I

BS PHARMA

BS PHARMA
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تع6ين مسير جدود للشركة

BS PHARMA

شارع حمان الفط1اكي   حي السالم 
بل1ك C  العمارة رقم 1   طابق االول 

الشقة رقم 2 س6دي سل6مان ، 

14200، س6دي سل6مان املغرب

BS PHARMA  شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي حي السالم 

بل1ك 9 رقم 7 س6دي سل6مان  - 

14200 س6دي سل6مان  املغرب.

تع6ين مسير جدود للشركة
رقم التق66د في السجل التجاري 

.2847

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تع6ين) تم  (2021 ماي) (25 في) املؤرخ 

الس6د)ة)) للشركة  جدود  مسير 

الشرقاوي))))))ش6ماء))كمسير وح6د

تبعا لقب1ل استقالة املسير.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

بتاريخ) ( سل6مان) بس6دي  االبتدائ6ة 

25)ماي)2021)تحت رقم)139/2021.

249I

LAFAGA SARL

ورشة الهندسة عبد السالم 

الراشيدي
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

LAFAGA SARL

149 شارع لال واق1ت الطابق 6 

مكتب 195 ، 20090، الدارالب6ضاء 

املغرب

ورشة الهندسة عبد السالم 

الراش6دي شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي رقم 1 ز قة 

ابن كثير زاوية شارع غا دي - 20210 

الدارالب6ضاء املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

503957

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (11

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

ورشة) (: بمختصر تسم6تها) اإلقتضاء)

الهندسة عبد السالم الراش6دي.

مهندس) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

معماري.
 1 رقم) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
(- زاوية شارع غا دي) كثير  ابن  ز قة 

20210)الدارالب6ضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

الراش6دي) السالم  عبد  الس6د 

درهم) (100 بق6مة) حصة  (1.000   :

للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):

الراش6دي) السالم  عبد  الس6د 
عن1ا ه)ا))تجزئة الك1لين)1)رقم)115 

س6دي معروف)20150)الدارالب6ضاء)

املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

الراش6دي) السالم  عبد  الس6د 
عن1ا ه)ا))تجزئة الك1لين)1)رقم)115 

س6دي معروف)20150)الدارالب6ضاء)

املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 25 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)779527.

250I

 FIDUCIAIRE CONFIANCE(ائتما 6ة الثقة الع16ن

LAAYOUNE

PÂTISSERIE ATLAS SOUS
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تف1يت حصص

 FIDUCIAIRE ائتما 6ة الثقة الع16ن
CONFIANCE LAAYOUNE

شارع عالل بن عبد هللا املر�سى 
الع16ن ، 72000، املر�سى الع16ن 

املغرب
PÂTISSERIE ATLAS SOUS  شركة 

ذات املسؤول6ة املحدودة
وعن1ان مقرها اإلجتماعي شارع 
محمد الخامس رقم 38 املر�سى  
الع16ن - 70002 املر�سى الع16ن 

املغرب.
تف1يت حصص

رقم التق66د في السجل التجاري 
.27091

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2021 ماي) (25 في) املؤرخ 

املصادقة على):
رش6دة)) )ة)) الس6د) تف1يت 
500)حصة اجتماع6ة من) منص1ري)
)ة)) الس6د) ( 500)حصة لفائدة) أصل)

الحسن به بتاريخ)25)ماي)2021.
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم  (
ماي) (27 بتاريخ) ( بالع16ن) االبتدائ6ة 

2021)تحت رقم)1620/2021.

252I

SMT CONSULTING

Add & Sam Services
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

SMT CONSULTING
اقامة الداكي رقم 6 شقة رقم 1 الحي 
الشت1ي مراكش ، 40000، مراكش 

املغرب
Add & Sam(Services شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة
وعن1ان مقرها اإلجتماعي اقامة 

الداكي 6 شقة رقم 1  ز قة 
الجاحض الحي الشت1ي مراكش - 

40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

115079

في) مؤرخ  م1ثق  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (28

املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

 Add(&(:(اإلقتضاء)بمختصر تسم6تها

.Sam Services

صناعة) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

ب6ع وشراء)السلع التقل6دوة واملالبس.

اقامة) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
الداكي)6)شقة رقم)1))ز قة الجاحض)

 40000 (- مراكش) الشت1ي  الحي 

مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

50)حصة) ( (: الس6د احمد صمبة)

بق6مة)5.000)درهم للحصة).

الس6د محمد الدب1س):))50)حصة)

بق6مة)5.000)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):

عن1ا ه)ا)) صمبة  احمد  الس6د 

 40000 مراكش) (2227 اسكج1ر)

مراكش املغرب.

الس6د محمد الدب1س عن1ا ه)ا))

املسيرة)1)اقامة امن6ة شقة)1 40000 

مراكش املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

عن1ا ه)ا)) صمبة  احمد  الس6د 

 40000 مراكش) (2227 اسكج1ر)

مراكش املغرب

الس6د)))محمد الدب1س عن1ا ه)ا))

املسيرة)1)اقامة امن6ة شقة)1 40000 

مراكش املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (21 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2021)تحت رقم)124223.

253I

الرفاغي ه1لدونك

 CASABLANCA ICE TEA»
»SARL

شركة ذات املسؤول6ة املحدودة
قفل التصف6ة

الرفاغي ه1لدونك

127 مكرر شارغ الحسن التاني  

الطابق 11 رقم الشقة 115 الدار 

الب6ضاء ، 12000، الدار الب6ضاء 

املغرب

 «CASABLANCA(ICE(TEA» SARL

شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي : حي 

اوب1دروم، 13 زاوية شارع ل6ب6ا و 

ممر اوطا ج، الدار الب6ضاء - 20000 

الدار الب6ضاء املغرب.

قفل التصف6ة
رقم التق66د في السجل التجاري : 

.337.265

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) (2021 وناور) (18 املؤرخ في)

 »CASABLANCA ICE TEA» SARL

شركة ذات املسؤول6ة املحدودة مبلغ)
وعن1ان) درهم  (10.000 رأسمالها)

 13 اوب1دروم،) مقرها اإلجتماعي حي 
زاوية شارع ل6ب6ا و ممر اوطا ج،)الدار)

الب6ضاء) الدار  (20000 (- الب6ضاء)

في) صع1بات  ل1ج1د  املغرب  ت6جة 

استمرارية االستغالل.

و عين:

الس6د)ة))حل6مة)))خ6اطي حس6ني)

و عن1ا ه)ا))شارع ابن سينا املعاريف)

20000)الدار الب6ضاء) الدار الب6ضاء)

املغرب كمصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمع6ة الختام6ة)

حي) وفي  (2021 وناور) (18 بتاريخ)
اوب1دروم،)13)زاوية شارع ل6ب6ا و ممر)

اوطا ج،)الدار الب6ضاء)-)20000)الدار)

الب6ضاء)املغرب.
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باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 07 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)777520.

254I

BS PHARMA

BS PHARMA
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تف1يت حصص

BS PHARMA

شارع حمان الفط1اكي   حي السالم 
بل1ك C  العمارة رقم 1   طابق االول 

الشقة رقم 2 س6دي سل6مان ، 

14200، س6دي سل6مان املغرب

BS PHARMA شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي حي السالم 

بل1ك 9 رقم  7 س6دي سل6مان - 

14200 س6دي سل6مان املغرب.

تف1يت حصص
رقم التق66د في السجل التجاري 

.2847

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2021 ماي) (25 في) املؤرخ 

املصادقة على):

الرح6م)) عبد  )ة)) الس6د) تف1يت 

حصة اجتماع6ة من) (500 املس16ي)

)ة)) الس6د) ( 500)حصة لفائدة) أصل)

ماي) (25 بتاريخ) الشرقاوي  ش6ماء)

.2021

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم  (

بتاريخ) ( سل6مان) بس6دي  االبتدائ6ة 

25)ماي)2021)تحت رقم)139/2021.

255I

SALAMANCA AGRICOLE

SALAMANCA AGRICOLE
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تغ6ير نشاط الشركة

SALAMANCA AGRICOLE

 Route(de(Rabat(Km9, C.R.

 AL MOSTAKBAL-OUmnia2-

 Tranche1- Bloc(A1-Mag. n°102

، 90000، Tanger(Maroc

SALAMANCA AGRICOLE شركة 
ذات املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها االجتماعي 
 Route(de(Rabat(Km9, C.R.

 AL MOSTAKBAL-OUmnia2-
 Tranche1- Bloc(A1-Mag. n°102

.- 90000 Tanger(Maroc
تغ6ير نشاط الشركة

رقم التق66د في السجل التجاري -.
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تغ6ير) (2021 أبريل) (21 املؤرخ في)
 Achat et vente»(نشاط الشركة من
 »d’engrais( et( matériel( Agricole
 Promotion immobilière (» إلى)
 en( général( et( lotissement( de

.»terrains
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
ماي) (26 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)242703.
256I

COMPTAFFAIRES

NEW DIRECT SERVICE
إعالن متعدد القرارات

COMPTAFFAIRES
 EL WAFA RUE EL JAHID
 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er(ETAGE(N°2
 MOHAMMEDIA، 20800،
MOHAMMEDIA MAROC

NEW DIRECT SERVICE «شركة 
ذات املسؤول6ة املحدودة ذات 

الشريك ال1ح6د»
وعن1ان مقرها االجتماعي: 559 

ز قة مكة الك1لين العال6ة  - 28800 
املحمدوة املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التق66د في السجل التجاري: 

.16281
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
اتخاذ) تم  (2021 ماي) (21 في) املؤرخ 

القرارات التال6ة:)
قرار رقم)1:)الذي ونص على ماولي:)
تف1يت الس6د الف1ن دا ي6ل ا ط1ان)
اجتماع6ة) حصة  (3000 بتف1يت)

بالشركة إلى الس6د ط6ان عادل.)

على) ونص  الذي  (:2 رقم) قرار 

استقالة الس6د الف1ن دا ي6ل) ماولي:)

تع6ين) و  الشركة  تس6ير  من  أ ط1ان 

وح6د) كمسير  عادل  ط6ان  الس6د 

للشركة ملدة غير محدودة.

وتبعا لذلك تم تعدول مقتض6ات)

النظام األسا�سي التال6ة:)

على) ونص  الذي  (:6-9 رقم) بند 

األسا�سي) النظام  تح6ين  ماولي:)

للشركة.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

26)ماي) االبتدائ6ة باملحمدوة))بتاريخ)

2021)تحت رقم)1244.

257I

COMPTAFFAIRES

 ECHO SERVICE

MARKETING
إعالن متعدد القرارات

COMPTAFFAIRES

 EL WAFA RUE EL JAHID

 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er(ETAGE(N°2

 MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

 ECHO SERVICE MARKETING

«شركة ذات املسؤول6ة املحدودة»

وعن1ان مقرها االجتماعي: مركز 

تجاري الحسن6ة رقم 340 العال6ة - 

28800 املحمدوة املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»

رقم التق66د في السجل التجاري: 

.6895

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)20)ماي)2021

تم اتخاذ القرارات التال6ة:)

قرار رقم)1:)الذي ونص على ماولي:)

*)تف1يت)1600)حصة بح1زة الس6دة)

ط6ان) الس6د  لصالح  غازي  سلمى 

بح1زة) حصة  (400 تف1يت) عادل.*)

الس6د الف1ن دا ي6ل ا ط1ان لصالح)

الس6د الحافظي محمد محم1د.

قرار رقم)2:)الذي ونص على ماولي:)

استقالة الس6دة سلمى غازي ل من)

تس6ير الشركة و تع6ين الس6د ط6ان)

عادل كمسير وح6د للشركة ملدة غير)

محدودة.

وتبعا لذلك تم تعدول مقتض6ات)

النظام األسا�سي التال6ة:)

على) ونص  الذي  (:6-12 رقم) بند 

األسا�سي) النظام  تح6ين  ماولي:)

للشركة.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

26)ماي) االبتدائ6ة باملحمدوة))بتاريخ)

2021)تحت رقم)1246.

258I

الرفاغي ه1لدونك

»UNITAS» SARL
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

قفل التصف6ة

الرفاغي ه1لدونك

127 مكرر شارغ الحسن التاني  

الطابق 11 رقم الشقة 115 الدار 

الب6ضاء ، 12000، الدار الب6ضاء 

املغرب

UNITAS» SARL» شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي : 127 

مكرر ، شارع الحسن الثاني ، 

الطابق 11 ، الشقة 115، الدار 

الب6ضاء - 20000 الدار الب6ضاء 

املغرب.

قفل التصف6ة
رقم التق66د في السجل التجاري : 

.284855

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر) (2021 وناور) (18 في) املؤرخ 

ذات) شركة  («UNITAS» SARL حل)

رأسمالها) مبلغ  املحدودة  املسؤول6ة 

مقرها) وعن1ان  درهم  (100.000

اإلجتماعي)127)مكرر)،)شارع الحسن)

(،115 الشقة) (، (11 الطابق) (، الثاني)

الدار الب6ضاء)-)20000)الدار الب6ضاء)

في) صع1بات  ل1ج1د  املغرب  ت6جة 

استمرارية االستغالل.



12357 الجريدة الرسميةعدد)5668 - 5)ذو القعدة)1442 )16)و1 16)2021) 

و عين:

الس6د)ة))حل6مة))خ6اطي حس6ني)

و عن1ا ه)ا))شارع ابن سينا املعاريف)

20000)الدار الب6ضاء) الدار الب6ضاء)

املغرب كمصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمع6ة الختام6ة)
بتاريخ)18)وناور)2021)وفي)127)مكرر)

،)شارع الحسن الثاني)،)الطابق)11)،)

الشقة)115،)الدار الب6ضاء)-)20000 

الدار الب6ضاء)املغرب.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 07 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)777733.

259I

FIDUCIAIRE EL MOUDDEN

ASA PROMO
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EL MOUDDEN

 AV ALLAL EL FASSI RES

 YASMINE(WILAYA(B1 BLOC

 B1 ENTRE(SOL(N°5 ، 93040،

TETOUAN MAROC

ASA PROMO شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي شارع 

عثمان ابن عفان رقم 226 - 93000 

تط1ان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

29489

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (10

املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

 ASA (: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PROMO

اإلنعاش) (: غرض الشركة بإوجاز)

العقاري.

شارع) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 

عثمان ابن عفان رقم)226 - 93000 

تط1ان املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 90.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

الس6د عبد اإلله الج1هري):))300 

حصة بق6مة)30.000)درهم للحصة).

 300 ( (: العشيري) سع6د  الس6د 

حصة بق6مة)30.000)درهم للحصة).

 300 ( (: ال1سداد) أنس  الس6د 

حصة بق6مة)30.000)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):

الج1هري) اإلله  عبد  الس6د 

عن1ا ه)ا))شارع محمد ال6ازدي إقامة)

 7 شقة) (2 ط) س  بل1ك  األ دلس 

93000)تط1ان املغرب.

الس6د سع6د العشيري عن1ا ه)ا))

شارع الجيش امللكي بل1ك أ ط)4)شقة)

13 93000)تط1ان املغرب.

عن1ا ه)ا)) ال1سداد  أنس  الس6د 

رياض) إقامة  الحراق  محمد  شارع 

تط1ان) (93000   17 رقم) أ  تط1ان 

املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

الج1هري) اإلله  عبد  الس6د 

عن1ا ه)ا))شارع محمد ال6ازدي إقامة)

 7 شقة) (2 ط) س  بل1ك  األ دلس 

93000)تط1ان املغرب

الس6د سع6د العشيري عن1ا ه)ا))

شارع الجيش امللكي بل1ك أ ط)4)شقة)

13 93000)تط1ان املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (25 بتاريخ) ( بتط1ان) االبتدائ6ة 

2021)تحت رقم)1188.

260I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

 INSTITUT MEDI
 TECHNOLOGIE AVICIENNE

-PRIVEE -IMTA
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA
الرقم 1 العمارة 91 الحي الحسني 
منطقة األنشطة االقتصادوة ، 

46300، ال16سف6ة املغرب
 INSTITUT MEDI TECHNOLOGIE

 -AVICIENNE(PRIVEE -IMTA
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
وعن1ان مقرها اإلجتماعي الحي 

الحسني شارع ابن خلدون رقم 3 - 
46300 ال16سف6ة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
3053

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (18
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)
 INSTITUT MEDI TECHNOLOGIE

.-AVICIENNE PRIVEE -IMTA
تدريب) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

مؤقت
تدريب احترافي

االستشارة ودراسة املشاريع.
الحي) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
 -  3 الحسني شارع ابن خلدون رقم)

46300)ال16سف6ة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

1.000)حصة) ( (: الس6د كان عالل)

بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):

الحي) الس6د كان عالل عن1ا ه)ا))

املحمدي ز قة حمان الفط1اكي رقم)

13 46300)ال16سف6ة املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

الحي) الس6د كان عالل عن1ا ه)ا))

املحمدي ز قة حمان الفط1اكي رقم)

13 46300)ال16سف6ة املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

االبتدائ6ة بال16سف6ة))بتاريخ)26)ماي)

2021)تحت رقم)163/2021.
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SALAMANCA AGRICOLE

SALAMANCA AGRICOLE
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تع6ين مسير جدود للشركة

SALAMANCA AGRICOLE

 Route(de(Rabat(Km9, C.R.

 AL MOSTAKBAL-OUmnia2-

 Tranche1- Bloc(A1-Mag. n°102

، 90000، Tanger(Maroc

SALAMANCA AGRICOLE  شركة 

ذات املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي 

 Route(de(Rabat(Km9, C.R.

 AL MOSTAKBAL-OUmnia2-

 Tranche1- Bloc(A1-Mag. n°102

.- 90000 Tanger(Maroc

تع6ين مسير جدود للشركة
رقم التق66د في السجل التجاري -.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تع6ين) (2021 أبريل) (21 املؤرخ في)

الس6د)ة)) للشركة  جدود  مسير 

كمسير) (ABDALASS El Montasser

آخر تبعا لقب1ل استقالة املسير.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (26 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)242703.
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AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

أوتي سطار
إعالن متعدد القرارات

 AEX ET COM MAROC AUDIT

ET EXPERTISE
زاوية  شارع محمد الخامس و شارع 

ابن كثير إقامة دوس مارس رقم 44 ، 

90000، طنجة املغرب

أوتي سطار «شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة»

وعن1ان مقرها االجتماعي: 32 شارع 

م1الي و1سف  - 90000 طنجة 

املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التق66د في السجل التجاري: 

.10197

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)05)ماي)2021

تم اتخاذ القرارات التال6ة:)
رفع رأسمال الشركة) (1- قرار رقم)

الذي) الغير م1زعة:) ب1اسطة األرباح 
ونص على ماولي:)رفع رأسمال الشركة)

بمبلغ)000,00 760 8)درهم
رفع رأسمال الشركة) (1- قرار رقم)

الدائن) الجاري  الحساب  ب1اسطة 
رفع) الذي ونص على ماولي:) للشركاء:)
 240 000,00 رأسمال الشركة بمبلغ)

4)درهم

وتبعا لذلك تم تعدول مقتض6ات)

النظام األسا�سي التال6ة:)

بند رقم)6:)الذي ونص على ماولي:)
 14.000.000,00 (: الشركة) رأسمال 

درهم

بند رقم)7:)الذي ونص على ماولي:)
 14.000.000,00 (: الشركة) رأسمال 

حصة) (140000 إلى) مقسمة  درهم 

درهم للحصة) (100 اجتماع6ة بمبلغ)

امحمد) للس6د  تع1د  منها  (126000

للس6دة) (14000 و) ابراه6م  آوت 

خدوجة العب6د

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (19 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)242471.
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MOROCCAN CONSULTING CENTER

صوصيتي ديليكتريسيتي إ 

مانتونوص أنديسترييل سيرفيس
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

 MOROCCAN CONSULTING

CENTER

 Rés. Khadija  Rue(Loubnane 65

 Bureau(N°1- N ، 14000،

KENITRA MAROC

ص1ص6تي دول6كتريس6تي إ ما ت1 1ص 

أ ديسترو6ل سيرفيس شركة ذات 

مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي 59 اقامة 

م1الي عبد العزيز شارع م1الي عبد 

العزيز رقم 4 - 14000 القن6طرة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

60331

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (15

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

ص1ص6تي دول6كتريس6تي إ ما ت1 1ص)

أ ديسترو6ل سيرفيس.

-اشغال) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

الكهرباء

-بائع امل1اد والخدمات الكهربائ6ة

-اشغال عامة و البناء.

عن1ان املقر االجتماعي):)59)اقامة)

م1الي عبد العزيز شارع م1الي عبد)

القن6طرة) (14000  -  4 رقم) العزيز 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: الس6دة ام6مة كنيبيري)
حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-
وصفات وم1اطن الشركاء):

الس6دة ام6مة كنيبيري عن1ا ه)ا))
االرشاد) حي  (642 رقم) (27 ز قة)

القن6طرة))1400)القن6طرة املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
الس6دة ام6مة كنيبيري عن1ا ه)ا))
االرشاد) حي  (642 رقم) (27 ز قة)

القن6طرة))14000)القن6طرة املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
االبتدائ6ة بالقن6طرة))بتاريخ)27)أبريل)

2021)تحت رقم)82179.
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CAUDEC CONSEIL

أنتويطك
إعالن متعدد القرارات

CAUDEC CONSEIL
 Angle(Bd(El(Hachimi(El(Filali
(Ex,Taddart( et(Rue(n°2 Imm.

 Evasion(Office,Etg 2 n°22 Oasis،
20100، CASABLANCA(MAROC
أ ت1يطك «شركة ذات املسؤول6ة 
املحدودة ذات الشريك ال1ح6د»

وعن1ان مقرها االجتماعي: 75 شارع 
11 وناور الطابق 1 الشقة 169  - - 

الدار الب6ضاء املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»

رقم التق66د في السجل التجاري: 
.447081

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)12)أبريل)2021

تم اتخاذ القرارات التال6ة:)
قرار رقم)1:)الذي ونص على ماولي:)
 500 ل1ديي) املختار  الس6د  تف1يت 
 500 اصل) من  اجتماع6ة  حصة 
الحف6ظ) عبد  الس6د  لفائدة  حصة 

الساخي

قرار رقم)2:)الذي ونص على ماولي:)

تح1يل الشكل القا 1ني للشركة من)

إلى)) محدودة  مسؤول6ة  ذات  شركة 

شركة ذات املسؤول6ة املحدودة ذات)

الشريك ال1ح6د

على) ونص  الذي  (:3 رقم) قرار 

الحف6ظ) عبد  الس6د  تع6ين  ماولي:)

ملدة) للشركة  وح6د  كمسير  الساخي 

غير محدودة

وتبعا لذلك تم تعدول مقتض6ات)

النظام األسا�سي التال6ة:)

بند رقم)1:)الذي ونص على ماولي:)

الشكل القا 1ني للشركة

على) ونص  الذي  (:44 رقم) بند 

ماولي:)تع6ين مسير للشركة

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 21 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)779280.
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SALAMANCA AGRICOLE

SALAMANCA AGRICOLE

شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تف1يت حصص

SALAMANCA AGRICOLE

 Route(de(Rabat(Km9, C.R.

 AL MOSTAKBAL-OUmnia2-

 Tranche1- Bloc(A1-Mag. n°102

، 90000، Tanger(Maroc

SALAMANCA AGRICOLE شركة 

ذات املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي 

 Route(de(Rabat(Km9, C.R.

 AL MOSTAKBAL-OUmnia2-

 Tranche1- Bloc(A1-Mag. n°102

.- 90000 Tanger(Maroc

تف1يت حصص

رقم التق66د في السجل التجاري -.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2021 أبريل) (21 في) املؤرخ 

املصادقة على):
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 Sté TANJA )ة)) الس6د) تف1يت 

حصة) (BELLE S.A.R.L 450

حصة) (600 أصل) من  اجتماع6ة 

  El Montasser )ة)) الس6د) ( لفائدة)

ABDALLAS)بتاريخ)21)أبريل)2021.

 Sté TANJA )ة)) الس6د) تف1يت 

حصة) (BELLE S.A.R.L 150

حصة) (600 أصل) من  اجتماع6ة 

 Sté BUILDING )ة)) الس6د) ( لفائدة)

 HOLDING OFFSHORE s.a.r.l

بتاريخ)21)أبريل)2021.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم  (

ماي) (26 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)242703.
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Sacofi

HH ISKANE
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

Sacofi

 4RUE ROCROIX RES EL JADIDI

 ETG 3 N 39 BELVÉDÈRE

 CASABLANCA، 20300،

CASABLANCA Maroc

HH ISKANE  شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي 16 ز قة 

ج6اللي العريبي الطابق 8 رقم 18   

الدار الب6ضاء 20000  الدار الب6ضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

504261

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (24

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

 HH (: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

. ISKANE

الترويج) (: بإوجاز) الشركة  غرض 
العقاري

ز قة) (16 (: عن1ان املقر االجتماعي)

   18 رقم) (8 الطابق) العريبي  ج6اللي 

الدار الب6ضاء)20000))الدار الب6ضاء)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: الس6د حسن اهريمش)

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):

الس6د حسن اهريمش عن1ا ه)ا))

دوار الرزازفة س6دي م1�سى بن علي)

املحمدوة)28814)املحمدوة املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

الس6د حسن اهريمش عن1ا ه)ا))

دوار الرزازفة س6دي م1�سى بن علي)

املحمدوة)28814)املحمدوة املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 26 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)779813.
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RYS CONSULTING

MOTORHEAD
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

RYS CONSULTING
205 شارع أبي دار الغفاري 

الطابق التاني س6دي البر 1�سي  

الدارالب6ضاء ، 20600، 

الدارالب6ضاء املغرب

MOTORHEAD شركة ذات 

مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي 64 ز قة 
عبد هللا املدو1ني الطابق االول 

الشقة 2 درب عمر  - 20080 

الدارالب6ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

493407

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القا 1ن) (2021 فبراور) (02

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MOTORHEAD

غرض الشركة بإوجاز):)ب6ع و شراء)

الس6ارات و جم6ع قطع الغ6ار.
ز قة) (64 (: عن1ان املقر االجتماعي)

عبد هللا املدو1ني الطابق االول الشقة)

20080)الدارالب6ضاء) (- ( 2)درب عمر)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: ساداق) عصام  الس6د 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):

عن1ا ه)ا)) ساداق  عصام  الس6د 

ص ب)25201)دبي اإلمارات))العرب6ة)

املتحدة)80010)دبي اإلمارات))العرب6ة)

املتحدة.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

عن1ا ه)ا)) ساداق  عصام  الس6د 

ص ب)25201)دبي اإلمارات))العرب6ة)

املتحدة)80010)دبي اإلمارات))العرب6ة)

املتحدة

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 05 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

مارس)2021)تحت رقم)768857.
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SALAMANCA AGRICOLE

SALAMANCA AGRICOLE
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تع6ين مسير جدود للشركة

SALAMANCA AGRICOLE

 Route(de(Rabat(Km9, C.R.

 AL MOSTAKBAL-OUmnia2-

 Tranche1- Bloc(A1-Mag. n°102

، 90000، Tanger(Maroc

SALAMANCA AGRICOLE  شركة 

ذات املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي 

 Route(de(Rabat(Km9, C.R.

 AL MOSTAKBAL-OUmnia2-

 Tranche1- Bloc(A1-Mag. n°102

.- 90000 Tanger(Maroc

تع6ين مسير جدود للشركة
رقم التق66د في السجل التجاري -.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تع6ين) (2021 أبريل) (21 املؤرخ في)

الس6د)ة)) للشركة  جدود  مسير 

ABDALLAS(Khalid)كمسير آخر

تبعا لقب1ل استقالة املسير.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (26 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)242703.
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AMDEM

ECIEDU
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

AMDEM

 AV ABDELKRIM EL KHATTABI

 RUE HASSAN BEN M’BAREK

 RES EL KHATTABIA IMM B

 1er(ETG(N°3 MARRAKECH. ،

40000، MARRAKECH(MAROC
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ECIEDU شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي عمارة رفم 

1106 الطابق االول رقة 5 تجزئة 

امل6ار الحي الصناعي مراكش  - 

40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

115211

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (28

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ECIEDU

مكتب) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

في) العلم6ة  االبحات  و  الدراسات 

مجال الطاقات املتجددة).

عمارة) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
رفم)1106)الطابق االول رقة)5)تجزئة)

امل6ار الحي الصناعي مراكش))-)40000 

مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):

الس6د النزولي املصطفى عن1ا ه)ا))

مراكش)40000)مراكش املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

الس6د النزولي املصطفى عن1ا ه)ا))

مراكش)40000)مراكش املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (25 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2021)تحت رقم)6365.

270I

AB OFFICE CENTER
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

م1ثقة
217 شارع ابراه6م الروداني، 
التقاطع،اقامة الفتح الطابق 

األول، رقم 02، طريق الجدودة، 
الدار الب6ضا ء. 217 شارع ابراه6م 
الروداني، التقاطع،اقامة الفتح 
الطابق األول، رقم 02، طريق 

الجدودة، الدار الب6ضا ء، 20000، 
الدار الب6ضاء املغرب

AB OFFICE CENTER شركة ذات 
املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي 12 شارع 
فافرو - 20200 الدار الب6ضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

504627
في) مؤرخ  م1ثق  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (03
املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
 AB (: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.OFFICE CENTER
االنعاش) (: غرض الشركة بإوجاز)

العقاري و البناء.
 12 (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
الدار الب6ضاء) (20200 (- شارع فافرو)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 90.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 225 ( (: الس6د عبد املج6د دو1ري)
حصة بق6مة)22.500)درهم للحصة).

 225 ( (: الس6دة باه6ة وزاني ط6بي)
حصة بق6مة)22.500)درهم للحصة).

 225 ( (: دو1ري) ادريس  الس6د 
حصة بق6مة)22.500)درهم للحصة

((: دو1ري) املهدي  محمد  الس6د 

درهم) (22.500 بق6مة) حصة  (225

للحصة).

 225 (: )الس6د عبد املج6د دو1ري)

بق6مة)22.500)درهم.

 225 (: الس6دة باه6ة وزاني ط6بي)

بق6مة)22.500)درهم.

الس6د ادريس دو1ري):)225)بق6مة)

22.500)درهم.

الس6د محمد املهدي دو1ري):)225 

بق6مة)22.500)درهم.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وصفات وم1اطن الشركاء):

دو1ري) املج6د  عبد  الس6د 
 46 رقم) (2 تجزئة الك1لين) عن1ا ه)ا))

الب6ضاء) الدار  (20200 كال6ف1ر 6ا)

املغرب.

ط6بي) وزاني  باه6ة  الس6دة 
 46 رقم) (2 تجزئة الك1لين) عن1ا ه)ا))

الب6ضاء) الدار  (20200 كال6ف1ر 6ا)

املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

دو1ري) املج6د  عبد  الس6د 
 46 رقم) (2 تجزئة الك1لين) عن1ا ه)ا))

الب6ضاء) الدار  (20200 كال6ف1ر 6ا)

املغرب

ط6بي) وزاني  باه6ة  الس6دة 
 46 رقم) (2 تجزئة الك1لين) عن1ا ه)ا))

الب6ضاء) الدار  (20200 كال6ف1ر 6ا)

املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 28 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)780192.

271I

FIDU.PRO CONSULTING

MIAE CORPORATE
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تف1يت حصص

FIDU.PRO CONSULTING

ملتقى شارع ام6ل زوال و ز قة غ6ثل 

الطابق11 رقم 29  الدار الب6ضاء ، 

0، الدار الب6ضاء املغرب

MIAE CORPORATE شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي ملتقى 

شارع ام6ل زوال وز قة غ6ثل الطابق 

11 رقم 29 الدارالب6ضاء املغرب - 

0000 الدارالب6ضاء املغرب.

تف1يت حصص
رقم التق66د في السجل التجاري -.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2021 فبراور) (25 في) املؤرخ 

املصادقة على):

محمد)) ( )ة)) الس6د) تف1يت 

اسماع6لي)167)حصة اجتماع6ة من)

)ة)) الس6د) ( 500)حصة لفائدة) أصل)

فبراور) (25 عبد اللط6ف وديع بتاريخ)

.2021

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم  (

 09 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

أبريل)2021)تحت رقم)773981.

272I

segex

SIGMA SOL
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

segex

 rue(Abdelkrim(Benjelloun(IMB

 16  , App 12 FES(BP 2324 ،

30000، fes(MAROC

SIGMA SOL شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي الطابق 

الثاني  رقم 28 تجزئة النخير 4 أزرو    

- 53100 ازرو املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

1535

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (19

املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.
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عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

 SIGMA(:(اإلقتضاء)بمختصر تسم6تها

.SOL

مكتب) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

مراقبة) و  ( الج16تقن6ة) الدراسات 

ج1دة امل1اد البناء))والخبرة).

الطابق) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
4)أزرو)))) 28)تجزئة النخير) الثاني))رقم)

- 53100)ازرو املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 330 ( (: براك) املنعم  الس6د عبد 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

حصة) (340 ( (: عزا) ا 1ر  الس6د 

بق6مة)100)درهم للحصة).

الس6د كمال مرابط):))330)حصة)

بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):

الس6د عبد املنعم براك عن1ا ه)ا))
تغات فاس) (2 283)تجزئة تغات) رقم)

30000)فاس املغرب.

 28 عن1ا ه)ا)) عزا  ا 1ر  الس6د 

ازرو) احداف  (4 النخ6ل) تجزئة 

53100)ازرو املغرب.

عن1ا ه)ا)) مرابط  كمال  الس6د 
الرياض) شارع  س6دني  ز قة  (3 رقم)

 30000 2)طريق صفرو فاس) ال1فاء)

فاس املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

الس6د عبد املنعم براك عن1ا ه)ا))
تغات فاس) (2 283)تجزئة تغات) رقم)

30000)فاس املغرب

 28 عن1ا ه)ا)) عزا  ا 1ر  الس6د 

ازرو) احداف  (4 النخ6ل) تجزئة 

53100)ازرو املغرب

عن1ا ه)ا)) مرابط  كمال  الس6د 
الرياض) شارع  س6دني  ز قة  (3 رقم)

 30000 2)طريق صفرو فاس) ال1فاء)

فاس املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
ماي) (06 بتاريخ) ( بازرو) االبتدائ6ة 

2021)تحت رقم)172.
273I

segex

AMIGO VITAL
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تف1يت حصص

segex
 rue(Abdelkrim(Benjelloun(IMB

 16  , App 12 FES(BP 2324 ،
30000، fes(MAROC

AMIGO VITAL شركة ذات 
مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د
وعن1ان مقرها اإلجتماعي إقامة 
الت1ح6د الطابق االر�سي أ2 شارع 
م1الي هشام م ج فاس - 30000 

فاس املغرب.
تف1يت حصص

رقم التق66د في السجل التجاري 
.58871

ال1ح6د) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت) (2021 أبريل) (26 في) املؤرخ 

املصادقة على):
تف1يت الس6د))ة))و1سف الشاوب)
أصل) من  اجتماع6ة  حصة  (1.000
)ة)) الس6د) ( لفائدة) حصة  (1.000
أبريل) (26 بتاريخ) الشاوب  سع6دة 

.2021
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم  (
التجارية بفاس))بتاريخ)21)ماي)2021 

تحت رقم)2463.
274I

bercy(conseils

EDUCATION CLUB
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

bercy(conseils
 APPT 13 IMM 6 COMPLEXE(MY
 ISMAIL(V.N ، 50000، meknes

maroc

EDUCATION CLUB شركة ذات 
مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د
وعن1ان مقرها اإلجتماعي عمارة رقم 
4 مكتب رقم 8 تجزئة اليسر  طريق 
الحاجب س6دي ب1زكري - 50000 

مكناس  املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
53349

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (16
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.EDUCATION CLUB
(: بإوجاز) الشركة  غرض 
 CONSEILS ORIENTATION
 ET ACCOMPAGNEMENT DE

,GESTION
CENTRE DE FORMATION

.CONSULTATION
عن1ان املقر االجتماعي):)عمارة رقم)
8)تجزئة اليسر))طريق) 4)مكتب رقم)
 50000 (- ب1زكري) س6دي  الحاجب 

مكناس))املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: ( الس6د حجاجي اسامة)

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
الس6د حجاجي اسامة)):)100000 

بق6مة)100)درهم.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وصفات وم1اطن الشركاء):
)عن1ا ه)ا)) الس6د حجاجي اسامة)
رقم)45)اقامة ب1بكري شقة)17)شارع)
يعق1ب املنص1ر م.ج)50000)مكناس)

املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء)

وم1اطن مسيري الشركة:

الس6د حجاجي اسامة عن1ا ه)ا))
رقم)45)اقامة ب1بكري شقة)17)شارع)

يعق1ب املنص1ر م.ج)50000)مكناس)

املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

التجارية بفاس))بتاريخ)27)ماي)2021 

تحت رقم)2611.

275I

STE IMMOBILIERE ARKITUP

 STE IMMOBILIERE

ARKITUP
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

STE IMMOBILIERE ARKITUP

تجزئة بطريب16 رقم  105 الشقة 

5  الطابق الرابع، طنجة ، 90000، 

TANGER MAOC

 STE IMMOBILIERE ARKITUP

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

بطريب16 رقم  105 الشقة 5  الطابق 

 TANGER 90000 الرابع، طنجة

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

116663

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (03

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

 STE (: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.IMMOBILIERE ARKITUP



عدد)5668 - 5)ذو القعدة)1442 )16)و1 16)2021)الجريدة الرسمية   12362

االنعاش) (: غرض الشركة بإوجاز)

العقاري.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 

5))الطابق) 105)الشقة) ( بطريب16 رقم)

 TANGER 90000 طنجة) الرابع،)

طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

5.000.000)درهم،)مقسم كالتالي:

الخ6اطي) الحم6د  عبد  الس6د 

درهم) (1.000 5.000)حصة بق6مة)   :

للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):

الخ6اطي) الحم6د  عبد  الس6د 

 105 ( تجزئة بطريب16 رقم) عن1ا ه)ا))

طنجة) الرابع،) الطابق  ( (5 الشقة)

90000)طنجة املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

ال1س6ني) فردوس  الس6دة 

السفلي) واسين  بني  حي  عن1ا ه)ا))

طنجة) (90000 طنجة) البحراويين 

املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (24 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)242613.

276I

FNMCOMPTA

DROUK PROPERTY
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
حل شركة

FNMCOMPTA

 RESIDENCE RENEE AV IBN 21

 MARHAL 3 EME(ETAGE(N° 07

 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

DROUK PROPERTY شركة ذات 

مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د)في ط1ر التصف6ة)

وعن1ان مقرها اإلجتماعي 21 شارع 

ابن مرحل إقامة السعادة , الطابق 

1 رقم 2 - طنجة - 90000 طنجة 

املغرب.

حل شركة
رقم التق66د في السجل التجاري 

.73129

ال1ح6د)) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر) (2021 أبريل) (30 في) املؤرخ 

ذات مسؤول6ة محدودة) حل شركة 

 DROUK ال1ح6د) الشريك  ذات 

رأسمالها) مبلغ  ( (PROPERTY

مقرها) وعن1ان  درهم  (100.000

اإلجتماعي)21)شارع ابن مرحل إقامة)
طنجة) (- (2 رقم) (1 الطابق) (, السعادة)

(: ل) املغرب  ت6جة  طنجة  (90000  -

ضعف التم1يل.

و حدد مقر التصف6ة ب)21)شارع)

الطابق) (, ابن مرحل إقامة السعادة)
طنجة) (90000 (- طنجة) (- (2 رقم) (1

املغرب.)

و عين:

الس6د)ة))محمد))ادروك و عن1ا ه)ا))

 KORENAARSTRAAT 23 ه1لندا))

 C 3023 XG ( 1000 ROTERDAM

HOLLAND)كمصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخ1لة  الصالح6ات  على 

و) العق1د  تبل6غ  محل  و  املخابرة 

ال1ثائق املتعلقة بالتصف6ة):)-

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (21 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)4712.

277I

FIDU.PRO CONSULTING

ADRIA BUSINESS
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د

تف1يت حصص

FIDU.PRO CONSULTING

ملتقى شارع ام6ل زوال و ز قة غ6ثل 

الطابق11 رقم 29  الدار الب6ضاء ، 

0، الدار الب6ضاء املغرب

ADRIA BUSINESS  شركة ذات 
مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د
وعن1ان مقرها اإلجتماعي ملتقى 

شارع مرس السلطان وز قة زره1ن 
الطابق 3   - 0000 الدارالب6ضاء  

املغرب.
تف1يت حصص

رقم التق66د في السجل التجاري 
.276409

ال1ح6د) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت) (2020 أكت1بر) (23 في) املؤرخ 

املصادقة على):
بكار) ( رش6د) )ة)) الس6د) تف1يت 
أصل) من  اجتماع6ة  حصة  (9.800
)ة)) الس6د) ( لفائدة) حصة  (10.000
بتاريخ) (ABT HOLDING SARLAU

23)أكت1بر)2020.
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم  (
 24 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

مارس)2021)تحت رقم)771501.
278I

CABINET FIDUCIAIRE FAISSAL EL AZDI   

BRICO SARA
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
رفع رأسمال الشركة

 CABINET FIDUCIAIRE FAISSAL
EL AZDI

298  شارع التهامي ال1زاني اقامة 
أماني  رقم 01 تط1ان ، 93000، 

تظ1ان املغرب
BRICO SARA شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د
وعن1ان مقرها اإلجتماعي شارع 
النصر رقم 03 املض6ق 93102 

تط1ان املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التق66د في السجل التجاري 
.20039

ال1ح6د) الشريك  قرار  بمقت�سى 
رفع) تم  (2021 ماي) (06 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال 
«500.000)درهم»)أي من)«100.000 
عن) درهم») (600.000» إلى) درهم»)

دو1ن) مع  مقاصة  إجراء) ( (: طريق)

الشركة املحددة املقدار و املستحقة.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (19 بتاريخ) ( بتط1ان) االبتدائ6ة 

2021)تحت رقم)1094.

279I

CABINET FIDUCIAIRE FAISSAL EL AZDI   

BRICO SARA
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
إنشاء)فرع تابع للشركة

 CABINET FIDUCIAIRE FAISSAL

EL AZDI

298  شارع التهامي ال1زاني اقامة 

أماني  رقم 01 تط1ان ، 93000، 

تظ1ان املغرب

BRICO SARA شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي شارغ 

النصر رقم 03 - 93102 املض6ق 

املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم التق66د في السجل التجاري 

.20039

ال1ح6د) الشريك  قرار  بمقت�سى 

2021)تقرر إنشاء) 06)ماي) املؤرخ في)

فرع))تابع للشركة))تحت التسم6ة)-)و)

اقامة رزان شارع) (4 الكائن بالعن1ان)

الروضة تجزئة مروة)-)93150)مرت6ل)

املغرب و املسير من طرف الس6د)ة))

الخراز زبير.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (19 بتاريخ) ( بتط1ان) االبتدائ6ة 

2021)تحت رقم)1094.

280I

STE(OUBOUKS(AUDIT(&(CONSEILS

Captal 2 Roues
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

 STE(OUBOUKS(AUDIT &

CONSEILS
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21 ، مكتب 17، الطابق الثاني، 

مكاتب باالص ، شارع عبد الكريم 

الخطابي، فاس ، 30000، فاس 

املغرب

Captal 2 Roues شركة ذات 

مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي رقم ب54 

الطريق املقدسة تجزئة ظهر املهراز - 

30050 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 

67967

 24 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�سى)

القا 1ن) إعداد  تم  (2021 مارس)

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

 Captal(:(اإلقتضاء)بمختصر تسم6تها

.2 Roues

مست1رد) (: غرض الشركة بإوجاز)

للدراجات) الجملة  بنصف  وبائع 

النارية.

عن1ان املقر االجتماعي):)رقم ب54 

الطريق املقدسة تجزئة ظهر املهراز)-)

30050)فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

الس6د ج1نهاو ش1):))1.000)حصة)

بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):

 05 الس6د ج1نهاو ش1 عن1ا ه)ا))

تجزئة العمران س باب الغ1ل ظهر)

املهراز)30050)فاس))املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء)

وم1اطن مسيري الشركة:

عن1ا ه)ا)) غازي  محمد  الس6د 

العل6ا) زواغة  حي  س  بل1ك  (199

30020)فاس املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

التجارية بفاس))بتاريخ)25)ماي)2021 

تحت رقم)2506.

281I

INFOPLUME

 CONSPOR MAROC SARL

AU

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د

تع6ين مسير جدود للشركة

INFOPLUME

149 شارع محمد الخامس اقامة 

م6م1زا 1 رقم 17 ، 90000، طنجة 

املغرب

  CONSPOR MAROC SARL AU

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي املنطقة 

الصناع6ة اجز اوة قطعة رقم 325 - 

90000 طنجة املغرب.

تع6ين مسير جدود للشركة

رقم التق66د في السجل التجاري 

.38795

ال1ح6د) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم تع6ين) (2021 أبريل) (15 املؤرخ في)

مسير جدود للشركة الس6د)ة))وج1د))

محمد كمسير وح6د

تبعا لقب1ل استقالة املسير.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (25 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)242629.

282I

STE(OUBOUKS(AUDIT(&(CONSEILS

4SK
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

 STE(OUBOUKS(AUDIT &
CONSEILS

21 ، مكتب 17، الطابق الثاني، 
مكاتب باالص ، شارع عبد الكريم 
الخطابي، فاس ، 30000، فاس 

املغرب
4SK شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة
وعن1ان مقرها اإلجتماعي 26 املركز 

التجاري االمل شارع اب1 الط6ب 
املتنبي - 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 
املحدودة 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
68041

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (05
املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

.4SK(:(اإلقتضاء)بمختصر تسم6تها
حراسة) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

االماكن العامة والخاصة.
عن1ان املقر االجتماعي):)26)املركز)
الط6ب) اب1  شارع  االمل  التجاري 

املتنبي)-)30000)فاس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
الس6د كتاني هشام):))500)حصة)

بق6مة)100)درهم للحصة).
 500 ( (: الدون) بدر  كتاني  الس6د 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):
الس6د كتاني هشام عن1ا ه)ا))رقم)
1)الشقة)3)ز قة العابد الفا�سي شارع)

ابن الخط6ب)30060)فاس املغرب.

الس6د كتاني بدر الدون عن1ا ه)ا))
ز قة العابد الفا�سي) (3 الشقة) (1 رقم)

فاس) (30060 الخط6ب) ابن  شارع 

املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
الس6د كتاني هشام عن1ا ه)ا))رقم)
1)الشقة)3)ز قة العابد الفا�سي شارع)

ابن الخط6ب)30060)فاس املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

التجارية بفاس))بتاريخ)27)ماي)2021 

تحت رقم)2561.

283I

FINANCIAL CONSULTING GROUP SARL

RT21
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

 FINANCIAL CONSULTING

GROUP SARL

 Rue(de(Nador(n° 37 ، 28800،

Mohammedia(Maroc

RT21 شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي شارع 
املختار الس1�سي الطابق األول 

السعادة رقم 151 العال6ة املحمدوة 

- 28830 املحمدوة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

28063

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القا 1ن) (2021 مارس) (15

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

.RT21(:(اإلقتضاء)بمختصر تسم6تها

غرض الشركة بإوجاز):)
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اإلعالن) وكاالت  أنشطة  جم6ع  (-

س6ما) وال  (، التجارية) واالتصاالت 

اإلعال 6ة) الحمالت  وإ تاج  تصم6م 

وإعال ات  قاط) املب6عات  وترويج 

والت1اصل) الرقمي  والتس1يق  الب6ع 

واالستشارات التس1يق6ة باستخدام)

عبر) س6ما  ال  (، ال1سائط) جم6ع 

اإل تر ت وأي وسائط تفاعل6ة.

(، تجاري) حدث  أي  تنظ6م  (-

وتنظ6م) (، التجارية) ال1ثائق  وت1فير 

أي حدث عام أو خاص أو تجم6عي)

مثل املعارض التجارية واالجتماعات)

والندوات التجارية.

ونشاط) صحف6ة  عالقات  أي  (-

عالقات عامة.

البصري) السمعي  اإل تاج  (-

والتصم6م الجراف6كي وإ تاج الف6دو1)

ثالثي األبعاد ذي الطابع اإلعالني.

أو) املحلي  بالشراء) املتاجرة  (-

االستيراد.

-)أي عمل تدريبي متعلق باألنشطة)

املذك1رة أعاله.

العمل6ات) جم6ع  (، أعم) وبشكل 

التجارية) أو  املد 6ة  أو  الصناع6ة 

املعامالت) جم6ع  وكذلك  واملال6ة 

تتعلق) التي قد  (، املنق1لة والعقارية)

بهذا) مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل 

أو) مشابه  غرض  بأي  أو  (، الغرض)

مرتبط)،)من شأ ه تعزيز تحق6ق هذا)

الهدف بشكل مباشر أو غير).

شارع) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 

األول) الطابق  الس1�سي  املختار 

العال6ة املحمدوة) (151 السعادة رقم)

- 28830)املحمدوة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

الس6د ر�سى ملحاوي):))100)حصة)

بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):

عن1ا ه)ا)) ملحاوي  ر�سى  الس6د 

 28830 ( العال6ة) (457 السعادة رقم)

املحمدوة املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

عن1ا ه)ا)) ملحاوي  ر�سى  الس6د 

457 28830)املحمدوة) السعادة رقم)

املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

11)ماي) االبتدائ6ة باملحمدوة))بتاريخ)

2021)تحت رقم)1143.

284I

INFOPLUME

STARBOKS TRANS SARL AU
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تح1يل املقر االجتماعي للشركة

INFOPLUME

149 شارع محمد الخامس اقامة 

م6م1زا 1 رقم 17 ، 90000، طنجة 

املغرب

 STARBOKS TRANS SARL AU

شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي ز قة 

الزرقط1ني عمارة رقم 32 شقة رقم 

29 الطابق األول - 90000 طنجة 

املغرب.

تح1يل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التق66د في السجل التجاري 

.106855

ال1ح6د) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تح1يل)) ( تم) (2021 ماي) (06 املؤرخ في)

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

 32 رقم) عمارة  الزرقط1ني  «ز قة 

شقة رقم)29)الطابق األول)-)90000 

«اقامة  1رهان) إلى) املغرب») طنجة 

 -  8 حي مسنا ة الطابق الثالث رقم)

90000)طنجة))املغرب».

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (27 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)242762.

285I

etablissement(darwinier

Huîtres Golfe du Dakhla
شركة الت1ص6ة البس6طة

تأسيس شركة

etablissement(darwinier

 HAY(EL(MASSIRA 02 RUE(SAKIA

 EL(HAMRA(N° 20 DAKHLA ،

73000، dakhla(maroc

Huîtres(Golfe(du(Dakhla شركة 

الت1ص6ة البس6طة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي حي القسم 

1 ز قة 10 رقم 7 رقم 8 الداخلة  - 

73000 الداخلة املغرب

تأسيس شركة الت1ص6ة البس6طة 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

 18241

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (30

األسا�سي لشركة الت1ص6ة البس6طة)

باملميزات التال6ة:

الت1ص6ة) شركة  (: الشركة) شكل 

البس6طة.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.Huîtres(Golfe(du(Dakhla

(: بإوجاز) الشركة  غرض 

املائ6ة,معالجة) األح6اء) ترب6ة 

املأك1الت) جم6ع  وحفظ  وتغل6ف 

واالستيراد) العامة  البحرية,التجارة 

والتصدور,)بناء)وتشغ6ل وحدة تبرود)

على األرض أو البحر)..

عن1ان املقر االجتماعي):)حي القسم)
(- ( الداخلة) (8 رقم) (7 رقم) (10 ز قة) (1

73000)الداخلة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 20 ( (: العبا�سي) مدوحة  الس6دة 

حصة بق6مة)2.000)درهم للحصة).

 20 ( (: ( العبا�سي) وهبة  الس6دة 

حصة بق6مة)2.000)درهم للحصة).

20)حصة) ( (: ( الس6د منير الرك6بي)

بق6مة)2.000)درهم للحصة).

 20 ( (: ( الس6دة ال1اعرة احمد اه)

حصة بق6مة)2.000)درهم للحصة).

 20 ( (: ( اضريف) محمد  الس6د 

حصة بق6مة)2.000)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):

العبا�سي) مدوحة  الس6دة 

باه6ا) شارع  املسجد  حي  عن1ا ه)ا))

الداخلة) (06 رقم) (09 عمارة) ع6ني 

73000)الداخلة املغرب.

الس6دة وهبة العبا�سي))عن1ا ه)ا))

ع6ني) باه6ة  شارع  املسجد  تجزئة 

الداخلة)73000)الداخلة املغرب.

عن1ا ه)ا)) ( الرك6بي) منير  الس6د 

الداخلة) (273 رقم) الت1ن�سي  ام  حي 

73000)الداخلة املغرب.

احمد اه)) ال1اعرة  الس6دة 

 10 الز قة) (1 القسم) حي  عن1ا ه)ا))

الداخلة) (73000 الداخلة) (07 رقم)

املغرب.

الس6د محمد اضريف))عن1ا ه)ا))

الداخلة) رقم24) رش6د  م1الي  حي 

73000)الداخلة املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

عن1ا ه)ا)) ( الرك6بي) منير  الس6د 

الداخلة) (273 رقم) الت1ن�سي  ام  حي 

73000)الداخلة املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 19 بتاريخ) ( االبتدائ6ة ب1ادي الدهب)

ماي)2021)تحت رقم)817.

286I

etablissement(darwinier

Capano huîtres
شركة الت1ص6ة البس6طة

تأسيس شركة

etablissement(darwinier

 HAY(EL(MASSIRA 02 RUE(SAKIA

 EL(HAMRA(N° 20 DAKHLA ،

73000، dakhla(maroc

Capano(huîtres شركة الت1ص6ة 

البس6طة
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وعن1ان مقرها اإلجتماعي حي 
الكس6كسات رقم 32 الداخلة - 

73000 الداخلة املغرب
تأسيس شركة الت1ص6ة البس6طة 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

18287
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (30
األسا�سي لشركة الت1ص6ة البس6طة)

باملميزات التال6ة:
الت1ص6ة) شركة  (: الشركة) شكل 

البس6طة.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.Capano(huîtres
غرض الشركة بإوجاز):)رب6ة األح6اء)
املائ6ة,معالجة وتغل6ف وحفظ جم6ع)
العامة) البحرية,التجارة  املأك1الت 
وتشغ6ل) بناء) والتصدور,) واالستيراد 

وحدة تبرود على األرض أو البحر)..
حي) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
(- الداخلة) (32 رقم) الكس6كسات 

73000)الداخلة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 20 ( (: خطري) املصطفى  الس6د 

حصة بق6مة)2.000)درهم للحصة).
 20 ( (: ( اعمار) كجم1لة  الس6دة 

حصة بق6مة)2.000)درهم للحصة).
الس6دة فاطمة اعمار)):))20)حصة)

بق6مة)2.000)درهم للحصة).
الس6دة الساملة اعمار):))20)حصة)

بق6مة)2.000)درهم للحصة).
20)حصة) ( (: الس6دة مريم اعمار)

بق6مة)2.000)درهم للحصة).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):
خطري) املصطفى  الس6د 
حي م1الي رش6د ز قة واد) عن1ا ه)ا))
 73000 ( الداخلة) (912 رقم) الح1لي 

الداخلة املغرب.
الس6دة كجم1لة اعمار))عن1ا ه)ا))
 32 حي اكس6كسات ز قة ب1كفة رقم)

الداخلة)73000)الداخلة املغرب.

عن1ا ه)ا)) ( الس6دة فاطمة اعمار)

حي اكس6كسات ز قة بئر معطى هللا)
الداخلة) (73000 الداخلة) (11 رقم)

املغرب.

)عن1ا ه)ا)) الس6دة الساملة اعمار)

الداخلة) (32 رقم) اكس6كسات  حي 

73000)الداخلة املغرب.

عن1ا ه)ا)) اعمار  مريم  الس6دة 

الداخلة) (32 رقم) اكس6كسات  حي 

73000)الداخلة املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
خطري) املصطفى  الس6د 

حي م1الي رش6د ز قة واد) عن1ا ه)ا))

 73000 ( الداخلة) (912 رقم) الح1لي 

الداخلة املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 21 بتاريخ) ( االبتدائ6ة ب1ادي الدهب)

ماي)2021)تحت رقم)850.

287I

INFOPLUME

 ASSURANCE RAZZOUKI
SARL AU

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تع6ين ممثل قا 1ني للشركة

INFOPLUME

149 شارع محمد الخامس اقامة 

م6م1زا 1 رقم 17 ، 90000، طنجة 

املغرب

 ASSURANCE RAZZOUKI SARL

AU «شركة ذات مسؤول6ة محدودة 

ذات الشريك ال1ح6د»

وعن1ان مقرها االجتماعي: طريق 

تط1ان ف6ال رقم 6 الطابق األر�سي - 

90000 طنجة املغرب.

«تع6ين ممثل قا 1ني  للشركة»
رقم التق66د في السجل التجاري: 

.89197

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

وتبعا) (2021 أبريل) (20 في) املؤرخ 

تع6ين) تقرر  جدد  لتع6ين مسير)ون))

املمثل)ون))القا 1ني)ون):)

-)الرزوقي ال6اس

  ASSURANCE RAZZOUKI  -

محدودة) مسؤول6ة  ذات  شركة 

ذات الشريك ال1ح6د الكائن مقرها)

 RTE DE TETOUAN اإلجتماعي ب:)

 RDC VILLA 6 TANGER 90000

طنجة املغرب

عند) التجاري  السجل  رقم 

االقتضاء:)89197

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (25 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)242630.

288I

INFOPLUME

BAHIDA EVENTS SARL AU
إعالن متعدد القرارات

INFOPLUME

149 شارع محمد الخامس اقامة 

م6م1زا 1 رقم 17 ، 90000، طنجة 

املغرب

 BAHIDA EVENTS SARL AU

«شركة ذات املسؤول6ة املحدودة»

وعن1ان مقرها االجتماعي: 29 ز فة 

عمر ابن العاص الطابق الثالث رقم 

26 - 90000 طنجة املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»

رقم التق66د في السجل التجاري: 

.96823

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)07)ماي)2021

تم اتخاذ القرارات التال6ة:)

قرار رقم)1:)الذي ونص على ماولي:)

تف1يت الس6دة فرح1ن كريمة جم6ع)

حصصها في))الشركة املمثلة في)1000 

للحصة) درهم  (100 بق6مة) حصة 

لفائدة الس6د البشري محمد العربي)

قرار رقم)2:)الذي ونص على ماولي:)

 BAHIDA الى) الشركة  اسم  تغ6ير 

 EVENTS EXPRESS

قرار رقم)3:)الذي ونص على ماولي:)

تغ6ير نشاط الشركة الى النقل ال1طني)

و الدولي الطرقي للسلع

قرار رقم)4:)الذي ونص على ماولي:)
استقالة الس6دة فرح1ن كريمة من)
يسير الشركة و تع6ين الس6د))البشري)

محمد العربي)
قرار رقم)5:)الذي ونص على ماولي:)
ال1ح6د) باملضاء) مق6دة  الشركة 

للس6د))البشري محمد العربي)
قرار رقم)6:)الذي ونص على ماولي:)
انشاء)قا 1ن أسا�سي جدود للشركة)

وتبعا لذلك تم تعدول مقتض6ات)
النظام األسا�سي التال6ة:)

بند رقم)2:)الذي ونص على ماولي:)
 BAHIDA الى) الشركة  اسم  تغ6ير 

 EVENTS EXPRESS
بند رقم)3:)الذي ونص على ماولي:)
تغ6ير نشاط الشركة الى النقل ال1طني)

و الدولي الطرقي للسلع
بند رقم)6:)الذي ونص على ماولي:)
الس6د البشري محمد العربي مساهم)
في رأسمال الشركة ب)100000)درهم
على) ونص  الذي  (:7 رقم) بند 
منحصرفي) الشركة  رأسمال  ماولي:)
 1000 الى) مقسم  درهم  (100.000
،في) 100)درهم للحصة) حصة بق6مة)
ملك6ة الس6د البشري محمد العربي)

على) ونص  الذي  (:13 رقم) بند 
طرف) من  مسيرة  الشركة  ماولي:)

الس6د))البشري محمد العربي)
على) ونص  الذي  (:14 رقم) بند 
باالمضاء) مق6دة  الشركة  ماولي:)
البشري) ( الس6د) للمسيرة  ال1ح6د 

محمد العربي
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
ماي) (27 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)242770.

289I

INFOPLUME

CAFE VISA SARL
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

حل شركة

INFOPLUME
149 شارع محمد الخامس اقامة 

م6م1زا 1 رقم 17 ، 90000، طنجة 
املغرب
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CAFE VISA SARL شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة)في ط1ر 

التصف6ة)

وعن1ان مقرها اإلجتماعي 49 شارع 

محمد بن عبد هللا اقامة اوة ب  - 

90000 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التق66د في السجل التجاري 

.84085

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) (2021 ماي) (05 في) املؤرخ 

املحدودة) املسؤول6ة  ذات  شركة 

رأسمالها) مبلغ  ( (CAFE VISA SARL

مقرها) وعن1ان  درهم  (100.000

شارع محمد بن عبد) (49 اإلجتماعي)

طنجة) (90000 (- ( اوة ب) اقامة  هللا 

املغرب  ت6جة ل):)غ6اب النشاط.

و حدد مقر التصف6ة ب)49)شارع)

(- ( محمد بن عبد هللا اقامة اوة ب)

90000)طنجة املغرب.)

و عين:

الس6د)ة))طام1))بالرح و عن1ا ه)ا))

ب) اوة  اقامة  غر اطة  فار  شارع 

الطابق األول رقم)56  90000)طنجة)

املغرب كمصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخ1لة  الصالح6ات  على 

املخابرة و محل تبل6غ العق1د و ال1ثائق)

املتعلقة بالتصف6ة):)49)شارع محمد)

بن عبد هللا اقامة اوة ب طنجة

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (27 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)242771.

290I

CRB CONSEIL

FUTURE PARTNERS BUILD
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

CRB CONSEIL

حي الهناء شارع ابن سينا رقم 214 ، 

20280، الدار الب6ضاء املغرب

 FUTURE PARTNERS BUILD
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة
وعن1ان مقرها اإلجتماعي اقامة 

الزرقة، 117 ز قة ابن1 منير ، الطابق 
االول الشقة رقم 2 ، املعاريف 
- الدار الب6ضاء - 20000 الدار 

الب6ضاء املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

503723
في) مؤرخ  م1ثق  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (05
املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.FUTURE PARTNERS BUILD
-تس1يق) (: بإوجاز) الشركة  غرض 
جم6ع م1اد البناء)واالدوات الصح6ة)

والبالط ار�سي,
واملستلزمات) األجهزة  -تس1يق 

الخاصة بالسباكة والتدفئة.
امل1اد) جم6ع  وتصدور  -استيراد 

واملستلزمات املتعلقة بالبناء..
اقامة) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
الزرقة،)117)ز قة ابن1 منير)،)الطابق)
االول الشقة رقم)2)،)املعاريف)-)الدار)
الب6ضاء) الدار  (20000 (- الب6ضاء)

املغرب).
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
5)حصة) ( (: الس6د مصطفى عب6د)

بق6مة)100)درهم للحصة).
الس6د رش6د ب1بكري):))95)حصة)

بق6مة)100)درهم للحصة).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):
الس6د مصطفى عب6د عن1ا ه)ا))
حي) (، الشق) عين  (، الب6ضاء) الدار 
رقم) (، (166 شارع) (، م1الي عبد هللا)

107 20000)الدار الب6ضاء)املغرب).

عن1ا ه)ا)) ب1بكري  رش6د  الس6د 
 33 رقم) ؛) (2 النخ6ل) برج  مراكش 

مراكش) (40000 النخ6ل.) جن1ب 

املغرب).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

عن1ا ه)ا)) ب1بكري  رش6د  الس6د 
 33 رقم) ؛) (2 النخ6ل) برج  مراكش 

مراكش) (40000 النخ6ل.) جن1ب 

املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 20 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)-.

291I

INFOPLUME

 EL HAOUARI SHOP SARL
AU

إعالن متعدد القرارات

INFOPLUME

149 شارع محمد الخامس اقامة 

م6م1زا 1 رقم 17 ، 90000، طنجة 

املغرب

 EL HAOUARI SHOP SARL AU

«شركة ذات املسؤول6ة املحدودة 

ذات الشريك ال1ح6د»

وعن1ان مقرها االجتماعي: 67 شارع 

املقاومة الطابق الثاني رقم أ - 

90000 طنجة املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التق66د في السجل التجاري: 

.104533

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)15)أبريل)2021

تم اتخاذ القرارات التال6ة:)

على) ونص  الذي  (:1 رقم) قرار 
تجاري) شعار  اضافة  ماولي:)

» ENTREPRENEUR SHIP»

قرار رقم)2:)الذي ونص على ماولي:)

شارع) الى  األجتماعي  املقر  تح1يل 

باست1ر اقامة ارم1 6ا الطابق الثاني)
رقم)48)طنجة

قرار رقم)3:)الذي ونص على ماولي:)

انشاء)قا 1ن أسا�سي جدود للشركة

وتبعا لذلك تم تعدول مقتض6ات)

النظام األسا�سي التال6ة:)

بند رقم)4:)الذي ونص على ماولي:)

شارع) الى  األجتماعي  املقر  تح1يل 

باست1ر اقامة ارم1 6ا الطابق الثاني)

رقم)48)طنجة

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (26 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)242714.

292I

FINANCIAL CONSULTING GROUP SARL

Meca3D
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

 FINANCIAL CONSULTING

GROUP SARL

 Rue(de(Nador(n° 37 ، 28800،

Mohammedia(Maroc

Meca3D شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي 37 

ز قة الناض1ر املحمدوة - 28800 

املحمدوة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 

رقم التق66د في السجل التجاري : 

28121

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (28

املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.Meca3D

الق6ام) (- (: غرض الشركة بإوجاز)

بجم6ع عمل6ات املعالجة امل6كا 6ك6ة)

أو اإلنشائ6ة أو الك6م6ائ6ة أو الحرارية)

املتعلقة بأعمال املعادن والبالست6ك)

وامل1اد املركبة.
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دراسة وتصم6م وتنف6ذ وت1زيع) (-

جم6ع املشاريع املطبقة على امل6كا 6كا)

)العمل6ات والطرق واآلالت واألدوات)

من) غيرها  أو  املعد 6ة  واملنتجات 

املنتجات).

املعامالت) جم6ع  (، أعم) وبشكل 

التجارية أو الصناع6ة أو املنق1لة أو)

العقارية أو املال6ة)،)التي تتم لحساب)

واملتعلقة بشكل) (، الشركة الحصري)

مباشر أو غير مباشر بغرض الشركة أو)

التي وحتمل أن تعزز تط1يرها.

 37 (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
 28800 (- املحمدوة) الناض1ر  ز قة 

املحمدوة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

80)حصة) ( (: الس6د ت1مين ل1ران)

بق6مة)100)درهم للحصة).

الس6دة طبالي حسنة):))15)حصة)

بق6مة)100)درهم للحصة).

5)حصة) ( (: الس6د ت1مين ل1س6ان)

بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):

عن1ا ه)ا)) ل1ران  ت1مين  الس6د 

 28800 ( فاس) شارع  (14 رقم) ف6ال 

املحمدوة املغرب.

عن1ا ه)ا)) حسنة  طبالي  الس6دة 

 28800 ( فاس) شارع  (14 رقم) ف6ال 

املحمدوة املغرب.

عن1ا ه)ا)) ل1س6ان  ت1مين  الس6د 

 28800 ( فاس) شارع  (14 رقم) ف6ال 

املحمدوة املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

عن1ا ه)ا)) ل1ران  ت1مين  الس6د 

 28800 ( فاس) شارع  (14 رقم) ف6ال 

املحمدوة املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

19)ماي) االبتدائ6ة باملحمدوة))بتاريخ)

2021)تحت رقم)1190.

293I

etablissement(darwinier

Aquaculture internationale
شركة الت1ص6ة البس6طة

تأسيس شركة

etablissement(darwinier

 HAY(EL(MASSIRA 02 RUE(SAKIA

 EL(HAMRA(N° 20 DAKHLA ،

73000، dakhla(maroc

 Aquaculture(internationale

شركة الت1ص6ة البس6طة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي حي 

الغفران رقم 02 الداخلة الداخلة 

73000 الداخلة املغرب

تأسيس شركة الت1ص6ة البس6طة 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

18301

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (11

األسا�سي لشركة الت1ص6ة البس6طة)

باملميزات التال6ة:

الت1ص6ة) شركة  (: الشركة) شكل 

البس6طة.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.Aquaculture(internationale

(: بإوجاز) الشركة  غرض 

املائ6ة,معالجة) األح6اء) ترب6ة 

املأك1الت) جم6ع  وحفظ  وتغل6ف 

واالستيراد) العامة  البحرية,التجارة 

والتصدور,)بناء)وتشغ6ل وحدة تبرود)

على األرض أو البحر)..

حي) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 

الداخلة) الداخلة  (02 رقم) الغفران 

73000)الداخلة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 20 ( (: ( الس6د عبد العزيز الخل6ل)

حصة بق6مة)2.000)درهم للحصة).

20)حصة) ( (: الس6دة مريم حمنة)

بق6مة)2.000)درهم للحصة).

الس6د الحنفي ادل6مي):))20)حصة)

بق6مة)2.000)درهم للحصة).

حصة) (20 ( (: الس6د احمد حمنة)
بق6مة)2.000)درهم للحصة).

 20 ( (: ادل6مي) الن1هة  الس6دة 
حصة بق6مة)2.000)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (
وصفات وم1اطن الشركاء):

الخل6ل)) العزيز  عبد  الس6د 
 02 رقم) ا زران  بئر  حي  عن1ا ه)ا))

الداخلة))73000)الداخلة املغرب.
الس6دة مريم حمنة عن1ا ه)ا))حي)
 73000 الداخلة) (02 رقم) الغفران 

الداخلة املغرب.
ادل6مي عن1ا ه)ا)) الحنفي  الس6د 
محمد) الش6خ  ز قة  الفط6حات  حي 
 73000 الداخلة) (73 رقم) االغظف 

الداخلة املغرب.
الس6د احمد حمنة عن1ا ه)ا))حي)
 73000 الداخلة) (27 رقم) الغفران 

الداخلة املغرب.
الس6دة الن1هة ادل6مي عن1ا ه)ا))
الفط6حات) االغظف  محمد  شارع 
الداخلة) (73000 الداخلة) (73 رقم)

املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
الس6د احمد حمنة عن1ا ه)ا))حي)
 73000 الداخلة) (27 رقم) الغفران 

الداخلة املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
 21 بتاريخ) ( االبتدائ6ة ب1ادي الدهب)

ماي)2021)تحت رقم)-.

294I

INFOPLUME

RIVERA ASSISTANCE 2
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

INFOPLUME
149 شارع محمد الخامس اقامة 

م6م1زا 1 رقم 17 ، 90000، طنجة 
املغرب

RIVERA(ASSISTANCE 2 شركة 
ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي 91 شارع 
محمد الخامس الطابق األول رقم 

1 - 90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
116815

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (10
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.RIVERA ASSISTANCE 2
اصالح) (: بإوجاز) الشركة  غرض 
وص6ا ة األجهزة واآلالت اإللكترو 6ة)

وامل6كا 6ك6ة وتصدورو استيراد.
91)شارع) عن1ان املقر االجتماعي):)
محمد الخامس الطابق األول رقم)1 - 

90000)طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: عمر) البقالي  الس6د 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):
 91 الس6د البقالي عمر عن1ا ه)ا))
شارع محمد الخامس الطابق األول)
اقامة واسمين))رقم)1 90000)طنجة)

املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
 91 الس6د البقالي عمر عن1ا ه)ا))
شارع محمد الخامس الطابق األول)
اقامة واسمين))رقم)1 90000)طنجة)

املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
ماي) (27 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)242795.
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FIDU.PRO CONSULTING

GOOD TALENTS
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تف1يت حصص

FIDU.PRO CONSULTING

ملتقى شارع ام6ل زوال و ز قة غ6ثل 

الطابق11 رقم 29  الدار الب6ضاء ، 

0، الدار الب6ضاء املغرب

GOOD TALENTS شركة ذات 

مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي 357 شارع 

الخامس الطابق رقم 5 الشقة رقم 

10 فضاء A/8 الدار الب6ضاء املغرب 

- 0000 الدار الب6ضاء املغرب.

تف1يت حصص

رقم التق66د في السجل التجاري -.

ال1ح6د) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تمت) (2021 وناور) (20 في) املؤرخ 

املصادقة على):

)ة))مهدي))سم1ني) تف1يت الس6د)

أصل) من  اجتماع6ة  حصة  (1.000

)ة)) الس6د) ( لفائدة) حصة  (1.000

و1نس))وراك بتاريخ)20)وناور)2021.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم  (

 20 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

وناور)2021)تحت رقم)770356.

296I

etablissement(darwinier

Aquaculture des mondes
شركة الت1ص6ة البس6طة

تأسيس شركة

etablissement(darwinier

 HAY(EL(MASSIRA 02 RUE(SAKIA

 EL(HAMRA(N° 20 DAKHLA ،

73000، dakhla(maroc

Aquaculture(des(mondes شركة 

الت1ص6ة البس6طة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي حي 

ال1حدة رقم 2373 الداخلة - 

73000 الداخلة املغرب

تأسيس شركة الت1ص6ة البس6طة 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

 18351

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (07

األسا�سي لشركة الت1ص6ة البس6طة)

باملميزات التال6ة:

الت1ص6ة) شركة  (: الشركة) شكل 

البس6طة.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.Aquaculture(des(mondes

(: بإوجاز) الشركة  غرض 

املائ6ة,معالجة) األح6اء) ترب6ة 

املأك1الت) جم6ع  وحفظ  وتغل6ف 

واالستيراد) العامة  البحرية,التجارة 

والتصدور,)بناء)وتشغ6ل وحدة تبرود)

على األرض أو البحر.

حي) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 

ال1حدة رقم)2373)الداخلة)-)73000 

الداخلة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

الس6دة هدى الزهري)):))25)حصة)

بق6مة)2.500)درهم للحصة).

 25 ( (: الحاف�سي) اسماء) الس6دة 

حصة بق6مة)2.500)درهم للحصة).

25)حصة) ( (: الس6د عمر الجادري)

بق6مة)2.500)درهم للحصة).

 25 ( (: ( الحاف�سي) نه6لة  الس6دة 

حصة بق6مة)2.500)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):

عن1ا ه)ا)) ( الس6دة هدى الزهري)

الداخلة) (448 رقم) ال1حدة  حي 

73000)الداخلة املغرب.

الحاف�سي) اسماء) الس6دة 

 2373 رقم) ال1حدة  حي  عن1ا ه)ا))

الداخلة)73000)الداخلة املغرب.

عن1ا ه)ا)) الجادري  عمر  الس6د 

 73000 الداخلة) (1 رقم) ال1كالة  حي 

الداخلة املغرب.

الحاف�سي)) نه6لة  الس6دة 

 2373 رقم) ال1حدة  حي  عن1ا ه)ا))

الداخلة)73000)الداخلة املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

عن1ا ه)ا)) ( الس6دة هدى الزهري)

الداخلة) (448 رقم) ال1حدة  حي 

73000)الداخلة املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 24 بتاريخ) ( االبتدائ6ة ب1ادي الدهب)

ماي)2021)تحت رقم)-.

297I

etablissement(darwinier

Aquaculture tislatin
شركة الت1ص6ة البس6طة

تأسيس شركة

etablissement(darwinier

 HAY(EL(MASSIRA 02 RUE(SAKIA

 EL(HAMRA(N° 20 DAKHLA ،

73000، dakhla(maroc

Aquaculture(tislatin شركة 

الت1ص6ة البس6طة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي حي 

الغفران رقم 105 الداخلة - 73000 

الداخلة املغرب

تأسيس شركة الت1ص6ة البس6طة 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

18323

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (07

األسا�سي لشركة الت1ص6ة البس6طة)

باملميزات التال6ة:

الت1ص6ة) شركة  (: الشركة) شكل 

البس6طة.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.Aquaculture(tislatin

(: بإوجاز) الشركة  غرض 

املائ6ة,معالجة) األح6اء) ترب6ة 

املأك1الت) جم6ع  وحفظ  وتغل6ف 

واالستيراد) العامة  البحرية,التجارة 

والتصدور,)بناء)وتشغ6ل وحدة تبرود)

على األرض أو البحر.

حي) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
الغفران رقم)105)الداخلة)-)73000 

الداخلة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
الس6د سع6د الطنجي):))50)حصة)

بق6مة)5.000)درهم للحصة).
 50 ( (: الطنجي) املحج1ب  الس6د 

حصة بق6مة)5.000)درهم للحصة).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):
عن1ا ه)ا)) الطنجي  سع6د  الس6د 
الداخلة) (1006 رقم) الغفران  حي 

73000)الداخلة املغرب.
الطنجي) املحج1ب  الس6د 
 105 رقم) الغفران  حي  عن1ا ه)ا))

الداخلة)73000)الداخلة املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
عن1ا ه)ا)) الطنجي  سع6د  الس6د 
الداخلة) (1006 رقم) الغفران  حي 

73000)الداخلة املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
 21 بتاريخ) ( االبتدائ6ة ب1ادي الدهب)

ماي)2021)تحت رقم)-.

298I

etablissement(darwinier

AQUACULTURE KHAOULA
شركة الت1ص6ة البس6طة

تأسيس شركة

etablissement(darwinier
 HAY(EL(MASSIRA 02 RUE(SAKIA

 EL(HAMRA(N° 20 DAKHLA ،
73000، dakhla(maroc

 AQUACULTURE KHAOULA
شركة الت1ص6ة البس6طة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي حي االمل 1 
بل1ك 38 رقم 08 الداخلة - 73000 

الداخلة املغرب
تأسيس شركة الت1ص6ة البس6طة 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

 18299



12369 الجريدة الرسميةعدد)5668 - 5)ذو القعدة)1442 )16)و1 16)2021) 

بمقت�سى))عقد عرفي مؤرخ في)
10)ماي)2021)تم إعداد القا 1ن)

األسا�سي لشركة الت1ص6ة البس6طة)

باملميزات التال6ة:

الت1ص6ة) شركة  (: الشركة) شكل 

البس6طة.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AQUACULTURE KHAOULA

(: بإوجاز) الشركة  غرض 

املائ6ة,معالجة) األح6اء) ترب6ة 

املأك1الت) جم6ع  وحفظ  وتغل6ف 

واالستيراد) العامة  البحرية,التجارة 

والتصدور,)بناء)وتشغ6ل وحدة تبرود)

على األرض أو البحر.

عن1ان املقر االجتماعي):)حي االمل)
1)بل1ك)38)رقم)08)الداخلة)-)73000 

الداخلة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

الخطاط) االمين  محمد  الس6د 

درهم) (5.000 بق6مة) حصة  (50   :

للحصة).

 50 ( (: الحبيب) اع1يشة  الس6دة 

حصة بق6مة)5.000)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):

الخطاط) االمين  محمد  الس6د 
رقم) (38 بل1ك) (1 حي االمل) عن1ا ه)ا))

08)الداخلة)73000)الداخلة املغرب.

الحبيب) اع1يشة  الس6دة 
رقم) (38 بل1ك) (1 حي االمل) عن1ا ه)ا))

08)الداخلة)73000)الداخلة املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

الخطاط) االمين  محمد  الس6د 
رقم) (38 بل1ك) (1 حي االمل) عن1ا ه)ا))

08)الداخلة)73000)الداخلة املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 21 بتاريخ) ( االبتدائ6ة ب1ادي الدهب)

ماي)2021)تحت رقم)855.

299I

etablissement(darwinier

KHATRI PRODUITE MER
شركة الت1ص6ة البس6طة

تأسيس شركة

etablissement(darwinier

 HAY(EL(MASSIRA 02 RUE(SAKIA

 EL(HAMRA(N° 20 DAKHLA ،

73000، dakhla(maroc

KHATRI PRODUITE MER شركة 

الت1ص6ة البس6طة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي حي م1الي 
رش6د شارع واد الح1لي رقم 912 

الداخلة  - 73000 الداخلة املغرب

تأسيس شركة الت1ص6ة البس6طة 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

18311

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (10

األسا�سي لشركة الت1ص6ة البس6طة)

باملميزات التال6ة:

الت1ص6ة) شركة  (: الشركة) شكل 

البس6طة.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.KHATRI PRODUITE MER

(: بإوجاز) الشركة  غرض 

املائ6ة,معالجة) األح6اء) ترب6ة 

املأك1الت) جم6ع  وحفظ  وتغل6ف 

واالستيراد) العامة  البحرية,التجارة 

والتصدور,)بناء)وتشغ6ل وحدة تبرود)

على األرض أو البحر.

عن1ان املقر االجتماعي):)حي م1الي)
 912 رقم) الح1لي  واد  شارع  رش6د 

الداخلة))-)73000)الداخلة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 50 ( (: خطري) املصطفى  الس6د 

حصة بق6مة)5.000)درهم للحصة).

الس6دة رب6عة فريعات):))50)حصة)

بق6مة)5.000)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):

خطري) املصطفى  الس6د 
عن1ا ه)ا))حي م1الي رش6د شارع واد)
 73000 ( الداخلة) (912 رقم) الح1لي 

الداخلة املغرب.
الس6دة رب6عة فريعات عن1ا ه)ا))
الح1لي) واد  شارع  رش6د  م1الي  حي 
الداخلة) (73000 الداخلة) (912 رقم)

املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
خطري) املصطفى  الس6د 
عن1ا ه)ا))حي م1الي رش6د شارع واد)
 73000 ( الداخلة) (912 رقم) الح1لي 

الداخلة املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
 21 بتاريخ) ( االبتدائ6ة ب1ادي الدهب)

ماي)2021)تحت رقم)860.

300I

FIDUNION-MAROC

 شركة األشغال الهيدروليكية 
CTHM للمغرب
شركة املساهمة
استدراك خطٍإ

بالجريدة) وقع  خطٍإ) استدراك 
الرسم6ة

FIDUNION-MAROC
 RUE EL AMRAOUI  ,23
 BRAHIM( CASABLANCA( ،
20000،(CASABLANCA(MAROC

اله6درول6ك6ة) األشغال  شركة  (
للمغرب)CTHM))شركة املساهمة

)وعن1ان مقرها اإلجتماعي)62)ز قة)
ولي العهد))-)90000))طنجة))املغرب.

بالجريدة) وقع  خطٍإ) إستدراك  (
الرسم6ة عدد)5667)بتاريخ)09)و1 16)

.2021
بدال من):)بمقت�سى الجمع العام

اإلستثنائي املؤرخ في)07) 1 بر
2020

وقرأ):)بمقت�سى الجمع العام
اإلستثنائي املؤرخ في)07) 1 بر

2019
الباقي بدون تغ6ير.

301I

STE BECEF SARL

 SOCIETE IMAD SABAD
SARL AU

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
حل شركة

STE BECEF SARL

 N°41 IMMEUBLE(CHAOUI

 APPT 16 RUE(ELMOUJAHID

 AYACH(VN(FES، 30000، FES

MAROC

 SOCIETE IMAD SABAD SARL

AU شركة ذات مسؤول6ة محدودة 
ذات الشريك ال1ح6د)في ط1ر 

التصف6ة)

وعن1ان مقرها اإلجتماعي الرقم 1 

أ تجزئة ف1زية بنس1دة فاس فاس 

30000 فاس املغرب.

حل شركة
رقم التق66د في السجل التجاري 

.63915

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) (2021 ماي) (17 في) املؤرخ 

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات)

 SOCIETE IMAD ال1ح6د) الشريك 

مبلغ رأسمالها) ( (SABAD SARL AU

مقرها) وعن1ان  درهم  (100.000

ف1زية) تجزئة  أ  (1 الرقم) اإلجتماعي 

فاس) (30000 فاس) فاس  بنس1دة 

بعد عدم اكتمال) (: املغرب  ت6جة ل)

املشروع وس1ء)ال1ضع املالي للشركة..

 1 و حدد مقر التصف6ة ب الرقم)

فاس) فاس  بنس1دة  ف1زية  تجزئة  أ 

30000)فاس املغرب.)

و عين:

و) عرو�سي  ( عماد) الس6د)ة))

عن1ا ه)ا))مجمع دوار طنجة مجم1عة)
 90060   14 رقم) (3 ط) (9 عمارة) (7

طنجة املغرب كمصفي))ة))للشركة.

الحدود) اإلقتضاء) وعند  (

املخ1لة) الصالح6ات  على  املفروضة 

تبل6غ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العق1د و ال1ثائق املتعلقة بالتصف6ة):)

الرقم)1)أ تجزئة ف1زية بنس1دة فاس
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باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

التجارية بفاس))بتاريخ)27)ماي)2021 

تحت رقم)2577.

302I

مكتب محاسبة

 VEINTICINCO MULTI

SERVICES
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

مكتب محاسبة

عمارة 41 شقة 2 ز قة عالل بن عبد 

هللا ص.ب 200 الرش6دوة ، 52004، 

الرش6دوة املغرب

  VEINTICINCO MULTI SERVICES

شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

 GARAGE وعن1ان مقرها اإلجتماعي

 N° 02 EXT(AIN(EL(ATTI 02

ERRACHIDIA - 52000 الرش6دوة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 

رقم التق66د في السجل التجاري : 

14895

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القا 1ن) إعداد  تم  (2021 وناور) (12

املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

 VEINTICINCO MULTI SERVICES

(: بإوجاز) الشركة  غرض 

TRAITEUR

.AUBERGISTE

 GARAGE(:(عن1ان املقر االجتماعي

 N° 02 EXT AIN EL ATTI 02

الرش6دوة) (ERRACHIDIA - 52000

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 250 ( (: سالمي) مل6كة  الس6دة 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

250)حصة) ( (: الس6د او1ب لب1ني)

بق6مة)100)درهم للحصة).

الس6د))و1سف لب1ني):))250)حصة)

بق6مة)100)درهم للحصة).

 250 ( (: لب1ني) ابراه6م  ( الس6د)

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):

عن1ا ه)ا))) مل6كة سالمي  الس6دة 

 80 رقم) (2 العاطي) عين  تجزئة 

الراش6دوة) (52000 الراش6دوة)

املغرب.

عن1ا ه)ا))) لب1ني  او1ب  الس6د 

 80 رقم) (2 العاطي) عين  تجزئة 

الراش6دوة) (52000 الراش6دوة)

املغرب.

عن1ا ه)ا)) لب1ني  و1سف  ( الس6د)

 44 رقم) (2 العاطي) عين  تجزئة 

الراش6دوة) (52000 ( الراش6دوة)

املغرب.

لب1ني عن1ا ه)ا)) ابراه6م  ( الس6د)

  05 رقم) (2 العاطي) عين  ت1سعة 

الراش6دوة) (52000 ( الراش6دوة)

املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

عن1ا ه)ا))) لب1ني  او1ب  الس6د 

 80 رقم) (2 العاطي) عين  تجزئة 

الراش6دوة)52000)الراش6دوة املغرب

عن1ا ه)ا)) لب1ني  و1سف  ( الس6د)

 44 رقم) (2 العاطي) عين  تجزئة 

الراش6دوة) (52000 ( الراش6دوة)

املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

االبتدائ6ة بالرش6دوة))بتاريخ)26)ماي)

2021)تحت رقم)719.

303I

(BUTEC SARL (A.U

RENT CAAR JWD
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

(BUTEC(SARL (A.U

 18RUE(AMR(IBN(AL-ASS, 4ème

 ETAGE(N°14 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

RENT CAAR JWD شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي إقامة 

السالم 4 رقم 162 طنجة - 90000  

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

115765

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (08

املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

 RENT (: اإلقتضاء)بمختصر تسم6تها)

.CAAR JWD

كراء) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

الس6ارات بدون سائق.

إقامة) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
  90000 (- 162)طنجة) رقم) (4 السالم)

طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

الس6د ب1لبرس مراد):))500)حصة)

بق6مة)100)درهم للحصة).

 500 ( (: ج1اد) ال16سفي  الس6د 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):

عن1ا ه)ا)) مراد  ب1لبرس  الس6د 

طنجة) الس1�سي  ح1مة  مسننة  حي 

90000)طنجة املغرب.

)عن1ا ه)ا)) الس6د ال16سفي ج1اد)
دوار كل6ةسبت الز ات طنجة)90000 

طنجة املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
)عن1ا ه)ا)) الس6د ال16سفي ج1اد)
دوار كل6ةسبت الز ات طنجة)90000 

طنجة املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
أبريل) (27 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)241762.

304I

PREMIUM FINANCE

 LES JARDINS ARABES DE LA
MEDINA

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 
الشريك ال1ح6د

حل شركة

PREMIUM FINANCE
  APPARTEMENT(N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE(ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC

 LES JARDINS ARABES DE LA
MEDINA  شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د)في 

ط1ر التصف6ة)
وعن1ان مقرها اإلجتماعي م1الي 

رش6د رقم 631 شقة رقم 1 الطابق 
االول  - 73000 الداخلة املغرب.

حل شركة
رقم التق66د في السجل التجاري 

.10633
ال1ح6د)) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل) (2021 19)مارس) املؤرخ في)
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات)
 LES JARDINS ال1ح6د) الشريك 
مبلغ) ( ( (ARABES DE LA MEDINA
وعن1ان) درهم  (300.000 رأسمالها)
رقم) رش6د  م1الي  اإلجتماعي  مقرها 
(- ( االول) الطابق  (1 رقم) شقة  (631
(: ل) املغرب  ت6جة  الداخلة  (73000

لقرار الشريك ال1ح6د.
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م1الي) ب  التصف6ة  مقر  حدد  و 

الطابق) (1 631)شقة رقم) رش6د رقم)

االول))-)73000)الداخلة املغرب.)

و عين:

و) بخة  ( ( الحق) عبد  الس6د)ة))

جناح) املهندس1) اقامة  عن1ا ه)ا))

جليز) الخطابي  الكريم  عبد  دشارع 

)ة)) 40000)مراكش املغرب كمصفي)

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخ1لة  الصالح6ات  على 

و) العق1د  تبل6غ  محل  و  املخابرة 

ال1ثائق املتعلقة بالتصف6ة):).

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 19 بتاريخ) ( االبتدائ6ة ب1ادي الدهب)

أبريل)2021)تحت رقم)642/2021.

305I

LE PREMIER CONSEIL

GOBAVE ROUCHAD
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

LE PREMIER CONSEIL

 APPT 23 3°ETAGE(IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY

 MENARA(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC

GOBAVE ROUCHAD شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي س6دي 

عباد 3 رقم 35 الشقة رقم 3 

مراكش - 40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 

رقم التق66د في السجل التجاري : 

115111

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (12

املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.GOBAVE ROUCHAD

(: بإوجاز) الشركة  غرض 

ا تاج) الرخ1يات)) *تط1يرانشطة 

ورعي الحلزون على الصع6د ال1طني)

والدولي)

تس6ير) في  *مقاول 

الخدمات)انشطة الرخ1يات)

*التصدور واالستيراد

س6دي) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 

عباد)3)رقم)35)الشقة رقم)3)مراكش)

- 40000)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: الدون روشاد) الس6د عز 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

 500 ( (: روشاد) و1سف  الس6د 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):

الس6د عز الدون روشاد عن1ا ه)ا))

مراكش) (35 رقم) (3 عباد) س6دي 

40000)مراكش املغرب.

عن1ا ه)ا)) روشاد  و1سف  الس6د 

الب1ر)) املنابهة  الع6ا�سي  اوالد  دوار 

40000)مراكش املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

الس6د عز الدون روشاد عن1ا ه)ا))

مراكش) (35 رقم) (3 عباد) س6دي 

40000)مراكش املغرب

عن1ا ه)ا)) روشاد  و1سف  الس6د 

الب1ر)) املنابهة  الع6ا�سي  اوالد  دوار 

40000)مراكش املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (21 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2021)تحت رقم)124248.

306I

إئتما 6ة)BKM)لإلرشادات

STE ARUBA HBM

شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

حل شركة

إئتما 6ة BKM لإلرشادات

رقم 10 تجزئة املركز ورزازات ، 

45000، ورزازات املغرب

STE ARUBA HBM شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة)في ط1ر 

التصف6ة)

وعن1ان مقرها اإلجتماعي رقم 43  

الحي الصناعي - 45000 ورزازات 

املغرب.

حل شركة

رقم التق66د في السجل التجاري 

.8961

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) (2021 11)مارس) املؤرخ في)

املحدودة) املسؤول6ة  ذات  شركة 

مبلغ رأسمالها) ( (STE ARUBA HBM

مقرها) وعن1ان  درهم  (30.000

الصناعي) الحي  ( (43 رقم) اإلجتماعي 

(: ورزازات املغرب  ت6جة ل) (45000  -

اصابة املسير بمرض عضال.

  43 و حدد مقر التصف6ة ب رقم)

ورزازات) (45000 (- الصناعي) الحي 

املغرب.)

و عين:

و) الحاج  اوت  ( محمد) الس6د)ة))

الحسن6ة) تجزئة  (91 رقم) عن1ا ه)ا))

45000)ورزازات املغرب كمصفي))ة))

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخ1لة  الصالح6ات  على 

و) العق1د  تبل6غ  محل  و  املخابرة 

ال1ثائق املتعلقة بالتصف6ة):)-

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (26 بتاريخ) ( االبتدائ6ة ب1رزازات)

2021)تحت رقم)345.

307I

إئتما 6ة)BKM)لإلرشادات

STE TRANS TRID

شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

حل شركة

إئتما 6ة BKM لإلرشادات

رقم 10 تجزئة املركز ورزازات ، 

45000، ورزازات املغرب

STE TRANS TRID  شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة)في ط1ر 

التصف6ة)

وعن1ان مقرها اإلجتماعي فندق 

ف6نت  ورزازات - 45000  ورزازات 

املغرب.

حل شركة

رقم التق66د في السجل التجاري 

.9445

ال1ح6د)) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر حل) (2021 10)مارس) املؤرخ في)

املحدودة) املسؤول6ة  ذات  شركة 

مبلغ رأسمالها) ( ( (STE TRANS TRID

مقرها) وعن1ان  درهم  (100.000

(- ورزازات) ( ف6نت) فندق  اإلجتماعي 

(: ورزازات املغرب  ت6جة ل) ( (45000

اصابة املسير وصاحب الشركة بشلل)

كلي.

فندق) ب  التصف6ة  مقر  حدد  و 

ورزازات) ( (45000 (- ورزازات) ( ف6نت)

املغرب.)

و عين:

الس6د)ة))حم6د))تريد و عن1ا ه)ا))

 45000 ورزازات) ( ف6نت) فندق 

ورزازات املغرب كمصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخ1لة  الصالح6ات  على 

و) العق1د  تبل6غ  محل  و  املخابرة 

ال1ثائق املتعلقة بالتصف6ة):)-

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (26 بتاريخ) ( االبتدائ6ة ب1رزازات)

2021)تحت رقم)344.

308I
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مكتب الدراسات إ طالق

SUPERNET    » سوبر نت »
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

مكتب الدراسات إ طالق

 Cym(Cité(Des(Émirats(arabes 33

 Unis 33 Cym(Cité(Des(Émirats

 arabes(Unis، 10050، Rabat

املغرب

« س1بر  ت «    SUPERNET شركة 

ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي 128 

ز قة العرعار الطابق 2 مكتب 6 

الدارالب6ضاء - 10000 الدارالب6ضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 

494267

في) مؤرخ  م1ثق  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القا 1ن) (2021 فبراور) (08

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

اإلقتضاء)بمختصر تسم6تها):)«)س1بر)

.SUPERNET((((»(ت 

الب6ع) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

وغير) الغذائ6ة  للمنتجات  بالتجزئة 

الغذائ6ة ومحالت البقالة..

 128 (: االجتماعي) املقر  عن1ان 

 6 مكتب) (2 الطابق) العرعار  ز قة 

10000)الدارالب6ضاء) الدارالب6ضاء)-)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):

 26 الس6دة  1ال مط6ع عن1ا ه)ا))

شارع عين ت1جطات الطابق)4)الشقة)

 10000 الدارالب6ضاء) ب1رك1ن  (11

الدارالب6ضاء)املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

 26 الس6دة  1ال مط6ع عن1ا ه)ا))

شارع عين ت1جطات الطابق)4)الشقة)

 10000 الدارالب6ضاء) ب1رك1ن  (11

الدارالب6ضاء)املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

بتاريخ) ( الب6ضاء) بالدار  التجارية 

رقم) تحت  (2021 مارس) (12

.40211121023041
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SOFI RIMA

 MAISON D›HOTES FES
SAISS

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

SOFI RIMA

صندوق البرود 2436 املدونة 

الجدودة فاس ، 30000، فاس 

املغرب

  MAISON D›HOTES FES SAISS

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي ز قة 

اوم1زار كلمتر 20 دوار اوت سل1 

صفروـ  كندر س6دي خ6ار - 31000  

صفرو  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

3327

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (07

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

. MAISON D’HOTES FES SAISS
دار) (: بإوجاز) الشركة  غرض 
ـ)تنظ6م الحفالت و) ـ)مطعم) الض6افة)

املناسبات.
ز قة) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
سل1) اوت  دوار  (20 كلمتر) اوم1زار 
  31000 (- كندر س6دي خ6ار) ـ) صفرو)

صفرو))املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
املعضا�سي) ( ام6نة) الس6دة 
درهم) (100 بق6مة) حصة  (1.000   :

للحصة).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):
املعضا�سي) ( ام6نة) الس6دة 
العل6ا)) الط6ب  اوالد  دوار  عن1ا ه)ا))
فاس)) (30000 فاس) الط6ب  اوالد 

املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
املعضا�سي) ( ام6نة) الس6دة 
العل6ا)) الط6ب  اوالد  دوار  عن1ا ه)ا))
فاس)) (30000 فاس) الط6ب  اوالد 

املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
ماي) (25 بتاريخ) ( بصفرو) االبتدائ6ة 

2021)تحت رقم)122.
310I

الشت16ي ادريس

AHSSAN JAOUDA
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

الشت16ي ادريس
حي املسيرة الخضراء م/أ ز قة/02 
رقم /14 ، 92150، القصر الكبير 

املغرب

AHSSAN JAOUDA شركة ذات 
مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د
وعن1ان مقرها اإلجتماعي حي 

العروبة م/ب ز قة/15  رقم 25 - 
92150 القصر الكبير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
2977

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (03
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AHSSAN JAOUDA
ب6ع قطع) (: غرض الشركة بإوجاز)

غ6ار الس6ارات و الدراجات النارية.
حي) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
 -  25 رقم) ( ز قة/15) م/ب  العروبة 

92150)القصر الكبير املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 100 ( (: ( ب1 1اضر) أحمد  الس6د 

حصة بق6مة)1.000)درهم للحصة).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):
الس6د أحمد ب1 1اضر))عن1ا ه)ا))
حي دار الدخان درب العمري رقم)07 

92150)القصر الكبير املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
الس6د أحمد ب1 1اضر))عن1ا ه)ا))
حي دار الدخان درب العمري رقم)07 

92150)القصر الكبير املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
 26 بتاريخ) ( االبتدائ6ة بالقصر الكبير)

ماي)2021)تحت رقم)377.
311I
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AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

إستيتيكا بوليكلينيك ميديكو 

دونطير
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

استمرار نشاط الشركة

 AEX ET COM MAROC AUDIT

ET EXPERTISE

زاوية شارع محمد الخامس و شارع 

ابن كثير إقامة دوس مارس رقم 44 ، 

90000، طنجة املغرب

إستيت6كا ب1ل6كل6ن6ك م6دوك1 دو طير 

«شركة ذات املسؤول6ة املحدودة»

وعن1ان مقرها االجتماعي: 2 ز قة 

ابن حنين بالزا ط1رو طريق تط1ان - 

90000 طنجة املغرب..

«استمرار نشاط الشركة»

رقم التق66د في السجل التجاري: 

86911

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)20)أبريل)2021)تقرر ما ولي:

عدم حل الشركة رغم الخسائر)

املسجلة

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (26 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2021)تحت رقم)242733 
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FLASH ECONOMIE

PHARMAKOVA
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د

تح1يل املقر االجتماعي للشركة

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

تحدود املقر اإلجتماعي

مشه1د) رسمي  عقد  بمقت�سى 

وفاء) األستاذة  طرف  من  عل6ه 

الب6ضاء،) بالدار  م1ثقة  النقاري 

بتاريخ)28)أبريل)2021),الذي وحت1ي)

لشركة) العام  الجمع  محضر  على 

املسؤول6ة) ذات  شركة  «فارماك1فا»)

املحدودة ذات الشريك ال1ح6د٬)تبعا)

لقرار الشريك ال1ح6د)

الس6دة واسمين سفيستاك1فا٬

)قرر ما ولي:)

)تأك6د املقر االجتماعي للشركة)) ( (-

في الدار الب6ضاء٬)حي األلفة٬))سابقا)

حال6ا) ((154 رقم) تجزئة س٬) ( (E ممر)

٬)الطابق) شارع واد تنس6فت رقم54  

األر�سي))بالتالي تم تعدول البند)4)من)

القا 1ن األسا�سي للشركة.

بكتابة) القا 1ني  اإلوداع  تم  (-

الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار)

(،2021 ماي) (20 بتاريخ) الب6ضاء،)

تحت رقم)779058.
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FLASH ECONOMIE

PHARMAKOVA
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تغ6ير تسم6ة الشركة

PHARMAKOVA   S.A.R.L. A.U  
إضافة اإلسم التجاري

مشه1د) رسمي  عقد  بمقت�سى 
عل6ه من طرف األستاذة وفاء)النقاري)

م1ثقة بالدار الب6ضاء،)بتاريخ)04)ماي)

الجمع) محضر  على  ,وحت1ي  (2021

العام لشركة)«فارماك1فا»)شركة ذات)

الشريك) ذات  املحدودة  املسؤول6ة 

تبعا لقرار الشريك ال1ح6د) ال1ح6د٬)

قرر) سفيستاك1فا٬) واسمين  الس6دة 

 ꞉ما ولي
التجاري) تمت إضافة اإلسم  ( ( (-

التالي:))

  ٬  ’’PHARMACIE ELOULFA’’   -

إلى األصل التجاري املستغل في الدار)

  E )سابقا ممر) حي األلفة٬) الب6ضاء٬)

تجزئة س٬)رقم)154))حال6ا شارع واد)

الطابق األر�سي٬  (٬ تنس6فت رقم54  

والذي ه1 عبارة عن ص6دل6ة.

بكتابة) القا 1ني  اإلوداع  تم  (-

الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار)

(،2021 ماي) (19 بتاريخ) الب6ضاء،)

تحت رقم)778898 
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SOLUCIA EXPERTISE

 RETAIL INTELLIGENCE AND

TECHNOLOGIES
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
إضافة تسم6ة تجارية أو شعار)

SOLUCIA EXPERTISE

 N°3 RUE(IBN(EL(ARIF 2EME

 ETAGE(BUREAU(N°8 MAARIF

 CASABLANCA-MAROC ،

20330، CASABLANCA(MAROC

 RETAIL INTELLIGENCE AND

TECHNOLOGIES  «شركة ذات 

مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د»

وعن1ان مقرها االجتماعي: رقم 11 
ز قة عزيز بالل الطابق الخامس, 

املعاريف - 20330 الدار الب6ضاء 

املغرب.

«إضافة تسم6ة تجارية أو شعار»
رقم التق66د في السجل التجاري: 

.497761

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)04)ماي)2021)تقرر إضافة)

شعار تجاري للشركة وه1:

RIT

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم  (

 31 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)780453.
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FLASH ECONOMIE

BIOCASE
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue(des(Forces(armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

BIOCASE شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي الحي 

الصناعي املسار رقم 167 الطابق 1  

- 40000 مراكش   املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

 113489

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القا 1ن) (2021 مارس) (15

املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BIOCASE

إ تاج) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

التجم6ل) مستحضرات  وب6ع  وشراء)

والجمال).

واستشارات) متن1عة  أعمال 

و صائح وتدريب.

استيراد و تصدور.

الحي) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 

الصناعي املسار رقم)167)الطابق)1  - 

40000)مراكش)))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: الكمالي) محمد  الس6د 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

 500 ( (: الدوبي) غزالن  الس6دة 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):

عن1ا ه)ا)) الكمالي  محمد  الس6د 

تاركة)) (27 رقم) تاركة  حدائق  تجزئة 

40000)مراكش))املغرب.

عن1ا ه)ا)) الدوبي  غزالن  الس6دة 

 14 الشقة) (05 تجزئة السعادة املنار)

 40000 مزوار) عين  العراق  شارع 

مراكش))املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

عن1ا ه)ا)) الكمالي  محمد  الس6د 

تاركة)) (27 رقم) تاركة  حدائق  تجزئة 

40000)مراكش))املغرب
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عن1ا ه)ا)) الدوبي  غزالن  الس6دة 
 14 الشقة) (05 تجزئة السعادة املنار)
 40000 مزوار) عين  العراق  شارع 

مراكش))املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
أبريل) (08 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2021)تحت رقم)113489.
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FIDU.PRO CONSULTING

GOOD TALENTS cc
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تف1يت حصص

FIDU.PRO CONSULTING
ملتقى شارع ام6ل زوال و ز قة غ6ثل 
الطابق11 رقم 29  الدار الب6ضاء ، 

0، الدار الب6ضاء املغرب
GOOD TALENTS cc شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة
وعن1ان مقرها اإلجتماعي رقم 29 
شارع ام6ل زوال ز قة رث6ل الطابق 
رقم 11 الدارالب6ضاء املغرب  - 

0000 الدارالب6ضاء املغرب .
تف1يت حصص

رقم التق66د في السجل التجاري -.
ال1ح6د) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت) (2021 وناور) (28 في) املؤرخ 

املصادقة على):
مهدي سم1ني) )ة)) تف1يت الس6د)
أصل) من  اجتماع6ة  حصة  (1.000
)ة)) الس6د) ( لفائدة) حصة  (1.000

و1نس وراك بتاريخ)28)وناور)2021.
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم  (
 18 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

مارس)2021)تحت رقم)770562.
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FIDUCIAIRE AJBARI sarl

FLEUR DE NEIGE
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تح1يل املقر االجتماعي للشركة

FIDUCIAIRE AJBARI sarl
AV. PRINCE(HERITIER.N° 200.

 ETAGE 2.APPT.  N° 8. ، 90020،
TANGER MAROC

FLEUR DE NEIGE   شركة ذات 

مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الداودوة، قطعة رقم 101، بني 

مكادة  - 90080 طنجة املغرب.

تح1يل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التق66د في السجل التجاري 

.15737

ال1ح6د) الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في)01)أبريل)2021)تم))تح1يل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

(،101 قطعة رقم) «تجزئة الداودوة،)

90080)طنجة املغرب») (- ( بني مكادة)

مغ1غة،) الصناع6ة  «املنطقة  إلى)

الطابق) (،72 قطعة رقم) (، (2 الصف)

األر�سي)-)90070)طنجة))املغرب».

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (28 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

من السجل) (4989 تحت رقم) (2021

الترت6بي.
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COMPTAFFAIRES

EVENT LIVE PIPO SAID

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د

تح1يل املقر االجتماعي للشركة

COMPTAFFAIRES

 EL WAFA RUE EL JAHID

 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er(ETAGE(N°2

 MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

EVENT LIVE PIPO SAID شركة 

ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

اقامة ج1د ا فيست شقة 4 عمارة 

10 بن وخلف - 28800 املحمدوة 

املغرب.

تح1يل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التق66د في السجل التجاري 

.6883
ال1ح6د) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تح1يل)) ( تم) (2021 ماي) (11 املؤرخ في)
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
شقة) ا فيست  ج1د  اقامة  «تجزئة 
 28800 (- وخلف) بن  (10 عمارة) (4
«ج1هرة) إلى) املغرب») املحمدوة 
 15 تجزئة) الجم6ل  املكان  ب1ز 6قة 
الطابق الرابع شقة رقم) (135 عمارة)

23 - 13000)ب1ز 6قة))املغرب».
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
 26 بتاريخ) ( سل6مان) ببن  االبتدائ6ة 

ماي)2021)تحت رقم)288.
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SOCIETE FIDUCIAIRE ORION SARL

 SOCIETE DE GESTION
 AGRICOLE DES MNASRA

SARL
إعالن متعدد القرارات

 SOCIETE FIDUCIAIRE ORION
SARL

 AV(DES(FAR(IMM(TAJ(APPT 9
VN(FES ، 30000، FES(MAROC

 SOCIETE DE GESTION
 AGRICOLE DES MNASRA SARL

«شركة ذات املسؤول6ة املحدودة»
وعن1ان مقرها االجتماعي: شارع 

الجيش امللكي عمارة التاج شقة رقم 
9 املدونة الجدودة فاس - 30000 

فاس  املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»

رقم التق66د في السجل التجاري: 
.60069

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)15)مارس)2021

تم اتخاذ القرارات التال6ة:)
قرار رقم)1:)الذي ونص على ماولي:)
تح1يل املقر اإلجتماعي الحالي للشركة)
من شارع الجيش امللكي عمارة التاج)
شقة رقم)9)املدونة الجدودة فاس إلى)
ظهر لدجل دوار أوالدبرجال الجماعة)
املناصرة) ق6ادة  املناصرة  القروية 

جماعة بنمنص1ر عمالة القن6طرة.

قرار رقم)2:)الذي ونص على ماولي:)

تأك6د الس6د استيت1 الحسن املسير)

ال1ح6د للشركة.

وتبعا لذلك تم تعدول مقتض6ات)

النظام األسا�سي التال6ة:)

بند رقم)4:)الذي ونص على ماولي:)

ه1) للشركة  الحالي  اإلجتماعي  املقر 

ظهر لدجل دوار أوالد برجال الجماعة)

املناصرة) ق6ادة  املناصرة  القروية 

جماعة بنمنص1ر عمالة القن6طرة.

على) ونص  الذي  (:13 رقم) بند 

الس6د استيت1 الحسن املسير) ماولي:)

ال1ح6د للشركة.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

مارس) (15 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2021)تحت رقم)1217/021.
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FIBEN

 RESEAU DE VISITE

 TECHNIQUE ET EXPERTISE»

REVITEX» sarl
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تع6ين ممثل قا 1ني للشركة

FIBEN

 HASSANIA 1 EL(ALIA 527

 ، 28800، MOHAMMEDIA

MAROC

 RESEAU DE VISITE TECHNIQUE

 ET(EXPERTISE» REVITEX» sarl

«شركة ذات املسؤول6ة املحدودة»

 N°295 :وعن1ان مقرها االجتماعي

 LA(SIESTA(MOHAMMEDIA -

28800 املحمدوة املغرب.

«تع6ين ممثل قا 1ني  للشركة»
رقم التق66د في السجل التجاري: 

.13679

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

وتبعا) (2018 أبريل) (28 في) املؤرخ 

تع6ين) تقرر  جدد  لتع6ين مسير)ون))

املمثل)ون))القا 1ني)ون):)

-)عمر السنتي�سي

-)سع6د الرس1اني
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ذات) شركة  (REVITEX sarl  -

مقرها) الكائن  املحدودة  املسؤول6ة 

 N°295 LA SIESTA ب:) اإلجتماعي 

MOHAMMEDIA 28800)املحمدوة)

املغرب

عند) التجاري  السجل  رقم 

االقتضاء:)-

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

29)ماي) االبتدائ6ة باملحمدوة))بتاريخ)

2018)تحت رقم)994.
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Etude(El(houtaia(Zakaria

Z.Y.M.Y.S

شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

Etude(El(houtaia(Zakaria

 Avenue(Zerktouni, 4 ème, 84 ,

 Etage, N° 11, Guéliz ، 40000،

Marrakech Maroc

Z.Y.M.Y.S شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي 

 COMMUNE‹›

 AKROUFRAOUNE, DOUAR

 TAMZGHRET, ‹›DAR

 TAOURIRTE Cercle AIT OURIR

40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 

رقم التق66د في السجل التجاري : 

113445

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القا 1ن) (2021 فبراور) (08

املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.Z.Y.M.Y.S

 Soins(de(:(غرض الشركة بإوجاز

 Beauté (Tenant un établissement

 de(,( Bains( Publics( et( Douches

 (Tenant( un( établissement( de(

 L’exploitation( de( Hammam

..Traditionnel(et(Moderne(SPA

االجتماعي) املقر  عن1ان 

 COMMUNE’’  :

 AKROUFRAOUNE, DOUAR

 TAMZGHRET, ’’DAR TAOURIRTE

Cercle AIT OURIR 40000)مراكش)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 50 ( (: زكرياء) الحط6ئة  الس6د 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

 20 ( (: منال) الحشادي  الس6دة 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

الس6د الحط6ئة محمد سعد):))10 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

10)حصة) ( (: الس6د الحط6ئة وحي)

بق6مة)100)درهم للحصة).

الس6د الحط6ئة واسر):))10)حصة)

بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):

الس6د الحط6ئة زكرياء)عن1ا ه)ا))
ز قة أم البنين عمارة م6م1زا رقم ب)

مراكش) (40020 الشت1ي) الحي  (12

املغرب.

الس6دة الحشادي منال عن1ا ه)ا))
ز قة أم البنين عمارة م6م1زا رقم ب)

مراكش) (40020 الشت1ي) الحي  (12

املغرب.

سعد) محمد  الحط6ئة  الس6د 
عمارة) البنين  أم  ز قة  عن1ا ه)ا))
الشت1ي) الحي  (12 ب) رقم  م6م1زا 

40020)مراكش املغرب.

عن1ا ه)ا)) وحي  الحط6ئة  الس6د 
ز قة أم البنين عمارة م6م1زا رقم ب)

مراكش) (40020 الشت1ي) الحي  (12

املغرب.

عن1ا ه)ا)) واسر  الحط6ئة  الس6د 
ز قة أم البنين عمارة م6م1زا رقم ب)
مراكش) (40020 الشت1ي) الحي  (12

املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
الس6دة الحشادي منال عن1ا ه)ا))
ز قة أم البنين عمارة م6م1زا رقم ب)
مراكش) (40020 الشت1ي) الحي  (12

املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
أبريل) (07 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2021)تحت رقم)122736.
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FOR NEGOCE

BENSABABE
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

FOR NEGOCE
شارع مكة ز قة السرو عمارة رقم 

65 شقة رقم 01 الع16ن. شارع مكة 
ز قة السرو عمارة رقم 65 شقة 

رقم 01 الع16ن.، 70000، الع16ن 
املغرب

BENSABABE شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي شارع مكة 
ز قة السرو عمارة رقم 65 شقة رقم 
01 الع16ن. - 70000 الع16ن املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
36571

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (29
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BENSABABE

االنعاش) (: غرض الشركة بإوجاز)
العقاري.

عن1ان املقر االجتماعي):)شارع مكة)
ز قة السرو عمارة رقم)65)شقة رقم)
01)الع16ن.)-)70000)الع16ن املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: الس6دة مريم لحل1  ب6ل)

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):
الس6دة مريم لحل1  ب6ل عن1ا ه)ا))
كال6ف1ر 6ا) (705 رقم) فاس  شارع 

70000)الدار الب6ضاء)املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
الس6دة مريم لحل1  ب6ل عن1ا ه)ا))
كال6ف1ر 6ا) (705 رقم) فاس  شارع 

70000)الدار الب6ضاء)املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
ماي) (11 بتاريخ) ( بالع16ن) االبتدائ6ة 

2021)تحت رقم)1480/21.
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Soft(finances(sarl

TRANS-HACHIM
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
قفل التصف6ة

Soft(finances(sarl
شارع بئر أ زران عمارة زينب رقم 4 ، 

16000، س6دي قاسم الغرب
TRANS-HACHIM شركة ذات 
مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د
وعن1ان مقرها اإلجتماعي : رقم 
1135 تجزئة املجاعرة  - 16020 

جرف امللحة املغرب.
قفل التصف6ة

رقم التق66د في السجل التجاري : 
.26145

ال1ح6د) الشريك  قرار  بمقت�سى 
2019)تقرر حل) 16)شتنبر) املؤرخ في)
ذات) شركة  (TRANS-HACHIM
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الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 
 100.000 رأسمالها) مبلغ  ال1ح6د 
درهم وعن1ان مقرها اإلجتماعي رقم)
 16020 (- ( املجاعرة) تجزئة  (1135
ل-أزمة) املغرب  ت6جة  امللحة  جرف 

القطاع)
-)املنافسة.

و عين:
و) البعل1ك  ( الهاشمي) الس6د)ة))
 05 عن1ا ه)ا)) جزئة املجاعرة قطاع)
امللحة) جرف  (16020 امللحة) جرف 

املغرب كمصفي))ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجمع6ة الختام6ة)
رقم) وفي  (2019 شتنبر) (16 بتاريخ)
 16020 (- ( املجاعرة) تجزئة  (1135

جرف امللحة املغرب.
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
 19 بتاريخ) ( االبتدائ6ة بس6دي قاسم)

شتنبر)2019)تحت رقم)746/2019.
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FIDALIC CONSEIL

GoMocco Travel
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
حل شركة

FIDALIC CONSEIL
االزدهار امتداد عمارة رقم 118 ، 

40000، مراكش املغرب
GoMocco Travel شركة ذات 

مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 
ال1ح6د)في ط1ر التصف6ة)

وعن1ان مقرها اإلجتماعي منارة 
تجزئة سعادة رقم 159 الطابق 
الرابع شقة رقم 09 - 40000 

مراكش املغرب.
حل شركة

رقم التق66د في السجل التجاري 
.95391

ال1ح6د)) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل) (2021 ماي) (05 في) املؤرخ 
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات)
  GoMocco Travel الشريك ال1ح6د)
درهم) (100.000 رأسمالها) مبلغ 
وعن1ان مقرها اإلجتماعي منارة تجزئة)
سعادة رقم)159)الطابق الرابع شقة)

املغرب) مراكش  (40000  -  09 رقم)
 ت6جة ل):)غ6اب نشاط.

منارة) ب  التصف6ة  مقر  حدد  و 
الطابق) (159 رقم) سعادة  تجزئة 
الرابع شقة رقم)09 - 40000)مراكش)

املغرب.)
و عين:

و) سحاوت  ( احمد) الس6د)ة))
رقم) سعادة  تجزئة  منارة  عن1ا ه)ا))
 09 رقم) شقة  الرابع  الطابق  (159
)ة)) 40000)مراكش املغرب كمصفي)

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخ1لة  الصالح6ات  على 
و) العق1د  تبل6غ  محل  و  املخابرة 

ال1ثائق املتعلقة بالتصف6ة):)-
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
ماي) (31 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2021)تحت رقم)126524.
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CAUDEC CONSEIL

اسس.سكد استيراد و تصدير
إعالن متعدد القرارات

CAUDEC CONSEIL
 Angle(Bd(El(Hachimi(El(Filali
(Ex,Taddart( et(Rue(n°2 Imm.

 Evasion(Office,Etg 2 n°22 Oasis،
20100، CASABLANCA(MAROC

اسس.سكد استيراد و تصدور 
«شركة ذات املسؤول6ة املحدودة»

 Angle(Bd :وعن1ان مقرها االجتماعي
 El(Hachimi(El(Filali(et(rue(n° 2

 Lotissement(Othmania, Etg 2 n°
. 23 - - CASABLANCA  MAROC

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التق66د في السجل التجاري: 

.389507
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)05)أبريل)2021
تم اتخاذ القرارات التال6ة:)

قرار رقم)1:)الذي ونص على ماولي:)
دوم6ن6ك1) اك1نس6ا  الس6د  تع6ين 
غير) ملدة  للشركة  كمسيرجدود 

محدودة

قرار رقم)2:)الذي ونص على ماولي:)

بجم6ع) املنفصل  الت1ق6ع  استلزام 

األعمال املتعلقة بالشركة

على) ونص  الذي  (:3 رقم) قرار 

ماولي:) قل مقر الشركة الرئي�سي إلى)

الدار الب6ضاء) اص6ة شارع الهاشمي)

العثما 6ة) تقس6م  (2 رقم) الف6اللي 

الدور)2)رقم)23

قرار رقم)4:)الذي ونص على ماولي:)

 400.000 بمبلغ) املال  رأس  زيادة 

درهم إلى) (100.000 درهم ليرتفع من)

500.000)درهم.

على) ونص  الذي  (:5 رقم) قرار 

ت1س6ع نشاط الشركة:)شحن) ماولي:)

العم1لة) عمل6ات  وجم6ع  البضائع 

والدولي) ال1طني  بالنقل  املتعلقة 

الخدمات) مع  والتعامل  للبضائع 

الل1جست6ة والتخزين

قرار رقم)6:)الذي ونص على ماولي:)

دوم6ن6ك1) اك1نس6ا  الس6د  تع6ين 

كمسؤول عن نشاط  قل البضائع

قرار رقم)7:)الذي ونص على ماولي:)

تح6ين القا 1ن األسا�سي

وتبعا لذلك تم تعدول مقتض6ات)

النظام األسا�سي التال6ة:)

بند رقم)3:)الذي ونص على ماولي:)

نشاط الشركة

بند رقم)4:)الذي ونص على ماولي:)

املقر الرئي�سي

على) ونص  الذي  (:40 رقم) بند 

ماولي:)تع6ين مسير الشركة

بند رقم)6:)الذي ونص على ماولي:)

مساهمات

بند رقم)7:)الذي ونص على ماولي:)

رأس املال الشركة)

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 13 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

أبريل)2021)تحت رقم)774305.
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NT FINANCE

FN CONSEIL
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تح1يل املقر االجتماعي للشركة

NT FINANCE

 BD RIAD LOT MASSIRA

 LOT(FB 10 RTG 3 APP 7

 MOHAMMEDIA ، 20000،

MOHAMMEDIA MAROC

FN CONSEIL  شركة ذات 

مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي شارع 

الرياض تجزئة املسيرة تجزئة ف.ب 

10 الطابق التالث املكتب 7 - 

28830 املحمدوة املغرب.

تح1يل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التق66د في السجل التجاري 

.503263

ال1ح6د) الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في)16)مارس)2021)تم))تح1يل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

«شارع الرياض تجزئة املسيرة تجزئة)

 -  7 الطابق التالث املكتب) (10 ف.ب)

28830)املحمدوة املغرب»)إلى)«مركز)

أعمال اشراق،)عمارة رقم)29)الطابق)

الدار) (20000  -  13 املكتب) الثاني،)

الب6ضاء))املغرب».

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 18 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)18242.

327I

املركز الجه1ي لالستثمار لجهة درعة تاف6اللت ملحقة)

ورزازات

SOCIÉTÉ NGA GC SARL
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

املركز الجه1ي لالستثمار لجهة درعة 

تاف6اللت ملحقة ورزازات

شارع م1الي رش6د عمارة دادس 

الطابق االول ورزازات، 45000، 

ورزازات املغرب
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SOCIÉTÉ NGA GC SARL شركة 
ذات املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي دوار تكمي 
الجدودة ترم6كت  - 45000 ورزازات 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

11531
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (20
املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOCIÉTÉ NGA GC SARL
البناء) (* (: بإوجاز) الشركة  غرض 

واالشغال املختلفة)
أو) ومعدات  مستلزمات  بائع  (*
االل1اح للطاقة الشمس6ة أو الرياح6ة)

.
ومعدات)) مستلزمات  تاجر  (*

املكاتب بالتقس6ط.
عن1ان املقر االجتماعي):)دوار تكمي)
الجدودة ترم6كت))-)45000)ورزازات)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 500 ( (: ( محمد) الس6د  بكاوي 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
الس6د عزيزي عبد الرح6م)):))500 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):
عن1ا ه)ا)) ( الس6د  بكاوي محمد)
رقم)193)واد الذهب))45000)ورزازات)

املغرب.
الرح6م) عبد  عزيزي  الس6د 
الجدودة) تكمي  دوار  عن1ا ه)ا))

ترم6كت)45000)ورزازات املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

عن1ا ه)ا)) ( الس6د  بكاوي محمد)
رقم)193)واد الذهب)45000)ورزازات)

املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
ماي) (31 بتاريخ) ( االبتدائ6ة ب1رزازات)

2021)تحت رقم)352.

328I

GLOBE FIDUCIAIRE

CERHOME
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

GLOBE FIDUCIAIRE
14  شارع الزرقط1ني الطابق 9 رقم 
18 ، 20100، الدار الب6ضاء املغرب
CERHOME شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة
وعن1ان مقرها اإلجتماعي 8 ز قة 
اب1الدهبي مرس السلطان الدار 
الب6ضاء - 20000 الدار الب6ضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

504869
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (27
املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CERHOME
غرض الشركة بإوجاز):)الفندقة.

ز قة) (8 (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
الدار) السلطان  مرس  اب1الدهبي 
الب6ضاء) الدار  (20000 (- الب6ضاء)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 500 ( (: سين) ه1 كمي  الس6دة 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

حصة) (500 ( (: الس6دة جيي كاي)

بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):

عن1ا ه)ا)) سين  ه1 كمي  الس6دة 

الب6ضاء) الدار  الزاس  شارع  (161

20000)الدار الب6ضاء)املغرب.

عن1ا ه)ا)) كاي  جيي  الس6دة 

 211 12رقم) ز قة) املنظرالجم6ل 

طنجة)20000)الدار الب6ضاء)املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

عن1ا ه)ا)) سين  ه1 كمي  الس6دة 

الب6ضاء) الدار  الزاس  شارع  (161

20000)الدار الب6ضاء)املغرب

عن1ا ه)ا)) كاي  جيي  الس6دة 

 211 12رقم) ز قة) املنظرالجم6ل 

طنجة)20000)الدار الب6ضاء)املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 31 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)780438.

329I

FAD CONSULTING

ت٠ن٠س باتيستادورس
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

FAD CONSULTING

  rue(ROUISSI, Espace ,22

 HOUSSAM 3°Etage, Appt  5,

  Quartier(BEAUSEJOUR, Route

 d›El  Jadida, Hay(Hassani ،

20200، Casablanca(MAROC

ت٠ن٠س باتيستادورس شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي إقامة 

شهرزاد الطابق 2 الرقم 8 زاوية 

ز قة سم6ة وشارع عبد امل1من الدار 

الب6ضاء - 20370 الدار الب6ضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 

رقم التق66د في السجل التجاري : 

504849

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (15

املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

ت٠ن٠س باتيستادورس.

اإلنعاش) (: غرض الشركة بإوجاز)

العقاري.

إقامة) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
زاوية) (8 الرقم) (2 الطابق) شهرزاد 
ز قة سم6ة وشارع عبد امل1من الدار)

الب6ضاء) الدار  (20370 (- الب6ضاء)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
ك1رب1راس16ن) ش6لدر  الشركة 

 100 حصة بق6مة) (500 ( (: ل٠ت٠د)

درهم للحصة).

 250 ( (: الس6د محمد طه امل1فق)

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

الس6د حمزة امل1فق):))250)حصة)

بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):
ك1رب1راس16ن) ش6لدر  الشركة 

شهرزاد) إقامة  ( عن1ا ه)ا)) ل٠ت٠د 

الدار) بامليي  (22 الرقم) (5 الطابق) (3

الب6ضاء) الدار  (20340 الب6ضاء)

املغرب.

امل1فق) طه  محمد  الس6د 

 17 رقم) الحدائق  تجزئة  عن1ا ه)ا))

طريق مكة كال6ف1ر 6ا الدار الب6ضاء)

20420)الدار الب6ضاء)املغرب.

عن1ا ه)ا)) امل1فق  حمزة  الس6د 
11)حي) 5)شقة) 30)ز قة م1زار طابق)
الدار) (20100 الب6ضاء) الدار  راسين 

الب6ضاء)املغرب.
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والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (
وم1اطن مسيري الشركة:

امل1فق) طه  محمد  الس6د 
 17 رقم) الحدائق  تجزئة  عن1ا ه)ا))
طريق مكة كال6ف1ر 6ا الدار الب6ضاء)

20420)الدار الب6ضاء)املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
 31 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)780426.

330I

FIDUMOUHIB

TNILFT TRANSPORTS
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

FIDUMOUHIB
 DAKHLA(HAY(ENNAHDA،
73000، DAKHLA(MAROC

TNILFT TRANSPORTS شركة 
ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
 DAKHLA وعن1ان مقرها اإلجتماعي
 HAY MOULAY RACHID N°547

73000 DAKHLA(MAROC
تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
18163

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (08
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TNILFT TRANSPORTS
بإوجاز) الشركة  غرض 
 TRANSPORTS DE  :
 MARCHANDISES NATIONAL
 ET INTERNATIONAL POUR LE

. COMPTE D’AUTRUI

 DAKHLA(:(عن1ان املقر االجتماعي

 HAY MOULAY RACHID N°547

.73000 DAKHLA MAROC

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):

 RACHID EL BARJ الس6د)

 N°877 LOT EL عن1ا ه)ا))

 MOSTAQBAL  70000

.LAAYOUNE MAROC

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

 RACHID EL BARJ الس6د)

 N°877 LOT EL عن1ا ه)ا))

 MOSTAQBAL  70000

LAAYOUNE MAROC

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 10 بتاريخ) ( االبتدائ6ة ب1ادي الدهب)

ماي)2021)تحت رقم)868/2021.

331I

 MOHAMED EL KARRICHE COMPTABLE

AGREE

فيسطوني كومبانيا أندسريال 

vistony compania industrial
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تع6ين مسير جدود للشركة

 MOHAMED EL KARRICHE

COMPTABLE AGREE

شارع املغرب العربي رقم 2 الطابق 

األول تط1ان ، 93000، تط1ان 

املغرب

فيسط1ني ك1مبا 6ا أ دسريال 

   vistony(compania(industrial

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي منطقة 

الصناع6ة تط1ان بارك تجزئة رقم 

82 تط1ان - 93000 تط1ان املغرب.

تع6ين مسير جدود للشركة
رقم التق66د في السجل التجاري 

.19145
ال1ح6د) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تع6ين) تم  (2021 ماي) (10 في) املؤرخ 
مسير جدود للشركة الس6د)ة))ح16ن)

حل6مة كمسير وح6د
تبعا لقب1ل استقالة املسير.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
ماي) (17 بتاريخ) ( بتط1ان) االبتدائ6ة 

2021)تحت رقم)1079.
332I

املركز الجه1ي لالستثمار لجهة الع16ن الساق6ة)

الحمراء

 SAHARA MAINTENANCE
SOLUTIONS

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 
الشريك ال1ح6د

تأسيس شركة

املركز الجه1ي لالستثمار لجهة 
الع16ن الساق6ة الحمراء

صندوق البرود 2266 ، 70000، 
الع16ن املغرب

 SAHARA MAINTENANCE
SOLUTIONS شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د
وعن1ان مقرها اإلجتماعي حي 

القدس شارع االمة الز قة 10 رقم 
76 الع16ن - 70000 الع16ن املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
36655

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (12
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)
 SAHARA MAINTENANCE

.SOLUTIONS

الص6ا ة) (: غرض الشركة بإوجاز)

الصناع6ة

الهندسة) له6اكل  البناء) أعمال 

املد 6ة
والطرق) التراب6ة  الطرق  أعمال 

الحضرية

أعمال أرض6ة عامة

أعمال اإلضاءة العامة)

أعمال بناء)الشبكة الكهربائ6ة)

أعمال وخدمات متن1عة

استيراد وتصدور.

حي) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
رقم) (10 الز قة) االمة  القدس شارع 

76)الع16ن)-)70000)الع16ن املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

الس6د محمد بد)):))1.000)حصة)

بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):

حي) عن1ا ه)ا)) ( بد) محمد  الس6د 
القدس شارع االمة الز قة)10)رقم)76 

الع16ن)70000)الع16ن املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

حي) عن1ا ه)ا)) ( بد) محمد  الس6د 
القدس شارع االمة الز قة)10)رقم)76 

الع16ن)70000)الع16ن املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (19 بتاريخ) ( بالع16ن) االبتدائ6ة 

2021)تحت رقم)1548/2021.

333I

DIGITALEX

ديجيتالكس
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
حل شركة

DIGITALEX
14 شارع باست1ر إقامة ميرادور 

طابق 2 رقم 10 ، 90000، طنجة 

املغرب



12379 الجريدة الرسميةعدد)5668 - 5)ذو القعدة)1442 )16)و1 16)2021) 

دوج6تالكس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د)في 

ط1ر التصف6ة)
وعن1ان مقرها اإلجتماعي شارع 

ادريس األول اقامة طنجة اوفيس 
سنتر طابق 7 رقم 75 - 90000 

طنجة املغرب.
حل شركة

رقم التق66د في السجل التجاري 
.242845

ال1ح6د)) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل) (2021 ماي) (02 في) املؤرخ 
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات)
مبلغ) ( ال1ح6د دوج6تالكس) الشريك 
وعن1ان) درهم  (100.000 رأسمالها)
مقرها اإلجتماعي شارع ادريس األول)
طابق) سنتر  اوفيس  طنجة  اقامة 
املغرب) طنجة  (90000  -  75 رقم) (7

 ت6جة ل):)ا تهاء)نشاط الشركة.
شارع) ب  التصف6ة  مقر  حدد  و 
اوفيس) طنجة  اقامة  األول  ادريس 
سنتر طابق)7)رقم)75 - 90000)طنجة)

املغرب.)
و عين:

و) اعمروشا  ( محمد) الس6د)ة))
عن1ا ه)ا))ز قة ابن الخط6ب رقم)15 
90000)طنجة املغرب) النزاهة طنجة)

كمصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخ1لة  الصالح6ات  على 
و) العق1د  تبل6غ  محل  و  املخابرة 

ال1ثائق املتعلقة بالتصف6ة):)-
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
ماي) (28 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)4999.
334I

IBTI DOM

 HUSSEIN OSMAN
TRAVAUX

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 
الشريك ال1ح6د

تأسيس شركة

IBTI DOM
  N° 8 2EME(ÉTAGE(RÉSIDENCE
 BOUBCHER BD MOHAMMED

V ، 63300، BERKANE املغرب

  HUSSEIN OSMAN TRAVAUX

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي رقم 

03 ابن سينا   قيسارية ج1هرة 

حي ب1كراع بركان  - 60300 بركان 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

7807

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (10

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

. HUSSEIN OSMAN TRAVAUX

غرض الشركة بإوجاز):)حفر االبار)
رقم) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 

قيسارية ج1هرة حي) ( ( ابن سينا) (03

ب1كراع بركان))-)60300)بركان املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):

عن1ا ه)ا)) حسين  عثمان  الس6د 
زكزل س6دي سل6مان بركان) (01 رقم)

63300)بركان املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

عن1ا ه)ا)) حسين  عثمان  الس6د 
زكزل س6دي سل6مان بركان) (01 رقم)

63300)بركان املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (27 بتاريخ) ( ببركان) االبتدائ6ة 

2021)تحت رقم)294/2021.

335I

BETWEEN LOGISTIQUE TRANS

 BETWEEN LOGISTIQUE
TRANS

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

بت1ين الل1جست6ك طرو ز

ساحة براه6م الروداني شارع لسينة 

إقامة ب6ته1فن الطابق 3 رقم 82 

طنجة

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د بت1ين الل1جست6ك 

طرو ز

وعن1ان مقرها اإلجتماعي ساحة 

براه6م الروداني شارع لسينة إقامة 

ب6ته1فن الطابق 3 رقم 82 طنجة 

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د
رقم التق66د في السجل التجاري : 

115837

 19 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل)

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  (: ( ( محدودة)

باملميزات التال6ة

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د

طرو ز) الل1جست6ك  بت1ين 

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة  (:

اإلقتضاء)بمختصر تسم6تها

(: النقل املحلي والدولي للبضائع) (

غرض الشركة بإوجاز)))))))))))

ساحة) اإلجتماعي  مقرها  عن1ان 

براه6م الروداني شارع لسينة إقامة)
ب6ته1فن الطابق)3)رقم)82)طنجة

أجلها) من  تأسست  التي  .املدة 

الشركة):)99)سنة

):)مبلغ رأسمال الشركة:)100.000 

درهم،)مقسم كالتالي

درهم للحصة) (100 حصة بق6مة)

1.000):)الس6د عبد الرح6م الصدوقي

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (: (

وصفات وم1اطن الشركاء)

الصدوقي) الرح6م  عبد  الس6د 
عن1ا ه حي بير الشعيري ز قة)23)رقم)

8)طنجة
والعائل6ة) الشخص6ة  :األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة)
الصدوقي) الرح6م  عبد  الس6د 
عن1ا ه حي بير الشعيري ز قة)23)رقم)

8)طنجة)
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
أبريل) (29 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2021)تحت رقم)
336I

CABINET(SEDDIK(&(ASSOCIES

OPTIMYS CONSULTING
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

حل شركة

CABINET(SEDDIK & ASSOCIES
 185BD ZERKTOUNI

 RESIDENCE(ZERKTOUNI 6EME
 ETAGE ، 20330، CASABLANCA

MAROC
OPTIMYS CONSULTING شركة 
ذات املسؤول6ة املحدودة)في ط1ر 

التصف6ة)
وعن1ان مقرها اإلجتماعي الدار 
الب6ضاء، 17ز قة ساحة باست1ر 

اقامة بناوة باست1ر الطابق 6 رقم 5 
- 20000 الدار الب6ضاء املغرب.

حل شركة
رقم التق66د في السجل التجاري 

.11392
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2021 08)مارس) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤول6ة  ذات  شركة 
مبلغ) ( (OPTIMYS CONSULTING
وعن1ان) درهم  (100.000 رأسمالها)
الب6ضاء،) الدار  اإلجتماعي  مقرها 
بناوة) اقامة  باست1ر  ساحة  17ز قة 
باست1ر الطابق)6)رقم)5 - 20000)الدار)
الب6ضاء)املغرب  ت6جة ل):)بالنظر إلى)
الصع1بات املال6ة التي واجهتها شركة)
(،(OPTIMYS CONSULTING SARL
وفًقا للمادة) تقرر مجم1عة الشركاء)
26)من النظام األسا�سي حل الشركة)

مبكًرا اعتباًرا من هذا ال16م..
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الدار) ب  التصف6ة  مقر  حدد  و 
باست1ر) ساحة  17ز قة  الب6ضاء،)
اقامة بناوة باست1ر الطابق)6)رقم)5 - 

20000)الدار الب6ضاء)املغرب.)

و عين:

)ك1لباكزي1سكا) ( الس6د)ة))ج1لنتا)

س6تي) عن1ا ه)ا)) و  بنكيران  أرملة 

بالط1 اقامة  ادوة الشقة)19 20000 

)ة)) كمصفي) املغرب  الدارالب6ضاء)

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخ1لة  الصالح6ات  على 

و) العق1د  تبل6غ  محل  و  املخابرة 

ال1ثائق املتعلقة بالتصف6ة):)-

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 24 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

مارس)2021)تحت رقم)771565.

337I

DRIEB(&(ASSOCIES

 NEYLA ET ILYANA
IMMOBILIER

شركة ذات املسؤول6ة املحدودة
تأسيس شركة

DRIEB & ASSOCIES

 N° 62 BD(DE(LA(RESISTANCE

 IMMEUBLE(CASA(BUSINESS ،

20110، CASABLANCA(MAROC

 NEYLA ET ILYANA IMMOBILIER

شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي 26 محج 

مرس السلطان الطابق األول الرقم 

3 الدار الب6ضاء 20130 الدار 

الب6ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

503975

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القا 1ن) (2021 مارس) (23

املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

 NEYLA(:(اإلقتضاء)بمختصر تسم6تها

.ET ILYANA IMMOBILIER

غرض) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

الشركة س1اء)في املغرب أو في الخارج)

لحسابها أو لحساب الغير:

أعمال) لجم6ع  مقاولة  (•

جم6ع) أو  الخاصة  أو  العامة  البناء)

وب6ع م1اد البناء،) وشراء) الصفقات،)

العامة،) والحدادة  ( العقاقير) وم1اد 

وجم6ع) الصناعة  أو  البناء) ومعدات 

معدات تجهيز األرا�سي،

الترويج) األرا�سي،) وب6ع  شراء) (•

العقاري،

وأعمال) أ 1اعه  بجم6ع  البناء) (•

الحفر والتقس6مات،

)أعمال) املباني) جم6ع  إنشاء) (•

تبل6ط) (، إنشائ6ة)،)طالء)،)عزل مائي)
زجاج) (، دهان) (، كهرباء) (، سباكة) (،

(، الطرق) (، املصانع) إلخ)) (، ،) جارة)

األعمال الفن6ة) (، السدود) (، القن1ات)

،)إلخ.

والرصف) الحفر  أعمال  جم6ع  (•

وما إلى ذلك،

•)استغالل جم6ع املحاجر،

والتجارة) والب6ع  الشراء) (•

الباطن) من  والتعاقد  والصناعة 

جم6ع) وتصن6ع  والتأجير  والتمث6ل 

املنتجات وم1اد البناء)وكذلك جم6ع)

ألعمال) الالزمة  واألدوات  املعدات 

البناء،

أو) العامة  األشغال  شركة  (•

املد 6ة) والهندسة  واملباني  الخاصة 

وغيرها،

واستيراد) وتصن6ع  وب6ع  شراء) (•

وامل1اد) البناء) معدات  وتصدور 

واألجهزة والسباكة واألدوات الصح6ة)

وغيرها،

دراسة وتنف6ذ كافة أعمال) (•

تشي6د املباني والتجهيز والزينة وتجهيز)

أي مساحة،

جم6ع) مقاولة لجم6ع األوراش،) (•

الصحي) والصرف  التقس6م  أعمال 

والكهرباء)وكذلك األعمال اإلنشائ6ة.

•)اقتناء،)تشغ6ل،)تصن6ع أو تمث6ل)

والعمل6ات) وامل1اد  املنتجات  جم6ع 

املتعلقة بالبناء،

التجارية،) املراكز  إنشاء) (•

وتط1يرها،) وتأجيرها،) واستردادها،)
وتشغ6لها بجم6ع الطرق،)وأي أص1ل)

)كا ت،
ً
تجارية أوا

العم1لة) عمل6ات  جم6ع  (•

والشحن) واملراجع  والسمسرة 

والتمث6ل،

وتصدور) واستيراد  وب6ع  شراء) (•

جم6ع امل1اد وامل1اد املتعلقة بالبناء،

االستيراد والتصدور والتفاوض) (•

بشأن جم6ع أ 1اع املنتجات واألجزاء)

لألنشطة) الالزمة  واألدوات  وامل1اد 

أو) للشركة  املباشرة  أو غير  املباشرة 

التي من املحتمل أن تعزز تنم6تها،

•)اقتناء)واستغالل األص1ل ك6فما)

كان شكلها،)براءات االختراع أو عمل6ة)

التصن6ع املتعلقة بغرض الشركة،

•)املشاركة في أي شركة أو مقاولة)

ذات غرض مشابه أو مرتبط،

املعامالت) جم6ع  أعم،) وبشكل 

الصناع6ة) أو  التجارية  أو  املال6ة 

غيرها،) أو  املنق1لة  أو  العقارية  أو 

املرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر)

كل6ًا أو جزئ6ًا بهدف الشركة امل1ضح)

أعاله ومن املحتمل أن تسهل أو تعزز)

تط1ير الشركة ونشاطها.

26)محج) (: عن1ان املقر االجتماعي)

مرس السلطان الطابق األول الرقم)3 

20130)الدار الب6ضاء) الدار الب6ضاء)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: تكم1تي) الس6دة  اولة 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

 500 ( (: تكم1تي) ال6ا ا  الس6دة 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):

عن1ا ه)ا)) تكم1تي  الس6دة  اولة 
شارع) (2 شقة) (226 سلمى) إقامة 
الدار) (20200 الراحة) حي  غا دي 

الب6ضاء)املغرب.
عن1ا ه)ا)) تكم1تي  ال6ا ا  الس6دة 
شارع) (2 شقة) (226 سلمى) إقامة 
الدار) (20200 الراحة) حي  غا دي 

الب6ضاء)املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
عن1ا ه)ا)) تكم1تي  علي  الس6د 
شارع) (2 شقة) (226 سلمى) إقامة 
الدار) (20200 الراحة) حي  غا دي 

الب6ضاء)املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
 25 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)779539.
338I

ACSERIS Expert-comptable

MONDE TRANS JF
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

ACSERIS Expert-comptable
 Rue(Allal(Ben(Abdellah 20
 Rés(Yasmine(n°14 ، 90000،

TANGER Maroc
MONDE TRANS JF شركة ذات 
مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د
وعن1ان مقرها اإلجتماعي ساحة 

كست6ا مكتب فرابي طابق 2 رقم 33 
- 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
116339

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (28
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.
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عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MONDE TRANS JF
النقل) (: بإوجاز) الشركة  غرض 
غيرها) و  للبضائع  والدولي  ال1طني 
املال6ة،) العمل6ات  كل  عامة  وبصفة 
لها عالقة مباشرة أو غير) التجارية،)
مباشرة بالهدف االجتماعي أو تسهل)

تحق6قه).
ساحة) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
 33 2)رقم) كست6ا مكتب فرابي طابق)

- 90000)طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
الس6د فارس جاسم):))100)حصة)

بق6مة)100)درهم للحصة).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):
عن1ا ه)ا)) جاسم  فارس  الس6د 
 90000 04 49)رقم) حي الب1غاز ز قة)

طنجة املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
عن1ا ه)ا)) س16ر  محمد  الس6د 
دوار افران تمضيت مر يسة تاو ات)

34122)تاو ات املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
ماي) (11 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)4468.
339I

مستأمنة القصبة ك1 طا

 SOCIÉTÉ KHACHOU
TRANSPORT

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 
الشريك ال1ح6د

تأسيس شركة

مستأمنة القصبة ك1 طا
الحي االداري الشقة رقم ٣ قصبة 
تادلةالحي االداري الشقة رقم ٣ 
قصبة تادلة الحي االداري الشقة 
رقم ٣ قصبةالحي االداري الشقة 

رقم ٣ قصبة تادلة، 23500، قصبة 
تادلة املغرب

 SOCIÉTÉ KHACHOU

TRANSPORT شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي تركسن 

مرمان جماعة دور القصبة - 23150  

القصبة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 

1983

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (21

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

 SOCIÉTÉ KHACHOU  :

.TRANSPORT

- قل) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

البضائع

-التصدور و االستراد

-االشغال املختلفة الفالح6ة.

تركسن) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 

مرمان جماعة دور القصبة)-)23150  

القصبة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

الس6د خش1 زاود):))1.000)حصة)

بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):

 12 ( الس6د خش1 زاود عن1ا ه)ا))

 LE TITIEN 31100 TOULOUSE

.31100 TOULOUSE FRANCE

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

عن1ا ه)ا)) سميرة  سماو1  الس6دة 

 23150 مرمان جماعة دور القصبة)

القصبة املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 05 بتاريخ) ( االبتدائ6ة بقصبة تادلة)

ماي)2021)تحت رقم)49.
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 MOHAMED EL KARRICHE COMPTABLE

AGREE

باليا رنكون بروموسيونيس 

 PLAYA RINCON

PROMOCIONES

شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تح1يل املقر االجتماعي للشركة

 MOHAMED EL KARRICHE

COMPTABLE AGREE

شارع املغرب العربي رقم 2 الطابق 

األول تط1ان ، 93000، تط1ان 

املغرب

 PLAYA بالوا ر ك1ن بروم1س16 يس

 RINCON PROMOCIONES

شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي شارع 

املغرب العربي رقم 2 الطابق 1 

تط1ان - 93000 تط1ان  املغرب.

تح1يل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التق66د في السجل التجاري 

.20471

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)12)أبريل)2021)تم))تح1يل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

الطابق) (2 «شارع املغرب العربي رقم)

املغرب») ( تط1ان) (93000 (- تط1ان) (1

إلى)«شارع محمد الخامس عمارة رقم)

51)شقة)11)تط1ان)-)93000)تط1ان))

املغرب».

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (12 بتاريخ) ( بتط1ان) االبتدائ6ة 

2021)تحت رقم)1063.

341I

CAUDEC CONSEIL

TARGET RENTAL CAR
إعالن متعدد القرارات

CAUDEC CONSEIL
 Angle(Bd(El(Hachimi(El(Filali
(Ex,Taddart( et(Rue(n°2 Imm.

 Evasion(Office,Etg 2 n°22 Oasis،
20100، CASABLANCA(MAROC
TARGET RENTAL CAR  «شركة 

ذات املسؤول6ة املحدودة ذات 
الشريك ال1ح6د»

 0P 5 :وعن1ان مقرها االجتماعي
 Essalam 2 GH 7 Etage 1 Appt 90

. - - CASABLANCA  MAROC
«إعالن متعدد القرارات»

رقم التق66د في السجل التجاري: 
.385547

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)22)دجنبر)2020

تم اتخاذ القرارات التال6ة:)
قرار رقم)1):)الذي ونص على ماولي:)
0ب)  5  قل مقر الشركة الرئي�سي إلى)

السالم)2ج ه الطابق)1)الشقة)903
على) ونص  الذي  (:2 رقم) قرار 
ماولي:)إقرار با تهاء)والوة مسير الس6د)
أو1ب القعدي وتع6ين مسيرة جدودة)

الس6دة نع6مة بهمدن ملدة سنة
وتبعا لذلك تم تعدول مقتض6ات)

النظام األسا�سي التال6ة:)
بند رقم)4:)الذي ونص على ماولي:)

املقر التجاري
على) ونص  الذي  (:44 رقم) بند 

ماولي:)تع6ين املسير
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
 28 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

أبريل)2021)تحت رقم)776117.
342I

HBLAWFIRM

 ATTIJARI CAPITAL
DEVELOPPEMENT

إعالن متعدد القرارات

HBLAWFIRM
 Rue(Farabi, Bd(Rachidi, ,6

 Résidence(Toubkal, 2ème(étage
 Gauthier, Casablanca ، 20060،



عدد)5668 - 5)ذو القعدة)1442 )16)و1 16)2021)الجريدة الرسمية   12382

Casablanca Maroc
 ATTIJARI CAPITAL

DEVELOPPEMENT «شركة  
املساهمة»

وعن1ان مقرها االجتماعي: 2، شارع 
م1الي و1سف - - الدار الب6ضاء 

املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»

رقم التق66د في السجل التجاري: 
.58569

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)15)دجنبر)2020

تم اتخاذ القرارات التال6ة:)
على) ونص  الذي  (:1 رقم) قرار 
لشركة) املال  رأس  رفع  (- ماولي:)
ل6بلغ) درهم  (10،319،500 بمبلغ)
بدمج) درهم  (100،877،500.00

الحساب الجاري للشركاء.
على) ونص  الذي  (:2 رقم) قرار 
من) املال  رأس  تخف6ض  (- ماولي:)
إلى) درهم  (100.877.500.00

16.109.500)بدافع الخسائر.
قرار رقم)3:)الذي ونص على ماولي:)

تعدول مقتض6ات النظام األسا�سي)
وتبعا لذلك تم تعدول مقتض6ات)

النظام األسا�سي التال6ة:)
على) ونص  الذي  (:6 رقم) بند 
بمبلغ) املال  رأس  تحدود  تم  ماولي:)
إلى) مقسم  درهم  (16،109،500
 100 سهم بق6مة اسم6ة) (161،095

درهم للسهم.
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
 31 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)780495.

343I

BISSOPRISM

Twin Development
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

BISSOPRISM
 46BDZERKTOUNI 5 ETAGE
 N17CASABLNACA ، 10000،

CSABLANCA MAROC

Twin Development شركة ذات 
مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د
وعن1ان مقرها اإلجتماعي حي 

الحدادون تقس6م بن جل1ن رقم 78 
وزان - 10000 وزان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
1775

في) مؤرخ  م1ثق  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (23
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
 Twin (: بمختصر تسم6تها) اإلقتضاء)

.Development
صنع) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

أصناف من ال1رق أو الكرت1ن).
حي) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
 78 الحدادون تقس6م بن جل1ن رقم)

وزان)-)10000)وزان املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: الس6د سحن1ن محمد)

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):
الس6د سحن1ن محمد))عن1ا ه)ا))
9)شقة)6)شارع الط6ب البسير اجدال)

الرباط))10000)الرباط))املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
الس6د سحن1ن محسن))عن1ا ه)ا))
شارع اب1 بكر ال1هراني سكن نعمة))ال)
ف6ل6ت))10000)الدار الب6ضاء))املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
ماي) (11 بتاريخ) ( ب1زان) االبتدائ6ة 

2021)تحت رقم)2998.
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اوطال ك1نساي

MW SYSTEME
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
حل شركة

اوطال ك1نساي

286 حي النهضة س6دي عالل 

البحراوي ، 15252، س6دي عالل 

املغرب

MW SYSTEME شركة ذات 

مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د)في ط1ر التصف6ة)

وعن1ان مقرها اإلجتماعي حي الفتح 

عمارة 73 رقم 21 الرباط - 10150 

الرباط املغرب.

حل شركة
رقم التق66د في السجل التجاري 

.70465

ال1ح6د)) الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في)30)و1ل16ز)2019)تقرر حل)

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات)

  MW SYSTEME ال1ح6د) الشريك 

مبلغ رأسمالها)10.000)درهم وعن1ان)

عمارة) الفتح  حي  اإلجتماعي  مقرها 
الرباط) (10150 (- الرباط) (21 73)رقم)

النشاط) ت1ق6ف  (: ل) املغرب  ت6جة 

التجاري.

و حدد مقر التصف6ة ب حي الفتح)
 10150 (- الرباط) (21 رقم) (73 عمارة)

الرباط املغرب.)

و عين:

و) بنعيس  ( خدوجة) الس6د)ة))
رقم) (73 عمارة) الفتح  حي  عن1ا ه)ا))

املغرب) الرباط  (10150 الرباط) (21

كمصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخ1لة  الصالح6ات  على 

و) العق1د  تبل6غ  محل  و  املخابرة 

ال1ثائق املتعلقة بالتصف6ة):)-

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (31 بتاريخ) ( بالرباط) التجارية 

2021)تحت رقم)2008.
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karama conseil

 STE LOELOATE ARAFIE
SARL

شركة ذات املسؤول6ة املحدودة
تأسيس شركة

karama conseil
رقم 33 الشقة رقم 1 ز قة اسامة 
ابن زيد شارع الجيش امللكي فاس ، 

30000، فاس املغرب
 STE LOELOATE ARAFIE SARL
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي التعاو 6ة 
امللك6ة اوالد الط6ب فاس - 30000 

فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

68045
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (03
املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
 STE (: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.LOELOATE ARAFIE SARL
صناعة) (: بإوجاز) الشركة  غرض 
صناعة) (- التجم6ل) م1اد  وب6ع 
و) االستيراد  (- التنظ6ف) م1اد  وب6ع 

التصدور.
عن1ان املقر االجتماعي):)التعاو 6ة)
 30000 (- امللك6ة اوالد الط6ب فاس)

فاس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 500 ( (: محمد) االح1ال  الس6د 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
500)حصة) ( (: الس6د ب1قلد ع6اد)

بق6مة)100)درهم للحصة).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):
االح1ال محمد عن1ا ه)ا)) الس6د 

فاس)30000)فاس املغرب.
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الس6د ب1قلد ع6اد عن1ا ه)ا))فاس)

30000)فاس املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

الس6د ب1قلد ع6اد عن1ا ه)ا))فاس)

30000)فاس املغرب

االح1ال محمد عن1ا ه)ا)) الس6د 

فاس)30000)فاس املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

التجارية بفاس))بتاريخ)27)ماي)2021 

تحت رقم)2563/2021.

346I

مستأمنة القصبة ك1 طا

SOCIÉTÉ TASMITE EVENTS 
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

مستأمنة القصبة ك1 طا

الحي االداري الشقة رقم ٣ قصبة 

تادلةالحي االداري الشقة رقم ٣ 

قصبة تادلة الحي االداري الشقة 
رقم ٣ قصبةالحي االداري الشقة 

رقم ٣ قصبة تادلة، 23500، قصبة 

تادلة املغرب

 SOCIÉTÉ TASMITE EVENTS 

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي حي 

الرياض  ز قة محمد الحل1ي رقم  

143  قصبة تادلة - 23350 قصبة 

تادلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

1993

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (05

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
((: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOCIÉTÉ TASMITE EVENTS
-تنظ6م) (: بإوجاز) الشركة  غرض 
الفعال6ات الثقاف6ة الفن6ة والرياض6ة)

-)رادو1 الحدث.
حي) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
رقم)) الحل1ي  محمد  ز قة  ( الرياض)
قصبة) (23350 (- قصبة تادلة) ( (143

تادلة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: الس6د املغافري محمد)

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):
الس6د املغافري محمد عن1ا ه)ا))
حي الرياض))ز قة محمد الحل1ي رقم))
قصبة) (23350 تادلة) قصبة  ( (143

تادلة املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
الس6د املغافري محمد عن1ا ه)ا))
حي الرياض))ز قة محمد الحل1ي رقم))
قصبة) (23350 تادلة) قصبة  ( (143

تادلة املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
 24 بتاريخ) ( االبتدائ6ة بقصبة تادلة)

ماي)2021)تحت رقم)58.
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املركز الجه1ي لالستثمار لجهة درعة تاف6اللت ملحقة)

ورزازات

 SOCIETE «BAHDA
CONSULTING » SARL AU

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 
الشريك ال1ح6د

تأسيس شركة

املركز الجه1ي لالستثمار لجهة درعة 
تاف6اللت ملحقة ورزازات

شارع م1الي رش6د عمارة دادس 
الطابق االول ورزازات، 45000، 

ورزازات املغرب

 SOCIETE «BAHDA
  CONSULTING » SARL(AU

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 
الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي مركز 
تامكروت   - 47602 زاك1رة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
3549

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (11
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.
متب1عة) الشركة  تسم6ة 
بمختصر) اإلقتضاء) عند 
 SOCIETE »BAHDA (: تسم6تها)

. CONSULTING » SARL AU
(: بإوجاز) الشركة  غرض 
*-1دراسات هندس6ة وإ جاز مشاريع.)
)تدريب) الخدمات) تشغ6ل  إدارة  (2-

الدعم وامل1ظفين).
-3)تاجر أو وس6ط وق1م باالستيراد)

والتصدور
واجهات) تنظ6ف  محالت  (4-

املتاجر)،)ومخازن)،)وشقق
-5)املساومة.

مركز) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
تامكروت)))-)47602)زاك1رة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

((: ( الكريم) عبد  العل1ي  الس6د 
درهم) (100 بق6مة) حصة  (1.000

للحصة).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):
الكريم)) عبد  العل1ي  الس6د 
عن1ا ه)ا))رقم)148)تجزئة اوم6ن1داي)

ج))26100))برش6د املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء)

وم1اطن مسيري الشركة:

الكريم)) عبد  العل1ي  الس6د 
عن1ا ه)ا))رقم)148)تجزئة اوم6ن1داي)

ج))26100))برش6د املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (27 بتاريخ) ( بزاك1رة) االبتدائ6ة 

2021)تحت رقم)-.

348I

الفض6لة

ISOLIGH ELECTRIQUE
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

الفض6لة
رقم 529 شقة رقم 4 ال1حدة 

5 شارع عالل الفا�سي  مراكش ، 

40070، مراكش املغرب

ISOLIGH ELECTRIQUE شركة 

ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي محل 

بالطابق األر�سي  دوار القاود حرب6ل - 

40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

115377

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (21

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ISOLIGH ELECTRIQUE
مقاول) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

العالي) للت6ار  الكهرباء) لترك6ب  عام 

املنازل وجم6ع األ ظمة) (، واملنخفض)

الكهربائ6ة والهاتف6ة..
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محل) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 

بالطابق األر�سي))دوار القاود حرب6ل)-)

40000)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

الصادق) عبد  عمراني  الس6د 

درهم) (100 بق6مة) حصة  (1.000   :

للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):

الصادق) عبد  عمراني  الس6د 

حرب6ل)) الب1ر  القاود  دوار  عن1ا ه)ا))

40000)مراكش املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

الصادق) عبد  عمراني  الس6د 

عن1ا ه)ا))دوار القاود حرب6ل)40000 

مراكش املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (28 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2021)تحت رقم)124488.

349I

PF EXPERTS

GHIZ PARA

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د

حل شركة

PF EXPERTS

32 ز قة ابن عط6ة, عمارة بنعبد 

الرازق , كليز مراكش ، 40000، 

مراكش املغرب

GHIZ PARA شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د)في 

ط1ر التصف6ة)

وعن1ان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

3/17 ال16نس دار ا ش1يطر س6دي 

عبد هللا غ6ات - 40000 مراكش 

املغرب.

حل شركة
رقم التق66د في السجل التجاري  

.97989
ال1ح6د)) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل) (2021 ماي) (03 في) املؤرخ 
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات)
)مبلغ) (GHIZ PARA الشريك ال1ح6د)
وعن1ان) درهم  (10.000 رأسمالها)
 17/3 تجزئة) اإلجتماعي  مقرها 
عبد) س6دي  ش1يطر  دار ا  ال16نس 
مراكش املغرب) (40000 (- هللا غ6ات)

 ت6جة ل):)قرار الشريك ال1ح6د.
تجزئة) ب  التصف6ة  مقر  حدد  و 
دار ا ش1يطر س6دي) ال16نس  (17/3
مراكش)) (40000 (- غ6ات) هللا  عبد 

املغرب.)
و عين:

و) شقاقي  ( غزالن) الس6د)ة))
 27 عمارة) سلمى  اقامة  عن1ا ه)ا))
شقة)6)تاركة مراكش)40000)مراكش)

املغرب كمصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخ1لة  الصالح6ات  على 
و) العق1د  تبل6غ  محل  و  املخابرة 

ال1ثائق املتعلقة بالتصف6ة):)-
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
ماي) (28 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2021)تحت رقم)6540.
350I

sofoget

 GRANDS TRAVAUX
ROUTIERS KENITRA

شركة ذات املسؤول6ة املحدودة
تف1يت حصص

sofoget
 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc
 GRANDS TRAVAUX ROUTIERS
KENITRA شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة
وعن1ان مقرها اإلجتماعي  القن6طرة 
مغرب عربي بل1ك د األمراء التالت 

رقم 109 مكتب 4   14000  
القن6طرة املغرب.

تف1يت حصص
رقم التق66د في السجل التجاري 

.50401

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2021 ماي) (25 في) املؤرخ 

املصادقة على):

تف1يت الس6د))ة))احمد))بن ش6خ)

أصل) من  اجتماع6ة  حصة  (5.000

)ة))) الس6د) ( لفائدة) حصة  (5.000

عماد))الكم6حي بتاريخ)25)ماي)2021.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم  (

االبتدائ6ة بالقن6طرة))بتاريخ)01)و1 16)

2021)تحت رقم)82752.

351I

املستامنة الشرق6ة لتقن6ات املحاسبة

DTPM
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

املستامنة الشرق6ة لتقن6ات 

املحاسبة

شارع محمد عبده اقامة حمزة رقم 

18 مكرر الطابق الثاني رقم 7 ، 

60000، وجدة املغرب

DTPM شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي 92 ز قة 

الشهداء  - 63050 أحفير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

7799

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (04

املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

.DTPM(:(اإلقتضاء)بمختصر تسم6تها

-صناعة) (: غرض الشركة بإوجاز)

األجزاء)امل6كا 6ك6ة.

-)إصالح وترك6ب اآلالت واملعدات.

-التداول.

ز قة) (92 (: عن1ان املقر االجتماعي)

الشهداء))-)63050)أحفير املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

((: الس6د دحمان طه عبد املج6د)

750)حصة بق6مة)100)درهم للحصة)

الس6د دحمان رابح)):))250)حصة)

بق6مة)100)درهم للحصة).

(: الس6د دحمان طه عبد املج6د) (

750)بق6مة)100)درهم.

بق6مة) (250 (: الس6د دحمان رابح)

100)درهم.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وصفات وم1اطن الشركاء):

املج6د) عبد  طه  دحمان  الس6د 
عن1ا ه)ا))92)ز قة الشهداء))63050 

أحفير املغرب.

الس6د دحمان رابح عن1ا ه)ا))حي)

ع1اط6ف ز قة الحنصالي)40 63050 

أحفير املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

املج6د) عبد  طه  دحمان  الس6د 
عن1ا ه)ا))92)ز قة الشهداء))63050 

أحفير املغرب

الس6د دحمان رابح عن1ا ه)ا))حي)

ع1اط6ف ز قة الحنصالي)40 63050 

أحفير املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (26 بتاريخ) ( ببركان) االبتدائ6ة 

2021)تحت رقم)290/2021.

352I

sofoget

 GRANDS TRAVAUX
ROUTIERS KENITRA

شركة ذات املسؤول6ة املحدودة
تع6ين مسير جدود للشركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri

 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc



12385 الجريدة الرسميةعدد)5668 - 5)ذو القعدة)1442 )16)و1 16)2021) 

 GRANDS TRAVAUX ROUTIERS

KENITRA  شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي  القن6طرة 

مغرب عربي بل1ك د األمراء التالت 

رقم 109 مكتب 4  - 14000  

القن6طرة املغرب.

تع6ين مسير جدود للشركة
رقم التق66د في السجل التجاري 

.50401

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تع6ين) تم  (2021 ماي) (25 في) املؤرخ 

مسير جدود للشركة الس6د)ة))عماد)

عماد) الكم6حي  أشرف  أو  ( الكم6حي)

أو أشرف الكم6حي كمسير) ( الكم6حي)

آخر

تبعا لقب1ل استقالة املسير.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

االبتدائ6ة بالقن6طرة))بتاريخ)01)و1 16)

2021)تحت رقم)82752.

353I

CHALLENGE PATRIMOINE  S.A.R.L AU

 CHALLENGE 

AMENAGEMENT SARL AU
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د

تأسيس شركة

 CHALLENGE AMENAGEMENT

SARL AU

تجزئة ز ك 2 رقم 46 و47 الطابق 

األول الحي الصناعي عين عت6ق تمارة 

TEMARA MAROC ،12000 ،

 CHALLENGE AMENAGEMENT 

SARL AU  شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي تجزئة ز ك 

2 رقم 46 و47 الطابق األول الحي 

الصناعي عين عت6ق تمارة - 12000 

تمارة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 

133217

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (07

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

((: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

 CHALLENGE AMENAGEMENT

. SARL AU

اإلنعاش) (: غرض الشركة بإوجاز)

العقاري)،أعمال البناء..

تجزئة ز) (: عن1ان املقر االجتماعي)

ك)2)رقم)46)و47)الطابق األول الحي)

 12000 (- الصناعي عين عت6ق تمارة)

تمارة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

الس6د حلمي  ب6ل):))1.000)حصة)

بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):

عن1ا ه)ا)) حلمي  ب6ل  الس6د 

 23 رقم) أوه  بل1ك  ج1هرة  شاطئ 

الصخيرات) (12050 الصخيرات)

املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء)

وم1اطن مسيري الشركة:

عن1ا ه)ا)) حلمي  ب6ل  الس6د 

 23 رقم) أوه  بل1ك  ج1هرة  شاطئ 

الصخيرات) (12050 الصخيرات)

املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (07 بتاريخ) ( بتمارة) االبتدائ6ة 

2021)تحت رقم)5776.

354I

 MODERN INTERNATIONAL SCHOOL PRIVE

SARL AU

 MODERN INTERNATIONAL
SCHOOL PRIVE SARL AU

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 
الشريك ال1ح6د

تأسيس شركة

 MODERN INTERNATIONAL
SCHOOL PRIVE SARL AU

 RUE(SKOVASCO - TANGER ، 2
90000، TANGER(MAROC

 MODERN INTERNATIONAL
 SCHOOL PRIVE SARL AU

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 
الشريك ال1ح6د

 RUE 2 وعن1ان مقرها اإلجتماعي
SKOVASCO - 90000 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
116423

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (29
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)
 MODERN INTERNATIONAL

.SCHOOL PRIVE SARL AU
تهدف) (: بإوجاز) الشركة  غرض 
اآلتي) األغراض  تحق6ق  إلى  الشركة 

ب6انها:)))
التعل6م األسا�سي و األولي،)التك1ين)
مست1يات) على  التعل6م  و  املستمر 

مختلفة..
 RUE  2 (: املقر االجتماعي) عن1ان 
طنجة) (SKOVASCO - 90000

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 
درهم،)مقسم كالتالي:

  Karim ESSOULAMI : الس6د)
100)حصة بق6مة)100)درهم للحصة)
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):
 Karim ESSOULAMI الس6د)
 RUE BELGRAND  ,38 عن1ا ه)ا))

.75020 PARIS FRANCE
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
 Karim ESSOULAMI الس6د)
 RUE BELGRAND  38 عن1ا ه)ا))

75020 PARIS FRANCE
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
ماي) (12 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)242378.

355I

Maitre(Idriss(el(khatib

LIXUS INVEST
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

Maitre(Idriss(el(khatib
 Tetouan(Tetouan، 93000،

Tetouan Maroc
LIXUS INVEST شركة ذات 

مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 
ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي قرية كاب1 
س 21 كاب1  6كرو - 93100 مرت6ل 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
29523

في) مؤرخ  م1ثق  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (12
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.
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عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

 LIXUS(:(اإلقتضاء)بمختصر تسم6تها

.INVEST

االنعاش) (: غرض الشركة بإوجاز)
العقاري

انشاء)التجزءات تشي6د املباني

الشراء)الب6ع الكراء

التصدور واالستراد

.عن1ان املقر االجتماعي):)قرية كاب1)

مرت6ل) (93100 (- كاب1  6كرو) (21 س)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

الس6د  1ر الدون أشراط):))1.000 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):

أشراط) الدون  الس6د  1ر 
عن1ا ه)ا))حي الج1الن شارع)2رقم)10 

93000)تط1ان املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

أشراط) الدون  الس6د  1ر 
عن1ا ه)ا))حي الج1الن شارع)2رقم)10 

93000)تط1ان املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (28 بتاريخ) ( بتط1ان) االبتدائ6ة 

2021)تحت رقم)1271.

356I

HYATT TECHNOLOGIES SARL AU

 HYATT TECHNOLOGIES 
SARL AU

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

 HYATT TECHNOLOGIES SARL

AU

تمارة ، 12000، تمارة املغرب

 HYATT TECHNOLOGIES SARL 

AU شركة ذات مسؤول6ة محدودة 

ذات الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي  تجزئة 
رقم 46 و47، الطابق األول، تجزئة ز 
ك 2، املنطقة الصناع6ة عين عت6ق 

تمارة - 12000 تمارة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
133219

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (05
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
 HYATT((:(اإلقتضاء)بمختصر تسم6تها

.TECHNOLOGIES SARL AU
إستيراد) (: بإوجاز) الشركة  غرض 
وتصدور و ب6ع وترك6ب أ ظمة الحماوة)

واألجهزة اإللكترو 6ة).
تجزئة) ( (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
رقم)46)و47،)الطابق األول،)تجزئة ز)
املنطقة الصناع6ة عين عت6ق) (،2 ك)

تمارة)-)12000)تمارة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
الس6د  ب6ل حلمي):))1.000)حصة)

بق6مة)100)درهم للحصة).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):
عن1ا ه)ا)) حلمي  الس6د  ب6ل 
  23 رقم) أوه  بل1ك  ج1هرة  شاطئ 

12050)الصخيرات املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
عن1ا ه)ا)) حلمي  الس6د  ب6ل 
  23 رقم) أوه  بل1ك  ج1هرة  شاطئ 

12050)الصخيرات املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
ماي) (27 بتاريخ) ( بتمارة) االبتدائ6ة 

2021)تحت رقم)5777.
357I

FLASH ECONOMIE

ACCESS MEDICAL
إعالن متعدد القرارات

ACCESS MEDICAL
شركة ذات مسؤول6ة محدودة
رأسمالها 1.000.000 درهم

مقرها االجتماعي : 8 شارع م1الي 
يعق1ب املنص1ر الدار الب6ضاء

رقم التق66د في السجل التجاري :  
111627

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
قرر) (2021 ماي) (11 بتاريخ) املؤرخ 
إعادة إصالح شامل للنظام) الشركاء)

األسا�سي للشركة.
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
 28 بتاريخ) الب6ضاء) بالدار  التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)780300.

358I

fiduazizi

ATLANTIC BANI SARL
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

fiduazizi
شارع عمر املختار حي القدس ، 

70000، الع16ن املغرب
ATLANTIC BANI SARL شركة 
ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
وعن1ان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
مدونة ال1حدة بل1ك C رقم 43 
الع16ن - 70000 الع16ن املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
36753

في) مؤرخ  م1ثق  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (25
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ATLANTIC BANI SARL

ب6ع) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

وب6ع) وشراء) بالجملة  األسماك 

تس1يق) البحرية.) املأك1الت  منتجات 

واملبردة) الطازجة  البحرية  املأك1الت 

واملجمدة واملعلبة والقشريات واملحار)

وجم6ع) وال1جبات  السمك  وزيت 
األخرى) البحرية  املأك1الت  منتجات 

إنشاء) ال1طن6ة والدول6ة.) في الس1ق 

وتعبئة) ملعالجة  معمل  أي  وتشغ6ل 

املنتجات) جم6ع  وحفظ  وتح1يل 

وتصن6ع وتس1يق اآليس كريم.)جم6ع)

وص6د) بالبحر  املتعلقة  األنشطة 

األسماك وصناعة األغذوة الزراع6ة.)

تجهيز وتشغ6ل جم6ع الق1ارب وسفن)

واالستيراد) العامة  التجارة  الص6د.)

األمن) بأنشطة  الق6ام  والتصدور.)

ومكافحة) والتطهير  والتنظ6ف 

الفئران والحشرات لصالح الشركات)

واإلدارات األخرى.)الدراسات والدعم)

والتدريب.) والتدق6ق  واالستشارات 

املشاركة املباشرة أو غير املباشرة في)

جم6ع الشركات التي لها غرض مماثل)

لتلك الخاصة بهذه الشركة أو وحتمل)

أن تك1ن لصالح تط1يرها.)بشكل عام)

مباشر) بشكل  مرتبطة  عمل6ة  أي  (،

لتعزيز  م1) بنشاطها  مباشر  غير  أو 

الشركة وتط1رها..

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
 43 رقم) (C بل1ك) ال1حدة  مدونة 

الع16ن)-)70000)الع16ن املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1000 (: الس6د الحسين البعالوي)

بق6مة)100.000)درهم.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وصفات وم1اطن الشركاء):
البعالوي) الحسين  الس6د 

عن1ا ه)ا))حي ام ملحار ز قة لعروس6ين)

ب1جدور)71000)ب1جدور املغرب.
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والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء)
وم1اطن مسيري الشركة:

البعالوي) الحسين  الس6د 
عن1ا ه)ا))حي ام ملحار ز قة لعروس6ين)

ب1جدور)71000)ب1جدور املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
ماي) (26 بتاريخ) ( بالع16ن) االبتدائ6ة 

2021)تحت رقم)1608/2021.
359I

FLASH ECONOMIE

MALAKOUTE BIJOUTERIE
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
حل شركة

   MALAKOUTE BIJOUTERIE
SARL AU

تصف6ة الشركة
بمقت�سى عقد عرفي حرر بتاريخ 

30.04.2021، أقر الشريك ال1ح6د 
لشركة «ملكل1ت بج1تري» 

شركة محدودة املسؤول6ة رأسمالها 
100.000.00 درهم، مقرها 

اإلجتماعي 26,محج مرس السلطان 
الطابق 1 الشقة 3 الدار الب6ضاء،

تصف6ة) عادي  غير  عام  جمع  في 
النهائ6ة) التصف6ة  أعط6ت  الشركة 
للس6د بركات سع6د،)كما حدد مقر)
التصف6ة في)26),)محج مرس السلطان)
الطابق)1)الشقة)3)الدار الب6ضاء،)ثم)

اإلوداع القا 1ني باملحكمة التجارية
بتاريخ))) الب6ضاء) بالدار  (
2021.05.27)تحت رقم)780134.             

عن النسخة والنص
360I

SOLUCIA EXPERTISE

DRISSASSIA
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

SOLUCIA EXPERTISE
 N°3 RUE(IBN(EL(ARIF 2EME

 ETAGE(BUREAU(N°8 MAARIF
 CASABLANCA-MAROC ،

20330، CASABLANCA(MAROC

DRISSASSIA شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي رقم 11 
ز قة عزيز بالل الطابق الخامس, 
املعاريف - 20330 الدار الب6ضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
504773

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (19
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DRISSASSIA
ب6ع) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

املنت1جات الحرف6ة.
 11 رقم) (: عن1ان املقر االجتماعي)
الخامس,) الطابق  بالل  عزيز  ز قة 
الب6ضاء) الدار  (20330 (- املعاريف)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
الس6د محمد العلمي):))100)حصة)

بق6مة)100)درهم للحصة).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):
عن1ا ه)ا)) العلمي  محمد  الس6د 
ز قة) زاوية  استندال  محج  (99
ل1ت6ت6ان اقامة الغالي)2)درج ب شقة)

25  20330)الدار الب6ضاء)املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
عن1ا ه)ا)) العلمي  محمد  الس6د 
ز قة) زاوية  استندال  محج  (99
ل1ت6ت6ان اقامة الغالي)2)درج ب شقة)

25  20330)الدار الب6ضاء)املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
 31 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)780370.
361I

JUCOMPT CONSEIL

ALIBEL FOOD
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

JUCOMPT CONSEIL
81 11 وناور طابق 3 رقم 3 ، 
20500، الدار الب6ضاء املغرب
ALIBEL FOOD شركة ذات 

مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 
ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي ز قة 
عبد الخالق الطريس رقم 124 

درب الكبير - 20500 الدارالب6ضاء  
املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
502857

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القا 1ن) (2021 مارس) (15
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
 ALIBEL(:(اإلقتضاء)بمختصر تسم6تها

.FOOD
-تس1يق) (: بإوجاز) الشركة  غرض 
و ت1زيع لجم6ع امل1اد الغدائ6ة والغير)

الغدائ6ة
--محطة تعبئة.

عن1ان املقر االجتماعي):)ز قة عبد)
الخالق الطريس رقم)124)درب الكبير)

- 20500)الدارالب6ضاء))املغرب).
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

1.000)حصة) ( (: الس6د ملدن علي)
بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-
وصفات وم1اطن الشركاء):

حي) عن1ا ه)ا)) علي  ملدن  الس6د 
الس1ارت ز قة)2)رقم)67)عين البرجة)

20500)الدارالب6ضاء))املغرب).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
حي) عن1ا ه)ا)) علي  ملدن  الس6د 
الس1ارت ز قة)2)رقم)67)عين البرجة)

20500)الدارالب6ضاء)املغرب)
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
 12 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)778108.

362I

MJ MANAGEMENT

طنجة نيو كار
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

حل شركة

MJ MANAGEMENT
 3RUE IBN TOUMART

 RESIDENCES(HIKMAT 2EME
 ETAGE(N4 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
طنجة  16 كار شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة)في ط1ر التصف6ة)
وعن1ان مقرها اإلجتماعي شارع 

الرباط حي ا اس رقم 154 الطابق 
156 - 90000 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التق66د في السجل التجاري 

.91761
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2020)تقرر حل) 09)دجنبر) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤول6ة  ذات  شركة 
رأسمالها) مبلغ  ( كار) طنجة  16 
مقرها) وعن1ان  درهم  (100.000
اإلجتماعي شارع الرباط حي ا اس رقم)
طنجة) (90000  -  156 الطابق) (154

املغرب  ت6جة ل):)قلة العمل).
شارع) ب  التصف6ة  مقر  حدد  و 
الطابق) (154 رقم) ا اس  حي  الرباط 

156 - 90000)طنجة املغرب.)
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و عين:
و) العميري  ( محمد) الس6د)ة))
 23 رقم) (24 بندوبان ز قة) عن1ا ه)ا))
)ة)) املغرب كمصفي) طنجة  (90000

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخ1لة  الصالح6ات  على 
و) العق1د  تبل6غ  محل  و  املخابرة 

ال1ثائق املتعلقة بالتصف6ة):)-
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
وناور) (21 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)591.

363I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

الحسناوي أوطو بييس
إعالن متعدد القرارات

 AEX ET COM MAROC AUDIT
ET EXPERTISE

زاوية شارع محمد الخامس و شارع 
ابن كثير إقامة دوس مارس رقم 44 ، 

90000، طنجة املغرب
الحسناوي أوط1 ب6يس «شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة»
وعن1ان مقرها االجتماعي: حي 

الجيراري 3 ز قة عائشة املسافر رقم 
31 - 900000 طنجة املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التق66د في السجل التجاري: 

.36887
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)05)ماي)2021
تم اتخاذ القرارات التال6ة:

على) ونص  الذي  (:1 رقم) قرار 
جم6ع) تف1يض  و  الترخ6ص  ولي:) ما 
تحدود) قصد  للمسير  الصالح6ات 
الشروط النهائ6ة لإلدماج مع الشركة)

الضامة
ما) على  ونص  الذي  (:2 رقم) قرار 
تع6ين مراقب الحسابات الس6د) ولي:)

عزالدون العزوزي مراقبا لإلدماج
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
ماي) (26 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2021)تحت رقم)242716.

364I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

أورو أمبلومون
إعالن متعدد القرارات

 AEX ET COM MAROC AUDIT

ET EXPERTISE

زاوية شارع محمد الخامس و شارع 

ابن كثير إقامة دوس مارس رقم 44 ، 

90000، طنجة املغرب

أورو أمبل1م1ن «شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة»

وعن1ان مقرها االجتماعي: حي 

الجيراري 3 ز قة عائشة املسافر رقم 

31 - 900000 طنجة املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»

رقم التق66د في السجل التجاري: 

.36835

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)05)ماي)2021

تم اتخاذ القرارات التال6ة:

على) ونص  الذي  (:1 رقم) قرار 

جم6ع) تف1يض  و  الترخ6ص  ولي:) ما 

تحدود) قصد  للمسير  الصالح6ات 

الشروط النهائ6ة لإلدماج مع الشركة)

املضم1مة

ما) على  ونص  الذي  (:2 رقم) قرار 

تع6ين مراقب الحسابات الس6د) ولي:)

عزالدون العزوزي مراقبا لإلدماج

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (26 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2021)تحت رقم)242717.

365I

FICASUD

CREATISIMMO
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

FICASUD

 RUE YOUGOSLAVIE 61

 PASSAGE GHANDOURI BLOC

 F(N 7 ، 40000، MARRAKECH

MAROC

CREATISIMMO شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي 61 ز قة 
و1غ1سالف6ا ممر غندوري بل1ك ف 

رقم 7 ج6ليز مراكش مراكش 40000 
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 
املحدودة 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
112943

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القا 1ن) (2021 مارس) (12
املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CREATISIMMO
شراء،) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

ب6ع،)كراء)جم6ع االمالك العقارية.
ز قة) (61 (: عن1ان املقر االجتماعي)
بل1ك ف) و1غ1سالف6ا ممر غندوري 
رقم)7)ج6ليز مراكش مراكش)40000 

مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
حصة) (33 ( (: الس6د مراد وخلف)

بق6مة)100)درهم للحصة).
حصة) (33 ( (: بركة) كمال  الس6د 

بق6مة)100)درهم للحصة).
حصة) (34 ( (: الس6د كب1ر املريني)

بق6مة)100)درهم للحصة).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):
عن1ا ه)ا)) وخلف  مراد  الس6د 
 El(Massira( 2,( Bloc( 4( n°( 36( Taza

35000)تازة))املغرب.
عن1ا ه)ا)) بركة  كمال  الس6د 
 Rue( des( Tailleus( 35410  ,13
 Nouvoitou France 35410

.Nouvoitou  France
عن1ا ه)ا)) املريني  كب1ر  الس6د 
 T,( Rue( du( Bicetre( 42600  22
 Savigneux France 42600

.Savigneux  France

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء)
وم1اطن مسيري الشركة:

عن1ا ه)ا)) وخلف  مراد  الس6د 
 El(Massira( 2,( Bloc( 4( n°( 36( Taza

35000)تازة املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
مارس) (29 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2021)تحت رقم)122320.

366I

COMICONE

MH ITTIHAD
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

COMICONE
رقم 1، عمارة 6، اقامة ابن سينا ، 

50000، مكناس املغرب
MH ITTIHAD شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة
وعن1ان مقرها اإلجتماعي متجر في 
رقم 558 مكرر، ز قة 15، السالم 
ت1س6ع، س6دي سع6د  - 50050 

مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

53405
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (03
املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
 MH (: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ITTIHAD
تجارة) (: بإوجاز) الشركة  غرض 
املختلفة) األشغال  الس6ارات،) آل6ات 

أو البناء)واملتاجرة.
متجر في) (: عن1ان املقر االجتماعي)
السالم) (،15 ز قة) مكرر،) (558 رقم)
 50050 (- ( سع6د) س6دي  ت1س6ع،)

مكناس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
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 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: محمد) ب1سكال  الس6د 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

((: الحازمي) الحف6ظ  عبد  الس6د 

500)حصة بق6مة)100)درهم للحصة)

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):

عن1ا ه)ا)) محمد  ب1سكال  الس6د 

 50040 ( ت1س6ع) الزره1 6ة  (150

مكناس املغرب.

الحازمي) الحف6ظ  عبد  الس6د 

حي) االمل  تجزئة  (64 رقم) عن1ا ه)ا))

مكناس) (50045 ( ويسالن) الرياض 

املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

عن1ا ه)ا)) محمد  ب1سكال  الس6د 

 50040 ( ت1س6ع) الزره1 6ة  (150

مكناس املغرب

رقم) عن1ا ه)ا)) الحازمي  الس6د 

64)تجزئة االمل حي الرياض ويسالن))

50045)مكناس املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (31 بتاريخ) ( بمكناس) التجارية 

2021)تحت رقم)2664.

367I

Fiduciaire((la(clarté

NERLIM SARL A.U
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

Fiduciaire  la(clarté

14تجزئة بلعباس  رقم 3 طريق 

عين الشقف فاس ، 30050، فاس 

املغرب

NERLIM SARL A.U شركة ذات 

مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي الطابق 

األول دوار اوالد الط6ب ق6ادة أوالد 

الط6ب فاس - 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 

68039

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (19

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.NERLIM SARL A.U

األشغال) (: غرض الشركة بإوجاز)

العامة.

الطابق) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 

الط6ب ق6ادة أوالد) األول دوار اوالد 

الط6ب فاس)-)30000)فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: بنعب1) و1نس  الس6د 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):

عن1ا ه)ا)) بنعب1  و1نس  الس6د 

 200 اقامة م1الي علي الشريف رقم)

09) رجس د)) ز قة جبل ت1بقال رقم)

30000)فاس املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

عن1ا ه)ا)) بنعب1  و1نس  الس6د 

 200 اقامة م1الي علي الشريف رقم)

09) رجس د)) ز قة جبل ت1بقال رقم)

30000)فاس املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

التجارية بفاس))بتاريخ)27)ماي)2021 

تحت رقم)2560.

368I

FIDUCIAIRE ATERCHANE

PAIN DEMIE
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

حل شركة

FIDUCIAIRE ATERCHANE

 SECTEUR 1 HAY(LA 156

 MAGHREB AL ARABI TEMARA

 156 SEC 1 MASSIRA 2، 12010،

Temara MAROC

PAIN DEMIE شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة)في ط1ر التصف6ة)

وعن1ان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

السمارة عمارة رقم 5 تمارة - 12040 

تمارة أملغرب.

حل شركة
رقم التق66د في السجل التجاري 

.62839

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) (2021 أبريل) (20 املؤرخ في)

املحدودة) املسؤول6ة  ذات  شركة 

رأسمالها) مبلغ  ( (PAIN DEMIE

مقرها) وعن1ان  درهم  (350.000

اإلجتماعي تجزئة السمارة عمارة رقم)

5)تمارة)-)12040)تمارة أملغرب  ت6جة)

ل):)تصف6ة مسبقة للشركة.

تجزئة) ب  التصف6ة  مقر  حدد  و 

السمارة عمارة رقم)5)تمارة)-)12040 

تمارة أملغرب.)

و عين:

الع6ادي) ( ( الس6د)ة))عبد الناصر)

شارع فرنسا أجدال) (41 و عن1ا ه)ا))

أملغرب) الرباط  (10090 الرباط)

كمصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخ1لة  الصالح6ات  على 

و) العق1د  تبل6غ  محل  و  املخابرة 

تجزئة) (: بالتصف6ة) املتعلقة  ال1ثائق 

السمارة عمارة رقم)5)تمارة

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (31 بتاريخ) ( بالرباط) التجارية 

2021)تحت رقم)115024.

369I

ووتر تكن1ل1جي سيستم

ووتر تكنولوجي سيستم
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

ووتر تكن1ل1جي سيستم

تجزئة ارباح إوم1ب6لي رقم 187 بركان 

، 63300، بركان املغرب

ووتر تكن1ل1جي سيستم شركة ذات 

مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

ارباح إوم1ب6لي رقم 187 بركان بركان 

63300 بركان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 

7777

في) مؤرخ  م1ثق  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (16

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

ووتر) (: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

تكن1ل1جي سيستم.

جمع) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

,معالجة وت1زيع امل6اه.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 

ارباح إوم1ب6لي رقم)187)بركان بركان)

63300)بركان املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 1.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):

عن1ا ه)ا)) ج1اد  خل6فة  الس6د 

تجزئة ارباح اوم1ب6لي رقم)187)بركان)

63300)بركان املغرب.
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والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

عن1ا ه)ا)) ج1اد  خل6فة  الس6د 

تجزئة ارباح اوم1ب6لي رقم)187)بركان)

63300)بركان املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (06 بتاريخ) ( ببركان) االبتدائ6ة 

2021)تحت رقم)257/2021.

370I

MJ MANAGEMENT

أنتكرتد سيسطم 

ألكطغوبنمتيك مغرب
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تح1يل املقر االجتماعي للشركة

MJ MANAGEMENT

 3RUE IBN TOUMART

 RESIDENCES(HIKMAT 2EME

 ETAGE(N4 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

أ تكرتد سيسطم ألكطغ1بنمت6ك 

مغرب شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي تجزئة رقم 

1.99 أطلنت6ك املنطقة الحرة عامر 

سفل6ة القن6طرة - 14000 القن6طرة 

املغرب.

تح1يل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التق66د في السجل التجاري 

.51161

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)02)شتنبر)2020)تم))تح1يل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

أطلنت6ك املنطقة) (1.99 «تجزئة رقم)

(- القن6طرة) سفل6ة  عامر  الحرة 

14000)القن6طرة املغرب»)إلى)«تجزئة)
أطلنت6ك املنطقة الحرة) (I1.128 رقم)

 14000 (- القن6طرة) سفل6ة  عامر 

القن6طرة))املغرب».

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

أكت1بر) (05 بتاريخ) ( التجارية بطنجة)

2020)تحت رقم)2123.

371I

bucomag conseil

 Société  - شركه برانت شوب
»PRINT SHOP «S.P.S.K

شركة ذات املسؤول6ة املحدودة
تأسيس شركة

bucomag conseil
 BD YACOUB EL MANSOUR 159
 -MAARIF - 159 BD(YACOUB(EL
 MANSOUR -MAARIF -، 20101،

Casablanca MAROC
 Société  - شركه برا ت ش1ب

PRINT(SHOP «S.P.S.K» شركة 
ذات املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي 144٬ ز قة 
محمد سم6حةـ  اقامة ج1هراتـ  

محمد سم6حةـ الطابق 6ـ  الرقم 35 
 Sans ـ الدار الب6ضاء الدار الب6ضاء

الدار الب6ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

492853
في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 وناور) (20
املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
شركه) (: بمختصر تسم6تها) اإلقتضاء)
 Société PRINT ( (- ش1ب) برا ت 

.»SHOP »S.P.S.K
الشركة) (: بإوجاز) الشركة  غرض 
الخارج) و  املغرب  داخل  هدفها 
لصالحها أو لصالح الغير،)شراء)و ب6ع)
ـ)جم6ع الصناعات املطبع6ة)،)النسخ)
أوراق) جم6ع  ب6ع  و  االشهاٖر،شراء) (،
أدوات) و  معدات  جم6ع  الطباعة،)

الطباعة).
 144٬ (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
ز قة محمد سم6حة)ـ)اقامة ج1هرات)
ـ)محمد سم6حة)ـالطابق)6)ـ)الرقم)35 
 Sans الدار الب6ضاء) الدار الب6ضاء) ـ)

الدار الب6ضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: عباس) الخل1في  الس6د 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

 500 ( (: السع6د) الخل1في  الس6د 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):

الخل1في عباس عن1ا ه)ا)) الس6د 
عين) ـ) (3 رقم) (19 داوار الجدودة ز قة)

 Sans(الشق)ـ)الدار الب6ضاء)لشق)ـ)الد

الدار الب6ضاء))املغرب.

الس6د الخل1في السع6د عن1ا ه)ا))
عين) ـ) (3 رقم) (19 داوار الجدودة ز قة)

الدار) (Sans ( الب6ضاء) الدار  ـ) الشق)

الب6ضاء))املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

الخل1في عباس عن1ا ه)ا)) الس6د 
عين) ـ) (3 رقم) (19 داوار الجدودة ز قة)

 Sans(الشق)ـ)الدار الب6ضاء)لشق)ـ)الد

الدار الب6ضاء))املغرب

الس6د الخل1في السع6د عن1ا ه)ا))
عين) ـ) (3 رقم) (19 داوار الجدودة ز قة)

 Sans(الشق)ـ)الدار الب6ضاء)لشق)ـ)الد

الدار الب6ضاء))املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 03 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

مارس)2021)تحت رقم)768403.

372I

ABDESLAM ANTID

NEW PURITY IN BUSINESS
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

ABDESLAM ANTID

 RUE 33 N 31 OULED(EL

 HAJ(ERRACHIDIA، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

  NEW PURITY IN BUSINESS

شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي قصر 

القصيبة رقم 14 مدغرة  - 52000 

الرش6دوة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

2021/14897

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (26

املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

 NEW (: بمختصر تسم6تها) اإلقتضاء)

. PURITY IN BUSINESS

غرض الشركة بإوجاز):)-1التطهير)

بإجراءات م6كا 6ك6ة أو ك6م6ائ6ة)

-2)تنظ6ف شقق املتاجر

قصر) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 

 52000 (- ( مدغرة) (14 القصيبة رقم)

الرش6دوة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: ( هادي) و1سف  الس6د 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

الس6د حسن سلمي):))500)حصة)

بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):

عن1ا ه)ا)) ( هادي) و1سف  الس6د 
الحاج) أوالد  (29 رقم) (30 الز قة)

52000)الرش6دوة املغرب.

عن1ا ه)ا)) سلمي  حسن  الس6د 
املحمدي) الحي  (21 رقم) (04 الز قة)

ب1ذ يب))52000)الرش6دوة املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

عن1ا ه)ا)) ( هادي) و1سف  الس6د 
الحاج) أوالد  (29 رقم) (30 الز قة)

52000)الرش6دوة املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

االبتدائ6ة بالرش6دوة))بتاريخ)26)ماي)

2021)تحت رقم)720.

373I
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HOUSSAM EDDINE

حمزةعلوش
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

HOUSSAM EDDINE

 AV MOHAMED BEN

 ABDERRAHMAN(IMM2 1

 ERE(ETAGE(N 1 PRET(DE

 PHARMACIE(BAB(TOUT ،

93000، TETOUAN(MAROC

حمزةعل1ش شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي شارع 

ابن سينا حي الخرازين - 91000 

شفشاون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 

رقم التق66د في السجل التجاري : 

1589

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (08

املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

حمزةعل1ش.

أعمال) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

ومفاوضات متن1عة.

شارع) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 

 91000 (- الخرازين) حي  سينا  ابن 

شفشاون املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: وس6مة) افالي  الس6دة 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

الس6دة ارزام سعاد):))500)حصة)

بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):

عن1ا ه)ا)) افالي وس6مة  الس6دة 

شارع م1الي عبد الرحمان الشريف)
شفشاون) (91000 الشرفاء) حي 

املغرب.

عن1ا ه)ا)) سعاد  ارزام  الس6دة 

شارع م1الي عبد الرحمان الشريف)
شفشاون) (91000 الشرفاء) حي 

املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

عن1ا ه)ا)) افالي وس6مة  الس6دة 

شارع م1الي عبد الرحمان الشريف)
شفشاون) (91000 الشرفاء) حي 

املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

االبتدائ6ة بشفشاون))بتاريخ)04)ماي)

2021)تحت رقم)162.

374I

CONCILIUM EXPERTISE

MJ SIGNATURE
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

CONCILIUM EXPERTISE

9, ز قة م1�سى ابن  صير، الطابق 

الخامس، شقة رقم  ،18 غ1تيي 

الدار الب6ضاء ، 20060، الدار 

الب6ضاء املغرب

MJ SIGNATURE شركة ذات 

مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي 9، تجزئة 

فل1رنس6ا، الطابق 5، شقة رقم 10، 

طنجة - 90100  طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

116897

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (05

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

 MJ (: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SIGNATURE

شراء) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

األزياء) وتصدور  واستيراد  وب6ع 

الجلدوة) والسلع  واإلكسس1ارات 

واألنشطة

ذات صلة؛.

عن1ان املقر االجتماعي):)9،)تجزئة)

فل1رنس6ا،)الطابق)5،)شقة رقم)10،)

طنجة)-)90100))طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: الس6دة م1 6ة جع6در)

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):

عن1ا ه)ا)) جع6در  م1 6ة  الس6دة 

ا جرة) جماعة  ا جرة  خميس  مركز 

فحص ا جرة) (94152 فحص ا جرة)

املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

عن1ا ه)ا)) جع6در  م1 6ة  الس6دة 

ا جرة) جماعة  ا جرة  خميس  مركز 

فحص ا جرة) (94152 فحص ا جرة)

املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (31 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)242862.

375I

FUTURE CONSEIL

STE TOUBI CAR
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

FUTURE CONSEIL

50 ز قة و1سف بن تاشفين الطابق 

األول ، 26100، برش6د املغرب

STE TOUBI CAR شركة ذات 
املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي 147 
تجزئة دار يعق1ب الطابق التاني حي 
واسمين برش6د. - 26100 برش6د 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

15235
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (25
املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
 STE (: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TOUBI CAR
كراء) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

الس6ارات بدون سائق.
 147 (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
تجزئة دار يعق1ب الطابق التاني حي)
برش6د) (26100 (- برش6د.) واسمين 

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
الس6د عثمان الت1بي):))500)حصة)

بق6مة)100)درهم للحصة).
الس6د ج1اد الت1بي):))500)حصة)

بق6مة)100)درهم للحصة).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):
عن1ا ه)ا)) الت1بي  عثمان  الس6د 
الشقة) (12 العمارة) (2 تجزئة املدونة)
27)الطابق)4)الدروة))26202)الدروة))

املغرب.
الس6د ج1اد الت1بي عن1ا ه)ا))دوار)
رقم) (12 بل1ك ب ز قة) (01 املكانسة)
الدارالب6ضاء) (20260 ( ب1سك1رة) (21

املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
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الس6د ج1اد الت1بي عن1ا ه)ا))دوار)
رقم) (12 بل1ك ب ز قة) (01 املكانسة)

الدارالب6ضاء) (20260 ( ب1سك1رة) (21

املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

و1 16) (01 بتاريخ) ( االبتدائ6ة ببرش6د)

2021)تحت رقم)673.

376I

Maitre(Idriss(el(khatib

TAMOUDA PROPRIETIES
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

Maitre(Idriss(el(khatib

 Tetouan(Tetouan، 93000،

Tetouan Maroc

TAMOUDA PROPRIETIES شركة 

ذات املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي مركب 

األمين طريق سبتة مكتب االدارة - 

93000 الفن6دق املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

29525

في) مؤرخ  م1ثق  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (21

املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TAMOUDA PROPRIETIES

االنعاش) (: غرض الشركة بإوجاز)
العقاري

الب6ع والشراء.

مركب) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 

(- االدارة) مكتب  سبتة  طريق  األمين 

93000)الفن6دق املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

3.621.360)درهم،)مقسم كالتالي:

الس6د رضا زكري):))9.200)حصة)
بق6مة)10)درهم للحصة).

 100 ( (: العمراني) اكرام  الس6دة 
حصة بق6مة)10)درهم للحصة).

حصة) (350 ( (: الس6د عمر زكري)
بق6مة)10)درهم للحصة).

350)حصة) ( (: الس6د واسير زكري)
بق6مة)10)درهم للحصة).

 352136 (: زكري) رضا  الس6د 
بق6مة)10)درهم.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (
وصفات وم1اطن الشركاء):

الس6د رضا زكري عن1ا ه)ا))شارع)
مرت6ل) (93000  11 رقم) أ زران  بئر 

املغرب.
الس6د عمر زكري عن1ا ه)ا))شارع)
مرت6ل) (93000  11 رقم) أ زران  بئر 

املغرب.
الس6د واسر وكري عن1ا ه)ا))شارع)
مرت6ل) (93000  11 رقم) أ زران  بئر 

املغرب.
الس6دة اكران العمراني عن1ا ه)ا))
الشارقة) اقامة  امللكي  الجيش  شارع 
تط1ان) (93000  5 الطابق) (11 رقم)

املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
الس6دة اكرام العمراني عن1ا ه)ا))
الشارقة) اقامة  امللكي  الجيش  شارع 
تط1ان) (93000  5 الطابق) (11 رقم)

املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
ماي) (28 بتاريخ) ( بتط1ان) االبتدائ6ة 

2021)تحت رقم)1272.
377I

  AAFIR(AUDIT(&(CONSULTING(MOROCCO

sigle A2CM  sarl

PRESTA FLEX
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تف1يت حصص

 AAFIR(AUDIT & CONSULTING
MOROCCO  sigle(A2CM  sarl

شارع فاس ، ركن ابن طف6ل ، إقامة 
دوام1 د، الطابق األول ، مكتب  رقم 

3 ، 90000، طنجة املغرب

PRESTA FLEX شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي شارع فاس 

ركن إبن طف6ل إقامة دوام1 د بل1ك 

ب- الطابق األول - رقم 3 طنجة - 

90000 طنجة املغرب.

تف1يت حصص

رقم التق66د في السجل التجاري 

.94283

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2021 ماي) (26 في) املؤرخ 

املصادقة على):

 SAMIR )ة)) الس6د) تف1يت 

من) اجتماع6ة  حصة  (NIA 1.000

 MSH ( ( حصة لفائدة) (1.000 أصل)

HOLDING)بتاريخ)26)ماي)2021.

 MICKAËL )ة)) الس6د) تف1يت 

BARRAUD 1.000)حصة اجتماع6ة)

 MSH(((من أصل)1.000)حصة لفائدة

HOLDING)بتاريخ)26)ماي)2021.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم  (

و1 16) (01 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)5065.

378I

FUDICAIRE ISMAILI

STE TRANS MONDAIL

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د

تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI

حي التقدم بل1ك 2 رقم 07 السمارة 

ES-SMARA MAROC ،72000 ،

STE TRANS MONDAIL  شركة 

ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د

 AV وعن1ان مقرها اإلجتماعي

 ELMOUKAWAMA(N° 16 BIS(ES

SEMARA - 72000 السمارة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 

2315

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (25

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

 STE (: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

. TRANS MONDAIL

االشغال) (: غرض الشركة بإوجاز)

العامة.

 AV (: االجتماعي) املقر  عن1ان 

 ELMOUKAWAMA N° 16 BIS ES

SEMARA - 72000)السمارة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

ضراوي) الرح6م  عبد  الس6د 

درهم) (100 بق6مة) حصة  (1.000   :

للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):

ضراوي) الرح6م  عبد  الس6د 

رقم) دون  الحك1 6ة  ز قة  عن1ا ه)ا))

السمارة)72000)السمارة املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

ضراوي) الرح6م  عبد  الس6د 

رقم) دون  الحك1 6ة  ز قة  عن1ا ه)ا))

السمارة)72000)السمارة املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

االبتدائ6ة بالسمارة))بتاريخ)28)و1 16)

2021)تحت رقم)120/2021.

379I
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FUDICAIRE ISMAILI

 STE AHL EL FAGHIR TRAV
SARL

شركة ذات املسؤول6ة املحدودة
تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI

حي التقدم بل1ك 2 رقم 07 السمارة 

ES-SMARA MAROC ،72000 ،

  STE AHL EL FAGHIR TRAV SARL

شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

 LOT EL وعن1ان مقرها اإلجتماعي

 AAAOUDA(N° 351 ES(SEMARA

72000 - السمارة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

2313

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (03

املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

 STE (: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

. AHL EL FAGHIR TRAV SARL

االشغال) (: غرض الشركة بإوجاز)

العامة.

 LOT EL (: عن1ان املقر االجتماعي)

 AAAOUDA N° 351 ES SEMARA

72000 -)السمارة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: الس6د املحف1ظ فراحني)

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

500)حصة) ( (: الس6د عمر فراحني)

بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):

الس6د املحف1ظ فراحني عن1ا ه)ا))

شارع الجيش امللكي رقم)40)السمارة)

72000)السمارة املغرب.

عن1ا ه)ا)) فراحني  عمر  الس6د 

شارع الجيش امللكي رقم)40)السمارة)

72000)السمارة املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

الس6د املحف1ظ فراحني عن1ا ه)ا))

شارع الجيش امللكي رقم)40)السمارة)

72000)السمارة املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

االبتدائ6ة بالسمارة))بتاريخ)28)و1 16)

2021)تحت رقم)119/2021.

380I

FUDICAIRE ISMAILI

STE EAG LUX SARL AU
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI

حي التقدم بل1ك 2 رقم 07 السمارة 

ES-SMARA MAROC ،72000 ،

STE EAG LUX SARL AU شركة 

ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د

 RUE وعن1ان مقرها اإلجتماعي

 MARCHE(VERTE(N° 72 BIS(ES

SEMARA - 72000 السمارة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

2311

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (25

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

 STE (: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.EAG LUX SARL AU

ب6ع) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

املالبس و التصدور و االستيراد.

 RUE (: االجتماعي) املقر  عن1ان 

 MARCHE VERTE N° 72 BIS ES

SEMARA - 72000)السمارة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: الس6د �سي محمد عنيها)

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):

الس6د �سي محمد عنيها عن1ا ه)ا))

 72 رقم) الخضراء) املسيرة  شارع 

السمارة)72000)السمارة املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

الس6د �سي محمد عنيها عن1ا ه)ا))

 72 رقم) الخضراء) املسيرة  شارع 

السمارة)72000)السمارة املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

االبتدائ6ة بالسمارة))بتاريخ)28)و1 16)

2021)تحت رقم)118/2021.

381I

KAP CONSEIL

بالك وايت مار

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د

تأسيس شركة

KAP CONSEIL

 ANGLE YACOUB AL MANSOUR

 AL(AMIRA(III(BUREAU 21

 GUELIZ(MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

بالك واوت مار شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي زاوية شارع 

يعق1ب املنص1ر االميرة 3 الطابق 

2 رقم 21 جليز مراكش  - 40000 

مراكش  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
115491

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (24
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
بالك) (: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

واوت مار.
األنشطة) (: غرض الشركة بإوجاز)
األعمال) دعم  وأنشطة  اإلدارية 

األخرى)،
مخزون) وإدارة  تحل6ل  وكالة 

العقارات.
زاوية) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
 3 االميرة) املنص1ر  يعق1ب  شارع 
(- ( مراكش) جليز  (21 رقم) (2 الطابق)

40000)مراكش))املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
ك6ديس) ف6كت1ريا  فل1را  الس6دة 
درهم) (100 بق6مة) حصة  (1.000   :

للحصة).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):
ك6ديس) ف6كت1ريا  فل1را  الس6دة 
  RIVER PALMB 11 عن1ا ه)ا))

40000)مراكش املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
ك6ديس) ف6كت1ريا  فل1را  الس6دة 
  RIVER PALMB 11 عن1ا ه)ا))

40000)مراكش املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
و1 16) (01 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2021)تحت رقم)124576.

382I
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POLYFISC

بست فري بيتش
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

POLYFISC
 BD(BAAMRANI(AMAL 3 204
 2-ETG(SIDI(BERNOUSSI 204

 BD(BAAMRANI(AMAL 3 2-ETG
 SIDI(BERNOUSSI، 20600،

CASABLANCA MAROC
بست فري ب6تش شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة
وعن1ان مقرها اإلجتماعي شارع 
باعمراي رقم 204 أمل 3 الطابق 
2 س6دي البر 1�سي الدار الب6ضاء 

20600 الدار الب6ضاء  املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

491099
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القا 1ن) (2021 فبراور) (23
املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
بست) (: بمختصر تسم6تها) اإلقتضاء)

فري ب6تش.
منعش) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

عقاري.
شارع) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
الطابق) (3 أمل) (204 رقم) باعمراي 
الب6ضاء) الدار  البر 1�سي  س6دي  (2

20600)الدار الب6ضاء))املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) رأسمال  مبلغ 
5.000.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:
الس6د لفرع بديع):))18.000)حصة)

بق6مة)100,00)درهم للحصة).
الس6د لفرع عمر):))16.000)حصة)

بق6مة)100,00)درهم للحصة).
الس6د لفرع بدر):))16.000)حصة)

بق6مة)100,00)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):

الس6د لفرع بديع عن1ا ه)ا))إقامة)

الب6ضاء) الدار  (03 عمارة) األ اقة 

20600))الدار الب6ضاء)املغرب.

الدار) الس6د لفرع عمر عن1ا ه)ا))

محج) (2 رش6د) م1الي  حي  الب6ضاء)
العق6د العالم)))رقم)89 20400)الدار)

الب6ضاء)املغرب.

الدار) الس6د لفرع بدر عن1ا ه)ا))

محج) (2 رش6د) م1الي  حي  الب6ضاء)
العق6د العالم)))رقم)89 20400)الدار)

الب6ضاء)املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

الس6د لفرع بديع عن1ا ه)ا))إقامة)

الب6ضاء) الدار  (03 عمارة) األ اقة 

20600))الدار الب6ضاء)املغرب

الدار) الس6د لفرع عمر عن1ا ه)ا))

محج) (2 رش6د) م1الي  حي  الب6ضاء)
العق6د العالم)))رقم)89 20400))الدار)

الب6ضاء)املغرب

الدار) الس6د لفرع بدر عن1ا ه)ا))

محج) (2 رش6د) م1الي  حي  الب6ضاء)
العق6د العالم)))رقم)89 20400))الدار)

الب6ضاء)املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 19 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

فبراور)2021)تحت رقم)766603.

383I

SYNERG

 SOCIETE MAGHREBIENNE
 D’ENTREPRISES

GENERALES S.M.E.G
إعالن متعدد القرارات

SYNERG

 N 223 BD(ZERKTOUNI 6 EME

 ETAGE ، 20060، CASABLANCA

MAROCA

 SOCIETE MAGHREBIENNE

 D’ENTREPRISES GENERALES

S.M.E.G «شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة»

وعن1ان مقرها االجتماعي: الدار 

الب6ضاء – 19، ز قة ابراه6م  خاي - 

20100 الدار الب6ضاء املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التق66د في السجل التجاري: 

.30547

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)31)دجنبر)2020

تم اتخاذ القرارات التال6ة:)

قرار رقم)1:)الذي ونص على ماولي:)

 -

بمبلغ) املال  رأس  في  الزيادة 

ورفعه) درهم  (25.000.000,00

إلى) درهم  (16.000.000,00 من)

تمت) درهم.) (41.000.000,00

طريق) عن  الزيادة  قًدا،) هذه 

للشركاء،) الجارية  الحسابات  دمج 

بق6مة) سهم  (250.000 وإنشاء)

للسهم،) درهم  (100,00 اسم6ة)

بالكامل) مدف1عة  بالكامل،) مكتتبة 

وم1زعة على الشكل التالي:)•)

الس6د رحال جب6ل)1.563)سهم.)•)

الس6دة فاطمة زيان)60.462)سهم.

جب6ل) الس6دة  جاة  (•(

34.850)سهم

جب6ل) محمد  الس6د  (•(

78.125)سهم.

 18.750 جب6ل) م6نة  الس6دة  (• (

سهم.)

 18.750 جب6ل) سعاد  الس6دة  (•

سهم.

جب6ل) سميرة  الس6دة  (•(

18.750)سهم.

جب6ل) ل6لى  الس6دة  (•(

18.750)سهم.

))املج1ع))250.000)سهم

قرار رقم)2:)الذي ونص على ماولي:)

املال) رأس  تقل6ص  (-

إلى) درهم  (41.000.000,00 من)

من) وذلك  درهم  (16.000.000,00

أجل است6عاب الخسائر املتراكمة في)

حدود)25.000.000,00)درهم.

وتبعا لذلك تم تعدول مقتض6ات)

النظام األسا�سي التال6ة:)

بند رقم)6):)الذي ونص على ماولي:)

«املساهمات»)

بند رقم)7):)الذي ونص على ماولي:)

«الرأسمال االجتماعي»

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 15 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

فبراور)2021)تحت رقم)765644.

384I

JAD PARFUMERIE

DISTRIWAY
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

حل شركة

DISTRIWAY

الب6ضاء) الدار  (،CASA( ،( 20000

maroc

ذات) شركة  (DISTRIWAY

ط1ر) املحدودة)في  املسؤول6ة 

التصف6ة)

 226 اإلجتماعي) مقرها  وعن1ان 

ز قة مصطفى املعاني الدارالب6ضاء)-)

20080)الدارالب6ضاء)املغرب.

حل شركة
رقم التق66د في السجل التجاري)

.237749

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

2021)تقرر حل) 11)فبراور) املؤرخ في)

املحدودة) املسؤول6ة  ذات  شركة 

رأسمالها) مبلغ  ( (DISTRIWAY

مقرها) وعن1ان  درهم  (500.000

اإلجتماعي)226)ز قة مصطفى املعاني)

20080)الدارالب6ضاء) الدارالب6ضاء)-)

:)إستحالة إستمرار) املغرب  ت6جة ل)

نشاط الشركة.

 226 ب) التصف6ة  مقر  حدد  و 

ز قة مصطفى املعاني الدارالب6ضاء)-)

20000)الدارالب6ضاء)املغرب.)

و عين:

و) الزويري  ( ( خل6ل) الس6د)ة))

عن1ا ه)ا))حي الكريمات ز قة)29)رقم)

الدارالب6ضاء) (20000 الب6ضاء) (40

املغرب كمصفي))ة))للشركة.
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)وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخ1لة  الصالح6ات  على 

و) العق1د  تبل6غ  محل  و  املخابرة 

 226 (: بالتصف6ة) املتعلقة  ال1ثائق 
ز قة مصطفى املعاني الدارالب6ضاء

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 23 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

مارس)2021)تحت رقم)771421.

385I

CABINET BENISSA

EXPRESS NEGOCE
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تغ6ير نشاط الشركة

CABINET BENISSA

 Avenue(Hafid(Ibn(Abdelbar

 Résidence(Al(Andalouses

 Anzarane 3ème(étage(N° 15

 N° 127 Tanger، 90000، Tanger

Maroc

EXPRESS NEGOCE شركة ذات 

مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د

وعن1ان مقرها االجتماعي عمارة ا ت 
8 ز قة االمام الغزالي الطابق االول 
رقم A6 طنجة عمارة ا ت 8 ز قة 

 A6 االمام الغزالي الطابق االول رقم

طنجة 90000 طنجة املغرب.

تغ6ير نشاط الشركة
رقم التق66د في السجل التجاري 

.75077

ال1ح6د) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم تغ6ير) (2020 02)دجنبر) املؤرخ في)

نشاط الشركة من)«التجارة

التصدور و االستيراد»)إلى)«تصدور)

و استيراد ت1زيع و تجارة جم6ع امل1اد)

اعادة التدوير و أي نشاط صناعي

تصدور و استيراد م1اد التحم6ل و)

منظفات الجسم و مب6د ب16ل1جي

تصدور و استيراد و ت1زيع املكمالت)

الغدائ6ة

ت1زيع) و  استيراد  و  تصدور 

الك1اشف

تصدور و استيراد و ت1زيع منتجات)
رعاوة األطفال

تصدور و استيراد و ت1زيع أجهزة)
طب6ة معقمة وغير معقمة».

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 
رقم) تحت  (2021 وناور) (18

.40611121001423

386I

MY FID SARL

 CENTRE DE RADIOLOGIE
IBN SINA

شركة ذات املسؤول6ة املحدودة
تأسيس شركة

MANAGEMENTD3 SARL
 RUE IBN KATIR RESIDENCE
 BEETHOVEN 1 1ER(ETAGE
 N°51 ، 90000، TANGER

MAROC
 CENTRE DE RADIOLOGIE

IBN SINA شركة ذات املسؤول6ة 
املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي 45 شارع 
اب1 عالء املعري إقامة ج1ل6ا ا - 

90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

116231
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القا 1ن) (2021 مارس) (18
املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)
 CENTRE DE RADIOLOGIE IBN

.SINA
مركز) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

الفحص باألشعة.
45)شارع) عن1ان املقر االجتماعي):)
(- ج1ل6ا ا) إقامة  املعري  عالء) اب1 

90000)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 50 ( (: الس6د علمي مروني محمد)
حصة بق6مة)1.000)درهم للحصة).

الس6د دو1ري محمد):))50)حصة)
بق6مة)1.000)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (
وصفات وم1اطن الشركاء):

محمد) مروني  علمي  الس6د 
إقامة) الحريري  شارع  عن1ا ه)ا))
 90000  14 رقم) (4 الطابق) الرياض 

طنجة املغرب.
عن1ا ه)ا)) محمد  دو1ري  الس6د 
منتزه الك1لف إقامة لهبسك1س شقة)

1 90000)طنجة املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
محمد) مروني  علمي  الس6د 
إقامة) الحريري  شارع  عن1ا ه)ا))
 90000  14 رقم) (4 الطابق) الرياض 

طنجة املغرب
عن1ا ه)ا)) محمد  دو1ري  الس6د 
منتزه الك1لف إقامة لهبسك1س شقة)

1 90000)طنجة املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
ماي) (07 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)242220.

387I

GALAXYCOMPT

BETAREK
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

حل شركة

GALAXYCOMPT
 Av. Mohamed(Ben(El(Hasan(Al
 Ouazzani  Résidence(Nabil(n°3
Tétouan ، 93000، تط1ان املغرب
BETAREK شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة)في ط1ر التصف6ة)
وعن1ان مقرها اإلجتماعي حي دوزة 
شارع زينات ز قة رقم  5 الطابق 
االول - مرت6ل - 93000 مرت6ل  

املغرب .

حل شركة
رقم التق66د في السجل التجاري 

.25555
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2021 أبريل) (13 املؤرخ في)
املحدودة) املسؤول6ة  ذات  شركة 
 100.000 BETAREK))مبلغ رأسمالها)
اإلجتماعي حي) درهم وعن1ان مقرها 
دوزة شارع زينات ز قة رقم))5)الطابق)
االول)-)مرت6ل)-)93000)مرت6ل))املغرب))

 ت6جة ل):)ازمة قطاع).
و حدد مقر التصف6ة ب حي دوزة)
شارع زينات ز قة رقم))5)الطابق االول)

-)مرت6ل))-)93000)مرت6ل)))املغرب).)
و عين:

 AZEDDINE   EL الس6د)ة))
دوزة) حي  عن1ا ه)ا)) و  ( (BAHAOUY
االول) الطابق  (5 رقم) زينات  شارع 
املغرب)) ( مرت6ل) (93000 ( مرت6ل) (-

كمصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخ1لة  الصالح6ات  على 
و) العق1د  تبل6غ  محل  و  املخابرة 

ال1ثائق املتعلقة بالتصف6ة):)-
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
ماي) (06 بتاريخ) ( بتط1ان) االبتدائ6ة 

2021)تحت رقم)1531.

388I

عبد الكريم الشلح

STE YOU.JI AGRI
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

عبد الكريم الشلح
حي املنص1ر الذهبي عمارة الناصيري 

، 16150، مشرع بلقصيري املغرب
STE YOU.JI AGRI شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة
وعن1ان مقرها اإلجتماعي دوار اوالد 
بلمعطي الرم6لة بلقصيري - 16150 

مشرع بلقصيري املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

591
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بمقت�سى))عقد عرفي مؤرخ في)29 

مارس)2021)تم إعداد القا 1ن)

األسا�سي لشركة ذات املسؤول6ة)

املحدودة باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

 STE (: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.YOU.JI AGRI

تس6ير) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

االستغالل الفالحي

مقاول أشغال مختلفة والبناء

مقاول  قل البضائع).

عن1ان املقر االجتماعي):)دوار اوالد)

 16150 (- بلمعطي الرم6لة بلقصيري)

مشرع بلقصيري املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: الس6د العمراني الج6اللي)

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

 500 ( (: و1سف) العمراني  الس6د 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):

الج6اللي) العمراني  الس6د 

عن1ا ه)ا))دوار اوالد بلمعطي الرم6لة)

16150)مشرع بلقصيري املغرب.

الس6د العمراني و1سف عن1ا ه)ا))

 16150 الرم6لة) بلمعطي  اوالد  دوار 

مشرع بلقصيري املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

الس6د العمراني و1سف عن1ا ه)ا))

 16150 الرم6لة) بلمعطي  اوالد  دوار 

مشرع بلقصيري املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

بتاريخ) ( بلقصيري) بمشرع  االبتدائ6ة 

19)ماي)2021)تحت رقم)238/2021.

389I

FICAGEST

SMART ELECTRONICS
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تغ6ير نشاط الشركة

FICAGEST

 Q.I(SIDI(GHANEM(N°88 ETAGE

APPT(N° 12 ، 40100 2، مراكش 

maroc

SMART ELECTRONICS شركة 

ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها االجتماعي تجزئة 

بلمجد رقم 87 الشقة 4  - 40000 

مراكش املغرب.

تغ6ير نشاط الشركة
رقم التق66د في السجل التجاري 

.103769

ال1ح6د) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم) (2021 أبريل) (21 في) املؤرخ 

«تصن6ع)) من) الشركة  نشاط  تغ6ير 

البطاقات اإللكترو 6ة

إلى) (» املصاعد) اجزاء) تصن6ع 

«تصن6ع))البطاقات اإللكترو 6ة

)تصن6ع الخزائن الكهربائ6ة

إصالح البطاقات اإللكترو 6ة».

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (19 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2021)تحت رقم)124158.

390I

TY CONSULTING

REVET SOFT
إعالن متعدد القرارات

TY CONSULTING

 RUE HALAB MERS SULTAN 26

 26 RUE(HALAB(MERS(SULTAN،

20140، CASABLANCA(MAROC

REVET SOFT «شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة»

وعن1ان مقرها االجتماعي: 30 ز قة 

حلب ، مر�سى السلطان - 20140 

الدار الب6ضاء املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»

رقم التق66د في السجل التجاري: 

.472423

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)19)أبريل)2021

تم اتخاذ القرارات التال6ة:)

على) ونص  الذي  (:1 رقم) قرار 

زيادة رأس املال بمبلغ إجمالي) ماولي:)

 (300.000( ألف) ثالثمائة  قدره 
الجاري) الحساب  بتضمين  درهم 

للشركاء)،)ليرتفع األخير من مائتي ألف)

)200.000))درهم إلى خمسمائة ألف)

)500.000))درهم.

وتبعا لذلك تم تعدول مقتض6ات)

النظام األسا�سي التال6ة:)

ونص على) الذي  و7:) (6 رقم) بند 

ماولي:)زيادة رأس املال بمقدار ثالثمائة)

بتضمين) درهم  ((300.000( ألف)

،ل6صبح) للشركاء) الجاري  الحساب 

درهم و) ((500.000( خمسمائة ألف)

من) الشركاء) إرتفاع حصص  كذلك 

ألفي))2.000))حصة إلى خمسة أالف)

)5.000))حصة.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 17 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)778436.

391I

CAGECO

AL WAHAB
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

CAGECO

29 شارع محمد السادس عمارة ف2 

الرقم 10 الدار الب6ضاء ، 20500، 

الدارالب6ضاء املغرب

AL WAHAB شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي متجر 01 

و02 تجزئة السعادة 01 رقم 107 

مكرر س6دي معروف - 20520 

الدارالب6ضاء  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
503987

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القا 1ن) (2020 أكت1بر) (21
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
 AL (: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.WAHAB
مقهى) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

مخبزة و حل1يات.
متجر) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
رقم) (01 السعادة) تجزئة  و02) (01
 20520 (- 107)مكرر س6دي معروف)

الدارالب6ضاء))املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
الس6د املصطفى بندام6ة):))1.000 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
الس6د املصطفى بندام6ة):)1000 

بق6مة)100)درهم.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وصفات وم1اطن الشركاء):
بندام6ة) املصطفى  الس6د 
شارع محمد السادس) (29 عن1ا ه)ا))
طابق2  (06 رقم) ( 3ج) بل1ك) اراك 

20500)الدارالب6ضاء)املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
بندام6ة) املصطفى  الس6د 
شارع محمد السادس) (29 عن1ا ه)ا))
 2 طابق) (06 رقم) ج3) بل1ك  اراك 

20500)الدارالب6ضاء)املغرب
بندام6ة) املصطفى  الس6د 
شارع محمد السادس) (29 عن1ا ه)ا))
 2 طابق) (06 رقم) ج3) بل1ك  اراك 

20500)الدارالب6ضاء)املغرب
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باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 25 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)779546.

392I

FIDUCIAIRE CAFMA

STE ANAKHDAM
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

رفع رأسمال الشركة

FIDUCIAIRE CAFMA

 RUE(TRIPOLI ، 62000، 26

NADOR MAROC

STE ANAKHDAM شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي شارع 

طرابلس رقم 26 لعري الش6خ  - 

62000 الناظ1ر املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التق66د في السجل التجاري 

.7141

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم) (2021 أبريل) (26 في) املؤرخ 

قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

من) أي  درهم») (3.500.000»

«3.153.600)درهم»)إلى)«6.653.600 

تقدوم حصص) ( (: عن طريق) درهم»)

 قدوة أو ع6ن6ة.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (18 بتاريخ) ( االبتدائ6ة بالناض1ر)

2021)تحت رقم)1002.

393I

FIDUCIAIRE CAFMA

SOCIETE LOXAN
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تح1يل املقر االجتماعي للشركة

FIDUCIAIRE CAFMA

 RUE(TRIPOLI ، 62000، 26

NADOR MAROC

SOCIETE LOXAN شركة ذات 

مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

النس6م 2 رقم 1551 تل1ريرت - 

60800 تاوريرت املغرب.

تح1يل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التق66د في السجل التجاري 

.1027

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تح1يل)) ( تم) (2021 ماي) (10 املؤرخ في)

للشركة) الحالي  االجتماعي  املقر 

 1551 رقم) (2 النس6م) «تجزئة  من)

تاوريرت املغرب») (60800 (- تل1ريرت)

إلى)«119)شارع املقاومة طابق املكاتب))

- 20000)الدار الب6ضاء)))املغرب».

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (24 بتاريخ) ( االبتدائ6ة بتاوريرت)

2021)تحت رقم)87/2021.

394I

النملي عبد العزيز

أدش طرنس
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

النملي عبد العزيز

مكاتب رياض السالم تجزئة املطاحن 

االدريس6ة شارع الجيش امللكي 

الطابق 4 مكتب 16 ، 30000، فاس 

املغرب

أدش طرنس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي شارع 

عبد الكريم الخطابي إقامة بن 

م1�سى الغ1اش الطابق الثاني فاس - 

30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 

66905

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 وناور) (18

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

أدش) (: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

طرنس.

:) قل) بإوجاز) الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغير.

شارع) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 

عبد الكريم الخطابي إقامة بن م1�سى)

الغ1اش الطابق الثاني فاس)-)30000 

فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: الس6د الدحماني أحمد)

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):

الس6د الدحماني أحمد عن1ا ه)ا))

صهريج) مكران  بلد  (2 شارع) (8 رقم)

كناوى فاس)30000)فاس املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

الس6د الدحماني أحمد عن1ا ه)ا))

صهريج) مكران  بلد  (2 شارع) (8 رقم)

كناوى فاس)30000)فاس املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

مارس) (25 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2021)تحت رقم)1395.

395I

comptoir(expertise(du(maroc

INNOGEC SARL
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تف1يت حصص

comptoir(expertise(du(maroc

 n°36 CITE(EL(HANAA

 BOUZNIKA ، 13100،

BOUZNIKA MAROC

INNOGEC SARL شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي شقة 
بالطابق الثاني رقم 20 اقامة 

الع6ب1دي شارع الحسن األول تمارة - 
12030 تمارة املغرب.

تف1يت حصص
رقم التق66د في السجل التجاري 

.126037
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2021 فبراور) (23 في) املؤرخ 

املصادقة على):
زهير  اجح) )ة)) الس6د) تف1يت 
أصل) من  اجتماع6ة  حصة  (6.666
6.666)حصة لفائدة))الس6د))ة))عبد)
الرزاق مكرم بتاريخ)23)فبراور)2021.
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم  (
مارس) (29 بتاريخ) ( بتمارة) االبتدائ6ة 

2021)تحت رقم)718.

396I

CAMCG Consulting

TULIPE SERVICE
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

CAMCG Consulting
 lotissement Amine,BD Abou

 Baker(KADIRI(SIDI(MAAROUF ،
20000، casablanca(maroc

TULIPE SERVICE  شركة ذات 
مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د
وعن1ان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
غ6تة ،اقامة ال6اسمين، عمارة 

GH 3، الطابق السفلي، محل رقم 
4 ،الن1اصر ب1سك1رة. - 27182 

الدارالب6ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
501945

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (01
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

. TULIPE SERVICE
تقدوم) (: بإوجاز) الشركة  غرض 
للكهرباء) ال1طني  للمكتب  ( خدمات)
)ت1زيع) للشرب) الصالح  واملاء)

الف1اتير).
تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
عمارة) ال6اسمين،) ،اقامة  غ6تة)
محل رقم) السفلي،) الطابق  (،GH 3
 27182 (- ب1سك1رة.) ،الن1اصر  (4

الدارالب6ضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 100 ( (: الس6د عزيز عبد الحافظ)

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):
الحافظ) عبد  عزيز  الس6د 
رقم) الضحى،) تجزئة  عن1ا ه)ا))
 27182 الن1اصر.) ب1سك1رة  (،17

الدارالب6ضاء))املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
الحافظ) عبد  عزيز  الس6د 
رقم) الضحى،) تجزئة  عن1ا ه)ا))
 27182 الن1اصر.) ب1سك1رة  (،17

الدارالب6ضاء)املغرب
(- بتاريخ) ( تم اإلوداع القا 1ني ب-)

تحت رقم)-.
397I

PROXY FINANCE

LIGHT PLUS
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

PROXY FINANCE
 Angle Yaacoub El Mansour Et

 Av(Allal(El(Fassi, Imm 24 (espace
 Assafwa(, 3eme(Etage, Bureau

 N° 23 ، 40000، MARRAKECH

MAROC

LIGHT PLUS شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي الطابق 

االول الرقم 2 العمارة 520 

املنارعمل6ة الشرف مراكش - 40000 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

102581

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2020 وناور) (21

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

 LIGHT(:(اإلقتضاء)بمختصر تسم6تها

.PLUS

ب6ع) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

االجهزة واملعدات الكهربائ6ة

استيراد و تصدور.

الطابق) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 

 520 العمارة) (2 الرقم) االول 

املنارعمل6ة الشرف مراكش)-)40000 

مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: الس6دة حنان محب1ب)

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):

الس6دة حنان محب1ب عن1ا ه)ا))

شارع م1الي عبد العزيز وم1الي) (39

القن6طرة) (8 شقة) د  الرحمان  عبد 

14000)القن6طرة املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

الس6دة حنان محب1ب عن1ا ه)ا))

شارع م1الي عبد العزيز وم1الي) (39

القن6طرة) (8 شقة) د  الرحمان  عبد 

14000)القن6طرة املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

فبراور) (11 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2020)تحت رقم)112156.

398I

marrakech externalisation

SVB
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تح1يل املقر االجتماعي للشركة

marrakech externalisation

 angle(rue(tarik(ibn(ziad &ibn

 aicha  résidence(excel(sior

 imm 18 appt 6 guéliz ، 40000،

marrakech maroc

SVB شركة ذات مسؤول6ة محدودة 

ذات الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي اقامة 

الج1ز د رقم 51 الطابق الخامس 

طريق ابن سينا  1ري اطل�سي شارع 

السمالل6ة  جليز مراكش - 40000 

مراكش املغرب.

تح1يل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التق66د في السجل التجاري 

.93667

ال1ح6د) الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في)13)أبريل)2021)تم))تح1يل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

الطابق) (51 رقم) د  الج1ز  «اقامة 

سينا  1ري) ابن  طريق  الخامس 

جليز) ( السمالل6ة) شارع  اطل�سي 

مراكش)-)40000)مراكش املغرب»)إلى)

208)الحي الصناعي) «الطابق االر�سي)

(- ( مراكش) (40000 غا م) س6دي 

40000)مراكش))املغرب».

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (25 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2021)تحت رقم)124318.

399I

»)ك1 ط1ار أ ديسترو6ل دي ج6ني ال6كتروك إ)

 INDUSTRIEL DU(»(((((»((دوط1ماتيزم)«))))«))س6ج6ا

 GENIE ELECTRIQUE ET D’AUTOMATISME »

» » » CIGEA

» كونطوار أنديسترييل دي 

جيني اليكتريك إ دوطوماتيزم 

«    «  سيجيا  «    « 

 COMPTOIR INDUSTRIEL

  DU GENIE ELECTRIQUE

 ET  D’AUTOMATISME »  «

» CIGEA
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

» ك1 ط1ار أ ديسترو6ل دي 

ج6ني ال6كتروك إ دوط1ماتيزم 

 INDUSTRIEL »     »  س6ج6ا  »    »

 DU GENIE ELECTRIQUE ET

» » D’AUTOMATISME » « CIGEA
ز قة سم6ة إقامة شهرزاد 3 ، 

الطابق الخامس رقم 22 بامليي  الدار 

الب6ضاء. 67 ز قة عزيز بالل الطابق 

الثاني رقم 3 املعاريف، 20340، 

الدار الب6ضاء. املغرب

» ك1 ط1ار أ ديسترو6ل دي ج6ني 

ال6كتروك إ دوط1ماتيزم «    «  س6ج6ا  

 COMPTOIR INDUSTRIEL »    »

  DU(GENIE(ELECTRIQUE  ET

 » D’AUTOMATISME »  « CIGEA

شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي االجتماعي  

: ز قة سم6ة إقامة شهرزاد 3 ، 

الطابق الخامس رقم 22 بامليي  الدار 

الب6ضاء.                  - 20340 الدار 

الب6ضاء. املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

502657

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (03

املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.
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عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
(« (: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)
ج6ني) دي  أ ديسترو6ل  ك1 ط1ار 
ال6كتروك إ دوط1ماتيزم)«))))«))س6ج6ا))
 COMPTOIR INDUSTRIEL  »     »
  DU GENIE ELECTRIQUE  ET

.» D’AUTOMATISME »  » CIGEA
((((((: الهدف) (: غرض الشركة بإوجاز)

هدف الشركة كالتالي):)
استيراد املعدات الزراع6ة) (•

والكهربائ6ة والصناع6ة)؛
تس1يق كل امل1اد و األدوات) (•

الكهربائ6ة)؛
أعمال الكهرباء)العامة)؛ (•

استيراد،) ب6ع،) شراء،) (•
تس1يق،)ت1زيع وتمث6ل جم6ع املعدات)

وامل1اد الكهربائ6ة.
الكهرباء) أعمال  جم6ع  (•
العامة والجهد املنخفض واملت1سط)
الصناع6ة لحساب) وكذلك الكهرباء)

الغير؛
املعدات) استيراد  (•

الكهربائ6ة واألل1اح الشمس6ة)؛
وترك6ب) وت1زيع  استيراد  (•
األل1اح الشمس6ة للصناعة والزراعة)

؛
الرس1م) وإ تاج  دراسة  (•

الب6ا 6ة الكهربائ6ة ألي ترك6ب.
جم6ع) عامة  وبصفة  (•
الصناع6ة) و  التجارية  العمل6ات 
العقارية) غير  أو  العقارية  و  واملال6ة 
التي لها ارتباط مباشر أو غير مباشر)
أن) شأنها  من  والتي  أعاله  بالغرض 

تساعد على إ ماء)الشركة.
عن1ان املقر االجتماعي):)االجتماعي))
(، (3 شهرزاد) إقامة  سم6ة  ز قة  (:
الطابق الخامس رقم)22)بامليي))الدار)
الب6ضاء.))))))))))))))))))-)20340)الدار)

الب6ضاء.)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 340 ( (: عرساوي) الس6دة ش6ماء)

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

 330 ( (: عرساوي) امن6ة  الس6دة 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

 330 ( (: عرساوي) ك1ثر  الس6دة 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):
عرساوي) ش6ماء) الس6دة 
 10 ز قة) ( تجزىة الصباح) عن1ا ه)ا))
الدار) (20400 م1من) سبدي  (4 رقم)

الب6ضاء.)املغرب.

الس6دة امن6ة عرساوي عن1ا ه)ا))
 4 رقم) (10 ز قة) ( الصباح) تجزىة 

20400)الدار الب6ضاء.) سبدي م1من)

املغرب.

الس6دة ك1ثر عرساوي عن1ا ه)ا))
 4 رقم) (10 ز قة) ( الصباح) تجزىة 

20400)الدار الب6ضاء.) سبدي م1من)

املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
عرساوي) ش6ماء) الس6دة 
 10 ز قة) ( تجزىة الصباح) عن1ا ه)ا))
الدار) (20400 م1من) سبدي  (4 رقم)

الب6ضاء.)املغرب

الس6دة امن6ة عرساوي عن1ا ه)ا))
 4 رقم) (10 ز قة) ( الصباح) تجزىة 

20400)الدار الب6ضاء.) سبدي م1من)

املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 11 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)777849.

400I

PROXY FINANCE

BUILDDIS CONSTRUCTION
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

PROXY FINANCE

 Angle Yaacoub El Mansour Et

 Av(Allal(El(Fassi, Imm 24 (espace

 Assafwa(, 3eme(Etage, Bureau

 N° 23 ، 40000، MARRAKECH

MAROC

 BUILDDIS CONSTRUCTION
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
وعن1ان مقرها اإلجتماعي الطابق 
االول الرقم 2 العمارة 520 املنار 

3 عمل6ة الشرف مراكش - 40000 
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
98983

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2019 و1 16) (27
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BUILDDIS CONSTRUCTION
أعمال) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

متن1عة أو البناء)
الترك6بات الكهربائ6ة.

الطابق) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
املنار) (520 العمارة) (2 الرقم) االول 
 40000 (- عمل6ة الشرف مراكش) (3

مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: الس6د سف6ان بنحادة)

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):
الس6د سف6ان بنحادة عن1ا ه)ا))
ح م تجزئة االحباس رقم)164)مراكش)

40000)مراكش املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
الس6د سف6ان بنحادة عن1ا ه)ا))
ح م تجزئة االحباس رقم)164)مراكش)

40000)مراكش املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
شتنبر) (23 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2019)تحت رقم)108108.

401I

marrakech externalisation

SVB
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
إضافة تسم6ة تجارية أو شعار)

marrakech externalisation
 angle(rue(tarik(ibn(ziad &ibn
 aicha  résidence(excel(sior

 imm 18 appt 6 guéliz ، 40000،
marrakech maroc

SVB «شركة ذات مسؤول6ة محدودة 
ذات الشريك ال1ح6د»

وعن1ان مقرها االجتماعي: الطابق 
االر�سي 208 الحي الصناعي س6دي 
غا م 40000 مراكش  - 40000  

مراكش  املغرب .
«إضافة تسم6ة تجارية أو شعار»
رقم التق66د في السجل التجاري: 

.93667
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تقرر) (2021 أبريل) (13 في) املؤرخ 

إضافة شعار تجاري للشركة وه1:
 LE SHOWROOM DU BIEN

 ÊTRE
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم  (
ماي) (25 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2021)تحت رقم)124318.

402I

CARTO PLUS SARL

CARTO PLUS SARL
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

إنشاء)فرع تابع للشركة

CARTO PLUS SARL
 HAY(CHARF, RUE(MOHAMED
 EL(KADIRI(RDC(N° 9 BIS. BP
 1854, TANGER(CD. ، 90070،

TANGER MAROC
CARTO PLUS SARL شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة
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وعن1ان مقرها اإلجتماعي حي الشرف 
ز قة محمد القادري الطابق األر�سي 
 CD رقم 9 مكرر ص.ب 1854 طنجة

90070 - طنجة  املغرب.
إنشاء فرع تابع للشركة

رقم التق66د في السجل التجاري 
.6731

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)13)وناور)2020)تقرر إنشاء)
فرع))تابع للشركة))تحت التسم6ة)-)و)
الكائن بالعن1ان شارع بئر أ زران حي)
 -   3 و) (2 الطابق) (1175 الرياض رقم)
ب1ز 6قة املغرب و املسير من) (13006

طرف الس6د)ة))الحناطي إدريس).
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
 16 بتاريخ) ( سل6مان) ببن  االبتدائ6ة 

مارس)2021)تحت رقم)228.
403I

كافج6د

MADYLAK PLUS
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تح1يل املقر االجتماعي للشركة

كافج6د
86 ز قة 165 مجم1عة *ه* حي 
االلفة، 20220، الدار الب6ضاء 

املغرب
MADYLAK PLUS شركة ذات 
مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د
وعن1ان مقرها اإلجتماعي 10 ز قة 
الشراردة الطابق السفلي  ب1رك1ن - 

20053 الدار الب6ضاء املغرب.
تح1يل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التق66د في السجل التجاري 
.15211

ال1ح6د) الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في)12)مارس)2021)تم))تح1يل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
ز قة الشراردة الطابق السفلي)) (10»
الب6ضاء) الدار  (20053 (- ب1رك1ن)
 LOTISSEMENT» إلى) املغرب»)
 EZZAHRA, N°435, HAD
برش6د)) (SOUALEM - 26202

املغرب».

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
ماي) (26 بتاريخ) ( ببرش6د) االبتدائ6ة 

2021)تحت رقم)656.
404I

م1ثق

 SOCIÉTÉ NORDIQUE
IMMOBILIÈRE

شركة ذات املسؤول6ة املحدودة
تأسيس شركة

م1ثق
147، شارع محمد الخامس، الطابق 

4، رقم 8 ، 90000، طنجة املغرب
 SOCIÉTÉ NORDIQUE

IMMOBILIÈRE شركة ذات 
املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي ساحة  
ابراه6م الروداني ز فة السينا اقامة 
بته1فن 2 الطابق 3 رقم 82 - 90000 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

116780
في) مؤرخ  م1ثق  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (05
املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)
 SOCIÉTÉ NORDIQUE  :

.IMMOBILIÈRE
االنعاش) (: غرض الشركة بإوجاز)

العقاري.
ساحة)) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
ابراه6م الروداني ز فة السينا اقامة)
بته1فن)2)الطابق)3)رقم)82 - 90000 

طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 50 الس6د عبد الرحمن الهناتي):))

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

الس6د محمد شب1ت):))50)حصة)
بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-
وصفات وم1اطن الشركاء):

الهناتي) الرحمن  عبد  الس6د 
أدولف1) ز قة  كال6ف1ر 6ا  عن1ا ه)ا))

فيسر.)90000)طنجة املغرب.
عن1ا ه)ا)) شب1ت  محمد  الس6د 
اقامة) الشاذلي،) الحسن  ابي  شارع 
طنجة) (90000  .14 رقم) شب1ت،)

املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
عن1ا ه)ا)) الهناتي  محمد  الس6د 
جامع مقراع.) (،38 ز قة الزه1ر رقم)

90000)طنجة املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
ماي) (26 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)4901.
405I

FOUZMEDIA

LUMINA  S.A.R.L
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تح1يل املقر االجتماعي للشركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
LUMINA  S.A.R.L شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة
وعن1ان مقرها اإلجتماعي 4 تجزئة 

ال1حدة بئر الرامي الشرق6ة - 14000 
القن6طرة املغرب.

تح1يل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التق66د في السجل التجاري -.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)11)مارس)2021)تم))تح1يل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
«4)تجزئة ال1حدة بئر الرامي الشرق6ة)
إلى) املغرب») القن6طرة  (14000  -
 20000 (- ز قة األشعري أكدال) (15»

الرباط))املغرب».
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
ماي) (21 بتاريخ) ( بالرباط) التجارية 

2021)تحت رقم)5326 .
406I

FIDUCIAIRE NOUACEUR

LUMIERE NAHED
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

حل شركة

FIDUCIAIRE NOUACEUR

 83-LOT(EL(MADINA 1 N 81

 APP 5 1ER(ETAGE(DEROUA ،

26200، BERRECHID(MAROC

LUMIERE NAHED  شركة 
ذات املسؤول6ة املحدودة)في ط1ر 

التصف6ة)

وعن1ان مقرها اإلجتماعي  محج 

اللة ال6اق1ت زاوية مصطفى املعاني 

مكتب رقم 39 الطابق االول مركز 

الرياض الدار الب6ضاء 20000 الدار 

الب6ضاء املغرب.

حل شركة
رقم التق66د في السجل التجاري 

.459885

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) (2021 ماي) (21 في) املؤرخ 

املحدودة) املسؤول6ة  ذات  شركة 

LUMIERE NAHED)))مبلغ رأسمالها)

مقرها) وعن1ان  درهم  (100.000

)محج اللة ال6اق1ت زاوية) اإلجتماعي)

 39 رقم) مكتب  املعاني  مصطفى 

الدار) الرياض  مركز  االول  الطابق 

الب6ضاء) الدار  (20000 الب6ضاء)

املغرب  ت6جة ل):)عدم بدئ النشاط)

التجاري).

محج) ( ب) التصف6ة  مقر  حدد  و 

اللة ال6اق1ت زاوية مصطفى املعاني)

مركز) االول  الطابق  (39 رقم) مكتب 

الدار) (20000 الرياض الدار الب6ضاء)

الب6ضاء)املغرب.)

و عين:

) اهد))عمر و عن1ا ه)ا)) الس6د)ة))

 1 مجمع ه) (878 تجزئة املسيرة رقم)

الدروة برش6د))26200)الدروة برش6د))

املغرب كمصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخ1لة  الصالح6ات  على 

و) العق1د  تبل6غ  محل  و  املخابرة 

ال1ثائق املتعلقة بالتصف6ة):)-
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باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 25 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)19231.

407I

FIDUCIAIRE DE MARRAKECH FIDUMAR

ESTELA IMMO
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تف1يت حصص

 FIDUCIAIRE DE MARRAKECH

FIDUMAR

 151RUE MOHAMED EL

 BEQUAL(GUELIZ ، 40000،

MARRAKECH MAROC

ESTELA IMMO شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي حي 

القص1ر درب الجدود - 40000 

مراكش املغرب.

تف1يت حصص
رقم التق66د في السجل التجاري 

.96079

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2020 دجنبر) (22 في) املؤرخ 

املصادقة على):

 Estelle )ة)) الس6د) تف1يت 

اجتماع6ة) حصة  (GRANGER 132

)الس6د) 132)حصة لفائدة) من أصل)

 18 بتاريخ) (PATRICK  SIERRA )ة))

دجنبر)2020.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم  (

مارس) (22 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2021)تحت رقم)122059.

408I

BCR(TRANS(&(LOGISTICS

BCR TRANS & LOGISTICS
إعالن متعدد القرارات

BCR(TRANS & LOGISTICS

34 شارع الراش6دوة رقم 88 إقامة 

سل6مان 3 ، 90000، طنجة املغرب

 BCR(TRANS & LOGISTICS

«شركة ذات املسؤول6ة املحدودة 

ذات الشريك ال1ح6د»

وعن1ان مقرها االجتماعي: 34 شارع 
الراش6دوة، رقم 88، إقامة سل6مان 

3 - - طنجة املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»

رقم التق66د في السجل التجاري: 
.34919

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)05)ماي)2021

تم اتخاذ القرارات التال6ة:)
قرار رقم)1:)الذي ونص على ماولي:)
معلال) الشركة  رأسمال  تخف6ض 
بالخسائر من)1.500.000)درهم إلى)0 
 1.500 درهم،)وذلك عن طريق إلغاء)
 1.000 فئة) من  اجتماع6ة  حصة 
أجل) من  ال1احدة  للحصة  درهم 
االست6عاب الجزئي للخسائر املسجلة)

في حساب املرحل من جدود.
قرار رقم)2:)الذي ونص على ماولي:)
الزيادة في رأسمال الشركة عن طريق)
عمل6ة)«coup(d’accordéon)«)من)0 
وذلك) درهم،) (3.000.000 إلى) درهم 
من) جدودة  حصة  (3.000 بإصدار)
درهم للحصة ال1احدة،) (1.000 فئة)
بمبلغ إجمالي قدره)3.000.000)درهم)
الجاري) الحساب  من  خصمها  تم 

الدائن للشريك.
قرار رقم)3:)الذي ونص على ماولي:)
تجدود ثقة تس6ير الشركة في الس6د)
ب1شع6ب شاكير بصفته مسير وح6د)
محدودة.) غير  ملدة  وذلك  للشركة،)
معامالتها) جم6ع  في  الشركة  تلزم 
الس6د) ال1ح6د  املسير  بت1ق6ع 
العن1ان) )تغ6ير  شاكير) ب1شع6ب 
ال1ح6د) واملسير  للشريك  الشخ�سي 
تبعا) وذلك  شاكير  ب1شع6ب  الس6د 

لتجدود بطاقته ال1طن6ة).
على) ونص  الذي  (:4 رقم) قرار 
ماولي:)تح6ين وإعادة ص6اغة القا 1ن)
مجم1ع) ليشمل  للشركة  األسا�سي 

التغ6يرات الجدودة.)
وتبعا لذلك تم تعدول مقتض6ات)

النظام األسا�سي التال6ة:)
على) ونص  الذي  (:0 رقم) بند 
تح6ين وإعادة ص6اغة النظام) ماولي:)

األسا�سي بالكامل

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
ماي) (20 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)242506.
409I

FIDUCIAIRE JABBARI

 تيكنولوجي صوليصيون 
إ اينوفاسيون ترانسفير 
 TECHNOLOGIES,(

 SOLUTIONS ET
)INNOVATION TRANSFERT
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE JABBARI
 BD BOURGOGNE RUE

 JAAFAR IBNOU HABIB RES
 AL(MACHRIK(II(ETG 1 N°3 ،

20090، CASABLANCA(MAROC
 ت6كن1ل1جي ص1ل6ص16ن 
إ اون1فاس16ن ترانسفير 

 TECHNOLOGIES, SOLUTIONS(
               (ET INNOVATION TRANSFERT
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
وعن1ان مقرها اإلجتماعي شارع 

برك1ن ز قة جعفر ابن حبيب إقامة 
املشرق اا الطابق األول رقم 3 - 
20040 الدار الب6ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
502303

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (09
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)
ص1ل6ص16ن) ت6كن1ل1جي  ( (:
ترانسفير) اون1فاس16ن  إ 
 TECHNOLOGIES, SOLUTIONS(

(ET INNOVATION TRANSFERT

صنع) (: بإوجاز) الشركة  غرض 
لالستخدام) الك6ماوية  اإلضافات 
استعادة) ( امل6اه) الصناعي و معالجة 

النفاوات الصناع6ة،
شارع) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
برك1ن ز قة جعفر ابن حبيب إقامة)
 -  3 رقم) األول  الطابق  اا  املشرق 

20040)الدار الب6ضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: ف1الن) محمد  الس6د 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
 

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-
وصفات وم1اطن الشركاء):

عن1ا ه)ا)) ف1الن  محمد  الس6د 
املدونة) (112 ف6ال) س6تي  غ1لف 
الدار) (20000 ب1سك1رة) الخضراء)

الب6ضاء)املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
عن1ا ه)ا)) ف1الن  محمد  الس6د 
املدونة) (112 ف6ال) س6تي  غ1لف 
الدار) (20000 ب1سك1رة) الخضراء)

الب6ضاء)املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
 07 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)-.

410I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

بيكساكرام
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

 AEX ET COM MAROC AUDIT
ET EXPERTISE

زاوية  شارع محمد الخامس و شارع 
ابن كثير إقامة دوس مارس رقم 44 ، 

90000، طنجة املغرب
ب6كساكرام شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د
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وعن1ان مقرها اإلجتماعي 8 شارع 
الكندي إقامة سنتا كالرا II الطابق 
7 املكتب رقم 17 - 90000 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
116553

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (06
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

ب6كساكرام.
وكالة) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

التس1يق عبر الخط.
شارع) (8 (: عن1ان املقر االجتماعي)
الطابق) (II الكندي إقامة سنتا كالرا)
طنجة) (90000  -  17 املكتب رقم) (7

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
الس6د أحمد أزميزم):))100)حصة)

بق6مة)100)درهم للحصة).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):
عن1ا ه)ا)) أزميزم  أحمد  الس6د 
 572 شارع عبد هللا الشفشاوني رقم)
 6 شقة) (3 طابق) الطاهري  عمارة 

93000)تط1ان املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
عن1ا ه)ا)) أزميزم  أحمد  الس6د 
 572 شارع عبد هللا الشفشاوني رقم)
 6 شقة) (3 طابق) الطاهري  عمارة 

93000)تط1ان املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
ماي) (20 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)242499.
411I

JAD PARFUMERIE

ALIKAR MAROC
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تح1يل املقر االجتماعي للشركة

ALIKAR MAROC
 شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي ت6كن1بارك 
طريق  1اصر مكتب 382 - 20000 

الدار الب6ضاء املغرب.
تح1يل املقر االجتماعي للشركة

رقم التق66د في السجل التجاري 
.396103

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2021)تم تح1يل) 13)أبريل) املؤرخ في)
املقر االجتماعي الحالي للشركة من)«)
 382 ت6كن1بارك طريق  1اصر مكتب)
- 20000)الدار الب6ضاء)املغرب»)إلى)«)
ز قة أب1 حسن الصغير شارع يعق1ب)
الب6ضاء) إقامة  معاريف  املنص1ر 
عمارة ف ط)1)ش)13 - 20000)الدار)

الب6ضاء)املغرب».
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
 17 بتاريخ) الب6ضاء) بالدار  التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)778312.
412I

CANOCAF SARL

FEMINITY HOUSE
إعالن متعدد القرارات

CANOCAF SARL
شارع الجيش امللكي ز قة الخنساء 

رقم 7 الطابق الثاني رقم 03 
 NADOR ،62000 ،الناظ1ر

MAROC
FEMINITY HOUSE «شركة ذات 
املسؤول6ة املحدودة ذات الشريك 

ال1ح6د»
وعن1ان مقرها االجتماعي: رقم 156 

حي ايش1ماي - 62000 الناظ1ر 
املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التق66د في السجل التجاري: 

.20347
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
اتخاذ) تم  (2021 ماي) (04 في) املؤرخ 

القرارات التال6ة:)

قرار رقم)1:)الذي ونص على ماولي:)
زيادة رأس املال

قرار رقم)2:)الذي ونص على ماولي:)
ت1س6ع نشاط الشركة))

قرار رقم)3:)الذي ونص على ماولي:)
تح1يل املقر االجتماعي للشركة)

قرار رقم)4:)الذي ونص على ماولي:)
و) للشركة  القـا 1ني  الشكل  تـغـ6ير 
األسـا�سي) القا 1ن  على  املصادقة 

الجدود للشركة
وتبعا لذلك تم تعدول مقتض6ات)

النظام األسا�سي التال6ة:)
الذي ونص على) (:7 و) (6 بند رقم)
املال الشركة) الرفع من راس  ماولي:)
 100.000 الى) درهم  (20.000 من)
درهم)))كرام عبد االله)1000)حصة)
بند رقم)3:)الذي ونص على ماولي:)
(( باضافة) الشركة  نشاط  ت1س6ع 

تجارة في املنت1جات الغذائ6ة))
بند رقم)4:)الذي ونص على ماولي:)
من) ( تح1يل املقر االجتماعي للشركة)
الناظ1ر الى) (- 156)حي ايش1ماي) رقم)
 148B(شارع االمير س6دي محمد رقم

الناظ1ر
بند رقم)1:)الذي ونص على ماولي:)
للشركة) القـا 1ني  الشكل  تـغـ6ير 
مسـؤول6ة) ذات  شركة  لتصبح 
املصادقة) و  وح6د  لشريك  محدودة 
الجدود) األسـا�سي  القا 1ن  على 

للشركة
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
ماي) (26 بتاريخ) ( االبتدائ6ة بالناض1ر)

2021)تحت رقم)1071.

413I

SOFICODEX

FIVE BUILDINGS
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تع6ين مسير جدود للشركة

SOFICODEX
41 ز قة ابن بط1طة الطابق الثاني 

و الثالث ، درب عمر ، 20032، الدار 
الب6ضاء املغرب

FIVE BUILDINGS  شركة ذات 
املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي 71 اقامة 
ابن بط1طة، زاوية ابن بط1طة و عبد 
الكريم الدو1ري الطابق االول رقم 3 

- 20300 الدارالب6ضاء املغرب.
تع6ين مسير جدود للشركة

رقم التق66د في السجل التجاري 
.476689

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تع6ين) (2021 مارس) (18 املؤرخ في)
مسير جدود للشركة الس6د)ة))شدول)

محمد))كمسير آخر
تبعا لقب1ل استقالة املسير.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
 27 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)780088.

414I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

BEYC TECHNIFINITION
إعالن متعدد القرارات

 SOCIETE FIDU SOUMAYA
SARL-AU

 FES, AV(DES(FAR(IMM(SAIDI
 BUREAU(FATH 2EME(ETAGE
 APPT(N °7 VN ، 30000، fès

Maroc
BEYC TECHNIFINITION «شركة 

ذات املسؤول6ة املحدودة»
وعن1ان مقرها االجتماعي: رقم 39 
شارع 15 بل1ك ب حي كري1 زواغة - 

30000 فاس املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»

رقم التق66د في السجل التجاري: 
.52777

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)10)ماي)2021

تم اتخاذ القرارات التال6ة:)
الذي ونص على) قرار رقم األول:)
و) و1نس  فتاح  الس6د  إقالة  ماولي:)
واسر كمسير) التس1لي  الس6د  تع6ين 

أخر للشركة
الذي ونص على) (: قرار رقم التاني)
و1نس) فتاح  الس6د  تف1يت  ماولي:)
500)حصة من أسهم الشركة لفائدة)

الس6د التس1لي واسر
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وتبعا لذلك تم تعدول مقتض6ات)

النظام األسا�سي التال6ة:)

على) ونص  الذي  األول:) رقم  بند 

و) و1نس  فتاح  الس6د  إقالة  ماولي:)

واسر كمسير) التس1لي  الس6د  تع6ين 

أخر للشركة

الذي ونص على) الثاني:) بند رقم 

و1نس) فتاح  الس6د  تف1يت  ماولي:)

500)حصة من أسهم الشركة لفائدة)

الس6د التس1لي واسر

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

التجارية بفاس))بتاريخ)27)ماي)2021 

تحت رقم)2778/2021.

415I

MARCHICA CONSEIL

BAYAKO DISTRIBUTION

شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

ت1س6ع نشاط الشركة)

MARCHICA CONSEIL

44 ، شارع ط1ك16، الطابق 1، شقة 

1، الناظ1ر. ، 62000، الناظ1ر 

املغرب

BAYAKO DISTRIBUTION شركة 

ذات املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها االجتماعي دوار أفرا، 

بني ب1يفرور، الناظ1ر - 62672 

الناظ1ر املغرب.

ت1س6ع نشاط الشركة

رقم التق66د في السجل التجاري 

.19725

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2021 أبريل) (09 في) املؤرخ 

نشاط) إلى  التال6ة  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):

تعبئة وتك66ف املنتجات الغذائ6ة)

)بن)،)بهارات)،)حب1ب)،).

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم  (

االبتدائ6ة بالناض1ر))بتاريخ)27)أبريل)

2021)تحت رقم)850.

416I

zagora(consulting(sarl

 ZAGORA AGRICOLE «
» SOZAGRI

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
حل شركة

zagora(consulting(sarl
رقم119  شارع محمد الخامس ، 

47900، زاك1رة املغرب

 ZAGORA(AGRICOLE «

SOZAGRI «    شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د)في 

ط1ر التصف6ة)

وعن1ان مقرها اإلجتماعي طريق 

ال1طن6ة رقم 9 اكدز  - 47900 
زاك1رة املغرب.

حل شركة
رقم التق66د في السجل التجاري 

.1611

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر) (2021 أبريل) (30 في) املؤرخ 

ذات مسؤول6ة محدودة) حل شركة 

 ZAGORA ال1ح6د) الشريك  ذات 

)مبلغ) ( ( ( (»(AGRICOLE » SOZAGRI
وعن1ان) درهم  (100.000 رأسمالها)

ال1طن6ة) طريق  اإلجتماعي  مقرها 
رقم)9)اكدز))-)47900)زاك1رة املغرب)

مزاولة) عن  الت1قف  (: ل)  ت6جة 

النشاط.

طريق) ب  التصف6ة  مقر  حدد  و 

 47900 (- ( اكدز) (9 رقم) ال1طن6ة 
زاك1رة املغرب.)

و عين:

الس6د)ة))ت1مي))نع6م و عن1ا ه)ا))
زاك1رة املغرب) (47900 دوار بني زولي)

كمصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخ1لة  الصالح6ات  على 

و) العق1د  تبل6غ  محل  و  املخابرة 

ال1ثائق املتعلقة بالتصف6ة):)-

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (28 بتاريخ) ( بزاك1رة) االبتدائ6ة 

2021)تحت رقم)22.

417I

كافج6د

TIVAL
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تف1يت حصص

كافج6د
86 ز قة 165 مجم1عة *ه* حي 
االلفة، 20220، الدار الب6ضاء 

املغرب
TIVAL شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي 10 ز قة 
الشراردة الطابق السفلي  ب1رك1ن - 

20053 الدار الب6ضاء املغرب.
تف1يت حصص

رقم التق66د في السجل التجاري 
.385081

ال1ح6د) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت) (2021 ماي) (18 في) املؤرخ 

املصادقة على):
قسبي) مريم  )ة)) الس6د) تف1يت 
أصل) من  اجتماع6ة  حصة  (1.000
)ة)) الس6د) ( لفائدة) حصة  (1.000

جامع قسبي بتاريخ)18)ماي)2021.
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم  (
 26 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)779893.

418I

ACCURIS CONSULTING

 SOCIETE NOUVELLE F.
RAGUSA

شركة ذات املسؤول6ة املحدودة
إنشاء)فرع تابع للشركة

ACCURIS CONSULTING
 ANG AV MERS SULTAN ET

 RUE EL HOUDHOUD RES LE
 POLE 5 1ER(ETG(N 18 ، 20490،

CASABLANCA MAROC
 SOCIETE NOUVELLE F.

RAGUSA شركة ذات املسؤول6ة 
املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي 44 شارع 
خريبڭة،الدار الب6ضاء  - 20000 

الدار الب6ضاء  املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم التق66د في السجل التجاري 

.33257

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)01)مارس)2021)تقرر إنشاء)

التسم6ة) تحت  ( للشركة) تابع  ( فرع)

 SOCIETE NOUVELLE F. RAGUSA

تجزئة حاج) (319 و الكائن بالعن1ان)

الدار) االلفة،) (،10 الز قة) فاتح،)

الب6ضاء) الدار  (20000 (- الب6ضاء)

املغرب و املسير من طرف الس6د)ة))

كركاف و1سف).

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 27 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)780000.

419I

MARCHICA CONSEIL

 CENTRE DE RADIOLOGIE

AL MANZAH
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

MARCHICA CONSEIL

44 ، شارع ط1ك16، الطابق 1، شقة 

1، الناظ1ر. ، 62000، الناظ1ر 

املغرب

 CENTRE DE RADIOLOGIE AL

MANZAH شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي شارع 

ط1ك16 ،رقم 51، الناظ1ر. - 62000 

الناظ1ر املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 

رقم التق66د في السجل التجاري : 

22199

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القا 1ن) (2021 مارس) (29

املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.
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عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

 CENTRE DE RADIOLOGIE AL

.MANZAH

استغالل) (: غرض الشركة بإوجاز)

مركز التص1ير الشعاعي.

شارع) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 

 62000 51،)الناظ1ر.)-) ط1ك16)،رقم)

الناظ1ر املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: الحكازي) صفاء) الس6دة 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

 500 ( (: الحكازي) اومان  الس6دة 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):

الس6دة صفاء)الحكازي عن1ا ه)ا))

،اقامة السالم،) (3 الطابق) (،9 الشقة)
طارق) (،5 ،تجزئة ال1فاء) شارع جدة)

30070)فاس) ( صفرو)، رجس،)فاس)

املغرب.

الس6دة اومان الحكازي عن1ا ه)ا))
اقامة كل1دي،) ز قة جعفر الصدوق،)

شقة س)67)اكدال،))الرباط)10090  

الرباط املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

الس6دة صفاء)الحكازي عن1ا ه)ا))

،اقامة السالم،) (3 الطابق) (،9 الشقة)
طارق) (،5 ،تجزئة ال1فاء) شارع جدة)

صفرو)، رجس،)فاس كدال،))الرباط)

30070)فاس املغرب

الس6دة اومان الحكازي عن1ا ه)ا))
اقامة كل1دي،) ز قة جعفر الصدوق،)

شقة س)67)اكدال،))الرباط)10090  

الرباط املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (24 بتاريخ) ( االبتدائ6ة بالناض1ر)

2021)تحت رقم)1038.

420I

مكتب الصابري

 STE FRATELLI MET
MONTAGE

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 
الشريك ال1ح6د

تأسيس شركة
مكتب الصابري

شارع م1لي إسماع6ل ز قة أكدور 
أبراج طنجة بل1ك1الطابق الثالث 
رقم29 طنجة ، 90000، طنجة 

املغرب
 STE FRATELLI MET MONTAGE
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
وعن1ان مقرها اإلجتماعي شارع 

طا طان، اقامة سل6مان 2 الطابق 
بين االر�سي رقم 3  - 90000 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
54053

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القا 1ن) (2012 مارس) (20
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
 STE (: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.FRATELLI MET MONTAGE
اشغال) (: بإوجاز) الشركة  غرض 
امل6كا 6ك6ة،) واللحامة  الترك6ب 
اشغال التجهيز املختلفة،) الصباغة،)

التعاون والعزل.
تحق6ق جم6ع املعامالت التجارية،)
او) املنق1لة  الصناع6ة،) املال6ة،)
الالمنق1لة ومكنها تسه6ل  م1 وازدهار)
غير) او  مباشرة  بطريقة  الشركة 

مباشرة.
شارع) (: االجتماعي) املقر  .عن1ان 
الطابق) (2 سل6مان) اقامة  طا طان،)
90000)طنجة)  -   3 بين االر�سي رقم)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 
درهم،)مقسم كالتالي:

 100 ( (: الس6د ب1حجرة مصطفى)
حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (
وصفات وم1اطن الشركاء):

مصطفى) ب1حجرة  الس6د 
اقامة) ماالباطا  طريق  عن1ا ه)ا))
طنجة) (90000  47 رقم) عائشة ط7)

املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
مصطفى) ب1حجرة  الس6د 
اقامة) ماالباطا  طريق  عن1ا ه)ا))
طنجة) (90000  47 رقم) عائشة ط7)

املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
مارس) (26 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2012)تحت رقم)1348.
421I

SOFICODEX

ITRI  HOME
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

SOFICODEX
41 ز قة ابن بط1طة الطابق الثاني 

و الثالث ، درب عمر ، 20032، الدار 
الب6ضاء املغرب

ITRI  HOME شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي مركز 
الرياض 61 شارع الل ال6اق1ت زاوية 
مصطفى املعاني، الطابق الثاني رقم 

71 - 20100 الدارالب6ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
504485

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (11
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
  ITRI (: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.HOME
طابي�سي) (: بإوجاز) الشركة  غرض 
بالصال1ن) وتعلق  ما  كل  ( وخ6اطة)

املغربي.
وأي) ،األغط6ة  املفارش) تصم6م 

 1ع من القطع الزخرف6ة).
(، واألرائك) الكرا�سي  تأثيث 
السجاد) ترك6ب  (، ال1سائد) وصنع 
األرض6ات) تغط6ة  (، الحائط) وورق 

واألسقف.)
ترم6م دوك1رات و األثاث القدوم.

املش1رة) تقدوم  االثاث،) ص6ا ة  (
للعمالء)في اخت6ار الدوك1ر.

العناوة و))تط1ير الحس الجمالي
)-)اإلبداع الفني.

تزيين الجدران)،الن1افذ باألقمشة)
والستائر).

عناصر) تقل6م  أو  تجدود  إنشاء،)
الدوك1ر الداخلي.)

العمل6ات) جم6ع  (، عام) وبشكل 
واملنق1لة) والصناع6ة  التجارية 
بشكل) املتعلقة  واملال6ة  والعقارية 
مباشر أو غير مباشر بغرض الشركة)
وكذلك أي مشاركة) وتعزيز تط1يرها.)
مباشرة أو غير مباشرة بأي شكل من)
تسعى) التي  الشركات  في  (، األشكال)
لتحق6ق أهداف مماثلة أو ذات صلة.

مركز) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
61)شارع الل ال6اق1ت زاوية) الرياض)
الطابق الثاني رقم) مصطفى املعاني،)

71 - 20100)الدارالب6ضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
ال1راري) رش6د  م1الي  الس6د 
درهم) (100 بق6مة) حصة  (1.000   :

للحصة).
(: ال1راري) رش6د  م1الي  الس6د 

1000)بق6مة)100)درهم.
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والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء)
وصفات وم1اطن الشركاء):

ال1راري) رش6د  م1الي  الس6د 
لساسفة اقامة ال6اسمين) عن1ا ه)ا))
 20500  17 شقة) (83 عمارة) (6 ر)

الدارالب6ضاء)املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
ال1راري) رش6د  م1الي  الس6د 
لساسفة اقامة ال6اسمين) عن1ا ه)ا))
 20500  17 شقة) (83 عمارة) (6 ر)

الدارالب6ضاء)املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
 27 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)780025.
422I

SALMA CONSEIL

STE RALA
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

SALMA CONSEIL
 APPT. 14 IMM. 101 AL(MANAR

 C(HAY(ACHARAF ، 40000،
MARRAKECH MAROC

STE RALA شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د
وعن1ان مقرها اإلجتماعي دوار 
لكناسيس ملزوض6ة شيشاوة - 

41022 شيشاوة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
1683

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القا 1ن) (2020 دجنبر) (14
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
 STE (: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.RALA

غرض الشركة بإوجاز):)تاجر.
دوار) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
(- شيشاوة) ملزوض6ة  لكناسيس 

41022)شيشاوة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
الس6د الب1ش1كي محمد):))1.000 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):
الس6د الب1ش1كي محمد عن1ا ه)ا))
مجم1عة س6دي رض1ان ز قة)17)رقم)
العرائش) (92150 الكبير) القصر  (3

املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
الس6د ازع6ق املصطفى عن1ا ه)ا))
عمارة) (15 منطقة) مراكش  اب1اب 
324)شقة)5)مراكش)40000)مراكش)

املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
االبتدائ6ة بامنتا 1ت))بتاريخ)13)وناور)

2021)تحت رقم)15/2021.

423I

cabinet(jdaini

IMMODERF
إعالن متعدد القرارات

cabinet(jdaini
 32BD(BIR(ANZARANE 1 ETAGE
 HAY(EL(HASSANI(BERKANE ،

63300، berkane(maroc
IMMODERF «شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة»
وعن1ان مقرها االجتماعي: 40 ز قة 

املنار حي املجد بركان - 63300 بركان 
املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التق66د في السجل التجاري: 

.5475
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)12)أبريل)2021
تم اتخاذ القرارات التال6ة:)

قرار رقم)1:)الذي ونص على ماولي:)

املدو1ني عبد الحم6د)) ( ( ف1ت الس6د)

بالشركة) وملكها  التي  حصة  ( (500

لفائدة الس6د بلقاسم درف1ف

قرار رقم)2:)الذي ونص على ماولي:)

للشركة) القا 1ني  الشكل  تح1يل 

محدودة) مسؤول6ة  ذات  شركة  من 

محدودة) مسؤول6ة  ذات  شركة  إلى 

بشريك وح6د

وتبعا لذلك تم تعدول مقتض6ات)

النظام األسا�سي التال6ة:)

على) ونص  الذي  6و7:) رقم) بند 

عبد) املدو1ني  ( ( الس6د) ف1ت  ماولي:)

وملكها) التي  حصة  ( (500 ( الحم6د)

بلقاسم) الس6د  لفائدة  بالشركة 

درف1ف

بند رقم)1:)الذي ونص على ماولي:)

للشركة) القا 1ني  الشكل  تح1يل 

محدودة) مسؤول6ة  ذات  شركة  من 

محدودة) مسؤول6ة  ذات  شركة  إلى 

بشريك وح6د

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (25 بتاريخ) ( ببركان) االبتدائ6ة 

2021)تحت رقم)287/2021.

424I

CRA CONSEIL

DUODUO

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د

تأسيس شركة

CRA CONSEIL

29, شارع محمد السادس عمارة 

ف1 رقم 12 ، 20500، الدار 

الب6ضاء املغرب

DUODUO شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي 12, شارع 

صبري ب1جمعة الطابق 1 عمارة 6 

الدار الب6ضاء 20110 الدار الب6ضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 

504501

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (03

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DUODUO

التجارة) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

واالستيراد والتصدور.

عن1ان املقر االجتماعي):)12,)شارع)

 6 عمارة) (1 الطابق) ب1جمعة  صبري 

20110)الدار الب6ضاء) الدار الب6ضاء)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (1.000 ( (: ه1) واو  الس6د 

بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):

الس6د واو ه1 عن1ا ه)ا))شارع اوالد)

زيان زاوية ز قة ل6ب1رن درج ب شقة)

74 20320))الدارالب6ضاء)املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

الس6د واو ه1 عن1ا ه)ا))شارع اوالد)

زيان زاوية ز قة ل6ب1رن درج ب شقة)

74 20320))الدارالب6ضاء)املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 27 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)780033.

425I
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CABINET S2S CONSULTING

KR BUILDING
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

CABINET S2S CONSULTING

 CASABLANCA, BD(AL(QODS,

 RES(AMINA 5, OULAD(TALB,

 QUARTIER(EL(OMARIYA, LOT

 ASSAKANE(AL(ANIK, ETAGE 1,

 APT 2 ، 33200، CASABLANCA

MAROC

KR BUILDING شركة ذات 

مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي 75 شارع 

11 وناور الطابق االول الشقة 169 - 

33200 الب6ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

504039

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (13

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

 KR (: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BUILDING

منعش) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

عقاري.

75)شارع) عن1ان املقر االجتماعي):)

 -  169 11)وناور الطابق االول الشقة)

33200)الب6ضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: الس6د رض1ان الكتاني)

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):

الس6د رض1ان الكتاني عن1ا ه)ا))

1ز قة الكاب1ن بل1ك س حي النهضة))

33200)خريبكة املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

الس6د رض1ان الكتاني عن1ا ه)ا))

1ز قة الكاب1ن بل1ك س حي النهضة))

33200)خريبكة املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 25 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)779583.

426I

SOFICODEX

FIVE BUILDINGS
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تف1يت حصص

SOFICODEX

41 ز قة ابن بط1طة الطابق الثاني 

و الثالث ، درب عمر ، 20032، الدار 

الب6ضاء املغرب

FIVE BUILDINGS شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي 71 اقامة 

ابن بط1طة، زاوية ابن بط1طة و عبد 

الكريم الدو1ري الطابق االول رقم 3 

- 20300 الدارالب6ضاء املغرب.

تف1يت حصص
رقم التق66د في السجل التجاري 

.476689

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2021 مارس) (18 في) املؤرخ 

املصادقة على):

كمال الشيهب) )ة)) تف1يت الس6د)

أصل) من  اجتماع6ة  حصة  (500

500)حصة لفائدة))الس6د))ة))محمد)

شدول بتاريخ)18)مارس)2021.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم  (

 27 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)780088.

427I

CABINET S2S CONSULTING

MOVE EXPERT MAROC
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

CABINET S2S CONSULTING

 CASABLANCA, BD(AL(QODS,

 RES(AMINA 5, OULAD(TALB,

 QUARTIER(EL(OMARIYA, LOT

 ASSAKANE(AL(ANIK, ETAGE 1,

 APT 2 ، 33200، CASABLANCA

MAROC

MOVE EXPERT MAROC شركة 

ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي 75 شارع 

11 وناور الطابق االول الشقة 169 - 

33200 الب6ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

504281

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القا 1ن) (2021 مارس) (05

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

 MOVE(:(اإلقتضاء)بمختصر تسم6تها

.EXPERT MAROC

غرض الشركة بإوجاز):)اشتشارات)

الدارة النقل على الطرق.

75)شارع) عن1ان املقر االجتماعي):)

 -  169 11)وناور الطابق االول الشقة)

33200)الب6ضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

((: الس6د سبست6ان ج1ن سم6ت)

100)حصة بق6مة)100)درهم للحصة)

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):

سم6ت) ج1ن  سبست6ان  الس6د 

ال كل1ز) دو  �سي  (450 عن1ا ه)ا))

 22300 13100)اكس اون بروفانس)

بروفانس فرنسا.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

سم6ت) ج1ن  سبست6ان  الس6د 

ال كل1ز) دو  �سي  (450 عن1ا ه)ا))

 22300 13100)اكس اون بروفانس)

بروفانس فرنسا

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 26 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)779826.

428I

العامري العربي

BADS HYGIENE
إعالن متعدد القرارات

العامري العربي

ص.ب: 1169، س6دي عابد، 

32000، الحس6مة املغرب

BADS HYGIENE «شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة ذات الشريك 

ال1ح6د»

وعن1ان مقرها االجتماعي: 32, ز قة 

العرب6ة السع1دوة امزورن 32250 

الحس6مة املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»

رقم التق66د في السجل التجاري: 

.1667

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)13)أبريل)2021

تم اتخاذ القرارات التال6ة:)

على) ونص  الذي  (:1 رقم) قرار 

حسن) )ة)) الس6د) تف1يت  ماولي:)

حصة اجتماع6ة من) (500 العزوزي)

الس6د) لفائدة  حصة  (500 أصل)

الشكل) تح1ل  و  العزوزي  )ة)) دى 

القا 1ني للشركة ل6صبح))شركة ذات)

الشريك) ذات  املحدودة  املسؤول6ة 

ال1ح6د.



12407 الجريدة الرسميةعدد)5668 - 5)ذو القعدة)1442 )16)و1 16)2021) 

قرار رقم)2:)الذي ونص على ماولي:)

تغ6ير احد انشطة الشركة من صناعة)

و ت1زيع م1اد التنظ6ف ل6صبح تاجر)

امل1اد الغذائ6ة بالتقس6ط

قرار رقم)3:)الذي ونص على ماولي:)

تح6ين اللنضام االسا�سي للشركة.

وتبعا لذلك تم تعدول مقتض6ات)

النظام األسا�سي التال6ة:)

على) ونص  الذي  (:1 رقم) بند 

ه1) للشركة  القا 1ني  الشكل  ماولي:)

شركة ذات املسؤول6ة املحدودة ذات)

الشريك ال1ح6د.

بند رقم)2:)الذي ونص على ماولي:)

نشاط الشركة اصبح:)1/)تاجر امل1اد)

و) تصدور  (/2 بالتقس6ط.) الغذائ6ة 

استيراد,)تاجر الحب1ب و القطاني.

بند رقم)7:)الذي ونص على ماولي:)

الرأسمال االجتماعي مك1ن من)1000 

من  صيب) كلها  اجتماع6ة  حصة 

االنسة  دى) ال1ح6دة  الشريكة 

العزوزي.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

االبتدائ6ة بالحس6مة))بتاريخ)28)ماي)

2021)تحت رقم)178.

429I

ف6ك1ج دو س1س ش م م للشريك ال1ح6د

GOUSMAT ENERGY

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د

تأسيس شركة

ف6ك1ج دو س1س ش م م للشريك 

ال1ح6د

45، شارع العقبة، ، 44000، 

الص1يرة املغرب

GOUSMAT ENERGY شركة ذات 

مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د

عن1ان مقرها االجتماعي:  دوار أوت 

لحسن جماعة س6دي كاوكي تمنار 

اقل6م الص1يرة 44000 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

5687

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (19

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.GOUSMAT ENERGY

غرض الشركة بإوجاز):

الترك6بات) أعمال  (•

الكهربائ6ة والسباكة وأعمال الترك6ب)
األخرى

واألشغال) البناء) مقاول  (•

املختلفة

دوار) ( االجتماعي:) مقرها  عن1ان 

كاوكي) س6دي  جماعة  لحسن  أوت 

تمنار اقل6م الص1يرة)44000)املغرب

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: الس6د الكسماط محمد)

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):

الس6د الكسماط محمد عن1ا ه)ا))
رقم)4)ز قة ابن عاشر التجزئة الرابعة)

الص1يرة)44000)الص1يرة املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء)

وم1اطن مسيري الشركة:

الس6د الكسماط محمد عن1ا ه)ا))
رقم)4)ز قة ابن عاشر التجزئة الرابعة)

الص1يرة)44000)الص1يرة املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (10 االبتدائ6ة بالص1يرة بتاريخ)

2021)تحت رقم)164.

430I

LE PREMIER CONSEIL

M.T SMART
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE(IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC
M.T SMART شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة
وعن1ان مقرها اإلجتماعي الطابق 
االر�سي و الطابق االول رقم 830 
ص1ك1ما مراكش 40000 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

115339
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (27
املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
 M.T (: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SMART
غرض الشركة بإوجاز):)*التس1يق)

اإللكتروني ومنتجات الكمب16تر
املكتب6ة) الل1ازم  وب6ع  *شراء)

واملدرس6ة.
ومعدات) األثاث  وب6ع  *شراء)

املكاتب بالتقس6ط
أو) تاجر  (( والتصدور) *االستيراد 

وس6ط).
*تاجر.

الطابق) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
 830 رقم) االول  الطابق  و  االر�سي 
مراكش) (40000 مراكش) ص1ك1ما 

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

الس6د عطاء)املت1كل):))500)حصة)

بق6مة)100)درهم للحصة).

 500 ( (: املت1كل) حدوفة  الس6د 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):

عن1ا ه)ا)) ( املت1كل) عطاء) الس6د 

 279 رقم) النهضة  تجزئة  محام6د 

40000)مراكش املغرب.

الس6د حدوفة املت1كل عن1ا ه)ا))

ص1ك1ما)1)رقم)449  40000)مراكش)

املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

عن1ا ه)ا)) ( املت1كل) عطاء) الس6د 

 279 رقم) النهضة  تجزئة  محام6د 

40000)مراكش املغرب

الس6د حدوفة املت1كل عن1ا ه)ا))

ص1ك1ما)1)رقم)449  40000)مراكش)

املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (28 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2021)تحت رقم)124450.

431I

FIECO

PLASTICHEM

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د

حل شركة

FIECO

 RUE AL KASSAR MAARIF 14

 14 RUE(AL(KASSAR(MAARIF،

20330، CASABLANCA(MAROC

PLASTICHEM شركة ذات 

مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د)في ط1ر التصف6ة)

 KM 18 وعن1ان مقرها اإلجتماعي

 OULAD SAID BOUSKOURA

CENTRE - 20500 الدارالب6ضاء 

.MAROC



عدد)5668 - 5)ذو القعدة)1442 )16)و1 16)2021)الجريدة الرسمية   12408

حل شركة
رقم التق66د في السجل التجاري 

.193733

ال1ح6د)) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر حل) (2021 أبريل) (16 املؤرخ في)

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات)

  PLASTICHEM ال1ح6د) الشريك 

درهم) (200.000 رأسمالها) مبلغ 

 KM 18 اإلجتماعي) مقرها  وعن1ان 

 OULAD SAID BOUSKOURA

الدارالب6ضاء) (CENTRE - 20500

MAROC) ت6جة ل):)التصف6ة النهائ6ة)

للشركة قبل أوانها).

 KM 18 و حدد مقر التصف6ة ب)

 OULAD SAID BOUSKOURA

الدارالب6ضاء) (CENTRE - 20500

 .MAROC

و عين:

الس6د)ة)))بدر))إهيري و عن1ا ه)ا))

ال6اسين) ز قة  الكبير  الحزام  شارع 
 20500 ( املحمدي) الحي  (30 رقم)

)ة)) MAROC)كمصفي) الدارالب6ضاء)

للشركة.

)وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخ1لة  الصالح6ات  على 

املخابرة و محل تبل6غ العق1د و ال1ثائق)

 km 18 OULAD(:(املتعلقة بالتصف6ة

SAID BOUSKOURA CENTRE

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 26 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)779933.

432I

بروف6د خدمات متعددة ش.م.م ش و

GP ELMAROUANI SARL
إعالن متعدد القرارات

بروف6د خدمات متعددة ش.م.م 

ش و

شارع محمد داود اقامة بدرطابق 

ف1ق ار�سي رقم 3 تط1ان ، 93040، 

تط1ان املغرب

GP ELMAROUANI SARL «شركة 

ذات املسؤول6ة املحدودة ذات 

الشريك ال1ح6د»

وعن1ان مقرها االجتماعي: شارع 

املحمدوة رقم 280  - 93040 تط1ان 

املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»

رقم التق66د في السجل التجاري: 

.22573

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)04)ماي)2021

تم اتخاذ القرارات التال6ة:)

على) ونص  الذي  (:1 رقم) قرار 

 GP EL ماولي:)تغ6ير اسم الشركة من)

 TWIN الى) (MAROUANI SARL AU

CASH SERVICE SARL AU

قرار رقم)2:)الذي ونص على ماولي:)

تع6ين الس6د هشام العمارتي بطاقة)

بشارع) ساكن  (L  397163 وطن6ة)

تط1ان) (770 رقم) عفن  ابن  عثمان 

مسيرا ثا 6ا للشركة

قرار رقم)3:)الذي ونص على ماولي:)

 قل صالح6ات الت1ق6ع للس6د هشام)

العمارتي وحده.

قرار رقم)4:)الذي ونص على ماولي:)

القا 1ن) من  (14 و) (2 امل1اد) تح6ين 

االسا�سي

وتبعا لذلك تم تعدول مقتض6ات)

النظام األسا�سي التال6ة:)

على) ونص  الذي  (:1 رقم) بند 

 GP EL ماولي:)تغ6ير اسم الشركة من)

 TWIN الى) (MAROUANI SARL AU

CASH SERVICE SARL AU

على) ونص  الذي  (:2 رقم) بند 

تع6ين الس6د هشام العمارتي) ماولي:)

ساكن) (L  397163 وطن6ة) بطاقة 

 770 رقم) عفن  ابن  عثمان  بشارع 

تط1ان مسيرا ثا 6ا للشركة مع  قل)

هشام) للس6د  الت1ق6ع  صالح6ات 

العمارتي وحده.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (24 بتاريخ) ( بتط1ان) االبتدائ6ة 

2021)تحت رقم)11736.

433I

مستأمنة عالم األرقام

 LA NOUVELLE SOCIETE DE 
)GENIE RURAL (NSGR

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 
الشريك ال1ح6د

تأسيس شركة

مستأمنة عالم األرقام
رقم 109 ساحة ك6ل الحب1ب 

الطابق التاني الفقبه بن صالح ، 
23200، الفق6ه بن صالح املغرب
 LA NOUVELLE SOCIETE DE 
GENIE(RURAL (NSGR) شركة 

ذات مسؤول6ة محدودة ذات 
الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي الطابق 
السفلي تجزئة اوت الط6ب رقم 19 
خريبكة - 25000 خريبكة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
7033

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (19
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
 LA ( (: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)
 NOUVELLE SOCIETE DE GENIE

.(RURAL (NSGR
تس6ير) (: بإوجاز) الشركة  غرض 
االستغالل الزراعي))الري بالتنق6ط).

األعمال املختلفة.
الطابق) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
 19 السفلي تجزئة اوت الط6ب رقم)

خريبكة)-)25000)خريبكة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: الس6د لهمام اسماع6ل)

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):

الس6د لهمام اسماع6ل عن1ا ه)ا))

قصر النميروتنجداد كلم6مة)52000 

كلم6مة املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

الس6د لهمام اسماع6ل عن1ا ه)ا))

قصر النميروتنجداد كلم6مة)52000 

كلم6مة املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (06 بتاريخ) ( االبتدائ6ة بخريبكة)

2021)تحت رقم)218.

434I

املقفلجي علي

ASELMAN BOIS
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

املقفلجي علي

قيسارية ال1حدة الطابق الثاني رقم 

املكتب 10 ، 93000، تط1ان املغرب

ASELMAN BOIS شركة ذات 

مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د

 DR TOUB وعن1ان مقرها اإلجتماعي

 CR(ZAITOUNE  CAIDAT(AZLA

ZITOUNE - 93000 تط1ان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

29497

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (19

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ASELMAN BOIS



12409 الجريدة الرسميةعدد)5668 - 5)ذو القعدة)1442 )16)و1 16)2021) 

(: بإوجاز) الشركة  غرض 

 Menuiserie Générale et

.Fabrication(d’articles(en(bois

 DR (: االجتماعي) املقر  عن1ان 

 TOUB CR ZAITOUNE  CAIDAT

تط1ان) (AZLA ZITOUNE - 93000

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

الس6د اسلمان عبد الصمد):))100 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):

الصمد) عبد  اسلمان  الس6د 

جماعة) الط1ب  دوار  عن1ا ه)ا))

الزيت1ن)93000))تط1ان املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

الصمد) عبد  اسلمان  الس6د 

جماعة) الط1ب  دوار  عن1ا ه)ا))

الزيت1ن)93000))تط1ان املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (25 بتاريخ) ( بتط1ان) االبتدائ6ة 

2021)تحت رقم)1191.

435I

BEN.COMPTA

 LEARNING LAND CENTRE
PRIVE

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

BEN.COMPTA

شارع الدرف1في عمارة اإلتحاد 

السكن6ة الطابق الثاني رقم 17 

OUJDA MAROC ،60000 ، وجدة

 LEARNING LAND CENTRE

PRIVE شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي شقة 

8 عمارة ابراه6مي طريق ا جاد  - 

60000 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

37323

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القا 1ن) (2021 فبراور) (09

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

 LEARNING LAND CENTRE

.PRIVE

غرض الشركة بإوجاز):)مركز دعم)

املدر�سي

مركز اللغات

مركز الت1ج6ه.

شقة) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 

(- ( ا جاد) طريق  ابراه6مي  عمارة  (8

60000)وجدة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

الس6دة هك1 صارة):))1.000)حصة)

بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):

الس6دة هك1 صارة عن1ا ه)ا))شارع)

 51100 ( محمد بن فراج قصر ز قة)

فج6ج املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

الس6دة هك1 صارة عن1ا ه)ا))شارع)

 51100 ( محمد بن فراج قصر ز قة)

فج6ج املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (12 بتاريخ) ( ب1جدة) التجارية 

2021)تحت رقم)1784.

436I

afaqconseil

WARWICK BTP
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تح1يل املقر االجتماعي للشركة

afaqconseil

 N°257 Q.I(SIDI(GHANEM

 BUREAU(N°9 ETAGE 2

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

WARWICK BTP شركة ذات 

مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي 257 الحي 

الصناعي س6دي غا م الطابق الثاني 

رقم 9 مراكش - 40000 مراكش 

املغرب.

تح1يل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التق66د في السجل التجاري 

.105695

ال1ح6د) الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في)16)مارس)2021)تم))تح1يل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

غا م) س6دي  الصناعي  الحي  (257»

(- مراكش) (9 رقم) الثاني  الطابق 

«درب) إلى) املغرب») مراكش  (40000

حي) (11 ب) االول  العرعارالطابق 

 40000 (- ( م1ازارن اوت اورير الح1ز)

مراكش))مغرب».

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (28 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2021)تحت رقم)124477.

437I

JADO PRO

جادو برو
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

JADO PRO

fes ، 30000، fes(MAROC

جادو برو شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي مكاتب 
مارينا الطابق 3 مكتب رقم 19 شارع 
عبد الكريم بنجل1ن فاس - 30000 

فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
68033

في) مؤرخ  م1ثق  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (12
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
جادو) (: بمختصر تسم6تها) اإلقتضاء)

برو.
تحص6ل) (: بإوجاز) غرض الشركة 

الدو1ن والعم1الت والسمسرة.
مكاتب) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
مارينا الطابق)3)مكتب رقم)19)شارع)
 30000 (- عبد الكريم بنجل1ن فاس)

فاس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
عل1ي) مدغري  عثمان  الس6د 
درهم) (100 بق6مة) حصة  (1.000   :

للحصة).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):
عل1ي) مدغري  عثمان  الس6د 
 1 اركان) ز قة  (01 رقم) عن1ا ه)ا))

النرجس فاس)30000)فاس املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
عل1ي) مدغري  عثمان  الس6د 
 1 اركان) ز قة  (01 رقم) عن1ا ه)ا))

النرجس فاس)30000)فاس املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
التجارية بفاس))بتاريخ)27)ماي)2021 

تحت رقم)2557.
438I
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RAIS(AUDIT&CONSEIL

TSBTD
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

TSBTD
شركة  ذ ا ت  املسؤ و ل6ة املحد و د ة  

ر أ سما لها  10.000  د ر هم
مقر ها اال جتما عي : الد ا رالب6ضا 
ء – 75 ، شارع 11 وناور الطابق 1 - 

رقم 169
تأ سيس  شر كة  ذ ا ت  املسؤ و ل6ة  

املحد و دة
1)))بمقتـ�سى))عــقــد عــر فـي منجــز)
تهــ66ـئ))) ( ثم) (2021 أبريل) (26 ( بتا ر وخ)
ذ ا ت)) ( لشركة) ( القا  1ن األ سا �سي)
مــميز ا تها))) ( الــمحــد و دة) ( املسؤ و ل6ة)

كالتا لي)):
 TSBTD:((التسم6ة

الر أ سما ل))اإل جتما عي):10.000   
من) ( 100)حصة) الى) ( د ر هم مقسم)
فــئــة))100))د رهم للحصة محر ر ة))بكا)

ملها و مكتتبة))كما))ولي)):
الس6دة م6ة التازي))

5.000))د ر هم)50)حصة
الس6دة مريم بن6حيى..5.000))د ر)

هم)50)حصة
املقر اال جتما عي):)الد ارالب6ضا)ء)
–)75،)شارع)11)وناور)–)الطابق)1)–)

رقم)169
جم6ع) وتصدور  تجارة  (: ف) الهد 
الدوك1ر) أ 1اع  وجم6ع  األثاث  أ 1اع 

ب1جه عام.
املـــــد ة):)99))سنة)))إ بتد ا)ء))من))تا)
في السجل)) ( النها ئي) ( تأ سيسها) ( ر وخ)

التجا ر ي.
:)من فاتح وناور من) السنة املال6ة)
كل سنة إلى غاوة))31)د يسمبرمن كل)

سنة.
التازي) م6ة  الس6دة  (: ( التس6ير)
مســ6ـرتين) (، ( مريم بن6حيى) ( والس6دة)

للشركة ملد ة))غير محد و د ة.
القا  1ني لد) ( اإل وداع) ( ثم) ((2
ى املحـكمـة))التجارية))بالـدارالب6ـضـاء،))
تحت عـد د) ماو20211،) (31 بتا ريخ)

.780407
مقتطف))من))أ جل))اال شها ر

439I

LA VIE FISCALE

TWENTY TWENTY
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

LA VIE FISCALE

 RUE LAKHDAR GHILANE IMM

 MEHDAOUI 2EME(ETAGE(N°05

، 60000، OUJDA(MAROC

TWENTY TWENTY شركة ذات 

مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي 24 ز قة 

ابن الخط6ب الطابق االول - 60000 

وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

35837

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القا 1ن) (2020 شتنبر) (07

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TWENTY TWENTY

غرض الشركة بإوجاز):)وكالة كراء)

الس6ارات.
ز قة) (24 (: عن1ان املقر االجتماعي)

ابن الخط6ب الطابق االول)-)60000 

وجدة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

العالي) عبد  معروف  الس6د 

درهم) (100 بق6مة) حصة  (1.000   :

للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):

العالي) عبد  معروف  الس6د 
 3 رقم) لخضرغ6الن  ز قة  عن1ا ه)ا))

60000)وجدة املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

الحق) عبد  معروف  الس6د 
 3 رقم) لخضرغ6الن  ز قة  عن1ا ه)ا))

60000)وجدة املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

أكت1بر) (21 بتاريخ) ( ب1جدة) التجارية 

2020)تحت رقم)2411.

440I

Cabinet(Comptable(Azmani(Mounsef

VILLA DECO
إعالن متعدد القرارات

 Cabinet(Comptable(Azmani

Mounsef

 Rue(Anoual(N°46 ، 32000، AL

Hoceima Maroc

VILLA DECO «شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة»

وعن1ان مقرها االجتماعي: ز قة 

الرباط رقم 142 - 32000 الحس6مة 

املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التق66د في السجل التجاري: 

.2347

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)17)فبراور)2021

تم اتخاذ القرارات التال6ة:)

على) ونص  الذي  (:1 رقم) قرار 

تغ6ير املقر االجتماعي للشركة) ماولي:)

الى ز قة) (142 الرباط رقم) من ز قة 

امل1حدون رقم)50)الحس6مة

قرار رقم)2:)الذي ونص على ماولي:)

للشركة) التجاري  النشاط  ت1س6ع 

باضافة صناعة األثاث

وتبعا لذلك تم تعدول مقتض6ات)

النظام األسا�سي التال6ة:)

بند رقم)3:)الذي ونص على ماولي:)

 /1 (: ه1) للشركة  التجاري  النشاط 

 /3 ب6ع األثاث) (/2 استيراد و تصدور)

صناعة األثاث

بند رقم)4:)الذي ونص على ماولي:)
ز قة) (: ه1) للشركة  االجتماعي  املقر 

امل1حدون رقم)50)الحس6مة
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
االبتدائ6ة بالحس6مة))بتاريخ)27)ماي)

2021)تحت رقم)177.

441I

EXPERTS CONSULTING KHALSI

AGROPACKAGING
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
قفل التصف6ة

EXPERTS CONSULTING KHALSI
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
AGROPACKAGING شركة ذات 
مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د
وعن1ان مقرها اإلجتماعي : 20 شارع 
ادريس التاني اقامة م6م1زا عمارة 
دال 3 شقة 4 الطابق التاني 20 
شارع ادريس التاني اقامة م6م1زا 
عمارة دال 3 شقة 4 الطابق التاني 

50000 مكناس املغرب.
قفل التصف6ة

رقم التق66د في السجل التجاري : 
.49877

ال1ح6د) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل) (2021 ماي) (04 في) املؤرخ 
ذات) شركة  (AGROPACKAGING
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 
ال1ح6د مبلغ رأسمالها)10.000)درهم)
شارع) (20 اإلجتماعي) مقرها  وعن1ان 
عمارة) م6م1زا  اقامة  التاني  ادريس 
دال)3)شقة)4)الطابق التاني)20)شارع)
عمارة) م6م1زا  اقامة  التاني  ادريس 
دال)3)شقة)4)الطابق التاني)50000 
ملشاكل) املغرب  ت6جة  مكناس 

اقتصادوة و مال6ة.
و عين:

و) اشف6ق  ( ف6صل) الس6د)ة))
 7 شقة) (3 اقامة اقبال أو) عن1ا ه)ا))
شارع الجيش امللكي))50000)مكناس)

املغرب كمصفي))ة))للشركة.
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و قد تم انعقاد الجمع6ة الختام6ة)

شارع) (20 وفي) (2021 ماي) (04 بتاريخ)

عمارة) م6م1زا  اقامة  التاني  ادريس 

دال)3)شقة)4)الطابق التاني)-)50000 

مكناس املغرب.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (25 بتاريخ) ( بمكناس) التجارية 

2021)تحت رقم)180.

442I

FIDUCIAIR AL MOUSTATMIR SARL AU

 JOAILLERIE MYSSAM

BANNARI

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د

تغ6ير نشاط الشركة

 FIDUCIAIR AL MOUSTATMIR

SARL AU

 AV(EL(MOUTANABI(RUE 1

 N°183 2EME  ETAGE ، 23000،

BENI MELLAL MAROC

 JOAILLERIE MYSSAM BANNARI

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها االجتماعي ساحة بئر 

ا زران الرقم 24 - 23000 بني مالل 

املغرب.

تغ6ير نشاط الشركة

رقم التق66د في السجل التجاري 

.10199

ال1ح6د) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم تغ6ير) (2021 أبريل) (26 املؤرخ في)

«منعش عقاري») نشاط الشركة من)

إلى)«ب6ع الذهب و املج1هرات».

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

18)ماي) )بتاريخ) االبتدائ6ة ببني مالل)

2021)تحت رقم)556.

443I

مكتب معيشة للحسابات و األستشارات الجبائ6ة

STE NOUR AZARKANE CAR
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تف1يت حصص

مكتب معيشة للحسابات و 

األستشارات الجبائ6ة

حي السالم بل1ك E  رقم 22 -- س6دي 

سل6مان ، 14200، س6دي سل6مان 

املغرب

 STE NOUR AZARKANE CAR

شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي حي اكدال 

رقم 271 - 14200 س6دي سل6مان 

املغرب.

تف1يت حصص
رقم التق66د في السجل التجاري 

.2423

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2021 ماي) (04 في) املؤرخ 

املصادقة على):

أزرقان) ( رضا) )ة)) الس6د) تف1يت 

أصل) من  اجتماع6ة  حصة  (1.000

)ة)) الس6د) ( لفائدة) حصة  (1.000

ماي) (05 بتاريخ) أزرقان  عبدالاله 

.2021

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم  (

بتاريخ) ( سل6مان) بس6دي  االبتدائ6ة 

26)ماي)2021)تحت رقم)136/2021.

444I

 CABINET ZAKIA BENTEFRIT COMPT SARL

A.U

STUDYFIM
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

 CABINET ZAKIA BENTEFRIT

COMPT SARL A.U

15 ز قة جمال الدون األفغاني 

الطابق الرابع شقة رقم 1 وجدة. ، 

60000، وجدة املغرب

STUDYFIM شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي حي الرحمة 
ز قة الفردوس رقم 5 بركان - 63300 

بركان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

7783

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (27

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.STUDYFIM

غرض الشركة بإوجاز):)االستشارة)

في التس6ير.

حي) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 

بركان) (5 الرحمة ز قة الفردوس رقم)

- 63300)بركان املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: مضران) عماد  الس6د 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):

عن1ا ه)ا)) مضران  عماد  الس6د 
  82 رقم) املسيرة  حي  ول6لي  ز قة 

63300)بركان املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

عن1ا ه)ا)) مضران  عماد  الس6د 
  82 رقم) املسيرة  حي  ول6لي  ز قة 

63300)بركان املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (08 بتاريخ) ( ببركان) االبتدائ6ة 

2021)تحت رقم)588.

445I

cabinet(jdaini

 KACEM LUXURY
INVESTMENTS
إعالن متعدد القرارات

cabinet(jdaini
 32BD(BIR(ANZARANE 1 ETAGE
 HAY(EL(HASSANI(BERKANE ،

63300، berkane(maroc
 KACEM LUXURY

INVESTMENTS «شركة ذات 
املسؤول6ة املحدودة»

وعن1ان مقرها االجتماعي: 34 شارع 
استقالل حي املسيرة بركان - 63300 

بركان املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»

رقم التق66د في السجل التجاري: 
.6811

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)12)أبريل)2021

تم اتخاذ القرارات التال6ة:)
قرار رقم)1:)الذي ونص على ماولي:)
املدو1ني عبد الحم6د)) ( ( ف1ت الس6د)
بالشركة) وملكها  التي  حصة  ( (500

لفائدة الس6د بلقاسم درف1ف))
قرار رقم)2:)الذي ونص على ماولي:)
للشركة) القا 1ني  الشكل  تح1يل 
محدودة) مسؤول6ة  ذات  شركة  من 
محدودة) مسؤول6ة  ذات  شركة  إلى 

بشريك وح6د
وتبعا لذلك تم تعدول مقتض6ات)

النظام األسا�سي التال6ة:)
على) ونص  الذي  6و7:) رقم) بند 
عبد) املدو1ني  ( ( الس6د) ف1ت  ماولي:)
وملكها) التي  حصة  ( (500 ( الحم6د)
بلقاسم) الس6د  لفائدة  بالشركة 

درف1ف))
بند رقم)1:)الذي ونص على ماولي:)
للشركة) القا 1ني  الشكل  تح1يل 
محدودة) مسؤول6ة  ذات  شركة  من 
محدودة) مسؤول6ة  ذات  شركة  إلى 

بشريك وح6د
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
ماي) (24 بتاريخ) ( ببركان) االبتدائ6ة 

2021)تحت رقم)284/2021.

446I
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SOCIETE FIDUCIAIRE ORION SARL

SOCIETE REDAM SARL
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

حل شركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE ORION
SARL

 AV(DES(FAR(IMM(TAJ(APPT 9
VN(FES ، 30000، FES(MAROC
SOCIETE REDAM SARL شركة 
ذات املسؤول6ة املحدودة)في ط1ر 

التصف6ة)
وعن1ان مقرها اإلجتماعي الشقة 3 
رقم 1 ز قة ابن ماجة شارع اب1بكر 

الصدوق فاس  - 30000 فاس 
املغرب.

حل شركة
رقم التق66د في السجل التجاري 

.35543
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2020)تقرر حل) 10)دجنبر) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤول6ة  ذات  شركة 
مبلغ) ( (SOCIETE REDAM SARL
وعن1ان) درهم  (200.000 رأسمالها)
 1 رقم) (3 الشقة) اإلجتماعي  مقرها 
ز قة ابن ماجة شارع اب1بكر الصدوق)
فاس))-)30000)فاس املغرب  ت6جة ل)
:)ق6ام الشركة بت1ق6ف نشاطها ألكثر)
من سنتين و تراكم لديها عجز مهم)

ح6ث قرر الشركاء)حل الشركة.
و حدد مقر التصف6ة ب الشقة)3 
ز قة ابن ماجة شارع اب1بكر) (1 رقم)
فاس) (30000 (- ( فاس) الصدوق 

املغرب.)
و عين:

الس6د)ة))حمزة العب1ز و عن1ا ه)ا))
الرقم)7)الز قة)4)حي الراشدوة طريق)
فاس) (30000 فاس) الشقف  عين 

املغرب كمصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخ1لة  الصالح6ات  على 
و) العق1د  تبل6غ  محل  و  املخابرة 

ال1ثائق املتعلقة بالتصف6ة):)-
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
مارس) (05 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2021)تحت رقم)1047/21.
447I

ahalli moussa

ONE WORLD CHARCOAL
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

ahalli moussa

شارع عبد الخالق الطريس رقم 21 ، 

62000، الناظ1ر املغرب

 ONE WORLD CHARCOAL

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي شارع عبد 

الخالق الطريس رقم 21 - 62000 

الناظ1ر املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

22223

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (18

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

 ONE (: بمختصر تسم6تها) اإلقتضاء)

.WORLD CHARCOAL

استيراد) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

وتصدور.

عن1ان املقر االجتماعي):)شارع عبد)

 62000  -  21 رقم) الطريس  الخالق 

الناظ1ر املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: الس6د الحم1تي سف6ان)

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

 1000 (: الحم1تي سف6ان) الس6د 

بق6مة)100)درهم.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وصفات وم1اطن الشركاء):

الس6د الحم1تي سف6ان عن1ا ه)ا))
 62302 ش6كر) بني  مصادوت  دوار 

الناظ1ر املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
الس6د الحم1تي سف6ان عن1ا ه)ا))
 62302 ش6كر) بني  مصادوت  دوار 

الناظ1ر املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
ماي) (20 بتاريخ) ( االبتدائ6ة بالناض1ر)

2021)تحت رقم)1011.
448I

FHF

KUMAR STEEL
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

FHF
 N°249 Bd(Yacoub(El(Mansour

 Bureau 6 ، 0، Casablanca
MAROC

KUMAR STEEL شركة ذات 
املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي 202 شارع 
عبد امل1من الشقة 5 الطابق االر�سي 

- . الدار الب6ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

503731
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (30
املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.KUMAR STEEL
غرض الشركة بإوجاز):)االستشارة)
و املساعدة التقن6ة))في ا تاج السبائك)
جم6ع) وتصدور  استراد  و  املعد 6ة 

ا 1اع الفراي.
 202 (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
الطابق) (5 شارع عبد امل1من الشقة)

االر�سي)-).)الدار الب6ضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

الس6د سانغ راجيش ك6مار):))334 
حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

الس6د وداف فا دو):))333)حصة)
بق6مة)100)درهم للحصة).

الس6د شارما اش1ك ك6مار):))333 
حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (
وصفات وم1اطن الشركاء):

ك6مار) راجيش  سانغ  الس6د 
باطنة) (. بحار) رمكارحة  عن1ا ه)ا))

الهند.
عن1ا ه)ا)) فا دو  وداف  الس6د 
ك1رخبير اطار براديش).)ل6كناو الهند.

ك6مار) اش1ك  شارما  الس6د 
جبير) (. رجسطان) سن1الي  عن1ا ه)ا))

الهند.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
ك6مار) راجيش  سانغ  الس6د 
باطنة) (. بحار) رمكارحة  عن1ا ه)ا))

الهند
عن1ا ه)ا)) فا دو  وداف  الس6د 

ك1رخبير اطار براديش).)ل6كناو الهند
ك6مار) اش1ك  شارما  الس6د 
جبير) (. رجسطان) سن1الي  عن1ا ه)ا))

الهند
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
 20 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)-.

449I

CAB ASSISTANCE

 BISSAT INTERNATIONAL
SERVICE

شركة ذات املسؤول6ة املحدودة
تأسيس شركة

CAB ASSISTANCE
 ROUTE DE TETOUAN 76
 RESIDENCE(NABIL 1ER

 ETAGE(N° 3 TANGER ، 90000،
TANGER MAROC
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 BISSAT INTERNATIONAL

SERVICE شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي اقامة 

الزم1ري 2 عمارة د 3  ادوة محل 
رقم 10  - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

116429

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (13

املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

 BISSAT(:(اإلقتضاء)بمختصر تسم6تها

.INTERNATIONAL SERVICE

تجارة) (- (: بإوجاز) الشركة  غرض 

املعل1مات) معدات  في  الجملة 

واالتصاالت

-استيراد وتصدور.

اقامة) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 

الزم1ري)2)عمارة د)3) ادوة محل رقم)

10  - 90000)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

الس6دة سه6مة بن الصدوق):))50 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

الس6د محمد الخ6اط):))50)حصة)

بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):

الصدوق) بن  سه6مة  الس6دة 

عن1ا ه)ا))عين الح6اني الروصة ز قة)
28)رقم)32 90000)طنجة املغرب.

عن1ا ه)ا)) الخ6اط  الس6د محمد 

 148 رقم) الثاني  الحسن  شارع  (4

90000)طنجة املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

الصدوق) بن  سه6مة  الس6دة 
عن1ا ه)ا))عين الح6اني الروصة ز قة)

28)رقم)32 90000)طنجة املغرب
عن1ا ه)ا)) الخ6اط  الس6د محمد 
 148 رقم) الثاني  الحسن  شارع  (4

90000)طنجة املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
ماي) (12 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)242381.
450I

CABINET BENISSA

SETMENTOR
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

CABINET BENISSA
 Avenue(Hafid(Ibn(Abdelbar
 Résidence(Al(Andalouses

 Anzarane 3ème(étage(N° 15
 N° 127 Tanger، 90000، Tanger

Maroc
SETMENTOR شركة ذات 

مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 
ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي حي  ج6بة 
ز قة 88 رقم 11 طنجة - 9000 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
112675

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 وناور) (14
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SETMENTOR
التجارة) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

االلكترو 6ة
التك1ين.

عن1ان املقر االجتماعي):)حي  ج6بة)
 9000 (- طنجة) (11 رقم) (88 ز قة)

طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: زكرياء) ال6اباني  الس6د 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):
عن1ا ه)ا)) زكرياء) ال6اباني  الس6د 
تجزئة جم6لة ز قة س6دي عبد امل1من)

رقم)18  90000)طنجة املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
عن1ا ه)ا)) زكرياء) ال6اباني  الس6د 
عبد) س6دي  ز قة  جم6لة  تجزئة 
امل1من رقم)18  90000)طنجة املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
فبراور) (05 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)239049.

451I

expert comptable

BANGLADESH MARBRE
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

رفع رأسمال الشركة

expert comptable
nador ، 62000، nador(maroc

BANGLADESH MARBRE شركة 
ذات املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي أفرا - بني 
ب1يفرور - أزغنغان - 62000 الناظ1ر 

املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التق66د في السجل التجاري 
.13995

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) (2021 أبريل) (16 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من) أي  درهم») (1.150.000»
 1.200.000» إلى) درهم») (50.000»
تقدوم حصص) ( (: عن طريق) درهم»)

 قدوة أو ع6ن6ة.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
ماي) (31 بتاريخ) ( االبتدائ6ة بالناض1ر)

2021)تحت رقم)1108.
452I

BOUGHALEB ET ASSOCIES

SECUTRAD SARLAU
إعالن متعدد القرارات

BOUGHALEB ET ASSOCIES
400, شارع محمد الزرقط1ني 

الطابق الثاني، الرقم 12 400, شارع 
محمد الزرقط1ني الطابق الثاني، 
الرقم 12، 20000، الدار الب6ضاء 

MAROC
SECUTRAD SARLAU «شركة ذات 
املسؤول6ة املحدودة ذات الشريك 

ال1ح6د»
وعن1ان مقرها االجتماعي: 197 

ب1لفارد LA RESISTANCE الطابق 
السادس - 20000 الدار الب6ضاء 

اململكة املغرب6ة.
«إعالن متعدد القرارات»

رقم التق66د في السجل التجاري: -.
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)05)أبريل)2021
تم اتخاذ القرارات التال6ة:)

قرار رقم)1:)الذي ونص على ماولي:)
العادوة) غير  العامة  الجمع6ة  قررت 
الشريك) (04/05/2021 بتاريخ)
 SECUTRAD SARLAU لشركة)
النح1) على  (100،000 مال) برأس 
التالي:))1.)تح1يل األسهم:)قام الس6د)
سهم) (1000 ج1داني أشرف بتح1يل)
(• بنناوي) الرح6م  الس6د عبد  (• إلى:)
امل1افقة على تح1يل األسهم من قبل)
أشرف) الس6د ج1داني  بين  الشركاء)
والس6د عبد الرح6م بنناوي)•)الت1زيع)
الجدود لألسهم:)•)الس6د عبد الرح6م)
للحص1ل) (• سهم)) (1000( بنناوي)
تع6ين) (.2 ( )1000)جزء)) على إجمالي:)
املق6م) بنناوي  الرح6م  عبد  الس6د 
 HAY AMAL 2 RUE 61 NR 102
CASABLANCA)كمدور جدود اعتباًرا)
من)04/05/2021)ل6حل محل الس6د)
GOUDANI Achraf Manager)الذي)
و) (6.7 املادتين) تعدول  (.3 ( استقال.)

43.46)من النظام األسا�سي
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وتبعا لذلك تم تعدول مقتض6ات)

النظام األسا�سي التال6ة:)

بند رقم)1:)الذي ونص على ماولي:)

من) (43.46 و) (6.7 تعدول املادتين) (.3

النظام األسا�سي

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 21 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)779254.

453I

expert comptable

BANGLADESH MARBRE

شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تف1يت حصص

expert comptable

nador ، 62000، nador(maroc

BANGLADESH MARBRE شركة 

ذات املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي أفرا - بني 

ب1يفرور - أزغنغان - 62000 الناظ1ر 

املغرب.

تف1يت حصص

رقم التق66د في السجل التجاري 

.13995

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2021 أبريل) (16 في) املؤرخ 

املصادقة على):

حسين محمد) )ة)) تف1يت الس6د)

أمزد)100)حصة اجتماع6ة من أصل)

500)حصة لفائدة))الس6د))ة))محمد)

عزاد حسين بتاريخ)16)أبريل)2021.

فاطمة) )ة)) الس6د) تف1يت 

150)حصة اجتماع6ة من) القمب1عي)

)ة)) الس6د) ( 500)حصة لفائدة) أصل)

أبريل) (16 محمد عزاد حسين بتاريخ)

.2021

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم  (

ماي) (31 بتاريخ) ( االبتدائ6ة بالناض1ر)

2021)تحت رقم)1108.

454I

LK CONSULTING SARL

فرست اكسبور فرويت
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة
LK CONSULTING SARL

شارع محمد الخامس رقم 45 
الطابق الثاث رقم 18 تط1ان ، 

93000، تط1ان املغرب
فرست اكسب1ر فرويت شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة
وعن1ان مقرها اإلجتماعي شارع 
الحسن الثاني اقامة الحمامة 

الب6ضاء الطابق العاشر رقم 38  - 
93000 تط1ان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 
املحدودة 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
29453

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (22
املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
اإلقتضاء)بمختصر تسم6تها):)فرست)

اكسب1ر فرويت.
غرض الشركة بإوجاز):)االتصدور)

و االستيراد).
شارع) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
الحمامة) اقامة  الثاني  الحسن 
 -   38 العاشر رقم) الطابق  الب6ضاء)

93000)تط1ان املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 51 ( (: ( سم1ح) عبدالحق  الس6د 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
49)حصة) ( (: ( الس6د واسر ماشان)

بق6مة)100)درهم للحصة).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):
الس6د عبدالحق سم1ح عن1ا ه)ا))
بالوا) ( (A ب1يرط1) (08 ماو1ر) اب6ن6دا 

ه1 دا)35008)ال صروتي اسبا 6ا).

عن1ا ه)ا)) ( ماشان) واسر  الس6د 

شارع عبد الخالق الطريس التجزئة)

تط1ان) (93016   26 العسكرية رقم)

املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

الس6د عبدالحق سم1ح عن1ا ه)ا))

بالوا) ( (A ب1يرط1) (08 ماو1ر) اب6ن6دا 

ه1 د)35008)ال صروتي اسبا 6ا)

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (19 بتاريخ) ( بتط1ان) االبتدائ6ة 

2021)تحت رقم)1644.

455I

MJ MANAGEMENT

فيندي طرس
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

MJ MANAGEMENT

 3RUE IBN TOUMART

 RESIDENCES(HIKMAT 2EME

 ETAGE(N4 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

ف6ندي طرس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي 29 ز قة 

عامر ابن عاص الطابق 3 رقم 26 

طنجة  - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

116085

في) مؤرخ  م1ثق  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (16

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

اإلقتضاء)بمختصر تسم6تها):)ف6ندي)

طرس.

النقل) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

الدولي وال1طني للبضائع).

ز قة) (29 (: عن1ان املقر االجتماعي)

 26 رقم) (3 الطابق) ابن عاص  عامر 

طنجة))-)90000)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: فؤاد) ال1هابي  الس6د 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

 1000 (: فؤاد) ال1هابي  الس6د  (

بق6مة)100)درهم.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وصفات وم1اطن الشركاء):

الس6د ال1هابي فؤاد عن1ا ه)ا))حي)

 90000 14)طنجة) 7)رقم) املجد ز قة)

طنجة املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

الس6د ال1هابي فؤاد عن1ا ه)ا))حي)

 90000 14)طنجة) 7)رقم) املجد ز قة)

طنجة املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (31 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)-.

456I

nezha(elwassi

DNS EL JADIDA
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

nezha(elwassi

 BD. MOHAMMED(V. RES .60

 MANSOUR(BILLAH 1ER(ETAGE

 N°1 EL(JADIDA ، 24000، el

jadida(marco

DNS EL JADIDA شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي محل 

تجاري الرقم 9 تجزئة بن دحان 

حي �سي ضاوي  - 24000 الجدودة 

املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 
املحدودة 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
18177

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (18
املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
 DNS (: بمختصر تسم6تها) اإلقتضاء)

.EL JADIDA
(: بإوجاز) الشركة  غرض 

-GARDIENNAGE
-SECURITE

.-TRAVAUX DIVERS
محل) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
دحان) بن  تجزئة  (9 الرقم) تجاري 
الجدودة) (24000 (- ( حي �سي ضاوي)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
500)حصة) ( (: الس6دة دونا ال16ب)

بق6مة)100)درهم للحصة).
الس6د صدوق رفقي):))500)حصة)

بق6مة)100)درهم للحصة).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):
 9 عن1ا ه)ا)) ال16ب  دونا  الس6دة 
 24000 الجدودة) دحان  بن  تجزئة 

الجدودة املغرب.
الس6د صدوق رفقي عن1ا ه)ا))24 
 24000 ز قة اسحاق حم1 الجدودة)

الجدودة))املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
 9 عن1ا ه)ا)) ال16ب  دونا  الس6دة 
 24000 الجدودة) دحان  بن  تجزئة 

الجدودة))املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
ماي) (26 بتاريخ) ( االبتدائ6ة بالجدودة)

2021)تحت رقم)26506.
457I

KOTCHINA DESIGN

KOTCHINA DESIGN
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

KOTCHINA DESIGN

26 شارع مرس السلطان ش 3 

الطابق 1 الدار الب6ضاء ، 20490، 

الدار الب6ضاء املغرب

KOTCHINA DESIGN شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي 26 شارع 

مرس السلطان ش 3 الطابق 1 الدار 

الب6ضاء - 20490 الدار الب6ضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

502109

في) مؤرخ  م1ثق  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (21

املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.KOTCHINA DESIGN

ترك6ب) (- (: غرض الشركة بإوجاز)

املطابخ املجهزة.

ـ)تصم6مات ثنائ6ة أو ثالث6ة األبعاد

ـ)اإلستيراد والتصدور.

26)شارع) عن1ان املقر االجتماعي):)

مرس السلطان ش)3)الطابق)1)الدار)

الب6ضاء) الدار  (20490 (- الب6ضاء)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):

الس6د الع1 ات محمد عن1ا ه)ا))

 20320 زيان) أوالد  طريق  (228

الدارالب6ضاء)املغرب.

عن1ا ه)ا)) ه6ثم  اشريج  الس6د 
عين الشق ز قة)147)رقم)01 20470 

الدارالب6ضاء)املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

الس6د الع1 ات محمد عن1ا ه)ا))

 20320 زيان) أوالد  طريق  (228

الدارالب6ضاء)املغرب

عن1ا ه)ا)) ه6ثم  اشريج  الس6د 
عين الشق ز قة)147)رقم)01 20470 

الدارالب6ضاء)املغرب

(- بتاريخ) ( تم اإلوداع القا 1ني ب-)

تحت رقم)-.

458I

FIDU KEYS

MV CONSULTING
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
حل شركة

FIDU KEYS

 CENTRE VILLE CASABLANCA

 CASABLANCA، 20200،

CASABLANCA MAROC

MV CONSULTING شركة ذات 

مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د)في ط1ر التصف6ة)

وعن1ان مقرها اإلجتماعي 3 ز3 ز قة 

أوت أرير ط 2 ب1رك1ن الدار الب6ضاء 

املغرب - 20300 الدار الب6ضاء 

املغرب.

حل شركة
رقم التق66د في السجل التجاري 

.416859

ال1ح6د)) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر حل) (2021 ماي) (03 في) املؤرخ 

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات)

  MV CONSULTING(الشريك ال1ح6د

مبلغ رأسمالها)10.000)درهم وعن1ان)
مقرها اإلجتماعي)3)ز3)ز قة أوت أرير)

ط)2)ب1رك1ن الدار الب6ضاء)املغرب)-)

الدار الب6ضاء)املغرب  ت6جة) (20300

ل):)مشاكل مال6ة.

ز قة) (3 و حدد مقر التصف6ة ب)

2)ب1رك1ن الدار الب6ضاء) أوت أرير ط)

الب6ضاء) الدار  (20300 (- املغرب)

املغرب.)

و عين:

 Margerie  Emma الس6د)ة))

Nelly(Vacle)و عن1ا ه)ا))روما دي)2 
برج)4)رقم)32)املعاريف الدار الب6ضاء)

املغرب) ( الب6ضاء) الدار  (20300

كمصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخ1لة  الصالح6ات  على 

و) العق1د  تبل6غ  محل  و  املخابرة 

ال1ثائق املتعلقة بالتصف6ة):)-

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 31 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)780472.

459I

expert comptable

YAALKASTMO  ONLINE
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

expert comptable

nador ، 62000، nador(maroc

YAALKASTMO  ONLINE شركة 

ذات املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي حي أوالد 

عمرو وحي - أزغنغان  - 62000 

الناظ1ر املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 
رقم التق66د في السجل التجاري : 0

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القا 1ن) (2021 فبراور) (05

املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.YAALKASTMO  ONLINE

مركز) (- (: بإوجاز) الشركة  غرض 

اإلرشادات.
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-)املعل1م6ات.
-)التس1يق عبر األ تر يت..

:)حي أوالد) عن1ان املقر االجتماعي)
 62000 (- ( أزغنغان) (- وحي) عمرو 

الناظ1ر املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):
حي) الس6د مراد عي�سي عن1ا ه)ا))
الناظ1ر) (62000 أوالد وحي أزغنغان)

املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
حي) الس6د مراد عي�سي عن1ا ه)ا))
الناظ1ر) (62000 أوالد وحي أزغنغان)

املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
ماي) (31 بتاريخ) ( االبتدائ6ة بالناض1ر)

2021)تحت رقم)1107.
460I

EXPERTS CONSULTING KHALSI

LILLY ROSE
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

EXPERTS CONSULTING KHALSI
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
LILLY ROSE شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د
وعن1ان مقرها اإلجتماعي رقم 1 

متجر 3 ز قة 4 االسماعل6ة 1 م ج  - 
50000 مكناس  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
53381

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (19
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
 LILLY (: بمختصر تسم6تها) اإلقتضاء)

.ROSE
صال1ن) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

حالقة للنساء.
 1 رقم) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
متجر)3)ز قة)4)االسماعل6ة)1)م ج))-)

50000)مكناس))املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: الس6دة ب1حفرة م1 6ة)

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):
الس6دة ب1حفرة م1 6ة عن1ا ه)ا))
 24 ز قة املعري شقة) (32 اقامة أمل)

م.ج)50000)مكناس املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
عن1ا ه)ا)) رابحة  اباراو  الس6دة 
شارع نهرو اقامة ج1هرة شقة)4)م.ج))

50000)مكناس املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
ماي) (28 بتاريخ) ( بمكناس) التجارية 

2021)تحت رقم)2646.

461I

COMPUTER AZ

كمبيوتر أز
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تف1يت حصص

COMPUTER AZ
شارع الجيش امللكي اقامة امل1حدون 
عمارة 2 رقم 10 ، 93000، تط1ان 

املغرب
كمب16تر أز شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة
وعن1ان مقرها اإلجتماعي شارع 

الجيش امللكي اقامة امل1حدون 2 رقم 
10  - 93000 تط1ان املغرب.

تف1يت حصص
رقم التق66د في السجل التجاري 

.9625

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2020 19) 1 بر) في) املؤرخ 

املصادقة على):

تف1يت الس6د))ة))ش6ماء)العمراني)

5)حصة اجتماع6ة من أصل)5)حصة)

ب1غداد) بشرى  )ة)) الس6د) ( لفائدة)

بتاريخ)19) 1 بر)2020.
العمراني) زهير  )ة)) الس6د) تف1يت 

 115 حصة اجتماع6ة من أصل) (45
بشرى) )ة)) الس6د) ( لفائدة) حصة 

ب1غداد بتاريخ)19) 1 بر)2020.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم  (

03)دجنبر) )بتاريخ) االبتدائ6ة بتط1ان)

2020)تحت رقم)2932.

462I

SOFICODEX

TIMAR CAR
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تح1يل املقر االجتماعي للشركة

SOFICODEX

41 ز قة ابن بط1طة الطابق الثاني 

و الثالث ، درب عمر ، 20032، الدار 

الب6ضاء املغرب

TIMAR CAR  شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي 32 بل1ك 

14 ز قة 1 شارع م1الي اسماع6ل حي  

السكك6ين - 20230 الدارالب6ضاء 

املغرب.

تح1يل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التق66د في السجل التجاري 

.248353

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)08)أبريل)2021)تم))تح1يل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
شارع م1الي) (1 ز قة) (14 بل1ك) (32»

 20230 (- السكك6ين) ( اسماع6ل حي)

«شارع) إلى) املغرب») الدارالب6ضاء)

(- العالي) الرياض  (262 مارس رقم) (2

20500)الدارالب6ضاء))املغرب».

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
 27 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)780087.
463I

CONSEIL(&(BUSINESS(MARRAKECH

 STE «INTERMED GALERIE
 D›ARTS-MARRAKECH ARTS
GALLERY-DAR KHOULALA-
LE CHINNEUR» SARL AU

إعالن متعدد القرارات

 CONSEIL & BUSINESS
MARRAKECH

شقة رقم 01 املسيرة 1, «س» رقم 
32 ، 40000، مراكش املغرب

 STE «INTERMED(GALERIE
 D›ARTS-MARRAKECH ARTS

 GALLERY-DAR KHOULALA-LE
CHINNEUR» SARL(AU «شركة 

ذات املسؤول6ة املحدودة ذات 
الشريك ال1ح6د»

وعن1ان مقرها االجتماعي: رقم 
60/5 شارع املنص1ر الذهبي جليز - - 

مراكش املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»

رقم التق66د في السجل التجاري: 
.13763

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)10)أكت1بر)2018

تم اتخاذ القرارات التال6ة:)
قرار رقم)1:)الذي ونص على ماولي:)
الس6دة) ف1تت  (- حصص:) تف1يت 
 ,  (Chartier Joëlle( ج1يل) كارتيي 
القا 1 6ة) الضما ات  جم6ع  تحت 
الحصص) جم6ع  العمل,) بها  الجاري 
التي تمتلكها بالشركة والبالغة)1000 
حصة بق6مة مائة درهم للحصة ف6ما)
للس6د) درهم  ألف  مائة  مجم1عه 
الجدود) الت1زيع  (- الب6ضاوي) و1نس 
الحصص) تف1يت  بعد  للرأسمال 
له))) الب6ضاوي  و1نس  الس6د  (:
100000.00)درهم أي)1000)جصة.

على) ونص  الذي  (:2 رقم) قرار 
ماولي:)استقالة الس6دة كارتيي ج1يل)
)Chartier Joëlle))من مهامها كمسيرة)

للشركة.
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قرار رقم)3:)الذي ونص على ماولي:)

الب6ضاوي) و1نس  الس6د  تع6ين  (-

كمسير وح6د للشركة.

على) ونص  الذي  (:4 رقم) قرار 

ماولي:)-)إضافة نشاط جدود مل1ض1ع)

الشركة):)استغالل مطعم-)بار

قرار رقم)5:)الذي ونص على ماولي:)

-)تح6ين النظام األسا�سي

وتبعا لذلك تم تعدول مقتض6ات)

النظام األسا�سي التال6ة:)

على) ونص  الذي  (:8 رقم) بند 

للرأسمال) الجدود  الت1زيع  ماولي:)

بعد تف1يت الحصص):)الس6د و1نس)

الب6ضاوي له)))100000.00)درهم أي)

1000)جصة.

بند رقم)14:)الذي ونص على ماولي:)

الب6ضاوي) و1نس  الس6د  تع6ين  (-

كمسير وح6د للشركة.

بند رقم)3:)الذي ونص على ماولي:)-)

إضافة نشاط جدود مل1ض1ع الشركة)

:)استغالل مطعم-)بار

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

دجنبر) (10 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2020)تحت رقم)118361.

464I

CABINET BOUZIDI

PHARMACIE TAFARSIT

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د

تأسيس شركة

CABINET BOUZIDI

عند مكتب الب1زيدي ص.ب 125 

الناظ1ر ، 62000، الناظ1ر املغرب

PHARMACIE TAFARSIT شركة 

ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي طريق 

رئيس6ة تفرسيت ضار تفرسيت - 

62054 دري1ش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 

311

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (01

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PHARMACIE TAFARSIT

مشغل) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

ص6دل6ة.

طريق) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 

(- تفرسيت) ضار  تفرسيت  رئيس6ة 

62054)دري1ش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)ا99)سنة).

 400.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 4000 (: العالي) عبد  فالح  الس6د 

حصة بق6مة)100)درهم.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وصفات وم1اطن الشركاء):

الس6د فالح عبد العالي عن1ا ه)ا))

 137 شارع و1سف ابن تاشفين رقم)

62000) اظ1ر املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

الس6د فالح عبد العالي عن1ا ه)ا))

 137 شارع و1سف ابن تاشفين رقم)

62000) اظ1ر املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

20)ماي) )بتاريخ) االبتدائ6ة بالدري1ش)

2021)تحت رقم)57.

465I

CABINET BOUZIDI

PROMYA
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تف1يت حصص

CABINET BOUZIDI
عند مكتب الب1زيدي ص.ب 125 
الناظ1ر ، 62000، الناظ1ر املغرب
PROMYA شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة
وعن1ان مقرها اإلجتماعي طريق 
تاويمة والد إبراه6م رقم 345 - 

62000  اظ1ر املغرب.
تف1يت حصص

رقم التق66د في السجل التجاري 
.8271

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2021 ماي) (24 في) املؤرخ 

املصادقة على):
تف1يت الس6د))ة)))إال6اس ب1جل1د)
250)حصة اجتماع6ة من أصل)250 
محمد) )ة)) الس6د) ( لفائدة) حصة 

ب1جل1د بتاريخ)17)ماي)2021.
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم  (
ماي) (26 بتاريخ) ( االبتدائ6ة بالناض1ر)

2021)تحت رقم)1074.

466I

CABINET BOUZIDI

SANINAD
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تف1يت حصص

CABINET BOUZIDI
عند مكتب الب1زيدي ص.ب 125 
الناظ1ر ، 62000، الناظ1ر املغرب
SANINAD شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة
وعن1ان مقرها اإلجتماعي رقم 169 
العمران سل1ان  - 62000  اظ1ر 

املغرب.
تف1يت حصص

رقم التق66د في السجل التجاري 
.16973

ال1ح6د) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت) (2021 ماي) (24 في) املؤرخ 

املصادقة على):

تف1يت الس6د))ة)))إال6اس ب1جل1د)

500)حصة اجتماع6ة من أصل)500 

محمد) )ة)) الس6د) ( لفائدة) حصة 

ب1جل1د بتاريخ)17)ماي)2021.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم  (

ماي) (26 بتاريخ) ( االبتدائ6ة بالناض1ر)

2021)تحت رقم)1075.

467I

ائتما 6ة ميس16ن ك1نساي

Ö PAYS DU TERROIR
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تح1يل املقر االجتماعي للشركة

ائتما 6ة ميس16ن ك1نساي

49، ز قة ل1ريي روز، عين السبع ، 

20590، الدار الب6ضاء املغرب

Ö PAYS DU TERROIR شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي 12، 

صبري ب1جمعة، الب6ضاء - 20300 

الب6ضاء املغرب.

تح1يل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التق66د في السجل التجاري -.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تح1يل)) ( تم) (2021 ماي) (06 املؤرخ في)

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

(- الب6ضاء) ب1جمعة،) صبري  (،12»

«إقامة) إلى) املغرب») الب6ضاء) (20300
زاوية) إبينال،) تجزئة  (، شا ت6مار)
(- الطابق السفلي) املعاريف،) (،3 رقم)

20300)الب6ضاء))املغرب».

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 26 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)779859.

468I

IMEXFID

RHNIMA PROMOTION
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

IMEXFID

 RTE(MOHMED 6 GH 5 APPT 15

 RESIDENCE(ANASSER، 20000،

CASABLANCA MAROC
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RHNIMA PROMOTION شركة 

ذات املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي اقامة 

الصفا 51 شارع رحال املسك6ني 

الطابق 3 رقم 13 الدارالب6ضاء - 

20000 الدار الب6ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

504473

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (10

املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.RHNIMA PROMOTION

اإلنعاش) (: غرض الشركة بإوجاز)

العقاري).

اقامة) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 

املسك6ني) رحال  شارع  (51 الصفا)
(- الدارالب6ضاء) (13 رقم) (3 الطابق)

20000)الدار الب6ضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

333)حصة) ( (: الس6د سابي عزيز)

بق6مة)100)درهم للحصة).

333)حصة) ( (: الس6د أبكار حسن)

بق6مة)100)درهم للحصة).

الس6د فت1ح عبد الرحمان):))334 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):

الرحمان) عبد  فت1ح  الس6د 

 1 السالم) تجزئة  (755 عن1ا ه)ا))

الجدودة) (24000 السفلي.) الطابق 

املغرب.

الس6د أبكار حسن عن1ا ه)ا))شارع)

محمد السادس درج)5)طابق)2)شقة)

15. 20000)الدار الب6ضاء)املغرب.

الس6د سابي عزيز عن1ا ه)ا))درب)
افريحة)2)ز قة)3)رقم)6)ق ج.)20000 

الدار الب6ضاء)املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

الس6د سابي عزيز عن1ا ه)ا))درب)
افريحة)2)ز قة)3)رقم)6)ق ج).)20000 

الدار الب6ضاء)املغرب

الس6د أبكار حسن عن1ا ه)ا))شارع)

محمد السادس درج)5)طابق)2)شقة)

15. 20000)الدارالب6ضاء)املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 27 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)780018.

469I

BLEU SKY BUSINESS

MHP NEGOCE
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
حل شركة

BLEU SKY BUSINESS

 N°203 BD(YACOUB(EL

 MANSOUR 3ème(ETAGE(APT

 N°5 BEAUSEJOUR ، 20200،

CASABLANCA MAROC

MHP NEGOCE شركة ذات 

مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د)في ط1ر التصف6ة)

وعن1ان مقرها اإلجتماعي ز قة 

سم6ة الطابق الخامس الشقة 22 - 

20200 الدار الب6ضاء املغرب.

حل شركة
رقم التق66د في السجل التجاري 

.266617

ال1ح6د)) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر حل) (2021 أبريل) (28 املؤرخ في)

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات)

  MHP NEGOCE ال1ح6د) الشريك 

درهم) (250.000,00 رأسمالها) مبلغ 

وعن1ان مقرها اإلجتماعي ز قة سم6ة)

الطابق الخامس الشقة)22 - 20200 

الدار الب6ضاء)املغرب  ت6جة ل):)عدم)

الت1فر على مشاريع جدودة).

ز قة) ب  التصف6ة  مقر  حدد  و 

 -  22 سم6ة الطابق الخامس الشقة)

20200)الدار الب6ضاء)املغرب.)

و عين:

الس6د)ة))من6ة))العابد و عن1ا ه)ا))

07)ز قة ابن جهير الطابق)02))الشقة)

الب6ضاء) الدار  (20200 ب1رك1ن) (11

املغرب كمصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخ1لة  الصالح6ات  على 

و) العق1د  تبل6غ  محل  و  املخابرة 

ال1ثائق املتعلقة بالتصف6ة):)-

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 25 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)779310.

470I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

كاستم هوم
إعالن متعدد القرارات

 AEX ET COM MAROC AUDIT

ET EXPERTISE

زاوية  شارع محمد الخامس و شارع 

ابن كثير إقامة دوس مارس رقم 44 ، 

90000، طنجة املغرب

كاستم ه1م  «شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة»

وعن1ان مقرها االجتماعي: شارع لال 

فاطمة الزهراء العزيزية إقامة صفاء 

الشقة 53  - 90000 طنجة املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»

رقم التق66د في السجل التجاري: 

.81399

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)04)ماي)2021

تم اتخاذ القرارات التال6ة:)

قرار رقم)1:)الذي ونص على ماولي:)

 000,00 رفع رأسمال الشركة بمبلغ)
400))درهم ب1اسطة الحساب الجاري)

الدائن للشركاء)عبر طرح)4000)حصة)

اجتماع6ة

وتبعا لذلك تم تعدول مقتض6ات)

النظام األسا�سي التال6ة:)

بند رقم)6:)الذي ونص على ماولي:)

رأسمال الشركة):)500.000,00)درهم

بند رقم)7:)الذي ونص على ماولي:)

رأسمال الشركة):)500.000,00)درهم)

اجتماع6ة) حصة  (5000 من) مك1ن 

 2500 ( (- درهم للحصة) (100 بق6مة)

 400 عاو1د،) سع6د  للس6د  حصة 

 850 الخربة،) أحمد  للس6د  حصة 

حصة للس6د عبد الحم6د العمراني،)

1250)حصة للس6د محمد الب1عزاتي)

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (24 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)242594.

471I

ESCARGOTIERE DU NORD

ESCARGOTIERE DU NORD
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

ESCARGOTIERE DU NORD

ز قة قا�سي ع6اض إقامة حمزة 

الطابق الرابع املكتب رقم 3 ، 

90000، طنجة املغرب

 ESCARGOTIERE DU NORD

شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي ز قة 

قا�سي ع6اض إقامة حمزة الطابق 

الرابع املكتب رقم 3 - 90000 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 

رقم التق66د في السجل التجاري : 

116609

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القا 1ن) (2021 مارس) (10

املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ESCARGOTIERE DU NORD
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ترويج) (: بإوجاز) الشركة  غرض 
أي) استغالل  (- الق1اقع) وترب6ة 
وت1زيع) إ تاج وشراء) (- أرض زراع6ة)
املنتجات الزراع6ة في أس1اق الجملة)
الغذائ6ة) املنتجات  كافة  -) قل 
م1اد) وب6ع  وشراء) إ تاج  (- الزراع6ة)
للمنتجات) والتغل6ف  التعبئة 

الزراع6ة..
ز قة) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
الطابق) حمزة  إقامة  ع6اض  قا�سي 
الرابع املكتب رقم)3 - 90000)طنجة)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
الس6د عبد الرف6ع ال1ركلي)):))50 

حصة بق6مة)1.000)درهم للحصة).
 50 ( (: الحمام) ابراه6م  الس6د 

حصة بق6مة)1.000)درهم للحصة).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):
ال1ركلي)) الرف6ع  عبد  الس6د 
و1سف) م1الي  شارع  عن1ا ه)ا))

90000)طنجة املغرب.
الس6د ابراه6م الحمام عن1ا ه)ا))
شارع م1�سى ابن  صير)90000)طنجة)

املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
ب1ق16ع) الزهراء) فاطمة  الس6دة 
و1سف) م1الي  شارع  عن1ا ه)ا))

90000)طنجة املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
ماي) (21 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)242558.
472I

JEM MAROC

JEM MAROC
إعالن متعدد القرارات

JEM MAROC
25 شارع و1سف ابن تاشفين، 

إقامة ابن بط1طة، الطابق الثاني، 
املحل رقم ب2-02 ، 90000، طنجة 

املغرب

JEM MAROC «شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة ذات الشريك 

ال1ح6د»

وعن1ان مقرها االجتماعي: 25 شارع 

و1سف ابن تاشفين إقامة ابن 

بط1طة الطابق الثاني املحل رقم 

ب2-02 - 90000 طنجة املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التق66د في السجل التجاري: 

.90589

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)05)ماي)2021

تم اتخاذ القرارات التال6ة:)

قرار رقم)1:)الذي ونص على ماولي:)

من) اجتماع6ة  حصة  (100 تف1يت)

درهم للحصة من أصل) (1.000 فئة)

100)حصة اجتماع6ة املكتتبة سلفا)

في) محص1ن  امبارك  الس6د  لفائدة 

 »JEM MAROC SARL-AU» شركة)

لصالح الس6د عبد ال1احد ب1كرين،)

بطنجة،) الساكن  الجنس6ة،) مغربي 

شارع عمر بن الخطاب.

على) ونص  الذي  (:2 رقم) قرار 

الس6د محمد) قب1ل استقالة  ماولي:)

وح6د) كمسير  منصبه  من  محص1ن 

غير شريك للشركة،)مع منحه شهادة)

إبراء)الذمة من أجل فترة تس6يره.

قرار رقم)3:)الذي ونص على ماولي:)

ب1كرين،) ال1احد  عبد  الس6د  تع6ين 

بطنجة،) الساكن  الجنس6ة،) مغربي 

شارع عمر بن الخطاب،)كمسير وح6د)

محدودة.) غير  ملدة  وذلك  للشركة،)

معامالتها) جم6ع  في  الشركة  تلزم 

ال1ح6د) والشريك  املسير  بت1ق6ع 

الس6د عبد ال1احد ب1كرين.

على) ونص  الذي  (:4 رقم) قرار 
ماولي:)تح6ين وإعادة ص6اغة القا 1ن)

مجم1ع) ليشمل  للشركة  األسا�سي 

التغ6يرات الجدودة.)

وتبعا لذلك تم تعدول مقتض6ات)

النظام األسا�سي التال6ة:)

على) ونص  الذي  (:0 رقم) بند 

تح6ين وإعادة ص6اغة النظام) ماولي:)

األسا�سي

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (26 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)242708.

473I

مجم1عة أطلنت6ك للمحاسبة

 SAMI MULTI-SERVICES

SCPMS
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

مجم1عة أطلنت6ك للمحاسبة

شقة رقم 3 الطابق الثاني عمارة 

22 ز قة العادل حي اجنان ع6الن، 

46000، آسفي املغرب

 SAMI MULTI-SERVICES SCPMS

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي متجر 
رقم C211 عمارة 15 حدائق آسفي 

حي س6دي عبد الكريم 2 إجنان - 

46000 آسفي املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

11753

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (26

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

 SAMI (: بمختصر تسم6تها) اإلقتضاء)

.MULTI-SERVICES SCPMS

و س6ط) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

العملة،) صرف  و  األم1ال  لتح1يل 

التجارة) املكتب6ة،) األدوات  تجارة 

جم6ع) عامة  وبصفة  أ 1اعها،) بكل 

العمل6ات املتعلقة بشكل مباشرأو غير)

مباشر بأغراض الشركة.

عن1ان املقر االجتماعي):)متجر رقم)
حدائق آسفي حي) (15 عمارة) (C211
س6دي عبد الكريم)2)إجنان)-)46000 

آسفي املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
بنحم6دو) السم6ع  عبد  الس6د 
درهم) (100 بق6مة) حصة  (1.000   :

للحصة).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):
بنحم6دو) السم6ع  عبد  الس6د 
عن1ا ه)ا))16)ز قة د تجزئة الص1يرية)

حي أنس)46000)آسفي املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
بنحم6دو) السم6ع  عبد  الس6د 
عن1ا ه)ا))16)ز قة د تجزئة الص1يرية)

حي أنس)46000)آسفي املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
ماي) (27 بتاريخ) ( بآسفي) االبتدائ6ة 

2021)تحت رقم)964.
474I

EXPERTS CONSULTING KHALSI

 BOULANGERIE ET
PATISSERIE OBELIAS

إعالن متعدد القرارات

EXPERTS CONSULTING KHALSI
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
 BOULANGERIE ET PATISSERIE
OBELIAS «شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة»
وعن1ان مقرها االجتماعي: اقامة 
املستقبل 1 شارع الجيش امللكي 
الطابق االر�سي رقم 3 و 4 املنزه  - 

50000 مكناس  املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»

رقم التق66د في السجل التجاري: 
.50511

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)28)أبريل)2021

تم اتخاذ القرارات التال6ة:)
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على) ونص  الذي  (:01 رقم) قرار 
عبد) العقريش  الس6د  ف1ت  ماولي:)
جم6ع حصصه التي وملكها) ( السالم)
حصة،) (310 ب) املقدرة  الشركة  في 

للس6د الصفراوي عبد هللا
على) ونص  الذي  (:02 رقم) قرار 
ماولي:)استقالة الس6د العقريش عبد)
الصفراوي) الس6د  تع6ين  و  السالم 

عبد هللا كمسير للشركة)
وتبعا لذلك تم تعدول مقتض6ات)

النظام األسا�سي التال6ة:)
على) ونص  الذي  (:07 رقم) بند 
ماولي:)حدد رأس مال الشركة))في مبلغ)
 1000 م1زع إلى) درهم.) (100000.00
درهم) (100.00 حصة ق6مة كل منها)
وهذه الحصص م1زعة بين الشركاء)
الس6د الصفراوي) على ال1جه اآلتي:)
الس6د رمضان) 310)حصة.) عبد هللا)
الس6د مس1رية) حصة.) (380 بنهاري)

مصطفى)310)حصة.
على) ونص  الذي  (:15 رقم) بند 
تسير الشركة ذات املسؤول6ة) ماولي:)
املحدودة من طرف واحد أو أكثر من)
تس6ير) وت1لى  الطب6ع6ين.) األشخاص 
الصفراوي عبد هللا) الس6د  الشركة 
باعتبارهما) ( بنهاري) رمضان  والس6د 
وباشرا) و  ال1ح6دون.) املسيروان 

مهامهما ملدة غير محدودة.
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
ماي) (19 بتاريخ) ( بمكناس) التجارية 

2021)تحت رقم)2466.

475I

GIErimaas

service sahara oulad nama
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

GIErimaas
حي القدس شارع البعت ، 70000، 

الع16ن املغرب
 service(sahara(oulad(nama
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
ال1كالة 1 بل1ك  د الع16ن - 70000 

الع16ن املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 
املحدودة 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
36771

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (27
املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
 service(:(اإلقتضاء)بمختصر تسم6تها

.sahara(oulad(nama
غرض الشركة بإوجاز):)ب6ع ال1ق1د)

بالتجزئة في املتاجر املتخصصة).
تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
 70000 (- د الع16ن) ( بل1ك) (1 ال1كالة)

الع16ن املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 500 ( (: الدرقاوي) عمر  الس6د 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
((: حدوفي) الرحمان  عبد  الس6د 
500)حصة بق6مة)100)درهم للحصة)
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):
عن1ا ه)ا)) الدرقاوي  عمر  الس6د 
244املحام6د) رقم) النهضة  تجزئة 

مراكش)70000)الع16ن املغرب.
حدوفي) الرحمان  عبد  الس6د 
عن1ا ه)ا))حي السعادة ز قة القن6طرة)

رقم)22 70000)الع16ن املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
عن1ا ه)ا)) الدرقاوي  عمر  الس6د 
244املحام6د) رقم) النهضة  تجزئة 

مراكش)70000)الع16ن املغرب
حدوفي) الرحمان  عبد  الس6د 
عن1ا ه)ا))حي السعادة ز قة القن6طرة)

رقم)22 70000)الع16ن املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
ماي) (28 بتاريخ) ( بالع16ن) االبتدائ6ة 

2021)تحت رقم)1635/21.
476I

CABINET FICOR

ISTITMAR AGRICOLE
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تف1يت حصص

CABINET FICOR
12 ز قة األقح1ان إقامة الناس 

ب1سج1ر ، 20200، الدار الب6ضاء 
املغرب

ISTITMAR AGRICOLE شركة ذات 
مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د
وعن1ان مقرها اإلجتماعي 47 شارع 
اللة ال6اق1ت الطابق الخامس - 
20000 الدار الب6ضاء املغرب.

تف1يت حصص
رقم التق66د في السجل التجاري 

.27525
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2020 أكت1بر) (06 في) املؤرخ 

املصادقة على):
محمد أنشاد) ( )ة)) تف1يت الس6د)
أصل) من  اجتماع6ة  حصة  (9.990
)ة)) الس6د) ( لفائدة) حصة  (10.000
 ادوة))أنشاد بتاريخ)06)أكت1بر)2020.
محمد أنشاد) ( )ة)) تف1يت الس6د)
أصل) من  اجتماع6ة  حصة  (10
)ة)) الس6د) ( لفائدة) حصة  (10.000
أكت1بر) (06 بتاريخ) أ اشكري  شركة 

.2020
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم  (
 10 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

 1 بر)2020)تحت رقم)753412.
477I

GIErimaas

AMAL MULTI SERVICES
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

GIErimaas
حي القدس شارع البعت ، 70000، 

الع16ن املغرب
AMAL MULTI SERVICES شركة 

ذات مسؤول6ة محدودة ذات 
الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي شارع 

عملر املختار رقم 129 شقة رقم 03 

الع16ن - 70000 الع16ن املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

36597

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (11

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

 AMAL(:(اإلقتضاء)بمختصر تسم6تها

.MULTI SERVICES

ب6ع م1اد) (: غرض الشركة بإوجاز)

ومنتجات التنظ6ف).

شارع) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 

 03 129)شقة رقم) عملر املختار رقم)

الع16ن)-)70000)الع16ن املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

الس6دة امال بن الكالس):))1.000 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):

الكالس) بن  امال  الس6دة 
 748 رقم) (1 ص1ك1ما) عن1ا ه)ا))

70000)الع16ن املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

الكالس) بن  امال  الس6دة 
 748 رقم) (1 ص1ك1ما) عن1ا ه)ا))

70000)الع16ن املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (12 بتاريخ) ( بالع16ن) االبتدائ6ة 

2021)تحت رقم)1517/2021.

478I
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SOS GESTION COMPTABILITE ET CONSEIL

JINCHENG SECURITE
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تف1يت حصص

 SOS GESTION COMPTABILITE

ET CONSEIL

 92MOHAMED VI ANG BD

 OMAR  EL(IDRISSI(IMM 3

 APPT8 ، 20553، CASABLANCA

MAROC

JINCHENG SECURITE شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي رقم 

6  ز قة النصر الطابق السفلي  

الصخ1ر الس1داء - 20000 

الدارالب6ضاء املغرب.

تف1يت حصص
رقم التق66د في السجل التجاري 

.216077

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2018 و1ل16ز) (18 في) املؤرخ 

املصادقة على):

 CHUN XIA )ة)) الس6د) تف1يت 

FAN 400)حصة اجتماع6ة من أصل)

)ة)) الس6د) ( لفائدة) حصة  (5.000
BINGREN WANG)بتاريخ)18)و1ل16ز)

.2018

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم  (

 10 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

أكت1بر)2018)تحت رقم)678707.

479I

SOS GESTION COMPTABILITE ET CONSEIL

JINCHENG  SECURITE
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تف1يت حصص

 SOS GESTION COMPTABILITE

ET CONSEIL

 92MOHAMED VI ANG BD

 OMAR  EL(IDRISSI(IMM 3

 APPT8 ، 20553، CASABLANCA

MAROC

JINCHENG  SECURITE شركة 

ذات املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي رقم 
6  ز قة النصر الطابق السفلي  
الصخ1ر الس1داء  - 20000 

الدارالب6ضاء املغرب.
تف1يت حصص

رقم التق66د في السجل التجاري 
.216077

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2020 وناور) (24 في) املؤرخ 

املصادقة على):
 WANG )ة)) الس6د) تف1يت 
اجتماع6ة) حصة  (BINGREN 400
لفائدة)) حصة  (5.000 أصل) من 
بتاريخ) (CHUN XIA  FAN )ة)) الس6د)

24)وناور)2020.
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم  (
 13 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

فبراور)2020)تحت رقم)730724.
480I

KALISELEC

KALISELECT
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
حل شركة

KALISELEC
72 تقاطع ز قة اب1إسحاق الشيرازي 
و ز قة إبراه6م النخعي ، 20020، 

الدار الب6ضاء املغرب
KALISELECT شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د)في 

ط1ر التصف6ة)
وعن1ان مقرها اإلجتماعي 72 تقاطع 

ز قة اب1إسحاق الشيرازي و ز قة 
إبراه6م النخعي - 20000 الدار 

الب6ضاء املغرب.
حل شركة

رقم التق66د في السجل التجاري 
.413017

ال1ح6د)) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل) (2021 ماي) (18 في) املؤرخ 
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات)
الشريك ال1ح6د)KALISELECT))مبلغ)
وعن1ان) درهم  (100.000 رأسمالها)
ز قة) تقاطع  (72 اإلجتماعي) مقرها 
اب1إسحاق الشيرازي و ز قة إبراه6م)

الب6ضاء) الدار  (20000 (- النخعي)

نشاط) غ6اب  (: ل) املغرب  ت6جة 

تجاري.

و حدد مقر التصف6ة ب)72)تقاطع)
ز قة) و  الشيرازي  اب1إسحاق  ز قة 

إبراه6م النخعي املغرب)20020)الدار)

الب6ضاء)املغرب.)

و عين:
و) بنشقرون  ( ر�سى) الس6د)ة))

عن1ا ه)ا))72)تقاطع ز قة اب1إسحاق)

النخعي) إبراه6م  ز قة  و  الشيرازي 

املغرب) الب6ضاء) الدار  (20000

كمصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخ1لة  الصالح6ات  على 

و) العق1د  تبل6غ  محل  و  املخابرة 

ال1ثائق املتعلقة بالتصف6ة):)-

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 24 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)779480.

481I

MAXIMA FINANCE CONSULTING

HELSINKI KIDS ACADEMY
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

 MAXIMA FINANCE

CONSULTING

اقامة باب دكالة مدخل ب الطابق 

4 شقة رقم 16 ، 40000، مراكش 

املغرب

 HELSINKI KIDS ACADEMY

شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

اإل ارة ، ك1راول 5 ، تاركة ، ف6ال رقم 

5  - 4000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

97121

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2019 ماي) (22

املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤول6ة املحدودة.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.HELSINKI KIDS ACADEMY
حضا ة) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

ورعاوة االطفال.
تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
اإل ارة)،)ك1راول)5)،)تاركة)،)ف6ال رقم)

5  - 4000)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: الس6دة د 6ا الدخي�سي)

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):
الس6دة د 6ا الدخي�سي عن1ا ه)ا))
الفتح)) حي  الك1ر يش  (101 ف6ال)

10000)الرباط املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
الس6دة د 6ا الدخي�سي عن1ا ه)ا))
الفتح)) حي  الك1ر يش  (101 ف6ال)

10000)الرباط املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
و1 16) (12 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2019)تحت رقم)105772.
482I

RECYCAT

RECYCAT
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

RECYCAT
23 شارع أ 1ال مبنى فل1ري 11 
مكتب رقم 4 م6م1زه ، 14000، 

القن6طرة املغرب
RECYCAT شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة
وعن1ان مقرها اإلجتماعي 23 شارع 
أ 1ال مبنى فل1ري 11 مكتب رقم 4 
م6م1زه - 14000 القن6طرة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 
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رقم التق66د في السجل التجاري : 

60685

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (26

املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.RECYCAT

جمع) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

ومعالجة و تثمين املتالش6ات).

23)شارع) عن1ان املقر االجتماعي):)

 4 مكتب رقم) (11 أ 1ال مبنى فل1ري)

م6م1زه)-)14000)القن6طرة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (5.100 ( (: الشركة ل.ت.ر)

بق6مة)10)درهم للحصة).

 1.225 ( (: لقلش) الس6دة نس6مة 

حصة بق6مة)10)درهم للحصة).

الس6د ه6ثم طنج6مدان):))1.225 

حصة بق6مة)10)درهم للحصة).

 1.225 ( (: الس6د عصام ب1تقربين)

حصة بق6مة)10)درهم للحصة).

 1.225 ( (: الس6د و1سف جح6ل6ل)

حصة بق6مة)10)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):
الشركة ل.ت.ر عن1ا ه)ا))11)ز قة)

د) ب1اس6ير  ال  ( (85600 ف1 دويت) د 

م1 تك1 فرنسا.

عن1ا ه)ا)) لقلش  نس6مة  الس6دة 

سبتة)) باب  (31 رقم) املسار  تجزئة 

11000)سال املغرب.

الس6د ه6ثم طنج6مدان عن1ا ه)ا))
5)ز قة اوالد امطاع االوداوة))10000 

الرباط املغرب.

الس6د عصام ب1تقربين عن1ا ه)ا))
تجزئة فرح)2)رقم)10)احصين)11000 

سال املغرب.

الس6د و1سف جح6ل6ل عن1ا ه)ا))
22)شارع د ب1بليي))91420)م1ر جيس)

فرنسا.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
الس6د ل6ت1ت1ر إريك إوف راش6ل)
ف1 دويت) د  ز قة  (11 عن1ا ه)ا))

85600))ال ب1اس6ير د م1 تك1 فرنسا
الس6د ه6ثم طنج6مدان عن1ا ه)ا))
5)ز قة اوالد امطاع االوداوة))10000 

الرباط املغرب
الس6د عصام ب1تقربين عن1ا ه)ا))
تجزئة فرح)2)رقم)10)احصين)11000 

سال املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
20)ماي) االبتدائ6ة بالقن6طرة))بتاريخ)

2021)تحت رقم)82528.
483I

FIDUCIAIRE AL KIMMA CONSULTING

MYRIAM KAFTAN
شركة التضامن

تح1يل الشكل القا 1ني للشركة

 FIDUCIAIRE AL KIMMA
CONSULTING

 N°31, Lotissement(communal,
 Sidi(Mâarouf ، 20280،

Casablanca MAROC
MYRIAM KAFTAN شركة 

التضامن
و عن1ان مقرها االجتماعي 306 
املستقبل الطابق 4 الشقة 13 
سبدي معروف - 20280 الدار 

الب6ضاء .
تح1يل الشكل القا 1ني للشركة

رقم التق66د في السجل التجاري 
.19998

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2021)تم تح1يل) 29)أبريل) املؤرخ في)
الشكل القا 1ني للشركة من)«شركة)
التضامن»)إلى)«شركة ذات مسؤول6ة)

محدودة ذات الشريك ال1ح6د».
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
 31 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)780474.
484I

ف6ديسير بسمة شركة دات املسؤول6ة املحدودة دات)

الشريك ال1ح6د

س.ا كروب
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تف1يت حصص

ف6ديسير بسمة شركة دات 

املسؤول6ة املحدودة دات الشريك 

ال1ح6د

تجزئة عثمان ز قة 12 رقم 39-37 

عين الشق الدار الب6ضاء ، 20470، 

الدار الب6ضاء املغرب

س.ا كروب شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي 10 شارع 

الحرية الطابق 3 شقة 5  - 20250 

الدار الب6ضاء  املغرب.

تف1يت حصص
رقم التق66د في السجل التجاري 

.419403

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2021 ماي) (03 في) املؤرخ 

املصادقة على):

ساد)) بديعة  )ة)) الس6د) تف1يت 

أصل) من  اجتماع6ة  حصة  (250

1.000)حصة لفائدة))الس6د))ة))عبد)

الرح6م ر�سى))بتاريخ)03)ماي)2021.

)مجه1ر) )ة))خدوج) تف1يت الس6د)

أصل) من  اجتماع6ة  حصة  (250

1.000)حصة لفائدة))الس6د))ة))عبد)

الرح6م ر�سى بتاريخ)03)ماي)2021.

أوت) ( ( أحمد) ( )ة)) تف1يت الس6د)

من) اجتماع6ة  حصة  (250 زيدان)

الس6د) ( لفائدة) حصة  (1.000 أصل)

)ة))عبد الرح6م ر�سى))بتاريخ)03)ماي)

.2021

ساد)) سع6د  ( )ة)) الس6د) تف1يت 

أصل) من  اجتماع6ة  حصة  (250

1.000)حصة لفائدة))الس6د))ة))عبد)

الرح6م ر�سى بتاريخ)03)ماي)2021.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم  (

 11 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)778002.

485I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

FINOU KECH
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شارع م1ريتا 6ا صندوق البرود 

2609 ، 40000، مراكش املغرب

FINOU KECH شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي 57 شارع 

م1ريتا 6ا صندوق البرود 2609 - 

40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

115359

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (27

املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

 FINOU(:(اإلقتضاء)بمختصر تسم6تها

.KECH

تشغ6ل) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

و) املنازل  وتأجير  وإدارة  ص6ا ة  و 

امل1اد الخام) غرف الض16ف و شراء)

الالزمة) املعدات  كل  و  ملحقاتها  و 

لنشاط الشركة.

57)شارع) عن1ان املقر االجتماعي):)

 -  2609 البرود) صندوق  م1ريتا 6ا 

40000)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

الس6دة آن ه6لين س1زان ل1سيت)

ماس):))500)حصة بق6مة)100)درهم)

للحصة).

 500 ( (: فالد) فريدوريك  الس6د 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):
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الس6دة آن ه6لين س1زان ل1سيت)
بريست6ج6ا) اقامة  عن1ا ه)ا)) ماس 
 40000 الشت1ي) الحي  (06 الشقة)

مراكش املغرب.
الس6د فريدوريك فالد عن1ا ه)ا))
 33000 ريتشم1 ت) مزرعة  ساحة 

ب1ردو فرنسا.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
الس6دة آن ه6لين س1زان ل1سيت)
بريست6ج6ا) اقامة  عن1ا ه)ا)) ماس 
 40000 الشت1ي) الحي  (06 الشقة)

مراكش املغرب
الس6د فريدوريك فالد عن1ا ه)ا))
 33000 ريتشم1 ت) مزرعة  ساحة 

ب1ردو فرنسا
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
ماي) (28 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2021)تحت رقم)124474.
486I

LE PREMIER CONSEIL

HONEY MOON PLANNER
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE(IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC
 HONEY MOON PLANNER
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي ز قة ابن 
قدامة تجزئة الت1ف6ق عمارة املروة 
4 املتجر رقم 4  - 40000 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

115241
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (19
املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.HONEY MOON PLANNER

*عروض) (: غرض الشركة بإوجاز)

)مقاول في).تنظ6م) مهرجا ات فن6ة) (،

األحداث

)وكالة) *النشاط الريا�سي والفني)

العمل6ات)

*مم1ن حفالت

*تنظ6م االحداث
)عن1ان املقر االجتماعي):)ز قة ابن)

املروة) الت1ف6ق عمارة  تجزئة  قدامة 

مراكش) (40000  -   4 رقم) املتجر  (4

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99))سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: الس6دة هند اوت الت1ش)

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

 500 ( (: الس6دة فاطمة العدل1ني)

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):

الت1ش) اوت  هند  الس6دة 

 57 رقم) مبروكة  تجزئة  عن1ا ه)ا))

40000)مراكش املغرب.

العدل1ني) فاطمة  الس6دة 
عن1ا ه)ا))ز قة طارق ابن زياد عمارة)

 40000 جليز) (44 رقم) العدل1ني 

مراكش املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

الت1ش) اوت  هند  الس6دة 

 57 رقم) مبروكة  تجزئة  عن1ا ه)ا))

40000)مراكش املغرب

العدل1ني) فاطمة  الس6دة 
عن1ا ه)ا))ز قة طارق ابن زياد عمارة)

 40000 جليز) (44 رقم) العدل1ني 

مراكش املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (25 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2021)تحت رقم)124350.

487I

LE PREMIER CONSEIL

GREEN CHAR
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE(IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC
GREEN CHAR شركة ذات 

مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 
ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي رقم 19 
زاوية ز فة ابن عائشة و محمد 

البقال اقامة واسمين الشقة رقم 5 
الطابق الثاني كليز  - 40000 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
115349

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (16
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.GREEN CHAR
*كربنة) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

ثفل الزيت1ن.
املنتجات) وتصدور  *استيراد 

االناتجة عن االستغالل
*التعبئة والتغل6ف))مقاول)

األوت1مات6ك6ة) التعبئة  *خط 
مغلفات) في  ( الغذائ6ة) للمنتجات 

صغيرة.
 19 رقم) (: عن1ان املقر االجتماعي)
زاوية ز فة ابن عائشة و محمد البقال)
الطابق) (5 اقامة واسمين الشقة رقم)
الثاني كليز))-)40000)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99))سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

الس6دة جمل6ة ال سعد):))1.000 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):

الس6دة جمل6ة ال سعد عن1ا ه)ا))

21)ز قة دجلة تجزئة السمالل6ة كليز)

مراكش)40000)مراكش املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

الس6دة جمل6ة ال سعد عن1ا ه)ا))

21)ز قة دجلة تجزئة السمالل6ة كليز)

مراكش)40000)مراكش املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (28 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2021)تحت رقم)124460.

488I

BEST COMPTA SARL

OBTEL
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تع6ين مسير جدود للشركة

BEST COMPTA SARL

 AV DES FAR RESIDENCE

 IMANE 4° ETAGE(N° 7 ، 93000،

TETOUAN MAROC

OBTEL  شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي شارع 

ج1الن ز قة والء رقم61/67 رقم 

324 تجزئة البنك الشعبي ط1ابل 

تط1ان 93000 تط1ان املغرب.

تع6ين مسير جدود للشركة
رقم التق66د في السجل التجاري 

.4207

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تع6ين) تم  (2021 ماي) (10 في) املؤرخ 

مسير جدود للشركة الس6د)ة))ب1خزو)

محمد كمسير وح6د

تبعا لقب1ل استقالة املسير.
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باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (25 بتاريخ) ( بتط1ان) االبتدائ6ة 

2021)تحت رقم)1187.

489I

م1تق العزوزي

مؤسسة شعيب الخاصة
عقد تس6ير حر ألصل تجاري))األشخاص)

الطب6ع16ن)

عقد تس6ير حر ألصل تجاري

مؤسسة شع6ب الخاصة

بمقت�سى عقد م1ثق مؤرخ في)08 

ماي)2021)أعطى الس6د)ة)))عبدااله))

للبطاقة ال1طن6ة) )ة)) لع1ينة الحامل)

بالسجل) املسجل  (e39547 ( ( رقم)

التجارية) باملحكمة  (84266 التجاري)

لألصل) الحر  التس6ير  حق  بمراكش 

التجاري الكائن ب تجزئة ماجدة رقم)

املغرب) مراكش  (40000  - 19و20 

للس6د)ة))لال))اجالل بلحسن الحامل)

  ee29394(((ة))للبطاقة ال1طن6ة رقم(

شتنبر) (01 تبتدئ من) سنة  (10 ملدة)

 2031 و1 16) (30 في) تنتهي  و  (2021

مقابل مبلغ شهري)35.000))درهم.
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YG ET ASSOCIES

 ASMA PRIVATE

SCHOOLING
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

YG ET ASSOCIES

165 شارع عبد امل1من 

العمارة B الطابق 3 ، 20000، 

CASABLANCA MAROC

  ASMA PRIVATE SCHOOLING

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي 129 شارع 

الجيش امللكي، زاوية اإلبراه6مي 

اإلدري�سي الطابق التاسع  - 20370 

الدار الب6ضاء  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
504337

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (04
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
 ASMA(:(اإلقتضاء)بمختصر تسم6تها

. PRIVATE SCHOOLING
(* (: بإوجاز) الشركة  غرض 
و التعل6م الخاص لجم6ع) التدريس،)

املست1يات)
استغالل) و  تشك6ل  و  إنشاء،) (*
و) اإلعدادوة  اإلبتدائ6ة،) املدارس 

الثا 1ية)
*)إلخ).

 129 (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
شارع الجيش امللكي،)زاوية اإلبراه6مي)
 20370 (- ( اإلدري�سي الطابق التاسع)

الدار الب6ضاء))املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 ASMA INVEST :  100 الشركة)

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):
 ASMA INVEST الشركة)
129)شارع الجيش امللكي،) عن1ا ه)ا))
الطابق) اإلدري�سي  اإلبراه6مي  زاوية 
التاسع))20370)الدارالب6ضاء)املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
شهرزاد)) شاكري  الس6دة 
ممر بير�سي إقامة رياض) (6 عن1ا ه)ا))
حي) (40 الشقة) (4 الطابق) الفت1ح 
الب6ضاء)) الدار  (20360 املستشف6ات)

املغرب

عن1ا ه)ا)) هشام  سفير  الس6د 

ف6ال رقم) (3 اقامة طماريس أزور أ فا)

الدار الب6ضاء) (27223 ( دار ب1عزة) (3

املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

(- بتاريخ) ( الب6ضاء) بالدار  التجارية 

تحت رقم)-.
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ف6ديسير بسمة شركة دات املسؤول6ة املحدودة دات)

الشريك ال1ح6د

ن.س.م إسكان
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تف1يت حصص

ف6ديسير بسمة شركة دات 

املسؤول6ة املحدودة دات الشريك 

ال1ح6د

تجزئة عثمان ز قة 12 رقم 39-37 

عين الشق الدار الب6ضاء ، 20470، 

الدار الب6ضاء املغرب

ن.س.م إسكان شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي 10 شارع 

الحرية الطابق 3 شقة 6 - 20250 

الدار الب6ضاء  املغرب.

تف1يت حصص
رقم التق66د في السجل التجاري 

.367837

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2021 ماي) (10 في) املؤرخ 

املصادقة على):

تف1يت الس6د))ة))عز الدون))ساد)

أصل) من  اجتماع6ة  حصة  (400

)ة))) الس6د) ( لفائدة) حصة  (1.200

و1نس وراق بتاريخ)10)ماي)2021.

) 6د) محمد) )ة)) الس6د) تف1يت 

من) اجتماع6ة  حصة  (400 القاود)

أصل)1.200)حصة لفائدة))الس6د))ة)))

و1نس وراق بتاريخ)10)ماي)2021.

مبارك مصلح) ( )ة)) تف1يت الس6د)

أصل) من  اجتماع6ة  حصة  (400

)ة))) الس6د) ( لفائدة) حصة  (1.200

و1نس وراق بتاريخ)10)ماي)2021.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم  (

 25 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)779535.

492I

ف6ديسير بسمة شركة دات املسؤول6ة املحدودة دات)

الشريك ال1ح6د

ا.د.س.م

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د

تف1يت حصص

ف6ديسير بسمة شركة دات 

املسؤول6ة املحدودة دات الشريك 

ال1ح6د

تجزئة عثمان ز قة 12 رقم 39-37 

عين الشق الدار الب6ضاء ، 20470، 

الدار الب6ضاء املغرب

ا.د.س.م شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي 175 ز قة 

ب1كراع الطابق 2 رقم 6 ب1رك1ن - 

20040 الدار الب6ضاء  املغرب.

تف1يت حصص

رقم التق66د في السجل التجاري 

.226777

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2021 أبريل) (29 في) املؤرخ 

املصادقة على):

خل6ل)) محمد  )ة)) الس6د) تف1يت 

املكي برادة)100)حصة اجتماع6ة من)

)ة))) الس6د) ( 100)حصة لفائدة) أصل)

أبريل) (29 بتاريخ) ( عبد الرح6م ر�سى)

.2021

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم  (

 19 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)778757.

493I
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fidcc

 GROUPE SCOLAIRE KARLI
PRIVEE

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

fidcc

 BD IBNO TACHAFINE ANGLE

 RUE(SIDATI , RES(AL(FIRDOUS

 IMM(F , ETAGE 4 , N 11، 20350،

CASABLANCA MAROC

 GROUPE SCOLAIRE KARLI

PRIVEE شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي 5 شارع 

دوكسم6د  طابق 1 رقم 2 بينجدوة - 

20000 الدارالب6ضاء   املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

504631

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (18

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

 GROUPE SCOLAIRE KARLI

.PRIVEE

مؤسسة) (: غرض الشركة بإوجاز)

تعل6م6ة خاصة.

شارع) (5 (: عن1ان املقر االجتماعي)
دوكسم6د))طابق)1)رقم)2)بينجدوة)-)

20000)الدارالب6ضاء)))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

1.000.000)درهم،)مقسم كالتالي:

 10.000 ( (: برادة) كريمة  الس6دة 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (
وصفات وم1اطن الشركاء):

عن1ا ه)ا)) برادة  كريمة  الس6دة 
املعاريف) (1 طابق) ( ز قة إبن حزم) (4

20000)الدارالب6ضاء))املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
عن1ا ه)ا)) برادة  كريمة  الس6دة 
املعاريف) (1 طابق) ( ز قة إبن حزم) (4

20000)الدارالب6ضاء))املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
 28 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)780193.
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FIDUCOJ

 STE BOUBKER ET FRERES
PRIVE

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 
الشريك ال1ح6د

تأسيس شركة

FIDUCOJ
 HAY(ERRAZI, N° 42, ، 64550،

JERADA MAROC
 STE BOUBKER ET FRERES
PRIVE شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د
وعن1ان مقرها اإلجتماعي حي 

الف6ضان - 64100 عين بني مطهر 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
37421

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القا 1ن) (2021 مارس) (02
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
 STE (: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BOUBKER ET FRERES PRIVE

امتالك) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

مدرسة لق6ادة الس6ارات).

حي) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 

بني مطهر) عين  (64100 (- الف6ضان)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: الس6د الداودي ب1بكر)

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):

عن1ا ه)ا)) ب1بكر  الداودي  الس6د 

دوار اوالد علي)64100)عين بني مطهر)

املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

عن1ا ه)ا)) ب1بكر  الداودي  الس6د 

دوار اوالد علي)64100)عين بني مطهر)

املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (28 بتاريخ) ( ب1جدة) التجارية 

2021)تحت رقم)1990.

495I

مكتب الجرودي

MOBENAL
إعالن متعدد القرارات

مكتب الجرودي

شارع 18  1 بر رقم 24 الناض1ر ، 

62000، الناض1ر املغرب

MOBENAL «شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة ذات الشريك ال1ح6د»

وعن1ان مقرها االجتماعي: ز قة 

53 دوار اش6خن ب1عرك الناض1ر 

62000 الناض1ر املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»

رقم التق66د في السجل التجاري: 

.16951

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)18)ماي)2021

تم اتخاذ القرارات التال6ة:)

قرار رقم)1:)الذي ونص على ماولي:)
بمقت�سى قرار الشريك ال1ح6د تمت)
الشركة) حسابات  على  املصادقة 

للسنة املال6ة)2020
قرار رقم)2:)الذي ونص على ماولي:)
و) (2020 تح1يل الربح املحقق خالل)
 تاءج السن1ات املاض6ة الى راسمال)
100.000درهم) من) ل6نتقل  الشركة 

الى)500.000درهم.
قرار رقم)3:)الذي ونص على ماولي:)
املنطقة) الى  الشركة  مقر  تح1يل 

الصناع6ة سل1ان الناض1ر
على) ونص  الذي  (:4 رقم) قرار 
زيادة نشاط تغل6ف منتجات) ماولي:)

التنظ6ف)
وتبعا لذلك تم تعدول مقتض6ات)

النظام األسا�سي التال6ة:)
بند رقم)7:)الذي ونص على ماولي:)

الس6د علي امغي�سي)5.000)حصة
على) ونص  الذي  (:4 رقم) بند 
و1جد املقر االجتماعي للشر ة) ماولي:)
باملنطقة الصناع6ة سل1ان الناض1ر

بند رقم)3:)الذي ونص على ماولي:)
استيراد و ت1زيع) (1- (: نشاط الشركة)
العامة,) التغدوة  التنظ6ف,) م1اد 
م1اد التجم6ل,)املماد الشبه ص6دل6ة)
م1اد) تغل6ف  (2- الطب6ة) االجهزة  و 

التنظ6ف
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
ماي) (27 بتاريخ) ( االبتدائ6ة بالناض1ر)

2021)تحت رقم)1082.
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EL KORICHI CONSULTING

)HOUB TRAV. SARL (A.U
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

EL KORICHI CONSULTING
 N60 LOT(I4032 HAY(ALAZHAR

 SB - CASABLANCA ، 20260،
CASABLANCA MAROC

HOUB(TRAV. SARL (A.U)   شركة 
ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د



عدد)5668 - 5)ذو القعدة)1442 )16)و1 16)2021)الجريدة الرسمية   12426

وعن1ان مقرها اإلجتماعي حي 
األزهر رقم 60 تجزئة إ 4032 ط.2 
البر 1�سي الب6ضاء - 20000 الدار 

الب6ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
393981

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2018 وناور) (18
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
 HOUB(:(اإلقتضاء)بمختصر تسم6تها

.  (TRAV. SARL (A.U
أشغال) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

البناء.
حي) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
ط.2  (4032 إ) تجزئة  (60 األزهر رقم)
الدار) (20000 (- الب6ضاء) البر 1�سي 

الب6ضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: العربي) الهب  الس6د 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):
عن1ا ه)ا)) العربي  الهب  الس6د 
دوار لخمامرة عين حرودة املحمد وة)

28830))املحمد وة املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
عن1ا ه)ا)) العربي  الهب  الس6د 
دوار لخمامرة عين حرودة املحمد وة)

28830)املحمدوة املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
 01 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

فبراور)2018)تحت رقم)656074.

497I

FIDUCIAIRE NOUACEUR

BENALLAL MULTI-FFAIRES
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE NOUACEUR
 83-LOT(EL(MADINA 1 N 81
 APP 5 1ER(ETAGE(DEROUA ،
26200، BERRECHID(MAROC
  BENALLAL MULTI-FFAIRES

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 
الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي رقم 30 
ز قة عمر الريفي شقة رقم 1 الطابق 

1 الدار الب6ضاء الدار الب6ضاء 
26200 الدار الب6ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
504871

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (17
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

. BENALLAL MULTI-FFAIRES
تس6ير) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

محطات الخدمات).
 30 رقم) (: عن1ان املقر االجتماعي)
ز قة عمر الريفي شقة رقم)1)الطابق)
الب6ضاء) الدار  الب6ضاء) الدار  (1

26200)الدار الب6ضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
الصبحي)) اللط6ف  عبد  الس6د 
درهم) (100 بق6مة) حصة  (1.000   :

للحصة).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):

الصبحي)) اللط6ف  عبد  الس6د 

دوار اوالد بن عمرو لقبب) عن1ا ه)ا))

ق بن مشيش برش6د))26200)برش6د)

املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

الصبحي) الرح6م  عبد  الس6د 

دوار اوالد بن عمرو لقبب) عن1ا ه)ا))

ق بن مشيش برش6د))26200)برش6د)

املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 31 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)19953.

498I

R H AUDIT COMPTA

BOISSONS
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تف1يت حصص

R H AUDIT COMPTA

 RUE BIR ANZARANE IMM

 SEVILLA(N° 06 TANGER ،

90000، TANGER(MAROC

BOISSONS  شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي 29 ز قة 

عمر إبن العاص الطابق الثالت رقم 

26 - 90000 طنجة املغرب.

تف1يت حصص
رقم التق66د في السجل التجاري 

.97053

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2021 ماي) (07 في) املؤرخ 

املصادقة على):

 MEHDI AL )ة)) الس6د) تف1يت 

BIKR 25)حصة اجتماع6ة من أصل)

100)حصة لفائدة))الس6د))ة))ت1ف6ق))

فاضل بتاريخ)07)ماي)2021.

 ALEJANDRO )ة)) تف1يت الس6د)

حصة) (SOBRINO ACERO 25

حصة) (100 أصل) من  اجتماع6ة 

فاضل) ( ت1ف6ق) )ة)) الس6د) ( لفائدة)

بتاريخ)07)ماي)2021.

 EMANUEL )ة)) الس6د) تف1يت 
حصة) (FERREIRA BARREIRAS 25
حصة) (100 أصل) من  اجتماع6ة 
فاضل) ( ت1ف6ق) )ة)) الس6د) ( لفائدة)

بتاريخ)07)ماي)2021.
 JESUS )ة)) الس6د) تف1يت 
 SoBRINO COGoLLUDO 25
 100 أصل) من  اجتماع6ة  حصة 
ت1ف6ق)) )ة)) الس6د) ( لفائدة) حصة 

فاضل بتاريخ)07)ماي)2021.
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم  (
ماي) (19 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)4614.

499I

IBK Consulting

 ATELIER METALLURGIQUE
OUSAMO FRERES

إعالن متعدد القرارات

IBK Consulting
 Avenue(Al(mouqawama

 Immeuble Yassmine Bloc A
 Etage 6 Bureau 67 ، 80000،

Agadir(Maroc
 ATELIER METALLURGIQUE

OUSAMO FRERES «شركة ذات 
املسؤول6ة املحدودة»

وعن1ان مقرها االجتماعي: شارع 
الدار الب6ضاء رقم 22 تاس6ال 

الدشيرة الجهادوة  - - اكادور املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»

رقم التق66د في السجل التجاري: 
.23403

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)03)ماي)2021

تم اتخاذ القرارات التال6ة:)
قرار رقم)1:)الذي ونص على ماولي:)
الت1ق6ع املشترك للس6د او�سي هشام)

والس6د مبارك ام1�سى
قرار رقم)2:)الذي ونص على ماولي:)
-تح1يل املقر االجتماعي من العن1ان)
رقم)480)التجمع و حي الهدى اكادور)
 22 رقم) الب6ضاء) الدار  شارع  الى 
الدشيرة) تاس6ال  الصناع6ة  املنطقة 

الجهادوة)
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وتبعا لذلك تم تعدول مقتض6ات)
النظام األسا�سي التال6ة:)

بند رقم)4:)الذي ونص على ماولي:)
-تح1يل املقر االجتماعي من العن1ان)
رقم)480)التجمع و حي الهدى اكادور)
 22 رقم) الب6ضاء) الدار  شارع  الى 
تاس6ال الدشيرة) ( املنطقة الصناع6ة)

الجهادوة)
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
ماي) (26 بتاريخ) ( با زكان) االبتدائ6ة 

2021)تحت رقم)1180.

500I

CCJF

ODINSA LOGISTICS
إعالن متعدد القرارات

CCJF
 Bd(la(corniche(Rés(Al(Yacht

 imm(B 5ème(Etg(Casablanca ،
20040، CASABLANCA(MAROC

ODINSA LOGISTICS «شركة ذات 
املسؤول6ة املحدودة ذات الشريك 

ال1ح6د»
وعن1ان مقرها االجتماعي: 21 شارع 

عقبة ابن  افع حي القسم وادي 
الدهب - - الداخلة  املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»

رقم التق66د في السجل التجاري: 
.13107

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)29)أبريل)2021

تم اتخاذ القرارات التال6ة:)
قرار رقم)1:)الذي ونص على ماولي:)
(- الهدف االجتماعي ليشمل:) ت1س6ع 

 قل البضائع للغير
قرار رقم)2:)الذي ونص على ماولي:)

تح6ين القا 1ن السا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعدول مقتض6ات)

النظام األسا�سي التال6ة:)
بند رقم)1:)الذي ونص على ماولي:)

ت1س6ع الهدف االجتماعي
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
 25 بتاريخ) ( االبتدائ6ة ب1ادي الدهب)

ماي)2021)تحت رقم)898/2021.

501I

FIDUCIAIRE FARDI FATIMA SARL AU

AGRO SLIMANI
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

رفع رأسمال الشركة

 FIDUCIAIRE FARDI FATIMA

SARL AU

 LOT(BELFAKIR(ETG 2 APPT 20

 9 MEDIOUNA(CASABLANCA ،

20490، MEDIOUNA(MAROC

AGRO SLIMANI شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي الحي 

الصناعي طريق الكارة مدو1 ة املركز 

الدار الب6ضاء 20490 مدو1 ة 

املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التق66د في السجل التجاري 

.441253

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم) (2021 أبريل) (21 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

من) أي  درهم») (1.080.000»

 1.200.000» إلى) درهم») (120.000»

مقاصة) إجراء) ( (: طريق) عن  درهم»)

مع دو1ن الشركة املحددة املقدار و)

املستحقة.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 18 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)778661.

502I

STE AGEFICO SARL

JOKAL
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تف1يت حصص

STE AGEFICO SARL

12 شارع عمر الخ6ام الطابق الثاني 
رقم 4 ، 90000، طنجة املغرب

JOKAL شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي 12 شارع  

عمر الخ6ام الطابق الثاني رقم 4 - 

90000 طنجة املغرب.

تف1يت حصص
رقم التق66د في السجل التجاري 

.83621
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2021 ماي) (18 في) املؤرخ 

املصادقة على):
تف1يت الس6د))ة))ويل6ام م1ريس16)
حصة) (1.000 سيرفا تيس) كيروس 
حصة) (1.000 أصل) من  اجتماع6ة 
رومان) سانشيز  )ة)) الس6د) ( لفائدة)

ب6درو ج1�سي بتاريخ)18)ماي)2021.
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم  (
ماي) (27 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)242780.

503I

عبد الرحمان اعب6بي

GASMITRAD
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

عبد الرحمان اعب6بي
عمارة 3 الطابق 3الشقة 7 بني 

مك6لد مكناس ، 50000، مكناس 
املغرب

GASMITRAD شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي رقم 90 
تجزئة األ دلس الزه1ة, مكناس - 

50000  مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
52557

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 وناور) (26
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.GASMITRAD

أشغال) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

مختلفة أو البناء).
 90 رقم) (: عن1ان املقر االجتماعي)

(- مكناس) الزه1ة,) األ دلس  تجزئة 

50000))مكناس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

الس6د عبدالعظ6م كاسمي))))))))))))):))

درهم) (100 بق6مة) حصة  (1.000

للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):

كاسمي)) عبدالعظ6م  الس6د 
محمد) شارع  (10 رقم) عن1ا ه)ا))

الرش6دوة) (52000 الجرف) الخامس 

املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

كاسمي)) عبدالعظ6م  الس6د 
محمد) شارع  (10 رقم) عن1ا ه)ا))

الرش6دوة) (52000 الجرف) الخامس 

املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

مارس) (05 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

2021)تحت رقم)1196.

504I

BCBEL

SYM BUILDING
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

حل شركة

BCBEL

 625Bd. Mohammed(V 2ème

 étage(bureau(N°32 ، 20310،

Casablanca Maroc

SYM BUILDING شركة ذات 
املسؤول6ة املحدودة)في ط1ر 

التصف6ة)

وعن1ان مقرها اإلجتماعي 625 

شارع محمد الخامس الطابق الثاني 

املكتب 32 - 20310 الدارالب6ضاء 

املغرب.
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حل شركة
رقم التق66د في السجل التجاري 

.423297

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) (2021 ماي) (10 في) املؤرخ 

 SYM(شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

 10.000 BUILDING))مبلغ رأسمالها)

 625 درهم وعن1ان مقرها اإلجتماعي)

شارع محمد الخامس الطابق الثاني)

الدارالب6ضاء) (20310  -  32 املكتب)

سابقة) تصف6ة  (: ل) املغرب  ت6جة 

ألوانها..

و حدد مقر التصف6ة ب)625)شارع)

محمد الخامس الطابق الثاني املكتب)

32  - 20310)الدارالب6ضاء)املغرب.)

و عين:

و) نغشاوي  ( سف6ان) الس6د)ة))

عن1ا ه)ا))تجزئة رياض السالم بل1ك)

A)رقم)107  28830)املحمدوة املغرب)

كمصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخ1لة  الصالح6ات  على 

و) العق1د  تبل6غ  محل  و  املخابرة 

ال1ثائق املتعلقة بالتصف6ة):)-

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 01 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

و1 16)2021)تحت رقم)780646.

505I

STE YL PARAMEDICAL

YL PARAMEDICAL
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

STE YL PARAMEDICAL

املتجر رقم 4 عمارة 2 املجد 1 

ويسالن ، 50045، مكناس املغرب

YL PARAMEDICAL شركة ذات 

مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي املتجر 4 

عمارة 2 املجد 1 ويسالن 50045 

مكناس - 50045 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

53275

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (20

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

 YL (: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PARAMEDICAL

غرض الشركة بإوجاز):)تاجر م1اد)

التجم6ل و م1اد شبه ص6دل6ة

أشغال مختلفة

املتاجرة.

املتجر) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 

 50045 ويسالن) (1 املجد) (2 عمارة) (4

مكناس)-)50045)مكناس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: الس6د و1سف لحرازلي)

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):

الس6د و1سف لحرازلي عن1ا ه)ا))
ز قة) (13 درب) (05 رقم) النصر  حي 

مكناس) (50045 ويسالن) أسفي 

املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

الس6د و1سف لحرازلي عن1ا ه)ا))
ز قة) (13 درب) (05 رقم) النصر  حي 

مكناس) (50045 ويسالن) أسفي 

املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (19 بتاريخ) ( بمكناس) التجارية 

2021)تحت رقم)2475.

506I

FIDUNEL

ZFA ARQUITECTURA
إعالن متعدد القرارات

FIDUNEL

57 ز قة عبد الكريم الدو1ري 

الطابق 3 رقم 6  الدار الب6ضاء ، 

20000، الدار الب6ضاء املغرب

ZFA ARQUITECTURA «شركة 

ذات املسؤول6ة املحدودة ذات 

الشريك ال1ح6د»

وعن1ان مقرها االجتماعي: زاوية 

محج اللة ال6اق1ت و ز قة العرعار 

اقامة غاليس العمارة 9 الطابق 4 

الشقة 17 - 20000 الدار الب6ضاء 

املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»

رقم التق66د في السجل التجاري: 

.488833

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)17)ماي)2021

تم اتخاذ القرارات التال6ة:)

قرار رقم)1:)الذي ونص على ماولي:)

من) للشركة  االجتماعي  املقر  تح1يل 

ز قة) و  ال6اق1ت  اللة  محج  زاوية 

 9 العمارة) غاليس  اقامة  العرعار 

الطابق)4)الشقة)17)الدارالب6ضاء.))الى)

إقامة شكر ز قة اس1ان)))ز قة ل1بنس)

سابقا)))الطابق الخامس الشقة)10،)

حي الجيرو د))الدارالب6ضاء.

قرار رقم)2:)الذي ونص على ماولي:)

تغ6ير القا 1ن االسا�سي للشركة)

وتبعا لذلك تم تعدول مقتض6ات)

النظام األسا�سي التال6ة:)

بند رقم)4:)الذي ونص على ماولي:)

الى) للشركة  االجتماعي  املقر  تح1يل 

إقامة شكر ز قة اس1ان)))ز قة ل1بنس)

سابقا)))الطابق الخامس الشقة)10،)

حي الجيرو د))الدارالب6ضاء.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 31 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)780373.

507I

STE AGEFICO SARL

JOKAL

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د

تع6ين مسير جدود للشركة

STE AGEFICO SARL

12 شارع عمر الخ6ام الطابق الثاني 

رقم 4 ، 90000، طنجة املغرب

JOKAL  شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي 12 شارع  

عمر الخ6ام الطابق الثاني رقم 4 - 

90000 طنجة املغرب.

تع6ين مسير جدود للشركة

رقم التق66د في السجل التجاري 

.83621

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تع6ين) تم  (2021 ماي) (18 في) املؤرخ 

مسير جدود للشركة الس6د)ة))ب6درو)

ج1�سي سانشيز رومان كمسير وح6د

تبعا لقب1ل استقالة املسير.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (27 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)242780.

508I

ste FIDOKOM sarl au

 TRANSPORT JOUHRI ET

BOUABDELLAH

شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

ste FIDOKOM sarl au

 N°163 rue(dakhla(hay(el(amal

 selouane(nador ، 62700، Nador

Maroc

 TRANSPORT JOUHRI ET

BOUABDELLAH شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

قاسمي رقم 61 اكل6م - 63250 

بركان املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 
املحدودة 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
7813

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (12
املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)
 TRANSPORT JOUHRI ET

.BOUABDELLAH
:) قل) بإوجاز) الشركة  غرض 
االستيراد) املرفقة/) غير  البضائع 

والتصدور.
تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
قاسمي رقم)61)اكل6م)-)63250)بركان)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 200 ( (: الس6د ب1عبد هللا محمد)

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
 250 ( (: ملن1ر) الج1هري  الس6د 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
 200 ( (: الس6د ب1عبد هللا احمد)

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
 250 ( (: محمد) الج1هري  الس6د 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
 100 ( (: الس6دة ب1عبد هللا زهيرة)

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):
الس6د ب1عبد هللا محمد عن1ا ه)ا))
بركان) (63250 ( اكل6م) (11 رقم) (3 حي)

املغرب.
عن1ا ه)ا)) ملن1ر  الج1هري  الس6د 
 63250 اكل6م) قاسمي  حي  (29 رقم)

بركان املغرب.
الس6د ب1عبد هللا احمد عن1ا ه)ا))
بركان) (63250 ( اكل6م) (11 رقم) (3 حي)

املغرب.

الس6د الج1هري محمد عن1ا ه)ا))
 63250 اكل6م) قاسمي  حي  (57 رقم)

بركان املغرب.
الس6دة ب1عبد هللا زهيرة عن1ا ه)ا))
بركان) (63250 ( اكل6م) (11 رقم) (3 حي)

املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
الس6د ب1عبد هللا محمد عن1ا ه)ا))
بركان)) (63250 ( اكل6م) (11 رقم) (3 حي)

املغرب
عن1ا ه)ا)) ملن1ر  الج1هري  الس6د 
 63250 اكل6م) قاسمي  حي  (29 رقم)

بركان املغرب
الس6دة ب1راراش سم6ة عن1ا ه)ا))
 63250 اكل6م) (80 رقم) قاسمي  حي 

بركان املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
ماي) (30 بتاريخ) ( ببركان) االبتدائ6ة 

2021)تحت رقم)300.
509I

ADEV Consulting sarl

ATTAYSIR PARKING
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

ADEV Consulting sarl
 Route(de(Tanger(km 5 ، 93000،

TETOUAN MAROC
ATTAYSIR PARKING شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة
وعن1ان مقرها اإلجتماعي طريق 
بكارة املحادوة  لدار العجزة امللك 
املسمى الخمال6ة 2 املحل املدع1 

س6دي ودار رقم  36/ 50  - 92000 
العرائش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 
املحدودة 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
6207

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (18
املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ATTAYSIR PARKING

تدبير) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

مست1دعات) و  م1اقف  تس6ير  و 

الس6ارات.

املعد 6ة) الخردة  شراء) و  ب6ع 

وقطع) النارية  والدراجات  للمركبات 

الغ6ار املستعملة بشكل عام.

الزيت) وتغ6ير  امل6كا 6ك  خدمات 

الخدمات) وجم6ع  (، والغس6ل) (،

للمركبات) األخرى  املساعدة 

والدراجات النارية..

طريق) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 

امللك) العجزة  لدار  ( املحادوة) بكارة 

املدع1) املحل  (2 الخمال6ة) املسمى 

 92000 -   50 /36 ( س6دي ودار رقم)

العرائش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

الس6د محمد بن الشريف):))400 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

 300 ( (: الن1ر) صابرين  الس6دة 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

 300 ( (: الن1ر) ص1ف6ا  الس6دة 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):

الشريف)) بن  محمد  الس6د 
اإل بعاث)) تجزئة  (85 رقم) عن1ا ه)ا))

92000)العرائش املغرب.

الس6دة صابرين الن1ر عن1ا ه)ا))

 75 رقم) ال1ل6د  إبن  خالد  شارع 

92000)العرائش املغرب.

عن1ا ه)ا)) الن1ر  ص1ف6ا  الس6دة 

 75 رقم) ال1ل6د  إبن  خالد  شارع 

92000)العرائش املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

الشريف) بن  محمد  الس6د 
اإل بعاث)) تجزئة  (85 رقم) عن1ا ه)ا))

92000)العرائش املغرب

الس6دة نع6مة حمدون عن1ا ه)ا))
 39 ( رقم) ( الزياني) القاسم  اب1  ز قة 

92000)العرائش املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
ماي) (28 بتاريخ) ( االبتدائ6ة بالعرائش)

2021)تحت رقم)382.

510I

REVISCONTROLE

SOCIETE DAROUNA
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

خفض رأسمال الشركة

REVISCONTROLE
 RESIDENCE(LE(JOYAU 4 -  -

 RUE IBNOU AL MOUAATAZ
 20300 BELVEDERE، 20300،

casablanca MAROC
SOCIETE DAROUNA شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة
وعن1ان مقرها اإلجتماعي 36 ز قة 
ل6ل الدار الب6ضاء - 20300 الدار 

الب6ضاء املغرب.
خفض رأسمال الشركة

رقم التق66د في السجل التجاري 
.109479

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) (2021 مارس) (22 في) املؤرخ 
بمبلغ) الشركة  رأسمال  خفض 
أي) درهم») (5.160.000.000» قدره)
إلى) درهم») (34.400.000,00» من)
عن طريق) درهم») (29.240.000,00»

:)تخف6ض عدد))األسهم.
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
 20 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)779030.

511I

La(terrasse(des(roses(cafe

La terrasse des roses café 
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

La(terrasse(des(roses(cafe
200 ز قة بريير إقامة السن1�سي 

املعاريف ، 20000، الدار الب6ضاء 
املغرب
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 La(terrasse(des(roses(café  شركة 
ذات املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي ف ب 155 
املنطقة الحضرية الجدودة الهراويين 

- 20000 الدار الب6ضاء  املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

504367
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (01
املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
 La ( (: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

. terrasse(des(roses(café
غرض الشركة بإوجاز):)مقهى.

عن1ان املقر االجتماعي):)ف ب)155 
املنطقة الحضرية الجدودة الهراويين)

- 20000)الدار الب6ضاء))املغرب).
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
الس6د ج1اد بجكن)):))600)حصة)

بق6مة)60.000)درهم للحصة).
 400 ( (: ( الس6دة نع6مة املك6لدي)
حصة بق6مة)40.000)درهم للحصة).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):
عن1ا ه)ا))) ( بجكن) ج1اد  الس6د 
السن1�سي) إقامة  بريير  ز قة  (200
الب6ضاء)) الدار  (20000 املعاريف)

املغرب).
املك6لدي)) نع6مة  الس6دة 
إقامة) بريير  ز قة  (200 عن1ا ه)ا))
الدار) (20000 املعاريف) السن1�سي 

الب6ضاء))املغرب).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
عن1ا ه)ا)) ( بجكن) ج1اد  الس6د 
السن1�سي) إقامة  بريير  ز قة  (200
الب6ضاء)) الدار  (20000 املعاريف)

املغرب)

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
 26 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)779955.

512I

N2M CONSEIL-SARL

GOOD ZAR
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

N2M CONSEIL-SARL
 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2
 ETAGE(N 4 ، 62000، NADOR

MAROC
GOOD ZAR شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د
وعن1ان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
العمران 2 رقم 2535 سل1ان - 

62000 الناظ1ر املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
22225

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (21
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
 GOOD(:(اإلقتضاء)بمختصر تسم6تها

.ZAR
ب6ع) (- (: بإوجاز) الشركة  غرض 

االملن16م و االون1كس.
تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
(- سل1ان) (2535 رقم) (2 العمران)

62000)الناظ1ر املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
الس6د زري1ح عبد املنعم):))1.000 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):

املنعم) عبد  زري1ح  الس6د 

 273 رقم) ص1 اص6د  حي  عن1ا ه)ا))

سل1ان)62000)الناظ1ر املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

املنعم) عبد  زري1ح  الس6د 

 273 رقم) ص1 اص6د  حي  عن1ا ه)ا))

سل1ان)62000)الناظ1ر املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (27 بتاريخ) ( االبتدائ6ة بالناض1ر)

2021)تحت رقم)1088.

513I

مستأمنة فيسكاك1م

CASH 1561
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
حل شركة

مستأمنة فيسكاك1م
رقم 25، ز قة املستشفى، ، 25350، 

وادي زم املغرب

CASH 1561 شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د)في 

ط1ر التصف6ة)

وعن1ان مقرها اإلجتماعي الرقم 171 
ز قة الصناعة - 25350 وادي زم 

املغرب.

حل شركة
رقم التق66د في السجل التجاري 

.361

ال1ح6د)) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر حل) (2014 وناور) (27 املؤرخ في)

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات)

)مبلغ) (CASH 1561 الشريك ال1ح6د)
وعن1ان) درهم  (10.000 رأسمالها)
ز قة) (171 الرقم) اإلجتماعي  مقرها 

وادي زم املغرب) (25350 (- الصناعة)

غرض) تحق6ق  عدم  (: ل)  ت6جة 

الشركة.

الرقم) ب  التصف6ة  مقر  حدد  و 
)وادي) (25350 (- 171)ز قة الصناعة)

زم املغرب.)

و عين:
و) املسع1دي  ( كمال) الس6د)ة))
دار) (16 الز قة) (17 الرقم) عن1ا ه)ا))
ض1)25350)وادي زم املغرب كمصفي)

)ة))للشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند  (
املخ1لة) الصالح6ات  على  املفروضة 
تبل6غ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العق1د و ال1ثائق املتعلقة بالتصف6ة)
171)ز قة الصناعة وادي زم) :)الرقم)

املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
االبتدائ6ة ب1ادي زم))بتاريخ)01)و1 16)

2021)تحت رقم)34/2021.
514I

LE PREMIER CONSEIL

T.P PERFORMANCES
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE(IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC
T.P PERFORMANCES شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة
وعن1ان مقرها اإلجتماعي الطابق 
االر�سي والطابق األول رياض تاركة 

رقم 22 املنارة مراكش 40000 
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 
املحدودة 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
115145

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (20
املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
 T.P (: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PERFORMANCES
غرض الشركة بإوجاز):)*أعمال أو)

إنشاءات متن1عة))مقاول).
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*أعمال الته6ئة والترص6ف

*)اعمال الصرف الصحي
*اعمال الطرق

*تأجير معدات البناء

للبضائع  6ابة عن) البري  *النقل 

اآلخرين.

الطابق) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 

تاركة) رياض  األول  والطابق  االر�سي 
 40000 مراكش) املنارة  (22 رقم)

مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

300)حصة) ( (: الس6د جمال اسني)

بق6مة)100)درهم للحصة).

الس6د محمد اسني):))300)حصة)

بق6مة)100)درهم للحصة).

 400 ( (: الق1س) محمد  الس6د 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):

عن1ا ه)ا)) اسني  جمال  الس6د 

اقامة الل6م1ن رقم)52)تاركة)40000 

مراكش املغرب.

عن1ا ه)ا)) اسني  محمد  الس6د 

تاركة)) (362 رقم) املصم1دي  تجزئة 

40000)مراكش املغرب.

عن1ا ه)ا)) الق1س  محمد  الس6د 

مراكش) (40000  825 حي تاركة رقم)

املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

عن1ا ه)ا)) اسني  جمال  الس6د 

اقامة الل6م1ن رقم)52)تاركة)40000 

مراكش املغرب

عن1ا ه)ا)) الق1س  محمد  الس6د 

مراكش) (40000  825 حي تاركة رقم)

املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (24 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2021)تحت رقم)124277.
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AL HISBA FISC  

فضاء الياسمين
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

AL HISBA FISC

 AMAL 4 RUE 55  2EME

ETAGE(N° 6 SIDI(BERNOUSSI-

 CASABLANCA ، 20600،

CASABLANCA MAROC

فضاء ال6اسمين شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي 67 ز قة 

عزيز بالل الطابق الثاني الرقم 3 

املعاريف - 20330 الدار الب6ضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 

رقم التق66د في السجل التجاري : 

504867

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (10

املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

فضاء) (: بمختصر تسم6تها) اإلقتضاء)

ال6اسمين.

ض6عة) (- (: غرض الشركة بإوجاز)

ب6داغ1ج6ة.

مجمع س6احي أللعاب األطفال) (-

وبركة) وشرفة  مطعم  الى  باالظافة 

، ادي لألطفال) ،غرفة شاي) سباحة)

،دار ض6افة وقاعة حفالت)؛

عم1ما كل العمل6ات التجارية،) (-

املنق1لة) غير  او  املنق1لة  املال6ة 

مباشرة) غير  أو  مباشرة  املرتبطة 

بالهدف املذك1ر أعاله و التي تساهم)

في تنم6ة الشركة.

ز قة) (67 (: عن1ان املقر االجتماعي)

 3 الرقم) الثاني  الطابق  بالل  عزيز 

الب6ضاء) الدار  (20330 (- املعاريف)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

1.500.000)درهم،)مقسم كالتالي:

 3.000 ( (: حم6د) سب6ل  الس6د 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

 3.000 ( (: محمد) سب6ل  الس6د 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

 3.000 ( (: الس6د السل6ماني او1ب)

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

)الس6د فض1ل احمد):)أرض عارية))

بق6مة)300.000)درهم.

أرض) (: ب1شع6ب) فض1ل  الس6د 

عارية بق6مة)300.000)درهم.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وصفات وم1اطن الشركاء):

عن1ا ه)ا)) احمد  فض1ل  الس6د 

الدروة) (221 الرقم) الن1ر  تجزئة 

26202)برش6د املغرب.

الس6د فض1ل ب1شع6ب عن1ا ه)ا))

الدروة) (221 الرقم) الن1ر  تجزئة 

26202)برش6د املغرب.

عن1ا ه)ا)) حم6د  سب6ل  الس6د 

شارع بغداد عمارة)4)طابق)2)شقة)5 

كتب6ة)20470)الدار الب6ضاء)املغرب.

عن1ا ه)ا)) محمد  سب6ل  الس6د 

الثاني) الشطر  الدروة  منازل  (242

الدروة)26202)برش6د املغرب.

الس6د السل6ماني او1ب عن1ا ه)ا))

 26202 تعاو 6ة الشباب الدروة) (71

برش6د املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء)

وم1اطن مسيري الشركة:

عن1ا ه)ا)) احمد  فض1ل  الس6د 

الدروة) (221 الرقم) الن1ر  تجزئة 

26202)برش6د املغرب

الس6د السل6ماني او1ب عن1ا ه)ا))

 26202 تعاو 6ة الشباب الدروة) (71

برش6د املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 31 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)780436.

516I

مستأمنة فيسكاك1م

 HICHAM WORLD
BUSINESS

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
حل شركة

مستأمنة فيسكاك1م
رقم 25، ز قة املستشفى، ، 25350، 

وادي زم املغرب

 HICHAM WORLD BUSINESS

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د)في ط1ر التصف6ة)

وعن1ان مقرها اإلجتماعي الرقم 25 
ز قة املستشفى  - 25350 وادي زم  

املغرب.

حل شركة
رقم التق66د في السجل التجاري 

.781

ال1ح6د)) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر حل) (2021 ماي) (27 في) املؤرخ 

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات)

 HICHAM WORLD(الشريك ال1ح6د

 80.000 مبلغ رأسمالها) ( (BUSINESS

درهم وعن1ان مقرها اإلجتماعي الرقم)
وادي) (25350 (- ( ز قة املستشفى) (25
عدم تحق6ق) (: املغرب  ت6جة ل) ( زم)

غرض الشركة.

و حدد مقر التصف6ة ب الرقم)25 
وادي زم)) (25350 (- ( ز قة املستشفى)

املغرب.)

و عين:

و) اصبان  ( هشام) الس6د)ة))
15)ز قة بني حسان) الرقم) عن1ا ه)ا))

25350))وادي زم املغرب كمصفي))ة))

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخ1لة  الصالح6ات  على 

و) العق1د  تبل6غ  محل  و  املخابرة 

الرقم) (: بالتصف6ة) املتعلقة  ال1ثائق 
25)ز قة املستشفى وادي زم املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

االبتدائ6ة ب1ادي زم))بتاريخ)01)و1 16)

2021)تحت رقم)33/2021.

517I
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مقاولة في الحسابات

Sté Lachkar M.D.F SARL
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تغ6ير نشاط الشركة

مقاولة في الحسابات

32 شارع محمد الخامس الحس6مة 

ص.. ب 334، 32000، الحس6مة 

املغرب

Sté Lachkar M.D.F SARL شركة 

ذات املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها االجتماعي مركز 

إساكن اساكن الحس6مة 32302 

الحس6مة املغرب.

تغ6ير نشاط الشركة

رقم التق66د في السجل التجاري 63.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تغ6ير) تم  (2021 ماي) (03 في) املؤرخ 

امل1اد) «*تاجر  من) الشركة  نشاط 

الغذائ6ة بالتجزئة والجملة

واالسمنت) البناء) م1اد  *ب6ع 

بالجملة))

البضائع) «* قل  إلى) *التفاوض»)

لحساب الغير)

واالسمنت) البناء) م1اد  *ب6ع 

بالجملة)

*التفاوض».

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 01 بتاريخ) ( بتارجيست) االبتدائ6ة 

و1 16)2021)تحت رقم)13/2021.

518I

STE BUR TRAITEMENT COMPTABLE SARL

 STE AHAWZI  SANITAIRE

SARL
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

 STE BUR TRAITEMENT

COMPTABLE SARL

 HAY AIT AZZA TARGUISTA AL

 HOCIEMA، 92500، TARGUIST

MAROC

 STE(AHAWZI  SANITAIRE(SARL

شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي شارع  

الشي6خ  بالعربي  العل1ي  رقم 13 

تط1ان 93000 تط1ان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

29509

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (19

املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

 STE (: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AHAWZI  SANITAIRE SARL

تق1م) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

الكهربائي) الترك6ب  بأعمال  الشركة 

والسباكة وكل الحرف املرتبطة بها..

شارع)) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
 13 رقم) ( العل1ي) ( بالعربي) ( الشي6خ)

تط1ان)93000)تط1ان املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 600 ( (: ( الس6د الع6ا�سي اح1زي)

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

 400 ( (: اح1زي) ( محمد) الس6د 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

 600 (: ( الس6د الع6ا�سي اح1زي) (

بق6مة)100)درهم.

 400 (: اح1زي) ( محمد) الس6د 

بق6مة)100)درهم.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وصفات وم1اطن الشركاء):

الس6د الع6ا�سي اح1زي عن1ا ه)ا))
شارع باالحمر ز قة))15)درب)-ب-)رقم)

03)-)تط1ان)93000)تط1ان املغرب.

اح1زي عن1ا ه)ا)) ( الس6د محمد)
شارع باالحمر ز قة))15)درب)-ب-)رقم)

03)-)تط1ان)93000)تط1ان املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

الس6د الع6ا�سي اح1زي عن1ا ه)ا))
شارع باالحمر ز قة))15)درب)-ب-)رقم)

03)-)تط1ان)93000)تط1ان املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
ماي) (26 بتاريخ) ( بتط1ان) االبتدائ6ة 

2021)تحت رقم)320/21.
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GENIE MANAGEMENT  CONSULTING

 COMPONENTES
 DE AUTOMOCION

MARROQUIES
إعالن متعدد القرارات

  GENIE MANAGEMENT
CONSULTING

 Boulevard,  Al(Qods, Lot(Al 157
 Majd, 1er(Etage, Appart(N°6, BP
 64, Aouama – Tanger، 90000،

TANGER MAROC
 COMPONENTES DE

 AUTOMOCION MARROQUIES
«شركة ذات املسؤول6ة املحدودة»

وعن1ان مقرها االجتماعي: املنطقة 
الحرة للتصدور مجمع 13 تجزئة 5 
الطابق االر�سي  - - طنجة املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التق66د في السجل التجاري: 

.40203
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)24)وناور)2020
تم اتخاذ القرارات التال6ة:)

قرار رقم)1:)الذي ونص على ماولي:)
رفع راسمال الشركة

قرار رقم)2:)الذي ونص على ماولي:)
تح1يل املقر الرئي�سي للشركة

وتبعا لذلك تم تعدول مقتض6ات)
النظام األسا�سي التال6ة:)

بند رقم)6:)الذي ونص على ماولي:)
رفع راسمال الشركة من)1.426.000 
و1رو اي بزيادة) (3.145.000 و1رو الى)

1.719.000)و1رو.
بند رقم)4:)الذي ونص على ماولي:)
تح1يل مقر الشركة الى العن1ان التالي)
 51 املنطقة الحرة للتصدور مجمع) (;

تجزئة)3.طنجة

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

فبراور) (11 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2020)تحت رقم)1353.

520I

STE ANGLE DE GESTION SARL

JS IMPORT EXPORT
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

STE ANGLE DE GESTION SARL

شارع أحمد الحريزي تجزئة 

التمسماني رقم 6 اقامة باريس- أ 

تط1ان ، 93000، تط1ان املغرب

JS IMPORT EXPORT شركة ذات 

مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي الشقة 

الكائنة بالطابق األول بامللك املسمى 
أم6نة ل1كس -2 16 بس6دي املنظري 

عين مل1ل طاب1لة - 93000  تط1ان 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

29535

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (20

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

 JS (: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.IMPORT EXPORT

تجارة) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

الجملة للمعدات واألدوات وامل1اد من)

جم6ع أ 1اع البناء)؛

-)شراء)وب6ع معدات البناء

-)استيراد وتصدور معدات البناء

الجاهزة) املنس1جات  استيراد  (-

لالرتداء)من جم6ع األ 1اع..
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الشقة) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
الكائنة بالطابق األول بامللك املسمى)
-2 16)بس6دي املنظري) أم6نة ل1كس)
تط1ان) ( (93000 (- عين مل1ل طاب1لة)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: الس6د أسامة الحمدي)

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):
الس6د أسامة الحمدي عن1ا ه)ا))
 301 الشقة) (02 رقم) اسمير  ج1هرة 

93200))املض6ق املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
الس6د أسامة الحمدي عن1ا ه)ا))
 301 الشقة) (02 رقم) اسمير  ج1هرة 

93200)املض6ق املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
ماي) (31 بتاريخ) ( بتط1ان) االبتدائ6ة 

2021)تحت رقم)1280.

521I

HAKAMA SERVICES

حكامة سيرفيس
إعالن متعدد القرارات

HAKAMA SERVICES
Bd(Mohamed(V(rés.BOVAPES-
 BUILDING-Tanger ، 90000،

Ville Maroc
حكامة سيرفيس «شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة»
وعن1ان مقرها االجتماعي:  ب1لفار 
محمد الخامس,اقامة ب1فابيس 

ب6لدونغ,الطابق 6,رقم 37 طنجة   - 
90000 طنجة املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التق66د في السجل التجاري: 

.70273
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)19)فبراور)2021
تم اتخاذ القرارات التال6ة:)

قرار رقم)1:)الذي ونص على ماولي:)

تف1يت حصص

قرار رقم)2:)الذي ونص على ماولي:)

تغ6ير مسير الشركة

وتبعا لذلك تم تعدول مقتض6ات)

النظام األسا�سي التال6ة:)

بند رقم)1:)الذي ونص على ماولي:)

الت6جاني) ب1لعيش  محمد  الس6د 

حصة لصالح الس6دة) (2250 و1فت)

محمد) االدري�سي.الس6د  سم6ة 

ب1لعيش الت6جاني و1فت)4500)حصة)

االدري�سي. سم6ة  الس6دة  لصالح 

الت6جاني) ب1لعيش  محسن  الس6د 

الس6د) لصالح  حصة  (1500 و1فت)

حك6م الرحم1ني

على) ونص  الذي  (:2 رقم) بند 

محسن) الس6د  تع6ين  ماولي:)

الت6جاني مسير مشترك مع) ب1لعيش 

غير) ملدة  الرحم1ني  حك6م  الس6د 

محددة,باالضافة الى دلك,)تست1جب)

للمسيرون) املشترك  الت1ق6ع  الشركة 

املشاركين على كافة أعمالها ووثائقها)

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

أبريل) (05 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)241078.

522I

nabiq(mohammed

faid electro

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د

تأسيس شركة

nabiq(mohammed

 hay(elwafa(bloc 1 n 61 ، 23000،

beni mellal MAROC

faid(electro شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

العثما 6ة الحي االداري الطابق 

الثالت  - 23000 بني مالل املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 

11561

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (21

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

 faid (: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.electro

تاجر) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

أجهزة بالجملة)/)تاجر)/)تاجر استيراد)

وتصدور.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 

الطابق) االداري  الحي  العثما 6ة 

الثالت))-)23000)بني مالل املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

الس6د فاود سع6د):))1.000)حصة)

بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):

حي) الس6د فاود سع6د عن1ا ه)ا))

 50 رقم) ز قة28) الخطاب  ابن  عمر 

20400)الدارالب6ضاء)املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

حي) الس6د فاود سع6د عن1ا ه)ا))

 50 رقم) ز قة28) الخطاب  ابن  عمر 

20400)الدارالب6ضاء)املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

االبتدائ6ة ببني مالل))بتاريخ)01)و1 16)

2021)تحت رقم)622.

523I

FOUZMEDIA

 SOCIETE EL KOUACH
TRAVAUX

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 
الشريك ال1ح6د

تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
 SOCIETE EL KOUACH

TRAVAUX شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د
وعن1ان مقرها اإلجتماعي ز قة 

هارون الرش6د إقامة فردوس رقم 3 
م6م1زا - 14000 القن6طرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
60623

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (11
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)
.SOCIETE EL KOUACH TRAVAUX
غرض الشركة بإوجاز):)ب6ع الزل6ج)

والفاوا ص والرخام
املختلفة) األشغال  في  مقاول 

وأشغال البناء.
ز قة) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
 3 هارون الرش6د إقامة فردوس رقم)

م6م1زا)-)14000)القن6طرة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):
عن1ا ه)ا)) الك1اش  رش6د  الس6د 
 14000 املكرن) عامر  اوالد  قرية 

القن6طرة املغرب.
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والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (
وم1اطن مسيري الشركة:

عن1ا ه)ا)) الك1اش  رش6د  الس6د 
 14000 املكرن) عامر  اوالد  قرية 

القن6طرة املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
18)ماي) االبتدائ6ة بالقن6طرة))بتاريخ)

2021)تحت رقم)-.

524I

CGID

لرتستا بول
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

CGID
 67RUE(AZIZ(BELLAL 2EME
 ETG(N°3 MAARIF ، 20000،

CASABLANCA MAROC
لرتستا ب1ل شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة
وعن1ان مقرها اإلجتماعي 479 

تجزئة  الحاج الفاتح الطابق السفلي 
الدار الب6ضاء - 20000 الدار 

الب6ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

504517
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (27
املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
:)لرتستا) اإلقتضاء)بمختصر تسم6تها)

ب1ل.
و) مقهى  (: بإوجاز) الشركة  غرض 

سناك.
 479 (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
تجزئة))الحاج الفاتح الطابق السفلي)
الدار الب6ضاء)-)20000)الدار الب6ضاء)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: الس6د نعناع مصطفى)

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

 1000 (: نعناع مصطفى) الس6د  (

بق6مة)100)درهم.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وصفات وم1اطن الشركاء):

الس6د نعناع مصطفى عن1ا ه)ا))

 VIA LUIGI CARDONA 22

 NIBIONNO LECCO  20100

.ITALIE ITALIE

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

الس6د نعناع مصطفى عن1ا ه)ا))

 VIA LUIGI CARDONA 22

 NIBIONNO LECCO  20100

ITALIE ITALIE

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 27 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)780044.

525I

SOCIETE BEMAFI

SOCIETE SAID AZROU
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

SOCIETE BEMAFI
رقم 32 الطابق الثالت شارع الحسن 

الثاني أحداف أزرو ، 53100، أزرو 

املغرب

SOCIETE SAID AZROU شركة 

ذات املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي اوت م1�سى 

عدي مركز بن الصم6م - 53100 

ازرو املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

1553

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (04

املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOCIETE SAID AZROU

:) قل) بإوجاز) الشركة  غرض 

فرن)) تجارة الف1اكه,) (, البضائع للغير)

يعمل على تشغ6ل واحد أو أكثر من)

األفران.

اوت) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 

(- الصم6م) بن  مركز  عدي  م1�سى 

53100)ازرو املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (500 ( (: ب6ا سع6د) الس6د 

بق6مة)100)درهم للحصة).

 500 ( (: فاطمة) صا�سي  الس6دة 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):

رقم) عن1ا ه)ا)) سع6د  ب6ا  الس6د 

 53100 حي بام أحداف) (6 ز قة) (35

ازرو املغرب.

الس6دة صا�سي فاطمة عن1ا ه)ا))

اوت م1�سى عدي بن الصم6م)53100 

ازرو املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

الس6دة صا�سي فاطمة عن1ا ه)ا))

اوت م1�سى عدي بن الصم6م)53100 

ازرو املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

و1 16) (01 بتاريخ) ( بازرو) االبتدائ6ة 

2021)تحت رقم)201.

526I

HUMADEV

HUMADEV
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

حل شركة

HUMADEV

 RES(EZZAHRA(IMM 8

 TRANCHE 3 ETG 3 N°16

 BOUSKOURA-CASABLANCA ،

20000، الدار الب6ضاء املغرب

HUMADEV شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة)في ط1ر التصف6ة)

وعن1ان مقرها اإلجتماعي اقامة 

الزهراء عمارة 08 شطر 3 طابق 

3 رقم 16 ب1سك1رة الدار الب6ضاء 

- 27182 ب1سك1رة الدار الب6ضاء 

املغرب.

حل شركة
رقم التق66د في السجل التجاري 

.363835

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) (2021 أبريل) (23 املؤرخ في)

املحدودة) املسؤول6ة  ذات  شركة 

HUMADEV))مبلغ رأسمالها)10.000 

درهم وعن1ان مقرها اإلجتماعي اقامة)

طابق) (3 شطر) (08 عمارة) الزهراء)
الب6ضاء) الدار  ب1سك1رة  (16 رقم) (3

الب6ضاء) الدار  ب1سك1رة  (27182  -

عدم التفاهم مع) (: املغرب  ت6جة ل)

الشريك في تس6ير الشركة.

اقامة) ب  التصف6ة  مقر  حدد  و 

الطابق) (3 الشطر) (8 عمارة) الزهراء)
(- ب1سك1رة الدار الب6ضاء) (16 رقم) (3

27182)الدار الب6ضاء)املغرب.)

و عين:

و) الصدوقين  ( الس6د)ة)) زهة)

 08 عمارة) الزهراء) اقامة  عن1ا ه)ا))
ب1سك1رة) (16 رقم) (3 طابق) (3 شطر)

ب1سك1رة) ( (27182 الب6ضاء) الدار 

)ة)) كمصفي) املغرب  الب6ضاء) الدار 

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخ1لة  الصالح6ات  على 

و) العق1د  تبل6غ  محل  و  املخابرة 

ال1ثائق املتعلقة بالتصف6ة):)-
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باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
 25 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)19190.
527I

بالم ف6ديس ش م م

BELMA NEGOCE بيلما نكوص
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

بالم ف6ديس ش م م
169 شارع محمد ب1زيان , فرحتين 

9 الطابق الرابع رقم 15 س6دي 
عثمان، 20700، الدار الب6ضاء 

املغرب
 BELMA NEGOCE ب6لما  ك1ص

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 
الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي زاوية شارع 
اللة ال6ق1ت وز قة العرعار عمارة 9 
اقامة كاليس الطابق الرابع رقم 17 - 

20250 الدار الب6ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
504993

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (11
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
ب6لما) (: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BELMA NEGOCE(ك1ص 
االستيراد) (: غرض الشركة بإوجاز)

والتصدور والب6ع بنصف الجملة.
الق6ام بأشغال البناء)والترص6ص)

والصباغة.
زاوية) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
العرعار) وز قة  ال6ق1ت  اللة  شارع 
اقامة كاليس الطابق الرابع) (9 عمارة)
الب6ضاء) الدار  (20250  -  17 رقم)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: الحارتي) محمد  الس6د 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):

عن1ا ه)ا)) الحارتي  محمد  الس6د 

�سي) اوالد  هللا  عبد  �سي  اوالد  دوار 

مسع1د دار الشافعي البروج)26250  

سطات املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

عن1ا ه)ا)) الحارتي  محمد  الس6د 

�سي) اوالد  هللا  عبد  �سي  اوالد  دوار 

مسع1د دار الشافعي البروج)26250  

سطات املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 01 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

و1 16)2021)تحت رقم)780587.

528I

ISDM CONSULTING

 ENTREPRISE GAIN

ALBARAKA

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د

رفع رأسمال الشركة

ISDM CONSULTING

 IMM(EL(HAIRACH(NR 351

 AVENUE(MED 6  APP 05 2EME

 ،ETAGE(LAAYOUNE ، 70000

الع16ن املغرب

 ENTREPRISE GAIN ALBARAKA

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي 329 بل1ك 

E تجزئة ال1حدة الع16ن - 70000 

الع16ن املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التق66د في السجل التجاري 

.22223
ال1ح6د) الشريك  قرار  بمقت�سى 
رفع) تم  (2021 ماي) (10 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال 
من) أي  درهم») (3.500.000»
 3.600.000» إلى) درهم») (100.000»
تقدوم حصص) ( (: عن طريق) درهم»)

 قدوة أو ع6ن6ة.
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
و1 16) (01 بتاريخ) ( االبتدائ6ة بالع16ن)

2021)تحت رقم)1658/2021.

529I

LE PREMIER CONSEIL

 AIT BEN IDER
BATIMENT»SA2B

شركة ذات املسؤول6ة املحدودة
رفع رأسمال الشركة

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE(IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC
 AIT BEN IDER BATIMENT»SA2B

شركة ذات املسؤول6ة املحدودة
وعن1ان مقرها اإلجتماعي العمارة 
حرف ب 3 الشقة  رقم 7 الطابق 

الثاني برج  املنارة املحام6د - 40000 
مراكش املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التق66د في السجل التجاري 

.31937
العام) الجمع  بمقت�سى 
ماي) (06 في) املؤرخ  اإلستثنائي 
الشركة) رأسمال  رفع  تم  (2021
درهم») (8.000.000» قدره) بمبلغ 
إلى) درهم») (6.000.000» من) أي 
((: طريق) عن  درهم») (14.000.000»

تقدوم حصص  قدوة أو ع6ن6ة.
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
ماي) (27 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2021)تحت رقم)124410.

530I

TZ CONSULTING

برومو الحدادي
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

TZ CONSULTING
 N°41 RUE 1 LOT(RATC(HAY(AL
 QODS(CASABLANCA ، 20610،

CASABLANCA MAROC
بروم1 الحدادي شركة ذات 

مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 
ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي 03 ز قة 
آوت اورير شارع م1الي و1سف 

الدارالب6ضاء - 20250 الدارالب6ضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
504887

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (18
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
بروم1) (: بمختصر تسم6تها) اإلقتضاء)

الحدادي.
-الترويج) (: غرض الشركة بإوجاز)

العقاري.
وجم6ع) املختلفة  البناء) -أعمال 

الحرف
-شراء)ب6ع عقارات.
-تس1يق أي عقار.

-أعمال البناء)والتقس6م..
 03 (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
ز قة آوت اورير شارع م1الي و1سف)
20250)الدارالب6ضاء) الدارالب6ضاء)-)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 940.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
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(: ( الس6د عبد اللط6ف الحدادي)
9400)بق6مة)100)درهم.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (
وصفات وم1اطن الشركاء):

الحدادي)) اللط6ف  عبد  الس6د 
الشفشاوني) شارع  (6 عن1ا ه)ا))
الشقة) رقم  (1 الطابق) زكرياء) إقامة 
 20590 عين السبع الدارالب6ضاء) (1

الدارالب6ضاء))املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
الحدادي)) اللط6ف  عبد  الس6د 
الشفشاوني) شارع  (6 عن1ا ه)ا))
الشقة) رقم  (1 الطابق) زكرياء) إقامة 
 20590 عين السبع الدارالب6ضاء) (1

الدارالب6ضاء)))املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
 31 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)780449.
531I

OFFICE ALLA CAMPANIES

VILLA  ATLAS  SECRET
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

OFFICE ALLA CAMPANIES
 BOITE(POSTALE(NUM 2353
 MARRAKECH PRINCIPAL

 MARRAKECH، 2353،
MARRAKECH MAROC

VILLA  ATLAS  SECRET شركة 
ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
وعن1ان مقرها اإلجتماعي دوار 
مصرف البرج أوريكا    - 40000 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
115367

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (19
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

  VILLA (: اإلقتضاء)بمختصر تسم6تها)

.ATLAS  SECRET

دار) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

الض6افة)،مطعم.

دوار) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 

 40000 (- ( ( ( أوريكا) البرج  مصرف 

مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 100 ( (: لحسين) ب1مزك1ر  الس6د 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

 100 (: لحسين) ب1مزك1ر  الس6د  (

بق6مة)100)درهم.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وصفات وم1اطن الشركاء):

الس6د ب1مزك1ر لحسين عن1ا ه)ا))

 40000 ( ( ( دوار مصرف البرج أوريكا)

مراكش املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

الس6د ب1مزك1ر لحسين عن1ا ه)ا))

 40000 أوريكا) البرج  مصرف  دوار 

مراكش املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (28 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2021)تحت رقم)124480.

532I

FOUZMEDIA

 AFRICAN AUDIT ET

MANAGEMENT
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
قفل التصف6ة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

 AFRICAN AUDIT ET

MANAGEMENT شركة ذات 

مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي : الشقة 

1 عمارة 27 املغرب العربي س - 

14000 القن6طرة املغرب.

قفل التصف6ة
رقم التق66د في السجل التجاري : 

.54329

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر) (2021 ماي) (18 في) املؤرخ 

 AFRICAN AUDIT ET حل)

ذات) شركة  (MANAGEMENT

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

 100.000 رأسمالها) مبلغ  ال1ح6د 

اإلجتماعي) مقرها  وعن1ان  درهم 

العربي) املغرب  (27 عمارة) (1 الشقة)

س)-)14000)القن6طرة املغرب  ت6جة)

لقفل التصف6ة.

و عين:

و) بنفارس  ( ابراه6م) الس6د)ة))

عن1ا ه)ا))الشقة)1)عمارة)27)املغرب)

القن6طرة املغرب) (14000 العربي س)

كمصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمع6ة الختام6ة)

 1 وفي الشقة) (2021 ماي) (18 بتاريخ)

عمارة)27)املغرب العربي س)-)14000 

القن6طرة املغرب.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

25)ماي) االبتدائ6ة بالقن6طرة))بتاريخ)

2021)تحت رقم)82597.

533I

ISDM CONSULTING

AAJMAN PRIVE
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تح1يل املقر االجتماعي للشركة

ISDM CONSULTING

 IMM EL HAIRACH NR 351

 AVENUE MED 6  APP 05 2EME

(،ETAGE( LAAYOUNE( ،( 70000

الع16ن املغرب

ذات) شركة  (AAJMAN PRIVE

املسؤول6ة املحدودة

تجزئة) اإلجتماعي  مقرها  وعن1ان 

1456بل1ك د الع16ن)-) ال1حدة))رقم)

70000)الع16ن املغرب.

تح1يل))املقر االجتماعي للشركة
رقم التق66د في السجل التجاري)

.22477

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تح1يل)) ( تم) (2021 ماي) (27 املؤرخ في)

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

1456بل1ك د) رقم) ( «تجزئة ال1حدة)

املغرب») الع16ن  (70000 (- الع16ن)

إلى)«حي ال1كالة)01)بل1ك))E)رقم)187 

الع16ن)-)70000)الع16ن))املغرب».

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

و1 16) (01 بتاريخ) ( االبتدائ6ة بالع16ن)

2021)تحت رقم)1659/2021.

534I

COTEXPER

 GENERAL CONSULTING

AND MANAGEMENT
إعالن متعدد القرارات

COTEXPER

 RUE YACOUB MARINI 28

 GUELIZ ، 40000، MARRAKECH

MAROC

 GENERAL CONSULTING AND

MANAGEMENT «شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة ذات الشريك 

ال1ح6د»

وعن1ان مقرها االجتماعي: رقم 4 

تجزئة الضحى منتدى 1  - - مراكش  

املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»

رقم التق66د في السجل التجاري: 

.69023

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)23)أبريل)2021

تم اتخاذ القرارات التال6ة:)
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على) ونص  الذي  (:1 رقم) قرار 
محمد) هراس  الس6د  تف1يت  ماولي:)
350)حصة اجتماع6ة لفائدة الس6د)
هراس احمد و)125)حصة اجتماع6ة)
من) اسماء) هراس  الس6دة  لفائدة 

أصل)500)حصة.
قرار رقم)2:)الذي ونص على ماولي:)
مسير) احمد  هراس  الس6د  تنصيب 
للشركة بجا ب الس6د هراس محمد)

ملدة غير محددة.
قرار رقم)3:)الذي ونص على ماولي:)
تح1يل الشكل القا 1ني للشركة من)
«شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات)
ذات) «شركة  إلى) ال1ح6د») الشريك 

املسؤول6ة املحدودة».
قرار رقم)4:)الذي ونص على ماولي:)
«نشاط) الى) الشركة  نشاط  تغير 

فالحي»)و تشط6ب النشاط السابق.
وتبعا لذلك تم تعدول مقتض6ات)

النظام األسا�سي التال6ة:)
بند رقم)-:)الذي ونص على ماولي:)
تحين بن1د النظام االسا�سي طبقا ملا)

ذكر اعاله.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
و1 16) (01 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2021)تحت رقم)124558.
535I

 F2Z CONSEIL JURIDIQUE FISCAL ET

COMPTABLE SARL

ALMAS GRIGNOTIERE
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

 F2Z CONSEIL JURIDIQUE
FISCAL ET COMPTABLE SARL

 N 2 RUE(ABOU(HASSAN
 ALACHAARI 5EME(ETAGE(BD
 ANFA ، 20070، CASABLANCA

MAROC
ALMAS GRIGNOTIERE شركة 

ذات املسؤول6ة املحدودة
وعن1ان مقرها اإلجتماعي مركز 

التس1ق كازا ف16 حي النس6م متجر 
رقم 16 الحي الحسني  - 20230 

الدار الب6ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

502799

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (19

املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ALMAS GRIGNOTIERE

مقهى) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

قاعة شاي.

مركز) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 

النس6م متجر) كازا ف16 حي  التس1ق 
رقم)16)الحي الحسني))-)20230)الدار)

الب6ضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

الس6دة ب1شق1ر لال فراح)):))500 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

 500 ( (: ( بنخل1ق كريمة) الس6دة 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):

فراح)) لال  ب1شق1ر  الس6دة 

ممر ا دروم6د الطابق) (20 عن1ا ه)ا))

الكندي) اقامة  (03 الشقة) السفلي 

ط1 ط1ن ف6ل)20360)الدار الب6ضاء)

املغرب.

الس6دة بنخل1ق كريمة))عن1ا ه)ا))

مارس رقم) (2 شارع) (2 حي الحداوية)

530 20400)الدار الب6ضاء)املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

فراح)) لال  ب1شق1ر  الس6دة 

ممر ا دروم6د الطابق) (20 عن1ا ه)ا))

الكندي) اقامة  (03 الشقة) السفلي 

ط1 ط1ن ف6ل)20360)الدار الب6ضاء)

املغرب

الس6دة بنخل1ق كريمة))عن1ا ه)ا))

مارس رقم) (2 شارع) (2 حي الحداوية)

530 20400)الدار الب6ضاء)املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 12 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)778075.

536I

SUPER CLEANING SAHARA

SUPERCLEANINGSAHARA
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

SUPER CLEANING SAHARA

حي م1الي رش6د الشطر الثالث 
بل1ك 03 رقم 02 ، 70000، الع16ن 

املغرب

 SUPERCLEANINGSAHARA

شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي حي م1الي 
رش6د الشطر الثالث بل1ك 3 رقم 02 

- 70000 الع16ن املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

36799

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (21

املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SUPERCLEANINGSAHARA

جم6ع) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

(، األرا�سي) تط1ير  (، البناء) أعمال 

والصناع6ة) السكن6ة  املباني  إنشاء)

والصرف) الغرق  (، املهن) لجم6ع 

كهرباء) (، امل6كا 6كا العامة) (، الصحي)

الس6ارات)،)أعمال الصفائح املعد 6ة)

الكهرباء) اعمال  جم6ع  الغالوات.) (،

واصالح) وت1ريد  ول1ازمها  والسباكة 

وب6ع أجهزة) شراء) وترك6ب املك6فات.)

شراء) املكتب6ة.) واملعدات  الكمب16تر 

تنظ6م) الرياض6ة.) واملعدات  االجهزة 

الفعال6ات الثقاف6ة والرياض6ة.)شراء)

الجدودة) اآلالت  و قل  وتأجير  وب6ع 

واملستعملة.

واإلعالن) التس1يق  خدمات  (

الخدمة) ومنطقة  (، والقرطاس6ة)

(، والتنظ6ف) (، واألمن) واملراقبة  (،

واملب6عات) (، امل1ظفين) وتخص6ص 

املؤقتة)،)والبستنة)،)واملصانع)،)وجمع)

القمامة)،)خدمات التس1يق واإلعالن)

الخدمة) ومنطقة  (، والقرطاس6ة)

(، والتنظ6ف) (، واألمن) واملراقبة  (،

واملب6عات) (، امل1ظفين) وتخص6ص 

املؤقتة)،)والبستنة)،)واملصانع)،)وجمع)

القمامة)،).

عن1ان املقر االجتماعي):)حي م1الي)

رش6د الشطر الثالث بل1ك)3)رقم)02 

- 70000)الع16ن املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):

حي) عن1ا ه)ا)) ابن6ة  اباه  الس6دة 

 5 م1الي رش6د الشطر الثالث بل1ك)

رقم)59 70000)الع16ن املغرب.

لالالد 6اجات) ب6ال  الس6دة 

جي م1الي رش6د) (5 بل1ك) عن1ا ه)ا))

الع16ن) (70000 الثالث) الشطر 

املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

لالالد 6اجات) ب6ال  الس6دة 

جي م1الي رش6د) (5 بل1ك) عن1ا ه)ا))

الشطر الثالث)70000)الع16ن املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

و1 16) (01 بتاريخ) ( االبتدائ6ة بالع16ن)

2021)تحت رقم)1623/21.

537I
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FO CONSULTUNG SARL AU

 BUREAU DE CONSULTING
SOCIAL

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 
الشريك ال1ح6د

تأسيس شركة

FO CONSULTUNG SARL AU
 IMM 34 APPT 2 RUE(AL
 ADDARISSA(HASSAN ،
100000، RABAT(MAROC

 BUREAU DE CONSULTING
SOCIAL  شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي 37 ز قة 
إدريس األكبر شقة رقم 6 الطابق 

الثالت حي حسان الرباط - 10000 
الرباط  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
152311

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (27
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)
 BUREAU DE CONSULTING

. SOCIAL
تقدوم) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

الخدمات التجارية.
ز قة) (37 (: عن1ان املقر االجتماعي)
الطابق) (6 رقم) شقة  األكبر  إدريس 
 10000 (- الثالت حي حسان الرباط)

الرباط))املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: لشكر) أحمد  الس6د 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):

عن1ا ه)ا)) لشكر  أحمد  الس6د 
الرباط) ل1بيرا  (4 رقم) الس1�سي  ز قة 

10000)الرباط))املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

عن1ا ه)ا)) لشكر  أحمد  الس6د 
الرباط) ل1بيرا  (4 رقم) الس1�سي  ز قة 

10000)الرباط))املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (27 بتاريخ) ( بالرباط) التجارية 

2021)تحت رقم)5485.

538I

ETAL CONSEIL

PARADIS KIDS
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
ت1س6ع نشاط الشركة)

ETAL CONSEIL

حي النهضة رقم 286 الطابق التاني 

س6دي عالل البحراوي ، 11000، 

سال املغرب

PARADIS KIDS شركة ذات 

مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د

وعن1ان مقرها االجتماعي الرقم 421 

تجزئة النجم البحري س6دي عالل 

البحراوي - 15252 س6دي عالل 

البحراوي املغرب.

ت1س6ع نشاط الشركة
رقم التق66د في السجل التجاري 

.247

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)25)ماي)2021)تمت إضافة)

إلى نشاط الشركة) التال6ة  األنشطة 

الحالي):

الحضا ة

دروس الدعم

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم  (

و1 16) (01 بتاريخ) ( االبتدائ6ة بت6فلت)

2021)تحت رقم)151.

539I

ste al moustakbal conseil

CARLA LIGNE SARL AU
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

ste al moustakbal conseil
 9rue(rahal(meskini(v.n(app 11
bureau(et 3 ، 30000، fes(maroc
CARLA LIGNE SARL AU شركة 

ذات مسؤول6ة محدودة ذات 
الشريك ال1ح6د

 RUE وعن1ان مقرها اإلجتماعي
 BEYROUT(ZOHOUR 2 BLOC
B(APPT(N 22 FES - 30000 فاس 

مغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
68107

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (18
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
 CARLA(:(اإلقتضاء)بمختصر تسم6تها

.LIGNE SARL AU
) قل) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

البضائع)
االستيراد و التصدور

وك6ل شحن
او) الصناع6ة  املعدات  كراء)

االدوات االل6ة)
النقل ال1طني و الدولي).

 RUE (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
 BEYROUT ZOHOUR 2 BLOC
فاس) (B APPT N 22 FES - 30000

مغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

((: الهادي) عبد  بن  محمد  الس6د 
1.000)حصة بق6مة)100.000)درهم)

للحصة).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):
الهادي) عبد  بن  محمد  الس6د 
ب1ز 6قة) ز قة  (22 رقم) عن1ا ه)ا))
شارع سال تجزئة فض6لة)3)طريق عين)

الشقف فاس)30000)فاس املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
الهادي) عبد  بن  محمد  الس6د 
ب1ز 6قة) ز قة  (22 رقم) عن1ا ه)ا))
شارع سال تجزئة فض6لة)3)طريق عين)
الشقف فاس)30000))فاس))املغرب)
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
و1 16) (01 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2021)تحت رقم)2638.
540I

ISDM CONSULTING

CAFE GARRINCHA
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

ISDM CONSULTING
 IMM(EL(HAIRACH(NR 351

 AVENUE(MED 6  APP 05 2EME
 ،ETAGE(LAAYOUNE ، 70000

الع16ن املغرب
CAFE GARRINCHA شركة ذات 
مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د
وعن1ان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
ال1حدة بل1ك D شارع اب1 سف6ان 
ابن الحارث رقم 1446 الع16ن  - 

70000 الع16ن املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
36813

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (27
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
 CAFE (: بمختصر تسم6تها) اإلقتضاء)

.GARRINCHA
غرض الشركة بإوجاز):)مقهى.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
ال1حدة بل1ك)D)شارع اب1 سف6ان ابن)
الحارث رقم)1446)الع16ن))-)70000 

الع16ن املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
الب1جرفاوي) خدوجة  الس6دة 
درهم) (100 بق6مة) حصة  (1.000   :

للحصة).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):
الب1جرفاوي) خدوجة  الس6دة 
الحي) الع16ن  ز قة  (09 عن1ا ه)ا))
طا طان) (82000 ( طا طان) االداري 

املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
الب1جرفاوي) خدوجة  الس6دة 
الحي) الع16ن  ز قة  (09 عن1ا ه)ا))
طا طان) (82000 ( طا طان) االداري 

املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
و1 16) (01 بتاريخ) ( االبتدائ6ة بالع16ن)

2021)تحت رقم)1657/2021.
541I

TRANSPARENCE COMPTA-CONSEILS-

SOLUTIONS

 GREEN TRADITIONS
INVEST

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 
الشريك ال1ح6د

تأسيس شركة

TRANSPARENCE COMPTA-
CONSEILS-SOLUTIONS
 HAY(TARGA(N° 512

 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

 GREEN TRADITIONS INVEST

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي 107 مف6د 

1 شارع االمام مالك جليز مراكش - 

40000  مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

115413

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (27

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.GREEN TRADITIONS INVEST

:)مسير دار) غرض الشركة بإوجاز)

الض6افة.

عن1ان املقر االجتماعي):)107)مف6د)

(- شارع االمام مالك جليز مراكش) (1

40000))مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

الس6د شق6ق البدر و1سف):))100 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):

و1سف) البدر  شق6ق  الس6د 

شارع االمام) (1 مف6د) (107 عن1ا ه)ا))

مراكش) ( (40000 مالك جليز مراكش)

املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

و1سف) البدر  شق6ق  الس6د 

شارع االمام) (1 مف6د) (107 عن1ا ه)ا))

مراكش) ( (40000 مالك جليز مراكش)

املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (31 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2021)تحت رقم)124517.

542I

FOUZMEDIA

CADIZ FISH S A R L
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تع6ين مسير جدود للشركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

CADIZ FISH S A R L  شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي 31 ز قة 

الشه6د عبدالسالم بن محمد مكتب 

2 فال فل1ري إقامة رياض الزيت1ن - 

14000 القن6طرة املغرب.

تع6ين مسير جدود للشركة
رقم التق66د في السجل التجاري 

.59611

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تع6ين) (2021 أبريل) (20 املؤرخ في)

الس6د)ة)) للشركة  جدود  مسير 

ادري�سي هشام كمسير آخر

تبعا لقب1ل استقالة املسير.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

11)ماي) االبتدائ6ة بالقن6طرة))بتاريخ)

2021)تحت رقم)3021.

543I

 fiduciaire(tangeroise(d’expertise(comptable

sarl

A
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

 fiduciaire(tangeroise(d›expertise

comptable sarl

  20RESD EL AKHAWAINE RUE

 MOUTANABI(ETAGE(N°3 APPT

 N°4 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

A شركة ذات املسؤول6ة املحدودة
وعن1ان مقرها اإلجتماعي 20 شارع 
املتنبي طريق االخ1ين الدور 3 رقم 4 

طنجة - 90000 طنجة  املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

116321
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القا 1ن) (2021 مارس) (26
املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

.A(:(اإلقتضاء)بمختصر تسم6تها
استيراد) (: بإوجاز) الشركة  غرض 
املنتجات) جم6ع  وت1زيع  وتصدور 
والتجهيزات املتعلقة بالل1ازم املكتب6ة
تجارة وأعمال متن1عة)،)تاجر أثاث)

ول1ازم مكتب6ة
.عن1ان املقر االجتماعي):)20)شارع)
املتنبي طريق االخ1ين الدور)3)رقم)4 

طنجة)-)90000)طنجة))املغرب).
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 500 ( (: الريس1ني احمد) ( الس6د)

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
 500 ( (: ادريس) الريس1ني  الس6د 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):
الس6د))الريس1ني احمد عن1ا ه)ا))
البرا ص)1)ز قة ابن الب6ضار رقم)48 

طنجة)90000)طنجة))املغرب.
الس6د))الريس1ني ادريس عن1ا ه)ا))
 48 ز قة ابن الب6ضار رقم) ( البرا ص)

طنجة)90000)طنجة))املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
الس6د الريس1ني ادريس عن1ا ه)ا))
 48 ز قة ابن الب6ضار رقم) ( البرا ص)

طنجة)90000)طنجة املغرب
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باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (11 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)4434.

544I

2A CONSEIL

BL GESTION
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

2A CONSEIL

 CASABLANCA LOTISSEMENT

 EL(KHEIR(N 338 2EME

 ETAGE SIDI MAAROUF A

 COTE DE COLLEGE ABOU

 BAKR(ESSEDIK، 20100،

CASABLANCA MAROC

BL GESTION شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي ز قة سم6ة 

م 16 
ْ
م 82 الطابق الرابع َرق

ْ
إقامة َرق

حي النخ6ل الدار الب6ضاء  - 20000 

الدار الب6ضاء  املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 

504305

في) مؤرخ  م1ثق  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (18

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

 BL (: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.GESTION

غرض) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

الشركة في املغرب وفي جم6ع البلدان:

)تاجر في الِخْدَمات

)مكتب استشاري اتصاالت

)االستشارات والدعم للشركات

امل1اقع) وإدارة  وإ تاج  تصم6م  (
الرقم6ة) واألدوات  اإللكترو 6ة 

املختلفة
من) وغيرها  األعمال  استشارات  (
واالجتماع6ة) القا 1 6ة  االستشارات 

واملال6ة اإلدارية
)املشتروات واملب6عات عم1ًما؛

األكسس1ارات) وب6ع  شراء) (
والتصم6م والدوك1ر.

)مكتب استشاري اتصاالت
)تمرين.

جم6ع) وتس1يق  وب6ع  شراء) (
وأجهزة) اإللكترو 6ة  األثاث  ات  ُمِعدَّ

الحاس1ب.
)اإلصالح والخدمة والص6ا ة

املكتب6ة) الل1ازم  وب6ع  شراء) (
والل1ازم املدرس6ة.

)استيراد وتصدور.
)أي تقدوم للخدمات،

ات الطب6ة واملخبروة ِعدَّ
ُ
)امل

املنزل6ة) ات  ِعدَّ
ُ
امل جم6ع  تجارة  (

والفندق6ة واملطابخ واملطاعم عم1ًما.
)أعمال مختلفة،

والشراء) والتمث6ل  االستيراد  (
بجم6ع) املتاجرة  أعم  وبشكل  والب6ع 

أشكالها؛
املشاركة) فإن  أعم،) وبشكل  (
املباشرة للشركة في جم6ع املعامالت)
أو) املال6ة  أو  الصناع6ة  أو  التجارية 
املتعلقة بشكل) العقارية  أو  املنق1لة 
كل6ًا أو جزئ6ًا،) مباشر أو غير مباشر،)
ب1احدة أو أخرى من املعامالت املشار)
إليها أعاله وذلك لتسه6ل أو تعزيزا و)

تط1ير نشاط الشركة..
ز قة) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
الطابق الرابع) (82 م)

ْ
َرق سم6ة إقامة 

(- ( 16)حي النخ6ل الدار الب6ضاء) م)
ْ
َرق

20000)الدار الب6ضاء))املغرب).
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
الس6د العربي بن شامة)):))1.000 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):

الس6د العربي بن شامة))عن1ا ه)ا))

 2 ة) قَّ
ُ

ش (1 ممر الس1سن الطابق) (19

الدار) (20000 ( الب6ضاء) الراحة  حي 

الب6ضاء))املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

الس6د العربي بن شامة))عن1ا ه)ا))

 2 ة) قَّ
ُ

ش (1 ممر الس1سن الطابق) (19

الدار) (20000 ( الب6ضاء) الراحة  حي 

الب6ضاء))املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 26 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)779935.

546I

AUDEXPERT

 LOYAH BUSINESS
CONSULTING

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

AUDEXPERT

 BD LALLA YACOUT ET RUE EL

 ARAAR(IMM 9- 4ème  ETAGE

 APPART 17 RESIDENCE(GALIS

 CASABLANCA ، 20200،

Casablanca Maroc

 LOYAH BUSINESS

CONSULTING شركة ذات 

مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي زاوية ز قة 

االمير م1الي عبد هللا وز قة النخلة 

عمارة 1 الطابق 4 شقة 7 - 20300 

الدار الب6ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

504401

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (04

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

 LOYAH(:(اإلقتضاء)بمختصر تسم6تها

.BUSINESS CONSULTING

التدريب) (: غرض الشركة بإوجاز)

واالستشارة اإلدارية.
عن1ان املقر االجتماعي):)زاوية ز قة)

االمير م1الي عبد هللا وز قة النخلة)

 20300 -  7 4)شقة) الطابق) (1 عمارة)

الدار الب6ضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

100)حصة) ( (: الس6د عن1ز احمد)

بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):

عن1ا ه)ا)) احمد  عن1ز  الس6د 

لساسفة اقامة املعراج عمارة)8)شقة)

الدار) (20190 دوار املنزه) (2 طابق) (14

الب6ضاء)املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

عن1ا ه)ا)) احمد  عن1ز  الس6د 

لساسفة اقامة املعراج عمارة)8)شقة)

الدار) (20190 دوار املنزه) (2 طابق) (14

الب6ضاء)املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 26 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)-.

547I

FLASH ECONOMIE

MLZ FINANCES
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue(des(Forces(armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC
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MLZ FINANCES شركة ذات 
مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د
وعن1ان مقرها اإلجتماعي 78 مكرر 
م1الي و1سف الطابق 1  - 20000 

الدار الب6ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
497637

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القا 1ن) (2021 مارس) (09
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
 MLZ (: بمختصر تسم6تها) اإلقتضاء)

.FINANCES
غرض الشركة بإوجاز):)اإلستشارة)

اإلدارية واملال6ة.
عن1ان املقر االجتماعي):)78)مكرر)
 20000  -   1 م1الي و1سف الطابق)

الدار الب6ضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: الس6دة لط6فة الزواك)

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):
الس6دة لط6فة الزواك عن1ا ه)ا))
78)شارع م1الي و1سف طابق)1)شقة)

1 20000))الدار الب6ضاء)املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
الس6دة لط6فة الزواك عن1ا ه)ا))
78)شارع م1الي و1سف طابق)1)شقة)

1 20000))الدار الب6ضاء)املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
 02 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

أبريل)2021)تحت رقم)773129.
548I

FLASH ECONOMIE

BARDOUNI RENT CAR
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

ETUDES LA FIDELITE
BARDOUNI RENT CAR

شركة ذات مسؤول6ة محدودة
تأسيس

بالدار) وقع  عرفي  لعقد  طبقا 
تم) (06/04/2021 بتاريخ) الب6ضاء)

تأسيس ق1ا ين)
شركة ذات مسؤول6ة محدودة

ذات الشريك ال1ح6د)
بردوني ر ت كار)):)التسم6ة)

ذات) شركة  ( (: القا 1 6ة) الصفة 
مسؤول6ة محدودة)

الهدف))):)))كراء)الس6ارات))
املدة):))محددة في)99)سنة.)

الرأسمال))):))))))محدد في)500.000 
درهم.

بردوني.255000. ا اس  الس6د 
درهم.

الس6د رش6د ابن ال1رد).245000.
درهم.))))

ستسير الشركة من طرف الس6د)
ا اس بردوني.)

شارع الق1ات) رقم24) س1) املقر:)
املساعدة)))الدار الب6ضاء)

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
رقم) تحت  الب6ضاء) بالدار  التجارية 

778362)بتاريخ)17/05/2021 
باملحكمة) التجاري  السجل  تم 
رقم) تحت  الب6ضاء) بالدار  التجارية 

502941)بتاريخ)17/05/2021

549I

FLASH ECONOMIE

RR MOTO
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue(des(Forces(armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

RR MOTO   شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي جم6لة 

4 شارع وادي الذهب رقم 753 - 

20000  الدارالب6ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

503857

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (05

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

 RR (: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.  MOTO

االستيراد) (: غرض الشركة بإوجاز)

والتصدور))تاجر أو وس6ط)

دراجات  ارية) غ6ار  قطع  تاجر 

وس6ارات ودراجات  ارية..

جم6لة) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 

 -  753 رقم) الذهب  وادي  شارع  (4

20000))الدارالب6ضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

الزياني) امين  محمد  الس6د 

درهم) (100 بق6مة) حصة  (1.000   :

للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):

الزياني) امين  محمد  الس6د 

تجزئة) (58 تجزئة مسنا ة) ( عن1ا ه)ا))

الخير)2  90000)طنجة املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

الزياني) امين  محمد  الس6د 

تجزئة) (58 تجزئة مسنا ة) ( عن1ا ه)ا))

الخير)2  90000)طنجة املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
 25 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)779710.

550I

FLASH ECONOMIE

TAPISSERIE BOURGOGNE
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue(des(Forces(armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 TAPISSERIE BOURGOGNE
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
وعن1ان مقرها اإلجتماعي 46 شارع 
الزرقط1ني الطابق 2 الشقة  رقم 6 

- 20000 الدارالب6ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
504489

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (04
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TAPISSERIE BOURGOGNE
غرض الشركة بإوجاز):)نس6ج.

46)شارع) عن1ان املقر االجتماعي):)
الزرقط1ني الطابق)2)الشقة))رقم)6 - 

20000)الدارالب6ضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: رش6دي) و1نس  الس6د 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
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والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):

عن1ا ه)ا))) رش6دي  و1نس  الس6د 

ز قة) الكبرى  الت1سعة  (1 السالم)

  20000 البر 1�سي) (134 رقم) (10

الدارالب6ضاء)املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

عن1ا ه)ا))) رش6دي  و1نس  الس6د 

ز قة) الكبرى  الت1سعة  (1 السالم)

  20000 البر 1�سي) (134 رقم) (10

الدارالب6ضاء)املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 27 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)780028.

551I

FLASH ECONOMIE

IDINSIGHT MOROCCO
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

IDINSIGHT MOROCCO

 شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د

 مقرها اإلجتماعي: 332 شارع 

ابراه6م الروداني الطابق 5 الشقة 

رقم 21 -  الدار الب6ضاء 

رقم التق66د في السجل التجاري : 

504799

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (11

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة

 IDINSIGHT الشركة) تسم6ة 

MOROCCO

:ت1فير) بإوجاز) الشركة  غرض 

بالقطاع) املتعلقة  الخدمات 

وجه) على  ذلك  في  بما  (، االجتماعي)

وتصم6م) تشخ6ص  (، الخص1ص)

املتعلقة) املحتملة  الحل1ل  واختبار 

بالقطاع االجتماعي

ت1فير منهج6ات التق66م التجريب6ة)

الخص1ص) ذلك على وجه  في  بما  (،

التجارب املعشاة ذات الش1اهد

و ظم اإلدارة) ت1فير مراقبة األداء)

الس6اسات) تصم6م  بشأن  املش1رة 

ودعم التنف6ذ

شارع) (332 (: االجتماعي) املقر  (

الشقة) (5 الطابق) الروداني  ابراه6م 

رقم)21)-))الدار الب6ضاء

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة

درهم،) (10.000 رأسمال الشركة:)

مقسم كالتالي

   ID INSIGHT INC((الشركة

درهم) (100 بق6مة) حصة  (100

للحصة

والعائل6ة) الشخص6ة  :األسماء)

وم1اطن مسيري الشركة

Alexandre(BALAFREJ(الس6دة((

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 31 بتاريخ) الب6ضاء) بالدار  التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)780537

552I

Advance(Center

 Consulting & performance

support

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د

تأسيس شركة

Advance(Center

 Villa 9k4 Rue(Annajd(Hay(Riad ،

10020، Rabat(Maroc

 Consulting & performance

support شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي ف6ال 9ك4 

ز قة النجد حي الرياض الرباط - 

10100 الرباط املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 

152333

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (05

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

 Consulting( &( performance

.support

غرض الشركة بإوجاز):)-)التدريب)

التنش6ط6ة) الندوات  (2- االستشاري)

-3)دراسات الس1ق واملشاريع..

ف6ال) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 

9ك4)ز قة النجد حي الرياض الرباط)

- 10100)الرباط املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

الس6دة هاجر الشركاوي):))1.000 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

 1000 (: الس6دة هاجر الشركاوي) (

بق6مة)100)درهم.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وصفات وم1اطن الشركاء):

الس6دة هاجر الشركاوي عن1ا ه)ا))

الرقم)60)تجزئة ال1فاق حي اال بعاث)

تمارة)12040))تمارة املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

الس6دة هاجر الشركاوي عن1ا ه)ا))

الرقم)60)تجزئة ال1فاق حي اال بعاث)

تمارة)12040)تمارة املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (31 بتاريخ) ( بالرباط) التجارية 

2021)تحت رقم)5503.

553I

iso(fidus

 CONSULTING MATERIAL
SERVICE

شركة ذات املسؤول6ة املحدودة
تأسيس شركة

iso(fidus
حي األمال 02  رقم 40 مكتب رقم 06 
طابق الثاني ت6ط مل6ل دارالب6ضاء ، 

29640، دارالب6ضاء املغرب
 CONSULTING MATERIAL

SERVICE شركة ذات املسؤول6ة 
املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي حي األمال 
02 رقم ف ب 40 مكتب رقم 06 

طابق الثاني ت6ط مل6ل الدار الب6ضاء 
- 29640 الدار الب6ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

502445
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القا 1ن) (2021 مارس) (01
املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)
 CONSULTING MATERIAL

.SERVICE
الشراء) (: بإوجاز) الشركة  غرض 
املحلي) والتصدور  واالستيراد  والب6ع 

والدولي بجم6ع األشكال
الغ6ار) قطع  وتح1يل  تصن6ع 
ومنتجات الس6ارات املتن1عة،)تاجر.

عن1ان املقر االجتماعي):)حي األمال)
 06 رقم) مكتب  (40 ب) ف  رقم  (02
طابق الثاني ت6ط مل6ل الدار الب6ضاء)

- 29640)الدار الب6ضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 500 ( (: ( العب1بي) مروان  الس6د 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
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الس6د أمين العب1بي):))500)حصة)
بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-
وصفات وم1اطن الشركاء):

)عن1ا ه)ا))) الس6د مروان العب1بي)
مدو1 ة) طريق  (10 كلم) ماللي  شركة 
الدار) (29490 الب6ضاء) ب1سك1رة 

الب6ضاء)املغرب.
عن1ا ه)ا)) العب1بي  أمين  الس6د 
 10 كلم) مدو1 ة  ماللي طريق  شركة 
الب6ضاء) الدار  (29490 ب1سك1رة)

املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
)عن1ا ه)ا))) الس6د مروان العب1بي)
مدو1 ة) طريق  (10 كلم) ماللي  شركة 
الدار) (29490 الب6ضاء) ب1سك1رة 

الب6ضاء)املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
 10 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)777651.
554I

iso(fidus

EXPRO PLASTIC
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

حل شركة

iso(fidus
حي األمال 02  رقم 40 مكتب رقم 06 
طابق الثاني ت6ط مل6ل دارالب6ضاء ، 

29640، دارالب6ضاء املغرب
EXPRO PLASTIC شركة ذات 
املسؤول6ة املحدودة)في ط1ر 

التصف6ة)
وعن1ان مقرها اإلجتماعي شارع 

املغرب العربي الطابق الثاني عمارة 
الزبيري رقم البرود 98 عين حرودة - 

28830  املحمدوة املغرب.
حل شركة

رقم التق66د في السجل التجاري 
.26007

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2021 أبريل) (08 املؤرخ في)
املحدودة) املسؤول6ة  ذات  شركة 
رأسمالها) مبلغ  ( (EXPRO PLASTIC
مقرها) وعن1ان  درهم  (100.000

العربي) املغرب  شارع  اإلجتماعي 

رقم) الزبيري  عمارة  الثاني  الطابق 

  28830 (- حرودة) عين  (98 البرود)

س1ء) (: ل) املغرب  ت6جة  املحمدوة 

الشركة،) خزا ة  في  املال6ة  األوضاع 

س1ء)التفاهم بين الشركاء).

شارع) ب  التصف6ة  مقر  حدد  و 

الثاني عمارة) الطابق  العربي  املغرب 

(- 98)عين حرودة) الزبيري رقم البرود)

28830))املحمدوة املغرب.)

و عين:

و) ) ص6ف  ( رض1ان) الس6د)ة))

باء) م  العصرية  املدونة  عن1ا ه)ا))

األول س6دي) الطابق  (4 رقم) هاء) ع 

  29640 ( حجاج ت6ط مل6ل الب6ضاء)

)ة)) املغرب كمصفي) ( الب6ضاء) الدار 

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخ1لة  الصالح6ات  على 

و) العق1د  تبل6غ  محل  و  املخابرة 

ال1ثائق املتعلقة بالتصف6ة):)-

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

06)ماي) االبتدائ6ة باملحمدوة))بتاريخ)

2021)تحت رقم)1113.

555I

iso(fidus

SANAHIB
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د

تأسيس شركة

iso(fidus

حي األمال 02  رقم 40 مكتب رقم 06 

طابق الثاني ت6ط مل6ل دارالب6ضاء ، 

29640، دارالب6ضاء املغرب

SANAHIB شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي شارع 

املغرب العربي الطابق التاني 

عمارة الزبيري رقم البرود 98 عين 

حرودة - 28830 املحمدوة - 28830 

املحمدوة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

28161

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (31

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SANAHIB

غرض الشركة بإوجاز):)تاجر.

شارع) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 

التاني عمارة) الطابق  العربي  املغرب 

(- 98)عين حرودة) الزبيري رقم البرود)

28830)املحمدوة)-)28830)املحمدوة)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: غزور) الج6اللي  الس6د 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):

عن1ا ه)ا)) غزور  الج6اللي  الس6د 

الشط6بة) علي  س6دي  اوالد  دوار 

الشالالت املحمدوة)28830)املحمدوة)

املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

عن1ا ه)ا)) غزور  الج6اللي  الس6د 

الشط6بة) علي  س6دي  اوالد  دوار 

الشالالت املحمدوة)28830)املحمدوة)

املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

24)ماي) االبتدائ6ة باملحمدوة))بتاريخ)

2021)تحت رقم)1218.

556I

املحاسب إل6اس عمراني

MK FNIDEQ
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

املحاسب إل6اس عمراني

تجزئة األميرة شارع امل1حدون الطابق 

األول رقم 02 ، 93100، الفن6دق 

MAROC

MK FNIDEQ شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي شقة كائنة 

بتجزئة باب سبتة إقامة عال6ة24- 

الطابق الخامس  - 93100 الفن6دق 

املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

29241

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (13

املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

 MK (: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.FNIDEQ

منعش) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

عقاري).

شقة) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 

إقامة) سبتة  باب  بتجزئة  كائنة 

عال6ة24-)الطابق الخامس))-)93100 

الفن6دق املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

3.000.000)درهم،)مقسم كالتالي:

((: محسن) القالل1�سي  الس6د 

درهم) (1.000 بق6مة) حصة  (1.500

للحصة).

الس6دة القالل1�سي إكرام)):))1.500 

حصة بق6مة)1.000)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):
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محسن) القالل1�سي  الس6د 
تجزئة م1الي رش6د شارع) عن1ا ه)ا))
الفن6دق) (93100   50 رقم) الرباط 

املغرب).
إكرام)) القالل1�سي  الس6دة 
تجزئة م1الي رش6د شارع) عن1ا ه)ا))
الفن6دق) (93100  239 رقم) الرباط 

املغرب).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
محسن) القالل1�سي  الس6د 
تجزئة م1الي رش6د شارع) عن1ا ه)ا))
الفن6دق) (93100  50 رقم) الرباط 

املغرب)
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
أبريل) (21 بتاريخ) ( االبتدائ6ة بتط1ان)

2021)تحت رقم)0895.
557I

AB RED1 COMPTA

 NAN MAYSORA
IMMOBILIER

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 
الشريك ال1ح6د

تأسيس شركة

AB(RED1 COMPTA
 YAACOUB(MANSOUR 2 ETAGE

maroc 2، طنجة N° 4 ، 90000
  NAN MAYSORA IMMOBILIER
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
وعن1ان مقرها اإلجتماعي يعق1ب 

املنص1ر رقم 2 الطابق الثاني رقم 4  
طنجة  90070 طنجة  املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
116885

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (20
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
 NAN (: بمختصر تسم6تها) اإلقتضاء)

. MAYSORA IMMOBILIER
املط1ر) (* (: غرض الشركة بإوجاز)

العقاري)
املتحركة) االستثمارات  تنم6ة  (*
جم6ع) ب6ع  أو  واقتناء) (، الثابت) و 
وجم6ع األ 1اع) العقارات و األرا�سي،)

العقارات..
يعق1ب) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
  4 الطابق الثاني رقم) (2 املنص1ر رقم)

طنجة))90070)طنجة))املغرب).
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 100 ( (: ف1زي) ( ابراه6م) الس6د 

حصة بق6مة)1.000)درهم للحصة).
 100 (: ف1زي) ( ابراه6م) الس6د  (

بق6مة)1.000)درهم.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وصفات وم1اطن الشركاء):
ف1زي عن1ا ه)ا)) ( الس6د ابراه6م)

اسبا 6ا)29001)ملقة اسبا 6ا.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
ف1زي عن1ا ه)ا)) ( الس6د ابراه6م)

اسبا 6ا)29001)ملقة اسبا 6ا
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
ماي) (28 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)242856.

558I

fj conseil

ترانس فا سيس
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تح1يل املقر االجتماعي للشركة

fj conseil
رفم 1051 الطابق 01 حي القدس 

02 ب 02 خريبكة ، 25000، 
خريبكة املغرب

ترانس فا سيس شركة ذات 
مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي رقم 52 
درب الحف6ان ا بي الجعد - 2500 ا 

بي الجعد املغرب.
تح1يل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التق66د في السجل التجاري 
.6857

ال1ح6د) الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في)10)دجنبر)2020)تم))تح1يل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
«رقم)52)درب الحف6ان ا بي الجعد)-)
«رقم) إلى) ا بي الجعد املغرب») (2500
 01 الطابق) (01 القدس) حي  (1510
 01 القدس) حي  (1510 خريبكة رقم)
25000)خريبكة)) 01)خريبكة) الطابق)

املغرب».
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
االبتدائ6ة بخريبكة))بتاريخ)11)فبراور)

2021)تحت رقم)64.

559I

jilovta sarl

 INTERFACE
DÉNIVELLEMENT

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 
الشريك ال1ح6د

تأسيس شركة

jilovta sarl
 hay(el(wifak(elhassani(rue(AL

 ONS  7 n° 15 ، 60030، OUJDA
MAROC

  INTERFACE DÉNIVELLEMENT
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
وعن1ان مقرها اإلجتماعي حي االمل 
3 طريق ا 4  رقم 2  - 60000 وجدة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
37413

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (25
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

. INTERFACE DÉNIVELLEMENT

(: بإوجاز) الشركة  غرض 

 TRAVAUX DIVERS OU DE

. CONSTRUCTION

عن1ان املقر االجتماعي):)حي االمل)
2  - 60000)وجدة) 4))رقم) 3)طريق ا)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

ابراه6م) قدور  �سي  والد  الس6د 

درهم) (100 بق6مة) حصة  (1.000   :

للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):

ابراه6م) قدور  �سي  والد  الس6د 

طريق االبرار) (3 حي االمل) عن1ا ه)ا))
21)رقم)2  60000)وجدة املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

ابراه6م) قدور  �سي  والد  الس6د 

طريق االبرار) (3 حي االمل) عن1ا ه)ا))
21)رقم)2  60000)وجدة املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (27 بتاريخ) ( ب1جدة) التجارية 

2021)تحت رقم)1966.

560I

مكتب معيشة للحسابات و األستشارات الجبائ6ة

RIM-SK
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تف1يت حصص

مكتب معيشة للحسابات و 

األستشارات الجبائ6ة

حي السالم بل1ك E  رقم 22 -- س6دي 

سل6مان ، 14200، س6دي سل6مان 

املغرب
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RIM-SK شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي رقم 

27 تجزئة مبروكة س6دي قاسم - 

14100 س6دي قاسم املغرب.

تف1يت حصص
رقم التق66د في السجل التجاري 

.28631

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2021 أبريل) (27 في) املؤرخ 

املصادقة على):

تف1يت الس6د))ة))ريم ماء)الع6نين)

أصل) من  اجتماع6ة  حصة  (400

)ة)) الس6د) ( لفائدة) حصة  (1.000

أبريل) (27 الع6نين بتاريخ) ماء) ( أحمد)

.2021

تف1يت الس6د))ة))ريم ماء)الع6نين)

أصل) من  اجتماع6ة  حصة  (350

600)حصة لفائدة))الس6د))ة))حمزة)

ب6كرات بتاريخ)24)أبريل)2021.

تف1يت الس6د))ة))ريم ماء)الع6نين)

250)حصة اجتماع6ة من أصل)250 

سف6ان) )ة)) الس6د) ( لفائدة) حصة 

بنعل6ل1 بتاريخ)24)ماي)2021.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم  (

 27 بتاريخ) ( االبتدائ6ة بس6دي قاسم)

ماي)2021)تحت رقم)146.

561I

مكتب معيشة للحسابات و األستشارات الجبائ6ة

RIM-SK
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تع6ين مسير جدود للشركة

مكتب معيشة للحسابات و 

األستشارات الجبائ6ة

حي السالم بل1ك E  رقم 22 -- س6دي 

سل6مان ، 14200، س6دي سل6مان 

املغرب

RIM-SK  شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي رقم 

27 تجزئة مبروكة س6دي قاسم - 

14100 س6دي قاسم املغرب.

تع6ين مسير جدود للشركة
رقم التق66د في السجل التجاري 

.28631

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تع6ين) تم  (2021 ماي) (12 في) املؤرخ 

الس6د)ة)) للشركة  جدود  مسير 

بنعل6ل1 سف6ان))كمسير وح6د

تبعا لقب1ل استقالة املسير.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 27 بتاريخ) ( االبتدائ6ة بس6دي قاسم)

ماي)2021)تحت رقم)146.

562I

AGS CONSEIL

 ELECTRO SOUND

INDUSTRIES
تع6ين رئيس مجلس اإلدارة

AGS CONSEIL

 51BD(RAHAL(EL(MESKINI 1ER

 ETAGE(APPT. N°8 ، 20320،

CASABLANCA MAROC

 ELECTRO SOUND INDUSTRIES

«شركة  املساهمة»

وعن1ان مقرها االجتماعي: طريق 

110 شارع الشفشاوني كم 11.5 

عين السبع - 20000 الدارالب6ضاء 

املغرب.

«تع6ين رئيس مجلس اإلدارة»

رقم التق66د في السجل التجاري: 

.39327

اإلداري)) العام  الجمع  إطار  في  (

املؤرخ في)19) 1 بر)2020

تقرر تع6ين الس6د اسك1ر لحسن

شركة) إدارة  ملجلس  رئيسا 

ELECTRO SOUND INDUSTRIES

بتاريخ:)19) 1 بر)2020

له) املخ1لة  الصالح6ات  وتتمثل 

ف6ما ولي:)جم6ع الصالح6ات

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 04 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

مارس)2021)تحت رقم)768659.

563I

AGS CONSEIL

MAFITIS
تع6ين أعضاء)مجلس اإلدارة

AGS CONSEIL
 51BD(RAHAL(EL(MESKINI 1ER

 ETAGE(APPT. N°8 ، 20320،
CASABLANCA MAROC

MAFITIS «شركة  املساهمة»
وعن1ان مقرها االجتماعي: طريق 
110 شارع الشفشاوني كم 11.5 

عين السبع - 20000 الدارالب6ضاء 
املغرب.

«تع6ين أعضاء مجلس اإلدارة»
رقم التق66د في السجل التجاري: 

.27275
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)19) 1 بر)2020
تقرر تع6ين أعضاء)مجلس اإلدارة)

خالل السن1ات املال6ة التال6ة:)
2026 - 2021 -

األشخاص الطب6ع16ن:)
محمد) اساك1ر  الس6د)ة))
عن1ا ه)ا)) والكائن  إداري  بصفته)ا))
 20000 الدارالب6ضاء) ب:)

الدارالب6ضاء)املغرب
األشخاص املعن1ي1ن:)

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
 18 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

دجنبر)2020)تحت رقم)758009.

564I

Advance(Center

RIVAL INDUSTRY
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

Advance(Center
 Villa 9k4 Rue(Annajd(Hay(Riad ،

10020، Rabat(Maroc
RIVAL INDUSTRY شركة ذات 
مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د
وعن1ان مقرها اإلجتماعي ف6ال 9ك4 

ز قة النجد حي الرياض الرباط - 
10100 الرباط املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

152335

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (08

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

 RIVAL(:(اإلقتضاء)بمختصر تسم6تها

.INDUSTRY

أعمال) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

متن1عة ودوك1رات داخل6ة)-2)أعمال)

إنشائ6ة)-3)ت1ريد منتجات..

ف6ال) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
9ك4)ز قة النجد حي الرياض الرباط)

- 10100)الرباط املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

الس6د مراد سل6م):))1.000)حصة)

بق6مة)100)درهم للحصة).

)الس6د مراد سل6م):)1000)بق6مة)

100)درهم.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وصفات وم1اطن الشركاء):

الس6د مراد سل6م عن1ا ه)ا))دوار)

 12040 ل1اللدة عل6ان اله1 ان تمارة)

تمارة املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

الس6د مراد سل6م عن1ا ه)ا))دوار)

 12040 ل1اللدة عل6ان اله1 ان تمارة)

تمارة املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (31 بتاريخ) ( بالرباط) التجارية 

2021)تحت رقم)5509.

565I
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ف6طراسك1

شركة باورفل تيك
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

ف6طراسك1
رقم 38 ز قة 16  1 بر شقة رقم 
1 فاس املدونة الجدودة فاس، 

30000، فاس املغرب
شركة باورفل ت6ك شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة
وعن1ان مقرها اإلجتماعي رقم 149, 

تجزئة فرح, املسيرة, بنس1ددة,  - 
30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 
املحدودة 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
68121

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (15
املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
شركة) (: بمختصر تسم6تها) اإلقتضاء)

باورفل ت6ك.
غرض الشركة بإوجاز):)ب6ع االالت)

االلكترو 6ة بالتقس6ط.
عن1ان املقر االجتماعي):)رقم)149, 
(- ( بنس1ددة,) املسيرة,) فرح,) تجزئة 

30000)فاس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 250 ( (: او1ب) الداودي  الس6د 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
 250 ( (: اسماء) الداودي  الس6دة 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
 250 ( (: عامر) الداودي  الس6د 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
 250 ( (: مريم) الداودي  الس6دة 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):

عن1ا ه)ا)) او1ب  الداودي  الس6د 
املسيرة,) فرح,) تجزئة  (,149 رقم)

بنس1دة,)فاس)30000)فاس املغرب.
الس6دة الداودي اسماء)عن1ا ه)ا))
املسيرة,) فرح,) تجزئة  (,149 رقم)

بنس1دة,)فاس)30000)فاس املغرب.
عن1ا ه)ا)) عامر  الداودي  الس6د 
املسيرة,) فرح,) تجزئة  (,149 رقم)

بنس1دة,)فاس)30000)فاس املغرب.
الس6دة الداودي مريم عن1ا ه)ا))
املسيرة,) فرح,) تجزئة  (,149 رقم)

بنس1دة,)فاس)30000)فاس املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
عن1ا ه)ا)) عامر  الداودي  الس6د 
املسيرة,) فرح,) تجزئة  (,149 رقم)

بنس1دة,)فاس)30000)فاس املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
و1 16) (01 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2021)تحت رقم)2651.
566I

MANAGEMENT AND CONSULTING 

ACHRAF ET IMRAN CAR
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
رفع رأسمال الشركة

 MANAGEMENT AND
CONSULTING

19,شارع جبل هبري ,امزورن ، 
32250، الحس6مة املغرب

ACHRAF ET IMRAN CAR شركة 
ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
وعن1ان مقرها اإلجتماعي الطريق 

الرئيس6ة رقم 2 ، امزورن ، - 32250 
الحس6مة املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التق66د في السجل التجاري 

.2857
ال1ح6د) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم) (2021 أبريل) (22 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
«100.000)درهم»)أي من)«100.000 
عن) درهم») (200.000» إلى) درهم»)
أو) حصص  قدوة  تقدوم  ( (: طريق)

ع6ن6ة.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
االبتدائ6ة بالحس6مة))بتاريخ)18)ماي)

2021)تحت رقم)165.
567I

consopro

CANINE CREW SARL
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

consopro
 Boulevard(Brahim(Roudani, 332
 5ème(étage, appartement(n°21

، 20330، casablanca(maroc
CANINE CREW SARL  شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة
وعن1ان مقرها اإلجتماعي عمارة 46 
مكتب 6 الطابق الثاني  شارع الزر 
قط1ني  - 20250 الدار الب6ضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

503751
في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (19
املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

. CANINE CREW SARL
غرض الشركة بإوجاز):)ب6ع أغذوة)

الح16ا ات األل6فة.
عمارة) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
شارع) ( الثاني) الطابق  (6 مكتب) (46
الزر قط1ني))-)20250)الدار الب6ضاء)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
500)حصة) ( (: الس6د زكريا كاظم)

بق6مة)50.000)درهم للحصة).
الس6دة بتينة كاظم)):))500)حصة)

بق6مة)50.000)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):

الس6د زكريا كاظم عن1ا ه)ا))128 

شارع)LECAT 76000)روان فرنسا.

عن1ا ه)ا))) ( كاظم) بتينة  الس6دة 
Lot Miamar)ز قة)2)رقم)16 20150 

الدار الب6ضاء))املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

الس6د زكريا كاظم عن1ا ه)ا))128 

 Rue( de( LECAT( ( 76000( Rouen

France

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

(- بتاريخ) ( الب6ضاء) بالدار  التجارية 

تحت رقم)-.

568I

AGS CONSEIL

 AGRICULTURE SOUALEM –

AGRILEM
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تف1يت حصص

AGS CONSEIL

 51BD(RAHAL(EL(MESKINI 1ER

 ETAGE(APPT. N°8 ، 20320،

CASABLANCA MAROC

 AGRICULTURE(SOUALEM –

AGRILEM شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي 30 شارع 

خالد ابن ال1ل6د عين السبع - 

20000 الدارالب6ضاء املغرب.

تف1يت حصص
رقم التق66د في السجل التجاري 

.122.551

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2020 أكت1بر) (28 في) املؤرخ 

املصادقة على):

تف1يت الس6د))ة))لحسن اساك1ر)

أصل) من  اجتماع6ة  حصة  (592

)ة)) الس6د) ( لفائدة) حصة  (4.000

شتنبر) (07 بتاريخ) أ فست  الحسنى 

.2020
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)ة))سع6د اساك1ر) تف1يت الس6د)

أصل) من  اجتماع6ة  حصة  (592

)ة)) الس6د) ( لفائدة) حصة  (4.000

شتنبر) (07 بتاريخ) أ فست  اإلصالح 

.2020

ابراه6م) )ة)) الس6د) تف1يت 

من) اجتماع6ة  حصة  (592 اساك1ر)

الس6د) ( لفائدة) حصة  (4.000 أصل)

شتنبر) (07 املداد أ فست بتاريخ) )ة))

.2020

اسك1ر) احمد  )ة)) الس6د) تف1يت 

أصل) من  اجتماع6ة  حصة  (592

)ة)) الس6د) ( لفائدة) حصة  (4.000

شتنبر) (07 بتاريخ) أ فست  تداول 

.2020

لحسن اسك1ر) )ة)) تف1يت الس6د)

أصل) من  اجتماع6ة  حصة  (592

)ة)) الس6د) ( لفائدة) حصة  (4.000

شتنبر) (07 بتاريخ) ه1لدونغ  خلف 

.2020

محمد اسك1ر) )ة)) تف1يت الس6د)

أصل) من  اجتماع6ة  حصة  (592

)ة)) الس6د) ( لفائدة) حصة  (4.000

شتنبر) (07 بتاريخ) ه1لدونغ  مداسك 

.2020

لح1سين) )ة)) الس6د) تف1يت 

من) اجتماع6ة  حصة  (288 اسك1ر)

الس6د) ( لفائدة) حصة  (4.000 أصل)

)ة))مصباح أ فست بتاريخ)07)شتنبر)

.2020

احمد اساك1ر) )ة)) تف1يت الس6د)

80)حصة اجتماع6ة من أصل)4.000 

تيسير) )ة)) الس6د) ( لفائدة) حصة 

أ فست بتاريخ)07)شتنبر)2020.
رش6د اساك1ر) )ة)) تف1يت الس6د)

80)حصة اجتماع6ة من أصل)4.000 

ض6اء) )ة)) الس6د) ( لفائدة) حصة 

أ فست بتاريخ)07)شتنبر)2020.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم  (

 18 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

فبراور)2021)تحت رقم)766402.

569I

AGS CONSEIL

ELECTRO TADART
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تف1يت حصص

AGS CONSEIL

 51BD(RAHAL(EL(MESKINI 1ER

 ETAGE(APPT. N°8 ، 20320،

CASABLANCA MAROC

ELECTRO TADART شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي 18 شارع 

علي يعتة عين السبع - 20000 

الدارالب6ضاء املغرب.

تف1يت حصص
رقم التق66د في السجل التجاري 

.50879

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2020 أكت1بر) (28 في) املؤرخ 

املصادقة على):
تف1يت الس6د))ة))لحسن اساك1ر)

حصة اجتماع6ة من أصل) (66.000

)ة)) الس6د) ( حصة لفائدة) (500.000

شتنبر) (07 بتاريخ) أ فست  الحسنى 

.2020
)ة))سع6د اساك1ر) تف1يت الس6د)

حصة اجتماع6ة من أصل) (66.000

)ة)) الس6د) ( حصة لفائدة) (500.000

شتنبر) (07 بتاريخ) أ فست  اإلصالح 

.2020
تف1يت الس6د))ة))ابراه6م اساك1ر)

حصة اجتماع6ة من أصل) (66.000

الس6د) ( لفائدة) حصة  (500.000

شتنبر) (07 املداد أ فست بتاريخ) )ة))

.2020
اسك1ر) احمد  )ة)) الس6د) تف1يت 

حصة اجتماع6ة من أصل) (66.000

)ة)) الس6د) ( حصة لفائدة) (500.000

شتنبر) (07 بتاريخ) أ فست  تداول 

.2020
لحسن اسك1ر) )ة)) تف1يت الس6د)

حصة اجتماع6ة من أصل) (66.000

)ة)) الس6د) ( حصة لفائدة) (500.000

شتنبر) (07 بتاريخ) ه1لدونغ  خلف 

.2020

محمد اسك1ر) )ة)) تف1يت الس6د)

حصة اجتماع6ة من أصل) (66.000

)ة)) الس6د) ( حصة لفائدة) (500.000

شتنبر) (07 بتاريخ) ه1لدونغ  مداسك 

.2020

لح1سين) )ة)) الس6د) تف1يت 

اسك1ر)34.000)حصة اجتماع6ة من)

أصل)500.000)حصة لفائدة))الس6د)

)ة))مصباح أ فست بتاريخ)07)شتنبر)

.2020

احمد اساك1ر) )ة)) تف1يت الس6د)

حصة اجتماع6ة من أصل) (35.000

الس6د) ( لفائدة) حصة  (500.000

شتنبر) (07 بتاريخ) تيسير أ فست  )ة))

.2020

رش6د اساك1ر) )ة)) تف1يت الس6د)

حصة اجتماع6ة من أصل) (35.000

الس6د) ( لفائدة) حصة  (500.000

شتنبر) (07 بتاريخ) أ فست  ض6اء) )ة))

.2020

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم  (

 18 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

فبراور)2021)تحت رقم)766400.

570I

AGS CONSEIL

 SOCIETE DE GRAVETTE ET

BATIMENT

شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تف1يت حصص

AGS CONSEIL

 51BD(RAHAL(EL(MESKINI 1ER

 ETAGE(APPT. N°8 ، 20320،

CASABLANCA MAROC

 SOCIETE DE GRAVETTE ET

BATIMENT شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي دوار ج1الة 

تقس6مة حالفة الجماعة القروية 

والد احريز الساحل - 20000 برش6د 

املغرب.

تف1يت حصص
رقم التق66د في السجل التجاري 

.329
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2020 أكت1بر) (28 في) املؤرخ 

املصادقة على):
تف1يت الس6د))ة))لحسن اساك1ر)
حصة اجتماع6ة من أصل) (30.784
)ة)) الس6د) ( حصة لفائدة) (208.000
شتنبر) (07 بتاريخ) أ فست  الحسنى 

.2020
)ة))سع6د اساك1ر) تف1يت الس6د)
حصة اجتماع6ة من أصل) (30.784
)ة)) الس6د) ( حصة لفائدة) (208.000
شتنبر) (07 بتاريخ) أ فست  اإلصالح 

.2020
تف1يت الس6د))ة))ابراه6م اساك1ر)
حصة اجتماع6ة من أصل) (30.784
الس6د) ( لفائدة) حصة  (208.000
شتنبر) (07 املداد أ فست بتاريخ) )ة))

.2020
اسك1ر) احمد  )ة)) الس6د) تف1يت 
حصة اجتماع6ة من أصل) (30.784
)ة)) الس6د) ( حصة لفائدة) (208.000
شتنبر) (07 بتاريخ) أ فست  تداول 

.2020
لحسن اسك1ر) )ة)) تف1يت الس6د)
حصة اجتماع6ة من أصل) (30.784
)ة)) الس6د) ( حصة لفائدة) (208.000
شتنبر) (07 بتاريخ) ه1لدونغ  خلف 

.2020
محمد اسك1ر) )ة)) تف1يت الس6د)
حصة اجتماع6ة من أصل) (30.784
)ة)) الس6د) ( حصة لفائدة) (208.000
شتنبر) (07 بتاريخ) ه1لدونغ  مداسك 

.2020
لح1سين) )ة)) الس6د) تف1يت 
اسك1ر)14.976)حصة اجتماع6ة من)
أصل)208.000)حصة لفائدة))الس6د)
)ة))مصباح أ فست بتاريخ)07)شتنبر)

.2020
احمد اساك1ر) )ة)) تف1يت الس6د)
أصل) من  اجتماع6ة  حصة  (4.160
الس6د) ( لفائدة) حصة  (208.000
شتنبر) (07 بتاريخ) تيسير أ فست  )ة))

.2020
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رش6د اساك1ر) )ة)) تف1يت الس6د)
أصل) من  اجتماع6ة  حصة  (4.160
الس6د) ( لفائدة) حصة  (208.000
شتنبر) (07 بتاريخ) أ فست  ض6اء) )ة))

.2020
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم  (
دجنبر) (18 بتاريخ) ( االبتدائ6ة ببرش6د)

2020)تحت رقم)1604.

571I

fisc(orient

 DAR EL KHADRA
IMMOBILIER

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 
الشريك ال1ح6د

تأسيس شركة

fisc(orient
شارع ادريس االكبر عمارة ملن1ر 
الطابق االول رقم 1 ، 60000، 

وجدة املغرب
 DAR EL KHADRA IMMOBILIER
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
وعن1ان مقرها اإلجتماعي 117 شارع 
النرجس تجزئة الشروق   - 60000 

وجدة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
37407

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (04
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
 DAR (: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.EL KHADRA IMMOBILIER
غرض الشركة بإوجاز):)مقاول.

عن1ان املقر االجتماعي):)117)شارع)
 60000 (- ( ( النرجس تجزئة الشروق)

وجدة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: حسن) خدراني  الس6د 
حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (
وصفات وم1اطن الشركاء):

عن1ا ه)ا)) حسن  خدراني  الس6د 
النرجس تجزئة الشروق))) شارع  (117

60000)وجدة املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
عن1ا ه)ا)) حسن  خدراني  الس6د 
النرجس تجزئة الشروق))) شارع  (117

60000)وجدة املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
و1 16) (27 بتاريخ) ( ب1جدة) التجارية 

2021)تحت رقم)1963.
572I

CANOCAF SARL

TAZAGHINE BEACH
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

حل شركة

CANOCAF SARL
شارع الجيش امللكي ز قة الخنساء 

رقم 7 الطابق الثاني رقم 03 
 NADOR ،62000 ،الناظ1ر

MAROC
TAZAGHINE BEACH شركة 

ذات املسؤول6ة املحدودة)في ط1ر 
التصف6ة)

وعن1ان مقرها اإلجتماعي مركب 
املغرب الكبير رقم 101 د - 62000 

الناظ1ر املغرب.
حل شركة

رقم التق66د في السجل التجاري 
.7359

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2021 وناور) (22 املؤرخ في)
املحدودة) املسؤول6ة  ذات  شركة 
مبلغ) ( (TAZAGHINE BEACH
وعن1ان) درهم  (100.000 رأسمالها)
مقرها اإلجتماعي مركب املغرب الكبير)
رقم)101)د)-)62000)الناظ1ر املغرب)

 ت6جة ل):)نهاوة نشاط الشركة.

مركب) ب  التصف6ة  مقر  حدد  و 
 62000 (- د) (101 املغرب الكبير رقم)

الناظ1ر املغرب.)
و عين:

الخالقي) عبد  ( شع6ب) الس6د)ة))
تزاغين) تفروين  دوار  عن1ا ه)ا)) و 
62122)الناظ1ر املغرب كمصفي))ة))

للشركة.
الخالقي) عبد  ( بلع6د) الس6د)ة))
تزاغين) تفروين  دوار  عن1ا ه)ا)) و 
62122)الناظ1ر املغرب كمصفي))ة))

للشركة.
الخالقي) عبد  ( محمد) الس6د)ة))
تزاغين) تفروين  دوار  عن1ا ه)ا)) و 
62122)الناظ1ر املغرب كمصفي))ة))

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخ1لة  الصالح6ات  على 
و) العق1د  تبل6غ  محل  و  املخابرة 

ال1ثائق املتعلقة بالتصف6ة):)-
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
االبتدائ6ة بالناض1ر))بتاريخ)23)أبريل)

2021)تحت رقم)837.

573I

AGS CONSEIL

 INSTITUTION IBNOU
ARABI

شركة ذات املسؤول6ة املحدودة
تف1يت حصص

AGS CONSEIL
 51BD(RAHAL(EL(MESKINI 1ER

 ETAGE(APPT. N°8 ، 20320،
CASABLANCA MAROC

 INSTITUTION IBNOU ARABI
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي 33 ز قة 
م6تزبنجدوة - 20000 الدارالب6ضاء 

املغرب.
تف1يت حصص

رقم التق66د في السجل التجاري 
.72801

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2020 أكت1بر) (28 في) املؤرخ 

املصادقة على):

تف1يت الس6د))ة))لحسن اساك1ر)
حصة اجتماع6ة من أصل) (61.568
)ة)) الس6د) ( حصة لفائدة) (416.000
شتنبر) (07 بتاريخ) أ فست  الحسنى 

.2020
)ة))سع6د اساك1ر) تف1يت الس6د)
حصة اجتماع6ة من أصل) (61.568
)ة)) الس6د) ( حصة لفائدة) (416.000
شتنبر) (07 بتاريخ) أ فست  اإلصالح 

.2020
تف1يت الس6د))ة))ابراه6م اساك1ر)
حصة اجتماع6ة من أصل) (61.568
الس6د) ( لفائدة) حصة  (416.000
شتنبر) (07 املداد أ فست بتاريخ) )ة))

.2020
اسك1ر) احمد  )ة)) الس6د) تف1يت 
حصة اجتماع6ة من أصل) (61.568
)ة)) الس6د) ( حصة لفائدة) (416.000
شتنبر) (07 بتاريخ) أ فست  تداول 

.2020
لحسن اسك1ر) )ة)) تف1يت الس6د)
حصة اجتماع6ة من أصل) (61.568
)ة)) الس6د) ( حصة لفائدة) (416.000
شتنبر) (07 بتاريخ) ه1لدونغ  خلف 

.2020
محمد اسك1ر) )ة)) تف1يت الس6د)
حصة اجتماع6ة من أصل) (61.568
)ة)) الس6د) ( حصة لفائدة) (416.000
شتنبر) (07 بتاريخ) ه1لدونغ  مداسك 

.2020
لح1سين) )ة)) الس6د) تف1يت 
اسك1ر)29.952)حصة اجتماع6ة من)
أصل)416.000)حصة لفائدة))الس6د)
)ة))مصباح أ فست بتاريخ)07)شتنبر)

.2020
احمد اساك1ر) )ة)) تف1يت الس6د)
أصل) من  اجتماع6ة  حصة  (8.320
الس6د) ( لفائدة) حصة  (416.000
شتنبر) (07 بتاريخ) تيسير أ فست  )ة))

.2020
رش6د اساك1ر) )ة)) تف1يت الس6د)
أصل) من  اجتماع6ة  حصة  (8.320
الس6د) ( لفائدة) حصة  (416.000
شتنبر) (07 بتاريخ) أ فست  ض6اء) )ة))

.2020
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باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم  (

 18 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

فبراور)2021)تحت رقم)766401.

574I

CANOCAF SARL

TAZAGHINE BEACH
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

قفل التصف6ة

CANOCAF SARL

شارع الجيش امللكي ز قة الخنساء 

رقم 7 الطابق الثاني رقم 03 

 NADOR ،62000 ،الناظ1ر

MAROC

TAZAGHINE BEACH شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي : مركب 

املغرب الكبير رقم 101 د - 62000 

الناظ1ر املغرب.

قفل التصف6ة

رقم التق66د في السجل التجاري : 

.7359

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) (2021 وناور) (26 املؤرخ في)

ذات) شركة  (TAZAGHINE BEACH

رأسمالها) مبلغ  املحدودة  املسؤول6ة 

مقرها) وعن1ان  درهم  (100.000

اإلجتماعي مركب املغرب الكبير رقم)

املغرب) الناظ1ر  (62000 (- د) (101

 ت6جة لنهاوة نشاط الشركة.

و عين:

الخالقي) عبد  ( شع6ب) الس6د)ة))

تزاغين) تفروين  دوار  عن1ا ه)ا)) و 

62122)الناظ1ر املغرب كمصفي))ة))

للشركة.

الخالقي) عبد  ( بلع6د) الس6د)ة))

تزاغين) تفروين  دوار  عن1ا ه)ا)) و 

62122)الناظ1ر املغرب كمصفي))ة))

للشركة.

الخالقي) عبد  ( محمد) الس6د)ة))

تزاغين) تفروين  دوار  عن1ا ه)ا)) و 

62122)الناظ1ر املغرب كمصفي))ة))

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمع6ة الختام6ة)
مركب) وفي  (2021 وناور) (26 بتاريخ)
 62000 (- د) (101 املغرب الكبير رقم)

الناظ1ر املغرب.
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
االبتدائ6ة بالناض1ر))بتاريخ)23)أبريل)

2021)تحت رقم)838.
575I

MAIROUCHE FISC

JOLMOUD
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
قفل التصف6ة

MAIROUCHE FISC
155 شارع محمد السادس اقامة 

سلمى الطابق االول رقم 03 كلم6م ، 
81000، كلم6م املغرب

JOLMOUD شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د
وعن1ان مقرها اإلجتماعي : حي 

التقدم ال1ط6ة طا طان - 82000 
طا طان املغرب.
قفل التصف6ة

رقم التق66د في السجل التجاري : 
.2547

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2021 22)مارس) املؤرخ في)
مسؤول6ة) ذات  شركة  (JOLMOUD
محدودة ذات الشريك ال1ح6د مبلغ)
وعن1ان) درهم  (100.000 رأسمالها)
مقرها اإلجتماعي حي التقدم ال1ط6ة)
املغرب) طا طان  (82000 (- طا طان)

 ت6جة لقرارورغبة الشريك ال1ح6د.
و عين:

و) عي  ( ( اومن) محمد  الس6د)ة))
 81000  15 رقم) الفتح  عن1ا ه)ا))

كلم6م املغرب كمصفي))ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجمع6ة الختام6ة)
حي) وفي  (2021 مارس) (22 بتاريخ)
 82000 (- طا طان) ال1ط6ة  التقدم 

طا طان املغرب.
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
ماي) (24 بتاريخ) ( االبتدائ6ة بطا طان)

2021)تحت رقم)135/2021.
576I

ف ر لالستشارة

JISRA TRANSPORT
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

حل شركة

ف ر لالستشارة

الدار الب6ضاء زاوية شارع 2 مارس و 

القدس اقامة املجد عمارة J رقم 8 

عين الشق ، 20460، الدار الب6ضاء 

املغرب

JISRA TRANSPORT  شركة 
ذات املسؤول6ة املحدودة)في ط1ر 

التصف6ة)
وعن1ان مقرها اإلجتماعي 17 شارل 

ـن6ك1ل الطابق7 رقم 2 - 20410 

الدار الب6ضاء املغرب.

حل شركة
رقم التق66د في السجل التجاري 

.243343

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

2021)تقرر حل) 23)فبراور) املؤرخ في)

املحدودة) املسؤول6ة  ذات  شركة 

JISRA TRANSPORT)))مبلغ رأسمالها)

مقرها) وعن1ان  درهم  (100.000

اإلجتماعي)17)شارل)ـن6ك1ل الطابق7 
رقم)2 - 20410)الدار الب6ضاء)املغرب)

النشاط) إستئناف  عدم  (: ل)  ت6جة 

التجاري.
و حدد مقر التصف6ة ب)17)شارل)
ـن6ك1ل الطابق7)رقم)2 - 20410)الدار)

الب6ضاء)املغرب.)

و عين:

و) الحمري  ( ( محمد) الس6د)ة))

الحمد) مسنا ة  محمد  عن1ا ه)ا))
املغرب) طنجة  ( (000000  138 رقم)

كمصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخ1لة  الصالح6ات  على 

و) العق1د  تبل6غ  محل  و  املخابرة 

عدم) (: بالتصف6ة) املتعلقة  ال1ثائق 
إستئناف النشاط التجاري

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 10 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

مارس)2021)تحت رقم)769480.

577I

BDO

 FOUR RIVERS HOLDING
FRH

شركة ذات املسؤول6ة املحدودة
تأسيس شركة

BDO

 119Bd(Abdelmoumen، 5ème

 Etage(N° 38، Casablanca

 20360 ، 20340، CASABLANCA

MAROC

 FOUR RIVERS HOLDING FRH

شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي 119 شارع 

عبد امل1من، مكتب 18، 20340 

الدار الب6ضاء - 20340  الدار 

الب6ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

501663

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (16

املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

 FOUR(:(اإلقتضاء)بمختصر تسم6تها

.RIVERS HOLDING FRH

غرض الشركة بإوجاز):)-)االستثمار)

في األسهم في الشركات)

-)إدارة وتنظ6م األسهم املكتسبة

-)تأسيس وترويج الشركات

-)إ جازعمل6ة الخزا ة.

عن1ان املقر االجتماعي):)119)شارع)

عبد امل1من،)مكتب)18،)20340)الدار)

الب6ضاء) الدار  ( (20340 (- الب6ضاء)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):
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الس6د بشير احمد قادر م1حاودون)
ل1نغ) طبيب  دورة  (54 عن1ا ه)ا))
ل16ن الدائرة الثالثة فرنسا) (69903

69903)ل16ن فرنسا.
 40 الس6د يسين كمال عن1ا ه)ا))
الدار) (11 شقة) (4 طابق) روما  ز قة 
الب6ضاء) الدار  ( (20410 الب6ضاء)

املغرب.
املهدي ط1ا�سي عن1ا ه)ا)) الس6د 
الروياني) املحاسن  اب1  ز قة  (11
املعاريف الدار الب6ضاء)20410))الدار)

الب6ضاء)املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
الس6د بشير احمد قادر م1حاودون)
ل1نغ) طبيب  دورة  (54 عن1ا ه)ا))
ل16ن الدائرة الثالثة فرنسا) (69903

69903)ل16ن فرنسا
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
 04 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)776988.
578I

CANOCAF SARL

NADOR DISTRIBUTION
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

حل شركة

CANOCAF SARL
شارع الجيش امللكي ز قة الخنساء 

رقم 7 الطابق الثاني رقم 03 
 NADOR ،62000 ،الناظ1ر

MAROC
NADOR DISTRIBUTION شركة 
ذات املسؤول6ة املحدودة)في ط1ر 

التصف6ة)
وعن1ان مقرها اإلجتماعي زاوية شارع 

القا�سي ع6اض و ز قة مراكش - 
62000 الناظ1ر املغرب.

حل شركة
رقم التق66د في السجل التجاري 

.16933
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2021 02)مارس) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤول6ة  ذات  شركة 
مبلغ) ( (NADOR DISTRIBUTION
وعن1ان) درهم  (100.000 رأسمالها)

مقرها اإلجتماعي زاوية شارع القا�سي)

 62000 (- مراكش) ز قة  و  ع6اض 

نهاوة) (: ل) املغرب  ت6جة  الناظ1ر 

نشاط الشركة.

زاوية) ب  التصف6ة  مقر  حدد  و 

شارع القا�سي ع6اض و ز قة مراكش)

- 62000)الناظ1ر املغرب.)

و عين:

الس6د)ة))عبد الحف6ظ))ال1عماري)

و عن1ا ه)ا))شارع القا�سي ع6اض رقم)

30 62000)الناظ1ر املغرب كمصفي)

)ة))للشركة.

و) ال1عماري  ( محمد) الس6د)ة))

عن1ا ه)ا))شارع القا�سي ع6اض رقم)

30 62000)الناظ1ر املغرب كمصفي)

)ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخ1لة  الصالح6ات  على 

و) العق1د  تبل6غ  محل  و  املخابرة 

ال1ثائق املتعلقة بالتصف6ة):)-

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (06 بتاريخ) ( االبتدائ6ة بالناض1ر)

2021)تحت رقم)931.

579I

BDO

بومغرنات كونسلتينغ

شركة الت1ص6ة باألسهم 

تأسيس شركة

BDO

 119Bd(Abdelmoumen، 5ème

 Etage(N° 38، Casablanca

 20360 ، 20340، CASABLANCA

MAROC

ب1مغر ات ك1نسلتينغ شركة 

الت1ص6ة باألسهم 

وعن1ان مقرها اإلجتماعي 119 شارع 

عبد امل1من، مكتب 18،طابق 2. 

20340 الدار الب6ضاء - 20340 

الدار الب6ضاء املغرب

تأسيس شركة الت1ص6ة باألسهم  
رقم التق66د في السجل التجاري : 

501959

 03 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 مارس)

باألسهم)) الت1ص6ة  لشركة  األسا�سي 

باملميزات التال6ة:

الت1ص6ة) شركة  (: الشركة) شكل 

باألسهم).

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

ب1مغر ات ك1نسلتينغ.

(- (: بإوجاز) الشركة  غرض 

االستشارات في تنظ6م وإدارة الشركة
التح1ل) بمشاريع  الق6ام  (-

والتط1ير للشركات

-)تط1ير الخطط االسترات6ج6ة

-االستشارات ودعم املشاريع.

 119 (: االجتماعي) املقر  عن1ان 

18،طابق) مكتب) شارع عبد امل1من،)

 20340 (- الب6ضاء) الدار  (20340  .2

الدار الب6ضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 500.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):
الخضاري) الدون  بدر  الس6د 
إقامة) كثير  إبن  ز قة  عن1ا ه)ا))

شقة) (4 ط) درج س  سقراط  فضاء)

الدار) (20410 املعاريف الب6ضاء) (11

الب6ضاء)املغرب.

الس6دة إلهام الخم�سي عن1ا ه)ا))

 8 طابق) الزرقط1ني  شارع  (185

الدار) (20410 الدار الب6ضاء) (1 شقة)

الب6ضاء)املغرب.

عن1ا ه)ا)) هزبري  و1نس  الس6د 

 8 طابق) الزرقط1ني  شارع  (185

الدار) (20410 الدار الب6ضاء) (1 شقة)

الب6ضاء)املغرب.

 23 الس6د لبيز إبراه6م عن1ا ه)ا))
 10170 الرباط) (8 ز قة اسفي شقة)

الرباط املغرب.

 1 عن1ا ه)ا)) إت  دبس  الشركة 

 90060 5 ز قة عقبة إبن  ف6ع شقة)

طنجة املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

الخضاري) الدون  بدر  الس6د 

إقامة) كثير  إبن  ز قة  عن1ا ه)ا))

شقة) (4 ط) درج س  سقراط  فضاء)

الدار) (20410 املعاريف الب6ضاء) (11

الب6ضاء)املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 05 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)777088.

580I

CANOCAF SARL

NADOR DISTRIBUTION

شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

قفل التصف6ة

CANOCAF SARL

شارع الجيش امللكي ز قة الخنساء 

رقم 7 الطابق الثاني رقم 03 

 NADOR ،62000 ،الناظ1ر

MAROC

NADOR DISTRIBUTION شركة 

ذات املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي : زاوية 

شارع القا�سي ع6اض و ز قة مراكش 

- 62000 الناظ1ر املغرب.

قفل التصف6ة

رقم التق66د في السجل التجاري : 

.16933

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) (2021 05)مارس) املؤرخ في)

شركة) (NADOR DISTRIBUTION

مبلغ) املحدودة  املسؤول6ة  ذات 

وعن1ان) درهم  (100.000 رأسمالها)

مقرها اإلجتماعي زاوية شارع القا�سي)

 62000 (- مراكش) ز قة  و  ع6اض 

الناظ1ر املغرب  ت6جة لنهاوة نشاط)

الشركة.
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و عين:

الس6د)ة))عبد الحف6ظ))ال1عماري)

و عن1ا ه)ا))شارع القا�سي ع6اض رقم)

30 62000)الناظ1ر املغرب كمصفي)

)ة))للشركة.

و) ال1عماري  ( محمد) الس6د)ة))

عن1ا ه)ا))شارع القا�سي ع6اض رقم)

30 62000)الناظ1ر املغرب كمصفي)

)ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمع6ة الختام6ة)

زاوية) وفي  (2021 مارس) (05 بتاريخ)

شارع القا�سي ع6اض و ز قة مراكش)

- 62000)الناظ1ر املغرب.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (06 بتاريخ) ( االبتدائ6ة بالناض1ر)

2021)تحت رقم)932.

581I

FLASH ECONOMIE

CREATIVE STUDIO DESIGN
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue(des(Forces(armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 CREATIVE STUDIO DESIGN

شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي 167 شارع 

عبد امل1من إقامة ال6مامة أ الطابق 

1 رقم 2  - 20000 الدار الب6ضاء  

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 

رقم التق66د في السجل التجاري : 

505043

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (19

املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CREATIVE STUDIO DESIGN

جم6ع) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

أعمال الطباعة والتصم6م واإلعالن)

بشكل عام..

 167 (: االجتماعي) املقر  عن1ان 

ال6مامة) إقامة  امل1من  عبد  شارع 

الدار) (20000  -   2 رقم) (1 أ الطابق)

الب6ضاء))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

500)حصة) ( (: الس6د حمزة بنيس)

بق6مة)100)درهم للحصة).

 500 ( (: اشكارم1) سلمان  الس6د 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):

عن1ا ه)ا)) بنيس  حمزة  الس6د 

1)حي) 1)شقة) ز قة ام16ط طابق) (18

الدار الب6ضاء) (20000 ( املستشف6ات)

املغرب.

الس6د سلمان اشكارم1 عن1ا ه)ا))

تجزئة) (2 طابق) ا 1ال  شارع  (25

الدار) (20000 الرم6طاج) الحدوقة 

الب6ضاء)املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

عن1ا ه)ا)) بنيس  حمزة  الس6د 

1)حي) 1)شقة) ز قة ام16ط طابق) (18

املستشف6ات))20000))الدار الب6ضاء)

املغرب

الس6د سلمان اشكارم1 عن1ا ه)ا))

تجزئة) (2 طابق) ا 1ال  شارع  (25

الدار) ( (20000 الرم6طاج) الحدوقة 

الب6ضاء)املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 01 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

و1 16)2021)تحت رقم)780623.

582I

FLASH ECONOMIE

LANEGATE
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue(des(Forces(armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

LANEGATE شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي 167 شارع 

عبد امل1من إقامة ال6مامة أ الطابق 

1 رقم 2  - 20000 الدار الب6ضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

505041

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (13

املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.LANEGATE

جم6ع) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

أعمال الطباعة والتصم6م واإلعالن)

بشكل عام.

 167 (: االجتماعي) املقر  .عن1ان 

ال6مامة) إقامة  امل1من  عبد  شارع 
الدار) (20000  -   2 رقم) (1 أ الطابق)

الب6ضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

الس6د جالل الدون اوحم1):))350 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

 400 ( (: اوحم1) غزالن  الس6دة 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

الس6د و1سف  6ازي):))250)حصة)

بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):

اوحم1) الدون  جالل  الس6د 

ز قة د تجزئة ا ب س) (16 عن1ا ه)ا))

اسفي) (20160 ( حي املدونة الجدودة)

املغرب.

الس6دة غزالن اوحم1 عن1ا ه)ا))9 

ز قة بروسبير ميرومي الطابق السفلي)

الدار) ( (20000 فل1ري) فال  (5 ش)

الب6ضاء)املغرب.

عن1ا ه)ا)) و1سف  6ازي  الس6د 
9)ز قة بروسبير إقامة الح6اة ب) رقم)

1)ط السفلي ش5)فال فل1ري)20000  

الدار الب6ضاء))املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

اوحم1) الدون  جالل  الس6د 

ز قة د تجزئة ا ب س) (16 عن1ا ه)ا))

اسفي) (20160 ( حي املدونة الجدودة)

املغرب

الس6دة غزالن اوحم1 عن1ا ه)ا))9 

ز قة بروسبير ميرومي الطابق السفلي)

الدار) ( (20000 فل1ري) فال  (5 ش)

الب6ضاء)املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 01 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

و1 16)2021)تحت رقم)780621.

583I

FUTURE CONSEIL

LAMDAINE›S BROTHER
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

FUTURE CONSEIL

50 ز قة و1سف بن تاشفين الطابق 

األول ، 26100، برش6د املغرب

LAMDAINE›S BROTHER شركة 

ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي 52 ز قة 

قاسم أمين حي ال1حدة  - 26100 

برش6د املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 

15237

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القا 1ن) (2021 مارس) (23

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.LAMDAINE’S BROTHER

غرض الشركة بإوجاز):)مطعم.

ز قة) (52 (: عن1ان املقر االجتماعي)

 26100 (- ( ال1حدة) حي  أمين  قاسم 

برش6د املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: و1سف) ملداون  الس6د 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):

عن1ا ه)ا)) و1سف  ملداون  الس6د 

84)ز قة)04)حي وف6ق)26100)برش6د)

املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

عن1ا ه)ا)) ( الس6د ملداون و1سف)

84)ز قة)04)حي وف6ق))26100)برش6د)

املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

و1 16) (01 بتاريخ) ( االبتدائ6ة ببرش6د)

2021)تحت رقم)678.

584I

FUDICAIRE ISMAILI

STE TAZAINE SARL
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تف1يت حصص

FUDICAIRE ISMAILI

حي التقدم بل1ك 2 رقم 07 السمارة 

ES-SMARA MAROC ،72000 ،

STE TAZAINE SARL شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة

 RUE وعن1ان مقرها اإلجتماعي

 DAHA(OLD(HMIDA(N° 48 ES

SEMARA - 72000 السمارة املغرب.

تف1يت حصص
رقم التق66د في السجل التجاري 

.1551

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2021 أبريل) (30 في) املؤرخ 

املصادقة على):

علي بن داوود) )ة)) تف1يت الس6د)

أصل) من  اجتماع6ة  حصة  (330

او1ب) )ة)) الس6د) ( 330)حصة لفائدة)

الدري1ش بتاريخ)30)و1 16)2021.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم  (

ماي) (28 بتاريخ) ( االبتدائ6ة بالسمارة)

2021)تحت رقم)121/2021.

585I

AGS CONSEIL

MAFITIS
تع6ين رئيس مجلس اإلدارة

AGS CONSEIL

 51BD(RAHAL(EL(MESKINI 1ER

 ETAGE(APPT. N°8 ، 20320،

CASABLANCA MAROC

MAFITIS «شركة  املساهمة»

وعن1ان مقرها االجتماعي: طريق 

110 شارع الشفشاوني كم 11.5 

عين السبع - 20000 الدارالب6ضاء 

املغرب.

«تع6ين رئيس مجلس اإلدارة»
رقم التق66د في السجل التجاري: 

.27275
اإلداري)) العام  الجمع  إطار  في  (

املؤرخ في)19) 1 بر)2020

تقرر تع6ين الس6د اسك1ر لحسن
شركة) إدارة  ملجلس  رئيسا 

MAFITIS)بتاريخ:)19) 1 بر)2020
له) املخ1لة  الصالح6ات  وتتمثل 

ف6ما ولي:)جم6ع الصالح6ات
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
 18 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

دجنبر)2020)تحت رقم)758009.
586I

AGS CONSEIL

 CARREFOUR INDUSTRIEL
ET TECHNOLOGIQUE

تع6ين أعضاء)مجلس اإلدارة

AGS CONSEIL
 51BD(RAHAL(EL(MESKINI 1ER

 ETAGE(APPT. N°8 ، 20320،
CASABLANCA MAROC

 CARREFOUR INDUSTRIEL
ET TECHNOLOGIQUE «شركة  

املساهمة»
وعن1ان مقرها االجتماعي: 106ز قة 

األوداوة الف6ل6ت - 20000 
الدارالب6ضاء املغرب.

«تع6ين أعضاء مجلس اإلدارة»
رقم التق66د في السجل التجاري: 

.34203
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)19) 1 بر)2020
تقرر تع6ين أعضاء)مجلس اإلدارة)

خالل السن1ات املال6ة التال6ة:)
2026 - 2021 -

األشخاص الطب6ع16ن:)
أحمد) اساك1ر  الس6د)ة))
عن1ا ه)ا)) والكائن  إداري  بصفته)ا))
 20000 الدارالب6ضاء) ب:)

الدارالب6ضاء)املغرب
واسين) اساك1ر  الس6د)ة))
عن1ا ه)ا)) والكائن  إداري  بصفته)ا))
 20000 الدارالب6ضاء) ب:)

الدارالب6ضاء)املغرب
األشخاص املعن1ي1ن:)

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
 18 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

دجنبر)2020)تحت رقم)758006.
587I

AGS CONSEIL

 CARREFOUR INDUSTRIEL
ET TECHNOLOGIQUE

تع6ين رئيس مجلس اإلدارة

AGS CONSEIL
 51BD(RAHAL(EL(MESKINI 1ER

 ETAGE(APPT. N°8 ، 20320،
CASABLANCA MAROC

 CARREFOUR INDUSTRIEL
ET TECHNOLOGIQUE «شركة  

املساهمة»
وعن1ان مقرها االجتماعي: 106ز قة 

األوداوة الف6ل6ت - 20000 
الدارالب6ضاء املغرب.

«تع6ين رئيس مجلس اإلدارة»
رقم التق66د في السجل التجاري: 

.34203
اإلداري)) العام  الجمع  إطار  في  (

املؤرخ في)19) 1 بر)2020
تقرر تع6ين الس6د اسك1ر لحسن

شركة) إدارة  ملجلس  رئيسا 
 CARREFOUR INDUSTRIEL ET

TECHNOLOGIQUE
بتاريخ:)19) 1 بر)2020

له) املخ1لة  الصالح6ات  وتتمثل 
ف6ما ولي:)جم6ع الصالح6ات

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
 18 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

دجنبر)2020)تحت رقم)758006.

588I

CABINET BAHMAD

LIFE IS GOOD
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

CABINET BAHMAD
إقامة مراكش بالزا عمارة د 1 شقة 
ب 21 الطابق الثاني جليز مراكش 
إقامة مراكش بالزا عمارة د 1 شقة 
ب 21 الطابق الثاني جليز مراكش، 

40000، مراكش املغرب
LIFE IS GOOD  شركة ذات 

مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 
ال1ح6د
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وعن1ان مقرها اإلجتماعي إقامة 
مراكش بالزا عمارة د1 شقة 21، 
الطابق الثاني، جليز  - 40000 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
115435

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (27
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
 LIFE IS(:(اإلقتضاء)بمختصر تسم6تها

. GOOD
شراء) (: بإوجاز) الشركة  غرض 
وإدارة جم6ع املباني والعقارات وب16ت)
طريق) عن  والرياضات  الض6افة 

التأجير أو غير ذلك.
إقامة) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
(،21 شقة) د1) عمارة  بالزا  مراكش 
 40000 (- ( جليز) الثاني،) الطابق 

مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):
(، (19 عن1ا ه)ا)) (L.G.H الشركة)
مكرر ك1ر ف6ل6كس ف1ر)،))17630))ال)

فل1ت)،))فرنسا..
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
أ دريه) (، جيرمان) ت1ر 1ا  الس6د 
شارع ال) (4 عن1ا ه)ا)) ( كل1د) ج1ن  (،
((، 17580)ل1 ب1ا بالج أون ري) ( ب1ا ت)

فرنسا.
ت1ر 1ا) زوجة  بيت1رين  الس6دة 
ال) شارع  (4 عن1ا ه)ا)) ه6ل6نا  ليزا،)
ل1 ب1ا بالج أون ري)) ( (17580 ( ب1ا ت)

فرنسا.

ميش6ل،) ت1ماس،) روس1  الس6د 
ت16ف6ل) شارع  (4 عن1ا ه)ا)) رين6ه 

غ1تي6ه،))92120))م1 تروج،))فرنسا.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (31 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2021)تحت رقم)124537.

589I

AGS CONSEIL

 SOCIETE FRERES

ASSAKOUR - SOFA
تع6ين أعضاء)مجلس اإلدارة

AGS CONSEIL

 51BD(RAHAL(EL(MESKINI 1ER

 ETAGE(APPT. N°8 ، 20320،

CASABLANCA MAROC

 SOCIETE(FRERES(ASSAKOUR -

SOFA «شركة  املساهمة»

وعن1ان مقرها االجتماعي: 30 شارع 

خالد ابن ال1ل6د عين السبع - 

20000 الدارالب6ضاء املغرب.

«تع6ين أعضاء مجلس اإلدارة»
رقم التق66د في السجل التجاري: 

.34137

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)19) 1 بر)2020

تقرر تع6ين أعضاء)مجلس اإلدارة)

خالل السن1ات املال6ة التال6ة:)

2026 - 2021 -

األشخاص الطب6ع16ن:)

الس6د)ة))اسك1ر أحمد بصفته)ا))

ب:) عن1ا ه)ا)) والكائن  إداري 

الدارالب6ضاء) (20000 الدارالب6ضاء)

املغرب

لحسن) اسك1ر  الس6د)ة))

عن1ا ه)ا)) والكائن  إداري  بصفته)ا))

 20000 الدارالب6ضاء) ب:)

الدارالب6ضاء)املغرب

الس6د)ة))اساك1ر رش6د بصفته)ا))

ب:) عن1ا ه)ا)) والكائن  إداري 

الدارالب6ضاء) (20000 الدارالب6ضاء)

املغرب

األشخاص املعن1ي1ن:)

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
 04 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

مارس)2021)تحت رقم)768660.

590I

AGS CONSEIL

 SOCIETE FRERES
ASSAKOUR - SOFA
تع6ين رئيس مجلس اإلدارة

AGS CONSEIL
 51BD(RAHAL(EL(MESKINI 1ER

 ETAGE(APPT. N°8 ، 20320،
CASABLANCA MAROC

 SOCIETE(FRERES(ASSAKOUR -
SOFA «شركة  املساهمة»

وعن1ان مقرها االجتماعي: 30 شارع 
خالد ابن ال1ل6د عين السبع - 
20000 الدارالب6ضاء املغرب.
«تع6ين رئيس مجلس اإلدارة»

رقم التق66د في السجل التجاري: 
.34137

اإلداري)) العام  الجمع  إطار  في 
املؤرخ في)19) 1 بر)2020

تقرر تع6ين الس6د اساك1ر أحمد
شركة) إدارة  ملجلس  رئيسا 
 SOCIETE FRERES ASSAKOUR -

SOFA
بتاريخ:)19) 1 بر)2020

له) املخ1لة  الصالح6ات  وتتمثل 
ف6ما ولي:)جم6ع الصالح6ات

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
 04 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

مارس)2021)تحت رقم)768660.

591I

TGE FIDUS

AB FOOD
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تع6ين مسير جدود للشركة

TGE FIDUS
شارع الزرقط1ني كمال بارك سا تر 

عمارة B رقم 39 الطابق 6 ، 28810، 
املحمدوة املغرب

AB FOOD  شركة ذات املسؤول6ة 
املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي شارع 
الحسن الثاني عمارة أ إقامة ل6ت1رال  

- 20800 املحمدوة املغرب.
تع6ين مسير جدود للشركة

رقم التق66د في السجل التجاري 
.3949

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تع6ين) تم  (2021 ماي) (24 في) املؤرخ 
الس6د)ة))) للشركة  جدود  مسير 

بلعت6ق أحمد كمسير وح6د
تبعا لقب1ل استقالة املسير.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
31)ماي) االبتدائ6ة باملحمدوة))بتاريخ)

2021)تحت رقم)1270.

592I

AGS CONSEIL

KADIR DISTRIBUTION
تع6ين أعضاء)مجلس اإلدارة

AGS CONSEIL
 51BD(RAHAL(EL(MESKINI 1ER

 ETAGE(APPT. N°8 ، 20320،
CASABLANCA MAROC

KADIR DISTRIBUTION «شركة  
املساهمة»

وعن1ان مقرها االجتماعي: 30 شارع 
خالد ابن ال1ل6د عين السبع - 
20000 الدارالب6ضاء املغرب.
«تع6ين أعضاء مجلس اإلدارة»

رقم التق66د في السجل التجاري: 
.84195

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)19) 1 بر)2020

تقرر تع6ين أعضاء)مجلس اإلدارة)
خالل السن1ات املال6ة التال6ة:)

2026 - 2021 -
األشخاص الطب6ع16ن:)

لحسن) اسك1ر  الس6د)ة))
عن1ا ه)ا)) والكائن  إداري  بصفته)ا))
 20000 الدارالب6ضاء) ب:)

الدارالب6ضاء)املغرب
الس6د)ة))اساك1ر رش6د بصفته)ا))
ب:) عن1ا ه)ا)) والكائن  إداري 
الدارالب6ضاء) (20000 الدارالب6ضاء)

املغرب
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األشخاص املعن1ي1ن:)

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 18 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

دجنبر)2020)تحت رقم)758008.

593I

bemultico((1ب6م1لت6ك

TM AUTO PRESTIGE
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

bemultico  1ب6م1لت6ك
رقم 106 شقة رقم 01 الزيت1ن 

املعركة -مكناس ، 50060، مكناس 

مكناس

TM AUTO PRESTIGE  شركة ذات 

مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي محل 
رقم 01 في رقم 130/س تجزئة 

جنان مكناس 02 مكناس - 50000 

مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

53397

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (17

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

 TM (: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

. AUTO PRESTIGE

بائع) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

الس6ارات املستعملة بالتقس6ط

االستراد و التصدور.

محل) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
رقم)01)في رقم)130/س تجزئة جنان)

مكناس)02)مكناس)-)50000)مكناس)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: الس6د طارق مسع1دي)
حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (
وصفات وم1اطن الشركاء):

الس6د طارق مسع1دي عن1ا ه)ا))
مكناس) جنان  تجزئة  130/س  رقم)

02)مكناس)50000)مكناس املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
الس6د طارق مسع1دي عن1ا ه)ا))
مكناس) جنان  تجزئة  130/س  رقم)

02)مكناس)50000)مكناس املغرب
عن1ا ه)ا)) بح6حي  محمد  الس6د 
الجرف) الز 1ح6ة  شارع  (210 رقم)

ارف1د)52200)ارف1د املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
ماي) (28 بتاريخ) ( بمكناس) التجارية 

2021)تحت رقم)2654.

594I

AGS CONSEIL

KADIR DISTRIBUTION
تع6ين رئيس مجلس اإلدارة

AGS CONSEIL
 51BD(RAHAL(EL(MESKINI 1ER

 ETAGE(APPT. N°8 ، 20320،
CASABLANCA MAROC

KADIR DISTRIBUTION «شركة  
املساهمة»

وعن1ان مقرها االجتماعي: 30 شارع 
خالد ابن ال1ل6د عين السبع - 
20000 الدارالب6ضاء املغرب.
«تع6ين رئيس مجلس اإلدارة»

رقم التق66د في السجل التجاري: 
.84195

اإلداري)) العام  الجمع  إطار  في  (
املؤرخ في)19) 1 بر)2020

تقرر تع6ين الس6د اسك1ر محمد
 KADIR(رئيسا ملجلس إدارة شركة
19) 1 بر) بتاريخ:) (DISTRIBUTION

2020

له) املخ1لة  الصالح6ات  وتتمثل 

ف6ما ولي:)جم6ع الصالح6ات

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 18 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

دجنبر)2020)تحت رقم)758008.

595I

kgh consulting maroc

DIALYSE CONSULT
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

kgh consulting maroc

 3rue Bab El Mansour ESPACE

 PORTE(D›ANFA، 20000،

CASABLANCA املغرب

DIALYSE CONSULT شركة ذات 

مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي 3 شارع 

وطرب ، الطابق األول ، مر�سى 

سلطان  - 20000 الدار الب6ضاء 

اململكة املغرب6ة

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

779451

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (07

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DIALYSE CONSULT

ت1ظ6ف) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

امل1ظفين وتقدوم الخدمات.

شارع) (3 (: عن1ان املقر االجتماعي)

مر�سى) (، األول) الطابق  (، وطرب)

الب6ضاء) الدار  (20000 (- ( سلطان)

اململكة املغرب6ة.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: لحري�سي) سمير  الس6د 
حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (
وصفات وم1اطن الشركاء):

عن1ا ه)ا)) لحري�سي  سمير  الس6د 
شقة) (2 الطابق) 17شارع  1رما دي 
اململكة) الب6ضاء) الدار  (20000   12

املغرب6ة.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
عن1ا ه)ا)) لحري�سي  سمير  الس6د 
شقة) (2 الطابق) 17شارع  1رما دي 
اململكة) الب6ضاء) الدار  (20000   12

املغرب6ة
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
 24 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)779451.
596I

ACCOUNTING GESTION ET CONSEIL

KM ESTATE
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

 ACCOUNTING GESTION ET
CONSEIL

 BIS RUE LE TITIEN VAL ,33
 FLEURI(AL(MAARIF ، 20330،

CASABLANCA MAROC
KM ESTATE شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د
وعن1ان مقرها اإلجتماعي 26 شارع 

مير سلطان 3 الطابق 1 -   . - 20130 
الدارالب6ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
485503

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 وناور) (04
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

 KM (: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ESTATE

االنعاش) (: غرض الشركة بإوجاز)

العقاري.

26)شارع) عن1ان املقر االجتماعي):)

مير سلطان)3)الطابق)1 -   . - 20130 

الدارالب6ضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 100 ( (: قرطاوي) مهدي  الس6د 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):

الس6د مهدي قرطاوي عن1ا ه)ا))
الدارالب6ضاء) (20130 روم) ز قة  (88

املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

الس6د مهدي قرطاوي عن1ا ه)ا))
الدارالب6ضاء) (20130 روم) ز قة  (88

املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 14 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

وناور)2021)تحت رقم)761177.

597I

FIDCOFISC

 L›APPROVISIONNEUR
 TECHNIQUE

INTERNATIONAL
شركة املساهمة

رفع رأسمال الشركة

FIDCOFISC

 Bernoussi(Hay(al(qods(RES

 feddane(el(baraka(imm 11 n 7 ،

20610، CASABLANCA(MAROC

 L›APPROVISIONNEUR

 TECHNIQUE INTERNATIONAL

شركة املساهمة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي 744 الحي 

الصناعي صابين1 الن1اصر - 20240 

الدار الب6ضاء املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التق66د في السجل التجاري 

.147101

العام) الجمع  بمقت�سى 

أبريل) (16 في) املؤرخ  اإلستثنائي 

الشركة) رأسمال  رفع  تم  (2021

درهم») (5.000.000» قدره) بمبلغ 

إلى) درهم») (10.000.000» من) أي 

طريق) عن  درهم») (15.000.000»

الشركة) دو1ن  مع  مقاصة  إجراء) ( (:

املحددة املقدار و املستحقة.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 21 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)779160.

598I

برتناريا و سرفيس

Q2K IMMOBILIER
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

برتناريا و سرفيس
رقم 81ز قة 5 حي  زهة عين 

السبع الدارالب6ضاء ، 20650، 

الدارالب6ضاء املغرب

Q2K IMMOBILIER  شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي 18 ز قة 

3 الطابق رقم 1 القدس س6دي 

بر 1�سي الدار الب6ضاء - 20000 

الدار الب6ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

504929

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (06

املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

 Q2K (: بمختصر تسم6تها) اإلقتضاء)

. IMMOBILIER

إ جاز) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

بصفة) والتشي6د  البناء) أعمال  كل 

بتشي6د) املتعلقة  األعمال  كل  عامة 

م1اد) ب6ع وشراء) (. العمارات واملباني)

بامللك6ة) للب6ع  شقق  إ جاز  (ِ البناء)

باإلنعاش) وتعلق  ما  وكل  (ِ املشتركة)

العقاري).)وبصفة عامة الق6ام بجم6ع)

العمل6ات التي لها عالقة مباشرة أو)

غير مباشرة مع م1ض1ع الشركة من)

اجل  ماءها وازدهارها.).
ز قة) (18 (: عن1ان املقر االجتماعي)

س6دي) القدس  (1 رقم) الطابق  (3

 20000 (- الب6ضاء) الدار  بر 1�سي 

الدار الب6ضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 120.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 400 ( (: الق6ص1ني) الس6د حم6د 

حصة بق6مة)40.000)درهم للحصة).

الق66ص1ني)) العزيز  عبد  الس6د 

درهم) (40.000 حصة بق6مة) (400   :

للحصة).

الس6د م1الي صالح قرواني):))400 

حصة بق6مة)40.000)درهم للحصة).

 400 (: الق6ص1ني) الس6د حم6د  (

بق6مة)100)درهم.

(: ( الس6د عبد العزيز الق66ص1ني)

400)بق6مة)100)درهم.

الس6د م1الي صالح قرواني):)400 

بق6مة)100)درهم.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وصفات وم1اطن الشركاء):

الس6د حم6د الق6ص1ني عن1ا ه)ا))
س6دي) القدس  املنزهة  (1 ز قة) (29

الدارالب6ضاء) (20000 البر 1�سي)

املغرب.

الق66ص1ني)) العزيز  عبد  الس6د 
الحامدوة) (1 ز قة) ( (28 عن1ا ه)ا))

 20000 البر 1�سي) س6دي  القدس 

الدارالب6ضاء)املغرب.

قرواني) صالح  م1الي  الس6د 

جنان) يسرى  اقامة  عن1ا ه)ا))

01شقة) الطابق) (18 كال6ف1 6ا عمارة)

 20000 الب6ضاء) الشق  05عين 

الدارالب6ضاء)املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

الس6د حم6د الق6ص1ني عن1ا ه)ا))

س6دي) القدس  املنزهة  (1 ز قة) (29

الدارالب6ضاء) (20000 البر 1�سي)

املغرب

الق66ص1ني)) العزيز  عبد  الس6د 

الحامدوة) (1 ز قة) ( (28 عن1ا ه)ا))

 20000 البر 1�سي) س6دي  القدس 

الدارالب6ضاء)املغرب

قرواني) صالح  م1الي  الس6د 

جنان) يسرى  اقامة  عن1ا ه)ا))

01شقة) الطابق) (18 كال6ف1 6ا عمارة)

 20000 الب6ضاء) الشق  05عين 

الدارالب6ضاء)املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 01 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

و1 16)2021)تحت رقم)780648.

599I

UNION BEST SOLUTIONS

AZONE BAT
إعالن متعدد القرارات

UNION BEST SOLUTIONS

 N°14 LOTISSEMENT(SAFSAF

 ،TARGA(MARRAKECH ، 40000

مراكش املغرب

AZONE BAT «شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة»

وعن1ان مقرها االجتماعي: تجزئة 

الحي الصناعي رقم 115 سيبا 

مراكش - - مراكش املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»

رقم التق66د في السجل التجاري: 

.23713

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)26)أبريل)2021

تم اتخاذ القرارات التال6ة:)
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قرار رقم)1:)الذي ونص على ماولي:)
250)حصة من طرف الس6د) تف1يت)
�سي لحسن الشرقاوي لفائدة الس6د)

�سي محمد الشرقاوي
قرار رقم)2:)الذي ونص على ماولي:)
500)حصة من طرف الس6د) تف1يت)
�سي لحسن الشرقاوي لفائدة الس6د)

عد ان الشرقاوي
قرار رقم)3:)الذي ونص على ماولي:)
الشرقاوي) �سي محمد  الس6د  تع6ين 
الشرقاوي مسيرون) الس6د عد ان  و 
�سي) الس6د  الستقالة  تبعا  للشركة 

لحسن الشرقاوي)
قرار رقم)4:)الذي ونص على ماولي:)
الشركة ستك1ن ملزمة بت1ق6ع أحد)
املسيرون الس6د �سي محمد الشرقاوي)

أو الس6د عد ان الشرقاوي)
وتبعا لذلك تم تعدول مقتض6ات)

النظام األسا�سي التال6ة:)
بند رقم)6:)الذي ونص على ماولي:)

الحصص
بند رقم)8:)الذي ونص على ماولي:)

ت1زيع رأسمال الشركة
على) ونص  الذي  (:14 رقم) بند 

ماولي:)إدارة الشركة
على) ونص  الذي  (:15 رقم) بند 

ماولي:)الت1ق6ع االجتماعي)
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
ماي) (31 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2021)تحت رقم)124533.
600I

FOREIGN CONSULTING

فارستار
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

FOREIGN CONSULTING
 RUE ALLAL AL FASSI,1ER ,8

 ETAGE, MERS(SULTAN ، 20490،
CASABLANCA MAROC

فارستار شركة ذات املسؤول6ة 
املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي 26، شارع 
مرس السلطان ، شقة 3 ، الدار 
الب6ضاء - 20490  الدار الب6ضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 
املحدودة 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
502513

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (23
املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

فارستار.
اإلنعاش) (: غرض الشركة بإوجاز)

العقاري.
عن1ان املقر االجتماعي):)26،)شارع)
الدار) (، (3 شقة) (، السلطان) مرس 
الب6ضاء) الدار  ( (20490 (- الب6ضاء)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)2021)سنة).
الشركة:)) رأسمال  مبلغ 
مقسم) درهم،) (10.000.000,00

كالتالي:
 51.000 ( (: حم6د) أسد  الس6د 
حصة بق6مة)100,00)درهم للحصة).

 15.000 ( (: أسامة) أسد  الس6د 
حصة بق6مة)100,00)درهم للحصة).
الس6د أسد معاد):))15.000)حصة)

بق6مة)100,00)درهم للحصة).
 10.000 ( (: نه6لة) أسد  الس6دة 
حصة بق6مة)100,00)درهم للحصة).

 9.000 ( (: خدوج) صدقي  الس6دة 
حصة بق6مة)100,00)درهم للحصة).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):
الس6د أسد حم6د عن1ا ه)ا))أمل)
4)،)شارع)58)،)بر 1�سي)،)الدار الب6ضاء)

20610)الدار الب6ضاء)املغرب.
الس6د أسد أسامة عن1ا ه)ا))أمل)
4)،)شارع)58)،)بر 1�سي)،)الدار الب6ضاء)

20610)الدار الب6ضاء)املغرب.
الس6د أسد معاد عن1ا ه)ا))أمل)4 
،)شارع)58)،)بر 1�سي)،)الدار الب6ضاء)

20610)الدار الب6ضاء)املغرب.

الس6دة أسد نه6لة عن1ا ه)ا))أمل)
4)،)شارع)58)،)بر 1�سي)،)الدار الب6ضاء)

20610)الدار الب6ضاء)املغرب.
عن1ا ه)ا)) خدوج  صدقي  الس6دة 
الدار) (، بر 1�سي) (، (58 ،)شارع) (4 أمل)
الب6ضاء) الدار  (20610 الب6ضاء)

املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
الس6د أسد حم6د عن1ا ه)ا))أمل)
4)،)شارع)58)،)بر 1�سي)،)الدار الب6ضاء)

20610)الدار الب6ضاء)املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
 10 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)777753.
601I

BDO

 COMPAGNIE DE GESTION
 LOCATIVE DU MAROC

CGLM
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

BDO
 119Bd(Abdelmoumen، 5ème

 Etage(N° 38، Casablanca
 20360 ، 20340، CASABLANCA

MAROC
 COMPAGNIE DE GESTION

 LOCATIVE DU MAROC CGLM
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
وعن1ان مقرها اإلجتماعي 119 شارع 

عبد امل1من، مكتب 18،طابق 2. 
20340 الدار الب6ضاء - 20410 

الدار الب6ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
504293

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (28
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

 COMPAGNIE DE GESTION

.LOCATIVE DU MAROC CGLM

)الت1سط) (: غرض الشركة بإوجاز)

العقارات) وتأجير  وب6ع  شراء) في 

واألرا�سي واملمتلكات التجارية؛)

)تق66م العقارات امل1ج1دة للب6ع أو)

للكراء)؛)

املكرية) بتس6يراألمالك  الق6ام  (

و) والقا 1 6ة  األدارية  شؤونها  و 

التقن6ة....

 119 (: االجتماعي) املقر  عن1ان 

18،طابق) مكتب) شارع عبد امل1من،)

 20410 (- الب6ضاء) الدار  (20340  .2

الدار الب6ضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):

ه1لدونغ) ريفرس  ف1ر  الشركة 

امل1من،) عبد  شارع  (119 عن1ا ه)ا))

الدار) (20340  .2 18،طابق) مكتب)

الب6ضاء) الدار  ( (20410 الب6ضاء)

املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

الس6د بشير احمد قادر م1حاودون)

ل1نغ) طبيب  دورة  (54 عن1ا ه)ا))

ل16ن الدائرة الثالثة فرنسا) (69903

69000))ل16ن فرنسا

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 27 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)780084.

602I
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بغط6طي عبد الرحمان

شركة مقهي موليز شركة 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

بغط6طي عبد الرحمان
ز قة ب1عب6د السلماني الفدس  2   

P2   خريبكة ، 25000، خريبكة 
امللكة املغرب6ة

شركة مقهي م1ليز شركة مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 
الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي 237 حي 
اال بعات خريبكة - 25000 خريبكة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
7085

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 و1 16) (01
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
شركة) (: بمختصر تسم6تها) اإلقتضاء)
مقهي م1ليز شركة مسؤول6ة محدودة)

ذات الشريك ال1ح6د.
غرض الشركة بإوجاز):)ا ستغال ل)

مقهى.
حي) (237 (: عن1ان املقر االجتماعي)
خريبكة) (25000 (- اال بعات خريبكة)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):

الس6د  زيه عبد الحق عن1ا ه)ا))
 25000 خريبكة) القدس  حي  (1240

خريبكة املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
الس6د  زيه عبد الحق عن1ا ه)ا))
 25000 خريبكة) القدس  حي  (240

خريبكة املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
01)و1 16) االبتدائ6ة بخريبكة))بتاريخ)

2021)تحت رقم)261.
603I

  AAFIR(AUDIT(&(CONSULTING(MOROCCO

sigle A2CM  sarl

CRYSTAL CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

رفع رأسمال الشركة

 AAFIR(AUDIT & CONSULTING
MOROCCO  sigle(A2CM  sarl

شارع فاس ، ركن ابن طف6ل ، إقامة 
دوام1 د، الطابق األول ، مكتب  رقم 

3 ، 90000، طنجة املغرب
 CRYSTAL CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي الطريق 
ال1طن6ة رقم 28 ، حدائق 

مرجان،الطابق االر�سي بل1ك د - 
تط1ان - الطريق ال1طن6ة رقم 28 ، 

حدائق مرجان،الطابق االر�سي بل1ك 
د - تط1ان - 93000 تط1ان املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التق66د في السجل التجاري 

.25505
العام) الجمع  بمقت�سى 
ماي) (17 في) املؤرخ  اإلستثنائي 
الشركة) رأسمال  رفع  تم  (2021
درهم») (8.000.000» قدره) بمبلغ 
إلى) درهم») (13.396.000» من) أي 
طريق) عن  درهم») (21.396.000»
الشركة) دو1ن  مع  مقاصة  إجراء) ( (:

املحددة املقدار و املستحقة.
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
ماي) (27 بتاريخ) ( بتط1ان) االبتدائ6ة 

2021)تحت رقم)1737.
604I

SYNERG

 ALMAHA LISYAHA WA AL
« KHADAMATE SYAHIA

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

SYNERG

 N 223 BD(ZERKTOUNI 6 EME

 ETAGE ، 20060، CASABLANCA

MAROCA

 ALMAHA LISYAHA WA AL

KHADAMATE SYAHIA » شركة 

ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي الدار 

الب6ضاء ف6ال رقم – 7 اقامة الضحى 

طريق ازم1ر - 20230 الدار الب6ضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

495271

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القا 1ن) (2021 فبراور) (01

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

 ALMAHA LISYAHA WA AL

.» KHADAMATE SYAHIA

الفندقة) ( (: غرض الشركة بإوجاز)

و الس6احة.

الدار) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 

الب6ضاء)ف6ال رقم)–)7)اقامة الضحى)

الدار الب6ضاء) (20230 (- طريق ازم1ر)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

بن س6ف) احمد  الش6خ  الس6دة 
حصة) (100 ( (: نه6ان) ال  محمد  بن 

بق6مة)100)درهم للحصة).
الس6د الش6خ احمد بن س6ف بن)

محمد ال نه6ان):)1)بق6مة)1)درهم.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وصفات وم1اطن الشركاء):
الس6د الش6خ احمد بن س6ف بن)
االمارات) عن1ا ه)ا)) نه6ان  ال  محمد 
العرب6ة املتحدة)،)الساك ن بأب1 ضبي)
أب1 ضبي) (1 االمارات العرب6ة املتحدة)

االمارات العرب6ة املتحدة).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
الس6د الش6خ احمد بن س6ف بن)
االمارات) عن1ا ه)ا)) نه6ان  ال  محمد 
العرب6ة املتحدة)،)الساك ن بأب1 ضبي)
أب1 ضبي) (1 االمارات العرب6ة املتحدة)

االمارات العرب6ة املتحدة)
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
 19 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

مارس)2021)تحت رقم)770857.

605I

YOUTH TEAM

STE AMAROUSS SARL
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

YOUTH TEAM
 bloc(b(hay(nahda(taza 37 37

 bloc(b(hay(nahda(taza، 35000،
taza(maroc

STE AMAROUSS SARL شركة 
ذات املسؤول6ة املحدودة

 LOT وعن1ان مقرها اإلجتماعي
NAHDA(TAN-TAN - 82000 TAN-

TAN MAROC
تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

2093
في) مؤرخ  م1ثق  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القا 1ن) (2021 مارس) (16
املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:



عدد)5668 - 5)ذو القعدة)1442 )16)و1 16)2021)الجريدة الرسمية   12458

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤول6ة املحدودة.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
 STE (: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AMAROUSS SARL
 TRAVAUX(:(غرض الشركة بإوجاز
 FORESTIÈRE TRAVAUX DIVERS
 OU DE CONSTRUCTION

. NEGOCE
 LOT (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
NAHDA TAN-TAN - 82000 TAN-

.TAN MAROC
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
((: محمد) س6دي  لعرو�سي  الس6د 
700)حصة بق6مة)100)درهم للحصة)
 300 ( (: رش6د) لعرو�سي  الس6د 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):
محمد) س6دي  لعرو�سي  الس6د 
عن1ا ه)ا))حي الش6خ عبادتي طا طان)

82000)طا طان املغرب.
عن1ا ه)ا)) رش6د  لعرو�سي  الس6د 
 82000 حي الش6خ عبادتي طا طان)

طا طان املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
محمد) س6دي  لعرو�سي  الس6د 
عن1ا ه)ا))حي الش6خ عبادتي طا طان)

82000)طا طان املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
االبتدائ6ة بطا طان))بتاريخ)28)مارس)

2012)تحت رقم)-.
606I

CHALLENGE PATRIMOINE  S.A.R.L AU

  CHALLENGE PATRIMOINE 
S.A.R.L AU

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 
الشريك ال1ح6د

تأسيس شركة

  CHALLENGE PATRIMOINE
S.A.R.L AU

تجزئة ز ك 2 رقم 46 و47 الطابق 
األول الحي الصناعي عين عت6ق تمارة 

TEMARA MAROC ،12000 ،
  CHALLENGE PATRIMOINE 
S.A.R.L AU شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د
وعن1ان مقرها اإلجتماعي تجزئة ز ك 
2 رقم 46 و47 الطابق األول الحي 

الصناعي عين عت6ق تمارة - 12000 
تمارة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
133241

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (05
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
((: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)
  CHALLENGE PATRIMOINE

.S.A.R.L AU
إدارة) (: بإوجاز) الشركة  غرض 
،اإلنعاش) العقارية) املمتلكات 

العقاري وأعمال البناء....
تجزئة ز) (: عن1ان املقر االجتماعي)
ك)2)رقم)46)و47)الطابق األول الحي)
 12000 (- الصناعي عين عت6ق تمارة)

تمارة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
الس6د حلمي  ب6ل):))1.000)حصة)

بق6مة)100)درهم للحصة).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):
عن1ا ه)ا)) حلمي  ب6ل  الس6د 
 23 رقم) أوه  بل1ك  ج1هرة  شاطئ 
الصخيرات) (12050 الصخيرات)

املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (
وم1اطن مسيري الشركة:

عن1ا ه)ا)) حلمي  ب6ل  الس6د 
 23 رقم) أوه  بل1ك  ج1هرة  شاطئ 
الصخيرات) (12050 الصخيرات)

املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
و1 16) (01 بتاريخ) ( بتمارة) االبتدائ6ة 

2021)تحت رقم)5808.

607I

SYNERG

FACTORY  MYDA
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

SYNERG
 N 223 BD(ZERKTOUNI 6 EME
 ETAGE ، 20060، CASABLANCA

MAROCA
FACTORY  MYDA  شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة
وعن1ان مقرها اإلجتماعي : 46، 

شارع الزرقط1ني الطابق 2 الشقة 
6 الدار الب6ضاء  - 20200 الدار 

الب6ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 
رقم التق66د في السجل التجاري :  

 494339
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القا 1ن) (2021 فبراور) (18
املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

. FACTORY  MYDA
مجال) (: بإوجاز) الشركة  غرض 
والتصدور) والتنظ6م  الدوك1ر 

واالستيراد.
(،46 (: (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
الشقة) (2 الطابق) الزرقط1ني  شارع 
الدار) (20200 (- ( الب6ضاء) الدار  (6

الب6ضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

الس6دة غ6ثة بركاش)):))500)حصة)

بق6مة)100)درهم للحصة).

الس6دة  زهة ب1رقادي))سعداني)):))

500)حصة بق6مة)100)درهم للحصة)

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):

سعداني)) ( الس6دة  زهة ب1رقادي)

تجزئة) الب6ضاء) بالدار  عن1ا ه)ا))

كال6ف1ر 6ا ف6ال)10)كلم)8)طريق مكة))

الب6ضاء) الدار  (20420 كال6ف1رني)

املغرب.

عن1ا ه)ا)) بركاش  غ6ثة  الس6دة 
الدار الب6ضاء)12،)ز قة ابن جابر عين)

الدار الب6ضاء) (c 20180الدئاب أ ف

املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

سعداني)) ( الس6دة  زهة ب1رقادي)

تجزئة) الب6ضاء) بالدار  عن1ا ه)ا))

كال6ف1ر 6ا ف6ال)10)كلم)8)طريق مكة))

الب6ضاء) الدار  (20420 كال6ف1رني)

املغرب

عن1ا ه)ا)) بركاش  غ6ثة  الس6دة 
الدار الب6ضاء)12،)ز قة ابن جابر عين)

الدار الب6ضاء) (c 20180الدئاب أ ف

املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 12 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

مارس)2021)تحت رقم))769875.

608I

FORMAFID CONSEIL

MTL IMMOBILIER
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

FORMAFID CONSEIL

 N°33 BOULEVARD(LARBI

 LOUADI(ETG 2 ، 26000،

SETTAT MAROC



12459 الجريدة الرسميةعدد)5668 - 5)ذو القعدة)1442 )16)و1 16)2021) 

MTL IMMOBILIER شركة ذات 
مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د
وعن1ان مقرها اإلجتماعي 96 شارع 

أ فا  الطابق 9 الشقة 91  - 20070  
الدارالب6ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
503825

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (19
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
 MTL (: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.IMMOBILIER
منعش) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

عقاري),))جم6ع أنشطة البناء.
96)شارع) عن1ان املقر االجتماعي):)
  20070 -  91 9)الشقة) أ فا))الطابق)

الدارالب6ضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
الهاشمي)) ( عبدالرح6م) الس6د 
درهم) (100 بق6مة) حصة  (1.000   :

للحصة).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):
الهاشمي)) ( عبدالرح6م) الس6د 
 154 الرقم) حمزة  تجزئة  عن1ا ه)ا))
س6دي معروف))20520)الدارالب6ضاء)

املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
الهاشمي)) ( عبدالرح6م) الس6د 
الرقم) حمزة  تجزئة  عن1ا ه)ا))
  20520 ( معروف) س6دي  (154

الدارالب6ضاء)املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
 21 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)-.

609I

MONSEF ALAMI

فهد اوطو
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

MONSEF ALAMI
 PLACE(MOHAMED 5, PB(N°

 479, CHEFCHAOUEN ، 91000،
CHEFCHAOUEN MAROC

فهد اوط1 شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي شارع 
زم1ر تجزئة ابن ادريس شفشاون - 

91000 شفشاون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
1289

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2018 ماي) (08
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
فهد) (: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

اوط1.
مؤسسة) (: غرض الشركة بإوجاز)

تعل6م الس6اقة.
شارع) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
(- زم1ر تجزئة ابن ادريس شفشاون)

91000)شفشاون املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 20.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 200 ( (: محمد) العج6بي  الس6د 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):

الس6د العج6بي محمد عن1ا ه)ا))
شارع املقاومة حي الشرفاء)شفشاون)

91000)شفشاون املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

الس6د العج6بي محمد عن1ا ه)ا))
شارع املقاومة حي الشرفاء)شفشاون)

91000)شفشاون املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

االبتدائ6ة بشفشاون))بتاريخ)15)ماي)

2018)تحت رقم)41/2018.

610I

SYNERG

EDITIONS  MALIKA
إعالن متعدد القرارات

SYNERG

 N 223 BD(ZERKTOUNI 6 EME

 ETAGE ، 20060، CASABLANCA

MAROCA

EDITIONS  MALIKA  «شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة»

وعن1ان مقرها االجتماعي: : الدار 
الب6ضاء ، 5، ز قة روجي دو ليزل 

الطابق 6  - 20200 الدار الب6ضاء 

املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التق66د في السجل التجاري: رقم 

. 90351

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 30 شتنبر 2020

تم اتخاذ القرارات التال6ة: 

قرار رقم 1: الذي ونص على ماولي: 

- استمرارية الشركة بالرغم من 

خسارة ثالثة أرباع الرأس املال 

االجتماعي . -)

وتبعا لذلك تم تعدول مقتض6ات)

النظام األسا�سي التال6ة:)

بند رقم)0:)الذي ونص على ماولي:)

استمرارية الشركة بالرغم من خسارة)

ثالثة أرباع الرأس املال االجتماعي).)-

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 23 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

مارس)2021)تحت رقم)771326,.

611I

FIDUCIAIRE 2006

BOUREGREG ALU
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تح1يل املقر االجتماعي للشركة

FIDUCIAIRE 2006

 LOT AMINE SIDI MAAROUF 52

N ، 20280، Casablanca(Maroc

BOUREGREG ALU شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي 3 ز قة 

اوت اورير شارع م1الي و1سف - 

20000 اادارالب6ضاء املغرب.

تح1يل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التق66د في السجل التجاري 

.388505

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)15)أبريل)2021)تم))تح1يل))

املقر االجتماعي الحالي للشركة من)«3 

ز قة اوت اورير شارع م1الي و1سف)

املغرب») اادارالب6ضاء) (20000  -

 11 رقم) (46 «حي املستقبل ز قة) إلى)

اادارالب6ضاء)) (20000 (- الشق) عين 

املغرب».

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 25 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)779580.

612I

AUDIT MANAGEMENT GESTION

CALL SOURCE
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
حل شركة

 AUDIT MANAGEMENT

GESTION

 RESIDENCE(HELVETIA 1 PLACE

 ZELLAQA 2EME(ETAGE ،

20000، CASABLANCA(MAROC
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CALL SOURCE شركة ذات 

مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د)في ط1ر التصف6ة)

وعن1ان مقرها اإلجتماعي 15 ز قة 

الهدهد مرس السلطان - 0 الب6ضاء 

املغرب.

حل شركة
رقم التق66د في السجل التجاري 

.350093

ال1ح6د)) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر حل) (2021 أبريل) (13 املؤرخ في)

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات)

  CALL SOURCE ال1ح6د) الشريك 

درهم) (100.000 رأسمالها) مبلغ 
ز قة) (15 اإلجتماعي) مقرها  وعن1ان 

الب6ضاء) (0 (- الهدهد مرس السلطان)

املغرب  ت6جة ل):)االزمة االقتصادوة)

و املنافسة).
ز قة) (15 و حدد مقر التصف6ة ب)

الب6ضاء) (0 (- الهدهد مرس السلطان)

املغرب.)

و عين:

م1�سي)) ج1ردان  الس6د)ة))
ز قة محمد) (64 الصاوك و عن1ا ه)ا))

املغرب كمصفي) الب6ضاء) (0 ( صدقي)

)ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخ1لة  الصالح6ات  على 

و) العق1د  تبل6غ  محل  و  املخابرة 

ال1ثائق املتعلقة بالتصف6ة):)-

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 11 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)777920.

613I

N2M CONSEIL-SARL

SOLENA
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تف1يت حصص

N2M CONSEIL-SARL

 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2

 ETAGE(N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

SOLENA شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي حي 

السعادة  - 62000 الدري1ش املغرب.

تف1يت حصص
رقم التق66د في السجل التجاري 

.13625

ال1ح6د) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تمت) (2021 مارس) (29 في) املؤرخ 

املصادقة على):

املالك) عبد  )ة)) الس6د) تف1يت 

من) اجتماع6ة  حصة  (500 ال1ك6لي)

الس6د) ( لفائدة) حصة  (1.000 أصل)

)ة))الحسين ال1ك6لي بتاريخ)29)مارس)

.2021

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم  (

ماي) (03 بتاريخ) ( االبتدائ6ة بالناض1ر)

2021)تحت رقم)891.

614I

LEADER FINANCE

HAYTAM ALU
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

LEADER FINANCE

 1ER(ETAGE  N° 2 IMM 520 AL

 MANAR(OPERATION(CHARAF ،

40000، MARRAKECH(MAROC

HAYTAM ALU شركة ذات 

مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي رقم 

133حي إزيكي سعادة مراكش - 

40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

115485

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (20

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.HAYTAM ALU
:) جارة) بإوجاز) الشركة  غرض 

االملن16م.
رقم) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
(- مراكش) سعادة  إزيكي  133حي 

40000)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: ( محمد) ك1ثري  الس6د 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):
عن1ا ه)ا)) ( محمد) ك1ثري  الس6د 
مراكش) سعادة  إزيكي  133حي  رقم)

40000)مراكش املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
عن1ا ه)ا)) ( محمد) ك1ثري  الس6د 
مراكش) سعادة  إزيكي  133حي  رقم)

40000)مراكش املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
و1 16) (01 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2021)تحت رقم)124573.

615I

N2M CONSEIL-SARL

SOLENA
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
ت1س6ع نشاط الشركة)

N2M CONSEIL-SARL
 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2
 ETAGE(N 4 ، 62000، NADOR

MAROC
SOLENA شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د
وعن1ان مقرها االجتماعي حي 

السعادة  - 62000 الدري1ش املغرب

ت1س6ع نشاط الشركة
رقم التق66د في السجل التجاري 

.13625

ال1ح6د) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تمت) (2021 مارس) (29 في) املؤرخ 

نشاط) إلى  التال6ة  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):

-)االستغالل الفالحي.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم  (

ماي) (03 بتاريخ) ( االبتدائ6ة بالناض1ر)

2021)تحت رقم)891.

616I

AMAL GHALIL

 HYGIENIC MODERN

INDUSTRIES
شركة املساهمة

رفع رأسمال الشركة

AMAL GHALIL

 LOTISS YOUSSRA  58

 LISSASFA 58  LOTISS

 YOUSSRA(LISSASFA، 20230،

CASABLANCA MAROC

 HYGIENIC MODERN

INDUSTRIES شركة املساهمة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي املنطقة 

الصناع6ة أوالد صالح ب1سكـ1رة 

الدار الب6ضاء - 27182 الدار 

الب6ضاء املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التق66د في السجل التجاري 

.430205

العام) الجمع  بمقت�سى 

ماي) (04 في) املؤرخ  اإلستثنائي 

الشركة) رأسمال  رفع  تم  (2021

درهم») (28.000.000» قدره) بمبلغ 

إلى) درهم») (10.300.000» من) أي 

((: طريق) عن  درهم») (38.300.000»

تقدوم حصص  قدوة أو ع6ن6ة.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 31 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)780473.

617I
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FUDICAIRE ISMAILI

STE TAZAINE SARL
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تع6ين مسير جدود للشركة

FUDICAIRE ISMAILI

حي التقدم بل1ك 2 رقم 07 السمارة 

ES-SMARA MAROC ،72000 ،

STE TAZAINE SARL  شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة

 RUE وعن1ان مقرها اإلجتماعي

 DAHA(OLD(HMIDA(N° 48 ES

SEMARA - 72000 السمارة املغرب.

تع6ين مسير جدود للشركة
رقم التق66د في السجل التجاري 

.1551

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تع6ين) (2021 أبريل) (30 املؤرخ في)

الس6د)ة)) للشركة  جدود  مسير 

الدري1ش رض1ان كمسير وح6د

تبعا لقب1ل استقالة املسير.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (28 بتاريخ) ( االبتدائ6ة بالسمارة)

2021)تحت رقم)121/2021.

618I

OUR EXPERT

ALIKHWA FOOD
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د

تأسيس شركة

OUR EXPERT

 marrakech ، 40000، marrakech

maroc

ALIKHWA FOOD شركة ذات 

مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د

 N 7 LOT وعن1ان مقرها اإلجتماعي

 399 ZONE(INDUSTRILLLE(AL

 MASSAR(MARRAKECH - 40000

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 

93395

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�سى)

القا 1ن) إعداد  تم  (2019 وناور) (02

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ALIKHWA FOOD

مطعم) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

وجبات الخف6فة.

 N 7 LOT(:(عن1ان املقر االجتماعي

 399 ZONE INDUSTRILLLE AL

 MASSAR MARRAKECH - 40000

مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: و1سف) بقالي  الس6د 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):

عن1ا ه)ا)) و1سف  بقالي  الس6د 

حي) أوه  الجدود  الزيت1ن  (48 رقم)

 40000 و1سف بن تاشفين مراكش)

مراكش املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

عن1ا ه)ا)) و1سف  بقالي  الس6د 

حي) أوه  الجدود  الزيت1ن  (48 رقم)

 40000 و1سف بن تاشفين مراكش)

مراكش املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

وناور) (15 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2019)تحت رقم)101789.

619I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

»WIMOKAB«
إعالن متعدد القرارات

 SOCIETE MAZAGAN

COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement(Al(Qods, El

Jadida ، 24000، الجدودة املغرب

«WIMOKAB»  «شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة ذات الشريك 

ال1ح6د»

وعن1ان مقرها االجتماعي: 12، 

صبري ب1جم6عة، الطابق األول، 

الشقة رقم 6، س6دي بل16ط، الدار 

الب6ضاء - 20450 الدار الب6ضاء 

املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التق66د في السجل التجاري: 

.396443

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)15)ماي)2021

تم اتخاذ القرارات التال6ة:)

قرار رقم)1:)الذي ونص على ماولي:)

القبابي) سف6ان  الس6د  تف1يت  (1-

 (1000( الشركة) في  جم6ع حصصه 

حصة لفائدة الس6دة ت1رية القطبي.)
12،)صبري) -2) قل مقر الشركة من)

ب1جم6عة،)الطابق األول،)الشقة رقم)

إلى) الدار الب6ضاء) 6،)س6دي بل16ط،)
الطابق) (،49 رقم) سف6ان،) تجزئة 

س6دي معروف،) (،8 الشقة) الثالث،)

الس6دة) ( تع6ين) (3- الب6ضاء.) الدار 

ت1رية القطبي كمسيرة وح6دة للشركة)

ملدة غير محدودة بعد استقالة الس6د)

سف6ان القبابي.

وتبعا لذلك تم تعدول مقتض6ات)

النظام األسا�سي التال6ة:)

بند رقم)14-7-4:)الذي ونص على)

-) قل مقر) تف1يت حصص.) (- ماولي:)

الشركة.)-)مسير الشركة.)

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 02 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

و1 16)2021)تحت رقم)780780.

620I

LB COMPTA

 NURSERY ENTREPRISE
CONCEPT

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 
الشريك ال1ح6د

رفع رأسمال الشركة

LB COMPTA
 RESIDENCE(BASMA 1 IMM
 27 N 2 AIN(SBAA ، 20300،

CASABLANCA MAROC
 NURSERY ENTREPRISE

CONCEPT شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د
وعن1ان مقرها اإلجتماعي كازا 

 يرش1ر الطابق األر�سي عمارة 9ب 
رقم 4 س6دي معروف - 20520 

الدار الب6ضاء املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التق66د في السجل التجاري 
.192629

الشريك) قرار  بمقت�سى 
 2021 ماي) (10 في) املؤرخ  ال1ح6د 
بمبلغ) الشركة  رأسمال  رفع  تم 
درهم») (160.000,00» قدره)
إلى) درهم») (40.000,00» من) أي 
((: طريق) عن  درهم») (200.000,00»

تقدوم حصص  قدوة أو ع6ن6ة.
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
 01 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

و1 16)2021)تحت رقم)780661.
621I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

 DEMENAGEMENTS GOU«
»ET TRANSPORT

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 
الشريك ال1ح6د

تأسيس شركة

 SOCIETE MAZAGAN
COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement(Al(Qods, El
Jadida ، 24000، الجدودة املغرب
 DEMENAGEMENTS GOU»
ET TRANSPORT»  شركة ذات 
مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د
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وعن1ان مقرها اإلجتماعي رقم 314، 
تجزئة القدس، الجدودة. - 24000 

الجدودة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
18187

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (26
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)
 DEMENAGEMENTS GOU ET»

. »TRANSPORT
-) قل) (: بإوجاز) الشركة  غرض 
ال1طني) النقل  (- للغير.) البضائع 

والدولي.)-)كراء)األل6ات..
عن1ان املقر االجتماعي):)رقم)314،)
 24000 (- الجدودة.) القدس،) تجزئة 

الجدودة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
الس6د عبد الرح6م ج1اد):))1.000 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):
ج1اد) الرح6م  عبد  الس6د 
24000)الجدودة) عن1ا ه)ا))الجدودة)

املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
عن1ا ه)ا)) س6في  وفاء) الس6دة 
اسماع6ل) س6دي  العل1يين،) شارع 

24000)الجدودة املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
االبتدائ6ة بالجدودة))بتاريخ)01)و1 16)

2021)تحت رقم)26518.

622I

»MOURDI TRANS»

»MOURDI TRANS«
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

»MOURDI TRANS»
 N°71 RESIDENCE(NEJMAT(EL
 JANOUB 3 2EME(ETAGE , El

 Jadida(EL(JADIDA، 24000، EL
JADIDA MAROC

«MOURDI TRANS»  شركة ذات 
مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د
وعن1ان مقرها اإلجتماعي رقم 71، 
إقامة  جمة الجن1ب 3، الطابق 

الثاني، الجدودة - 24000 الجدودة 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
18127

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (13
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

. »MOURDI TRANS»
-) قل) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

العمال..
(،71 :)رقم) عن1ان املقر االجتماعي)
الطابق) (،3 الجن1ب) إقامة  جمة 
الجدودة) (24000 (- الجدودة) الثاني،)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: وردي) م1�سى  الس6د 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):

عن1ا ه)ا)) وردي  م1�سى  الس6د 
الجدودة)24000)الجدودة املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (
وم1اطن مسيري الشركة:

عن1ا ه)ا)) وردي  م1�سى  الس6د 
الجدودة)24000)الجدودة املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
ماي) (12 بتاريخ) ( االبتدائ6ة بالجدودة)

2021)تحت رقم)26446.

623I

malartci

SOCIETE ITALO COFEE
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

قفل التصف6ة

malartci
 bd(abdelkrim(al(khattabi(imm

 assalam 2eme(etage(BENI
 MELLAL ، 23000، BENI(MELLAL

MAROC
SOCIETE ITALO COFEE  شركة 

ذات املسؤول6ة املحدودة
وعن1ان مقرها اإلجتماعي : 77شارع 
ابن خلدون اقامة القدس الطابق 3 
بني مالل 77شارع ابن خلدون اقامة 
القدس الطابق 3 بني مالل 2300 

بني مالل  املغرب.
قفل التصف6ة

رقم التق66د في السجل التجاري : 
.5953

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر) (2018 30) 1 بر) في) املؤرخ 
  SOCIETE ITALO COFEE حل)
املحدودة) املسؤول6ة  ذات  شركة 
درهم) (100.000,00 رأسمالها) مبلغ 
77شارع) اإلجتماعي) مقرها  وعن1ان 
 3 ابن خلدون اقامة القدس الطابق)
77شارع ابن خلدون اقامة) بني مالل)
القدس الطابق)3)بني مالل)2300)بني)

مالل))املغرب  ت6جة اللحل املسبق.
و عين:

و) الخلف1ي  ( محمد) الس6د)ة))
عن1ا ه)ا))77شارع ابن خلدون اقامة)
القدس الطابق)3)بني مالل)2300)بني)

مالل))املغرب كمصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمع6ة الختام6ة)

77شارع) وفي) (2018 30) 1 بر) بتاريخ)

 3 ابن خلدون اقامة القدس الطابق)

77شارع ابن خلدون اقامة) بني مالل)

القدس الطابق)3)بني مالل)2300)بني)

مالل))املغرب.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

28)ماي) )بتاريخ) االبتدائ6ة ببني مالل)

2021)تحت رقم)607.

624I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

»TRANS LINAIL«
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

 SOCIETE MAZAGAN

COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement(Al(Qods, El

Jadida ، 24000، الجدودة املغرب

«TRANS LINAIL»  شركة ذات 

مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي رقم 314، 

تجزئة القدس، الجدودة. - 24000 

الجدودة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

18189

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (19

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

. »TRANS LINAIL»

-) قل) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

اإلنعاش العقاري.-) (- البضائع للغير.)

ب6ع قطع الغ6ار..
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عن1ان املقر االجتماعي):)رقم)314،)
 24000 (- الجدودة.) القدس،) تجزئة 

الجدودة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
الس6د وائل رش6د):))1.000)حصة)

بق6مة)100)درهم للحصة).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):
عن1ا ه)ا)) رش6د  وائل  الس6د 

الجدودة)24000)الجدودة املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
عن1ا ه)ا)) رش6د  وائل  الس6د 

الجدودة)24000)الجدودة املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
االبتدائ6ة بالجدودة))بتاريخ)01)و1 16)

2021)تحت رقم)26519.
625I

ADVOLIS

EXEN CONSULTING
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
إنشاء)فرع تابع للشركة

ADVOLIS
 N°59,BD MED V,IMM

 AMRANI,3EME(ETAGE(OUJDA،
60000، oujda(MAROC

EXEN CONSULTING شركة ذات 
مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د
وعن1ان مقرها اإلجتماعي ز قة إبن 
رشد املكتب رقم G الطابق الرابع - 

60000 وجدة املغرب.
إنشاء فرع تابع للشركة

رقم التق66د في السجل التجاري 
.3349

ال1ح6د) الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في)15)مارس)2021)تقرر إنشاء)
التسم6ة) تحت  ( للشركة) تابع  ( فرع)
الكائن) و  (EXEN CONSULTING
البكاي) مبارك  شارع  زاوية  بالعن1ان 
شقة) (2 الطابق) (83 رقم) والجزائر 

الحس6مة املغرب) (45000  -  04 رقم)
خل6في) و املسير من طرف الس6د)ة))

صالح الدون.
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
 23 بتاريخ) ( بالحس6مة) االبتدائ6ة 

أبريل)2021)تحت رقم)141.

626I

ف6كام6د

AK ENVIRONNEMENT  
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تف1يت حصص

ف6كام6د
3، شارع ال1حدة الطابق األول رقم 1 

، 93000، تط1ان املغرب
  AK ENVIRONNEMENT  شركة 

ذات مسؤول6ة محدودة ذات 
الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي شارع 
خالد ابن ال1ل6د عمارة األمل رقم 2 - 

93000 تط1ان املغرب.
تف1يت حصص

رقم التق66د في السجل التجاري 
.25449

ال1ح6د) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت) (2021 ماي) (03 في) املؤرخ 

املصادقة على):
)أقريش) )ة))محمد) تف1يت الس6د)
270)حصة اجتماع6ة من أصل)900 
حصة لفائدة))الس6د))ة))محمد ر�سى)

حلح1ل بتاريخ)03)ماي)2021.
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم  (
ماي) (26 بتاريخ) ( بتط1ان) االبتدائ6ة 

2021)تحت رقم)1199.

627I

ف6كام6د

AK ENVIRONNEMENT
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تح1يل املقر االجتماعي للشركة

ف6كام6د
3، شارع ال1حدة الطابق األول رقم 1 

، 93000، تط1ان املغرب

AK ENVIRONNEMENT شركة 
ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
وعن1ان مقرها اإلجتماعي شارع 
ال1فاء ز قة 20 رقم 115 كدوة 
السبع - 93000 تط1ان املغرب.
تح1يل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التق66د في السجل التجاري 
.25449

ال1ح6د) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تح1يل)) ( تم) (2021 ماي) (03 املؤرخ في)
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
«شارع ال1فاء)ز قة)20)رقم)115)كدوة)
إلى) تط1ان املغرب») (93000 (- السبع)
«شارع خالد ابن ال1ل6د عمارة األمل)

رقم)2 - 93000)تط1ان))املغرب».
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
ماي) (26 بتاريخ) ( بتط1ان) االبتدائ6ة 

2021)تحت رقم)1199.

628I

ف6كام6د

AK ENVIRONNEMENT
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
ت1س6ع نشاط الشركة)

ف6كام6د
3، شارع ال1حدة الطابق األول رقم 1 

، 93000، تط1ان املغرب
AK ENVIRONNEMENT شركة 

ذات مسؤول6ة محدودة ذات 
الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها االجتماعي شارع 
خالد ابن ال1ل6د عمارة األمل رقم 2 - 

93000 تط1ان املغرب.
ت1س6ع نشاط الشركة

رقم التق66د في السجل التجاري 
.25449

ال1ح6د) الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في)03)ماي)2021)تمت إضافة)
إلى نشاط الشركة) التال6ة  األنشطة 

الحالي):
) قل املخلفات الخطرة.

االجتثاث) وتشخ6ص  دراسة 
والتطهير)

ومعدات) التنظ6ف  منتجات  ب6ع 

الحماوة الشخص6ة والجماع6ة.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم  (

ماي) (26 بتاريخ) ( بتط1ان) االبتدائ6ة 

2021)تحت رقم)1199.

629I

ف6كام6د

AK ENVIRONNEMENT
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تح1يل الشكل القا 1ني للشركة

ف6كام6د

3، شارع ال1حدة الطابق األول رقم 1 

، 93000، تط1ان املغرب

AK ENVIRONNEMENT شركة 

ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د

و عن1ان مقرها االجتماعي شارع 

خالد ابن ال1ل6د عمارة األمل رقم 2 - 

93000 تط1ان .

تح1يل الشكل القا 1ني للشركة
رقم التق66د في السجل التجاري 

.25449

ال1ح6د) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم تح1يل) (2021 ماي) (03 املؤرخ في)

الشكل القا 1ني للشركة من)«شركة)

ذات مسؤول6ة محدودة ذات الشريك)

«شركة ذات املسؤول6ة) إلى) ال1ح6د»)

املحدودة».

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (26 بتاريخ) ( بتط1ان) االبتدائ6ة 

2021)تحت رقم)1199.

630I

LA MAROCAINE C.J

ZOUBIDI AGRO BRADIA
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

LA MAROCAINE C.J

شارع عبد الكريم الخطابي 118 

عمارة ب1عش6ق مكتب 1 ، 23000، 

بني مالل املغرب
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ZOUBIDI AGRO BRADIA شركة 
ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
وعن1ان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
عثما 6ة الحي االداري الطابق 3  - 

23000 بني مالل املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
11557

 19 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 مارس)
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ZOUBIDI AGRO BRADIA
تسير) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

ض6عة فالح6ة).
تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
 -   3 الطابق) االداري  الحي  عثما 6ة 

23000)بني مالل املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: زب6دي) محمد  الس6د 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):
عن1ا ه)ا)) زب6دي  محمد  الس6د 
ز قة اب1 فارس املريني عمارة)26)شقة)

11)حسان))10020)الرباط))املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
عن1ا ه)ا)) زب6دي  محمد  الس6د 
ز قة اب1 فارس املريني عمارة)26)شقة)

11)حسان))10020)الرباط))املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
االبتدائ6ة ببني مالل))بتاريخ)01)و1 16)

2021)تحت رقم)624.
631I

 1غلب

 BLCENGINEERING
SERVICES

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
حل شركة

 1غلب

شقة 7 ، طابق4  تقس6م ريزا ا 

مبروكة طريق أك1راي مكناس ، 

50000، مكناس املغرب

 BLCENGINEERING SERVICES

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د)في ط1ر التصف6ة)

وعن1ان مقرها اإلجتماعي رقم 

13تجزئة ف1رتينا بئر ا زران م ج 

مكناس - 50000 مكناس املغرب.

حل شركة
رقم التق66د في السجل التجاري 

.33511

ال1ح6د)) الشريك  قرار  بمقت�سى 

 2019 فبراور) (19 في) املؤرخ 

مسؤول6ة) ذات  شركة  حل  تقرر 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

  BLCENGINEERING SERVICES

مبلغ رأسمالها)60.000)درهم وعن1ان)

13تجزئة) رقم) اإلجتماعي  مقرها 

(- مكناس) ج  م  ا زران  بئر  ف1رتينا 

(: ل) املغرب  ت6جة  مكناس  (50000

افالس الشركة.

رقم) ب  التصف6ة  مقر  حدد  و 

ج) م  ا زران  بئر  ف1رتينا  13تجزئة 

مكناس)-)50000)مكناس املغرب.)

و عين:

الب1زيدي) ( الحسين) الس6د)ة))

فرنسا) (93100 فرنسا) عن1ا ه)ا)) و 

فرنسا كمصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخ1لة  الصالح6ات  على 

و) العق1د  تبل6غ  محل  و  املخابرة 

ال1ثائق املتعلقة بالتصف6ة):)-

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

مارس) (15 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

2019)تحت رقم)160.

632I

berrak(fidu(management

LB SOLUTION SARL
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

حل شركة

berrak(fidu(management

 boulevard(pasteur, 3ème ,41

 étage, n 32 ، 90000، tanger

maroc

LB SOLUTION SARL شركة 

ذات املسؤول6ة املحدودة)في ط1ر 

التصف6ة)

وعن1ان مقرها اإلجتماعي اقامة 

السالم ز قة أجدور رقم 28  - 

90000 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التق66د في السجل التجاري 

.81931

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) (2021 وناور) (01 املؤرخ في)

 LB شركة ذات املسؤول6ة املحدودة)

مبلغ رأسمالها) ( (SOLUTION SARL

مقرها) وعن1ان  درهم  (80.000

اإلجتماعي اقامة السالم ز قة أجدور)

املغرب) طنجة  (90000  -   28 رقم)

 ت6جة ل):)خسائر مال6ة.

اقامة) ب  التصف6ة  مقر  حدد  و 

السالم ز قة أجدور رقم)28  - 90000 

طنجة املغرب.)

و عين:

الس6د)ة))باب1)))لحسن و عن1ا ه)ا))

ز قة أجدور مسترخ1ش عمارة السالم))

املغرب) طنجة  (90000  28 رقم)

كمصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخ1لة  الصالح6ات  على 

و) العق1د  تبل6غ  محل  و  املخابرة 

اقامة) (: بالتصف6ة) املتعلقة  ال1ثائق 

السالم ز قة أجدور رقم)28)طنجة

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

مارس) (22 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)2766.

633I

SAVOIR EXPERT

QEBLI FEROUJ
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

SAVOIR EXPERT
 N ° 05 RUE(IBN(BATTOUTA
 VILLE(NOUVELLE ، 31000،

SEFROU MAROC
QEBLI FEROUJ شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة
وعن1ان مقرها اإلجتماعي دوار عين 

الشكاك اغبال1 اق1رار صفرو - 
31000  صفرو املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 
املحدودة 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
3293

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (09
املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
 QEBLI(:(اإلقتضاء)بمختصر تسم6تها

.FEROUJ
مربي) (: بإوجاز) الشركة  غرض 
دواجن) ؛) مغذي) ؛) فقاسة) ؛) الط16ر)

ومنتج ب6ض
ذبح الح16ا ات في املسالخ

باالستيراد) وق1م  الذي  التاجر 
والتصدور).

دوار) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
(- عين الشكاك اغبال1 اق1رار صفرو)

31000))صفرو املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
الس6د حم6د القبلي)):))600)حصة)

بق6مة)100)درهم للحصة).
الس6د))بنحم1 مبارك):))400)حصة)

بق6مة)100)درهم للحصة).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):
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عن1ا ه)ا)) ( القبلي) حم6د  الس6د 
اق1رار) اغبال1  الشكاك  عين  دوار 

صفرو)31000))صفرو املغرب.
عن1ا ه)ا)) مبارك  بنحم1  ( الس6د)
حي) (2 ( عمارة) (26 رقم) معدر  شارع 
السالم اكادور)80026)اكادور املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (
وم1اطن مسيري الشركة:

عن1ا ه)ا)) ( القبلي) حم6د  الس6د 
اق1رار) اغبال1  الشكاك  عين  دوار 

صفرو)31000))صفرو املغرب
عن1ا ه)ا)) مبارك  بنحم1  ( الس6د)
حي) (2 ( عمارة) (26 رقم) معدر  شارع 
السالم اكادور)80026)اكادور املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
أبريل) (23 بتاريخ) ( االبتدائ6ة بصفرو)

2021)تحت رقم)102.
634I

HOLPAG

 SOCIETE DE
PARTICIPATION AZZAHRA
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
رفع رأسمال الشركة

HOLPAG
 KM 10.500 ROUTE(D›EL

 JADIDA(LISSASFA ، 20230،
CASABLANCA MAROC

 SOCIETE DE PARTICIPATION
AZZAHRA شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د
 KM وعن1ان مقرها اإلجتماعي

 10.500 ROUTE(D›EL(JADIDA
 LISSASFA(KM 10.500 ROUTE
 D›EL(JADIDA(LISSASFA 20230

.CASABLANCA MAROC
رفع رأسمال الشركة

رقم التق66د في السجل التجاري -.
الشريك) قرار  بمقت�سى 
دجنبر) (25 في) املؤرخ  ال1ح6د 
الشركة) رأسمال  رفع  تم  (2020
درهم») (2.000.000» قدره) بمبلغ 
إلى) درهم») (8.500.000» من) أي 
طريق) عن  درهم») (10.500.000»
الشركة) دو1ن  مع  مقاصة  إجراء) ( (:

املحددة املقدار و املستحقة.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
 04 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

مارس)2021)تحت رقم)768567.

635I

LABRASS MULTISERVICES SARL

STE HYDRO SAIDI SARL AU
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

LABRASS MULTISERVICES SARL
رقم 21 شارع االمير م1الي عبد هللا ، 

70000، الع16ن املغرب
  STE HYDRO SAIDI SARL AU

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 
الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي حي 
ال1حدة 02 شارع الحزام رقم 164 

رسم العقاري عدد 9249/17 
الع16ن  - 70000 الع16ن  املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
36371

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (22
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
 STE (: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

. HYDRO SAIDI SARL AU
إصالح) (: بإوجاز) الشركة  غرض 
ص6ا ة وتجدود) (- اآلالت امل6كا 6ك6ة)
تأجير) (- واملركبات) الس6ارات 
املركبات وجم6ع أ 1اع معدات البناء)
)POCLAIN - CATERPILLAR)،)إلخ))

-)التشخ6ص لالالت)..
حي) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
 164 رقم) الحزام  شارع  (02 ال1حدة)
رسم العقاري عدد)17/9249)الع16ن))

- 70000)الع16ن))املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

الس6د عبد املج6د حارتي)):))1.000 
حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (
وصفات وم1اطن الشركاء):

حارتي)) املج6د  عبد  الس6د 
ز قة املختار الس1�سي رقم) عن1ا ه)ا))
املر�سى) (70002 ( الع16ن) املر�سى  (04

الع16ن))املغرب).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
حارتي)) املج6د  عبد  الس6د 
ز قة املختار الس1�سي رقم) عن1ا ه)ا))
املر�سى) (70002 الع16ن) املر�سى  (04

الع16ن))املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
أبريل) (28 بتاريخ) ( االبتدائ6ة بالع16ن)

2021)تحت رقم)1348.
636I

HOLPAG

AMORAY
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

رفع رأسمال الشركة

HOLPAG
 KM 10.500 ROUTE(D›EL

 JADIDA(LISSASFA ، 20230،
CASABLANCA MAROC

AMORAY شركة ذات املسؤول6ة 
املحدودة

 KM وعن1ان مقرها اإلجتماعي
 10.500 ROUTE(D›EL(JADIDA
 LISSASFA(KM 10.500 ROUTE
 D›EL(JADIDA(LISSASFA 20230

.CASABLANCA MAROC
رفع رأسمال الشركة

رقم التق66د في السجل التجاري -.
العام) الجمع  بمقت�سى 
دجنبر) (24 في) املؤرخ  اإلستثنائي 
الشركة) رأسمال  رفع  تم  (2020
درهم») (10.000.000» قدره) بمبلغ 
إلى) درهم») (54.500.000» من) أي 
طريق) عن  درهم») (64.500.000»

الشركة) دو1ن  مع  مقاصة  إجراء) ( (:

املحددة املقدار و املستحقة.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 04 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

مارس)2021)تحت رقم)768566.

637I

ك1ماف6د

SOCIETE TRAMOR SARL
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

حل شركة

ك1ماف6د

10 شارع عبد هللا شفشاوني وجدة ، 

60000، وجدة املغرب

SOCIETE TRAMOR SARL شركة 

ذات املسؤول6ة املحدودة)في ط1ر 

التصف6ة)

وعن1ان مقرها اإلجتماعي طريق 

أحفير امام CIMAC - 60000 وجدة 

املغرب.

حل شركة
رقم التق66د في السجل التجاري 

.15185

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) (2021 ماي) (11 في) املؤرخ 

املحدودة) املسؤول6ة  ذات  شركة 

مبلغ) ( (SOCIETE TRAMOR SARL

وعن1ان) درهم  (500.000 رأسمالها)

امام) أحفير  طريق  اإلجتماعي  مقرها 

املغرب) وجدة  (CIMAC - 60000

الشركة) ق6ام  عدم  (: ل)  ت6جة 

باألهداف التي))اسست من أجلها.

طريق) ب  التصف6ة  مقر  حدد  و 

CIMAC - 60000)وجدة) أحفير امام)

املغرب.)

و عين:

و) بنتركي  ( جمال) الس6د)ة))

ز قة) بلخضر  محمد  حي  عن1ا ه)ا))

60000)وجدة) 2)وجدة) بني بشير رقم)

املغرب كمصفي))ة))للشركة.

و) م1حى  ( حسن) الس6د)ة))

 60000 النصر وجدة) حي  عن1ا ه)ا))

وجدة املغرب كمصفي))ة))للشركة.
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وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخ1لة  الصالح6ات  على 

و) العق1د  تبل6غ  محل  و  املخابرة 

ال1ثائق املتعلقة بالتصف6ة):)-

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (07 بتاريخ) ( ب1جدة) التجارية 

2021)تحت رقم)1726.

638I

HOLPAG

VITAL INDUSTRIE

شركة املساهمة

رفع رأسمال الشركة

HOLPAG

 KM 10.500 ROUTE(D›EL

 JADIDA(LISSASFA ، 20230،

CASABLANCA MAROC

VITAL INDUSTRIE شركة 

املساهمة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي ليساسفة 

شارع عبد هللا ابراه6م رقم -8 الحي 

الحسني ليساسفة شارع عبد 

هللا ابراه6م رقم -8 الحي الحسني 

20230 الدارالب6ضاء املغرب.

رفع رأسمال الشركة

رقم التق66د في السجل التجاري -.

العام) الجمع  بمقت�سى 

دجنبر) (31 في) املؤرخ  اإلستثنائي 

الشركة) رأسمال  رفع  تم  (2020

درهم») (3.000.000» قدره) بمبلغ 

إلى) درهم») (30.000.000» من) أي 

طريق) عن  درهم») (33.000.000»

الشركة) دو1ن  مع  مقاصة  إجراء) ( (:

املحددة املقدار و املستحقة.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 04 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

مارس)2021)تحت رقم)768561.

639I

الناظ1ر للحسابات

JAYMODE
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تح1يل املقر االجتماعي للشركة

الناظ1ر للحسابات
شارع االمير س6دي محمد الحي 
االداري س6تي املحمدوة بل1ك د 
الطابق الثاني رقم 5 ، 62000، 

الناظ1ر املغرب
JAYMODE شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة
وعن1ان مقرها اإلجتماعي ز قة 2 

رقم 9 بل1ك أ أوالد ب1ط6ب الناظ1ر 
62000 الناظ1ر املغرب.

تح1يل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التق66د في السجل التجاري 

.21783
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)08)أبريل)2021)تم))تح1يل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
بل1ك أ أوالد ب1ط6ب) (9 رقم) (2 «ز قة)
املغرب») الناظ1ر  (62000 الناظ1ر)
تجزئة) ال1فاق  الصناعي  «الحي  إلى)
ال1لفة) الثاني والثالث  الطابقين  (11
20610)الدار الب6ضاء)) الدار الب6ضاء)

املغرب».
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
ماي) (10 بتاريخ) ( االبتدائ6ة بالناض1ر)

2021)تحت رقم)950.
640I

ك1ماف6د

SOCIÉTÉ EURO SAMI SARL/
AU

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 
الشريك ال1ح6د

تأسيس شركة

ك1ماف6د
10 شارع عبد هللا شفشاوني وجدة ، 

60000، وجدة املغرب
 SOCIÉTÉ EURO SAMI SARL/AU
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
وعن1ان مقرها اإلجتماعي 18 ز قة 
رواق تجزئة تنم6ة تقدم  - 60000 

وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

37327

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (15

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOCIÉTÉ EURO SAMI SARL/AU

:) قل) بإوجاز) الشركة  غرض 

لحساب) مصح1بة  الغير  البضائع 

الغير.

•)النقل البري الدولي.

•) قل البضائع لحساب الغير.
ز قة) (18 (: عن1ان املقر االجتماعي)

 60000 (- ( رواق تجزئة تنم6ة تقدم)

وجدة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: الحسن) الس6د  قروز 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):

عن1ا ه)ا)) الحسن  الس6د  قروز 

 9 تجزئة امش16ار طريق تازة ز قة م)
رقم)27 60000)وجدة املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

عن1ا ه)ا)) الحسن  الس6د  قروز 

 9 تجزئة امش16ار طريق تازة ز قة م)
رقم)27 60000)وجدة املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (17 بتاريخ) ( ب1جدة) التجارية 

2021)تحت رقم)1790.

641I

FIDU.PRO CONSULTING

MOL-IMMO
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تف1يت حصص

FIDU.PRO CONSULTING

ملتقى شارع ام6ل زوال و ز قة غ6ثل 

الطابق11 رقم 29  الدار الب6ضاء ، 

0، الدار الب6ضاء املغرب

MOL-IMMO شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي  ملتقى 

شارع ام6ل زوال و ز قة غ6تل الطابق 

11 رقم الدار الب6ضاء - 0000 الدار 

الب6ضاء املغرب.

تف1يت حصص

رقم التق66د في السجل التجاري -.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2021 فبراور) (15 في) املؤرخ 

املصادقة على):

رياض) احمد  )ة)) الس6د) تف1يت 

200)حصة اجتماع6ة من أصل)200 

و1سف) )ة)) الس6د) ( لفائدة) حصة 

رياض بتاريخ)15)فبراور)2021.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم  (

 09 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

أبريل)2021)تحت رقم)773982.

642I

CABINET JURISYA

KAVIM كافيم
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

CABINET JURISYA

10 ،شارع الحرية، الدارالب6ضاء ، 

CASABLANCA MAROC ،20480

كاف6م KAVIM شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي 394 شارع 

ب1رغ1ن اقامة ا فا فل1ر رقم 7 - 

21200 الدار الب6ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 
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رقم التق66د في السجل التجاري : 
501925

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (15
املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
كاف6م) (: بمختصر تسم6تها) اإلقتضاء)

.KAVIM
غرض الشركة بإوجاز):)-)

تأجير) و  التبادل  الب6ع،) الشراء،)
األرا�سي و كذا تس1يق كل العقارات

تس6ير العقارات (-
تشي6د و تأه6ل العقارات،) (-
اإلقامات الخاصة،)فنادق،)املطاعم،)
مجمعات فندق6ة،)س6اح6ة و ترفيه6ة

تس6ير األص1ل التجارية (-
الشراكة مع كل الشركات) (-

لها هدف اجتماعي مشابه أو ملحق
و) الشركات  تمث6ل  (-
كل) تحق6ق  في  األجنب6ة  املؤسسات 

العمل6ات العقارية و الس6اح6ة
وبصفة عامة كل العمل6ات) (-
التجارية،)الصناع6ة،)املال6ة،)املنق1لة)
أو العقارية التي ومكن أن وك1ن لها)
مباشر) غير  أو  مباشر  بشكل  عالقة 
بالهدف االجتماعي او من املمكن أن)

تسهله والتط1ر الشركة.
 394 (: االجتماعي) املقر  .عن1ان 
شارع ب1رغ1ن اقامة ا فا فل1ر رقم)7 

- 21200)الدار الب6ضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):
واس6ني) م1من  كرم  الس6د 
 25 2)رقم) عن1ا ه)ا))مجم1عة مزوكا)
الدار الب6ضاء) (20450 ز قة غي ا فا)

املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

واس6ني) م1من  كرم  الس6د 
 25 2)رقم) عن1ا ه)ا))مجم1عة مزوكا)
الدار الب6ضاء) (20450 ز قة غي ا فا)

املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
(- بتاريخ) ( الب6ضاء) بالدار  التجارية 

تحت رقم)-.

643I

CAGERE

COMITEM SOLUTION
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

CAGERE
258  ز قة مصطفى املعاني ، 
20130، الدار الب6ضاء املغرب

COMITEM SOLUTION شركة 
ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
وعن1ان مقرها اإلجتماعي 12 ز قة 
صبري ب1جمعة الطابق 1 الشقة 
6 - 20110 الدار الب6ضاء اململكة 

املغرب6ة
تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
472599

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القا 1ن) (2020 غشت) (31
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.COMITEM SOLUTION
املتاجرة،) (: غرض الشركة بإوجاز)

االستيراد و التصدور).
ز قة) (12 (: عن1ان املقر االجتماعي)
الشقة) (1 الطابق) ب1جمعة  صبري 
اململكة) الب6ضاء) الدار  (20110  -  6

املغرب6ة.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  مبلغ 
100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: الطاهري) عمر  الس6د 
حصة بق6مة)100,00)درهم للحصة).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):
عن1ا ه)ا)) الطاهري  عمر  الس6د 
الطابق) ب1جمعة  صبري  ز قة  (12
الب6ضاء) الدار  (20110  6 الشقة) (1

اململكة املغرب6ة.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
عن1ا ه)ا)) الطاهري  عمر  الس6د 
الطابق) ب1جمعة  صبري  ز قة  (12
الب6ضاء) الدار  (20110  6 الشقة) (1

اململكة املغرب6ة
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
 18 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

شتنبر)2020)تحت رقم)-.
644I

CABINET EL KHALIFA

 MOROCCAN TASTES
S.A.R.L

شركة ذات املسؤول6ة املحدودة
تع6ين مسير جدود للشركة

CABINET EL KHALIFA
43 - ز قة طه حسين ، 20100، 

الدار الب6ضاء املغرب
  MOROCCAN TASTES S.A.R.L

شركة ذات املسؤول6ة املحدودة
وعن1ان مقرها اإلجتماعي  265، 
شارع الزرقط1ني الطابق التاسع 

الرقم 92 - 20050 الدار الب6ضاء  
املغرب.

تع6ين مسير جدود للشركة
رقم التق66د في السجل التجاري 

.360817
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تع6ين) (2021 مارس) (11 املؤرخ في)
الس6د)ة)) للشركة  جدود  مسير 
كمسير) اسماع6ل  غزالني  الجامعي 

آخر
تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
 21 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

أبريل)2021)تحت رقم)775231.
645I

CAGERE

SYNTHECHIM
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

رفع رأسمال الشركة

CAGERE
258  ز قة مصطفى املعاني ، 
20130، الدار الب6ضاء املغرب
SYNTHECHIM شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة
وعن1ان مقرها اإلجتماعي 21، ز قة 
باب1م عمارة س6تي تاور الطابق 7 
املكتب رقم 34 بلفدور - 20300 

الدار الب6ضاء املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التق66د في السجل التجاري 
.68665

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) (2021 أبريل) (20 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من) أي  درهم») (4.000.000,00»
إلى) درهم») (16.000.000,00»
عن طريق) درهم») (20.000.000,00»
:))إدماج احت6اطي أو أرباح أو عالوات)

إصدار في رأس املال.
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
 12 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)778154.
646I

FIDUCIAIRE AL BOUSTANE

WIN PARAMEDICAL
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AL BOUSTANE
 AV PRINCE MY ABDELLAH

 N°24 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

WIN PARAMEDICAL شركة ذات 
مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د
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وعن1ان مقرها اإلجتماعي 24 شارع 

االمير م1الي عبد هللا  - 40000 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

115047

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (26

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

 WIN (: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PARAMEDICAL

تاجر) (- (: بإوجاز) الشركة  غرض 

التجم6ل) مستحضرات  منتجات 

بالتفص6ل.

- باتات طب6ة.

-)استيراد وتصدور.

24)شارع) عن1ان املقر االجتماعي):)

 40000 (- ( هللا) عبد  م1الي  االمير 

مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

الكتاني)) محمد  ج6ب  الس6د 

درهم) (100 بق6مة) حصة  (1.000   :

للحصة).

(: الكتاني) محمد  ج6ب  الس6د  (

1000)بق6مة)100)درهم.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وصفات وم1اطن الشركاء):

الكتاني) محمد  ج6ب  الس6د 
4بل1ك) الطابق) (217 رقم) عن1ا ه)ا))

ب إقامة عنبر شارع و1غ1سالفي جليز)

40000)مراكش املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

الكتاني) محمد  ج6ب  الس6د 
4بل1ك) الطابق) (217 رقم) عن1ا ه)ا))

ب إقامة عنبر شارع و1غ1سالفي جليز)

40000)مراكش املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (20 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2021)تحت رقم)6184.

647I

CABINET EL KHALIFA

KAL IMMOBILIER S.A.R.L
إعالن متعدد القرارات

CABINET EL KHALIFA

43 - ز قة طه حسين ، 20100، 

الدار الب6ضاء املغرب

 KAL IMMOBILIER S.A.R.L

«شركة ذات املسؤول6ة املحدودة»

وعن1ان مقرها االجتماعي:  49، ز قة 

جان ج1ريس الطابق 6  - 20000 

الدار الب6ضاء املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التق66د في السجل التجاري: 

.372667

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)11)و1 16)2020

تم اتخاذ القرارات التال6ة:)

قرار رقم)1:)الذي ونص على ماولي:)

االعالن عن وفاة الس6د عبد ال1هاب)

الشراوبي)،

قرار رقم)2:)الذي ونص على ماولي:))

الشراوبي) أمين  محمد  الس6د  تع6ين 

كمتصرف للشركة))

قرار رقم)3:)الذي ونص على ماولي:)

تعدول النظام األسا�سي للشركة.

وتبعا لذلك تم تعدول مقتض6ات)

النظام األسا�سي التال6ة:)

بند رقم)7:)الذي ونص على ماولي:))
رأس مال الشركة محدد في)000 100 

درهم مقسم إلى)1000)حصة من فئة)

100)درهم للحصة)

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 26 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

فبراور)2021)تحت رقم)767712.

648I

شركة ج1هرة وط

STE JAWHARAT WT
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

شركة ج1هرة وط

املالحة الغرب6ة أوطاط الحاج ، 

33300، أوطاط الحاج – إقل6م 

و1ملان املغرب

STE JAWHARAT WT  شركة ذات 

مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي املالحة 

الغرب6ة أوطاط الحاج  - 33300  

و1ملان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

1931

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (20

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

 STE (: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

. JAWHARAT WT

مطحنة) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

معمل) و  الزيت1ن  زيت  الستخراج 

لتصبير الزيت1ن.

املالحة) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 

  33300 (- ( الحاج) أوطاط  الغرب6ة 

و1ملان املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:

 1000 (: الس6د محمد الب1رقادي)

بق6مة)100)درهم.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وصفات وم1اطن الشركاء):

الب1رقادي) محمد  الس6د 

 166 الرقم) (2 حي  يس) عن1ا ه)ا))

28820)املحمدوة املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

الب1رقادي) محمد  الس6د 

  166 الرقم) (2 حي  يس) عن1ا ه)ا))

28820)املحمدوة املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (20 بتاريخ) ( بب1ملان) االبتدائ6ة 

2021)تحت رقم)97/2021.

650I

IASCOMPTES sarl

AZORA
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

حل شركة

IASCOMPTES sarl

18 شارع بيرون طابق 1 شقة 2 

بلفدور ، 20300، الدار الب6ضاء 

املغرب

AZORA شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة)في ط1ر التصف6ة)

وعن1ان مقرها اإلجتماعي جنان 
كال6ف1رني  عمارة 4 إقامة يسرى  

طابق 1 شقة 05 عين الشق - 

20000 الدارالب6ضاء  املغرب .

حل شركة
رقم التق66د في السجل التجاري 

.240159

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) (2021 ماي) (11 في) املؤرخ 

املحدودة) املسؤول6ة  ذات  شركة 

 10.000 رأسمالها) مبلغ  ( (AZORA

اإلجتماعي) مقرها  وعن1ان  درهم 

إقامة) (4 عمارة) ( كال6ف1رني) جنان 

يسرى))طابق)1)شقة)05)عين الشق)-)

20000)الدارالب6ضاء))املغرب)) ت6جة)

فاقت) بخسارة  منيت  الشركة  (: ل)
رأسمالها.

جنان) ب  التصف6ة  مقر  حدد  و 
يسرى)) إقامة  (4 عمارة) ( كال6ف1رني)

طابق)1)شقة)05)عين الشق))-)20000 

الدارالب6ضاء))املغرب).)
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و عين:
اجار و عن1ا ه)ا)) ( زهرة) الس6د)ة))

إقامة) (4 عمارة) ( كال6ف1رني) جنان 

05)عين الشق) 1)شقة) )طابق) يسرى)

املغرب)) ( الدارالب6ضاء) (20000

كمصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخ1لة  الصالح6ات  على 

و) العق1د  تبل6غ  محل  و  املخابرة 

ال1ثائق املتعلقة بالتصف6ة):)-

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 01 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

و1 16)2021)تحت رقم)780728.

651I

CORPORATE AUDIT GROUP

LEUCOTHEE
إعالن متعدد القرارات

CORPORATE AUDIT GROUP

445, شارع عبد امل1من، الطابق 

الخامس، رقم 22 ، 20000، 

casablanca maroc

LEUCOTHEE «شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة ذات الشريك 

ال1ح6د»

وعن1ان مقرها االجتماعي: 64، ز قة 

 1رمندي، زاوية ز قة أب1 م1�سى 

الجزولي، الطابق الثاني، املعاريف،  

- 20000 الدار الب6ضاء املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التق66د في السجل التجاري: 

.137201

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)09)مارس)2021

تم اتخاذ القرارات التال6ة:)

قرار رقم)1.:)الذي ونص على ماولي:))

 300 ب6ع) على  املصادقة  (-

الس6د) طرف  من  اجتماع6ة  حصة 

منير لعب1ري لفائدة الس6دة خدوجة)

قاس1

قرار رقم)2.:)الذي ونص على ماولي:)

القا 1 6ة) الصفة  تغ6ير  (-

محدودة) شركة  لتصبح  للشركة 

املسؤول6ة ذات شريك وح6د

قرار رقم)3.:)الذي ونص على ماولي:)
-)تعدول القا 1ن األسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعدول مقتض6ات)

النظام األسا�سي التال6ة:)
بند رقم)7:)الذي ونص على ماولي:)

الحصص
بند رقم)8:)الذي ونص على ماولي:)

الرأسمال
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
 21 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)779231.

653I

fidmbk

ESPACE MAYSSINE
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

fidmbk
مشرع بلقصيري ، 16150، مشرع 

بلقصيري املغرب
ESPACE MAYSSINE شركة ذات 
مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د
وعن1ان مقرها اإلجتماعي اقامة املنار 
رقم 01 الطابق األول شقة رقم 03 - 

16150 مشرع بلقصيري املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
605

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (08
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ESPACE MAYSSINE
:) قل) بإوجاز) الشركة  غرض 
أشغال) و  البضائع  و  األشخاص 

فالح6ة.

اقامة) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
املنار رقم)01)الطابق األول شقة رقم)
03 - 16150)مشرع بلقصيري املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 60.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
الس6د  1ر الدون امل1ساوي):))600 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):
امل1ساوي) الدون  الس6د  1ر 
ب) (14 ز قة) اغطاس  حي  عن1ا ه)ا))

رقم)08 93102)الفن6دق املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
امل1ساوي) الدون  الس6د  1ر 
ب) (14 ز قة) اغطاس  حي  عن1ا ه)ا))

رقم)08 93102)الفن6دق املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
بتاريخ) ( بلقصيري) بمشرع  االبتدائ6ة 

20)ماي)2021)تحت رقم)249.
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CORPORATE AUDIT GROUP

 ATLANTIC EDUCATION
GROUPE PRIVE
إعالن متعدد القرارات

CORPORATE AUDIT GROUP
445, شارع عبد امل1من، الطابق 
الخامس، رقم 22 ، 20000، 

casablanca maroc
 ATLANTIC EDUCATION
GROUPE PRIVE   «شركة  

املساهمة»
وعن1ان مقرها االجتماعي: 67، ز قة 
عزيز بالل، الطابق الثاني، رقم 3، 
املعاريف  - 20000 الدار الب6ضاء 

املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»

رقم التق66د في السجل التجاري: 
.462357

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)05)أبريل)2021

تم اتخاذ القرارات التال6ة:)

قرار رقم)1.:)الذي ونص على ماولي:)
االجتماعي) االسم  تغ6ير  (-

للشركة
قرار رقم)2.:)الذي ونص على ماولي:)
الس6د) استقالة  قب1ل  (-
رئيس) ك  منصبه  من  كن1ن  أ اس 

مدور عام
قرار رقم)3.:)الذي ونص على ماولي:)
حمزة) الس6د  (: تع6ين) (-
حامل) الجنس6ة،) )مغربي  ( الغراري)
رقم) ال1طن6ة  التعريف  لبطاقة 
إدارة) مجلس  رئيس  ( ((BE776318
الشركة الس6د صالح الدون النابغة)
لبطاقة) حامل  الجنس6ة،) )مغربي 
  (BE686570 التعريف ال1طن6ة رقم)

مدورا عاما للشركة
قرار رقم)4.:)الذي ونص على ماولي:)

تحدود الصالح6ات (-
قرار رقم)5.:)الذي ونص على ماولي:)
القا 1ن) ص6اغة  إعادة  (-

األسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعدول مقتض6ات)

النظام األسا�سي التال6ة:)
بند رقم)3:)الذي ونص على ماولي:)

االسم االجتماعي
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
 26 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)779837.

656I

CAGECO

 O.H SERVICE ET
EQUIPEMENT

شركة ذات املسؤول6ة املحدودة
تأسيس شركة

CAGECO
29 شارع محمد السادس عمارة ف2 
الرقم 10 الدار الب6ضاء ، 20500، 

الدارالب6ضاء املغرب
 O.H SERVICE ET EQUIPEMENT

شركة ذات املسؤول6ة املحدودة
وعن1ان مقرها اإلجتماعي 357 شارع 
محمد الخامس الطابق 5 شقة رقم 
9 فضاء أ 2 -  35000 الدارالب6ضاء    

املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 
املحدودة 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
504653

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (05
املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
 O.H (: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SERVICE ET EQUIPEMENT
استيراد) (: بإوجاز) الشركة  غرض 
و تصدورو ت1زيع أجهزة التنظ6ف و)

الحراسة وأشغال تنظ6ف الحدائق.
عن1ان املقر االجتماعي):)357)شارع)
5)شقة رقم) محمد الخامس الطابق)
-  35000)الدارالب6ضاء))))  2 أ) 9)فضاء)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
حصة) (950 ( (: علي) أمين  الس6د 

بق6مة)100)درهم للحصة).
 50 ( (: سع6دة) العسري  الس6دة 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):
 20 عن1ا ه)ا)) علي  أمين  الس6د 
 20450 6 شارع عمر االدري�سي طابق)

الدارالب6ضاء))))املغرب.
سع6دة) العسري  الس6دة 
االدري�سي) عمر  شارع  (20 عن1ا ه)ا))
الدارالب6ضاء)) (20450  6 طابق)

املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
 20 عن1ا ه)ا)) علي  أمين  الس6د 
 20450 6 شارع عمر االدري�سي طابق)

الدارالب6ضاء)))املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
 28 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)780209.
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KAOUN

SO-SMIKS 2
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

KAOUN
 N°17  LOT(NASSIM(ASKEJOUR

 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

SO-SMIKS 2    شركة ذات 
مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د
وعن1ان مقرها اإلجتماعي متجر رقم  
2434  تجزئة  العزوزية  مراكش - 

40000 مراكش املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
114919

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (30
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
SO- (: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.   SMIKS 2
:)أعمال أو) غرض الشركة بإوجاز)

تشي6د متن1عة
تاجر م1اد البناء
استيراد وتصدور

التجارة).
عن1ان املقر االجتماعي):)متجر رقم))
(- مراكش) ( العزوزية) ( تجزئة) ( (2434

40000)مراكش املغرب).
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
الس6د النامي عبد العزيز):))1.000 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):

العزيز) عبد  النامي  الس6د 
دوار شع1ف الع6ادي رقم) عن1ا ه)ا))
107)مراكش)40000)مراكش املغرب)
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
العزيز) عبد  النامي  الس6د 
دوار شع1ف الع6ادي رقم) عن1ا ه)ا))
107)مراكش)40000)مراكش املغرب)
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
التجارية بمراكش))بتاريخ)-)تحت رقم)

.-
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STE :  HATA ZADE

HATA ZADE
إعالن متعدد القرارات

STE :  HATA(ZADE
حي خط الرملة 02 شارع اسك6ك6مة 

ز قة النكد رقم :  49 ، 70000، 
الع16ن املغرب

HATA ZADE «شركة ذات 
املسؤول6ة املحدودة ذات الشريك 

ال1ح6د»
وعن1ان مقرها االجتماعي: حي خط 
الرملة 02 شارع اسك6ك6مة ز قة 
النكد رقم : 49 . - 70000 الع16ن 

املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»

رقم التق66د في السجل التجاري: 
.31969

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)01)أبريل)2021

تم اتخاذ القرارات التال6ة:)
قرار رقم))1:)الذي ونص على ماولي:)))
من) للشركة  اإلجتماعي  املقر  تح1يل 
العن1ان القدوم):)حي خط الرملة)02 
شارع اسك6ك6مة ز قة النكد رقم):)49 
،)الى العن1ان الجدود:)رقم)433)بل1ك)
و تجزئة ال1حدة الع16ن،)وبم1جبه تم)
تعدول املادة)4)من القا 1ن األسا�سي.

قرار رقم)2):)الذي ونص على ماولي:)
ت1س6ع نشاط الشركة):)-)أعمال البناء)
تأجير) (- املختلفة.) النهائ6ة  الته6ئة  و 
اآلل6ات واملعدات و األدوات املتعلقة)
تاجر استيراد و) (- ( بأنشطة الشركة.)
تصدور.)-)تقدوم املساعدة في امل6دان)

اإلتجار و) (- )وك6ل عقاري).) العقاري)
التداول)،)وبم1جبه تم تعدول املادة)2 

من القا 1ن األسا�سي
قرار رقم)3):)الذي ونص على ماولي:))

تح6ين النظام األسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعدول مقتض6ات)

النظام األسا�سي التال6ة:)
بند رقم)4:)الذي ونص على ماولي:)
مقر للشركة مسجل بالعن1ان التالي:)
ال1حدة) تجزئة  و  بل1ك  (433 رقم)
أي) إلى  ومكن  قله  والذي  الع16ن،)
وإلى أي) مكان آخر في  فس املدونة،)
مكان آخر في املغرب بقرار من الشريك)

ال1ح6د.
بند رقم)2:)الذي ونص على ماولي:)
الغرض من الشركة داخل املغرب أو)
خارجه)،)بشكل مباشر أو غير مباشر،)
و بأي شكل من األشكال ه1):)-التجارة)
املنتجات) و  البقالة  في  الرئيس6ة 
التي سيتم إرفاقها) الغذائ6ة العامة،)
بأرفف تحت1ي على جم6ع املنتجات)
كا ت) س1اء) (، األخرى) والبضائع 
وتم)) ( عامة) بصفة  (، ال) أم  طعاًما 
في محالت الس1بر ماركت) اإلسثتمار 
إنشاء) (- الرف1ف.) متعددة  واملتاجر 
املنشآت التجارية أو اقتنائها أو ب6عها)
أو) أو تط1يرها  تأجيرها  أو  تبادلها  أو 
من) تشغ6لها املباشر أو غير املباشر،)
ممتلكات) أو  مساكن  أو  م1ارد  أي 
التجاري) بالنشاط  تتعلق  منق1لة 
-)شراء)ومعالجة وتخزين وب6ع) أعاله.)
أي من املنتجات والبضائع املتعلقة)
أعمال) (- أعاله.) املذك1رة  بالتجارة 
(- ( و الته6ئة النهائ6ة املختلفة.) البناء)
األدوات) و  واملعدات  اآلل6ات  تأجير 
تاجر) (- ( ( املتعلقة بأنشطة الشركة.)
استيراد و تصدور.)-)تقدوم املساعدة)
عقاري).)) )وك6ل  العقاري) امل6دان  في 
وبصفة عامة) (. التداول) و  اإلتجار  (-
جم6ع العمل6ات الصناع6ة والتجارية)
املنق1لة أو العقارية) س1اء) (، واملال6ة)
املتعلقة بشكل مباشر أو غير مباشر)
أعاله) املذك1ر  التجاري  بالنشاط 
وجم6ع األش6اء)املماثلة أو ذات الصلة)
التي وحتمل أن تعزز تنم6تها بأي) أو 

شكل من األشكال.
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باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
ماي) (25 بتاريخ) ( بالع16ن) االبتدائ6ة 

2021)تحت رقم)1593/2021.
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CORPORATE AUDIT GROUP

 AMUNDI INVESTMENTS
MAROC

إعالن متعدد القرارات

CORPORATE AUDIT GROUP
445, شارع عبد امل1من، الطابق 
الخامس، رقم 22 ، 20000، 

casablanca maroc
 AMUNDI INVESTMENTS

MAROC  «شركة ذات املسؤول6ة 
املحدودة ذات الشريك ال1ح6د»
وعن1ان مقرها االجتماعي: 55 ، 

شارع عبد امل1من   - 20000 الدار 
الب6ضاء املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التق66د في السجل التجاري: 

.154327
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)04)ماي)2021
تم اتخاذ القرارات التال6ة:)

قرار رقم)1.:)الذي ونص على ماولي:)
من) الرغم  على  الشركة  استمرارية 
فقدان أكثر من ثالثة أرباع رأسمال)

الشركة.
وتبعا لذلك تم تعدول مقتض6ات)

النظام األسا�سي التال6ة:)
بند رقم).:)الذي ونص على ماولي:).
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
 26 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)779836.
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COMPTE A JOUR

NASSIH RIFLAND TRANS
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

COMPTE A JOUR
 AV(SAKIA(EL(HAMRAE(N° 13

 2EME(ETG(N° 4 NADOR ،
62000، NADOR(MAROC

 NASSIH RIFLAND TRANS

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 
الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي دوار 
احدادن بني ب1يفرور  - 62000 

الناظ1ر املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
22173

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القا 1ن) (2021 مارس) (18
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.NASSIH RIFLAND TRANS
:) قب) بإوجاز) الشركة  غرض 
السلع))الداخل6ة والخارج6ة لحساب)

الغير.
دوار) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
 62000 (- ( ب1يفرور) بني  احدادن 

الناظ1ر املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
الس6د يعال محمد):))1.000)حصة)

بق6مة)100)درهم للحصة).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):
الس6د يعال محمد عن1ا ه)ا))دوار)
الدري1ش) تمسمان  ب1دونار  افاس6ا 

62000)الناظ1ر املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
الس6د يعال محمد عن1ا ه)ا))دوار)
الدري1ش) تمسمان  ب1دونار  افاس6ا 

62000)الناظ1ر املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
ماي) (17 بتاريخ) ( االبتدائ6ة بالناض1ر)

2021)تحت رقم)990.
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Morabet conseil services

Chamal vision sarl au
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

Morabet conseil services
شارع م1الي و1سف إقامة طارق 

ابن زياد رقم 95 شقة 9 ، 90000، 
طنجة املغرب

Chamal vision sarl au  شركة 
ذات املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي حي 
ال1رداني شارع اوران رفم 1 - 90000 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

116519
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (07
املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

. Chamal vision sarl au
جم6ع) (: بإوجاز) الشركة  غرض 
عمل6ات الشراء)و)/)أو الب6ع)،)وجم6ع)
األنشطة التجارية)،) 6ابة عن  فسها)
بالعم1لة) (، أو  6ابة عن أطراف ثالثة)
أو) املنتجات  لجم6ع  (، ذلك) غير  أو 
السلع أو الخدمات من أي  1ع ف6ما)
املماثلة) بالنظارات واألنشطة  وتعلق 

املذك1رة أعاله:
والنظارات) (، النظارات) إطارات 
النظارات) وعلب  (، الشمس6ة)
تنظ6ف) ومنتجات  (، وملحقاتها)
تنظ6ف) ومنتجات  (، النظارات)
(، واألسالك) (، والعدسات) النظارات 
ومحطات) (، واملناظير) (، والسالسل)
الشم1اه) وعلبة  ظارات  (، الطقس)
(، التجارية) العالمة  واستغالل  (،
وأي) االختراع  وبراءات  والتراخ6ص 
عمل6ة وتقن6ة أخرى متعلقة باألم1ر)
مشاركة) الشركة  غرض  الرئيس6ة 
الشركة في جم6ع الشركات أو املشاريع)

في) املصالح  مجم1عات  أو  املشتركة 
بشكل) مرتبطة  تك1ن  قد  أي عمل6ة 
مباشر أو غير مباشر بغرض الشركة أو)

بأي �سيء)مشابه أو مرتبط
استيراد وتصدور جم6ع املنتجات)

املتعلقة بنشاطها الرئي�سي)
-)وبص1رة أعم)،)جم6ع املعامالت)
واملال6ة) والصناع6ة  التجارية 
واملنق1لة والعقارية)،)املرتبطة بشكل)
مباشر أو غير مباشر باألش6اء)املذك1رة)
أعاله)،)أو التي وحتمل أن تك1ن لصالح)

تحق6قها وتط1يرها..
حي) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
ال1رداني شارع اوران رفم)1 - 90000 

طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
الس6د فؤاد ب16�سي):))100)حصة)

بق6مة)100)درهم للحصة).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):
عن1ا ه)ا)) ب16�سي  فؤاد  الس6د 
 90000  27 عمارة) الزه1ر  مجمع 

طنجة املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
عن1ا ه)ا)) ب16�سي  فؤاد  الس6د 
 90000  27 عمارة) الزه1ر  مجمع 

طنجة املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
ماي) (19 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)4636.

662I

CABINET EL KHALIFA

 SOCIETE AL MOWAHID
S.A.R.L A.U

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 
الشريك ال1ح6د

حل شركة

CABINET EL KHALIFA
43 - ز قة طه حسين ، 20100، 

الدار الب6ضاء املغرب
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 SOCIETE AL MOWAHID S.A.R.L

A.U شركة ذات مسؤول6ة محدودة 

ذات الشريك ال1ح6د)في ط1ر 

التصف6ة)

وعن1ان مقرها اإلجتماعي 33 ز قة 

كل1د ل1رين حي بامليي – املعاريف   - 

20340 الدار البب6ضاء املغرب.

حل شركة

رقم التق66د في السجل التجاري 

.115273

ال1ح6د)) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر حل) (2021 ماي) (10 في) املؤرخ 

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات)

 SOCIETE AL ال1ح6د) الشريك 

مبلغ) ( (MOWAHID S.A.R.L A.U

وعن1ان) درهم  (500.000 رأسمالها)

مقرها اإلجتماعي)33)ز قة كل1د ل1رين)

حي بامليي)–)املعاريف)))-)20340)الدار)

بعد) ( (: ل) املغرب  ت6جة  البب6ضاء)

امتدادا) الشركة  وضع6ة  فحص 

للحسابات السن1ية بتاريخ)13)دجنبر)

2020)تبين  قص حق1ق امللك6ة أقل)

من ربع رأس املال..

33)ز قة) و حدد مقر التصف6ة ب)

(-( ( كل1د ل1رين حي بامليي)–)املعاريف)

20100)الدار الب6ضاء)املغرب.)

و عين:

اريري و) ( ( عبد الرح6م) الس6د)ة))

عن1ا ه)ا))275)نس6م اسالن الب6ضاء)

املغرب) الب6ضاء) الدار  (20280

كمصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخ1لة  الصالح6ات  على 

و) العق1د  تبل6غ  محل  و  املخابرة 

ال1ثائق املتعلقة بالتصف6ة):)-

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 25 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)779602.

663I

STE ARSALAN CHAOUIA

TAMSNA FOOD
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

STE ARSALAN CHAOUIA

شارع الجيش امللكي حي املعطي رقم 

 SETTAT ،26000 ، 843 163 ص.ب

MAROC

TAMSNA FOOD شركة ذات 

مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي  تجزئة 

مجمع الخير رقم 363 - 26000 

سطات املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

6535

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (28

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TAMSNA FOOD

غرض الشركة بإوجاز):)بائع

تاجر

استيراد وتصدور.

تجزئة) ( (: االجتماعي) املقر  عن1ان 

 26000  -  363 رقم) الخير  مجمع 

سطات املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 50.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: عمار) ف1كنيش  الس6د 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):

عن1ا ه)ا))) عمار  ف1كنيش  الس6د 

تجزئة مجمع الخير رقم)363 26000 

سطات املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

عن1ا ه)ا))) عمار  ف1كنيش  الس6د 

تجزئة مجمع الخير رقم)363 26000 

سطات املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (24 بتاريخ) ( االبتدائ6ة بسطات)

2021)تحت رقم)239/21.

664I

CABINET CBA SARL

THE BEST FROU FROU
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

قفل التصف6ة

CABINET CBA SARL

27 ز قة باب1م، طابق 3، شارع 

محمد الخامس ، 20250، الدار 

الب6ضاء املغرب

THE BEST FROU FROU  شركة 

ذات املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي : 11 زاوية 
ز قة ش1فروي و ز قة دو داكير، 

ب1رك1ن - 20040 الدار الب6ضاء 

املغرب.

قفل التصف6ة
رقم التق66د في السجل التجاري : 

.75315

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) (2020 11) 1 بر) املؤرخ في)

شركة) ( (THE BEST FROU FROU

مبلغ) املحدودة  املسؤول6ة  ذات 
رأسمالها)500.000,00)درهم وعن1ان)
ز قة) زاوية  (11 اإلجتماعي) مقرها 

ش1فروي و ز قة دو داكير،)ب1رك1ن)-)

الدار الب6ضاء)املغرب  ت6جة) (20040

لعدم وج1د نشاط تجاري.

و عين:

و) السقاط  ( عمر) الس6د)ة))
املك1دي) عبد هللا  ز قة  (6 عن1ا ه)ا))

املغرب) الب6ضاء) الدار  (20170 أ فا)

كمصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمع6ة الختام6ة)

زاوية) (11 وفي) (2021 أبريل) (06 بتاريخ)

داكير،) دو  ز قة  و  ش1فروي  ز قة 

الب6ضاء) الدار  (20040 (- ب1رك1ن)

املغرب.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 26 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)779934.

665I

FIDUCIAIRE AL BOUSTANE

 PHARMACIE

MOUTADAMINE
إعالن متعدد القرارات

FIDUCIAIRE AL BOUSTANE

 AV PRINCE MY ABDELLAH

 N°24 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 PHARMACIE MOUTADAMINE

«شركة ذات املسؤول6ة املحدودة 

ذات الشريك ال1ح6د»

وعن1ان مقرها االجتماعي: رقم 1 

ال1حدة 3 الحي املحمدي مراكش - 

40000 مراكش املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»

رقم التق66د في السجل التجاري: 

.115247

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)16)فبراور)2021

تم اتخاذ القرارات التال6ة:)

الذي ونص على) (:1 قرار رقم رقم)

تقدوم أصل تجاري حصة في) ماولي:)

شركة

وتبعا لذلك تم تعدول مقتض6ات)

النظام األسا�سي التال6ة:)

الذي ونص على) (:6 بند رقم رقم)

تقدوم أصل تجاري حصة في) ماولي:)

شركة

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (26 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2021)تحت رقم)124363.

666I



12473 الجريدة الرسميةعدد)5668 - 5)ذو القعدة)1442 )16)و1 16)2021) 

FIDUCIAIRE BALANCE D’OR sarlau

QUALIS
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تف1يت حصص

 FIDUCIAIRE BALANCE D›OR
sarlau

 BD ALLAL BEN ABDELLAH ET 5
 RUE(GHANDI 1IER(ETAGE(Appt
N°2 ، 60000، OUJDA(MAROC
QUALIS شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة
وعن1ان مقرها اإلجتماعي ابن رشد 

مكان الس1ق إقامة املهندسين 
شقة 28 الطابق 4 - 60000 وجدة 

اململكة املغرب6ة.
تف1يت حصص

رقم التق66د في السجل التجاري 
.33815

ال1ح6د) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت) (2021 فبراور) (15 في) املؤرخ 

املصادقة على):
حراس)) كمال  )ة)) الس6د) تف1يت 
 100 حصة اجتماع6ة من أصل) (50
بن16نس) )ة)) الس6د) ( لفائدة) حصة 

حراس))بتاريخ)15)فبراور)2021.
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم  (
مارس) (29 بتاريخ) ( ب1جدة) التجارية 

2021)تحت رقم)1072.

667I

FIDUCIAIRE AL BOUSTANE

 PHARMACIE BOUZIANE
MARRAKECH

إعالن متعدد القرارات

FIDUCIAIRE AL BOUSTANE
 AV PRINCE MY ABDELLAH

 N°24 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

 PHARMACIE BOUZIANE
MARRAKECH «شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة ذات الشريك 
ال1ح6د»

وعن1ان مقرها االجتماعي: 11 تجزئة 
ابن تاشفين مراكش - 40000 

مراكش املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»

رقم التق66د في السجل التجاري: 

.115251

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)24)فبراور)2021

تم اتخاذ القرارات التال6ة:)

قرار رقم)1:)الذي ونص على ماولي:)

تقدوم أصل تجاري حصة في شركة

وتبعا لذلك تم تعدول مقتض6ات)

النظام األسا�سي التال6ة:)

بند رقم)6:)الذي ونص على ماولي:)

تقدوم أصل تجاري حصة في شركة

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (26 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2021)تحت رقم)124366.

668I

CABINET CBA SARL

SMART SANTE
إعالن متعدد القرارات

CABINET CBA SARL

27 ز قة باب1م، طابق 3، شارع 

محمد الخامس ، 20250، الدار 

الب6ضاء املغرب

SMART SANTE  «شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة ذات الشريك 

ال1ح6د»

وعن1ان مقرها االجتماعي: الدار 

الب6ضاء ، 05 ز قة دوكسم1د 

الطابق األول ،الشقة 2، بنجدوة - 

20120 الدار الب6ضاء املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»

رقم التق66د في السجل التجاري: 

.470387

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)12)ماي)2021

تم اتخاذ القرارات التال6ة:)

قرار رقم)1:)الذي ونص على ماولي:)

الس6د) تف1يت  (: حصص) تف1يت 

للبطاقة) الحامل  مهدي  املعروفي 

ل1000  (BE840906 رقم) ال1طن6ة 

الحامل) هشام  لبزع  للس6د  حصة 

.T175344(للبطاقة ال1طن6ة رقم

على) ونص  الذي  (:2 رقم) قرار 
إستقالة و تع6ين مسير جدود) ماولي:)
مهدي) املعروفي  الس6د  إستقالة  (:
رقم) ال1طن6ة  للبطاقة  الحامل 
جدود) مسير  تع6ين  و  (BE840906
للبطاقة) الحامل  هشام  لبزع  الس6د 

.T175344(ال1طن6ة رقم
وتبعا لذلك تم تعدول مقتض6ات)

النظام األسا�سي التال6ة:)
بند رقم)6:)الذي ونص على ماولي:)
تف1يت الس6د املعروفي مهدي الحامل)
 BE840906 رقم) ال1طن6ة  للبطاقة 
هشام)) لبزع  ( للس6د) حصة  ل1000)
رقم) ال1طن6ة  للبطاقة  الحامل 

T175344
بند رقم)7:)الذي ونص على ماولي:)
الحامل للبطاقة) ( الس6د لبزع هشام)
املساهم) (T175344 رقم) ال1طن6ة 

ال1ح6د في الشركة ب)1000)حصة.
بند رقم)15:)الذي ونص على ماولي:))
الحامل) ( هشام) لبزع  الس6د  تع6ين 
 T175344 رقم) ال1طن6ة  للبطاقة 
كمسير و مسؤول وح6د عن الت1ق6ع)

باسم الشركة.
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
 27 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)780094.
669I

CABINET EL KHALIFA

KALITEA .S.A.R.L
إعالن متعدد القرارات

CABINET EL KHALIFA
43 - ز قة طه حسين ، 20100، 

الدار الب6ضاء املغرب
KALITEA .S.A.R.L «شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة»
وعن1ان مقرها االجتماعي: ، ز قة 
جان ج1ريس الطابق 6. - 20000 

الدار الب6ضاء املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»

رقم التق66د في السجل التجاري: 
.336599

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)11)و1 16)2020

تم اتخاذ القرارات التال6ة:)

قرار رقم)1:)الذي ونص على ماولي:)
االعالن عن وفاة الس6د عبد ال1هاب)

الشراوبي،
قرار رقم)2:)الذي ونص على ماولي:)
الشراوبي) أمين  محمد  الس6د  تع6ين 

كمتصرف للشركة،
قرار رقم)3:)الذي ونص على ماولي:)

تعدول النظام األسا�سي للشركة.
وتبعا لذلك تم تعدول مقتض6ات)

النظام األسا�سي التال6ة:)
بند رقم)7:)الذي ونص على ماولي:))
رأس مال الشركة محدد في)000  000 
1)درهم مقسم إلى)000 10)حصة من)

فئة)100)درهم للحصة)
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
 26 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

فبراور)2021)تحت رقم)767713.
670I

FIDU.PRO CONSULTING

ALF RAHA
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تف1يت حصص

FIDU.PRO CONSULTING
ملتقى شارع ام6ل زوال و ز قة غ6ثل 
الطابق11 رقم 29  الدار الب6ضاء ، 

0، الدار الب6ضاء املغرب
ALF RAHA شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة
وعن1ان مقرها اإلجتماعي حي الهدى 
الز قة 04 الرقم 24 س د  - 0000 

الدار الب6ضاء  املغرب.
تف1يت حصص

رقم التق66د في السجل التجاري -.
ال1ح6د) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت) (2021 فبراور) (05 في) املؤرخ 

املصادقة على):
الرخاوي) ( )ة))عابد) تف1يت الس6د)
حصة اجتماع6ة من أصل) (34.000
)ة)) الس6د) ( لفائدة) حصة  (34.000
 03 بتاريخ) (WANMID NAT ( محمد)

فبراور)2021.
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم  (
 16 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

أبريل)2021)تحت رقم)340857.
671I



عدد)5668 - 5)ذو القعدة)1442 )16)و1 16)2021)الجريدة الرسمية   12474

CABINET EL KHALIFA

LE TOUBKAL CASA S.A

إعالن متعدد القرارات

CABINET EL KHALIFA

43 - ز قة طه حسين ، 20100، 

الدار الب6ضاء املغرب

LE TOUBKAL CASA S.A «شركة  

املساهمة»

وعن1ان مقرها االجتماعي: 9 ز قة 

س6دي بل16ط - 20100 الدار 

الب6ضاء املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»

رقم التق66د في السجل التجاري: 

.30437

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)30)دجنبر)2020

تم اتخاذ القرارات التال6ة:)

قرار رقم)1:)الذي ونص على ماولي:))

تخف6ض في رأس مال الشركة بمبلغ))

2500000)درهم ل6صبح)))000  500 

1)درهم.)

قرار رقم)2:)الذي ونص على ماولي:)

امل1افقة على هبة أسهم.

وتبعا لذلك تم تعدول مقتض6ات)

النظام األسا�سي التال6ة:)

بند رقم)6:)الذي ونص على ماولي:)

رأس مال الشركة محدد في)000  500 

1)درهم مقسم إلى))000 15)سهم من)

بين)) درهم للحصة مقسم  (100 فئة)

الس6د ادريس بس6ط)11212)حصة˓))

حصة˓)) (3779 بس6ط) كريم  الس6د 

حصص˓)) (3 بس6ط) الس6دة  1رة 

حصص˓) (3 بس6ط) أمين  الس6د 

الس6دة سلمى بس6ط)3)حصص.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 11 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

مارس)2021)تحت رقم)769625.

672I

MOUSSAOUI HAJJI

 ARFOUD MINING
COMPANY

شركة ذات املسؤول6ة املحدودة
تأسيس شركة

MOUSSAOUI HAJJI

 RUE 08 N°07 NOUVELLE(CITE

 ERFOUD ، 52200، ERFOUD

MAROC

 ARFOUD MINING COMPANY

شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي طريق 

الريصاني جماعة عرب الصباح زيز 

ارف1د - 52200 ارف1د املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

14907

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (17

املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ARFOUD MINING COMPANY

استغالل) (: غرض الشركة بإوجاز)

املعادن)

ب6ع املعادن

االستيراد و التصدور.

طريق) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 

الريصاني جماعة عرب الصباح زيز)

ارف1د)-)52200)ارف1د املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

الس6د سف6ان برجي):))500)حصة)

بق6مة)100)درهم للحصة).

 500 ( (: ب1عيش) سل6مان  الس6د 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):

عن1ا ه)ا)) برجي  سف6ان  الس6د 

شارع م1الي اسماع6ل رقم)176)الحي)

الجدود ارف1د)52200)ارف1د املغرب.

الس6د سل6مان ب1عيش عن1ا ه)ا))

اسماع6ل) م1الي  شارع  (16 الز قة)

ارف1د)52200)ارف1د املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

عن1ا ه)ا)) برجي  سف6ان  الس6د 

شارع م1الي اسماع6ل رقم)176)الحي)

الجدود ارف1د)52200)ارف1د املغرب

الس6د سل6مان ب1عيش عن1ا ه)ا))

اسماع6ل) م1الي  شارع  (16 الز قة)

ارف1د)52200)ارف1د املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

االبتدائ6ة بالرش6دوة))بتاريخ)27)ماي)

2021)تحت رقم)733.

673I

CABINET EL KHALIFA

BAK MOON S.A.R.L. .A.U
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د

قفل التصف6ة

CABINET EL KHALIFA

43 - ز قة طه حسين ، 20100، 

الدار الب6ضاء املغرب

 BAK(MOON(S.A.R.L. .A.U

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي : شارع 

محمد ب1زيان 39 حي م1الي رش6د 

شارع محمد ب1زيان 39 حي م1الي 
رش6د 20700 الدار الب6ضاء املغرب.

قفل التصف6ة
رقم التق66د في السجل التجاري : 

.154379

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

2020)تقرر حل) 31)دجنبر) املؤرخ في)

BAK MOON S.A.R.L. .A.U)شركة)

ذات مسؤول6ة محدودة ذات الشريك)

ال1ح6د مبلغ رأسمالها)10.000)درهم)

شارع) اإلجتماعي  مقرها  وعن1ان 

رش6د) حي م1الي  (39 ب1زيان) محمد 

م1الي) حي  (39 ب1زيان) محمد  شارع 
املغرب) الدار الب6ضاء) (20700 رش6د)

 ت6جة لعدم تحق6ق غرض الشركة.
و عين:

و) باكنين  ( منتصر) الس6د)ة))
طابق) بنزرت  ز قة  (35 عن1ا ه)ا))
 20000 ( اف1ار) اقامة  (23 شقة) (4
)ة)) كمصفي) املغرب  الدارالب6ضاء)

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمع6ة الختام6ة)
شارع) وفي  (2020 دجنبر) (31 بتاريخ)
رش6د) حي م1الي  (39 ب1زيان) محمد 
م1الي) حي  (39 ب1زيان) محمد  شارع 
رش6د)20700)الدار الب6ضاء)املغرب.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
 02 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

و1 16)2021)تحت رقم)787575.

674I

MOUSSAOUI HAJJI

 OMEGA SERVICES
TABZAOUI

شركة ذات املسؤول6ة املحدودة
تأسيس شركة

MOUSSAOUI HAJJI
 RUE 08 N°07 NOUVELLE(CITE
 ERFOUD ، 52200، ERFOUD

MAROC
 OMEGA SERVICES TABZAOUI

شركة ذات املسؤول6ة املحدودة
وعن1ان مقرها اإلجتماعي محل 

رقم 304 شارع محمد الخامس اب1 
القاسم الزياني م1الي علي الشريف 

الريصاني  - 52000 الريصاني  
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 
املحدودة 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
14891

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (04
املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.
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عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.OMEGA SERVICES TABZAOUI
ترك6ب) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

ق6اس عداد كرو 1تاش6غراف
تشغ6ل منشأة لص6ا ة الس6ارات)

ب6ع قطع غ6ار الس6ارات).
محل) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
شارع محمد الخامس اب1) (304 رقم)
القاسم الزياني م1الي علي الشريف)
الريصاني)) (52000 (- ( الريصاني)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
الس6د تبزاوي الحاج محمد)):))340 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
الس6د تبزاوي زكرياء)):))330)حصة)

بق6مة)100)درهم للحصة).
 330 ( (: ( تبزاوي مصطفى) الس6د 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):
محمد)) الحاج  تبزاوي  الس6د 
الزياني) القاسم  اب1  حي  عن1ا ه)ا))
الريصاني))52000)الريصاني املغرب.

عن1ا ه)ا)) ( زكرياء) تبزاوي  الس6د 
 52000 الريصاني) اح6اتن  قصر 

الريصاني املغرب.
الس6د تبزاوي مصطفى))عن1ا ه)ا))
 52000 الريصاني) وح6اتن  قصر 

الريصاني املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
محمد)) الحاج  تبزاوي  الس6د 
الزياني) القاسم  اب1  حي  عن1ا ه)ا))

الريصاني))52000)الريصاني املغرب
عن1ا ه)ا)) ( زكرياء) تبزاوي  الس6د 
 52000 الريصاني) اح6اتن  قصر 

الريصاني املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
االبتدائ6ة بالرش6دوة))بتاريخ)26)ماي)

2021)تحت رقم)717.

675I

CABINET EL KHALIFA

GRAPHISCRIPT S.A.R.L
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تع6ين مسير جدود للشركة

CABINET EL KHALIFA

43 - ز قة طه حسين ، 20100، 

الدار الب6ضاء املغرب

GRAPHISCRIPT S.A.R.L  شركة 

ذات املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي طريق 

بسك1رة  km 12.5 - 27182 الدار 

الب6ضاء املغرب.

تع6ين مسير جدود للشركة
رقم التق66د في السجل التجاري 

.33937

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تع6ين) (2021 مارس) (25 املؤرخ في)

مسير جدود للشركة الس6د)ة))سباغ)

 1فل كمسير وح6د

تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 26 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)779887.

676I

MOUSSAOUI HAJJI

BELAARBI NEGOCE
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د

تأسيس شركة

MOUSSAOUI HAJJI

 RUE 08 N°07 NOUVELLE(CITE

 ERFOUD ، 52200، ERFOUD

MAROC

BELAARBI NEGOCE  شركة ذات 

مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي قصر 

الكالكلة جماعة الس6فا ارف1د - 

52223 ارف1د املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 

14909

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (17

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

. BELAARBI NEGOCE

غرض الشركة بإوجاز):)ال1ساطة

االستيراد و التصدور)

األشغال املختلفة والبناء.

قصر) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 

(- ارف1د) الس6فا  جماعة  الكالكلة 

52223)ارف1د املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: الس6د محمد حم6دي)

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):

الس6د محمد حم6دي عن1ا ه)ا))

قصر الكالكلة الس6فا ع ص ز ارف1د)

52223)ارف1د))املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

الس6د محمد حم6دي عن1ا ه)ا))

قصر الكالكلة الس6فا ع ص ز ارف1د)

52223)ارف1د))املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

االبتدائ6ة بالرش6دوة))بتاريخ)27)ماي)

2021)تحت رقم)734.

678I

الناظ1ر للحسابات

AGIRPRO
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

رفع رأسمال الشركة

الناظ1ر للحسابات

شارع االمير س6دي محمد الحي 

االداري س6تي املحمدوة بل1ك د 

الطابق الثاني رقم 5 ، 62000، 

الناظ1ر املغرب

AGIRPRO شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

العمران رقم 3075 سل1ان - 62000 

الناظ1ر املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التق66د في السجل التجاري 

.20443

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

رفع) تم  (2021 ماي) (10 في) املؤرخ 

قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال 

من) أي  درهم») (1.900.000»

 2.000.000» إلى) درهم») (100.000»

مقاصة) إجراء) ( (: طريق) عن  درهم»)

مع دو1ن الشركة املحددة املقدار و)

املستحقة.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (25 بتاريخ) ( االبتدائ6ة بالناض1ر)

2021)تحت رقم)1065.

679I

excofi

NEXT CITY
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

excofi

الشق 3 عمارة لحبابي شارع الج1الن 

ل6دو فاس ، 31000، فاس املغرب

NEXT CITY  شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي 81 تجزئة 

وفاء 5 طريق صفرو الطابق 3  - 

30000 فاس  املغرب 
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تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

67875

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (03

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

 NEXT (: بمختصر تسم6تها) اإلقتضاء)

. CITY

ب6ع) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

//األعمال) الهاتف) مستلزمات 

و) البناء//التصدور  أو  املختلفة 

االستيراد.

عن1ان املقر االجتماعي):)81)تجزئة)

 -   3 الطابق) صفرو  طريق  (5 وفاء)

30000)فاس))املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: ( الس6د سع6د املرابطي)

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):

)عن1ا ه)ا)) الس6د سع6د املرابطي)

ال6اسمين) رياض  تجزئة  س  (293

فاس)) (30000 ( الشقف) عين  طريق 

املغرب).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

)عن1ا ه)ا)) الس6د سع6د املرابطي)

ال6اسمين) رياض  تجزئة  س  (293

فاس)) (30000 ( الشقف) عين  طريق 

املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

التجارية بفاس))بتاريخ)19)ماي)2021 

تحت رقم)2402.

680I

FINCOSA MARRAKECH

MARRAKECH S.R
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

FINCOSA MARRAKECH
شارع عبد الكريم الخطابي اقامة 
رق6ة عمارة 180 بل1ك B الطابق 

االول الشقة 7 ، 40000، مراكش 
املغرب

MARRAKECH S.R شركة ذات 
املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي شارع 
محمد الخامس رقم 120 مركز 

االعمال طالب الطابق 4 املكتب رقم 
33 - 40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 
املحدودة 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
115171

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (20
املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MARRAKECH S.R
غرض الشركة بإوجاز):)ب6ع و شراء)

املباني او املعامالت العقارية االخرى
شارع) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
مركز) (120 رقم) الخامس  محمد 
االعمال طالب الطابق)4)املكتب رقم)

33 - 40000)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 BELGIUM SR :  900 الشركة)

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
ماري) دوم6ن6ك  البان  الس6د 
 100 100)حصة بق6مة) ( (: لباغس1ك)

درهم للحصة).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):

الشركة)BELGIUM SR)عن1ا ه)ا))

 BRUXELLES AVENUE  1050

 LOUISE 200 . BRUXELLES

.BELGIQUE
ماري) دوم6ن6ك  البان  الس6د 

رقم) ف6ال  عمار  عن1ا ه)ا)) لباغس1ك 

مراكش) (40000 ( 31) خ6ل الجن1بي)

املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
ماري) دوم6ن6ك  البان  الس6د 

رقم) ف6ال  عمار  عن1ا ه)ا)) لباغس1ك 

مراكش) (40000 ( 31) خ6ل الجن1بي)

املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (25 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2021)تحت رقم)124304.

682I

KAMAR BENOUNA

 GLOVOAPP  MOROCCO

ش م م
إعالن متعدد القرارات

KAMAR BENOUNA

 RUE(CHARAM(ACHAYKH ، 34

20160، Casablanca(MAROC

GLOVOAPP  MOROCCO ش م م  

«شركة ذات املسؤول6ة املحدودة»

وعن1ان مقرها االجتماعي: 

ملتقى شارع عبد امل1من و ز قة 

س1م6ة اقامة شهرازاد 3 الطابق 

الخامس الشقة رقم 22 - 20590 

الدارالب6ضاء املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التق66د في السجل التجاري: 

.406867

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)07)ماي)2021

تم اتخاذ القرارات التال6ة:)

على) ونص  الذي  (:1 رقم) قرار 

ماولي:)بم1جب العقد العرفي الشركة)

GLOVOAPP23 S.L)باعت)99)حصة)

GLOVO EMEA(الى الشركة

قرار رقم)2:)الذي ونص على ماولي:)

قرر) ال1ح6د  املساهم  قرار  محضر 

99)حصة لفائدة) املصادقة على ب6ع)

 GLOVO EMEA(الشركة

على) ونص  الذي  (:3 رقم) قرار 

 GLOVO ( شركة) قبلت  ماولي:)

كشريك جدود و تاك6د على) (EMEA

لشركة) القا 1ني  الشكل  تح1يل 

الى») ( (GLOVOAPP MOROCCO

شركة دات مسؤول6ة محدودة)«

قرار رقم)4:)الذي ونص على ماولي:)

مراجعة النضام االسا�سي)

وتبعا لذلك تم تعدول مقتض6ات)

النظام األسا�سي التال6ة:)

بند رقم)0:)الذي ونص على ماولي:)

0

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 26 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)779978.

683I

GALAXYCOMPT

 TRAVAUX NEGOCE DU

NORD
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

حل شركة

GALAXYCOMPT

 Av. Mohamed(Ben(El(Hasan(Al

 Ouazzani  Résidence(Nabil(n°3

Tétouan ، 93000، تط1ان املغرب

 TRAVAUX NEGOCE DU NORD

شركة ذات املسؤول6ة املحدودة)في 

ط1ر التصف6ة)

وعن1ان مقرها اإلجتماعي شارع 

الطائف ز قة 03 درب 01 رقم 07 - 

93000 تط1ان املغرب.

حل شركة
رقم التق66د في السجل التجاري 

.25059

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) (2021 أبريل) (29 املؤرخ في)

املحدودة) املسؤول6ة  ذات  شركة 

  TRAVAUX NEGOCE DU NORD
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درهم) (100.000 رأسمالها) مبلغ 

شارع) اإلجتماعي  مقرها  وعن1ان 

 07 رقم) (01 درب) (03 الطائف ز قة)

(: تط1ان املغرب  ت6جة ل) (93000  -

وقف النشاط التجاري.

شارع) ب  التصف6ة  مقر  حدد  و 

 -  07 01)رقم) 03)درب) الطائف ز قة)

93000)تط1ان املغرب.)

و عين:

و) تشامبي  ( بالل) الس6د)ة))

 03 ز قة) الطائف  شارع  عن1ا ه)ا))

 93000 تط1ان) (07 رقم) (01 درب)

تط1ان املغرب كمصفي))ة))للشركة.

و) تشامبي  ( إسماع6ل) الس6د)ة))

شارع االسماع6ل6ة مركب) عن1ا ه)ا))

 08 شقة) (01 بل1ك س ط) ال6اق1تة 

تط1ان) (93000 تط1ان) ب1ساف1 

املغرب كمصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخ1لة  الصالح6ات  على 

و) العق1د  تبل6غ  محل  و  املخابرة 

ال1ثائق املتعلقة بالتصف6ة):)-

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (25 بتاريخ) ( بتط1ان) االبتدائ6ة 

2021)تحت رقم)1185.

684I

HBN SERVICES

أويكس فيابلسيون
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تف1يت حصص

HBN SERVICES

23 شارع عقبة ابن  افع الطلبق 

3 رقم 5 الحي املحمدي الب6ضاء ، 

20570، الب6ضاء املغرب

أويكس ف6ابلس16ن  شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي مركز 

الرياض 61 شارع اللة ال6اق1ت 

مصطفى املعني رقم 69 الطابق 

الثاني  البب6ضاء 20000 الب6ضاء 

املغرب.

تف1يت حصص
رقم التق66د في السجل التجاري 

.402241

ال1ح6د) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تمت) (2021 أبريل) (29 في) املؤرخ 

املصادقة على):

بدول) ( عابد) )ة)) الس6د) تف1يت 

أصل) من  اجتماع6ة  حصة  (1.000

)ة))) الس6د) ( لفائدة) حصة  (1.000

عابد))بدول بتاريخ)29)أبريل)2021.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم  (

 25 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)779692.

685I

HBN SERVICES

إكس بروبيرتي
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تف1يت حصص

HBN SERVICES

23 شارع عقبة ابن  افع الطلبق 

3 رقم 5 الحي املحمدي الب6ضاء ، 

20570، الب6ضاء املغرب

إكس بروبيرتي  شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي 23 شارع 

عقبة ابن  افع الطابق 3 الحي 

املحمدي  البب6ضاء 20570 الب6ضاء 

املغرب.

تف1يت حصص
رقم التق66د في السجل التجاري 

.779695

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2021 ماي) (05 في) املؤرخ 

املصادقة على):

بدول) عابد  )ة)) الس6د) تف1يت 

أصل) من  اجتماع6ة  حصة  (1.000

1.000)حصة لفائدة))الس6د))ة))عابد)

بدول بتاريخ)05)ماي)2021.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم  (

 21 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)336279.

686I

مكتب الصابري

FRATELLI MET MONTAGE
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تف1يت حصص

مكتب الصابري

شارع م1لي إسماع6ل ز قة أكدور 

أبراج طنجة بل1ك1الطابق الثالث 

رقم29 طنجة ، 90000، طنجة 

املغرب

 FRATELLI MET MONTAGE

شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي شارع 

طا طان، اقامة سل6مان 2 بين 

الطابق بين االر�سي رقم 3 - 90000 

طنجة املغرب.

تف1يت حصص
رقم التق66د في السجل التجاري 

.54053

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2018 دجنبر) (10 في) املؤرخ 

املصادقة على):

مصطفى)) )ة)) الس6د) تف1يت 

ب1حجرة))3.000)حصة اجتماع6ة من)

الس6د) ( 10.000)حصة لفائدة) أصل)

10)دجنبر) الن6فاوي بتاريخ) ( )ة))عمر)

.2018

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم  (

وناور) (30 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2019)تحت رقم)804.

687I

دادي واصل

B BUILDING
إعالن متعدد القرارات

دادي واصل

شارع السلطان م1الي و1سف 

رقم 10 - ص ب 328 ، 32000، 

الحس6مة املغرب

B BUILDING «شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة»

وعن1ان مقرها االجتماعي: 42 شارع 

عبد الكريم الخطابي - 32000 

الحس6مة املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التق66د في السجل التجاري: 

.2165

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)30)مارس)2021

تم اتخاذ القرارات التال6ة:)

قرار رقم)1:)الذي ونص على ماولي:)

االستثنائي) العام  الجمع  بمقت�سى 

30/03/2021،)قرر شركاء) املؤرخ في)

شركة)B BUILDING)بحض1ر املمثل)

ب1غابة) الس6د  للشركة  القا 1ني 

للبطاقة) الحامل  ر�سى،) محمد 

(،L460606 رقم) للتعريف  ال1طن6ة 

بتح1يل املقر االجتماعي من)42)شارع)

الى) الخطابي-الحس6مة  الكريم  عبد 

شارع سالمي محمد بن الحسين-حي)

ميرادور االعلى-الحس6مة.

قرار رقم)2:)الذي ونص على ماولي:)

بتح6ين) الشركة  شركاء) قرر  كما 

النظام االسا�سي للشركة

وتبعا لذلك تم تعدول مقتض6ات)

النظام األسا�سي التال6ة:)

بند رقم)3:)الذي ونص على ماولي:)

النشاط)

بند رقم)4:)الذي ونص على ماولي:)

املقر االجتماعي

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

االبتدائ6ة بالحس6مة))بتاريخ)18)ماي)

2021)تحت رقم)163.

689I

الحسين فاض6ل

PILOTAS PARTNER
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

الحسين فاض6ل

مكتب رقم 15، املجمع املنهي ،تجزئة 

2 شارع عالل الفا�سي، إقامة حرف 

ب، مراكش ، 40000، مراكش 

املغرب

PILOTAS PARTNER شركة ذات 

مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د
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وعن1ان مقرها اإلجتماعي مكتب رقم 
15، املجمع املنهي ،تجزئة 2 شارع 
عالل الفا�سي، إقامة حرف ب، 
مراكش - 40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
115015

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (03
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PILOTAS PARTNER
أعمال) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

متن1عة وأعمال بناء).
مكتب) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
 2 ،تجزئة) املنهي) املجمع  (،15 رقم)
شارع عالل الفا�سي،)إقامة حرف ب،)

مراكش)-)40000)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: محمد) امغي  الس6د 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):
عن1ا ه)ا))) محمد  امغي  الس6د 
ميس1ر،الرباط) املتنقل  املخزن  (62

10999)الرباط املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
عن1ا ه)ا)) محمد  امغي  الس6د 
ميس1ر،الرباط) املتنقل  املخزن  (62

10999)الرباط املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
ماي) (19 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2021)تحت رقم)6148.

690I

ACTIONS FINANCE CONSEILS

WEEKEND EDITIONS
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تح1يل املقر االجتماعي للشركة

ACTIONS FINANCE CONSEILS

6 ز ـقـة قــدمــاء الــمــراكـــشـ6ــ6ـن مــكــتــب 
رقـــم  4 جليز ، 40000، مراكش 

املغرب

WEEKEND EDITIONS شركة ذات 

مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي 34 ز قة 

ابن حمزة   ، سمالل6ة مراكش - 

40000 مراكش املغرب.

تح1يل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التق66د في السجل التجاري 

.66971

ال1ح6د) الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في)01)و1ل16ز)2020)تم))تح1يل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
سمالل6ة) (، ( ( حمزة) ابن  ز قة  (34»

املغرب») مراكش  (40000 (- مراكش)
23)مراكش) رقم) ( إلى)«حي السمالل6ة)

- 40000)مراكش))املغرب».

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (28 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2021)تحت رقم)124464.

691I

CABINET CBA SARL

CORPO PHARMA
إعالن متعدد القرارات

CABINET CBA SARL

27 ز قة باب1م، طابق 3، شارع 

محمد الخامس ، 20250، الدار 

الب6ضاء املغرب

CORPO PHARMA «شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة ذات الشريك 

ال1ح6د»

وعن1ان مقرها االجتماعي: الدار 

الب6ضاء ، 05 ز قة دوكسم1د 

الطابق األول ،الشقة 2، بنجدوة - 

20120 الدار الب6ضاء املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»

رقم التق66د في السجل التجاري: 

.470945

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)12)ماي)2021

تم اتخاذ القرارات التال6ة:)

قرار رقم)1:)الذي ونص على ماولي:)

الس6د) تف1يت  (: حصص) تف1يت 

للبطاقة) الحامل  مهدي  املعروفي 

ل1000  (BE840906 رقم) ال1طن6ة 

الحامل) حمزة  وردون  للس6د  حصة 

BL136635(للبطاقة ال1طن6ة رقم

على) ونص  الذي  (:2 رقم) قرار 

إستقالة و تع6ين مسير جدود) ماولي:)

مهدي) املعروفي  الس6د  إستقالة  (:

رقم) ال1طن6ة  للبطاقة  الحامل 

جدود) مسير  تع6ين  و  (BE840906

الس6د وردون حمزة الحامل للبطاقة)

.BL136635(ال1طن6ة رقم

وتبعا لذلك تم تعدول مقتض6ات)

النظام األسا�سي التال6ة:)

بند رقم)6:)الذي ونص على ماولي:)

تف1يت الس6د املعروفي مهدي الحامل)

 BE840906 رقم) ال1طن6ة  للبطاقة 

حصة للس6د وردون حمزة) ل1000)

رقم) ال1طن6ة  للبطاقة  الحامل 

BL136635

بند رقم)7:)الذي ونص على ماولي:))

الس6د وردون حمزة الحامل للبطاقة)

املساهم) (BL136635 رقم) ال1طن6ة 

ال1ح6د في الشركة ب)1000)حصة

بند رقم)15:)الذي ونص على ماولي:)))

الحامل) حمزة  وردون  الس6د  تع6ين 

 BL136635 رقم) ال1طن6ة  للبطاقة 

كمسير و مسؤول وح6د عن الت1ق6ع)

باسم الشركة.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 28 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)780290.

692I

CHAMI CONSEILS

SUD NEGOCE EXPRESS
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

CHAMI CONSEILS
حي الفتح شارع محج محمد 

السادس عمارة ارينا الطابق الرابع 
شقة 08 ، 70000، الع16ن املغرب
SUD NEGOCE EXPRESS شركة 

ذات املسؤول6ة املحدودة
وعن1ان مقرها اإلجتماعي حي 

السعادة شارع القيروان بدون رقم 
الع16ن  - 70000 الع16ن  املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

36353
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (23
املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
 SUD (: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.NEGOCE EXPRESS
:)تصدور و) غرض الشركة بإوجاز)

استيراد منت1جات مختلفة).
حي) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
رقم) بدون  القيروان  السعادة شارع 

الع16ن))-)70000)الع16ن))املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
الس6د م1الي ب1مراح):))340)حصة)

بق6مة)100)درهم للحصة).
 340 ( (: ( اعم1شا) عادل  الس6د 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
الس6د محمد ولد الرش6د)):))320 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):
عن1ا ه)ا)) ب1مراح  م1الي  الس6د 
 02 62)حي خط الرملة) 08)رقم) ز قة)

الع16ن))70000)الع16ن))املغرب).
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عن1ا ه)ا)) ( الس6د عادل اعم1شا)

 4 طابق) (6 رقم) (3 ز قة) (4 االدريس6ة)

شقة)7 20370)الدارالب6ضاء)املغرب)

الرش6د)) ولد  محمد  الس6د 

الحي االداري شارع س6ف) عن1ا ه)ا))

 35 رقم) الس1سن  ز قة  الدولة 

70000)الع16ن))املغرب).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

عن1ا ه)ا)) ب1مراح  م1الي  الس6د 

 02 62)حي خط الرملة) 08)رقم) ز قة)

الع16ن)70000)الع16ن))املغرب)

عن1ا ه)ا)) ( الس6د عادل اعم1شا)

 4 طابق) (6 رقم) (3 ز قة) (4 االدريس6ة)

شقة)7 20370)الدارالب6ضاء)املغرب)

الرش6د)) ولد  محمد  الس6د 

الحي االداري شارع س6ف) عن1ا ه)ا))

 35 رقم) الس1سن  ز قة  الدولة 

70000)الع16ن))املغرب)

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

أبريل) (27 بتاريخ) ( االبتدائ6ة بالع16ن)

2021)تحت رقم)1328/2021.

693I

مكتب الصابري

FRATELLI MET MONTAGE

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د

رفع رأسمال الشركة

مكتب الصابري

شارع م1لي إسماع6ل ز قة أكدور 

أبراج طنجة بل1ك1الطابق الثالث 

رقم29 طنجة ، 90000، طنجة 

املغرب

  FRATELLI MET MONTAGE

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي شارع 

طا طان، اقامة سل6مان 2 بين 

الطابق بين االر�سي رقم 3  - 90000 

طنجة املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التق66د في السجل التجاري 

.54053

ال1ح6د) الشريك  قرار  بمقت�سى 

رفع) تم  (2012 أبريل) (16 في) املؤرخ 
رأسمال الشركة بمبلغ قدره)«90.000 

إلى) درهم») (10.000» أي من) درهم»)

«100.000)درهم»)عن طريق):))تقدوم)

حصص  قدوة أو ع6ن6ة.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (18 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2012)تحت رقم)2162.

694I

KAMAR BENOUNA

URBAZ ش م م دات مساهم 
وحيد

إعالن متعدد القرارات

KAMAR BENOUNA

 RUE(CHARAM(ACHAYKH ، 34

20160، Casablanca(MAROC

URBAZ ش م م دات مساهم وح6د  

«شركة ذات املسؤول6ة املحدودة 

ذات الشريك ال1ح6د»

وعن1ان مقرها االجتماعي: 3 باب 

منص1ر االقامة  س فضاء باب ا فا  

- 20050 الدارالب6ضاء املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التق66د في السجل التجاري: 

.94297

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)23)فبراور)2021

تم اتخاذ القرارات التال6ة:)

قرار رقم)1:)الذي ونص على ماولي:)

للمساهم) العادي  الغير  للقرار  تبعا 

ال1ح6د قرر تغ6يرالنشاط االجتماعي)

جم6ع) على  ورتكز  الدي  للشركة 

انشطة املراكز الترفيه6ة التي تمارس)

الرياضات املائ6ة)

قرار رقم)2:)الذي ونص على ماولي:)

التعدول املترتب على البند الثالث من)

الق1ا ين)

قرار رقم)3:)الذي ونص على ماولي:)

تحدوث النظام االسا�سي للشركة)

وتبعا لذلك تم تعدول مقتض6ات)

النظام األسا�سي التال6ة:)

بند رقم)3:)الذي ونص على ماولي:)

تغ6ير النشاظ

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 24 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)779483.

696I

cofiber(sarl

DIAMOND FOOD

شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

رفع رأسمال الشركة

cofiber(sarl

 rue(chouhada(berkane ، ,17

60300، berkane(maroc

DIAMOND FOOD شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي )مخزن 

2.1&3)، كلم 4 طريق السع6دوة 

دوار الشنن لعثامنة - 63300 بركان 

املغرب.

رفع رأسمال الشركة

رقم التق66د في السجل التجاري 

.6377

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

رفع) تم  (2021 ماي) (24 في) املؤرخ 

قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال 

من) أي  درهم») (1.800.000»

«1.000.000)درهم»)إلى)«2.800.000 

مقاصة) إجراء) ( (: طريق) عن  درهم»)

مع دو1ن الشركة املحددة املقدار و)

املستحقة.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (30 بتاريخ) ( ببركان) االبتدائ6ة 

2021)تحت رقم)297/2021.

697I

LAVAGE AUTO INDUSTRIEL  SARL  AU

غسيل السيارات الصناعي  

LAVAGE AUTO INDUSTRIEL
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

  LAVAGE AUTO INDUSTRIEL

SARL  AU

 LOT(LAKASBAH 284 ,23

 110 OUD(EDDAHAB 12000

 ،SKHIRAT  TEMARA ، 12020

تمارة تمارة

 LAVAGE  غس6ل الس6ارات الصناعي

AUTO INDUSTRIEL شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي :  تجزئة 

القصبة   284110 وا د الذهب 23 - 

12000 تمارة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 

رقم التق66د في السجل التجاري : 

132693

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�سى)

القا 1ن) إعداد  تم  (2020 24) 1 بر)

املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

:)غس6ل) اإلقتضاء)بمختصر تسم6تها)

 LAVAGE AUTO((الس6ارات الصناعي

.INDUSTRIEL

بم1جب) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

تأسيس شركة:) تم  التأسيس،) عقد 

 LAVAGE غس6ل الس6ارات الصناعي)

AUTO INDUSTRIEL SARL AU))في)

05/11/2020

محدودة) مسؤول6ة  ذات  شركة 

 Dix( Mille( dh مال) برأس  (AU

10000))درهم)

ل1ت) تجزئة23،) الرئي�سي:) املقر 

الدهب) ع1د  (284110 لكسبه)

12000)صخيرات تمارة
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)بامل1ض1ع:

ذلك) في  بما  العمل6ات  جم6ع 

)القنطرية) الغس6ل) مرافق 

التنظ6ف) وأكشاك  (، األوت1مات6ك6ة)

(، الكهربائ6ة) واملكنسة  (، بالضغط)
والتضخم وتنظ6ف الس6ارة في املنزل)

أو الداخلي)) (/ )التنظ6ف الخارجي و)

املستقلة) الغساالت  عمل6ات  جم6ع 

في) التدخل  طريق  عن  (، املنزل) في 

الشركات) مع  أو  الخاصة  املنازل 

املالكين والشركات الصغيرة) )املرآب))

الغس6ل) عمل6ات  (، واملت1سطة))

بالبخار أو الغس6ل بدون ماء.تنظ6ف)

عن) األرض6ات  (/ األسطح) وتجدود 

طريق التبل1ر)،)والتقط6ع)،)والتشم6ع)

،)والتلم6ع)،)وكذلك تنظ6ف األسطح)

واحد) طابق  من  املك1 ة  الزجاج6ة 

،)وما) ،)واملراوا) ،)والف1اصل) )الن1افذ)

من) والتجدود  والتنظ6ف  ذلك)) إلى 

امللحقات))سماعات)،)حقائب)،)إلخ)

املعامالت) جم6ع  (، عام) بشكل 

واملال6ة) والصناع6ة  التجارية 

تتعلق) قد  التي  والعقارية  واملنق1لة 

بغرض) مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل 

الشركة أو بأي أش6اء)مماثلة أو ذات)

صلة.

(
ً
حامال رش6د  زاري  الس6د  املدور 

AA14488(:بطاقة اله1ية ال1طن6ة

من) ابتداء) ( سنة) (99 املدة:)

05/11/2020

مكتب) في  القا 1ني  اإلوداع  تم 

التجارية) تمارا  في محكمة  التسج6ل 

تحت رقم السجل التجاري:)132693

تجزئة) ( (: (: عن1ان املقر االجتماعي)

القصبة)))284110)وا د الذهب)23 - 

12000)تمارة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: الزعري) ( الس6د رش6د)

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):

عن1ا ه)ا)) الزعري  ( رش6د) الس6د 
 13 ( ( شقة) ( (66 ( عمارة) النصر  حي 

12010)تمارة املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
عن1ا ه)ا)) الزعري  ( رش6د) الس6د 
 13 ( ( شقة) ( (66 ( عمارة) النصر  حي 

12010)تمارة املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
ماي) (28 بتاريخ) ( بتمارة) االبتدائ6ة 

2021)تحت رقم)830.

698I

SARL

BT BCC SARL
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

SARL
 Maarif ، 20220، CASABLANCA

MAROC
BT BCC SARL شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة
وعن1ان مقرها اإلجتماعي ز قة 

س1م6ة إقامة شهرزاد3،الطابق 5 
النخ6ل الدار الب6ضاء 22000 الدار 

الب6ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

504017
في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (26
املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
 BT (: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BCC SARL
جم6ع) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

عمل6ات االستثمار العقاري.
ز قة) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
 5 شهرزاد3،الطابق) إقامة  س1م6ة 
الدار) (22000 النخ6ل الدار الب6ضاء)

الب6ضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

الشركة)YCA :  320)حصة بق6مة)

100)درهم للحصة).

  AMANE CAPITAL : الشركة)

320)حصة بق6مة)100)درهم للحصة)

 OAK INVEST :  160 الشركة)

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

 IMMO VALUE الشركة)

بق6مة) حصة  (PARTNERS :  200

100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):
ز قة) عن1ا ه)ا)) (YCA الشركة)

شهرزاد3،الطابق) إقامة  س1م6ة 

الب6ضاء) الدار  (22000 النخ6ل) (5

املغرب.

 AMANE 100.000 الشركة)

سلطان) مرس  شارع  (26 عن1ا ه)ا))
الدار) (22000   3 رقم) (1 الطابق)

الب6ضاء)املغرب.

الشركة)OAK INVEST)عن1ا ه)ا))

اپ6م1) (4 شقة) االبطال  شارع  (15

اكدال))10090)الرباط)))املغرب.

 IMMO VALUE الشركة)

ب شارع) (32 عن1ا ه)ا)) (PARTNERS

ا فا الطابق)4)شقة)41  22000)الدار)

الب6ضاء)املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

عن1ا ه)ا)) ( بنيس) امين  الس6د 

اقامة دو زاك) (1 عمارة ب) (21 شقة)

الدار الب6ضاء) (22000 ( عين الدئاب)

املغرب

عن1ا ه)ا)) ( الس6د هشام شراوبي)
 10 رقم) (1 ز قة) شامة  تجزئة 

الب6ضاء) الدار  (22000 كال6ف1ر 6ا)

املغرب

عن1ا ه)ا)) ك1هن  و1نس  الس6د 

30000)فاس) 50)شارع شالة إم1زار)

املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
 25 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)19137.

699I

FIDUCIAIRE BOUGAFER CONSEIL SARL

برينت رست
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE BOUGAFER
CONSEIL SARL

 eme(ETAGE  N°369 Rue(ALLAL 2
 Ben(ABDELLAH  SETTAT 2 eme
 ETAGE  N°369 Rue(ALLAL(Ben
 ABDELLAH  SETTAT، 26000،

Settat maroc
برينت رست شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة
وعن1ان مقرها اإلجتماعي محل رقم 
01 در شع1ف واحة س6دي ابراه6م 
بل1ك ب رقم 95 مراكش - 26000 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

114985
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (22
املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
برينت) (: بمختصر تسم6تها) اإلقتضاء)

رست.
اشغال) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

الطبع).
عن1ان املقر االجتماعي):)محل رقم)
در شع1ف واحة س6دي ابراه6م) (01
 26000 (- مراكش) (95 بل1ك ب رقم)

مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
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والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):

الس6د الحرشاوي زكريا))عن1ا ه)ا))

 26000 مراكش) لكدوم  سراغنا  در 

مراكش املغرب.

اب1ريال و1نس عن1ا ه)ا)) ( الس6د)

اسكج1ر رز ساالم ابر)05)ب س س1 

جش)08 26000)مراكش املغرب.

عيسا)) الف1ركاني  الس6دة 

تارم6كة) الجدود  تي6كمي  عن1ا ه)ا))

وارزازات)45000))وارزازات املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

الس6د الحرشاوي زكريا))عن1ا ه)ا))

 26000 مراكش) لكدوم  سراغنا  در 

مراكش املغرب

اب1ريال و1نس عن1ا ه)ا)) ( الس6د)

اسكج1ر رز ساالم ابر)05)ب س س1 

جش)08 26000)مراكش املغرب

الس6د الف1ركاني عيسا))عن1ا ه)ا))

وارزازات) تارم6كة  الجدود  تي6كمي 

45000))وارزازات املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 19 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

م-05-21 رقم  تحت  (2021 ماي)

.2021/2331680124138/

700I

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE JFK

 COSMOPACK LAHLOU ET

COMPAGNIE
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

حل شركة

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE

62 شارع س6دي عبد الرحمان ، 

20200، الدار الب6ضاء املغرب

 COSMOPACK LAHLOU ET

COMPAGNIE شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة)في ط1ر 

التصف6ة)

وعن1ان مقرها اإلجتماعي 62 شارع 

س6دي عبد الرحمان - 20200 الدار 

الب6ضاء املغرب.

حل شركة
رقم التق66د في السجل التجاري 

.74835
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2021 أبريل) (13 املؤرخ في)
املحدودة) املسؤول6ة  ذات  شركة 
 COSMOPACK LAHLOU ET
رأسمالها) مبلغ  ( (COMPAGNIE
مقرها) وعن1ان  درهم  (1.000.000
عبد) س6دي  شارع  (62 اإلجتماعي)
الب6ضاء) الدار  (20200 (- الرحمان)
قرر الجمع العام) (: املغرب  ت6جة ل)
الحل املسبق للشركة)) ظرا))للخسائر))
امللح1ظة التي))تبين))أن الحالة املال6ة)
الصاف6ة قد أصبحت تساوي أقل من)
)4/1))رأس املال،))وكذلك وج1د)) ربع)

صع1بات))أمام))استمرار االستغالل.
 5 و حدد مقر التصف6ة ب ز قة)
إكست1نس16ن) (1 الك1لين) (29 رقم)
الب6ضاء) الدار  (20000 (- كال6ف1ر 6ا)

املغرب.)
و عين:

لحل1 و عن1ا ه)ا)) ( علي) الس6د)ة))
 1 الك1لين) (29 رقم) (5 ز قة)
 20000 كال6ف1ر 6ا) إكست1نس16ن 
)ة)) كمصفي) املغرب  الب6ضاء) الدار 

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخ1لة  الصالح6ات  على 
و) العق1د  تبل6غ  محل  و  املخابرة 

ال1ثائق املتعلقة بالتصف6ة):)-
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
 31 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)780390.

701I

HORICOM

YOUSSEF IAAMAR
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

HORICOM
21AV(HASSAN(II(APPT(N°4 VN-
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

YOUSSEF IAAMAR شركة ذات 

مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي رقم 100 

الطابق األول تجزئة الفرح املسيرة - 

30050 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

68075

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (30

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.YOUSSEF IAAMAR

اإلنعاش) (: غرض الشركة بإوجاز)

العقاري.
عن1ان املقر االجتماعي):)رقم)100 

(- الطابق األول تجزئة الفرح املسيرة)

30050)فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):

عن1ا ه)ا)) حسن  عمري  الس6د 
املسيرة) الفرح  تجزئة  (100 رقم)

30050)فاس املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

عن1ا ه)ا)) حسن  عمري  الس6د 
املسيرة) الفرح  تجزئة  (100 رقم)

30050)فاس املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

التجارية بفاس))بتاريخ)28)ماي)2021 

تحت رقم)2593.

703I

STE FIDUCONFIANCE

 INGENIERIE BTP ET
ENVIRONNEMENT

شركة ذات املسؤول6ة املحدودة
تأسيس شركة

STE FIDUCONFIANCE
 Imm 116, Bureaux(Nada, Appt
 9, Bd(Med(V, V.N, Fès ، 30000،

FES MAROC
 INGENIERIE BTP ET

ENVIRONNEMENT  شركة ذات 
املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي 44 شارع 
ابراه6م الروداني مكتب رقم 10 

الطابق الثاني فاس  - 30000 فاس 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 
املحدودة 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
67831

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (13
املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)
 INGENIERIE BTP ET  :

. ENVIRONNEMENT
مكتب) (: بإوجاز) الشركة  غرض 
مقاول) (- واالبحات) الدراسات 

االشغال املختلفة او البناء).
44)شارع) عن1ان املقر االجتماعي):)
 10 رقم) مكتب  الروداني  ابراه6م 
فاس) (30000 (- ( الطابق الثاني فاس)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 500 ( (: ( الغ1تي) واسين  الس6د 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
 500 ( (: ( ك1سكس) امين  الس6د 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
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والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-
وصفات وم1اطن الشركاء):

عن1ا ه)ا)) ( الغ1تي) واسين  الس6د 
اشع6ب) لحسن  اوت  ابراه6م  اوت 
الحاجب) (51000 ( لقصير) جماعة 

املغرب).
عن1ا ه)ا)) ( الس6د امين ك1سكس)
تجزئة الحدوقة) (4 منطقة) (321 رقم)

ثغات فاس)30000)فاس املغرب).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
عن1ا ه)ا)) ( الغ1تي) واسين  الس6د 
اشع6ب) لحسن  اوت  ابراه6م  اوت 
الحاجب)) (51000 ( لقصير) جماعة 

املغرب)
عن1ا ه)ا)) ( الس6د امين ك1سكس)
تجزئة الحدوقة) (4 منطقة) (321 رقم)

ثغات فاس)30000)فاس املغرب)
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
التجارية بفاس))بتاريخ)17)ماي)2021 

تحت رقم)2350/021.
704I

STE TIB COMPT SARL AU

AMAR ABOU JOUMANA
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

قفل التصف6ة

STE TIB COMPT SARL AU
ملتقى شارع املرابطين وز قة 

البخاري إقامة بغدادي مكتب رقم 
05 ، 60000، وجدة املغرب

AMAR ABOU JOUMANA شركة 
ذات املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي : درب 
مباص1 الطريق الرئيس6ة ز قة رقم 
01 رقم 65 - 60000 وجدة املغرب.

قفل التصف6ة
رقم التق66د في السجل التجاري : 

.24417
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2021 ماي) (19 في) املؤرخ 
شركة) (AMAR ABOU JOUMANA
مبلغ) املحدودة  املسؤول6ة  ذات 
وعن1ان) درهم  (90.000 رأسمالها)
مباص1) درب  اإلجتماعي  مقرها 
رقم) (01 الطريق الرئيس6ة ز قة رقم)

املغرب  ت6جة) وجدة  (60000  -  65

لحل الشركة.

و عين:

و) دخي�سي  ( عمار) الس6د)ة))

تجزئة) الحسني  الحي  عن1ا ه)ا))

66 60000)وجدة املغرب) قه1ي رقم)

كمصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمع6ة الختام6ة)

بتاريخ)19)ماي)2021)وفي درب مباص1)
رقم) (01 الطريق الرئيس6ة ز قة رقم)

65 - 60000)وجدة املغرب.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (27 بتاريخ) ( ب1جدة) التجارية 

2021)تحت رقم)1940.

705I

NEVADOS MOROCCO CONSULTANCY

بيم ستورز
إعالن متعدد القرارات

 NEVADOS MOROCCO

CONSULTANCY

 Lotissement la colline II, 102

 1er(étage 102 Lotissement(la

 colline(II, 1er(étage، 20200،

CASABLANCA MAROC

ب6م ست1رز «شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة»

وعن1ان مقرها االجتماعي: بارك 

ل1جيست6كا، بل1ك س-9س12،عين 

حرودة  - - محمدوة  املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التق66د في السجل التجاري: 

.1194

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)05)ماي)2021

تم اتخاذ القرارات التال6ة:)

على) ونص  الذي  (:1 رقم) قرار 

ماولي:)قرار تح1يل الشركة من شركة)

الى شركة) ذات املسؤول6ة املحدودة 

املسيرون) استقالة  وتأك6د  مساهمة 

املشتركين ومدقق الحسابات

على) ونص  الذي  (:2 رقم) قرار 

ماولي:)إقرار النظام األسا�سي الجدود)

للشركة في شكلها الجدود

قرار رقم)3:)الذي ونص على ماولي:)
سن1ات الس6د حال1ق) ( تع6ين ملدة6)

دورتل1كل1،)الس6د ب1ل ميش6ل ف1لي،)

الس6دة) سافاس،) سركان  الس6د 
زينب أباد األ دل1�سي و الس6د سم1ن)

بمجلس) أعضاء) كأول  ب1ل  هل6ارد 

إدارة الشركة؛

على) ونص  الذي  (:4 رقم) قرار 

ماولي:))تع6ين ب وس املغرب ش م م)

ممثال بالس6د محمد رقبات كمدقق)

حسابات جدود؛

قرار رقم)1:)الذي ونص على ماولي:)

وفقا ملداوالت مجلس اإلدارة األول،)

تح1يل) بعد  ترك6ا  في  عقد  الذي 

شركة ب6م ست1رزمن شركة محدودة)

تقرر) (، املسؤول6ة إلى شركة مجه1لة)

رئيس) مهام  بين  الفصل  (- ولي:) ما 

التنف6ذي؛) والرئيس  اإلدارة  مجلس 

دورتل16كل1) هال1ك  الس6د  تع6ين  (-
فترة) ط1ال  اإلدارة،) ملجلس  رئيسا 

عمله كعض1 مجلس االدارة،)أي حتى)

 ت6جة اجتماع الجمع العام العادي)

للبت في حسابات السنة االجتماع6ة)

املنته6ة في)31)ديسمبر)2026؛)-)تع6ين)

م1اطن) وه1  وازيجي،) دونجر  الس6د 

ج1از) وحمل  فرنس6ة،) جنس6ة  ذا 

وبطاقة) (،13V86334 رقم) سفر 

BJ08891A)كمدور) ( (، التسج6ل رقم)

حتى) سن1ات،) ((6( ست) ملدة  عام 

اجتماع الجمع العام العادي للبت في)

املنته6ة) السنة االجتماع6ة  حسابات 

في)31)ديسمبر)2026.

وتبعا لذلك تم تعدول مقتض6ات)

النظام األسا�سي التال6ة:)

بند رقم)2:)الذي ونص على ماولي:)

تح1لت الشركة إلى شركة مساهمة)

بمجلس إدارة بعد مداوالت االجتماع)

ماو1) (5 في) العام االستثنائي املنعقد 

.2021

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

19)ماي) االبتدائ6ة باملحمدوة))بتاريخ)

2021)تحت رقم)1305.

706I

KAOUN

 UNION TERROIRS
MAROCAIN

شركة ذات املسؤول6ة املحدودة
تأسيس شركة

KAOUN
 N°17  LOT(NASSIM(ASKEJOUR

 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

 UNION TERROIRS MAROCAIN
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي رقم 52 
شارع م1الي رش6د شقة ب 3 ج6ليز 

مراكش - 40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

115331
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القا 1ن) (2021 فبراور) (15
املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)
.UNION TERROIRS MAROCAIN
غرض الشركة بإوجاز):)-))تصن6ع؛)
شراء) صناعة  السعر؛) تخف6ض 
وتجارة جم6ع منتجات التراب املغربي.
-))زيت أركان)،)كمأ صحراوي)،)ماء)
زهر برتقال)،)جبن ماعز)،)تين تاو ات)
،)عسل)،)أمل1)،)زعفران)،)تمر)،)حناء)

وماء)ال1رد.
وتجارة) وتصدور  استيراد  (-

املنتجات اإلقل6م6ة املغرب6ة.
ال) التي  املنتجات  وب6ع  شراء) (-

تخضع لترخ6ص مسبق..
 52 رقم) (: عن1ان املقر االجتماعي)
3)ج6ليز) شارع م1الي رش6د شقة ب)

مراكش)-)40000)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
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املج6دي))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) فدوى  الس6دة 
درهم) (100 بق6مة) حصة  (500   :

للحصة).
 500 ( (: شرين) فت1  اوت  الس6دة 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):
الس6دة فدوى املج6دي))عن1ا ه)ا))
مراكش) (301 رقم) (2 بلبكار) م  س 

40000)مراكش املغرب.
الس6دة اوت فت1 شيرون عن1ا ه)ا))
باريس) (75008 واشنطن) ز قة  (7

فرنسا)40000)مراكش املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
الس6د فدوى املج6دي))عن1ا ه)ا))
مراكش) (301 رقم) (2 بلبكار) م  س 

40000)مراكش املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
التجارية بمراكش))بتاريخ)-)تحت رقم)

.-
707I

BMA PARTNERS

ASMAA CHRAIBI
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

BMA PARTNERS
 CONSEIL(JURIDIQUE ، 20000،

CASABLANCA MAROC
ASMAA CHRAIBI شركة ذات 
مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د
وعن1ان مقرها اإلجتماعي زاوية ز قة 
ابن وحيى اإلفراني  الدار الب6ضاء - 

20330 الدار الب6ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
.501431

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القا 1ن) (2021 فبراور) (15
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ASMAA CHRAIBI

غرض الشركة بإوجاز):)))-)ممارسة)

مهنة املهندس املعماري كما هي مبينة)

 106/14 1/21)من القا 1ن) في املادة)

املتعلقة) (89   /016 للقا 1ن) ( املعدل)

املعماري) املهندس  مهنة  بممارسة 

املهندسين) ملهنة  املنظم  القا 1ن  و 

املعماريين.

عن1ان املقر االجتماعي):)زاوية ز قة)

(- الدار الب6ضاء) ( ابن وحيى اإلفراني)

20330)الدار الب6ضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

1.000.000)درهم،)مقسم كالتالي:

الس6دة اسماء)الشراوبي):))1.000 

حصة بق6مة)1.000)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):

الس6دة أسماء)الشراوبي عن1ا ه)ا))

ز قة املنارة ل1 ج شان حي الهناء) (27

20210)الدار الب6ضاء) الدار الب6ضاء)

املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

الس6دة أسماء)الشراوبي عن1ا ه)ا))

ز قة املنارة ل1 ج شان حي الهناء) (27

20210)الدار الب6ضاء) الدار الب6ضاء)

املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 05 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)777039.

708I

LE 113 LOUNGE

LE 113 LOUNGE
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

LE 113 LOUNGE

تجزئة االدارسة رقم 113 س6دي 

معروف الب6ضاء ، 20520، الدار 

الب6ضاء املغرب

LE 113 LOUNGE شركة ذات 

مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

االدارسة رقم 113 س6دي معروف 

الب6ضاء - 20520 الدار الب6ضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

504687

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (26

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

 LE 113(:(اإلقتضاء)بمختصر تسم6تها

.LOUNGE

غرض الشركة بإوجاز):)مقهى.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 

معروف) س6دي  (113 رقم) االدارسة 

الب6ضاء) الدار  (20520 (- الب6ضاء)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: ب1ست) او1ب  الس6د 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):

عن1ا ه)ا)) ب1ست  او1ب  الس6د 

س6دي) (113 رقم) االدارسة  تجزئة 

الدار) (20520 الب6ضاء) معروف 

الب6ضاء)املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

عن1ا ه)ا)) ب1ست  او1ب  الس6د 

س6دي) (113 رقم) االدارسة  تجزئة 

الدار) (20520 الب6ضاء) معروف 

الب6ضاء)الدار الب6ضاء

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 28 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)780228.

710I

BMA PARTNERS

NEO DATA PRODUCTION
إعالن متعدد القرارات

BMA PARTNERS

 CONSEIL(JURIDIQUE ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 NEO DATA PRODUCTION

«شركة ذات املسؤول6ة املحدودة»

وعن1ان مقرها االجتماعي: 96,ز قة 

ب6ير باران - مكتب 23  الطابق 

2  الدار الب6ضاء - 20110 الدار 

الب6ضاء املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»

رقم التق66د في السجل التجاري: 

.189451

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)25)دجنبر)2019

تم اتخاذ القرارات التال6ة:)

قرار رقم)1:)الذي ونص على ماولي:)

رفع الرأسمال إلى)2.600.000)درهم

قرار رقم)2:)الذي ونص على ماولي:)

استقالة الس6د م6ك1 شك6ب كمسير)

للشركة

قرار رقم)3:)الذي ونص على ماولي:))

كمسير) م6ك1 عصام  الس6د  ( تع6ين)

وح6د للشركة

وتبعا لذلك تم تعدول مقتض6ات)

النظام األسا�سي التال6ة:)
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بند رقم)7:)الذي ونص على ماولي:))
درهم) (2.600.000 الشركة) رأسمال 
فئة) من  حصة  (2.600 إلى) مقسمة 

1.000)درهم
على) ونص  الذي  (:14 رقم) بند 
ماولي:)الس6د م6ك1عصام مسير وح6د)

للشركة)
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
 13 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

وناور)2020)تحت رقم)726671.

711I

COMPTABLE

العروي اكسبريس سيرفيس
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

COMPTABLE
 QUARTIER(INDUSTRIEL(N 50
 QUARTIER(INDUSTRIEL(N 50،
 14300، SOUK(EL(ARBAA(DU

GHARB MAROC
العروي اكسبريس سيرفيس شركة 

ذات مسؤول6ة محدودة ذات 
الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي دوار اوالد 
رافع م1الي ب1سلهام  - 14300 س1ق 

األربعاء الغرب املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
27133

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (12
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
اإلقتضاء)بمختصر تسم6تها):)العروي)

اكسبريس سيرفيس.
:) قل) بإوجاز) الشركة  غرض 

املستخدمين.

عن1ان املقر االجتماعي):)دوار اوالد)

رافع م1الي ب1سلهام))-)14300)س1ق)

األربعاء)الغرب املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: محمد) العروي  الس6د 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):

عن1ا ه)ا)) محمد  العروي  الس6د 

ب1سلهام)) م1الي  رافع  اوالد  دوار 

14300)س1ق أربعاء)الغرب املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

عن1ا ه)ا)) محمد  العروي  الس6د 

ب1سلهام)) م1الي  رافع  اوالد  دوار 

14300)س1ق االربعاء)الغرب املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

الغرب)) االربعاء) بس1ق  االبتدائ6ة 

بتاريخ)16)أبريل)2021)تحت رقم)16.

712I

FIDUCIAIRE ANOUAR BERAHHOU

STE MORA MORA

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE ANOUAR

BERAHHOU

 AV(ALLAL(EL(FASSI(IMM26 4EM

 ERTAGE(APP 29 PRES(D›HOTEL

 MAJOREL(MARRAKECH ،

40000، marrakech(maroc

STE MORA MORA شركة ذات 

مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي درب عمر 

اوب6ه س1ر الجدود امزميز مراكش - 

40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
115161

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (20
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
 STE (: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MORA MORA
استيراد) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

تصدور املنت1جات الحرف6ة))وسالل
)الشمس6ة) املتجددة) -الطاقة 

-الكهروض1ئ6ة)-حراري)
التجارة.

عن1ان املقر االجتماعي):)درب عمر)
(- اوب6ه س1ر الجدود امزميز مراكش)

40000)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
الس6دة سع6دة ج1خران)):))1.000 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):
ج1خران)) سع6دة  الس6دة 
الس1ر) اوب6ه  عمر  درب  عن1ا ه)ا))
مراكش) (40000 ( امزميز) ( الجدود)

املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
ج1خران)) سع6دة  الس6دة 
الس1ر) اوب6ه  عمر  درب  ( عن1ا ه)ا))
مراكش) (40000 ( امزميز) ( الجدود)

املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
ماي) (24 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2021)تحت رقم)124889.

713I

JIHA FIDUCIAIRE

AKALNSOUSS NEGOCE
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

إنشاء)فرع تابع للشركة

JIHA FIDUCIAIRE

 N° 5 RUE 3908 HAY(EL(QODS

 DCHEIRA(INEZGANE ، 86360،

INEZGANE MAROC

AKALNSOUSS NEGOCE شركة 

ذات املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي رقم 35 

مكرر واسمين 1  - 80000 اوت مل1ل 

املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم التق66د في السجل التجاري 

.14425

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)29)أبريل)2021)تقرر إنشاء)

التسم6ة) تحت  ( للشركة) تابع  ( فرع)

الكردان)) بالعن1ان سبت  الكائن  و  (-

الكردان) (83400 (- تارودا ت) اقل6م 

املغرب و املسير من طرف الس6د)ة))

براح الهاشمي.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (31 بتاريخ) ( با زكان) االبتدائ6ة 

2021)تحت رقم)1223.

714I

cedre(compta

    JOUDEY CAR KHENEFRA

SARL
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

cedre(compta

 rue3 caire(ahadaf ، 53100، 79

azrou(maroc

    JOUDEY CAR KHENEFRA

SARL شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي بل1ك 1 

ز قة 4 رقم 18 ام الرب6ع خن6فرة - 

54000 خن6فرة املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

3891

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (10

املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.JOUDEY CAR KHENEFRA    SARL

كراء) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

الس6ارات بدون سائق.

 1 بل1ك) (: عن1ان املقر االجتماعي)
(- ام الرب6ع خن6فرة) (18 رقم) (4 ز قة)

54000)خن6فرة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 50 ( (: الشرقاوي) سع6د  الس6د 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

 50 ( (: حسناوي) ح6اة  الس6دة 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):

الس6د سع6د الشرقاوي عن1ا ه)ا))
مكرر أمال1 اغريبن) (28 رقم) (15 ز قة)

خن6فرة)54000)خن6فرة املغرب.

الس6دة ح6اة حسناوي عن1ا ه)ا))
مكرر أمال1 اغريبن) (28 رقم) (15 ز قة)

خن6فرة)54000)خن6فرة املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

عن1ا ه)ا)) زكرياء) قرشال  الس6د 
2)حي الك1رس خن6فرة) 52)رقم) ز قة)

54000)خن6فرة املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (27 بتاريخ) ( االبتدائ6ة بخن6فرة)

2021)تحت رقم)3891.

715I

ESPERE CONSULTING

KARY LINE
إعالن متعدد القرارات

ESPERE CONSULTING
 TIKIOUINE(AGADIR(E99 2EME
 ETAGE ZAITOUNE TIKIOUINE

 AGADIR، 80652، AGADIR
MAROC

KARY LINE «شركة ذات املسؤول6ة 
املحدودة ذات الشريك ال1ح6د»

وعن1ان مقرها االجتماعي: تجزئة 
ادمين بل1ك س رقم 53  - - اوت 

مل1ل املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»

رقم التق66د في السجل التجاري: 
.20227

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)20)أبريل)2021

تم اتخاذ القرارات التال6ة:)
قرار رقم)1:)الذي ونص على ماولي:)

تح1يل املقر االجتماعي للشركة
قرار رقم)2:)الذي ونص على ماولي:)

رفع رأسمال الشركة
وتبعا لذلك تم تعدول مقتض6ات)

النظام األسا�سي التال6ة:)
بند رقم)4:)الذي ونص على ماولي:)
املقر االجتماعي للشركة))تجزئة ادمين)

بل1ك س رقم)53 
بند رقم)6:)الذي ونص على ماولي:)

رأسمال الشركة)100000,00)درهم
بند رقم)7:)الذي ونص على ماولي:)

الحصص)1000)حصة
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
ماي) (06 بتاريخ) ( با زكان) االبتدائ6ة 

2021)تحت رقم)1056.

716I

FISCOMPTES

EL MAHI POMPES
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تف1يت حصص

FISCOMPTES
ز قة ابن رشد عمارة لعلج الطابق 
الثاني رقم 11 ، 60020، وجدة 

املغرب

EL MAHI POMPES شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي  ز قة 

لخضر غ6الن رقم 5 مكرر - 60000 

وجدة املغرب.

تف1يت حصص

رقم التق66د في السجل التجاري 

.17333

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2021 أبريل) (02 في) املؤرخ 

املصادقة على):

الكريم) عبد  )ة)) الس6د) تف1يت 

من) اجتماع6ة  حصة  (500 املاحي)

)ة)) الس6د) ( 500)حصة لفائدة) أصل)

أبريل) (02 بتاريخ) املاحي  املج6د  عبد 

.2021

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم  (

ماي) (06 بتاريخ) ( ب1جدة) التجارية 

2021)تحت رقم)1702.

717I

BEN.COMPTA

ste générale canalisation

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د

رفع رأسمال الشركة

BEN.COMPTA

شارع الدرف1في عمارة اإلتحاد 

السكن6ة الطابق الثاني رقم 17 

OUJDA MAROC ،60000 ، وجدة

ste générale canalisation شركة 

ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي 153 شارع 

الدرف1في عمارة اتحاد السكن6ة 

الطابق االول  رقم 15 153 شارع 

الدرف1في عمارة اتحاد السكن6ة 

الطابق االول  رقم 15 60000 وجدة 

املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التق66د في السجل التجاري 

.31573
ال1ح6د) الشريك  قرار  بمقت�سى 
رفع) تم  (2021 ماي) (05 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال 
من) أي  درهم») (3.000.000»
«1.500.000)درهم»)إلى)«4.500.000 
مقاصة) إجراء) ( (: طريق) عن  درهم»)
مع دو1ن الشركة املحددة املقدار و)

املستحقة.
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
ماي) (28 بتاريخ) ( ب1جدة) التجارية 

2021)تحت رقم)1981.

718I

مكتب الصابري

FRATELLI MET MONTAGE
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

رفع رأسمال الشركة

مكتب الصابري
شارع م1لي إسماع6ل ز قة أكدور 
أبراج طنجة بل1ك1الطابق الثالث 
رقم29 طنجة ، 90000، طنجة 

املغرب
  FRATELLI MET MONTAGE
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة
وعن1ان مقرها اإلجتماعي شارع 
طا طان، اقامة سل6مان 2 بين 

الطابق بين االر�سي رقم 3 - 90000 
طنجة املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التق66د في السجل التجاري 

.54053
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) (2018 دجنبر) (10 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
«900.000)درهم»)أي من)«100.000 
عن) درهم») (1.000.000» إلى) درهم»)
دو1ن) مع  مقاصة  إجراء) ( (: طريق)
الشركة املحددة املقدار و املستحقة.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
وناور) (30 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2019)تحت رقم)804.

719I
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BON TRAJET

BON TRAJET
إعالن متعدد القرارات

BON TRAJET

 N° 139 Avenue(Imam(Malik

 01er(Etage(Appt04 ، 43000، EL

KELAA SRAGHNA MAROC

BON TRAJET   «شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة ذات الشريك 

ال1ح6د»

وعن1ان مقرها االجتماعي: 139 شارع 

االمام مالك شقة 4 - 43000 قلعة 

السراغنة املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»

رقم التق66د في السجل التجاري: 

.505

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)29)مارس)2021

تم اتخاذ القرارات التال6ة:)

رفع راسمال الشركة) (1- قرار رقم)

رفع)) ( ثم) ماولي:) على  ونص  الذي  (:

 1.234.000 بمبلغ) الشركة  راسمال 

الف درهم))عن طريق اكتتاب وتحرير)

درهم) (100 بق6مة) 12340) صيب 

لل1احدة مرقمة من)1001)الى)12340 

مع) مقاصة  اجراء) طريق  عن  وذلك 

واملقدار) املحددة  الشركة  دو1ن 

واملسحقة)

راسمال) في  خفظ  (2- رقم) قرار 

ماولي:) على  ونص  الذي  (: الشركة)

بمبلغ)) الشركة  راسمال  خفظ  ثم 

1.234.000الف درهم))عبر حدف كل)

 100 12340)بق6مة) اال صبة البالغة)

درهم لل1احدة لغرض شطب العجز)

املتراكم من السن1ات السابقة))

وتبعا لذلك تم تعدول مقتض6ات)

النظام األسا�سي التال6ة:)

بند رقم)9)و)10)مع تح6ين القا 1ن)

ماولي:) على  ونص  الذي  (: االسا�سي)

رفع وخفظ))راسمال الشركة))بنفس)

الق6مة

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

االبتدائ6ة بقلعة السراغنة))بتاريخ)07 

ماي)2021)تحت رقم)203/2021.

721I

FINAUDIT

UNIVERSALPLIAGE
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

FINAUDIT

 RUE CHEVALIER BAYARD RCE

 VALROSE 1 ETG(N°2 ، 20310،

CASABLANCA MAROC

UNIVERSALPLIAGE شركة ذات 

مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي 26،طريق 

مرس سلطان الطابق االول الشقة 
رقم 3 الدار الب6ضاء. - 20000 الدار 

الب6ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

504693

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 و1 16) (01

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.UNIVERSALPLIAGE

أعمال) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

الحدود.

التجارة واالستيراد والتصدور.

)جم6ع الخدمات.

عن1ان املقر االجتماعي):)26،طريق)

الشقة) االول  الطابق  مرس سلطان 
رقم)3)الدار الب6ضاء.)-)20000)الدار)

الب6ضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: الجاوي) حسن  الس6د 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

 1000 (: الجاوي) حسن  الس6د  (

بق6مة)100)درهم.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وصفات وم1اطن الشركاء):

عن1ا ه)ا)) الجاوي  حسن  الس6د 

12الطابق)  10 تاشفين) ابن  إقامة 

االول الشقة)24)ز قة سلمان الفار�سي)

الدارالب6ضاء.) (20000 الفل6ت)

املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

عن1ا ه)ا)) الجاوي  حسن  الس6د 

12الطابق)  10 تاشفين) ابن  إقامة 

االول الشقة)24)ز قة سلمان الفار�سي)

الفل6ت)20000)الدار الب6ضاء)املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 05 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)780233.

722I

la(vista(del(norte

 LA VISTA DEL NORTE

S.A.R.L

شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تف1يت حصص

la(vista(del(norte

حي الب1غاز ز قة 24 رقم 7 طنجة 

حي الب1غاز ز قة 24 رقم 7 طنجة، 

90000، طنجة املغرب

  LA VISTA DEL NORTE S.A.R.L

شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي حي الب1غاز 

ز قة 24 رقم 7 طنجة حي الب1غاز 

ز قة 24 رقم 7 طنجة 90000 طنجة 

املغرب.

تف1يت حصص

رقم التق66د في السجل التجاري 

.19019

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2019 و1 16) (14 في) املؤرخ 

املصادقة على):

البات1ل الخراز) )ة)) تف1يت الس6د)

2)حصة اجتماع6ة من أصل)2)حصة)

الخراز) محمد  )ة)) الس6د) ( لفائدة)

بتاريخ)14)و1 16)2019.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم  (

ماي) (28 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)4983.

723I

LOGIFIN

ISOLETEC

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د

تغ6ير تسم6ة الشركة

LOGIFIN

 RUE(OUED(ZIZ, RES 20

 CASTILLA, 1ER(ETAGE, APP(N°

 5, TANGER ، 90010، TANGER

MAROC

ISOLETEC شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها االجتماعي شارع 

هارون بن حنا الطابق الثاني رقم 53 

- 90000 طنجة املغرب.

تغ6ير تسم6ة الشركة

رقم التق66د في السجل التجاري 

46839

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تغ6ير) تم  (2021 ماي) (11 في) املؤرخ 

تسم6ة الشركة من)«ISOLETEC»)إلى)

. »ISOLTEC»

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (28 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)4977.

724I
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COMPTABLE

اوين بوينت درايف
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

COMPTABLE

 QUARTIER(INDUSTRIEL(N 50

 QUARTIER(INDUSTRIEL(N 50،

 14300، SOUK(EL(ARBAA(DU

GHARB MAROC

اوين ب1ينت دراوف  شركة ذات 

مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي دوار اوالد 
منص1ر س6دي محمد لحمر س1ق 

أربعاء الغرب - 14300 س1ق األربعاء 

الغرب املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

26889

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2020 25) 1 بر)

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

اوين) (: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

ب1ينت دراوف).

:) قل) بإوجاز) الشركة  غرض 

املستخدمين).

عن1ان املقر االجتماعي):)دوار اوالد)
س1ق) لحمر  محمد  س6دي  منص1ر 

أربعاء)الغرب)-)14300)س1ق األربعاء)

الغرب املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:

الس6د مروان الرش6دي)):))1.000 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (
وصفات وم1اطن الشركاء):

الس6د مروان الرش6دي))عن1ا ه)ا))
دوار اوالد منص1ر س6دي محمد لحمر)
س1ق) (14300 الغرب) أربعاء) س1ق 

أربعاء)الغرب املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
الس6د مروان الرش6دي))عن1ا ه)ا))
دوار اوالد منص1ر س6دي محمد لحمر)
س1ق) (14300 الغرب) أربعاء) س1ق 

أربعاء)الغرب املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
الغرب)) االربعاء) بس1ق  االبتدائ6ة 
رقم) تحت  (2020 دجنبر) (16 بتاريخ)

.350

725I

CABINET EL HAMMOUTI

RAZA IMPORT EXPORT
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

حل شركة

CABINET EL HAMMOUTI
شارع الخرط1م رقم 51 الناظ1ر ، 

62000، الناظ1ر املغرب
RAZA IMPORT EXPORT شركة 
ذات املسؤول6ة املحدودة)في ط1ر 

التصف6ة)
وعن1ان مقرها اإلجتماعي حي أوالد 
لحسن ز قة 65 رقم 44 - 62000 

الناظ1ر املغرب.
حل شركة

رقم التق66د في السجل التجاري 
.16143

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2021 ماي) (04 في) املؤرخ 
املحدودة) املسؤول6ة  ذات  شركة 
مبلغ) ( (RAZA IMPORT EXPORT
وعن1ان) درهم  (50.000 رأسمالها)
لحسن) أوالد  حي  اإلجتماعي  مقرها 
الناظ1ر) (62000  -  44 رقم) (65 ز قة)
املغرب  ت6جة ل):)حل مسبق للشركة.
و حدد مقر التصف6ة ب حي أوالد)
 62000  -   44 رقم) (65 لحسن ز قة)

الناظ1ر املغرب.)

و عين:
و) أزحاف  ( حسن) الس6د)ة))
 65 حي أوالد لحسن ز قة) عن1ا ه)ا))
املغرب) الناظ1ر  (62000  44 رقم)

كمصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخ1لة  الصالح6ات  على 
و) العق1د  تبل6غ  محل  و  املخابرة 

ال1ثائق املتعلقة بالتصف6ة):)-
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
ماي) (20 بتاريخ) ( االبتدائ6ة بالناض1ر)

2021)تحت رقم)1016.

726I

النملي عبد العزيز

أيوماز
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

النملي عبد العزيز
مكاتب رياض السالم تجزئة املطاحن 

االدريس6ة شارع الجيش امللكي 
الطابق 4 مكتب 16 ، 30000، فاس 

املغرب
أو1ماز شركة ذات مسؤول6ة محدودة 

ذات الشريك ال1ح6د
وعن1ان مقرها اإلجتماعي رقم 4 
شارع أروغ1اي م1 فل1ري الزه1ر 

فاس - 30000 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
67781

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 وناور) (21
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
اإلقتضاء)بمختصر تسم6تها):)أو1ماز.

:) قل) بإوجاز) الشركة  غرض 
البضائع لحساب الغير.

 4 رقم) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 

الزه1ر) م1 فل1ري  أروغ1اي  شارع 

فاس)-)30000)فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: مز ات) ادريس  الس6د 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):

عن1ا ه)ا)) مز ات  ادريس  الس6د 

م1الي) قنسارة  عين  بلم1ن  دوار 

يعق1ب فاس)30000)فاس املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

عن1ا ه)ا)) مز ات  ادريس  الس6د 

م1الي) قنسارة  عين  بلم1ن  دوار 

يعق1ب فاس)30000)فاس املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

التجارية بفاس))بتاريخ)11)ماي)2021 

تحت رقم)2303.

727I

Fiduciaire(Hayef

Ste Lina Peinture Sarl Au

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د

تأسيس شركة

Fiduciaire(Hayef

 Bd(Driss(Ben(Bouchaib(Kissariat

 Benkachour 1er(Etage, Appt

 N°14 * Telephone 05 36 71 03

93 *، 60000، Oujda(Maroc

Ste Lina Peinture Sarl Au شركة 

ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي الشقة 

رقم 3 الطابق األول عمارة شباب حي 

القدس - 60000 وجدة املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
37091

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القا 1ن) (2020 دجنبر) (29
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
 Ste (: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.Lina Peinture Sarl Au
 La (: بإوجاز) الشركة  غرض 
 fabrication, la commercialisation
 et(la(distribution(de(tous(sorts(de

.peinture
 La vente, la commercialisation
 et(la(distribution(de(tous(sorts(de

.matériaux(de(construction
.L’importation, l’exportation

..Travaux Divers
الشقة) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
رقم)3)الطابق األول عمارة شباب حي)

القدس)-)60000)وجدة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: الس6د حمداوي رش6د)

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):
الس6د حمداوي رش6د عن1ا ه)ا))
عمارة) الرابع  الطابق  (8 رقم) الشقة 
القدس) حي  املقدس  شارع  زينب 

60000)وجدة املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
الس6د حمداوي رش6د عن1ا ه)ا))
عمارة) الرابع  الطابق  (8 رقم) الشقة 
القدس) حي  املقدس  شارع  زينب 

60000)وجدة املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

أبريل) (14 بتاريخ) ( ب1جدة) التجارية 

2021)تحت رقم)1364.

728I

COMPTE A JOUR

TRANS KARKAR
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

COMPTE A JOUR

 AV(SAKIA(EL(HAMRAE(N° 13

 2EME(ETG(N° 4 NADOR ،

62000، NADOR(MAROC

TRANS KARKAR شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي حي 

اك1 اف  - 62000 الناظ1ر املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

22175

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (04

املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

 TRANS(:(اإلقتضاء)بمختصر تسم6تها

.KARKAR

غرض الشركة بإوجاز):) قل السلع)

للغير).

حي) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 

اك1 اف))-)62000)الناظ1ر املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

((: اب1 البركات) ( ( )عبد االاله) الس6د)

500)حصة بق6مة)100)درهم للحصة)

((: الس6د عبد ال1احد اب1 البركات)

500)حصة بق6مة)100)درهم للحصة)

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):

اب1 البركات) ( ( عبد االاله) ( الس6د)
عن1ا ه)ا))دوار اوالد عي�سى تيزط1طين)

62000)الناظ1ر املغرب.
البركات) اب1  ال1احد  عبد  الس6د 
 05 رقم) املدني  ( الحي) عن1ا ه)ا))

62000)الناظ1ر املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
اب1 البركات) ( ( عبد االاله) ( الس6د)
عن1ا ه)ا))دوار اوالد عي�سى تيزط1طين)

62000)الناظ1ر املغرب
البركات) اب1  ال1احد  عبد  الس6د 
  05 رقم) املدني  ( الحي) عن1ا ه)ا))

62000)الناظ1ر املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
ماي) (20 بتاريخ) ( االبتدائ6ة بالناض1ر)

2021)تحت رقم)1010.
729I

 MOHAMED EL KARRICHE COMPTABLE

AGREE

 MIGO RENT ميغو رنت كار
CAR

إعالن متعدد القرارات

 MOHAMED EL KARRICHE
COMPTABLE AGREE

شارع املغرب العربي رقم 2 الطابق 
األول تط1ان ، 93000، تط1ان 

املغرب
 MIGO RENT CAR م6غ1 ر ت كار
«شركة ذات املسؤول6ة املحدودة»
وعن1ان مقرها االجتماعي: شارع 

محمد الحجاج رقم 8 مكرر تط1ان  
تط1ان  93000 تط1ان املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التق66د في السجل التجاري: 

.24025
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)29)أبريل)2021
تم اتخاذ القرارات التال6ة:)

قرار رقم)1:)الذي ونص على ماولي:)
استقالة الس6د حمزة الع1لة حامل)
لبطاقة التعريف العدد)L524078)و)
إبرائه ملدة تس6يره من)20/09/2018 
الس6د) تع6ين  و  املحضر  تاريخ  إلى 
لبطاقة) حامل  العصمي  عد ان 

مسير) (L523856 العدد) التعريف 

الشركة ملدة غير محددة.)

على) ونص  الذي  (:2 رقم) قرار 

للشركة) اإلجتماعي  تغ6ير مقر  ماولي:)

من شارع جبل صفرو ز قة)01))درب)

إلى شارع محمد) تط1ان  (10 ب رقم)

الحجاج رقم)8)مكررتط1ان

قرار رقم)3:)الذي ونص على ماولي:)

الس6د) املسير  بين  مشترك  ت1ق6ع 

الس6د) الشريك  و  العصمي  عد ان 

عبد الحق الش6خ)

وتبعا لذلك تم تعدول مقتض6ات)

النظام األسا�سي التال6ة:)

بند رقم)8:)الذي ونص على ماولي:)

تع6ين الس6د عد ان العصمي مسير)

الشركة ملدة غير محددة

بند رقم)4:)الذي ونص على ماولي:)

للشركة) الثابت  اإلجتماعي  العن1ان 

مكرر) (8 رقم) الحجاج  محمد  شارع 

تط1ان)

على) ونص  الذي  (:11 رقم) بند 

املسير) بين  مشترك  ت1ق6ع  ماولي:)

الشريك) و  العصمي  عد ان  الس6د 

الس6د عبد الحق الش6خ)

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (27 بتاريخ) ( بتط1ان) االبتدائ6ة 

2021)تحت رقم)1212.

730I

العامري العربي

MASS & IL CASH

شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

العامري العربي

ص.ب: 1169، س6دي عابد، 

32000، الحس6مة املغرب

MASS & IL(CASH شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي مركز 

جماعة الروا�سي بني ورياغل.  - 

32006 الحس6مة املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

3387

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (06

املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

 MASS(:(اإلقتضاء)بمختصر تسم6تها

.&(IL(CASH

تح1يل) (- (: غرض الشركة بإوجاز)

االم1ال.

-)خدمة تسه6الت..

مركز) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 

(- ( ورياغل.) بني  الروا�سي  جماعة 

32006)الحس6مة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 200 ( (: هالل6ة) بنتهامي  الس6دة 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

 800 ( (: الس6دة بنتهامي ام كلت1م)

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):

الس6دة بنتهامي هالل6ة عن1ا ه)ا))

الحس6مة) زياد  بن  طارق  شارع  (,58

32000)الحس6مة املغرب.

كلت1م) ام  بنتهامي  الس6دة 
امزورن) الرباط  ز قة  عن1ا ه)ا))
الحس6مة)32250)الحس6مة املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

الس6دة بنتهامي هالل6ة عن1ا ه)ا))

الحس6مة) زياد  بن  طارق  شارع  (,58

32000)الحس6مة املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

االبتدائ6ة بالحس6مة))بتاريخ)31)ماي)

2021)تحت رقم)181.

731I

STE FIDUCIAIRE JBILOU LEYLA SARL

CHABAB HOY
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

 STE FIDUCIAIRE JBILOU LEYLA
SARL

 AVENUE OMAR IBN
 ABDELAZIZ ENTRE SOL N°03
 IMMEUBLE(ABRAJ(DOUBAI ،

92000، LARACHE(MAROC
CHABAB HOY شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة
وعن1ان مقرها اإلجتماعي شارع 

الجزائر رقم 46 الطابق السفلي  - 
92000 العرائش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 
املحدودة 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
6167

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (06
املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CHABAB HOY
:) قل) بإوجاز) الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغير.
شارع) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
(- ( السفلي) الطابق  (46 رقم) الجزائر 

92000)العرائش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
الس6د  1ر الدون لقروشة):))500 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
 500 ( (: بنم1�سى) منال  الس6دة 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):
لقروشة) الدون  الس6د  1ر 
ابن) مالك  ز قة  (52 رقم) عن1ا ه)ا))

املرحل)92000)العرائش املغرب.

بنم1�سى عن1ا ه)ا)) منال  الس6دة 
 52 الرقم) مرحل  بن  مالك  ز قة 

92000)العرائش املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
لقروشة) الدون  الس6د  1ر 
ابن) مالك  ز قة  (52 رقم) عن1ا ه)ا))

املرحل)92000)العرائش املغرب
بنم1�سى عن1ا ه)ا)) منال  الس6دة 
 52 الرقم) مرحل  بن  مالك  ز قة 

92000)العرائش املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
 12 بتاريخ) ( بالعرائش) االبتدائ6ة 
385/2021- رقم) تحت  (2021 ماي)

.344/2021

732I

STE ALYASSAMINE DE COMPTABILITE

شركة باتيتاروا
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
حل شركة

 STE ALYASSAMINE DE
COMPTABILITE

 BD MED V IMM YASMINE
 3EME(ETAGE(N°10 BENI

 MELLAL ، 20300، BENI(MELLAL
MAROC

شركة باتيتاروا شركة ذات 
مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د)في ط1ر التصف6ة)
وعن1ان مقرها اإلجتماعي الحي 
االداري رقم 46 - 23700 زاوية 

الش6خ املغرب.
حل شركة

رقم التق66د في السجل التجاري 
.305

ال1ح6د)) الشريك  قرار  بمقت�سى 
2021)تقرر حل) 18)فبراور) املؤرخ في)
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات)
باتيتاروا)) شركة  ال1ح6د  الشريك 
مبلغ رأسمالها)10.000)درهم وعن1ان)
رقم) االداري  الحي  اإلجتماعي  مقرها 
املغرب) الش6خ  زاوية  (23700  -  46

 ت6جة ل):)اسباب مال6ة.

الحي) ب  التصف6ة  مقر  حدد  و 
زاوية) (23700  -  46 رقم) االداري 

الش6خ املغرب.)
و عين:

زين) ( الزهراء) فاطمة  الس6د)ة))
االداري) الحي  عن1ا ه)ا)) و  العابدون 
46 23700)زاوية الش6خ املغرب) رقم)

كمصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخ1لة  الصالح6ات  على 
و) العق1د  تبل6غ  محل  و  املخابرة 

ال1ثائق املتعلقة بالتصف6ة):)-
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
 05 بتاريخ) ( االبتدائ6ة بقصبة تادلة)

ماي)2021)تحت رقم)51.
733I

د 6ا ص1ج6م

STE GEOMED SARL
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

رفع رأسمال الشركة

د 6ا ص1ج6م
261 شارع عبد امل1من الطابق 

األول رقم 3 الدارالب6ضاء ، 2022، 
الدارالب6ضاء املغرب

STE GEOMED SARL شركة ذات 
املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي 7 ز قة 
بركمان، زاوية ز قة الجنرال سب6ك، 
حي املستشف6ات، الدارالب6ضاء  - 

2022 الدارالب6ضاء املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التق66د في السجل التجاري 
.166359

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) (2020 و1ل16ز) (24 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
أي) درهم») (2.000.000,00»
إلى) درهم») (1.000.000,00» من)
طريق) عن  درهم») (3.000.000,00»
:))إدماج احت6اطي أو أرباح أو عالوات)

إصدار في رأس املال.
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
 30 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

 1 بر)2020)تحت رقم)755559.
734I
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Synergie(Experts

CIWA
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

قفل التصف6ة

Synergie(Experts
49, ز قة ج1ن ج1رس, حي غ1تي6ه ، 

20060، الدار الب6ضاء املغرب
CIWA شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة
وعن1ان مقرها اإلجتماعي : 49، ز قة 
ج1ن ج1ريس، حي غ1تي6ه - 20060 

الدار الب6ضاء املغرب.
قفل التصف6ة

رقم التق66د في السجل التجاري : 
.412797

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر) (2020 دجنبر) (31 في) املؤرخ 
املسؤول6ة) ذات  شركة  (CIWA حل)
 10.000 رأسمالها) مبلغ  املحدودة 
(،49 درهم وعن1ان مقرها اإلجتماعي)
(- غ1تي6ه) حي  ج1ريس،) ج1ن  ز قة 
الدار الب6ضاء)املغرب  ت6جة) (20060

لعدم ت1فر س1ق كاف6ة للشركة.
و عين:

و) جلزيم  ( الغ6ث) ام  الس6د)ة))
شارع) (9 شقة) (،32 عمارة) عن1ا ه)ا))
 10090 اكدال) الخطاب  ابن  عمر 
الرباط املغرب كمصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمع6ة الختام6ة)
بتاريخ)31)دجنبر)2020)وفي)49،)ز قة)
 20060 ج1ن ج1ريس،)حي غ1تي6ه)-)

الدار الب6ضاء)املغرب.
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
 27 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)780056.
735I

FINAUDIT

 INDUSTRIE MAROCAINE«
 DE CONDITIONNEMENT
ET D’EMBALLAGE « IMCE
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تح1يل املقر االجتماعي للشركة

FINAUDIT
 RUE CHEVALIER BAYARD RCE
 VALROSE 1 ETG(N°2 ، 20310،

CASABLANCA MAROC
 INDUSTRIE MAROCAINE»

 DE CONDITIONNEMENT ET
D’EMBALLAGE « IMCE شركة 

ذات املسؤول6ة املحدودة
وعن1ان مقرها اإلجتماعي 420-418 

, شارع الحزام الكبير عين السبع 
الدار الب6ضاء., الدار الب6ضاء - 
20000 الدار الب6ضاء املغرب.
تح1يل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التق66د في السجل التجاري 
.44267

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)13) 1 بر)2020)تم))تح1يل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
«420-418),)شارع الحزام الكبير عين)
الدار الب6ضاء) السبع الدار الب6ضاء.,)
املغرب») الب6ضاء) الدار  (20000  -
(، ز اتة) (20 قطعة) (، (ZI «تقس6م) إلى)
الدار الب6ضاء)) (20000 (- عين حرودة)

املغرب».
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
 28 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)780296.
736I

STE TIB COMPT SARL AU

SCI DMINE
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

حل شركة

STE TIB COMPT SARL AU
ملتقى شارع املرابطين وز قة 

البخاري إقامة بغدادي مكتب رقم 
05 ، 60000، وجدة املغرب

SCI DMINE شركة ذات املسؤول6ة 
املحدودة)في ط1ر التصف6ة)

وعن1ان مقرها اإلجتماعي عمارة 
كاوتي زاوية شارع الدرف1في و جمال 
الدون االفغاني - 60000 وجدة 

املغرب.
حل شركة

رقم التق66د في السجل التجاري 
.17607

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2021 أبريل) (22 املؤرخ في)
 SCI شركة ذات املسؤول6ة املحدودة)

 100.000 رأسمالها) مبلغ  ( (DMINE
اإلجتماعي) مقرها  وعن1ان  درهم 
الدرف1في) شارع  زاوية  كاوتي  عمارة 
 60000 (- االفغاني) الدون  جمال  و 
وجدة املغرب  ت6جة ل):)ت1قف نشاط)

الشركة.
عمارة) ب  التصف6ة  مقر  حدد  و 
و جمال) الدرف1في  زاوية شارع  كاوتي 
وجدة) (60000 (- االفغاني) الدون 

املغرب.)
و عين:

با ا و عن1ا ه)ا)) ( اس6ة) الس6د)ة))
غابة) ز قة  املنص1ر  يعق1ب  شارع 
وجدة) (60000  34 رقم) معم1رة 

املغرب كمصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخ1لة  الصالح6ات  على 
و) العق1د  تبل6غ  محل  و  املخابرة 

ال1ثائق املتعلقة بالتصف6ة):)-
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
ماي) (25 بتاريخ) ( ب1جدة) التجارية 

2021)تحت رقم)1910.
737I

LOGIFIN

ISOLETEC
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تع6ين مسير جدود للشركة

LOGIFIN
 RUE(OUED(ZIZ, RES 20

 CASTILLA, 1ER(ETAGE, APP(N°
 5, TANGER ، 90010، TANGER

MAROC
ISOLETEC  شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د
وعن1ان مقرها اإلجتماعي شارع 

هارون بن حنا الطابق الثاني رقم 53 
- 90000 طنجة املغرب.

تع6ين مسير جدود للشركة
رقم التق66د في السجل التجاري 

.46839
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تع6ين) تم  (2021 ماي) (11 في) املؤرخ 
مسير جدود للشركة الس6د)ة))بنجهد)

فاروق كمسير وح6د

تبعا لقب1ل استقالة املسير.
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
ماي) (28 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)4977.
738I

FIDUNION-MAROC

PRALINOR
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تح1يل املقر االجتماعي للشركة

FIDUNION-MAROC
 RUE EL AMRAOUI BRAHIM ,23

 CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

PRALINOR  شركة ذات املسؤول6ة 
املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي 44 ز قة 
طه حسين غ1تي6ه - 20000 الدار 

الب6ضاء املغرب.
تح1يل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التق66د في السجل التجاري 
.43845

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تح1يل)) ( تم) (2021 ماي) (05 املؤرخ في)
للشركة) الحالي  االجتماعي  املقر 
(- ز قة طه حسين غ1تي6ه) (44» من)
إلى) املغرب») الب6ضاء) الدار  (20000
«71)ز قة طه حسين)-)20000)الدار)

الب6ضاء))املغرب».
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
 01 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

و1 16)2021)تحت رقم)780726.
739I

CABINET EL HAMMOUTI

RAZA IMPORT EXPORT
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

قفل التصف6ة

CABINET EL HAMMOUTI
شارع الخرط1م رقم 51 الناظ1ر ، 

62000، الناظ1ر املغرب
RAZA IMPORT EXPORT شركة 

ذات املسؤول6ة املحدودة
وعن1ان مقرها اإلجتماعي : حي أوالد 
لحسن ز قة 65 رقم 44  - 62000 

الناظ1ر املغرب.
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قفل التصف6ة
رقم التق66د في السجل التجاري : 

.16143
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2021 ماي) (04 في) املؤرخ 
شركة) (RAZA IMPORT EXPORT
مبلغ) املحدودة  املسؤول6ة  ذات 
وعن1ان) درهم  (50.000 رأسمالها)
لحسن) أوالد  حي  اإلجتماعي  مقرها 
الناظ1ر) (62000  -   44 رقم) (65 ز قة)

املغرب  ت6جة لحل مسبق للشركة.
و عين:

و) أزحاف  ( حسن) الس6د)ة))
 65 حي أوالد لحسن ز قة) عن1ا ه)ا))
املغرب) الناظ1ر  (62000   44 رقم)

كمصفي))ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجمع6ة الختام6ة)
وفي حي أوالد) (2021 ماي) (04 بتاريخ)
 62000  -  44 رقم) (65 ز قة) لحسن 

الناظ1ر املغرب.
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
ماي) (20 بتاريخ) ( االبتدائ6ة بالناض1ر)

2021)تحت رقم)1017.
741I

مكتب محاسبة

TASMAMT TRAVAUX
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تف1يت حصص

مكتب محاسبة
عمارة 41 شقة 2 ز قة عالل بن عبد 
هللا ص.ب 200 الرش6دوة ، 52004، 

الرش6دوة املغرب
TASMAMT TRAVAUX شركة ذات 

مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 
ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي دوار 
االصقر حي البطحاء ارف1د - 52003 

الرش6دوة املغرب.
تف1يت حصص

رقم التق66د في السجل التجاري 
.7539

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2021 ماي) (18 في) املؤرخ 

املصادقة على):

و1سف)) )ة)) الس6د) تف1يت 
100)حصة اجتماع6ة من) ( عيساوي)
)ة))) الس6د) ( 100)حصة لفائدة) أصل)
محمد))م1خافي بتاريخ)18)ماي)2021.
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم  (
 01 بتاريخ) ( بالرش6دوة) االبتدائ6ة 

و1 16)2021)تحت رقم)255.
742I

segex

IDEAL NAVETTE TRANS
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

segex
 rue(Abdelkrim(Benjelloun(IMB

 16  , App 12 FES(BP 2324 ،
30000، fes(MAROC

IDEAL NAVETTE TRANS شركة 
ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
وعن1ان مقرها اإلجتماعي الطابق 2 
رقم 7 طريق بنفسج  رجس أ فاس 

.   - 30000 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
61437

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القا 1ن) (2019 دجنبر) (16
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
 IDEAL(:(اإلقتضاء)بمختصر تسم6تها

.NAVETTE TRANS
غرض الشركة بإوجاز):) قل خاص)

بامل1ظفين.
عن1ان املقر االجتماعي):)الطابق)2 
(((. 7)طريق بنفسج  رجس أ فاس) رقم)

- 30000)فاس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 
درهم،)مقسم كالتالي:

 100 ( (: العدراوي) مراد  الس6د 
حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (
وصفات وم1اطن الشركاء):

الس6د مراد العدراوي عن1ا ه)ا))7 
ز قة البنفسج  رجس ا فاس)30000 

فاس املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
الس6د مراد العدراوي عن1ا ه)ا))7 
ز قة البنفسج  رجس ا فاس)30000 

فاس املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
دجنبر) (27 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2019)تحت رقم)4274.
743I

مكتب محاسبة

YOUBITRAV
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
رفع رأسمال الشركة

مكتب محاسبة
عمارة 41 شقة 2 ز قة عالل بن عبد 
هللا ص.ب 200 الرش6دوة ، 52004، 

الرش6دوة املغرب
YOUBITRAV شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د
وعن1ان مقرها اإلجتماعي رقم 

140 ز قة م1الي و1سف  - 52000 
الرش6دوة املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التق66د في السجل التجاري 

.3359
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
رفع) تم  (2021 ماي) (10 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال 
«400.000)درهم»)أي من)«100.000 
عن) درهم») (500.000» إلى) درهم»)
أو) حصص  قدوة  تقدوم  ( (: طريق)

ع6ن6ة.
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
 01 بتاريخ) ( بالرش6دوة) االبتدائ6ة 

و1 16)2021)تحت رقم)256.
744I

NEOCOMPTADUNORD

RECYCLAGE TANGERMED
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

NEOCOMPTADUNORD

 RUE(ALGISERAS(IB(RAJAE 3

 ETAGE(N°34 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

 RECYCLAGE TANGERMED

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي تجزءة 

األمل رقم القطعة  19 ز قة 42 رقم 

5 - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

116917

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (26

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.RECYCLAGE TANGERMED

(: بإوجاز) الشركة  غرض 

الصناع6ة) املخلفات  تدوير  -إعادة 

والنس6ج6ة.

املخلفات) ومعالجة  جمع  (-

الصناع6ة والنس6ج6ة..

تجزءة) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
42)رقم) 19)ز قة) ( األمل رقم القطعة)

5 - 90000)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 100 ( (: م1ك6ل) ( هشام) الس6د 

حصة بق6مة)1.000)درهم للحصة.
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والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-
وصفات وم1اطن الشركاء):

عن1ا ه)ا)) م1ك6ل  ( الس6د هشام)
 380 رقم) ال1قاوة  السا 6ة  تجزئة 

90000)طنجة املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
عن1ا ه)ا)) م1ك6ل  ( الس6د هشام)
 380 رقم) ال1قاوة  السا 6ة  تجزئة 

90000)طنجة املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
ماي) (31 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)242898.
745I

NEOCOMPTADUNORD

TDFN COMPANY
إعالن متعدد القرارات

NEOCOMPTADUNORD
 RUE(ALGISERAS(IB(RAJAE 3

 ETAGE(N°34 TANGER ، 90000،
TANGER MAROC

TDFN COMPANY «شركة ذات 
املسؤول6ة املحدودة»

وعن1ان مقرها االجتماعي: 10 اقامة 
الشاطئ ز قة ال6من وسناء الطابق 
السابع رقم 20  - 90000 طنجة 

املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»

رقم التق66د في السجل التجاري: 
.53749

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)28)أبريل)2021

تم اتخاذ القرارات التال6ة:)
قرار رقم)-1)املصادقة على تف1يت)
ونص) الذي  االجتماع6ة:) الحصص 
على) املصادقة  تمت  ماولي:) على 
 1800 تف1يت الس6د ب1حجرة هشام)
 6000 أصل) من  اجتماع6ة  حصة 

حصة لفائدة الس6د الكاو ج1اد.
أخر) مسير  -2تع6ين  رقم) قرار 
للشركة:)الذي ونص على ماولي:)تمت)
الكاو) الس6د  تعين  على  املصادقة 
الى جا ب) ج1اد كمسير اخر لشركة 

املسير الس6د ب1حجرة هشام
القا 1ن) تح6ين  (3- رقم) قرار 

على) ونص  الذي  لشركة:) السا�سي 
تح6ين) على  املصادقة  تمت  ماولي:)

القا 1ن السا�سي لشركة
وتبعا لذلك تم تعدول مقتض6ات)

النظام األسا�سي التال6ة:)
بند رقم))-6الحصص االجتماع6ة:)
وقدم شركاء) الذي ونص على ماولي:)
الشركة املساهمة النقدوة بملغ قدره)
600000)درهم م1زعة كتالي):)الس6د)
درهم) (420000 ( هشام) ب1حجرة 

والس6د الكاو ج1اد)180000)درهم.
بند رقم)-7راسمال الشركة:)الذي)
الشركة) رسمال  ماولي:) على  ونص 
600000))ستة مئة آالف درهم)) ه1)
مقسمة إلى)6000)حصة بق6مة)100 
درهم.)كل منها مرقم من)01)إلى)6000 
م1زعة كتالي:الس6د ب1حجرة هشام)
حصة و الس6د الكاو) (4200 ( ومللك)

ج1اد ومللك)1800)حصة.
بند رقم))13)-)تسير الشركة:)الذي)
ونص على ماولي:)تعين كل من))الس6د)
ب1حجرة هشام و الس6د الكاو ج1اد))

كمسيرون لشركة ملدة غير محددة)
بند رقم)16)-االمضاء:)الذي ونص)
بإمضاء) الشركة  تلتزم  ماولي:) على 
مزدوج ملسيري شركة الس6د ب1حجرة)
لجم6ع) ج1اد  الكاو  الس6د  و  هشام 

ال1ثائق وعق1د الشركة.
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
ماي) (27 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)242765.
746I

STE SUD EST GESTION SARL

STE M4-TECH
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
ت1س6ع نشاط الشركة)

STE SUD EST GESTION SARL
رقم 06 العمارة 99 شارع م1الي 

علي الشريف ، 52000، الرش6دوة 
املغرب

STE M4-TECH شركة ذات 
مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د
وعن1ان مقرها االجتماعي 478 

تجزئة م1الي علي الشريف - 52000 
الرش6دوة املغرب.

ت1س6ع نشاط الشركة
رقم التق66د في السجل التجاري 

.12285
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)02)ماي)2021)تمت إضافة)
إلى نشاط الشركة) التال6ة  األنشطة 

الحالي):
أشغال متن1عة.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم  (
 01 بتاريخ) ( بالرش6دوة) االبتدائ6ة 

و1 16)2021)تحت رقم)252/2021.
747I

LA DILIGENCE COMPTABLE

MAJAL IMMO
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تح1يل املقر االجتماعي للشركة

LA DILIGENCE COMPTABLE
16 ز قة عبد العزيز الثعالبي شارع 
عالل بن عبد هللا الطابق الثاني 
املكتب رقم 14 فاس ، 30000، 

فاس املغرب
MAJAL IMMO شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة
وعن1ان مقرها اإلجتماعي عمارة 

رقم 8 إقامة الحرية شارع فلسطين 
الطابق الرابع الشقة رقم 8 - 30000 

فاس املغرب.
تح1يل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التق66د في السجل التجاري 
.53743

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)16)مارس)2021)تم))تح1يل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
شارع) الحرية  إقامة  (8 رقم) «عمارة 
الشقة رقم) الرابع  الطابق  فلسطين 
«رقم) إلى) فاس املغرب») (30000  -  8
S6)الطابق الرابع شارع) 6)عمارة رقم)
 30000 (- ( األزهر) الخط6ب حي  ابن 

فاس))املغرب».
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
التجارية بفاس))بتاريخ)28)ماي)2021 

تحت رقم)2595.
748I

النملي عبد العزيز

إغران ديانا  ترافو
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
رفع رأسمال الشركة

النملي عبد العزيز
مكاتب رياض السالم تجزئة املطاحن 

االدريس6ة شارع الجيش امللكي 
الطابق 4 مكتب 16 ، 30000، فاس 

املغرب
إغران دوا ا  تراف1 شركة ذات 

مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 
ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي دوار 
الزاوية ب1ه1دة تاو ات - 34000 

تاو ات املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التق66د في السجل التجاري 
.1535

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) (2021 مارس) (09 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
«100.000)درهم»)أي من)«500.000 
عن) درهم») (600.000» إلى) درهم»)
أو) حصص  قدوة  تقدوم  ( (: طريق)

ع6ن6ة.
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
التجارية بفاس))بتاريخ)27)ماي)2021 

تحت رقم)295.

749I

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE JFK

 CRECHE MATERNELLE
RIYAD KIDS

إعالن متعدد القرارات

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE
62 شارع س6دي عبد الرحمان ، 
20200، الدار الب6ضاء املغرب

 CRECHE MATERNELLE RIYAD
KIDS  «شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة»
وعن1ان مقرها االجتماعي: إقامة 

ماج1ريل م س 4 الطابق 3 الشقة 
12 عين الشق - - الدار الب6ضاء 

املغرب.



12493 الجريدة الرسميةعدد)5668 - 5)ذو القعدة)1442 )16)و1 16)2021) 

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التق66د في السجل التجاري: 

.466895
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)11)ماي)2021
تم اتخاذ القرارات التال6ة:)

على) ونص  الذي  (:1 رقم) قرار 
الرأس) العام رفع  الجمع  قرر  ماولي:)
بمبلغ) درهم  (100.000 الحالي) املال 
إلى) وصل  لكي  درهم  (1.500.000
بخلق) وذلك  درهم  (1.600.000
 100 15.000)حصة مقابل) وإصدار)
تكتب  قدا) درهم للحصة ال1احدة،)
عاون) ويسرح بأكملها عند االكتتاب.)
لرأس) النهائي  الرفع  العام  الجمع 
الس6د بديع) باكتتاب الشركاء:) املال 
و))) حصة  (12.000 ( بق6مة) الخزاعي 
الس6دة بشرى صح1في بق6مة)3.000 
حصة.)و قام الشركاء)بتحرير الرأسمال)
درهم) (1.500.000 بق6مة) املكتتب،)
عن طريق تقدومات ع6ن6ة تتمثل في))
مقرها) عارية  أرض  من  مك1ن  عقار 
دوار) ب1سك1رة  الب6ضاء) الدار  في 
أوالد مالك،)تجزئة رقم))EP2)الشطر)
رياض ب1سك1رة)2)رقم شهادة امللك6ة)
157722/63)مساحتها)607)متر مربع.
قرار رقم)2:)الذي ونص على ماولي:)
األسا�سي) النظام  ص6غة  إعادة  (،
املحدودة)) املسؤول6ة  ذات  ( للشركة)
األسا�سي) النظام  على  املصادقة  و 
الذي تم عرضه من طرف) الجدود،)

املسير.
وتبعا لذلك تم تعدول مقتض6ات)

النظام األسا�سي التال6ة:)
بند رقم)6:)الذي ونص على ماولي:)
الشركة) إلى  بتقدومات  الشركاء) قام 
مقدمة) درهم،) (1.600.000 بمبلغ)
الخزاعي:)) بديع  الس6د  (- كالتالي:)
درهم) (80.000 النقدوة) التقدومات 
التقدومات) ( الس6د بديع الخزاعي:) (-
الس6دة) (- درهم) (1.200.000 الع6ن6ة)
التقدومات النقدوة) ( بشرى صح1في:)
بشرى) الس6دة  (- درهم) (20.000
الع6ن6ة) التقدومات  ( صح1في:)
300.000)درهم مجم1ع)))التقدومات)

:  1.600.000درهم

بند رقم)7:)الذي ونص على ماولي:)
)في))مبلغ) تم تحدود رأسمال الشركة)
إلى) ( املقسم) ( درهم) (1.600.000
100)درهم لكل) 16.000)حصة ذات)
إلى) (1 من) املرقمة  واحدة،) ( حصة)
16.000،)واملمن1حة))كما ولي:)-)الس6د)
(- حصة) (12.800 ( (: الخزاعي) بديع 
الس6د بشرى صح1في:)3.200)حصة)

.)املجم1ع):)16.000)حصة
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
 31 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)780394.

750I

FIDUNION-MAROC

NAMALY HOLDING
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

FIDUNION-MAROC
 RUE EL AMRAOUI BRAHIM ,23

 CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

NAMALY HOLDING شركة ذات 
املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي 47 , شارع 
اللة واق1ت، الطابق الخامس - 
20000 الدار الب6ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 
املحدودة 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
505015

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (11
املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.NAMALY HOLDING
شركة) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

قابضة...
 ,  47 (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
شارع اللة واق1ت،)الطابق الخامس)-)

20000)الدار الب6ضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

الس6د كا 1ني بدر):))1.627)حصة)

بق6مة)50)درهم للحصة).

 335 ( (: التلمساني  1ال) الس6دة 

حصة بق6مة)50)درهم للحصة).

حصة) (38 ( (: زيد) كا 1ني  الس6د 

بق6مة)50)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):

 100 الس6د كا 1ني بدر عن1ا ه)ا))
ز قة اللمت1 ة حي الهناء))20000)الدار)

الب6ضاء)املغرب.

الس6دة التلمساني  1ال عن1ا ه)ا))
100)ز قة اللمت1 ة حي الهناء)20000 

الدار الب6ضاء)املغرب.

 100 الس6د كا 1ني زيد عن1ا ه)ا))
ز قة اللمت1 ة حي الهناء)20000)الدار)

الب6ضاء)املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

الس6دة التلمساني  1ال عن1ا ه)ا))
100)ز قة اللمت1 ة حي الهناء)20000 

الدار الب6ضاء)املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 01 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

و1 16)2021)تحت رقم)780600.

751I

NEOCOMPTADUNORD

DUSTLESS 42
إعالن متعدد القرارات

NEOCOMPTADUNORD

 RUE(ALGISERAS(IB(RAJAE 3

 ETAGE(N°34 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

DUSTLESS 42 «شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة»

وعن1ان مقرها االجتماعي: 10 اقامة 

الشاطئ ز قة ال6من وسناء  الطابق 

السابع رقم 20 - 90000 طنجة 

املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التق66د في السجل التجاري: 

.98123
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)28)أبريل)2021
تم اتخاذ القرارات التال6ة:)

قرار رقم)1-)املصادقة على تف1يت)
ونص) الذي  االجتماع6ة:) الحصص 
على) املصادقة  تمت  ( ماولي:) على 
 300 ب1حجرة هشام) الس6د  تف1يت 
 1000 أصل) من  اجتماع6ة  حصة 

حصة لفائدة الس6د الكاو ج1اد
أخر)) مسير  -2تع6ين  رقم) قرار 
للشركة:)الذي ونص على ماولي:)تمت)
الكاو) الس6د  تعين  ( على) املصادقة 
كمسير اخر لشركة الى جا ب) ( ج1اد)

املسير))الس6د ب1حجرة هشام)
القا 1ن) تح6ين  (3- رقم) قرار 
على) ونص  الذي  لشركة:) السا�سي 
تح6ين) على  املصادقة  تمت  ماولي:)

القا 1ن السا�سي لشركة
وتبعا لذلك تم تعدول مقتض6ات)

النظام األسا�سي التال6ة:)
-6الحصص االجتماع6ة:) بند رقم)
وقدم شركاء) الذي ونص على ماولي:)
بملغ) النقدوة  املساهمة  الشركة 
(: درهم م1زعة كتالي) (100000 قدره)
الس6د ب1حجرة هشام))70000)درهم)

والس6د الكاو ج1اد)30000)درهم
بند رقم)-7راسمال الشركة:)الذي)
ونص على ماولي:)رسمال الشركة ه1)
مقسمة) )مئة آالف درهم)) (100000
درهم.) (100 حصة بق6مة) (1000 إلى)
 1000 إلى) (01 من) مرقم  منها  كل 
م1زعة كتالي:الس6د ب1حجرة هشام)
الكاو) الس6د  و  حصة  (700 ومللك)

ج1اد ومللك)300)حصة
بند رقم))13)-)تسير الشركة:)الذي)
ونص على ماولي:)تعين كل من الس6د)
الكاو ج1اد)) ( ب1حجرة هشام و الس6د)

كمسيرون لشركة ملدة غير محددة)
بند رقم)16)-االمضاء:)الذي ونص)
بإمضاء) الشركة  تلتزم  ماولي:) على 
مزدوج ملسيري شركة الس6د ب1حجرة)
لجم6ع) ج1اد  الكاو  الس6د  و  هشام 

ال1ثائق وعق1د الشركة
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باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (27 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)242764.

752I

ACCOUNTING CONSULTION COMPANY

VITOE NEGOCE

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د

تف1يت حصص

 ACCOUNTING CONSULTION

COMPANY

 DERB LEGHRABLI BIN 9

 LAMDOUN(FES ، 30110، FES

MAROC

VITOE NEGOCE شركة ذات 

مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي الشارع 

رقم 10 بالد لحري�سي رقم 4 مكرر 

عين  1كبي فاس - 30000 فاس 

املغرب.

تف1يت حصص

رقم التق66د في السجل التجاري 

.59569

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2021 أبريل) (13 في) املؤرخ 

املصادقة على):

مصطفى) )ة)) الس6د) تف1يت 

من) اجتماع6ة  حصة  (500 ( دهبي)

الس6د) ( لفائدة) حصة  (1.000 أصل)

أبريل) (13 البقال بتاريخ) ( رض1ان) )ة))

.2021

)ة))مصطفى دهبي)) تف1يت الس6د)

أصل) من  اجتماع6ة  حصة  (500

1.000)حصة لفائدة))الس6د))ة))رب6ع))

بن التابت بتاريخ)13)أبريل)2021.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم  (

التجارية بفاس))بتاريخ)26)ماي)2021 

تحت رقم)2556.

753I

FIDUNION-MAROC

LES 3 LACS

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د

قفل التصف6ة

FIDUNION-MAROC

 RUE EL AMRAOUI BRAHIM ,23

 CASABLANCA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

LES 3 LACS شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي : 47, شارع 

اللة واق1ت، الطابق الخامس - 

20000 الدار الب6ضاء املغرب.

قفل التصف6ة

رقم التق66د في السجل التجاري : 

.401701

ال1ح6د) الشريك  قرار  بمقت�سى 

2020)تقرر حل) 31)دجنبر) املؤرخ في)

شركة ذات مسؤول6ة) (LES 3 LACS

محدودة ذات الشريك ال1ح6د مبلغ)

وعن1ان) درهم  (50.000 رأسمالها)

اللة) شارع  (,47 اإلجتماعي) مقرها 

 20000 (- الخامس) الطابق  واق1ت،)

املغرب  ت6جة ل1قف) الب6ضاء) الدار 

النشاط.

و عين:

و) ب1ري  ( حك6م سمير) الس6د)ة))

ج6لي) فرانس1ا  ز قة  (،8 عن1ا ه)ا))

)ة)) كمصفي) فرنسا  ل16ن  (69003

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمع6ة الختام6ة)

بتاريخ)15)أبريل)2021)وفي)47,)شارع)

(- الخامس) الطابق  واق1ت،) اللة 

20000)الدار الب6ضاء)املغرب.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 01 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

و1 16)2021)تحت رقم)780725.

755I

محاسب معتمد

BAMULTISERVICES sarlu
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
حل شركة

محاسب معتمد

147، شارع املقاومة، الطابق 4، ، 

20500، الدار الب6ضاء املغرب

BAMULTISERVICES sarlu شركة 

ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د)في ط1ر التصف6ة)

وعن1ان مقرها اإلجتماعي 147، 

شارع املقاومة، إقامة أفا، رفم 35 - 

20500 الدار الب6ضاء املغرب.

حل شركة
رقم التق66د في السجل التجاري 

.378673

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

 2020 أكت1بر) (01 في) املؤرخ 

مسؤول6ة) ذات  شركة  حل  تقرر 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

مبلغ) ( (BAMULTISERVICES sarlu
وعن1ان) درهم  (100.000 رأسمالها)

شارع) (،147 اإلجتماعي) مقرها 
املقاومة،)إقامة أفا،)رفم)35 - 20500 

:)حل) الدار الب6ضاء)املغرب  ت6جة ل)

الشركة بسبب غ6اب أي نشاط منذ)

تأسيسها.

(،147 ب) التصف6ة  مقر  حدد  و 
 35 رفم) أفا،) إقامة  املقاومة،) شارع 

املغرب)20500)الدار الب6ضاء)املغرب.)

و عين:

الس6د)ة))خالد))بنحدو و عن1ا ه)ا))
147،)شارع املقاومة،)إقامة أفا،)رقم)

املغرب) الب6ضاء) الدار  (20500  35

كمصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخ1لة  الصالح6ات  على 

و) العق1د  تبل6غ  محل  و  املخابرة 

ال1ثائق املتعلقة بالتصف6ة):)-

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 08 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

دجنبر)2020)تحت رقم)756592.

757I

cherkaouaudit

VIP CLICK
إعالن متعدد القرارات

cherkaouaudit

 bd(moulay(youssef(résidence

 yassine 2  1er(etage ، 90010،

tanger maroc

VIP CLICK  «شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة»

وعن1ان مقرها االجتماعي: 20 شارع 

القا�سي ع6اض  الطابق 1, مكتب 
رقم 1  - - طنجة اململكة املغرب6ة .

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التق66د في السجل التجاري: 

.81405

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)21)فبراور)2019

تم اتخاذ القرارات التال6ة:)

قرار رقم)1:)الذي ونص على ماولي:)

قب1ل إستقالة الس6د كمال البقالي،)

الس6د) و  الضعان،) سع6د  الس6د  و 

صابر شق1رمن مهام مسيرون للشركة)

ودلك من تاريخ)21/02/2029.

على) ونص  الذي  (:2 رقم) قرار 

محمد) أحمد  الس6د  تع6ين  ماولي:)

فؤاد ابراه6م دو الجنس6ة املصرية و)

الحامل) (13/09/1986 املزداد بتاريخ)

لرقم ج1از سفر ا18882554)كمسير)

وح6د للشركة.

قرار رقم)3:)الذي ونص على ماولي:)

حصة إجتماع6ة) (680 قب1ل تف1يت)

حصة) (660 و) البقالي  كمال  للس6د 

إجتماع6ة للس6د سع6د الضعان و)

حصة إجتماع6ة للس6د صابر) (660

محمد) أحمد  الس6د  لصالح  شق1ر 

فؤاد ابراه6م.

قرار رقم)4:)الذي ونص على ماولي:)

من) للشركة  القا 1ني  الشكل  تغ6ير 

شركة محدودة املس1ول6ة إلى شركة)

دات مس1ول6ة محدودة دات شريك)

وح6د

وتبعا لذلك تم تعدول مقتض6ات)

النظام األسا�سي التال6ة:)
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بند رقم)1:)الذي ونص على ماولي:))
أصبح) للشركة  ( القا 1ني) الشكل 
«شركة ذات مس1ول6ة محدودة ذات)

شريك وح6د»
على) ونص  الذي  (:15 رقم) بند 
أحمد) الس6د  الس6د  تع6ين  ماولي:)
كمسير جدود) ( ابراه6م) محمد فؤاد 

للشركة
على) ونص  الذي  (:7-8 رقم) بند 
أصبح) الشركة  مال  راس  ماولي:)
)من طرف الس6د أحمد محمد)

ً
ممل1كا

فؤاد ابراه6م
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
ماي) (26 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)242731.
759I

EUROMED COMPTA-SARL

 RESTAURANT LA VALLEE
OURIKA

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 
الشريك ال1ح6د

تأسيس شركة

EUROMED COMPTA-SARL
 Bureau(N° 4 1er(etage(Imm

 N° 1106 Lot(Al(Massar
 QI(Marrakech ، 40000،
MARRAKECH MAROC

 RESTAURANT LA VALLEE
OURIKA شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د
وعن1ان مقرها اإلجتماعي دوار 

اسكاور ستي فاظمة اوريكة الح1ز 
مراكش - 42452 الح1ز املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
115479

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (03
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

 RESTAURANT LA VALLEE

.OURIKA

و) مقهي  (: بإوجاز) الشركة  غرض 

مطعم).

دوار) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
الح1ز) اوريكة  فاظمة  ستي  اسكاور 

مراكش)-)42452)الح1ز املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: الس6د علي اوت ش6كر)

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):

الس6د علي اوت ش6كر عن1ا ه)ا))

اوريكة) فاظمة  ستي  اسكاور  دوار 

الح1ز مراكش)42452)الح1ز املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

الس6د علي اوت ش6كر عن1ا ه)ا))

اوريكة) فاظمة  ستي  اسكاور  دوار 

الح1ز مراكش)42452)الح1ز املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

و1 16) (01 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2021)تحت رقم)124569.

761I

SASSO SARL AU

SASSO SARL AU
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تح1يل املقر االجتماعي للشركة

SASSO SARL AU

 COMPLEXE COLINA DEL MAR

 18 IMMB 18 ETG 2 APPT 187 ،

90000، TANGER(MAROC

SASSO SARL AU شركة ذات 

مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي 1 إقامة 

برج خل6ج طنجة 4N الطابق 8

الشقة 240 - 90000 طنجة املغرب.
تح1يل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التق66د في السجل التجاري 
.71009

ال1ح6د) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تح1يل)) ( تم) (2021 ماي) (07 املؤرخ في)
املقر االجتماعي الحالي للشركة من)«1 
إقامة برج خل6ج طنجة)4N)الطابق)8 
الشقة)240 - 90000)طنجة املغرب»)
إلى)«18)مركب ك1ل6نا دول مار عمارة)
 90000  -  187 شقة) (2 طابق) (18

طنجة))املغرب».
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
ماي) (31 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)242882.

762I

PRESTACOMPTA

 ÉTABLISSEMENT TAIMOUR
PRIVEE

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 
الشريك ال1ح6د

تأسيس شركة

PRESTACOMPTA
الطابق األول ,تجزئة املسيرة رقم 
 CHICHAOUA، 370,  شيشاوة

41000، شيشاوة املغرب
 ÉTABLISSEMENT TAIMOUR
PRIVEE   شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي حي النهضة  
رقم  1129 شيشاوة     - 41000 

شيشاوة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
1815

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (25
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)
 ÉTABLISSEMENT TAIMOUR

.  PRIVEE
غرض الشركة بإوجاز):)-1)مدرسة)

التعل6م الخص1�سي.
حي) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
(- ( ( ( ( شيشاوة) (1129 ( رقم) ( النهضة)

41000)شيشاوة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
الس6د عزالدون طال1عي)):))1.000 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
)الس6د عزالدون طال1عي)):)1000 

بق6مة)100)درهم.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وصفات وم1اطن الشركاء):
الس6د عزالدون طال1عي))عن1ا ه)ا))
 41000 ( ( ( ( شيشاوة) ( النهضة) حي 

شيشاوة املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
الس6د عزالدون طال1عي))عن1ا ه)ا))
 41000 ( ( ( ( شيشاوة) ( النهضة) حي 

شيشاوة املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
 01 بتاريخ) ( بامنتا 1ت) االبتدائ6ة 

و1 16)2021)تحت رقم)106/2021.
763I

SM SOUTH CAPITAL

PERSPECTIVE MEDIA
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

SM SOUTH CAPITAL
 IMAN(CENTER(ETAG 11 N 8

 RUE(MED(ERRACHID (derrière
 la(bourse(bd(des(FAR (، 20000،

CASABLANCA MAROC
PERSPECTIVE MEDIA شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة
وعن1ان مقرها اإلجتماعي 59 شارع 
الزرقط1ني الطابق 11 رقم 32 - 

20000 الدار الب6ضاء املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

505057

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (10

املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PERSPECTIVE MEDIA

 CONSEIL(:(غرض الشركة بإوجاز

.DE GESTION

59)شارع) عن1ان املقر االجتماعي):)
 -  32 رقم) (11 الطابق) الزرقط1ني 

20000)الدار الب6ضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

((: القشيري) نس6م  محمد  الس6د 

500)حصة بق6مة)100)درهم للحصة)

الس6د املهدي خالد):))500)حصة)

بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):
القشيري) نس6م  محمد  الس6د 

عن1ا ه)ا))إقامة الرباط شقة)5)عمارة)

املسيرة شارع الحسن الثاني ح ي م)

10000)الرباط املغرب.

عن1ا ه)ا)) خالد  املهدي  الس6د 

الدا مارك) (2920 ( الدا مارك)

الدا مارك.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
القشيري) نس6م  محمد  الس6د 

عن1ا ه)ا))إقامة الرباط شقة)5)عمارة)

املسيرة شارع الحسن الثاني ح ي م)

10000)الرباط املغرب

عن1ا ه)ا)) خالد  املهدي  الس6د 

الدا مارك) (2920 ( الدا مارك)

الدا مارك

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 01 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

و1 16)2021)تحت رقم)780708.

764I

احمد اوت دحمان

EXA INGINEERING
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

احمد اوت دحمان

حي اكلي الشمالي ميس1ر ، 33250، 

ميس1ر املغرب

EXA INGINEERING شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي حي القدس 

ميس1ر 33250 ميس1ر املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

1939

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 و1 16) (01

املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

 EXA (: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.INGINEERING

غرض الشركة بإوجاز):)الهندسة و)

الدراسات التقن6ة.

حي) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
ميس1ر) (33250 ميس1ر) القدس 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 60.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 300 ( (: الس6د زك1د محمد امين)

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

الس6دة الغزال رجاء):))300)حصة)

بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):

الس6د زك1د محمد امين عن1ا ه)ا))

سال الجدودة)11100)سال املغرب.

عن1ا ه)ا)) رجاء) الغزال  الس6د 

 50010 مكناس) (9 ب م و املجم1عة)

مكناس املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

الس6د زك1د محمد امين عن1ا ه)ا))

سال الجدودة)11100)سال املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

و1 16) (01 بتاريخ) ( االبتدائ6ة بب1ملان)

2021)تحت رقم)106/2021.

765I

احمد اوت دحمان

STE R.Z.MI
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

احمد اوت دحمان

حي اكلي الشمالي ميس1ر ، 33250، 

ميس1ر املغرب

STE R.Z.MI شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي حي اكلي 
الشمالي  ميس1ر 33250 ميس1ر 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

1941

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 و1 16) (01

املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

 STE (: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.R.Z.MI

البناء) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

واالشغال املختلفة.

حي اكلي) (: عن1ان املقر االجتماعي)
ميس1ر) (33250 ميس1ر) ( الشمالي)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 60.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

الس6دة م1من رف6قة):))300)حصة)

بق6مة)100)درهم للحصة).

حصة) (300 ( (: الس6د الكبير زهير)

بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):

عن1ا ه)ا)) رف6قة  م1من  الس6دة 

ميس1ر) (33250 ( الشمالي) اكلي  حي 

املغرب.

حي) عن1ا ه)ا)) زهير  الكبير  الس6د 

اكلي الشمالي))33250)ميس1ر املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

عن1ا ه)ا)) رف6قة  م1من  الس6دة 

ميس1ر) (33250 ( الشمالي) اكلي  حي 

املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

و1 16) (01 بتاريخ) ( االبتدائ6ة بب1ملان)

2021)تحت رقم)107/2021.

767I

STE SUD EST GESTION SARL

STE M4-TECH

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د

تع6ين مسير جدود للشركة

STE SUD EST GESTION SARL

رقم 06 العمارة 99 شارع م1الي 

علي الشريف ، 52000، الرش6دوة 

املغرب

STE M4-TECH  شركة ذات 

مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي 478 

تجزئة م1الي علي الشريف - 52000 

الرش6دوة املغرب .
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تع6ين مسير جدود للشركة
رقم التق66د في السجل التجاري 

.12285

ال1ح6د) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تع6ين) تم  (2021 ماي) (02 في) املؤرخ 

مسير جدود للشركة الس6د)ة))لغريبي)

ا اس كمسير وح6د

تبعا لقب1ل استقالة املسير.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 01 بتاريخ) ( بالرش6دوة) االبتدائ6ة 

و1 16)2021)تحت رقم)252/2021.

769I

segex

IDEAL NAVETTE TRANS
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تف1يت حصص

segex

 rue(Abdelkrim(Benjelloun(IMB

 16  , App 12 FES(BP 2324 ،

30000، fes(MAROC

IDEAL NAVETTE TRANS شركة 

ذات املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي الطابق 2 

رقم 7 طريق بنفسج  رجس أ فاس 

.   إقامة الت1ح6د الطابق االر�سي 

أ2 شارع م1الي هشام م ج فاس 

30000 فاس املغرب.

تف1يت حصص
رقم التق66د في السجل التجاري 

.61437

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2021 أبريل) (15 في) املؤرخ 

املصادقة على):

تف1يت الس6د))ة))محمد))العدراوي)

 100 حصة اجتماع6ة من أصل) (33

)ة)) 1ر الدون) الس6د) ( حصة لفائدة)

ع6اد بتاريخ)15)أبريل)2021.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم  (

التجارية بفاس))بتاريخ)21)ماي)2021 

تحت رقم)2466.

770I

STE SUD EST GESTION SARL

STE M4-TECH
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تف1يت حصص

STE SUD EST GESTION SARL
رقم 06 العمارة 99 شارع م1الي 

علي الشريف ، 52000، الرش6دوة 

املغرب

STE M4-TECH شركة ذات 

مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي 478 

تجزئة م1الي علي الشريف - 52000 

الرش6دوة املغرب.

تف1يت حصص
رقم التق66د في السجل التجاري 

.12285

ال1ح6د) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تمت) (2021 ماي) (02 في) املؤرخ 

املصادقة على):

)الغلب)) تف1يت الس6د))ة))و1سف)

حصة اجتماع6ة من أصل) (11.000

)ة)) الس6د) ( لفائدة) حصة  (11.000

سك6نة فرتات بتاريخ)02)ماي)2021.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم  (

 01 بتاريخ) ( بالرش6دوة) االبتدائ6ة 

و1 16)2021)تحت رقم)252/2021.

771I

STE JURITAX CONSULTING SARL AU

STE S.S.N MOTORS SARL
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

قفل التصف6ة

 STE JURITAX CONSULTING

SARL AU

 IMM 12 2° ETAGE(QUARTIER

 INDUSTRIEL(SIDI(GHANEM ،

40110، MARRAKECH(MAROC

STE S.S.N MOTORS SARL شركة 

ذات املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي : سق6فة 

عمارة شيشاوة غاز طريق أسفي - 

40000 مراكش املغرب.

قفل التصف6ة

رقم التق66د في السجل التجاري : 

.71879

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر) (2021 فبراور) (01 في) املؤرخ 

 STE S.S.N MOTORS SARL حل)

شركة ذات املسؤول6ة املحدودة مبلغ)

وعن1ان) درهم  (400.000 رأسمالها)

عمارة) سق6فة  اإلجتماعي  مقرها 

 40000 (- شيشاوة غاز طريق أسفي)

مراكش املغرب  ت6جة لعدم القدرة)

الذي من أجله) الهدف  على تحق6ق 

أنشات الشركة.

و عين:

و) ( م1قس) ( سع6د) الس6د)ة))

 110 ف6ال رقم) (2 السعادة) عن1ا ه)ا))

املغرب) مراكش  (40083 ( العزوزية)

كمصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمع6ة الختام6ة)

وفي سق6فة) (2021 فبراور) (01 بتاريخ)

(- أسفي) طريق  غاز  شيشاوة  عمارة 

40000)مراكش املغرب.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (21 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2021)تحت رقم)124229.

772I

Imprimente(ezzzonaj

مطبعة الزناج

شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

Imprimente(ezzzonaj

 rez(de(chaussee.projet(el.330

kora(cym(rabat ، 0، rabat(maroc

مطبعة الز اج شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي محل 

تجاري رقم 330 الطابق االر�سي 

مشروع الك1رة ح ي م الرباط - 

0000 الرباط املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 

رقم التق66د في السجل التجاري : 

138785

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القا 1ن) إعداد  تم  (2019 و1 16) (04

املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

اإلقتضاء)بمختصر تسم6تها):)مطبعة)

الز اج.

طباعة) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

االشهار)-تقدوم الخدمات-ب6ع املطابع)

والكتب املدرس6ة.

محل) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 

االر�سي) الطابق  (330 رقم) تجاري 

مشروع الك1رة ح ي م الرباط)-)0000 

الرباط املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 1.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):

عن1ا ه)ا)) الزبيري  الس6دة سعاد 

بل1ك ت)8الرقم)65)القامرة الجن1ب6ة)

ح ي م الرباط)0000)الرباط املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

عن1ا ه)ا)) الزبير  الس6دة  ج1ى 

بل1ك ت)8الرقم)65)القامرة الجن1ب6ة)

ح ي م الرباط)0000)الرباط املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

و1 16) (20 بتاريخ) ( بالرباط) التجارية 

2019)تحت رقم)27300180.

773I
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FIDUCIAIRE FIDBOSS Comptable Agréé

 SOCIETE HYDRAULIQUE
NAHDA

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE FIDBOSS

Comptable Agréé

 appt 4 Lot(RIZANA ;

 RESIDENCE(LAHRECH(N° 6

 MEKNES ، 50050، MEKNES

MAROC

 SOCIETE HYDRAULIQUE

NAHDA  شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي  1رية 

ب 37 شقة بالطابق الرابع حي 

البط16زاملنزه - 50020 مكناس 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

52167

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2020 و1 16) (15

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

 SOCIETE HYDRAULIQUE

. NAHDA

( غرض الشركة بإوجاز):)-)

أشغال امل6اه و الكهرباء.

أشغال مختلفة. (-

:) 1رية) االجتماعي) املقر  .عن1ان 

حي) الرابع  بالطابق  شقة  (37 ب)

مكناس) (50020 (- البط16زاملنزه)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: ( الس6د الحسن الزروقي)
حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (
وصفات وم1اطن الشركاء):

الس6د الحسن الزروقي))عن1ا ه)ا))
 34000 ( تاو ات ل1طة ب1ه1دة) دوار 

تاو ات املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
الس6د الحسن الزروقي))عن1ا ه)ا))
 34000 ب1ه1دة) ل1طة  تاو ات  وار 

تاو ات املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
فبراور) (03 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

2021)تحت رقم)569.
774I

rochdi(conseil

ERAGRAGUI TRANS
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

rochdi(conseil
تجزئة الق1ات املساعدة رقم 143 
الع16ن ، 70000، الع16ن املغرب

ERAGRAGUI TRANS شركة ذات 
مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د
وعن1ان مقرها اإلجتماعي مشروع  
مدونة ال1فاق بل1ك B رقم 1747 
الع16ن الع16ن 70000 الع16ن 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
36823

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 و1 16) (01
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ERAGRAGUI TRANS

:) قل) بإوجاز) الشركة  غرض 

البضائع.

مشروع)) (: عن1ان املقر االجتماعي)

 1747 رقم) (B بل1ك) ال1فاق  مدونة 

الع16ن) (70000 الع16ن) الع16ن 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: الس6د مبارك الركراكي)

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):

الس6د مبارك الركراكي عن1ا ه)ا))

 70000 ب1جدور) رش6د  م1الي  حي 

الع16ن املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

الس6د مبارك الركراكي عن1ا ه)ا))

 70000 ب1جدور) رش6د  م1الي  حي 

الع16ن املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

و1 16) (01 بتاريخ) ( االبتدائ6ة بالع16ن)

2021)تحت رقم)1656.

775I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

RACHID›S WORK

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د

تأسيس شركة

 SOCIETE FIDU SOUMAYA

SARL-AU

 FES, AV(DES(FAR(IMM(SAIDI

 BUREAU(FATH 2EME(ETAGE

 APPT(N °7 VN ، 30000، fès

Maroc

RACHID›S WORK شركة ذات 

مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي دوار والد 

الط6ب العل6ا  سايس جماعة غ6غال 

والد ط6ب سايس - 30000 فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

68091

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (08

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.RACHID’S WORK

أعمال) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

مختلفة.

:)دوار والد) عن1ان املقر االجتماعي)

الط6ب العل6ا))سايس جماعة غ6غال)

فاس) (30000 (- سايس) ط6ب  والد 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: رش6د) الفاوق  الس6د 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):

عن1ا ه)ا)) رش6د  الفاوق  الس6د 

دوار والد الط6ب العل6ا أوالد الط6ب))

30000)فاس املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

عن1ا ه)ا)) رش6د  الفاوق  الس6د 

دوار والد الط6ب العل6ا أوالد الط6ب))

30000)فاس املغرب
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باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

التجارية بفاس))بتاريخ)31)ماي)2021 

تحت رقم)2626/2021.

776I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

SAIS DECO
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

قفل التصف6ة

 SOCIETE FIDU SOUMAYA

SARL-AU

 FES, AV(DES(FAR(IMM(SAIDI

 BUREAU(FATH 2EME(ETAGE

 APPT(N °7 VN ، 30000، fès

Maroc

SAIS DECO شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي : دوار و الد 

الط6ب العل6ا سايس جماعة غ6غال 

والد الط6ب سايس - 30000 فاس 

املغرب.

قفل التصف6ة
رقم التق66د في السجل التجاري : 

.50455

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) (2021 أبريل) (07 املؤرخ في)

شركة ذات املسؤول6ة) (SAIS DECO

 100.000 رأسمالها) مبلغ  املحدودة 

درهم وعن1ان مقرها اإلجتماعي دوار)

جماعة) سايس  العل6ا  الط6ب  الد  و 

 30000 (- غ6غال والد الط6ب سايس)

تحق6ق) لعدم  املغرب  ت6جة  فاس 

الغرض اإلجتماعي.

و عين:
و) ( الفاوق) ( رش6د) الس6د)ة))

العل6ا) الط6ب  الد  و  دوار  عن1ا ه)ا))

الط6ب) والد  غ6غال  جماعة  سايس 

سايس)30000)فاس))املغرب كمصفي)

)ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمع6ة الختام6ة)

بتاريخ)07)أبريل)2021)وفي دوار و الد)

الط6ب العل6ا سايس جماعة غ6غال)

فاس)) (30000 (- الط6ب سايس) والد 

املغرب.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

التجارية بفاس))بتاريخ)31)ماي)2021 

تحت رقم)2620/2021.

777I

FIDUCAIRE MIMOSA

ستار اب ترونس
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCAIRE MIMOSA

القن6طرة قصبة مهدوة رقم 385 ، 

1400، القن6طرة املغرب

ستار اب ترونس شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي 59 شارع 

م1الي عبد العزيز اقامة م1الي 

عبد العزيز مكتب رقم 4  املغرب - 

14000 القن6طرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

60819

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (20

املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

ستار) (: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

اب ترونس.

:)مقاول في) غرض الشركة بإوجاز)

 قل البضائع

تاجر تصدور و استراد).

59)شارع) عن1ان املقر االجتماعي):)

م1الي عبد العزيز اقامة م1الي عبد)

العزيز مكتب رقم)4))املغرب)-)14000 

القن6طرة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

500)حصة) ( (: ( الس6د حم6د  فر)

بق6مة)50.000)درهم للحصة).

الس6دة عائشة زاوي):))300)حصة)
بق6مة)30.000)درهم للحصة).

حصة) (100 ( (: ( الس6دة ريم  فر)
بق6مة)10.000)درهم للحصة).

الس6دة واسمين  فر)):))100)حصة)
بق6مة)10.000)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-
وصفات وم1اطن الشركاء):

عن1ا ه)ا)) ( حم6د  فر) الس6د 
شقة) (2 طابق) ب1رغ1ن  شارع  (159
الدار الب6ضاء)) (20000 ( ب1رغ1ن) (44

املغرب.
عن1ا ه)ا)) ( زاوي) عائشة  الس6دة 
مجم1عة) ل1يزية  الرياض  اقامة 
3عمارة)2)طابق)3)ابن وخلف))28820 

املحمدوة))املغرب.
الس6دة ريم  فر))عن1ا ه)ا))اقامة)
 28820   8 12شقة) عمارة) (2 روق6ة)

املحمدوة))املغرب.
عن1ا ه)ا)) واسمين  فر  الس6دة 
دوار والد ب1هالي رقم)129)اهل ل1غالم))

20000)الدار الب6ضاء))املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
عن1ا ه)ا)) زاوي  عائشة  الس6د 
مجم1عة) ل1يزية  الرياض  اقامة 
3عمارة)2)طابق)3)ابن وخلف))28820 

املحمدوة))املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
االبتدائ6ة بالقن6طرة))بتاريخ)01)و1 16)

2021)تحت رقم)82766.
778I

ك1 1ز بيسكادو

كونوز بيسكادو
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

ك1 1ز بيسكادو
املجمع الحسني ب6تي سكن عمارة 58 

الرقم 46 ، 90000، طنجة املغرب
ك1 1ز بيسكادو شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د
وعن1ان مقرها اإلجتماعي 13 ز قة 
45 حي سل6ماني  - 90000 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 

116901

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (24

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

ك1 1ز) (: بمختصر تسم6تها) اإلقتضاء)

بيسكادو.

غرض الشركة بإوجاز):)ب6ع و ت1زيع)

و) بالجملة  البحرية  املنتجات  كافة 

التقس6ط.

ز قة) (13 (: عن1ان املقر االجتماعي)

طنجة) (90000 (- ( سل6ماني) حي  (45

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):

مروان) أب1املحج1ب  الس6د 

عن1ا ه)ا))املجمع الحسني ب6تي سكن)

طنجة) (90000  46 رقم) (58 عمارة)

املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

مروان) أب1املحج1ب  الس6د 

عن1ا ه)ا))املجمع الحسني ب6تي سكن)

طنجة) (90000  46 رقم) (58 عمارة)

املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (31 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)242864.

779I
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SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

H.FR

شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

قفل التصف6ة

 SOCIETE FIDU SOUMAYA

SARL-AU

 FES, AV(DES(FAR(IMM(SAIDI

 BUREAU(FATH 2EME(ETAGE

 APPT(N °7 VN ، 30000، fès

Maroc

H.FR شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي : دوار و الد 

العل6ا سايس جماعة غ6غال والد 

الط6ب  - 30000 فاس املغرب.

قفل التصف6ة

رقم التق66د في السجل التجاري : 

.50173

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر) (2021 أبريل) (07 في) املؤرخ 

املسؤول6ة) ذات  شركة  (H.FR حل)

 500.000 رأسمالها) مبلغ  املحدودة 

درهم وعن1ان مقرها اإلجتماعي دوار و)

الد العل6ا سايس جماعة غ6غال والد)

الط6ب))-)30000)فاس املغرب  ت6جة)

لعدم تحق6ق الغرض اإلجتماعي.

و عين:

و) ( الفاوق) ( رش6د) الس6د)ة))

العل6ا) الط6ب  الد  و  دوار  عن1ا ه)ا))

الط6ب) والد  غ6غال  جماعة  سايس 

سايس)30000)فاس املغرب كمصفي)

)ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمع6ة الختام6ة)

بتاريخ)07)أبريل)2021)وفي دوار و الد)

والد) غ6غال  جماعة  سايس  العل6ا 

الط6ب))-)30000)فاس املغرب.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

التجارية بفاس))بتاريخ)31)ماي)2021 

تحت رقم)2621/2021.

780I

rochdi(conseil

AMANAR FOOD
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

rochdi(conseil

تجزئة الق1ات املساعدة رقم 143 

الع16ن ، 70000، الع16ن املغرب

AMANAR FOOD شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي تجزئة  
الق1ات املساعدة رقم 13 الع16ن 

الع16ن 70000 الع16ن املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

36825

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 و1 16) (01

املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AMANAR FOOD

ت1زيع) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

البضائع.

تجزئة)) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
الع16ن) (13 رقم) املساعدة  الق1ات 

الع16ن)70000)الع16ن املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

الس6د حمزي م1الي رش6د):))500 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

((: الس6د العاريضن عبد الرحمان)

500)حصة بق6مة)100)درهم للحصة)

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):

رش6د) م1الي  حمزي  الس6د 

املساعدة) الق1ات  تجزئة  عن1ا ه)ا))
13 70000)الع16ن) ز قة الخل1ة رقم)

املغرب.

الرحمان) عبد  العاريضن  الس6د 
عن1ا ه)ا))حي القدس شارع الشريف)
الع16ن) (70000  13 رقم) امزيان 

املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
رش6د) م1الي  حمزي  الس6د 
املساعدة) الق1ات  تجزئة  عن1ا ه)ا))
13 70000)الع16ن) ز قة الخل1ة رقم)

املغرب
الرحمان) عبد  العاريضن  الس6د 
عن1ا ه)ا))حي القدس شارع الشريف)
الع16ن) (70000  13 رقم) امزيان 

املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
و1 16) (01 بتاريخ) ( االبتدائ6ة بالع16ن)

2021)تحت رقم)1655.

781I

FIDUCIAIRE AKIF

PIZZERIA ROSSI
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

حل شركة

FIDUCIAIRE AKIF
 BD CHEFCHAOUNI N°19

 RESIDENCE(GARDEN  ETAGE 1
 BUREAU 4 AIN(SEBAA ، 20580،

CASABLANCA MAROC
PIZZERIA ROSSI شركة ذات 
املسؤول6ة املحدودة)في ط1ر 

التصف6ة)
وعن1ان مقرها اإلجتماعي  79 ز قة 

ٱصالة األ دل�سي املعاريف - 20000  
الب6ضاء  املغرب.

حل شركة
رقم التق66د في السجل التجاري 

.225815
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2021 أبريل) (26 املؤرخ في)
املحدودة) املسؤول6ة  ذات  شركة 
رأسمالها) مبلغ  ( (PIZZERIA ROSSI
مقرها) وعن1ان  درهم  (100.000
اإلجتماعي))79)ز قة ٱصالة األ دل�سي)
20000))الب6ضاء))املغرب) املعاريف)-)

 ت6جة ل):)عدم القدرة على التسير.

و حدد مقر التصف6ة ب)77)شارع)
 -  9 5)الشقة) املسيرة الخضراء)طابق)

20000))الب6ضاء))املغرب.)
و عين:

الس6د)ة))كريست1ن)))ك1ر 6ج6ن1 و)
عن1ا ه)ا))77)شارع املسيرة الخضراء)
الب6ضاء)) ( (20000  9 الشقة) (5 طابق)

املغرب كمصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخ1لة  الصالح6ات  على 
و) العق1د  تبل6غ  محل  و  املخابرة 

ال1ثائق املتعلقة بالتصف6ة):)-
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
 26 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)779885 .
782I

محاسب معتمد

Halouitex Sarl
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

حل شركة

محاسب معتمد
147، شارع املقاومة، إقامة أفا، 

مكتب رقم 35، الطابق 4 ، 20500، 
الدار الب6ضاء املغرب

Halouitex Sarl شركة ذات 
املسؤول6ة املحدودة)في ط1ر 

التصف6ة)
وعن1ان مقرها اإلجتماعي 15، 
قيسارية زهرة، ز قة معم1رة - 
20530 الدار الب6ضاء املغرب.

حل شركة
رقم التق66د في السجل التجاري 

.145953
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2020 02) 1 بر) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤول6ة  ذات  شركة 
رأسمالها) مبلغ  ( (Halouitex Sarl
مقرها) وعن1ان  درهم  (100.000
ز قة) قيسارية زهرة،) (،15 اإلجتماعي)
الب6ضاء) الدار  (20530 (- معم1رة)
املغرب  ت6جة ل):)الت1قف النهائي عن)

النشاط.
(،15 ب) التصف6ة  مقر  حدد  و 
ز قة معم1رة املغرب) قيسارية زهرة،)

20530)الدار الب6ضاء)املغرب.)
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و عين:

و) حل1ي  ( و1نس) الس6د)ة))

ز قة) قيسارية زهرة،) (،15 عن1ا ه)ا))

الب6ضاء) الدار  (20530 معم1رة)

املغرب كمصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخ1لة  الصالح6ات  على 

و) العق1د  تبل6غ  محل  و  املخابرة 

ال1ثائق املتعلقة بالتصف6ة):)-

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 08 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

دجنبر)2020)تحت رقم)756591.

783I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

TRAVAUX FGR
إعالن متعدد القرارات

 SOCIETE FIDU SOUMAYA

SARL-AU

 FES, AV(DES(FAR(IMM(SAIDI

 BUREAU(FATH 2EME(ETAGE

 APPT(N °7 VN ، 30000، fès

Maroc

TRAVAUX FGR «شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة»

وعن1ان مقرها االجتماعي: دوار والد 

م1�سى جماعة والد الط6ب - 30000 

فاس املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»

رقم التق66د في السجل التجاري: 

.56999

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)17)ماي)2021

تم اتخاذ القرارات التال6ة:)

الذي ونص على) قرار رقم األول:)

عبد) فكروش  الس6د  تف1يت  ماولي:)

أسهم) من  حصة  (416.67 اإلاله)

الشركة لفائدة الس6د فكروش أنس

الذي ونص على) (: قرار رقم التاني)

تف1يت الس6دة رحم1ن  زهة) ماولي:)

الشركة) أسهم  من  حصة  ( (83.33

لفائدة الس6د فكروش أنس

ونص) الذي  الثالت:) رقم  قرار 
القا 1ني) الشكل  تح1يل  ماولي:) على 
املسؤول6ة) دات  شركة  من  للشركة 
إلى شركة دات املسؤول6ة) املحدودة 

املحدودة من شريك واحد
الذي ونص على) قرار رقم الرابع:)
من) الشركة  رأسمال  رفع  ماولي:)
100000)درهم إلى)10000000)درهم)
وتبعا لذلك تم تعدول مقتض6ات)

النظام األسا�سي التال6ة:)
على) ونص  الذي  األول:) رقم  بند 
عبد) فكروش  الس6د  تف1يت  ماولي:)
أسهم) من  حصة  (416.67 اإلاله)
الشركة لفائدة الس6د فكروش أنس

الذي ونص على) الثاني:) بند رقم 
تف1يت الس6دة رحم1ن  زهة) ماولي:)
الشركة) أسهم  من  حصة  ( (83.33

لفائدة الس6د فكروش أنس
ونص) الذي  الثالت:) رقم  بند 
القا 1ني) الشكل  تح1يل  ماولي:) على 
املسؤول6ة) دات  شركة  من  للشركة 
إلى شركة دات املسؤول6ة) املحدودة 

املحدودة من شريك واحد
الذي ونص على) الرابع:) بند رقم 
من) الشركة  رأسمال  رفع  ماولي:)
100000)درهم إلى)10000000)درهم)
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
التجارية بفاس))بتاريخ)31)ماي)2021 

تحت رقم)2622/2021.
784I

HASSAN ADAIFI

 SOCIETE TAZI WORKS ET
SUPPLIES

شركة ذات املسؤول6ة املحدودة
قفل التصف6ة

HASSAN ADAIFI
 MASSIRA 2 ASSABAH 2 BLOC
C2 N 113 TAZA ، 35000، تازة 

املغرب
 SOCIETE TAZI WORKS ET

SUPPLIES شركة ذات املسؤول6ة 
املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي : 78 ابل1ك 
ص حي وريدة تازة - 35000 تازة 

املغرب.

قفل التصف6ة
رقم التق66د في السجل التجاري : 

.4225
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2021 ماي) (10 في) املؤرخ 
 SOCIETE TAZI WORKS ET
املسؤول6ة) ذات  شركة  (SUPPLIES
 100.000 رأسمالها) مبلغ  املحدودة 
 78 اإلجتماعي) درهم وعن1ان مقرها 
 35000 (- ابل1ك ص حي وريدة تازة)

تازة املغرب  ت6جة لقرار الشركاء.
و عين:

الس6د)ة))مريم))لشهب و عن1ا ه)ا))
تازة) (35000 العم1م6ة) حي االشغال 

املغرب كمصفي))ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجمع6ة الختام6ة)
ابل1ك) (78 وفي) (2021 ماي) (10 بتاريخ)
تازة) (35000 (- تازة) وريدة  حي  ص 

املغرب.
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
االبتدائ6ة بتازة))بتاريخ)27)ماي)2021 

تحت رقم)295.

785I

HASSAN ADAIFI

 SOCIETE QORAICHI
 EQUIPEMENT
PUBLIC»Q.E.P

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 
الشريك ال1ح6د

حل شركة

HASSAN ADAIFI
 MASSIRA 2 ASSABAH 2
(،BLOC(C2(N(113(TAZA(،(35000

تازة املغرب
 SOCIETE QORAICHI
 EQUIPEMENT PUBLIC»Q.E.P
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات)

الشريك ال1ح6د)في ط1ر التصف6ة)
وعن1ان مقرها اإلجتماعي ابل1ك)7 
رقم)158)القدس1)تازة)-)35000)تازة)

املغرب.
حل شركة

رقم التق66د في السجل التجاري)
.3527

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) (2021 ماي) (17 في) املؤرخ 

محدودة) مسؤول6ة  ذات  شركة 

 SOCIETE ال1ح6د) الشريك  ذات 

 QORAICHI EQUIPEMENT

رأسمالها) مبلغ  ( (PUBLIC»Q.E.P

مقرها) وعن1ان  درهم  (100.000

 158 رقم) (7 ابل1ك) اإلجتماعي 

تازة املغرب) (35000 (- تازة) القدس1)

 ت6جة ل):)قرار الشريك ال1ح6د.

 7 و حدد مقر التصف6ة ب ابل1ك)

رقم)158)القدس1)تازة)-)35000)تازة)

املغرب.)

و عين:

و) قري�سي  ( محمد) الس6د)ة))

عن1ا ه)ا))ابل1ك)7)رقم)158)القدس1 

تازة)35000)تازة املغرب كمصفي))ة))

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخ1لة  الصالح6ات  على 

و) العق1د  تبل6غ  محل  و  املخابرة 

ال1ثائق املتعلقة بالتصف6ة):)-

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

االبتدائ6ة بتازة))بتاريخ)27)ماي)2021 

تحت رقم)294.

786I

FADIFISC

STE GASTRO PECHE
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تف1يت حصص

FADIFISC
شارع املقاومة رقم 2 الطابق االول 

عمارة امزيل و الزركدي اكادور 

 AVENUE(AL(MOUQ(N°02 1ER

 ETAGE IMM AMZIL ET ZERKDI

AGADIR، 80000، اكادور املغرب

STE GASTRO PECHE شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي شارع 

محمد الش6ح السعدي # املركز 

التجاري# رقم املحل 26  - 80000 

اكادور املغرب.
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تف1يت حصص

رقم التق66د في السجل التجاري -.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2021 ماي) (11 في) املؤرخ 

املصادقة على):

املالك) عبد  )ة)) الس6د) تف1يت 

اجتماع6ة) حصة  (200 ( ب1سكري)

)الس6د) 400)حصة لفائدة) من أصل)

)ة)))عزيز)))الروي�سي بتاريخ)11)و1 16)

.2021

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم  (

ماي) (27 بتاريخ) ( باكادور) التجارية 

2021)تحت رقم)99804.

787I

HASSAN ADAIFI

SOCIETE FARMER STORE
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تف1يت حصص

HASSAN ADAIFI

 MASSIRA 2 ASSABAH 2 BLOC

C2 N 113 TAZA ، 35000، تازة 

املغرب

SOCIETE FARMER STORE شركة 

ذات املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

ه6تم 1 حي السالم البحرة تازة - 

35000 تازة املغرب.

تف1يت حصص
رقم التق66د في السجل التجاري 

.4971

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2021 ماي) (03 في) املؤرخ 

املصادقة على):

س1يسة) مراد  )ة)) الس6د) تف1يت 

أصل) من  اجتماع6ة  حصة  (500

1.000)حصة لفائدة))الس6د))ة))صابر)

س1يسة بتاريخ)03)ماي)2021.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم  (

االبتدائ6ة بتازة))بتاريخ)26)ماي)2021 

تحت رقم)289.

789I

FIDUCIAIRE DADES DE GESTION SARL

GLBM
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE DADES DE
GESTION SARL

شارع الحسن الثاني قلعة امك1 ة 
تنغير ، 45200، قلعة امك1 ة املغرب

GLBM شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د
وعن1ان مقرها اإلجتماعي دوار 

تزروت اوت واس6ف قلعة امك1 ة 
تنغير - 45200 قلعة امك1 ة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
577

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القا 1ن) (2020 مارس) (16
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
.GLBM(:(اإلقتضاء)بمختصر تسم6تها
مقاولة) (: بإوجاز) الشركة  غرض 
-) قل) املختلفة) واالشغال  البناء)

البضائع للغير.
دوار) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
امك1 ة) قلعة  واس6ف  اوت  تزروت 
تنغير)-)45200)قلعة امك1 ة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: الحسين) وكال  الس6د 
حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (
وصفات وم1اطن الشركاء):

عن1ا ه)ا)) الحسين  وكال  الس6د 
 45200 تنغير) امك1 ة  قلعة  تزروت 

قلعة امك1 ة املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (
وم1اطن مسيري الشركة:

عن1ا ه)ا)) الحسين  وكال  الس6د 
 45200 تنغير) امك1 ة  قلعة  تزروت 

قلعة امك1 ة املغرب
تم اإلوداع القا 1ني ب-))بتاريخ)15 

و1 16)2020)تحت رقم)234.

790I

املركز الجه1ي لالستثمار لجهة درعة تاف6اللت ملحقة)

ورزازات

  SOCIÉTÉ BIO-GALAXY
S.C.A

تأسيس شركة املساهمة

املركز الجه1ي لالستثمار لجهة درعة 
تاف6اللت ملحقة ورزازات

شارع م1الي رش6د عمارة دادس 
الطابق االول ورزازات، 45000، 

ورزازات املغرب
  SOCIÉTÉ(BIO-GALAXY  S.C.A

«شركة املساهمة» 
وعن1ان مقرها االجتماعي: دوار 

تادولة الز 6في امرزكان   -، 45102 
ورزازات املغرب

إعالن عن تأسيس « شركة 
املساهمة»

رقم التق66د في السجل التجاري 
.11521

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (13
األسا�سي لشركة املساهمة باملميزات)

التال6ة:
شكل الشركة):)شركة املساهمة).

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

. SOCIÉTÉ BIO-GALAXY  S.C.A
تاجر) (* (: بإوجاز) الشركة  غرض 
والطب6ع6ة) العض1ية  املنتجات  في 
وال1سائل املستخدمة في هذا املجال)

والسمسرة) والشراء) ب6ع  (*
بشكل) اال تر يت  عبر  او  ال6كترو 6ا 
املنتجات) في  مباشر  غير  او  مباشر 

العض1ية)/الطب6ع6ة)
او) )تاجر  واالستيراد) *التصدور 

وس6ط).

دوار) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 

 45102 (- ( ( تادولة الز 6في امرزكان)

ورزازات املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة:)99)سنة.

 5.000 الشركة) رأسمال  ويبلغ 

درهم،

مقسم كالتالي:

الس6د الخراكات خالد):))84)حصة)

بق6مة)50)درهم للحصة).

 4 ( (: ( الس6د ب1دريكة عبد املطلب)

حصة بق6مة)50)درهم للحصة).

 4 ( (: ( الس6د لخركات عبد الرح6م)

حصة بق6مة)50)درهم للحصة).

 4 ( (: ( محسين) ( الس6د الخراكات)

حصة بق6مة)50)درهم للحصة).

حصة) (4 ( (: ( الس6د بنتاج نعمان)

بق6مة)50)درهم للحصة).

مجلس) أعضاء) أو  املتصرف1ن 

الرقابة:)

الس6د الخراكات خالد بصفته)ا))

مدور العام للشركة وشريكا متضامن))

الناض1ر) لعرا�سي  حي  عن1ا ه)ا))

62000)الناض1ر املغرب

املطلب)) عبد  ب1دريكة  الس6د 

عن1ا ه)ا)) م1�سي  شريك  بصفته)ا))
حي املقاومة بل1ك)04)رقم)02 45000 

ورزازات املغرب

الرح6م) عبد  لخركات  الس6د 

عن1ا ه)ا)) م1�سي  شريك  بصفته)ا))

مجم1عة) الكبرى  الت1سعة  ا ا�سي 
 183 رقم) (15 110مدخل) سكن6ة)

البر 1�سي الب6ضاء))20600)البر 1�سي)

الب6ضاء))املغرب

محسين)) ( الخراكات) الس6دة 

عن1ا ه)ا)) م1�سي  شريك  بصفته)ا))
ح م الدار) (45 رقم) (6 ز قة) (8 بل1ك)

ال6بضاء) الدار  (20570 ( ال6بضاء)

املغرب

بصفته)ا)) ( نعمان) بنتاج  الس6د 

واد) حي  عن1ا ه)ا)) م1�سي  شريك 

ورزازات) (45000 رقم144  الذهب 

املغرب
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مراقب أو مراقبي الحسابات):
الس6د وزدي  1رالدون)))ا)بصفته)
 23 مراقب للحسابات عن1ا ه)ا))رقم)
شارع)410)حي النهضة))80060))اكادور)

املغرب)
األسا�سي) النظام  مقتض6ات 
ت1زيع) و  االحت6اطي  بتك1ين  املتعلقة 

األرباح):
على املاذة) وتم ت1زيع االرباح بناء)
وطبقا) االسا�سي  النظام  من  (24
مع) العمل  بها  الجاري  للق1ا ين 
مراعات االمت6ازات املمن1حة للمدور)

العام للشركة والشريك املتضامن).
املنص1ص) الخاصة  اإلمت6ازات 

عليها لكل شخص):
الس6د خالد الخراكات ه1 املدور)
العام للشركة ومسيرها القا 1ني مع)
حفظ الحق1ق واالمت6ازاات املمن1حة)
و املظمة في محاضر الجمعات العامة)
تعق6دها) التي  واالستتنائ6ة  العادوة 

الشركة).
بقب1ل) متعلقة  مقتض6ات 
تف1يت) لهم  املخ1ل  األشخاص 
األسهم وتع6ين جهاز الشركة املخ1ل)

له البث في طلبات القب1ل):
. -

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
ماي) (27 بتاريخ) ب1رزازات  االبتدائ6ة 

2021)تحت رقم)347.

791I

PRESTACOMPTA

S2A SKILLS
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

PRESTACOMPTA
الطابق األول ,تجزئة املسيرة رقم 
 CHICHAOUA، 370,  شيشاوة

41000، شيشاوة املغرب
S2A SKILLS شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د
وعن1ان مقرها اإلجتماعي محل 

حي األمل س6دي املختار شيشاوة - 
41000 شيشاوة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
1819

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (19
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
 S2A (: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SKILLS
غرض الشركة بإوجاز):)-1)جريدة)

الكترو 6ة
البشرية) امل1ارد  تك1ين  (2-

والتك1ينات املختلفة)
-3)تاجر.

محل) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
(- شيشاوة) املختار  األمل س6دي  حي 

41000)شيشاوة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: اصبان) الس6دة اسماء)

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
 1000 (: اصبان) اسماء) الس6دة  (

بق6مة)100)درهم.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وصفات وم1اطن الشركاء):
اصبان عن1ا ه)ا)) الس6دة اسماء)
شيشاوة) املختار  س6دي  األمل  حي 

41000)شيشاوة املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
اصبان عن1ا ه)ا)) الس6دة اسماء)
شيشاوة) املختار  س6دي  األمل  حي 

41000)شيشاوة املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
 01 بتاريخ) ( بامنتا 1ت) االبتدائ6ة 

و1 16)2021)تحت رقم)108/2021.

793I

GRAFCO SARL AU

ARTISTE PALACE SARLAU
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

GRAFCO SARL AU

 N°15 RUE(TELEMCAN

 RESIDENCE(GHITA(MEKNES ،

50000، MEKNES(MAROC

 ARTISTE PALACE SARLAU

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د

 I28 وعن1ان مقرها اإلجتماعي عمارة

متجر رقم 1 رياض اإلسماع6ل6ة  - 

50000 مكناس  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

53293

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (23

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ARTISTE PALACE SARLAU

غرض الشركة بإوجاز):)مقهى

مطعم

)مخبزة).

عمارة) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
1)رياض اإلسماع6ل6ة)) I28)متجر رقم)

- 50000)مكناس))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: الس6د محمد الناصري)

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):

الس6د محمد الناصري عن1ا ه)ا))

غرس6ف)35100)غرس6ف))املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

الس6د محمد الناصري عن1ا ه)ا))

غرس6ف)35100)غرس6ف))املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (21 بتاريخ) ( بمكناس) التجارية 

2021)تحت رقم)2509.

794I

KAOUN

FORLAIT
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

KAOUN

 N°17  LOT(NASSIM(ASKEJOUR

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

FORLAIT شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي رقم 52 

شارع م1الي رش6د شقة ب 3 جليز 

مراكش - 40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 

115483

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (21

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.FORLAIT

(: بإوجاز) الشركة  غرض 

-االستغالل الفالحي

-االستيراد و التصدور.
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 52 رقم) (: عن1ان املقر االجتماعي)

جليز) (3 شارع م1الي رش6د شقة ب)

مراكش)-)40000)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

الس6د واسين ب1يسرامن):))1.000 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):

ب1يسرامن) واسين  الس6د 

عن1ا ه)ا))حي تاركة رقم)689)مراكش))

40000)مراكش املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

ب1يسرامن) واسين  الس6د 

عن1ا ه)ا))حي تاركة رقم)689)مراكش))

40000)مراكش املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

التجارية بمراكش))بتاريخ)-)تحت رقم)

.-

795I

PRESTACOMPTA

 AUTO ECOLE

SAADHABOUHA

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د

تأسيس شركة

PRESTACOMPTA

الطابق األول ,تجزئة املسيرة رقم 

 CHICHAOUA، 370,  شيشاوة

41000، شيشاوة املغرب

  AUTO ECOLE SAADHABOUHA

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي مركز 

اربعاء ادويران جماعة ادويران 

شيشاوة  - 41000 شيشاوة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 

1817

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (11

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

 AUTO(:(اإلقتضاء)بمختصر تسم6تها

. ECOLE SAADHABOUHA

غرض الشركة بإوجاز):)-1)مدرسة)

التعل6م للس6اقة.

مركز) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 

ادويران) جماعة  ادويران  اربعاء)

شيشاوة))-)41000)شيشاوة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: الس6د محم1د الصبار)

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

 1000 (: الصبار) الس6د محم1د  (

بق6مة)100)درهم.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وصفات وم1اطن الشركاء):

الصبار عن1ا ه)ا)) الس6د محم1د 

06)الحي الجدود طا طان)) 212)بل1ك)

82000)طا طان املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

الصبار عن1ا ه)ا)) الس6د محم1د 

06)الحي الجدود طا طان)) 212)بل1ك)

82000)طا طان املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 01 بتاريخ) ( بامنتا 1ت) االبتدائ6ة 

و1 16)2021)تحت رقم)107/2021.

796I

KAOUN

W.M.A MODE
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

KAOUN

 N°17  LOT(NASSIM(ASKEJOUR

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

W.M.A MODE شركة ذات 

مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي رقم  52 

شارع م1الي رش6د شقة ب 3 ج6ليز 

مراكش - 40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

115455

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (21

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

 W.M.A(:(اإلقتضاء)بمختصر تسم6تها

.MODE

-)املالبس)) (: غرض الشركة بإوجاز)

الجاهزة

-تصن6ع املالبس.
 52 ( رقم) (: عن1ان املقر االجتماعي)

3)ج6ليز) شارع م1الي رش6د شقة ب)

مراكش)-)40000)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: ب1يسرامن) الس6د وفاء)

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):

ب1يسرامن عن1ا ه)ا)) الس6د وفاء)
عمارة)36)الشقة)3)النزاهة اوت مل1ل)

40000)مراكش املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

ب1يسرامن عن1ا ه)ا)) الس6د وفاء)
عمارة)36)الشقة)3)النزاهة اوت مل1ل)

80000)اكادور))املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

التجارية بمراكش))بتاريخ)-)تحت رقم)

.-

797I

دو1ان الخدمات

JNANE SBIT AUTO ECOLE
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

دو1ان الخدمات

شارع محمد الخامس رقم 94 س6دي 

قاسم ، 16000، س6دي قاسم 

املغرب

 JNANE SBIT AUTO ECOLE

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي متجر رقم 

32 مكرر جنان السبيت س6دي 

حجاج واد حصار ت6ط مل6ل الب6ضاء 

- 20000 الدار الب6ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

504243

في) مؤرخ  م1ثق  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (17

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

 JNANE(:(اإلقتضاء)بمختصر تسم6تها

.SBIT AUTO ECOLE
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مدرسة) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

تعل6م الس6اقة.

متجر) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
32)مكرر جنان السبيت س6دي) رقم)

حجاج واد حصار ت6ط مل6ل الب6ضاء)

- 20000)الدار الب6ضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

الدون) صالح  ابراه6م  الس6د 

درهم) (100 بق6مة) حصة  (1.000   :

للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):

الدون) صالح  ابراه6م  الس6د 

عن1ا ه)ا))الدار الب6ضاء)20000)الدار)

الب6ضاء)املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

الدون) صالح  ابراه6م  الس6د 

عن1ا ه)ا))الدار الب6ضاء)20000)الدار)

الب6ضاء)املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 26 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)-.

798I

FISCAL ETUDE MAROC

ABS RECOUVREMENT
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

FISCAL ETUDE MAROC

 Rue(Soumaya(Imm(N°82, 4ème

 etage(App 16 Quartier(Palmier ،

20500، CASABLANCA(MAROC

ABS RECOUVREMENT شركة 

ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي ز قة 

س1م6ة عمارة 82 الطابق الرابع 

الشقة رقم 16 حي پامليي - 20340 

الدارالب6ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 

505069

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (06

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

 ABS (: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.RECOUVREMENT

وكالة) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

للتحص6ل و استخالص الدو1ن.

ز قة) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 

الرابع) الطابق  (82 عمارة) س1م6ة 

 20340 (- پامليي) حي  (16 الشقة رقم)

الدارالب6ضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

الس6د فؤاد غرسا):))1.000)حصة)

بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):

الس6د فؤاد غرسا عن1ا ه)ا))رقم)

84)درب الدال6ة ز قة م1حا او سع6د))

20220)الدارالب6ضاء)املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

الس6د فؤاد غرسا عن1ا ه)ا))رقم)

84)درب الدال6ة ز قة م1حا او سع6د))

20220)الدارالب6ضاء)املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 01 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

و1 16)2021)تحت رقم)780716.

799I

STE DAY FINANCE

HAMID CASH SARL AU
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

STE DAY FINANCE

ساحة الحرية الرقم 13 الطابق 

الثاني الفق6ه بن صالح ، 23200، 

الفق6ه بن صالح املغرب

HAMID CASH SARL AU شركة 

ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي حي الفرح 

اقامة السالم الرقم 18 عمارة س 

س1ق السبت أوالد  مة - 23200 

س1ق السبت أوالد  مة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

219

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2020 23) 1 بر)

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.HAMID CASH SARL AU

) قل) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

األم1ال.

عن1ان املقر االجتماعي):)حي الفرح)

س) عمارة  (18 الرقم) السالم  اقامة 

 23200 (- أوالد  مة) السبت  س1ق 

س1ق السبت أوالد  مة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

حم6د) الطالب  عبدو  الس6د 

درهم) (100 بق6مة) حصة  (1.000   :

للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-
وصفات وم1اطن الشركاء):

حم6د) الطالب  عبدو  الس6د 
بن) عي�سى  س6دي  املركز  عن1ا ه)ا))
علي س1ق السبت أوالد النمة)23200 

س1ق السبت املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
حم6د) الطالب  عبدو  الس6د 
بن) عي�سى  س6دي  املركز  عن1ا ه)ا))
علي س1ق السبت أوالد النمة)23200 

س1ق السبت املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم  (
االبتدائ6ة بس1ق السبت اوالد النمة))
رقم) تحت  (2021 مارس) (17 بتاريخ)

.141

800I

JURIS FISCAL PRECIOUS

رياليز إن
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

JURIS FISCAL PRECIOUS
 BD ZERKTOUNI ETG8 ,14

 N°16 ، 20100، CASABLANCA
MAROC

رياليز إن شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي 3، ز قة 
اوت اورير، ط1، ب1رك1ن، الدار 
الب6ضاء - 20053 الدار الب6ضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
503125

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القا 1ن) (2021 فبراور) (19
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.
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عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
رياليز) (: بمختصر تسم6تها) اإلقتضاء)

إن.

غرض الشركة بإوجاز):)꞉التصم6م)

والخارج6ة) الداخل6ة  والترك6بات 

واألعمال املتن1عة،

الخشب،) من  النجارة  أعمال  (꞉

الصباغة،) األملن16م،) املعدن،)
العزل) الكهرباء،) السباكة،) الجبس،)

املائي وجم6ع األعمال الثا 1ية،

أعمال الدوك1ر الداخلي،

بأ 1اع) املتعلقة  األدوات  جم6ع 

أرض6ات البارك6ه) الخزائن،) األب1اب،)

باألعمال) املتعلقة  امل1اد  وكذلك 

العقارية،

األدوات) كافة  وتصدور  استيراد 

املتعلقة بالنشاط العقاري،

البستنة وتنس6ق) أعمال الطرق،)

الحدائق،

بإنشاء) املتعلقة  العمل6ات  جم6ع 

وح6ازة وتشغ6ل أي شهرة صناع6ة أو)

تجارية،)وكذلك جم6ع املشاركات بأي)

شكل من األشكال في الشركات التي)

تسعى إلى تحق6ق أهداف مماثلة أو)

ذات صلة؛

العمل6ات) جم6ع  وعم1ما،)

أو) املنق1لة  التجارية،) أو  الصناع6ة 

تتعلق) قد  التي  املال6ة  أو  العقارية 

أو) كل6ًا  مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل 

جزئ6ًا بهدف الشركة أو من املحتمل)

أن تسمح بتحق6ق أو تط1ير أنشطة)

الشركة.
ز قة) (،3 (: عن1ان املقر االجتماعي)

الدار) ب1رك1ن،) ط1،) اورير،) اوت 

الب6ضاء) الدار  (20053 (- الب6ضاء)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: عشل1ج) حك6م  الس6د 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):

عن1ا ه)ا)) عشل1ج  حك6م  الس6د 

 10 4)شقة) 44)تجزئة االلفة الطابق)

 20000 االلفة) ال1ئام  واسين  إقامة 

الدار الب6ضاء)املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

عن1ا ه)ا)) عشل1ج  حك6م  الس6د 

 10 4)شقة) 44)تجزئة االلفة الطابق)

 20000 االلفة) ال1ئام  واسين  إقامة 

الدار الب6ضاء)املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 18 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)778603.

801I

املركز الجه1ي لالستثمار لجهة درعة تاف6اللت ملحقة)

ورزازات

 SOCIÉTÉ «WE ARE THE

BEST » SARL AU
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

املركز الجه1ي لالستثمار لجهة درعة 

تاف6اللت ملحقة ورزازات

شارع م1الي رش6د عمارة دادس 

الطابق االول ورزازات، 45000، 

ورزازات املغرب

 SOCIÉTÉ «WE(ARE(THE(BEST

SARL(AU «  شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي عند شركة 

 TRAINING SOLUTION SARL AU
رقم 1 عمارة 47/46 تجزئة املركز 

شارع محمد الخامس  - 45000 

ورزازات املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

11539

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (11

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)
 SOCIÉTÉ »WE ARE THE BEST »

. SARL AU
غرض الشركة بإوجاز):)*)املساومة)

*)البناء)واالشغال املختلفة)
*)ترك6ب النظام السقي بالتنق6ط)
عند شركة) (: .عن1ان املقر االجتماعي)
 TRAINING SOLUTION SARL AU
املركز) تجزئة  (46/47 عمارة) (1 رقم)
 45000 (- ( الخامس) محمد  شارع 

ورزازات املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
((: ( الرح6م) عبد  الهاريم  الس6د 
درهم) (100 بق6مة) حصة  (1.000

للحصة).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):
الرح6م)) عبد  الهاريم  الس6د 
بل1ك ب) (11 ز قة) (61 رقم) عن1ا ه)ا))

حي الفالحة))81000)كلم6م))املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
الرح6م)) عبد  الهاريم  الس6د 
بل1ك ب) (11 ز قة) (61 رقم) عن1ا ه)ا))

حي الفالحة))81000))كلم6م))املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
االبتدائ6ة ب1رزازات))بتاريخ)02)و1 16)

2021)تحت رقم)358.

803I

LABRASS MULTISERVICES SARL

STE EL HMAID FRERES
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

LABRASS MULTISERVICES SARL
رقم 21 شارع االمير م1الي عبد هللا ، 

70000، الع16ن املغرب

STE EL HMAID FRERES  شركة 
ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
وعن1ان مقرها اإلجتماعي حي االمل 

01 رقم 459 الع16ن  - 70000 
الع16ن  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
16397

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2015 وناور) (26
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
 STE EL(:(اإلقتضاء)بمختصر تسم6تها

. HMAID FRERES
التجارة) (: بإوجاز) الشركة  غرض 
ب6ع) (- والتصدور) االستيراد  (- العامة)
وتصن6ع الرخام)-)مسالزمات املكاتب)

...الخ).
عن1ان املقر االجتماعي):)حي االمل)
 70000 (- ( الع16ن) (459 رقم) (01

الع16ن))املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: ( فاتح) الحم6د  الس6د 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
 1.000 (: فاتح) الحم6د  الس6د  (

بق6مة)100)درهم.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وصفات وم1اطن الشركاء):
الس6د الحم6د فاتح عن1ا ه)ا))حي)
الفتح شارع العقاد بدون رقم الع16ن)

70000)الع16ن املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
الس6د الحم6د فاتح عن1ا ه)ا))حي)
الفتح شارع العقاد بدون رقم الع16ن))

70000)الع16ن))املغرب
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باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

وناور) (29 بتاريخ) ( االبتدائ6ة بالع16ن)

2015)تحت رقم)253.

804I

GRAFCO SARL AU

DOMAINE SADIKI SARLAU
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

GRAFCO SARL AU

 N°15 RUE(TELEMCAN

 RESIDENCE(GHITA(MEKNES ،

50000، MEKNES(MAROC

 DOMAINE SADIKI SARLAU

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي الخير رقم 

7 الشقة 2 س6دي ب1زكري - 50000  

مكناس  املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

53327

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (06

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DOMAINE SADIKI SARLAU

غرض الشركة بإوجاز):)الفالحة)

التصدور و اإلستيراد.

عن1ان املقر االجتماعي):)الخير رقم)

7)الشقة)2)س6دي ب1زكري)-)50000  

مكناس))املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: الس6د صدوقي عبدهلل)
حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (
وصفات وم1اطن الشركاء):

الس6د صدوقي عبدهلل عن1ا ه)ا)))
مكناس)50000))مكناس))املغرب).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (
وم1اطن مسيري الشركة:

الس6د صدوقي عبدهلل عن1ا ه)ا)))
مكناس)50000))مكناس))املغرب)

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
ماي) (25 بتاريخ) ( بمكناس) التجارية 

2021)تحت رقم)2550.
805I

CORPORATE AUDIT GROUP

MAKALU
إعالن متعدد القرارات

CORPORATE AUDIT GROUP
445, شارع عبد امل1من، الطابق 
الخامس، رقم 22 ، 20000، 

casablanca maroc
MAKALU «شركة  املساهمة»

وعن1ان مقرها االجتماعي: ز قة 
سم6ة، إقامة شهرزاد 3، الطابق 

الخامس، رقم 22 ، بامليي - 20000 
الدار الب6ضاء املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التق66د في السجل التجاري: 

.371991
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)15)مارس)2021
تم اتخاذ القرارات التال6ة:)

قرار رقم)1.:)الذي ونص على ماولي:)
املصادقة على ب6ع حصص اجتماع6ة)

وقب1ل الشركاء)الجدد
على) ونص  الذي  (:.2 رقم) قرار 
ماولي:)تغ6ير الشكل القا 1ني للشركة)

لتصبح شركة مجه1لة االسم
قرار رقم)3.:)الذي ونص على ماولي:)
تع6ين) و  الشركة  مسير  مهام  إنهاء)
و ذلك ملدة) ( مجلس اإلدارة) أعضاء)
تالت سن1ات تنتهي عند عقد الجمع)
العام الذي س6صادق على حسابات)
 30 بتاريخ) املنته6ة  املال6ة  السنة 
أحمد) الس6د  و1 16)2023):)-)

)مغربي الجنس6ة حامل) مهدي تازي)
 BK رقم) ال1طن6ة  التعريف  لبطاقة 
فهد) الس6د  (-((114203
الجنس6ة،) )مغربي  الب1اب) الحسين 
حامل لبطاقة التعريف ال1طن6ة رقم)
حمزة) الس6د  (-((((A636233
حامل) الجنس6ة،) )مغربي  القباج)
رقم) ال1طن6ة  التعريف  لبطاقة 

  (BK194892
قرار رقم)4.:)الذي ونص على ماولي:)
األسا�سي) القا 1ن  ص6اغة  إعادة 

للشركة
قرار رقم)5.:)الذي ونص على ماولي:)
 AHEC Consulting مكتب) تع6ين 
ممثال بالس6د عز الدون حدو عض1)
(، باملغرب) املحاسبين  الخبراء) ه6ئة 
شارع) (، (455 مقرها بالدار الب6ضاء،)
عبد امل1من،)الطابق الخامس،)مكتب)

24))مراقبا للحسابات
على) ونص  الذي  (:.6 رقم) قرار 
املنعقد) اإلدارة  مجلس  عين  ماولي:)
بتاريخ)15)مارس)2021)الس6د أحمد)
)مغربي الجنس6ة حامل) مهدي تازي)
 BK رقم) ال1طن6ة  التعريف  لبطاقة 
114203)،)كرئيس مدور عام للشركة)

مع جم6ع الصالح6ات
وتبعا لذلك تم تعدول مقتض6ات)

النظام األسا�سي التال6ة:)
بند رقم).:)الذي ونص على ماولي:).
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
 02 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

و1 16)2021)تحت رقم)780900.
807I

FISCAL ETUDE MAROC

CLUB EVENT SPORT
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
إنشاء)فرع تابع للشركة

FISCAL ETUDE MAROC
 Rue(Soumaya(Imm(N°82, 4ème
 etage(App 16 Quartier(Palmier ،
20500، CASABLANCA(MAROC
CLUB EVENT SPORT شركة ذات 
مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي إقامة 

املستقبل ج ش 45 عمارة 396 

رقم 8 س6دي معروف - 20520 

الدارالب6ضاء املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم التق66د في السجل التجاري 

.471541

ال1ح6د) الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في)23)مارس)2021)تقرر إنشاء)

التسم6ة) تحت  ( للشركة) تابع  ( فرع)

أمين) تجزئة  بالعن1ان  الكائن  و  (-

 20520 (- ( س6دي معروف) (47 رقم)

من) املسير  و  املغرب  الدارالب6ضاء)

طرف الس6د)ة))مؤدب أحمد).

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 01 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

و1 16)2021)تحت رقم)780675.

808I

Soft(finances(sarl

ZERHOUNIA
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تع6ين مسير جدود للشركة

Soft(finances(sarl

شارع بئر أ زران عمارة زينب رقم 4 ، 

16000، س6دي قاسم الغرب

ZERHOUNIA  شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي رقم 331 

حي الرياض - 16000 س6دي قاسم 

املغرب.

تع6ين مسير جدود للشركة
رقم التق66د في السجل التجاري 

.26815

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تع6ين) تم  (2021 ماي) (19 في) املؤرخ 

الس6د)ة)) للشركة  جدود  مسير 

الزكاري حاتم كمسير وح6د

تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 25 بتاريخ) ( االبتدائ6ة بس6دي قاسم)

ماي)2021)تحت رقم)142.

809I
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FISCAL ETUDE MAROC

GOLDEN HAND COATING
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

FISCAL ETUDE MAROC
 Rue(Soumaya(Imm(N°82, 4ème
 etage(App 16 Quartier(Palmier ،
20500، CASABLANCA(MAROC
 GOLDEN HAND COATING

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 
الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي ز قة 
س1م6ة عمارة 82 الطابق الرابع 

الشقة رقم 16 حي پامليي - 20340 
الدارالب6ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
505013

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (28
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.GOLDEN HAND COATING
أعمال) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

متن1عة في مجال البناء.
ز قة) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
الرابع) الطابق  (82 عمارة) س1م6ة 
 20340 (- پامليي) حي  (16 الشقة رقم)

الدارالب6ضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: الس6د هشام جم1�سي)

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):

الس6د هشام جم1�سي عن1ا ه)ا))

ب1سك1رة) مسع1د  س6دي  اوالد 

الدارالب6ضاء) (27182 الن1اصر)

املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

الس6د هشام جم1�سي عن1ا ه)ا))

ب1سك1رة) مسع1د  س6دي  اوالد 

الدارالب6ضاء) (27182 الن1اصر)

املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 01 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

و1 16)2021)تحت رقم)780598.

810I

EFFICACITE

nadah
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

حل شركة

EFFICACITE

201 عمارة امعمر شارع الزرقط1ني 

 TAOURIRT ،60800 ، الحي القدوم

MAROC

nadah شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة)في ط1ر التصف6ة)

 hay  وعن1ان مقرها اإلجتماعي

 jdid59 bd(la(résistance  - 65800

.taourirt maroc

حل شركة
رقم التق66د في السجل التجاري 

.527

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) (2021 10)مارس) املؤرخ في)

املحدودة) املسؤول6ة  ذات  شركة 

 100.000 رأسمالها) مبلغ  ( (nadah

 hay((درهم وعن1ان مقرها اإلجتماعي

 jdid59(bd(la(résistance((-(65800

 cloture (: taourirt maroc) ت6جة ل)

. et(liquidation

 bd  59 و حدد مقر التصف6ة ب)

 la( resistance( hay( jdid( ( -( 65800

 .taourirt maroc

و عين:

  nadah( ( noureddine الس6د)ة))

 bd( la( resistance  59 عن1ا ه)ا)) و 

 hay(jdid((65800(taourirt( (maroc

كمصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخ1لة  الصالح6ات  على 

و) العق1د  تبل6غ  محل  و  املخابرة 

ال1ثائق املتعلقة بالتصف6ة):)-

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

االبتدائ6ة بتاوريرت))بتاريخ)22)مارس)

2021)تحت رقم)51/2021.

811I

JAFARABOUDI SARL

FARAH 1 LINA TRANS
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

JAFARABOUDI SARL

دوار الس1احل س1ع التالتاء الغرب 

، 14020، س1ق االربعاء الغرب 

املغرب

FARAH 1 LINA(TRANS شركة 

ذات املسؤول6ة املحدودة

 CITE وعن1ان مقرها اإلجتماعي

 HIND(GRP(BATHAA(N874  SEA

14020 س1ق االربعاء الغرب املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 

رقم التق66د في السجل التجاري : 

268117

في) مؤرخ  م1ثق  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القا 1ن) (2020 دجنبر) (02

املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

 FARAH(:(اإلقتضاء)بمختصر تسم6تها

.1 LINA TRANS

(: بإوجاز) الشركة  غرض 

.TRANSPORT PERSONNEL

 CITE (: االجتماعي) املقر  عن1ان 

 HIND GRP BATHAA N874  SEA

14020)س1ق االربعاء)الغرب املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 ABDELILAH JEDDI الس6د)

درهم) (100 بق6مة) حصة  (:  1.000

للحصة).

 ABDELILAH JEDDI : الس6د) (

1000)بق6مة)100)درهم.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وصفات وم1اطن الشركاء):

 ABDELILAH JEDDI الس6د)
س1ق) (14020  1000 عن1ا ه)ا))

االربعاء)الغرب املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

 ABDELILAH JEDDI الس6د)
س1ق) (14020 س.أ.غ) عن1ا ه)ا))

االربعاء)الغرب املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

الغرب)) االربعاء) بس1ق  االبتدائ6ة 

رقم) تحت  (2021 دجنبر) (02 بتاريخ)

.538

812I

SAGASUD

BOUZALIM TRANS DRIVER
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
ت1س6ع نشاط الشركة)

SAGASUD

شارع االمير م1الي عبد هللا رقم 23 

 LAAYOUNE، 70000، الع16ن

LAAYOUNE املغرب

 BOUZALIM TRANS DRIVER

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها االجتماعي شارع االمير 

م1الي عبد هللا ساحة الحرية رقم 

04 الع16ن - 70000 الع16ن املغرب.

ت1س6ع نشاط الشركة
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رقم التق66د في السجل التجاري -.
ال1ح6د) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت) (2021 و1 16) (01 في) املؤرخ 
نشاط) إلى  التال6ة  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):
الغير) لحساب  االشخاص   قل 
البضائع) ، قل  الخاص) للحساب  و 
لحساب الغير و للحساب الخاص،كل)
داخل) س1اء) بالنقل  وتعلق  نشاط 

املغرب اوخارجه.
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم  (
و1 16) (02 بتاريخ) ( االبتدائ6ة بالع16ن)

2021)تحت رقم)1675/2021.

813I

HORICOM

TIGHALIMINE
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

HORICOM
21AV(HASSAN(II(APPT(N°4 VN-
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
TIGHALIMINE شركة ذات 

مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 
ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي محل رقم 
99 رياض ويسالن 2 قطعة ص - 

50000 مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
53393

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (30
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TIGHALIMINE

اإلنعاش) (: غرض الشركة بإوجاز)
العقاري

أشغال البناء)املختلفة

التجارة.

محل) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
2)قطعة ص) رياض ويسالن) (99 رقم)

- 50000)مكناس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):

العربي) محمد  حاج16ي  الس6د 
الشطر) (2 ويسالن) رياض  عن1ا ه)ا))

50000)مكناس) 69)ويسالن) ص رقم)

املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

العربي) محمد  حاج16ي  الس6د 
الشطر) (2 ويسالن) رياض  عن1ا ه)ا))

50000)مكناس) 69)ويسالن) ص رقم)

املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (28 بتاريخ) ( بمكناس) التجارية 

2021)تحت رقم)2652.

814I

ال1كالة العامة للخدمات

SOFYA WOMEN›S CENTER
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

ال1كالة العامة للخدمات

ساحة العدالة ، 93100، الفن6دق 

املغرب

 SOFYA WOMEN›S CENTER

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي طنجة 

البال6ة ز قة 105 تجزئة البحر 

االب6ض املت1سط 970 الطابق 

السفلي رقم 2  - 90000 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
116913

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (26
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
 SOFYA(:(اإلقتضاء)بمختصر تسم6تها

.WOMEN’S CENTER
مركز) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

النسائي للتجم6ل.
طنجة) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
البحر) تجزئة  (105 ز قة) البال6ة 
الطابق) (970 املت1سط) االب6ض 
طنجة) (90000  -   2 رقم) السفلي 

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
القندو�سي) ص1ف6ا  الس6دة 
درهم) (100 بق6مة) حصة  (1.000   :

للحصة).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):
القندو�سي) ص1ف6ا  الس6دة 
عن1ا ه)ا))حي االمير عبد املج6د جدة)
 22231 السع1دوة) العرب6ة  اململكة 

جدة السع1دوة.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
القندو�سي) ص1ف6ا  الس6دة 
عن1ا ه)ا))حي االمير عبد املج6د جدة)
 22231 السع1دوة) العرب6ة  اململكة 

جدة السع1دوة
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
ماي) (31 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)5024.

815I

MAITRE ALAOUI ISMAILI HICHAM

RISE DEVELOPMENT
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

 MAITRE ALAOUI ISMAILI

HICHAM

 Angle(Avenue(TanTan(et(Bd

   Abou(Al(Wakt  Khalaf(Résidence

  Annour,  Imm  2, Etg  4, Appt

 n°401, Quartier(Bourgogne, . ،

20040، Casablanca(Maroc

RISE DEVELOPMENT شركة ذات 

مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي 66 شارع 

عبد اللط6ف ابن قدور، طريق 

مسدود الريف ، حي راسين - 20100 

الدارالب6ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

505213

في) مؤرخ  م1ثق  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (10

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

 RISE (: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DEVELOPMENT

اإلنعاش) (: غرض الشركة بإوجاز)

العقاري.

66)شارع) عن1ان املقر االجتماعي):)

طريق) قدور،) ابن  اللط6ف  عبد 

مسدود الريف)،)حي راسين)-)20100 

الدارالب6ضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 200.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
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الس6دة مل6كة الصالحي):))1.000 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

 800 ( (: الصالحي) د 6ا  الس6دة 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

 200 ( (: الصقلي) محمد  الس6د 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):

الس6دة مل6كة الصالحي عن1ا ه)ا))
الف1 د) ز قة  (82 و1سف) تجزئة 

20170)الدارالب6ضاء)املغرب.

عن1ا ه)ا)) الصالحي  د 6ا  الس6دة 

 3 رقم) ف6ال  داوليز،) تجزئة  أ فا،)

20170)الدارالب6ضاء)املغرب.

الس6د محمد الصقلي عن1ا ه)ا))

 3 رقم) ف6ال  داوليز،) تجزئة  أ فا،)

20170)الدارالب6ضاء)املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

الس6دة مل6كة الصالحي عن1ا ه)ا))
الف1 د) ز قة  (82 و1سف) تجزئة 

20170)الدارالب6ضاء)املغرب

عن1ا ه)ا)) الصالحي  د 6ا  الس6دة 

 3 رقم) ف6ال  داوليز،) تجزئة  أ فا،)

20170)الدارالب6ضاء)املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 02 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

و1 16)2021)تحت رقم)780823.

816I

CABINET EL KHALIFA

 TEXTILES MODERNES
SA.R.L

شركة ذات املسؤول6ة املحدودة
حل شركة

CABINET EL KHALIFA

43 - ز قة طه حسين ، 20100، 

الدار الب6ضاء املغرب

 TEXTILES MODERNES SA.R.L

شركة ذات املسؤول6ة املحدودة)في 

ط1ر التصف6ة)

وعن1ان مقرها اإلجتماعي شارع 

ام6ل بروني  - 20100 الدار الب6ضاء 

املغرب .

حل شركة
رقم التق66د في السجل التجاري 

.45455

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) (2021 ماي) (18 في) املؤرخ 

املحدودة) املسؤول6ة  ذات  شركة 

  TEXTILES MODERNES SA.R.L

درهم) (100.000 رأسمالها) مبلغ 

وعن1ان مقرها اإلجتماعي شارع ام6ل)

بروني))-)20100)الدار الب6ضاء)املغرب))

 ت6جة ل):)تحق6ق غرض الشركة).

ز قة)) ب  التصف6ة  مقر  حدد  و 

20300)الدار الب6ضاء) (- ( ام6ل بروني)

املغرب).)

و عين:

و) برادة  ( أمين) محمد  الس6د)ة))

اقامة) غا دي  شارع  (45 عن1ا ه)ا))

ال6منى) (3 الطابق) م  عمارة  واسمين 

الب6ضاء) الدار  (20380 ( املعاريف)

املغرب كمصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخ1لة  الصالح6ات  على 

و) العق1د  تبل6غ  محل  و  املخابرة 

ال1ثائق املتعلقة بالتصف6ة):)-

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 02 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

و1 16)2021)تحت رقم)780874.

817I

CABINET EL KHALIFA

TEXMOD S.A.R.L
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

حل شركة

CABINET EL KHALIFA

43 - ز قة طه حسين ، 20100، 

الدار الب6ضاء املغرب

TEXMOD S.A.R.L شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة)في ط1ر 

التصف6ة)

وعن1ان مقرها اإلجتماعي ز قة 

ام6ل بروني - 20100 الدار الب6ضاء 

املغرب.

حل شركة
رقم التق66د في السجل التجاري 

.38425
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2021 ماي) (18 في) املؤرخ 
املحدودة) املسؤول6ة  ذات  شركة 
مبلغ رأسمالها) ( (TEXMOD S.A.R.L
مقرها) وعن1ان  درهم  (100.000
اإلجتماعي ز قة ام6ل بروني)-)20100 
(: ل) املغرب  ت6جة  الب6ضاء) الدار 

تحق6ق غرض الشركة..
ز قة) ب  التصف6ة  مقر  حدد  و 
الدار الب6ضاء) (20100 (- ام6ل بروني)

املغرب.)
و عين:

و) برادة  ( أمين) محمد  الس6د)ة))
اقامة) غا دي  شارع  (45 عن1ا ه)ا))
ال6منى) (3 الطابق) م  عمارة  واسمين 
الب6ضاء) الدار  (20380 ( املعاريف)

املغرب كمصفي))ة))للشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند  (
املخ1لة) الصالح6ات  على  املفروضة 
تبل6غ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العق1د و ال1ثائق املتعلقة بالتصف6ة)

- :
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
 02 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

و1 16)2021)تحت رقم)780873.

818I

CABINET EL KHALIFA

 SOCIETE MAROCAINE
 D’IMPRESSION ET DE

TENTURE   S.A
شركة املساهمة

قفل التصف6ة

CABINET EL KHALIFA
43 - ز قة طه حسين ، 20100، 

الدار الب6ضاء املغرب
 SOCIETE MAROCAINE
 D’IMPRESSION ET DE

TENTURE   S.A شركة املساهمة
وعن1ان مقرها اإلجتماعي : 48 ز قة 
ستراسب1رغ 48 ز قة ستراسب1رغ 

20250 الدار الب6ضاء املغرب.

قفل التصف6ة

رقم التق66د في السجل التجاري : 

.29875

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر) (2021 ماي) (18 في) املؤرخ 

 SOCIETE MAROCAINE حل)

   D’IMPRESSION ET DE TENTURE

شركة املساهمة مبلغ رأسمالها) (S.A

مقرها) وعن1ان  درهم  (2.400.000

ستراسب1رغ) ز قة  (48 اإلجتماعي)

الدار) (20250 ز قة ستراسب1رغ) (48

لتحق6ق) املغرب  ت6جة  الب6ضاء)

غرض الشركة.

و عين:

و) برادة  ( امين) محمد  الس6د)ة))

اقامة) غا دي  شارع  (45 عن1ا ه)ا))

ال6منى) (3 الطابق) م  عمارة  واسمين 

الب6ضاء) الدار  (20380 ( املعاريف)

املغرب كمصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمع6ة الختام6ة)

ز قة) (48 وفي) (2021 ماي) (18 بتاريخ)

ستراسب1رغ) ز قة  (48 ستراسب1رغ)

20250)الدار الب6ضاء)املغرب.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 02 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

و1 16)2021)تحت رقم)748706.

819I

CABINET EL KHALIFA

BEAUTIS S.A.R.L

شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

قفل التصف6ة

CABINET EL KHALIFA

43 - ز قة طه حسين ، 20100، 

الدار الب6ضاء املغرب

BEAUTIS S.A.R.L شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي : 48 ز قة 

ستراسب1رغ 48 ز قة ستراسب1رغ 

20250 الدار الب6ضاء املغرب.
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قفل التصف6ة
رقم التق66د في السجل التجاري : 

.116859

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) (2021 ماي) (18 في) املؤرخ 

ذات) شركة  (BEAUTIS S.A.R.L

رأسمالها) مبلغ  املحدودة  املسؤول6ة 

مقرها) وعن1ان  درهم  (100.000
ستراسب1رغ) ز قة  (48 اإلجتماعي)
الدار) (20250 ز قة ستراسب1رغ) (48

لتحق6ق) املغرب  ت6جة  الب6ضاء)

غرض الشركة..

و عين:

و) ( برادة) ( االله) عبد  الس6د)ة))

 22 رقم) منظرو ا  تجزئة  عن1ا ه)ا))

الدار) ( (20150 ( ( معروف) س6دي 

الب6ضاء)املغرب كمصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمع6ة الختام6ة)
ز قة) (48 وفي) (2021 ماي) (18 بتاريخ)
ستراسب1رغ) ز قة  (48 ستراسب1رغ)

20250)الدار الب6ضاء)املغرب.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 02 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

و1 16)2021)تحت رقم)787576.

820I

بغط6طي عبد الرحمان

TRV شركة هو ا لي
شركة مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

بغط6طي عبد الرحمان
ز قة ب1عب6د السلماني الفدس  2   

P2   خريبكة ، 25000، خريبكة 

امللكة املغرب6ة

شركة ه1 ا لي TRV  شركة مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي رقم 756 

حى الف1سفاط ب1لن1ا ر خريبكة - 

25000 خريبكة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 

7083

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (04

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

شركة) (: بمختصر تسم6تها) اإلقتضاء)

مسؤول6ة) شركة  ( (TRV لي) ا  ه1 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د.

ولة) مقا  (: بإوجاز) الشركة  غرض 

البناء)املتن1ع.

عن1ان املقر االجتماعي):)رقم)756 

(- خريبكة) ر  ب1لن1ا  الف1سفاط  حى 

25000)خريبكة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: سع6د) لي  ه1ا  الس6د 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):

عن1ا ه)ا)) سع6د  لي  ه1ا  الس6د 

ر) ب1لن1ا  الف1سفاط  حى  ( (1130

خريبكة)25000)خريبكة املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

عن1ا ه)ا)) سع6د  لي  ه1ا  الس6د 

ر) ب1لن1ا  الف1سفاط  حى  ( (1130

خريبكة)25000)خريبكة املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

01)و1 16) االبتدائ6ة بخريبكة))بتاريخ)

2021)تحت رقم)260.

821I

STE FIDUCIAIRE JBILOU LEYLA SARL

FISH.MED.BERKATI
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تح1يل املقر االجتماعي للشركة

 STE FIDUCIAIRE JBILOU LEYLA

SARL

 AVENUE OMAR IBN

 ABDELAZIZ ENTRE SOL N°03

 IMMEUBLE(ABRAJ(DOUBAI ،

92000، LARACHE(MAROC

FISH.MED.BERKATI شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي 12 تجزئة 

شعبان طريق الرباط-طنجة الطابق 

الرابع  - 92000 العرائش املغرب.

تح1يل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التق66د في السجل التجاري 

.5179

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تح1يل)) ( تم) (2021 ماي) (20 املؤرخ في)

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

الرباط- طريق  شعبان  تجزئة  (12»

 92000 (- ( الرابع) الطابق  طنجة 

العرائش املغرب»)إلى)«تجزئة شعبان)

(**715-10** الرباط-طنجة) طريق 

الطابق الرابع شقة رقم)13 - 92000 

العرائش))املغرب».

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

االبتدائ6ة بالعرائش))بتاريخ)02)و1 16)

2021)تحت رقم)392/2021.

822I

مكتب ب1العلف و مكاوي

«جيسكراب موروكو» 

»GESCRAP MOROCCO«
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

مكتب ب1العلف و مكاوي

 Forum(Bab(Abdelaziz(Forum

 Bab(Abdelaziz، 20020،

Casablanca املغرب

 GESCRAP» «1جيسكراب م1روك»

MOROCCO» شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي مركز 
األعمال حك6مي، 26، شارع مرس 
السلطان، الشقة 3، الطابق 1، 

الدارالب6ضاء - 20006 الدارالب6ضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 
املحدودة 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
502571

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (20
املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)
 GESCRAP» م1روك1») «جيسكراب 

.»MOROCCO
جم6ع) (: بإوجاز) الشركة  غرض 
وتصن6ف) وجمع  التق66م  عمل6ات 
الحدودوة) وغير  الحدودوة  النفاوات 
تدويرها) وإعادة  ت1زيعها  بهدف 
وإنشائها وح6ازتها وتأجيرها والتس6ير)

الحر وأي تجارة.
مركز) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
مرس) شارع  (،26 حك6مي،) األعمال 
(،1 الطابق) (،3 الشقة) السلطان،)
20006)الدارالب6ضاء) الدارالب6ضاء)-)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
من) ابتداء) سنة  (99 (: الشركة)
التجاري) السجل  في  التق66د  تاريخ 

بالدارالب6ضاء)سنة).
الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

30.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:
ديسارولل1) جيسكراب  الشركة 
  GESCRAP DESARROLLO S.L  :
299)حصة بق6مة)100)درهم للحصة)
ألبيرت1 ف6السك1) الس6د إغناس16 
 Monsieur IGNACIO إوبا يز)
 ALBERTO VELASCO IBANEZ :  1

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):
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ديسارولل1) جيسكراب  الشركة 
  GESCRAP DESARROLLO S.L
 C/ Chávarri, s/n - Zona((عن1ا ه)ا
  Industrial-poligono,( siderurgico

48910)سيستاو اسبا 6ا.
ألبيرت1 ف6السك1) الس6د إغناس16 
 Monsieur IGNACIO إوبا يز)
 ALBERTO VELASCO IBANEZ
 C/ Chávarri, s/n - Zona((عن1ا ه)ا
 Industrial-poligono,(siderurgico,
edificio(REIMASA(48910)سيستاو)

اسبا 6ا.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
الس6د تم تع6ين الس6د إغناس16)
 Monsieur إوبا يز) ف6السك1  ألبيرت1 
 IGNACIO ALBERTO VELASCO
ملدة) للشركة  أول  كمسير  (IBANEZ
 C/ Chávarri,((غير محدودة عن1ا ه)ا
 s/n( -( Zona( Industrial-poligono,
 siderurgico,( edificio( REIMASA

48910)سيستاو اسبا 6ا
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
 10 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)777793.

823I

Soft(finances(sarl

ZERHOUNIA
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تف1يت حصص

Soft(finances(sarl
شارع بئر أ زران عمارة زينب رقم 4 ، 

16000، س6دي قاسم الغرب
ZERHOUNIA شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة
وعن1ان مقرها اإلجتماعي رقم 331 
حي الرياض - 16000 س6دي قاسم 

املغرب.
تف1يت حصص

رقم التق66د في السجل التجاري 
.26815

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2021 ماي) (19 في) املؤرخ 

املصادقة على):

تف1يت الس6د))ة))أحمد بن الش6خ)
500)حصة اجتماع6ة من أصل)500 
حصة لفائدة))الس6د))ة))عالء)الزكاري)

بتاريخ)19)ماي)2021.
ابن) و1سف  )ة)) الس6د) تف1يت 
من) اجتماع6ة  حصة  (250 زروال)
)ة))) الس6د) ( 250)حصة لفائدة) أصل)

حاتم))الزكاري بتاريخ)19)ماي)2021.
تف1يت الس6د))ة))علي ابن زروال)
أصل) من  اجتماع6ة  حصة  (250
250)حصة لفائدة))الس6د))ة)))حاتم))

الزكاري بتاريخ)19)ماي)2021.
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم  (
 25 بتاريخ) ( االبتدائ6ة بس6دي قاسم)

ماي)2021)تحت رقم)142.

824I

MARCHICA CONSEIL

LABORATOIRES T&W
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

MARCHICA CONSEIL
44 ، شارع ط1ك16، الطابق 1، شقة 

1، الناظ1ر. ، 62000، الناظ1ر 
املغرب

LABORATOIRES(T&W  شركة 
ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
وعن1ان مقرها اإلجتماعي حي اوالد 
لحسن  ،رقم 9 ،االطابق االول، 
الشقة 1 ،الناظ1رر. - 62020 

الناظ1ر املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
22215

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (23
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

. LABORATOIRES(T&W
غرض الشركة بإوجاز):)التصدور و)

االستيراد.
:)حي اوالد) عن1ان املقر االجتماعي)
االول،) ،االطابق  (9 ،رقم) ( لحسن)
 62020 (- ،الناظ1رر.) (1 الشقة)

الناظ1ر املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: بسكة) وفاء) الس6دة 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):
الس6دة وفاء)بسكة عن1ا ه)ا))حي)
،ازغنغان) (29 ،رقم) اج1اهرة السفلى)

،الناظ1ر)62652)الناظ1ر املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
الس6دة وفاء)بسكة عن1ا ه)ا))حي)
،ازغنغان) (29 ،رقم) اج1اهرة السفلى)

،الناظ1ر)62652)الناظ1ر املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
ماي) (27 بتاريخ) ( االبتدائ6ة بالناض1ر)

2021)تحت رقم)1089.
825I

JURISMAG SARL

C4T S.A
تأسيس شركة املساهمة

JURISMAG SARL
 5Rue(Pléiades, Résidence

 Imrane,(En face école primaire
 Abdelmoumen(, Appt(N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،
Casablanca Maroc

C4T S.A «شركة املساهمة» 
وعن1ان مقرها االجتماعي: املكتب 

 ،  PLASTIMA رقم 01، بناوة
املنطقة 01، ز قة املعدن، الطريق 
الساحلي رقم 111، كلم 11، عين 
السبع -، 20000 الدار الب6ضاء 

املغرب

إعالن عن تأسيس « شركة 
املساهمة»

رقم التق66د في السجل التجاري 
.504415

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (11
األسا�سي لشركة املساهمة باملميزات)

التال6ة:
شكل الشركة):)شركة املساهمة).

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
 C4T (: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.S.A
تعمل) (: بإوجاز) الشركة  غرض 
املحافظ) إدارة  و  تس6ير  في  الشركة 

املال6ة..
املكتب) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
رقم)01،)بناوة)PLASTIMA))،)املنطقة)
الطريق الساحلي) ز قة املعدن،) (،01
(- السبع) عين  (،11 كلم) (،111 رقم)

20000)الدار الب6ضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة:)99)سنة.
الشركة) رأسمال  ويبلغ 

353.600.000)درهم،
مقسم كالتالي:

((: السقاط) محسين  الس6د 
درهم) (100 بق6مة) حصة  (848.640

للحصة).
 848.640 ( (: الس6د علي السقاط)

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
((: السقاط) و1سف  الس6د 
درهم) (100 بق6مة) حصة  (848.640

للحصة).
((: السقاط) حسناء) الس6دة 
درهم) (100 بق6مة) حصة  (495.040

للحصة).
((: جل1ن) بن  نع6مة  الس6دة 
درهم) (100 بق6مة) حصة  (495.040

للحصة).
مجلس) أعضاء) أو  املتصرف1ن 

الرقابة:)
السقاط) محسين  الس6د 
بصفته)ا))رئيس مدور عام عن1ا ه)ا))
20000)الدار الب6ضاء) الدار الب6ضاء)

املغرب
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بصفته)ا)) السقاط  علي  الس6د 

الب6ضاء) الدار  عن1ا ه)ا)) متصرف 

20000)الدار الب6ضاء)املغرب

الس6د و1سف السقاط بصفته)ا))

الب6ضاء) الدار  عن1ا ه)ا)) متصرف 

20000)الدار الب6ضاء)املغرب

السقاط) حسناء) الس6دة 

الدار) متصرف عن1ا ه)ا)) بصفته)ا))

الب6ضاء) الدار  (20000 الب6ضاء)

املغرب

مراقب أو مراقبي الحسابات):

)ا)بصفته مراقب) (BDO الشركة)

الب6ضاء) الدار  عن1ا ه)ا)) حسابات 

20000)الدار الب6ضاء)املغرب

األسا�سي) النظام  مقتض6ات 

ت1زيع) و  االحت6اطي  بتك1ين  املتعلقة 

األرباح):

النظام) في  عليها  منص1ص 

األسا�سي للشركة.

املنص1ص) الخاصة  .اإلمت6ازات 

عليها لكل شخص):

األسا�سي) النظام  إلى  الرج1ع 

للشركة..
بقب1ل) متعلقة  مقتض6ات 

تف1يت) لهم  املخ1ل  األشخاص 
األسهم وتع6ين جهاز الشركة املخ1ل)

له البث في طلبات القب1ل):

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 27 بتاريخ) الب6ضاء) بالدار  التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)780125.

826I

ائتما 6ة املحاسبة والقا 1 6ة والضريب6ة سك6نة

BINGOTRANS
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

ائتما 6ة املحاسبة والقا 1 6ة 

والضريب6ة سك6نة

153 ز قة ابن خزيمة ، 90000، 

طنجة املغرب

BINGOTRANS شركة ذات 

مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي شارع  
اململكة العرب6ة السع1دوة الدور 
الثالث N 20 - 90000 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
116765

في) مؤرخ  م1ثق  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (17
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BINGOTRANS
النقل) (: بإوجاز) الشركة  غرض 
للبضائع ال تصحبها) والدولي  ال1طني 

بس6ارة على الطريق.
شارع)) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
الدور) السع1دوة  العرب6ة  اململكة 
الثالث)N 20 - 90000)طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
الس6د عبد الرح6م بنعالل):))100 

حصة بق6مة)1.000)درهم للحصة).
الس6د عبد الرح6م بنعالل):)100 

بق6مة)1.000)درهم.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وصفات وم1اطن الشركاء):
بنعالل) الرح6م  عبد  الس6د 
عن1ا ه)ا))مجمع ل1ت الخير)2)ب ل1ت)
 90000  3 رقم) األول  الطابق  (207

طنجة املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
بنعالل) الرح6م  عبد  الس6د 
عن1ا ه)ا))مجمع ل1ت الخير)2)ب ل1ت)
 90000  3 رقم) األول  الطابق  (207

طنجة املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (26 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)116765.

827I

fidulimar

G.R.T.C
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

fidulimar

 N°22 RUE(TAZA(HAY  EL

 HASSANY(KASSTOR ، 45000،

OUARZAZATE MAROC

G.R.T.C  شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي دوار اغرم 

املشان اكن16ن - 45300 تنغير 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

1643

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (03

املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

. G.R.T.C

:)مقاول في) غرض الشركة بإوجاز)

البناء)و االشغال املختلفة

مقاول في عمل6ات الغرس و اصالح)

الفضاءات الخضراء

تثب6ت) خدمات  تس6ير  في  مقاول 

ا ظمة السقي بالتنق6ط.

دوار) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 

45300)تنغير) اغرم املشان اكن16ن)-)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 250 ( (: ( ب1ام6ت) حسن  الس6د 
حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

الس6د حسن اخلف):))250)حصة)
بق6مة)100)درهم للحصة).

 250 ( (: و1سف) بن  ودور  الس6د 
حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

الس6د عمر اوت))ب1ح):))250)حصة)
بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-
وصفات وم1اطن الشركاء):

عن1ا ه)ا))) ( الس6د حسن ب1ام6ت)
اغرم املشان)45300)تنغير املغرب.

عن1ا ه)ا))) اخلف  حسن  الس6د 
اغرم املشان)45300)تنغير املغرب.

الس6د ودور بن و1سف عن1ا ه)ا)))
اغرم املشان)45300)تنغير املغرب.

ب1ح عن1ا ه)ا))) ( اوت) الس6د عمر 
اغرم املشان)45300)تنغير املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (
وم1اطن مسيري الشركة:

عن1ا ه)ا))) ( الس6د حسن ب1ام6ت)
اغرم املشان)45300)تنغير املغرب

ب1ح عن1ا ه)ا))) ( اوت) الس6د عمر 
اغرم املشان)45300)تنغير املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
ماي) (31 بتاريخ) ( بتنغير) االبتدائ6ة 

2021)تحت رقم)-.

828I

DITRALOG

MARINA MANAR TOWN
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

TOWN 48
47 شارع اللة واق1ت الطابق 

الخامس الدار الب6ضاء ، 20000، 
casablanca maroc

 MARINA MANAR TOWN
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
وعن1ان مقرها اإلجتماعي 256 شارع 
الزرقط1ني الطابق 9 رقم 92 الدار 
الب6ضاء - 20000 الدار الب6ضاء 

املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

391161

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القا 1ن) (2017 دجنبر) (13

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MARINA MANAR TOWN

منعش) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

عقاري.

 256 (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
 92 رقم) (9 شارع الزرقط1ني الطابق)

الدار الب6ضاء)-)20000)الدار الب6ضاء)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: اوعلي) عادل  الس6د 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):

عن1ا ه)ا)) اوعلي  عادل  الس6د 
25)ز قة ابن حمديس ب1رك1ن الدار)

الب6ضاء) الدار  (20000 الب6ضاء)

املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

عن1ا ه)ا)) اوعلي  عادل  الس6د 
25)ز قة ابن حمديس ب1رك1ن الدار)

الب6ضاء)20000)الدار الب6ضاء)الدار)

الب6ضاء

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 19 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

دجنبر)2017)تحت رقم)00652138.

829I

financial(coach

ste irregation adnani sarl
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تف1يت حصص

financial(coach
اقامة عاودة الطابق الثالث رقم 

12 ز قة اسفي ، 50000، مكناس 
املغرب

ste(irregation(adnani(sarl شركة 
ذات املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي دوار اوت 
علي اوت لحسن اشع6ب جماعة 

لقصير  الحاجب  50000 الحاجب 
املغرب.

تف1يت حصص
رقم التق66د في السجل التجاري 

.51453
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2021 ماي) (05 في) املؤرخ 

املصادقة على):
خدوجة براس) )ة)) تف1يت الس6د)
450)حصة اجتماع6ة من أصل)900 
حصة لفائدة))الس6د))ة))عبد الغاني)

ف1زي بتاريخ)05)ماي)2021.
القا 1ني) اإلوداع  تم  (
بمكناس)) التجارية  باملحكمة 
رقم) تحت  (2021 ماي) (21 بتاريخ)

.404111121006507

830I

business center network

ABYAD
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

حل شركة

business center network
 RUE SEBTA RESIDENCE RAMI 7

 7 RUE(SEBTA(RESIDENCE
 RAMI، 20400، CASABLANCA

MAROC
ABYAD شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة)في ط1ر التصف6ة)
 N° 3 rue وعن1ان مقرها اإلجتماعي
 bab(el(mansour(port(d›anfa 1er
 etage(Bur(N° 3, Casablanca   -

.20400 Casablanca(Maroc

حل شركة
رقم التق66د في السجل التجاري 

.355645
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2019)تقرر حل) 15)غشت) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤول6ة  ذات  شركة 
 100.000 رأسمالها) مبلغ  ( (ABYAD
 N° اإلجتماعي) درهم وعن1ان مقرها 
 3(rue(bab(el(mansour(port(d’anfa
 1er etage Bur N° 3, Casablanca   -
Casablanca Maroc 20400) ت6جة)
ل):))فشل املشروع  ت6جة للمنافسة).

 N° 3 rue(و حدد مقر التصف6ة ب
 bab( el(mansour( port( d’anfa( 1er
 etage Bur N° 3, Casablanca   -

 .20400 casablanca Maroc
و عين:

و) (hamza( ( mozher الس6د)ة))
 N°(5(rue(ahmed(naciri(et((عن1ا ه)ا
 4(qu(palmier((20400(casablanca

maroc)كمصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخ1لة  الصالح6ات  على 
و) العق1د  تبل6غ  محل  و  املخابرة 

ال1ثائق املتعلقة بالتصف6ة):)-
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
 22 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

أبريل)2021)تحت رقم)775517.

831I

business center network

la pause comm
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

حل شركة

business center network
 RUE SEBTA RESIDENCE RAMI 7

 7 RUE(SEBTA(RESIDENCE
 RAMI، 20400، CASABLANCA

MAROC
la pause comm شركة ذات 
املسؤول6ة املحدودة)في ط1ر 

التصف6ة)
 bd(anfa وعن1ان مقرها اإلجتماعي
 residence(azur(N° 131 bur(N°

.11B  - 20400 casablanca(maroc

حل شركة
رقم التق66د في السجل التجاري 

.428211

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

2020)تقرر حل) 19)فبراور) املؤرخ في)

املحدودة) املسؤول6ة  ذات  شركة 

رأسمالها) مبلغ  ( (la pause comm

مقرها) وعن1ان  درهم  (100.000

 bd(anfa(residence(azur(اإلجتماعي

 N° 131 bur N° 11B  - 20400

casablanca maroc) ت6جة ل):)فشل)

املشروع.

 bd(anfa(و حدد مقر التصف6ة ب

 residence( azur( N°( 131( bur( N°

 .11B  - 20400 casablanca maroc

و عين:

و) (ayoub( ( el( alami الس6د)ة))

 douar(laamamra(ouled((عن1ا ه)ا

 saleh 20000 casablanca maroc

كمصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخ1لة  الصالح6ات  على 

و) العق1د  تبل6غ  محل  و  املخابرة 

ال1ثائق املتعلقة بالتصف6ة):)-

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 22 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

أبريل)2021)تحت رقم)775523.

832I

STE TRAFISCO

SAHEL MAZAGAN
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

STE TRAFISCO

شارع عبدهللا ابن الزبير م1يلحا 

الجدودة 273 ، 24000، الجدودة 

املغرب

SAHEL MAZAGAN شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي 96  شارع 

آ فا الطابق التاسع الشقة رقم 91 

اقامة الرب6ع آ فا .الدارالب6ضاء - 

20000 الدارالب6ضاء املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 
املحدودة 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
505277

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (20
املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
 SAHEL(:(اإلقتضاء)بمختصر تسم6تها

.MAZAGAN
االنعاش) (: غرض الشركة بإوجاز)

العقاري)
تجهيز وب6ع االرا�سي.

عن1ان املقر االجتماعي):)96))شارع)
 91 آ فا الطابق التاسع الشقة رقم)
(- .الدارالب6ضاء) آ فا) الرب6ع  اقامة 

20000)الدارالب6ضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
100)حصة) ( (: الس6د عمر النظام)

بق6مة)100)درهم للحصة).
الس6د حسن النظام):))900)حصة)

بق6مة)100)درهم للحصة).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):
عن1ا ه)ا)) النظام  عمر  الس6د 
 24000 الجدودة) ( علي) ب1  درب  (32

الجدودة املغرب.
عن1ا ه)ا)) النظام  حسن  الس6د 
 24000 الجدودة) ( علي) ب1  درب  (32

الجدودة املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
عن1ا ه)ا)) النظام  عمر  الس6د 
 24000 الجدودة) ( علي) ب1  درب  (32

الجدودة املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
 02 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

و1 16)2021)تحت رقم)780928.

833I

STE TRAFISCO

CALIFORNIA TRANSPORT
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
رفع رأسمال الشركة

STE TRAFISCO

شارع عبدهللا ابن الزبير م1يلحا 

الجدودة 273 ، 24000، الجدودة 

املغرب

 CALIFORNIA TRANSPORT

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي شارع ج 

القطاع 3 تجزئة فدان الش6خ رقم 

18 الجدودة - 24000 الجدودة 

املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التق66د في السجل التجاري 

.10023

ال1ح6د) الشريك  قرار  بمقت�سى 

رفع) تم  (2021 ماي) (17 في) املؤرخ 

قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال 

«800.000)درهم»)أي من)«200.000 

عن) درهم») (1.000.000» إلى) درهم»)

أو) حصص  قدوة  تقدوم  ( (: طريق)

ع6ن6ة.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (27 بتاريخ) ( االبتدائ6ة بالجدودة)

2021)تحت رقم)26511.

834I

STE TRAFISCO

CALIFORNIA TRANSPORT
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تغ6ير نشاط الشركة

STE TRAFISCO

شارع عبدهللا ابن الزبير م1يلحا 

الجدودة 273 ، 24000، الجدودة 

املغرب

 CALIFORNIA TRANSPORT

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها االجتماعي شارع ج 
القطاع 3 تجزئة فدان الش6خ رقم 
18 الجدودة - 24000 الجدودة 

املغرب.
تغ6ير نشاط الشركة

رقم التق66د في السجل التجاري 
.10023

ال1ح6د) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تغ6ير) تم  (2021 ماي) (17 في) املؤرخ 

نشاط الشركة من)« قل السلع)
 قل املستخدمين

«النفل) إلى) الس6احي») النفل 
املدر�سي)

 قل املستخدمين
النفل الس6احي».

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
ماي) (27 بتاريخ) ( االبتدائ6ة بالجدودة)

2021)تحت رقم)26511.
835I

TETOUAN STONE SARL)تط1ان ست1ن

 TETOUAN STONE SARL 
تطوان ستون

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 
الشريك ال1ح6د

قفل التصف6ة

TETOUAN STONE SARL تط1ان 
ست1ن

 Angle avenue Marrakech et rue
 taroudant(immeuble(florence
Etage 7 N 57 ، 90060، طنجة 

املغرب
 TETOUAN STONE SARL 

تط1ان ست1ن شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي : شارع 
مراكش ز قة تارودا ت اقامة 

فل1رانس طابق 7 رقم 57 - 90060 
طنجة املغرب.
قفل التصف6ة

رقم التق66د في السجل التجاري : 
.89389

ال1ح6د) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر) (2021 فبراور) (22 في) املؤرخ 
 TETOUAN STONE SARL ( حل)
تط1ان ست1ن شركة ذات مسؤول6ة)

محدودة ذات الشريك ال1ح6د مبلغ)
وعن1ان) درهم  (10.000 رأسمالها)
مقرها اإلجتماعي شارع مراكش ز قة)
طابق) فل1رانس  اقامة  تارودا ت 
املغرب) طنجة  (90060  -  57 رقم) (7
الشريك) عن  مترتب  لقرار   ت6جة 

ال1ح6د.
و عين:

و) قصاص  ( خدوجة) الس6د)ة))
حي املناك6ب درب الدربالي) عن1ا ه)ا))
الكبير) القصر  (92150   123 رقم)

املغرب كمصفي))ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجمع6ة الختام6ة)
شارع) وفي  (2021 فبراور) (22 بتاريخ)
اقامة) تارودا ت  ز قة  مراكش 
 90060  -  57 رقم) (7 فل1رانس طابق)

طنجة املغرب.
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
و1 16) (01 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)242929.

836I

LA MAROCAINE C.J

 CENTRE DE BEAUTY
ELEGANCIA

شركة ذات املسؤول6ة املحدودة
تأسيس شركة

LA MAROCAINE C.J
شارع عبد الكريم الخطابي 118 

عمارة ب1عش6ق مكتب 1 ، 23000، 
بني مالل املغرب

 CENTRE DE BEAUTY
ELEGANCIA  شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة
وعن1ان مقرها اإلجتماعي مكزة 

195-197 شارع املسيرة الخضراء  - 
23203 فق6ه بن صالح  املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

4711
 04 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 مارس)
املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

 CENTRE DE BEAUTY  :

. ELEGANCIA

مركز) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

للتجم6ل).

مكزة) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 

(- ( شارع املسيرة الخضراء) (195-197

23203)فق6ه بن صالح))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: ( الترغي) ماجدة  الس6دة 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

الس6دة ل6لى الترغي)):))500)حصة)

بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):

عن1ا ه)ا)) ( الس6دة ماجدة الترغي)

عمارة) (3 تجزئة بساتين االلفة ج ه)

 20220 ( االلفة) (3 شقة) (1 طابق) (20

الدار الب6ضاء))املغرب).

عن1ا ه)ا)) ( الترغي) ل6لى  الس6دة 

170)ممر)12)حي التيسير)02  26100 

برش6د املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

عن1ا ه)ا)) ( الس6دة ماجدة الترغي)

عمارة) (3 تجزئة بساتين االلفة ج ه)

 20220 ( االلفة) (3 شقة) (1 طابق) (20

الدار الب6ضاء))املغرب)

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

بتاريخ) ( االبتدائ6ة بالفق6ه بن صالح)

05)ماي)2021)تحت رقم)136.

837I

second(negre

BIO AMZIL
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

second(negre
حي املسيرة 1 تمارة ، 11000، تمارة 

املغرب
BIO AMZIL شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د
وعن1ان مقرها اإلجتماعي متجر 05 
عمارة 10 األمل 1 تامسنا - 12000 

تامسنا املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
133253

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (05
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
 BIO (: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AMZIL
ب6ع) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

الف1اكه و الخضر بالتقس6ط.
عن1ان املقر االجتماعي):)متجر)05 
 12000 (- تامسنا) (1 األمل) (10 عمارة)

تامسنا املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
الس6د امزيل عبد الرح6م):))1.000 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):
الرح6م) عبد  امزيل  الس6د 
العكاري) دوار  (306 رقم) عن1ا ه)ا))
تمارة) (12000 زعير) وحي  س6دي 

املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

الرح6م) عبد  امزيل  الس6د 
العكاري) دوار  (306 رقم) عن1ا ه)ا))

س6دي وحي زعير)12000)تمارة املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

و1 16) (02 بتاريخ) ( بتمارة) االبتدائ6ة 

2021)تحت رقم)5820.

838I

y.o.r.comptabilite

 SOCIETE RIO GRANDÉ  

SARL AU
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

y.o.r.comptabilite

 printemps bureaux angle

 rue(abdelkhalek(torres(et(rue

 brahim(roudani 6eme(etage

N°40 ، 30100، FES(MAROC

 SOCIETE RIO GRANDÉ SARL  

AU شركة ذات مسؤول6ة محدودة 

ذات الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي تجزىة 

املتنزه  3 تغات  محل رقم 5  ب فاس 

- 30000 فاس  املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

68063

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (17

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

(((: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

 SOCIETE RIO GRANDÉ SARL

.AU

غرض الشركة بإوجاز):)مطعم.

تجزىة) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 

املتنزه))3)تغات))محل رقم)5))ب فاس)

- 30000)فاس))املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

((: ( بروتي) الرحمان  عبد  الس6د 

درهم) (100 بق6مة) حصة  (1.000

للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):

بروتي) الرحمان  عبد  الس6د 

 FURNESS ROAD  6 عن1ا ه)ا))

 MORDEN SURREY SM4 PR

 LONDON LS 0 LONDON

.ANGLETERRE

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

بروتي) الرحمان  عبد  الس6د 

 FURNESS ROAD  6 عن1ا ه)ا))

 MORDEN SURREY SM4 PR

 LONDON LS 0 LONDON

ANGLETERRE

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

التجارية بفاس))بتاريخ)28)ماي)2021 

تحت رقم)2587.

839I

garantis conseil

 ECOLE WAHAT

 EZZAITOUNE POUR

L›ENSEIGNEMENT PRIVE
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د

إغالق فرع تابع لشركة تجارية و1جد)

مقرها االجتماعي باملغرب

garantis conseil

ابراج الكتب6ة عمارة رقم 18 شقة 

رقم 05 محام6د 9 ، 40000، 

مراكش املغرب
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 ECOLE WAHAT EZZAITOUNE

 POUR L›ENSEIGNEMENT

PRIVE «شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د»

وعن1ان مقرها االجتماعي: رقم 22 

شارع امزميز حي س6دي و1سف بن 

علي - 40000 مراكش املغرب.

«إغالق فرع تابع لشركة تجارية 

و1جد مقرها االجتماعي باملغرب»

رقم التق66د في السجل التجاري: 

.26781

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

تقرر) (2021 فبراور) (04 في) املؤرخ 

 ECOLE لشركة) تابع  فرع  إغالق 

 WAHAT EZZAITOUNE POUR

 L’ENSEIGNEMENT PRIVE

  ETABLISSEMENT تسم6ته)

 EZZAITOUNE ALOUM POUR

L’ENSEIGNEMENT PRIVE)والكائن)

عن1ا ه في)7)تجزئة تسلطا ت س6دي)

مراكش) (40000 (- علي) بن  و1سف 

املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم  (

و1 16) (02 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2021)تحت رقم)124612.

840I

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY

HIBA COSMETIQUE
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
قفل التصف6ة

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY

 Bd. Mohammed(Zafzaf(Lot.

 Safia 2 Etage 2 N°6 ، 20600،

Casablanca Maroc

HIBA COSMETIQUE  شركة ذات 

مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي : مجم1عة 

التقدم-2GH 17 الطابق الثاني البر 

 1�سي الدار الب6ضاء - 20610 الدار 

الب6ضاء املغرب.

قفل التصف6ة

رقم التق66د في السجل التجاري : 

.442101

ال1ح6د) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر حل) (2021 08)مارس) املؤرخ في)

شركة ذات) ( (HIBA COSMETIQUE

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

 100.000 رأسمالها) مبلغ  ال1ح6د 

اإلجتماعي) مقرها  وعن1ان  درهم 

الطابق) (2GH التقدم-17  مجم1عة 

(- الب6ضاء) الدار  البر  1�سي  الثاني 

الدار الب6ضاء)املغرب  ت6جة) (20610

لعدم تحق6ق الهدف.

و عين:

و) زواوي  ( ( واسين) الس6د)ة))

عن1ا ه)ا))تجزئة عط1ر ز قة)4)عمارة)

60)رقم)3)س6دي م1من)20400)الدار)

الب6ضاء)املغرب كمصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمع6ة الختام6ة)

تجزئة) وفي  (2021 مارس) (08 بتاريخ)

 3 رقم) (60 عمارة) (4 ز قة) عط1ر 

س6دي م1من)-)20400)الدار الب6ضاء)

املغرب.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 01 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

و1 16)2021)تحت رقم)780668.

841I

fiduciaire(abrouki(khadija

BESTCLINING-SUD
إعالن متعدد القرارات

fiduciaire(abrouki(khadija

 bab(doukkala(imm(habouss(N°7

 marrakech ، 40000، marrakech

maroc

BESTCLINING-SUD «شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة»

وعن1ان مقرها االجتماعي: املسار 

طريق اسفي رقم 345 - 40000 

مراكش املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التق66د في السجل التجاري: 

.104993
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)07)دجنبر)2020
تم اتخاذ القرارات التال6ة:)

على) ونص  الذي  (:01 رقم) قرار 
أسهم) ( من) سهم  (170 ب6ع) ماولي:)
الس6د عبد العزيز اوت عدي))لصالح)
الس6دة ص1 6ا وملح)،)ب6ع)160)سهم)
بريم1) م1 يرة  الس6دة  أسهم  ( من)

لصالح الس6دة ص1 6ا وملح
على) ونص  الذي  (:02 رقم) قرار 
قب1ل) يعلن  العام  الجمع  ماولي:)
و) فاطمة  تيسير  الس6دة  استقالة 

تع6ين الس6دة بريم1 م1 يرة مسيرة
وتبعا لذلك تم تعدول مقتض6ات)

النظام األسا�سي التال6ة:)
على) ونص  الذي  (:07 رقم) بند 
بمبلغ) املال  رأس  تحدود  ( ماولي:)
ألف) )مائة  درهم) (100  000.00
درهم))مقسمة إلى)1000)سهم بق6مة)
مقسمة) درهم)) (100.00( مائة درهم)
كالتالي):))عبد العزيز اوت عدي)...330 
سهم.)))م1 يرة بريم1))..........340)سهم)

.)))ص1 6ا وملح)............)330)سهم.
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
وناور) (18 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2021)تحت رقم)119606.
842I

second(negre

 BOULLANGERIE
PATISSERIE FAYSAL

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 
الشريك ال1ح6د

تأسيس شركة

second(negre
حي املسيرة 1 تمارة ، 11000، تمارة 

املغرب
 BOULLANGERIE PATISSERIE
FAYSAL شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي رقم 33 
الشطر 5  الفردوس عين ع1دة - 

12000 تمارة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

133203

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القا 1ن) (2021 مارس) (15

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

 BOULLANGERIE PATISSERIE

.FAYSAL

مخبزة و) (: غرض الشركة بإوجاز)

حل1يات.
 33 رقم) (: عن1ان املقر االجتماعي)

(- ع1دة) عين  الفردوس  ( (5 الشطر)

12000)تمارة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

بنعيش) الرح6م  عبد  الس6د 

درهم) (100 بق6مة) حصة  (1.000   :

للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):

بنعيش) الرح6م  عبد  الس6د 

عن1ا ه)ا))دوار اوالد مبارك اوت عب1)

تمارة) (12000 املنزه الصخيرات تمارة)

املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

بنعيش) الرح6م  عبد  الس6د 

عن1ا ه)ا))دوار اوالد مبارك اوت عب1)

تمارة) (12000 املنزه الصخيرات تمارة)

املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (27 بتاريخ) ( بتمارة) االبتدائ6ة 

2021)تحت رقم)5768.

843I
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 CABINET DE GESTION ET RÉVISION

COMPTABLE

WE BREATHE SOCIAL
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تف1يت حصص

 CABINET DE GESTION ET

RÉVISION COMPTABLE

 IMM(GHA 6ème(étage,

 bureau(n°43 centrak(park

 Mohammedia ، 28810،

Mohammedia(maroc

WE BREATHE SOCIAL شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي مركز 

ريزيدونس كامل بارك ، مبنى أ ، 

مكتب رقم 17 ، طابق 3 ، املحمدوة 

- 28810 املحمدوة املغرب.

تف1يت حصص
رقم التق66د في السجل التجاري 

.26885

ال1ح6د) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تمت) (2021 ماي) (21 في) املؤرخ 

املصادقة على):

محمد))) )ة)) الس6د) تف1يت 

حصة) (500 اإلدري�سي س6دي عي�سى)

حصة) (1.000 أصل) من  اجتماع6ة 

رحماني) ( محمد) ( )ة)) الس6د) ( لفائدة)

بتاريخ)21)ماي)2021.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم  (

27)ماي) االبتدائ6ة باملحمدوة))بتاريخ)

2021)تحت رقم)1380.

844I

AJBAR CONSULTING

STE SMART SOLUTIONS SI
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د

تأسيس شركة

AJBAR CONSULTING

 Bureaux Nour Rue EL Houssine

 AL(Khadar(N°2 ، 30050، FES

املغرب

 STE SMART SOLUTIONS SI
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
وعن1ان مقرها اإلجتماعي رقم 6 
عمارة 1 تجزئة املنظر الجم6ل 2 

مكتب 15 الطابق 3  - 30010 فاس 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
68095

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (12
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
 STE (: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SMART SOLUTIONS SI
(- (: بإوجاز) الشركة  غرض 
تكن1ل1ج6ا) وتط1ير  استشارات 

املعل1مات
-)شراء)وب6ع وتأجير أجهزة وبرامج)

الكمب16تر)؛
وتدق6ق  ظم) استشارات  (-

املعل1مات.
 6 رقم) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
 2 الجم6ل) املنظر  تجزئة  (1 عمارة)
3  - 30010)فاس) 15)الطابق) مكتب)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: خرشافي) حمزة  الس6د 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):
عن1ا ه)ا)) خرشافي  حمزة  الس6د 
ب) عمارة  السادس  محمد  شارع 
الفداء)) أبراج  (8 شقة) (2 الطابق)

20553)الدار الب6ضاء)املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

عن1ا ه)ا)) خرشافي  حمزة  الس6د 

ب) عمارة  السادس  محمد  شارع 

الفداء)) أبراج  (8 شقة) (2 الطابق)

20553)الدار الب6ضاء)املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

و1 16) (01 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2021)تحت رقم)2631.

845I

GALITI MARBRE

GALITI MARBRE
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تف1يت حصص

GALITI MARBRE

 IMM 27 MAG 9 DIAR(EL :

 WAFA(BOURNAZEL ، 20000،

CASABLANCA maroc

GALITI MARBRE شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي العمارة 

رقم 27 محل رقم 9 دوار ال1فاء 

ب1ر زيل - 20000 الدارالب6ضاء 

املغرب.

تف1يت حصص
رقم التق66د في السجل التجاري 

.238921

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2021 مارس) (01 في) املؤرخ 

املصادقة على):

الرحمان) عبد  )ة)) الس6د) تف1يت 

فريدي)30)حصة اجتماع6ة من أصل)

أمين) )ة)) الس6د) ( 250)حصة لفائدة)

بلخيري بتاريخ)01)مارس)2021.

تف1يت الس6د))ة))حم6د ب1خريس)

 150 حصة اجتماع6ة من أصل) (20

و1نس)) )ة)) الس6د) ( لفائدة) حصة 

بلخيري بتاريخ)01)مارس)2021.

تف1يت الس6د))ة))لعزيزة راكبي)50 

حصة اجتماع6ة من أصل)50)حصة)

لفائدة))الس6د))ة))محمد راكبي بتاريخ)

01)مارس)2021.

الهاشمي)) )ة)) الس6د) تف1يت 
من) اجتماع6ة  حصة  (30 بلخيري)
)ة)) الس6د) ( حصة لفائدة) (50 أصل)

محمد راكبي بتاريخ)01)مارس)2021.
تف1يت الس6د))ة))حم6د ب1خريس)
130)حصة اجتماع6ة من أصل)150 
محمد) )ة)) الس6د) ( لفائدة) حصة 

مام1ن غ6ثي بتاريخ)01)مارس)2021.
تف1يت الس6د))ة))م حمد ب1خريس)
130)حصة اجتماع6ة من أصل)350 
حصة لفائدة))الس6د))ة))جمال ع1ني)

بتاريخ)01)مارس)2021.
الهاشمي)) )ة)) الس6د) تف1يت 
بلخيري)20)حصة اجتماع6ة من أصل)
أسماء) )ة)) الس6د) ( 50)حصة لفائدة)

بلخيري بتاريخ)01)مارس)2021.
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم  (
 01 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

و1 16)2021)تحت رقم)780672.
846I

GALITI MARBRE

GALITI MARBRE
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تع6ين مسير جدود للشركة

GALITI MARBRE
 IMM 27 MAG 9 DIAR(EL :

 WAFA(BOURNAZEL ، 20000،
CASABLANCA maroc

GALITI MARBRE  شركة ذات 
املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي العمارة 27 
محل 9 دوار ال1فاء ب1ر زيل - 20000 

الدارالب6ضاء املغرب.
تع6ين مسير جدود للشركة

رقم التق66د في السجل التجاري 
.238921

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تع6ين) (2021 مارس) (01 املؤرخ في)
الس6د)ة)) للشركة  جدود  مسير 

بلخيري أمين كمسير آخر
تبعا لقب1ل استقالة املسير.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
 01 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

و1 16)2021)تحت رقم)780672.
847I
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FIDUCIAIRE AL MOUSSANADA

STAFSTOF TRAVAUX
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AL MOUSSANADA

  HAY TARGA 870

 -MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

STAFSTOF TRAVAUX شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي محل رقم 

1 املسيرة 3 س  رقم 554 مراكش - 

40000  مراكش  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

115469

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (20

املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.STAFSTOF TRAVAUX

اعمال) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

مختلفة والبناء.

عن1ان املقر االجتماعي):)محل رقم)
(- مراكش) (554 رقم) ( 3)س) املسيرة) (1

40000))مراكش))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: ( الس6د جنكري مصطفى)

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

 500 ( (: بديعة) الخل1ي  الس6دة 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):

مصطفى)) جنكري  الس6د 
 554 رقم) ( س) (3 املسيرة) عن1ا ه)ا))

مراكش)40000)مراكش))املغرب.

الس6دة الخل1ي بديعة عن1ا ه)ا))
مراكش) (554 رقم) ( س) (3 املسيرة)

40000))مراكش)))املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
مصطفى)) جنكري  الس6د 
 554 رقم) ( س) (3 املسيرة) عن1ا ه)ا))

مراكش)40000)مراكش املغرب
الس6دة الخل1ي بديعة عن1ا ه)ا))
مراكش) (554 رقم) ( س) (3 املسيرة)

40000))مراكش املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
و1 16) (01 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2021)تحت رقم)124564.

848I

FOREIGN CONSULTING

إغي ترنس
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
حل شركة

FOREIGN CONSULTING
 RUE ALLAL AL FASSI,1ER ,8

 ETAGE, MERS(SULTAN ، 20490،
CASABLANCA MAROC

إغي ترنس  شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د)في 

ط1ر التصف6ة)
وعن1ان مقرها اإلجتماعي 75 ،ز قة 
الفرات ، اقامة الفرات ، شقة 20، 
املعاريف، الدار الب6ضاء - 20370  

الدار الب6ضاء املغرب.
حل شركة

رقم التق66د في السجل التجاري 
.313345

ال1ح6د)) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل) (2021 أبريل) (26 املؤرخ في)
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات)
مبلغ) ( ( ترنس) إغي  ال1ح6د  الشريك 
وعن1ان) درهم  (100.000 رأسمالها)
75)،ز قة الفرات)،) مقرها اإلجتماعي)
20،)املعاريف،) اقامة الفرات)،)شقة)
الدار) ( (20370 (- الب6ضاء) الدار 
عدم) (: ل) املغرب  ت6جة  الب6ضاء)

تحق6ق الغرض التجاري.

و حدد مقر التصف6ة ب)75)،ز قة)
(،20 شقة) (، اقامة الفرات) (، الفرات)
  20370 (- الب6ضاء) الدار  املعاريف،)

الدار الب6ضاء)املغرب.)
و عين:

و) ) 1كري  ( نع6مة) الس6د)ة))
اقامة) (، ،ز قة الفرات) (75 عن1ا ه)ا))
الدار) املعاريف،) (،20 ،)شقة) الفرات)
الب6ضاء) الدار  ( (20370 الب6ضاء)

املغرب كمصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخ1لة  الصالح6ات  على 
و) العق1د  تبل6غ  محل  و  املخابرة 

ال1ثائق املتعلقة بالتصف6ة):)-
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
 28 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)780263.
849I

 MOHAMED EL KARRICHE COMPTABLE

AGREE

 BAB باب برد فيزيت تكنيك
BERED VISITE TECHNIQUE
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
حل شركة

 MOHAMED EL KARRICHE
COMPTABLE AGREE

شارع املغرب العربي رقم 2 الطابق 
األول تط1ان ، 93000، تط1ان 

املغرب
 BAB BERED باب برد فيزوت تكن6ك
VISITE TECHNIQUE شركة ذات 
مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د)في ط1ر التصف6ة)
وعن1ان مقرها اإلجتماعي تط1ان 

تط1ان 93000 تط1ان املغرب.
حل شركة

رقم التق66د في السجل التجاري 
.20755

ال1ح6د)) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر) (2021 أبريل) (05 في) املؤرخ 
ذات مسؤول6ة محدودة) حل شركة 
برد) باب  ال1ح6د  الشريك  ذات 
 BAB BERED VISITE فيزوت تكن6ك)
رأسمالها) مبلغ  ( (TECHNIQUE

مقرها) وعن1ان  درهم  (100.000

 93000 تط1ان) تط1ان  اإلجتماعي 

ت1قف) (: ل) املغرب  ت6جة  تط1ان 

النشاط التجاري.

شارع) ب  التصف6ة  مقر  حدد  و 

 26 حي السالم حمدون بالحاج رقم)

طنجة)-)90060)طنجة))املغرب.)

و عين:

و) خرشيش  ( أحمد) الس6د)ة))

شارع حي السالم حمدون) عن1ا ه)ا))

 90060 طنجة) (26 رقم) بالحاج 

املغرب) ((Tanger-Médina( (AR

كمصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخ1لة  الصالح6ات  على 

و) العق1د  تبل6غ  محل  و  املخابرة 

ال1ثائق املتعلقة بالتصف6ة):)-

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (03 بتاريخ) ( بتط1ان) االبتدائ6ة 

2021)تحت رقم)0977.

850I

FINANCE PERFORMANCE CONSEIL

GARIBALDI TX

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د

حل شركة

 FINANCE PERFORMANCE

CONSEIL

تقاطع شارع م1الي رش6د و عبد 

الكريم الخطابي،عمارة مركز أعمال 

جليز،  الطابق الثالث، مكتب رقم 

21 ، 40000، مراكش املغرب

GARIBALDI TX شركة ذات 

مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د)في ط1ر التصف6ة)

وعن1ان مقرها اإلجتماعي عمل6ة 

الزه1ر تـكـ1ريـا ـت بـلـد وـة الـنـخـ6ـل 

عـمـارة 171  محل رقـم 48 سـ6ـدي 

و1سف بـن علي    - 40000 مراكش 

املغرب.
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حل شركة
رقم التق66د في السجل التجاري 

.28395

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر) (2021 أبريل) (30 في) املؤرخ 

ذات مسؤول6ة محدودة) حل شركة 

 GARIBALDI ال1ح6د) الشريك  ذات 

درهم) (100.000 مبلغ رأسمالها) ( (TX

عمل6ة) اإلجتماعي  مقرها  وعن1ان 

الـنـخـ6ـل) وـة  بـلـد  تـكـ1ريـا ـت  الزه1ر 

سـ6ـدي) (48 رقـم) محل  ( (171 عـمـارة)

40000)مراكش) (- ( ( ( و1سف بـن علي)

*)خسارة أكثر من) (: املغرب  ت6جة ل)

ثالثة أرباع من رأسمال الشركة،

*)عدم مزاولة الشركة ٲلي نشاط)

ط6لة السن1ات املاض6ة.

عمل6ة) ب  التصف6ة  مقر  حدد  و 

الـنـخـ6ـل) وـة  بـلـد  تـكـ1ريـا ـت  الزه1ر 

سـ6ـدي) (48 رقـم) محل  ( (171 عـمـارة)

40000)مراكش) (- ( ( ( و1سف بـن علي)

املغرب.)

و عين:

و) باحاج  ( الحسين) الس6د)ة))
 1128 رقم) (9 املحام6د) عن1ا ه)ا))

املغرب) مراكش  (40000 ( أسكج1ر)

كمصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخ1لة  الصالح6ات  على 

و) العق1د  تبل6غ  محل  و  املخابرة 

ال1ثائق املتعلقة بالتصف6ة):)-

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

و1 16) (02 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2021)تحت رقم)124604.

851I

ATLAS  ACCOUNTING

KACEMETAL
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تح1يل املقر االجتماعي للشركة

ATLAS  ACCOUNTING

ش 8، ط1، م س 11، إقامة 

املستقبل، س6دي معروف، الدار 

الب6ضاء٠ ، 20270، الدار الب6ضاء 

املغرب

KACEMETAL شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي درب 

القريعة  ز قة السراغنة  رقم 120  

الدار الب6ضاء درب القريعة  ز قة 

السراغنة  رقم 120  الدار الب6ضاء 

20520 الدار الب6ضاء الدار الب6ضاء.

تح1يل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التق66د في السجل التجاري 

.97293

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)04)أبريل)2018)تم))تح1يل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

رقم) ( ز قة السراغنة) ( «درب القريعة)

القريعة)) درب  الب6ضاء) الدار  ( (120

الدار) ( (120 رقم) ( السراغنة) ز قة 

الب6ضاء) الدار  (20520 الب6ضاء)

180)تجزئة) إلى)«رقم) الدار الب6ضاء»)

الب6ضاء) الدار  لساسفة  الخزاما 

الدار) ( الب6ضاء) الدار  (20190  -

الب6ضاء».

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 20 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

أبريل)2018)تحت رقم)00664042.

852I

»N.(AMAR(AUDIT(&(CONSULTING(«N2AC

AH CIMENT

شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

 N. AMAR(AUDIT &

»CONSULTING «N2AC

 GHANDI(MALL, BD(GHANDI,

 IMM 7, APPRT 5 MAARIF

 EXTENSION ، 20000،

CASABLANCA MAROC

AH CIMENT شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي حي سالم 

، ز قة 2 ، عمارة 13، شقة  5 - 

73000 الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

18201

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (03

املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

 AH (: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CIMENT

شركة) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

قابضة.

عن1ان املقر االجتماعي):)حي سالم)،)
ز قة)2)،)عمارة)13،)شقة))5 - 73000 

الداخلة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

  AL HOCEINIA S.A : الشركة)

998)حصة بق6مة)100)درهم للحصة)

1)حصة) ( (: الس6د محمد الغراري)

بق6مة)100)درهم للحصة).

1)حصة) ( (: الس6د حمزة الغراري)

بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):

 AL HOCEINIA S.A الشركة)

عبد) س6دي  شارع  (،35 عن1ا ه)ا))

الدار) ( (CIL 20000 حي) (، الرحمان)

الب6ضاء))املغرب.

عن1ا ه)ا)) الغراري  محمد  الس6د 

عبد) س6دي  أ فا  باي  إقامة  (،9

الرحمان الب6ضاء)-)أ فا)20000))الدار)

الب6ضاء))املغرب.

عن1ا ه)ا)) الغراري  حمزة  الس6د 

أ فا) تاماريس،) ز قة  سل1ان  ف6ال 

20000)الدار الب6ضاء))املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

عن1ا ه)ا)) الغراري  محمد  الس6د 

عبد) س6دي  أ فا  باي  إقامة  (،9

الرحمان الب6ضاء)-)أ فا)20000)الدار)

الب6ضاء))املغرب

عن1ا ه)ا)) الغراري  حمزة  الس6د 

أ فا) تاماريس،) ز قة  سل1ان  ف6ال 

20000)الدار الب6ضاء))املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 17 بتاريخ) ( االبتدائ6ة ب1ادي الدهب)

ماي)2021)تحت رقم)906/2021.

853I

BON TRAJET

BON TRAJET

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د

تغ6ير السنة املال6ة

BON TRAJET

 N° 139 Avenue(Imam(Malik

 01er(Etage(Appt04 ، 43000، EL

KELAA SRAGHNA MAROC

BON TRAJET «شركة ذات 

مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د»

وعن1ان مقرها االجتماعي: 139 شارع 

االمام مالك شقة رقم 4  - 43000 

قلعة السراغنة  املغرب.

«تغ6ير السنة املال6ة»

رقم التق66د في السجل التجاري: 

.505

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)29) 1 بر)2019

تقرر تغ6ير السنة املال6ة:)إلى فاتح)

وناور الى غاوة)31)دجنبر من كل سنة).

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم  (

االبتدائ6ة بقلعة السراغنة))بتاريخ)07 

ماي)2021)تحت رقم)203/2021.

854I
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FLASH ECONOMIE

CASA DANI
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue(des(Forces(armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

CASA DANI شركة ذات املسؤول6ة 
املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي حي النس6م 
املركز التجاري كازا ف16 رقم 19 - 
20000 الدار الب6ضاء  املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

501773
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (05
املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
 CASA (: بمختصر تسم6تها) اإلقتضاء)

.DANI
نشاط) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

املطاعم و تم1ين الحفالت
استقبال أو إظهار األحداث

حي) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
النس6م املركز التجاري كازا ف16 رقم)
19 - 20000)الدار الب6ضاء))املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: تاجم1عتي) الس6د مهدي 
حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

 500 ( (: امل1دني) ادريس  الس6د 
حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (
وصفات وم1اطن الشركاء):

الس6د مهدي تاجم1عتي عن1ا ه)ا))
الشقة)6)عمارة)50)حي النخ6ل زواغة)

30000))فاس املغرب.

عن1ا ه)ا)) امل1دني  ادريس  الس6د 
حي النس6م اقامة كازا ف16 ب م س)
الدار) ( (20000 72 18)رقم) ب عمارة)

الب6ضاء)املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
عن1ا ه)ا)) امل1دني  ادريس  الس6د 
حي النس6م اقامة كازا ف16 ب م س)
الدار) ( (20000 72 18)رقم) ب عمارة)

الب6ضاء)املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
 05 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)777226.

855I

FLASH ECONOMIE

AYA BTP
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

رفع رأسمال الشركة

AYA BTP
شركة ذات مسؤول6ة محدودة
رأسمالها:1.000.000.00 درهم

رقم التق66د في السجل التجاري: 
332563

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
قرر) (2021 ماي) (10 بتاريخ) املؤرخ 

الشريك ال1ح6د
الشركة) رأسمال  رفع 
إلى) درهم  (100.000,00 من)

1.000.000,00))درهم-
الشركة) مال  رأس  في  زيادة  أول 
 (500.000( ألف) خمسمائة  بمبلغ 
الجارية) الحسابات  بتضمين  درهم 

لحاملي الحصص-
في رأس مال الشركة) ثا 6ة  زيادة 
درهم) ((400.000( ألف) أربعمائة 

بتضمين األرباح املحتجزة-
املال) رأس  ت1زيع  وصبح  :وهكذا 

على النح1 التالي
 10.000 اللط6ف) عبد  الس6د 

حصة أي)1.000.000,00)درهم
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
 28 بتاريخ) الب6ضاء) بالدار  التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)19829

856I

FLASH ECONOMIE

CAMIONY
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

حل شركة

CAMIONY
شركة ذات مسؤول6ة محدودة

رأسمالها: 100.000 درهم
مقرها االجتماعي 12 ز قة صابري 
ب1جمعة الطابق 1 الشقة 6 الدار 

الب6ضاء
R.C : 413229

املؤرخ) الشركاء) قرار  بمقت�سى 
بتاريخ)20)ابريل)2021)قرر):

-حل الشركة
عمراني) هشام  الس6د  -تع6ين 
 5 تجزئة ج6نمر ز قة) (12 القاطن ب)
16)اقامة النصر الدار الب6ضاء) شقة)

كمصفي للشركة
ز قة) (12 -حدد مقر التصف6ة في)
 6 الشقة) (1 صابري ب1جمعة الطابق)

الدار الب6ضاء.
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
 26 بتاريخ) الب6ضاء) بالدار  التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)779841.

857I

FLASH ECONOMIE

SGAMGP
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

 SGAMGP
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
 مقرها اإلجتماعي: 46 شارع 

الزرقط1ني الطابق الثاني الشقة 6 
-  الدار الب6ضاء

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (28
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د

 SGAMGP:تسم6ة الشركة

مقاول) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

أعمال أو إنشاءات) (، هندسة مد 6ة)

مختلفة

46)شارع) عن1ان املقر االجتماعي):)

الزرقط1ني الطابق الثاني الشقة)6 - 

الدار الب6ضاء

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة

الشركة:) رأسمال  :مبلغ 

10.000.000)درهم،)مقسم كالتالي

الس6د طالل اإلدري�سي):)100.000 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة

والعائل6ة) الشخص6ة  :األسماء)

وصفات وم1اطن الشركاء

عن1ا ه) اإلدري�سي  طالل  الس6د 

دوار أوالد س6دي الج6اللي)-)برش6د

والعائل6ة) الشخص6ة  :األسماء)

وم1اطن مسيري الشركة

عن1ا ه) اإلدري�سي  طالل  الس6د 

دوار أوالد س6دي الج6اللي)-)برش6د

باملركز) القا 1ني  اإلوداع  تم  (

الب6ضاء) بالدار  ( لالستثمار) الجه1ي 

تحت رقم السجل التجاري)504351 

858I

iso(fidus

JARIR STORE
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د

تأسيس شركة

iso(fidus

حي األمال 02  رقم 40 مكتب رقم 06 

طابق الثاني ت6ط مل6ل دارالب6ضاء ، 

29640، دارالب6ضاء املغرب

JARIR STORE شركة ذات 

مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي حي أمال 2 

رقم ف ب 40 مكتب رقم 06 الطابق 

الثاني 2 ت6ط مل6ل الدار الب6ضاء - 

29640 الدار الب6ضاء املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

505229

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (18

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

 JARIR (: بمختصر تسم6تها) اإلقتضاء)

.STORE
لدوك1ر) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

أنشطة) (، أعمال الترك6ب) والباشاج،)

أو إنشاءات مختلفة

عن1ان املقر االجتماعي):)حي أمال)2 
رقم ف ب)40)مكتب رقم)06)الطابق)

(- ت6ط مل6ل الدار الب6ضاء) (2 الثاني)

29640)الدار الب6ضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: جرير) الفاطمي  الس6د 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):

عن1ا ه)ا)) جرير  الفاطمي  الس6د 

شقة) (8 البحر عمارة) تجزئة ج1هرة 

الدار) (13100 املنص1رية ب1ز 6قة) (1

الب6ضاء)املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

عن1ا ه)ا)) جرير  الفاطمي  الس6د 

شقة) (8 البحر عمارة) تجزئة ج1هرة 

الدار) (13100 املنص1رية ب1ز 6قة) (1

الب6ضاء)املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 02 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

و1 16)2021)تحت رقم)780834.

859I

iso(fidus

2D PLASTIC
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
حل شركة

iso(fidus

حي األمال 02  رقم 40 مكتب رقم 06 

طابق الثاني ت6ط مل6ل دارالب6ضاء ، 

29640، دارالب6ضاء املغرب

2D PLASTIC شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د)في 

ط1ر التصف6ة)

وعن1ان مقرها اإلجتماعي شارع 

املغرب العربي الطابق التاني عمارة 

الزبيري رقم البرود 98 عين حرودة - 

28830 املحمدوة  املغرب.

حل شركة
رقم التق66د في السجل التجاري 

.18397

ال1ح6د)) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر حل) (2021 أبريل) (16 املؤرخ في)

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات)

الشريك ال1ح6د)2D PLASTIC))مبلغ)

وعن1ان) درهم  (100.000 رأسمالها)

املغرب) شارع  اإلجتماعي  مقرها 
العربي الطابق التاني عمارة الزبيري)

 28830 (- 98)عين حرودة) رقم البرود)

س1ء) ( (: املغرب  ت6جة ل) ( املحمدوة)

ك1فيس) بسبب  االقتصادي  ال1ضع 

19-,)وأزمة مال6ة في خزا ة الشركة

شارع) ب  التصف6ة  مقر  حدد  و 

التاني عمارة) الطابق  العربي  املغرب 

(- 98)عين حرودة) الزبيري رقم البرود)

28830)املحمدوة))املغرب.)

و عين:

و) سرب1تي  ( ( محمد) الس6د)ة))

ت6ط) (16 رقم) (2 حي األمال) عن1ا ه)ا))

29640)الدار الب6ضاء)) مل6ل الب6ضاء)

املغرب كمصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخ1لة  الصالح6ات  على 

و) العق1د  تبل6غ  محل  و  املخابرة 

ال1ثائق املتعلقة بالتصف6ة):)-

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

18)ماي) االبتدائ6ة باملحمدوة))بتاريخ)

2021)تحت رقم)1186.

860I

 CABINET DE GESTION ET RÉVISION

COMPTABLE

DUKKANLAR

شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

قفل التصف6ة

 CABINET DE GESTION ET

RÉVISION COMPTABLE

 IMM(GHA 6ème(étage,

 bureau(n°43 centrak(park

 Mohammedia ، 28810،

Mohammedia(maroc

DUKKANLAR  شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي : 

 IMM(GH-A, 6ème(étage

  Bureau(n°43, central(Parc-

 Mohammedia(PARC(PLAZA 1

 IMMEUBLE(F2 4 EME(ETAGE

 N16 MOHAMMEDIA 28810

املحمدوة املغرب.

قفل التصف6ة

رقم التق66د في السجل التجاري : 

.26707

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر) (2021 ماي) (17 في) املؤرخ 

ذات) شركة  ( (DUKKANLAR حل)

رأسمالها) مبلغ  املحدودة  املسؤول6ة 

مقرها) وعن1ان  درهم  (100.000

 IMM GH-A, 6ème اإلجتماعي)

  étage Bureau n°43, central Parc-

 Mohammedia( PARC( PLAZA( 1

 IMMEUBLE F2 4 EME ETAGE

 N16 MOHAMMEDIA 28810

لشركة)) املغرب  ت6جة  املحمدوة 

أنشأت نهاوة سنة)2020،)مشر وع لم)

وتحقق  ظرا للظرف6ة االقتصادوة.

و عين:
ب1يفلن) ( ( زكرياء) الس6د)ة))
 KAMAL PARK عن1ا ه)ا)) و 
 CENTER, IMM G ETG 5 APPT 29
MOHAMMEDIA 28810)املحمدوة)

املغرب كمصفي))ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجمع6ة الختام6ة)
 Résidence(بتاريخ)17)ماي)2021)وفي
 central park immeuble A étage
 n°6(bureau(43(Mohammedia.( -

28810)املحمدوة املغرب.
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
26)ماي) االبتدائ6ة باملحمدوة))بتاريخ)

2021)تحت رقم)1365.

861I

BRADUS BUSINESS CENTER

 LIQUIPACK SARL AU (EX.
)DARBIST VAPERS

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 
الشريك ال1ح6د

تح1يل املقر االجتماعي للشركة

BRADUS BUSINESS CENTER
 LOT BACHKOU RESIDENCE 77
 ZINEB(APPT 17 5EME(ETAGE
 CASA ، 20420، CASABLANCA

MAROC
 LIQUIPACK(SARL(AU (EX.

DARBIST VAPERS) شركة ذات 
مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د
وعن1ان مقرها اإلجتماعي 115 ز قة 
ابن  فيس املعاريف - 20000 الدار 

الب6ضاء  املغرب.
تح1يل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التق66د في السجل التجاري 
.491569

ال1ح6د) الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في)16)أبريل)2021)تم))تح1يل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
(- املعاريف) ابن  فيس  ز قة  (115»
إلى) املغرب») ( الب6ضاء) الدار  (20000
الرقم) (23 الز قة) وقص1ر  «تجزئة 
الدار) (20000 (- ( الحسني) الحي  (13

الب6ضاء)))املغرب».
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باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
 19 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)779494.
862I

FOUZMEDIA

 LA SOCIETE – SLIMANIA 
TRANSPORT * SARL AU

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 
الشريك ال1ح6د

تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
 LA(SOCIETE – SLIMANIA 

TRANSPORT * SARL(AU شركة 
ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
وعن1ان مقرها اإلجتماعي 23 ز قة 
أ 1ال عمارة فل1ري 11 مكتب 4 
م6م1زا  - 14000 القن6طرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
60721

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القا 1ن) (2021 فبراور) (24
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)
 LA( SOCIETE( –( SLIMANIA   :

.TRANSPORT(*(SARL(AU
:) قل) بإوجاز) الشركة  غرض 

البضائع.
ز قة) (23 (: عن1ان املقر االجتماعي)
 4 مكتب) (11 فل1ري) عمارة  أ 1ال 

م6م1زا))-)14000)القن6طرة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-
وصفات وم1اطن الشركاء):

الس6د سل6منات))عالل عن1ا ه)ا))
-- 14000)القن6طرة املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (
وم1اطن مسيري الشركة:

الس6د سل6منات))عالل عن1ا ه)ا))
-- 14000)القن6طرة املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
25)ماي) االبتدائ6ة بالقن6طرة))بتاريخ)

2021)تحت رقم)-.

863I

FOUZMEDIA

SOCIETE MAGUI TRANS
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
SOCIETE MAGUI TRANS شركة 

ذات مسؤول6ة محدودة ذات 
الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي 59 شارع 
م1الي عبدالعزيز إقامة م1الي 
عبدالعزيز الرقم 4 - 14000 

القن6طرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
60849

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (26
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOCIETE MAGUI TRANS
:)مقاول في) غرض الشركة بإوجاز)

 قل املستخدمين

مقاول في  قل البضائع.

 59 (: االجتماعي) املقر  عن1ان 

إقامة) عبدالعزيز  م1الي  شارع 

 14000  -  4 م1الي عبدالعزيز الرقم)

القن6طرة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):

الس6دة الرايس فاظمة عن1ا ه)ا))

دوار الهماسيس اوالد سالمة)14000 

القن6طرة املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

الس6دة الرايس فاظمة عن1ا ه)ا))

دوار الهماسيس اوالد سالمة)14000 

القن6طرة املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

االبتدائ6ة بالقن6طرة))بتاريخ)01)و1 16)

2021)تحت رقم)-.

864I

BUREAU ESSOUFYANI

SEBEG TRADING
إعالن متعدد القرارات

BUREAU ESSOUFYANI

 HAY ESSALAM AVENUE

 PRINCE MOULAY ABDELLAH

 RUE(ALJAZIRA(ALKHADRA ،

70000، LAAYOUNE(MAROC

SEBEG TRADING «شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة ذات الشريك 

ال1ح6د»

وعن1ان مقرها االجتماعي: حي 

القدس تجزئة 700 ز قة ميران 

الرقم 03  - 70000 الع16ن املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التق66د في السجل التجاري: 

.9911

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)01)و1 16)2021

تم اتخاذ القرارات التال6ة:)

على) ونص  الذي  (:01 رقم) قرار 
 SABEG الشركة) تصف6ة  ماولي:)
وتع6ين) نهائ6ة،) تصف6ة  (TRADING
الس6د:) شخص  في  للشركة  مصفي 
مقر) تحدود  مع  محمد،) س6دي 
التصف6ة بالعن1ان التالي:)حي القدس)
 03 الرقم) ميران  ز قة  (700 تجزئة)

بالع16ن)70000)املغرب
وتبعا لذلك تم تعدول مقتض6ات)

النظام األسا�سي التال6ة:)
بند رقم).:)الذي ونص على ماولي:).

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
و1 16) (02 بتاريخ) ( االبتدائ6ة بالع16ن)

2021)تحت رقم)1692.
865I

2AS CONSULTING SARL

CHIBAR
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تف1يت حصص

2AS CONSULTING SARL
 CPLEXE ADDOHA RES

 ALWAFAE 18Q(ETAGE 7 APPT
 57 CPLEXE(ADDOHA(RES

 ALWAFAE 18Q(ETAGE 7 APPT
57، 90000، TANGER(MAROC
CHIBAR شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة
وعن1ان مقرها اإلجتماعي 69, 

 AMAL3  COMPLEMENT(CYM  -
.10000 RABAT(MAROC

تف1يت حصص
رقم التق66د في السجل التجاري 

.41399
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2020 دجنبر) (30 في) املؤرخ 

املصادقة على):
ش6بر) ادريس  )ة)) الس6د) تف1يت 
حصة اجتماع6ة من أصل) (18.671
)ة)) الس6د) ( لفائدة) حصة  (18.671

جمال ش6بر بتاريخ)30)دجنبر)2020.
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم  (
وناور) (11 بتاريخ) ( بالرباط) التجارية 

2021)تحت رقم)2385.
866I
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FITO GEST

GOLD LODING
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تف1يت حصص

FITO GEST

 N°25 TARGA(ZEDAGIA

 MARRAKECH ، 40120،

Marrakech Maroc

GOLD LODING شركة ذات 

مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي رقم 57 

الطابق السفلي تجزئة مبرور فاطنة 

طريق اسفي  - 40000 مراكش  

املغرب.

تف1يت حصص
رقم التق66د في السجل التجاري 

.102777

ال1ح6د) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تمت) (2021 ماي) (05 في) املؤرخ 

املصادقة على):

سل6مان اب1ها) )ة)) تف1يت الس6د)

أصل) من  اجتماع6ة  حصة  (1.700

)ة)) الس6د) ( لفائدة) حصة  (10.000

ماي) (06 بتاريخ) ( الحسناوي) ( محمد)

.2021

سل6مان اب1ها) )ة)) تف1يت الس6د)

أصل) من  اجتماع6ة  حصة  (1.700

)ة)) الس6د) ( لفائدة) حصة  (10.000

ماي) (06 بتاريخ) ( الحسناوي) ( سف6ان)

.2021

سل6مان اب1ها) )ة)) تف1يت الس6د)

أصل) من  اجتماع6ة  حصة  (1.700

)ة)) الس6د) ( لفائدة) حصة  (10.000

محمد الهاويل بتاريخ)06)ماي)2021.

سل6مان اب1ها) )ة)) تف1يت الس6د)

حصة اجتماع6ة من أصل) (17.000

)ة)) الس6د) ( لفائدة) حصة  (10.000

مروان))كزير بتاريخ)06)ماي)2021.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم  (

و1 16) (02 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2021)تحت رقم)124598.

867I

FITO GEST

GOLD LODING
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تح1يل املقر االجتماعي للشركة

FITO GEST

 N°25 TARGA(ZEDAGIA

 MARRAKECH ، 40120،

Marrakech Maroc

GOLD LODING شركة ذات 

مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي دوار اوزيكي 

درب الصاكة رقم 62 شقة 4 طريق 

الص1يرة - 40000 مراكش املغرب.

تح1يل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التق66د في السجل التجاري 

.102777

ال1ح6د) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تح1يل)) ( تم) (2021 ماي) (05 املؤرخ في)

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

 62 رقم) الصاكة  درب  اوزيكي  «دوار 

 40000 (- الص1يرة) طريق  (4 شقة)

مراكش املغرب»)إلى)«رقم)57)الطابق)

طريق) فاطنة  مبرور  تجزئة  السفلي 

اسفي)-)40000)مراكش))املغرب».

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

و1 16) (02 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2021)تحت رقم)124598.

868I

kgh consulting maroc

KHALSA GENERATION
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

kgh consulting maroc

 3rue Bab El Mansour ESPACE

 PORTE(D›ANFA، 20000،

CASABLANCA املغرب

KHALSA GENERATION شركة 

ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي املكتب 

في الطابق الثاني ، شارع 1029 

، املنطقة الصناع6ة والد رح1 ، 

حي حساني ، أوالد حدو ، س6دي 

معروف - 20000 الدار الب6ضاء 

اململكة املغرب6ة

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

779458

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (29

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.KHALSA GENERATION

اإلنشاء) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

والتس1يق والتعبئة والشراء)والت1زيع)

واالستيراد والتصدور والب6ع مباشرة)

واملج1هرات) املالبس  ال1يب  على  أو 

واالكسس1ارات للرياضة واالسترخاء)

وال16جا والعاف6ة..

عن1ان املقر االجتماعي):)املكتب في)

الطابق الثاني)،)شارع)1029)،)املنطقة)

(، حي حساني) (، الصناع6ة والد رح1)

أوالد حدو)،)س6دي معروف)-)20000 

الدار الب6ضاء)اململكة املغرب6ة.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: الس6دة اوريلي إليز باري)

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):

الس6دة اوريلي إليز باري عن1ا ه)ا))

راسين)) حي  املندب  باب  شارع  (3

اململكة) الب6ضاء) الدار  (20000

املغرب6ة.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

الس6دة اوريلي إليز باري عن1ا ه)ا))

راسين)) حي  املندب  باب  شارع  (3

اململكة) الب6ضاء) الدار  (20000

املغرب6ة

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 24 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)779458.

869I

ACS CONSEILS

STE ESPACE FREINAGE
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تف1يت حصص

ACS CONSEILS

اقامة محفاظ ز قة الجزائر الطابق 

2 ، 26100، برش6د املغرب

STE ESPACE FREINAGE شركة 

ذات املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي 36 تجزئة 

العند ل6ب  - 26000 برشبد املغرب.

تف1يت حصص
رقم التق66د في السجل التجاري 

.1457

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2021 ماي) (06 في) املؤرخ 

املصادقة على):

)ة))حسن هشامي) تف1يت الس6د)

400)حصة اجتماع6ة من أصل)900 

حصة لفائدة))الس6د))ة))عزيز هشامي)

بتاريخ)06)ماي)2021.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم  (

ماي) (19 بتاريخ) ( ببرش6د) االبتدائ6ة 

2021)تحت رقم)622.

870I

ACS CONSEILS

STE AYASSE IMMOBILIERE
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تف1يت حصص

ACS CONSEILS

اقامة محفاظ ز قة الجزائر الطابق 

2 ، 26100، برش6د املغرب
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 STE AYASSE IMMOBILIERE

شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي 68 ز قة 

طه حسين التيسير 2  - 26000 

برشبد املغرب.

تف1يت حصص
رقم التق66د في السجل التجاري 

.2979

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2021 وناور) (29 في) املؤرخ 

املصادقة على):
عبد) زاتني  )ة)) الس6د) تف1يت 

من) اجتماع6ة  حصة  (150 الكريم)

)ة)) الس6د) ( 400)حصة لفائدة) أصل)

محمد زاتني بتاريخ)29)وناور)2021.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم  (

أبريل) (16 بتاريخ) ( االبتدائ6ة ببرش6د)

2021)تحت رقم)506.

871I

AMOURI CONSULTING

SAISS CEREALES
تع6ين رئيس مجلس اإلدارة

AMOURI CONSULTING

 Fès(Lotissement(Belair 2

 Dokkarat(Bureau 2 Immeuble

 Espace(Bureaux(des(Champs،

30000، FES(MAROC

SAISS CEREALES «شركة  

املساهمة»

وعن1ان مقرها االجتماعي: تجزئة 
رقم 61 حي الصناعي بنس1دة  - - 

فاس املغرب.

«تع6ين رئيس مجلس اإلدارة»
رقم التق66د في السجل التجاري: 

.16591
اإلداري)) العام  الجمع  إطار  في  (

املؤرخ في)04)و1ل16ز)2017

تقرر تع6ين الس6د السبتي محمد
 SAISS رئيسا ملجلس إدارة شركة)

CEREALES

بتاريخ:)04)و1ل16ز)2017

له) املخ1لة  الصالح6ات  وتتمثل 
ف6ما ولي:)رئاسة مجلس اإلدارة

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
و1ل16ز) (24 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2017)تحت رقم)/2017.

872I

)خاف1

INFO STOCK
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

خاف1
ز قة 17 رقم 41  أمال1ا إغريبن 

خن6فرة ، 54000، خن6فرة املغرب
INFO STOCK  شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة
وعن1ان مقرها اإلجتماعي  ز قة 04 

مكرر  رقم  01  حي  السيري   خن6فرة 
- 54000  خن6فرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 
املحدودة 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
3861

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (28
املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
 INFO (: بمختصر تسم6تها) اإلقتضاء)

. STOCK
أثاث)) ( (: بإوجاز) الشركة  غرض 

املكتب))و أثاث))طبي)))و تجارة.
 04 عن1ان املقر االجتماعي):))ز قة)
مكرر))رقم))01))حي))السيري)))خن6فرة)

- 54000))خن6فرة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 500 ( (: القدوري) ( الس6د محمد)

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
الس6د عبد))اإلله))القدوري):))500 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):

الس6د محمد))القدوري عن1ا ه)ا)))
ز قة)04)مكرر))رقم))01))حي))السيري)))

خن6فرة)54000))خن6فرة))املغرب).
القدوري) ( اإلله) ( عبد) الس6د 
  01 ( رقم) ( مكرر) (04 ز قة) ( عن1ا ه)ا))
حي))السيري)))خن6فرة)54000)خن6فرة))

املغرب).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
الس6د محمد))القدوري عن1ا ه)ا)))
ز قة)04)مكرر))رقم))01))حي))السيري)))

خن6فرة)54000))خن6فرة))املغرب)
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
01)و1 16) بتاريخ) ( االبتدائ6ة بخن6فرة)

2021)تحت رقم)208.

873I

SAGEST

BAHYA PROMO
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

وفاة شريك

SAGEST
 N° 9 RUE(IMAM(MALIK 1er
 ETAGE(APPT(N° 4 VN(FES ،

30000، FES(MAROC
BAHYA PROMO  شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة
وعن1ان مقرها اإلجتماعي رقم 142 
ز قة محمد لبروهي حي طارق 1  - 

30000 فاس املغرب.
وفاة شريك

رقم التق66د في السجل التجاري 
.43353

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2021)تم اإلعالم) 12)أبريل) املؤرخ في)
ب1فاة الشريك عبدالرحمن))الداد�سي)
(
ً
تبعا ال1رثة  على  حصصه  ت1زيع  و 
دجنبر) (19 في) املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

2020)بالشكل األتي):
الس6د)ة))احمد الداد�سي))،))194 

حصة).
الس6د)ة))محمد الداد�سي))،))194 

حصة).
((، ( الداد�سي) عائشة  الس6د)ة))

127)حصة).

 97 ( (، ( زينب الداد�سي) الس6د)ة))

حصة).

 97 ( (، ( نع6مة الداد�سي) الس6د)ة))

حصة).

الس6د)ة))فاطمة الداد�سي))،))97 

حصة).

 97 ( (، ( هاجر الداد�سي) الس6د)ة))

حصة).

الس6د)ة))س1م6ة الداد�سي))،))97 

حصة).

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

التجارية بفاس))بتاريخ)28)ماي)2021 

تحت رقم)2598.

874I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

الحسناوي أوطو بييس
إعالن متعدد القرارات

 AEX ET COM MAROC AUDIT

ET EXPERTISE
زاوية شارع محمد الخامس و شارع 

ابن كثير إقامة دوس مارس رقم 44 ، 

90000، طنجة املغرب

الحسناوي أوط1 ب6يس «شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة»

وعن1ان مقرها االجتماعي : حي 

الجيراري 3 ز قة عائشة املسافر رقم 

31 - 900000 طنجة املغرب.

« إعالن عن مشروع اال دماج»
رقم التق66د في السجل التجاري: 

36887

تم إعداد مشروع اال دماج بين) (-

شركة الحسناوي أوط1 ب6يس و شركة)

أورو أم1بل1م1ن بتاريخ)05/05/2021 

قدمت) املشروع  هذا  بم1جب  (-

شركة الحسناوي أص1لها وخص1مها)

على سب6ل اال دماج ب1اسطة الضم)

وذلك) أم1بل1م1ن،) أورو  شركة  في 

فيها) بما  استثناء) أو  تحفظ  بدون 

تاريخ) حدود  إلى  املجراة  العمل6ات 

اال دماج))

الشركتين) حسابات  ستعتمد  (-

في) (31/12/2020 بتاريخ) املقفلة 

تحدود شروط عمل6ة اال دماج.
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للشركة) املقدمة  الحصص  (-

بق6متها) تق66مها  تم  املضم1مة 

 31/12/2020 بتاريخ) الحق6ق6ة 

في عقد) عليها  املتفق  للمناهج  طبقا 

اال دماج))

هي:) املقدمة  األص1ل  ق6مة  (-

هي) والخص1م  درهم  (970625,00
تك1ن) وبالتالي  درهم  (724806,20

ق6مة األص1ل الصاف6ة من الخص1م)

هي:)818,80 245)درهم))

 8 في) حددت  التبادل  نسبة  (-

حصص شركة أورو أم1بل1م1ن مقابل)

أوط1) الحسناوي  شركة  حصص  (9

للمناهج) طبقا  حددت  وقد  ب6يس 

املتفق عليها في عقد اال دماج.)

من) املقدمة  املساهمة  ملكافأة  (-

طرف شركة الحسناوي ب6يس أوط1،)
أم1بل1م1ن) أورو  شركة  ستق1م 

 89  000,00 بمبلغ) رأسمالها  برفع 

890)حصة) درهم عن طريق إصدار)

 100,00 ( بمبلغ) جدودة  اجتماع6ة 

الشركة) لشركاء) ستخصص  درهم 

املضم1مة طبقا لنسبة التبادل

الصاف6ة) األص1ل  بين  الفرق  (-

املال) رأس  رفع  مبلغ  و  املقدمة 

سيشكل عالوة اال دماج و ستسجل)
ضمن خص1م شركة أورو أم1بل1م1ن)

لفائدة))الشركاء)القدماء)و الجدد.)

شركة أورو ام1بل1م1ن ستؤدي) (-

درهم) (13,57 بمبلغ) مدركا  قدا 

الشركة) شركاء) بين  ستقسم  والتي 

املضم1مة بما وتناسب مع حق1قهم

وت1قف املشروع على مصادقة) (-

عادوة) الغير  العامة  الجمع6ة 

للشركتين م1ض1ع اال دماج.

بعد) أثره  اال دماج  سيرتب  (-

ستستدعى) عم1م6ة  جمع6ة  آخر 

للمصادقة على اال دماج))

ب6يس) أوط1  الحسناوي  شركة  (-

و ستحل) تصف6تها  دون  حلها  سيتم 

في) أم1بل1م1ن  أورو  شركة  محلها 

جم6ع حق1قها و التزاماتها ابتداء)من)

تاريخ إ جاز اال دماج)

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم  (-

ماي) (62 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2021)تحت رقم)242735.

-)ومكن لدائني الشركتين م1ض1ع)

مشروع) على  وتعرض1ا  أن  اال دماج 

من) و1ما  (30 أجل) داخل  اال دماج 

من تاريخ نشر اإلعالن وذلك) ابتداء)

إلى) تع1د  التي  دو1نهم  وخص  ف6ما 

الفترة ما قبل إعالن اال دماج

875I

FADIFISC

STE EQUIPEMENT SEROUA

شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

رفع رأسمال الشركة

FADIFISC

شارع املقاومة رقم 2 الطابق االول 

عمارة امزيل و الزركدي اكادور 

 AVENUE(AL(MOUQ(N°02 1ER

 ETAGE IMM AMZIL ET ZERKDI

AGADIR، 80000، اكادور املغرب

 STE EQUIPEMENT SEROUA

شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي مركز تل1ين 

دائرة  - 83000 تارودا ت املغرب.

رفع رأسمال الشركة

رقم التق66د في السجل التجاري -.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم) (2021 أبريل) (05 في) املؤرخ 

قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

«600.000)درهم»)أي من)«100.000 

عن) درهم») (700.000» إلى) درهم»)

دو1ن) مع  مقاصة  إجراء) ( (: طريق)

الشركة املحددة املقدار و املستحقة.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

االبتدائ6ة بتارودا ت))بتاريخ)27)ماي)

2021)تحت رقم)570.

876I

 EL FRKACHI ZAKARIAA (CABINET

(COMPTABLE C.C.N

AL MAJAZ AUTO
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

 EL FRKACHI ZAKARIAA
((CABINET COMPTABLE C.C.N

شارع امل1حدون تجزئة االميرة 
الطابق االول رقم 02،الفن6دق ، 

93100، الفن6دق املغرب
AL MAJAZ AUTO شركة ذات 
مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د
وعن1ان مقرها اإلجتماعي دوار 
فرس16ة جماعة القصر الصغير 

الطابق االر�سي قرب ق6ادة القصر 
الصغير فحص أ جرة  - 94152 

القصر الصغير املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
116877

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (27
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
 AL (: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MAJAZ AUTO
-كراء) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

الس6ارات بدون سائق.
دوار) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
الصغير) القصر  جماعة  فرس16ة 
القصر) ق6ادة  قرب  االر�سي  الطابق 
 94152 (- ( أ جرة) فحص  الصغير 

القصر الصغير املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 100 ( (: بنصب6ح) رض1ان  الس6د 

حصة بق6مة)1.000)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):

الس6د رض1ان بنصب6ح عن1ا ه)ا))

املجاز) قصر  وق6ادة  ج  اك1از  دوار 

فحص ا جرة)94152)القصر الصغير)

املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

بنصب6ح عن1ا ه)ا)) مريم  الس6دة 

املجاز) قصر  وق6ادة  ج  اك1از  دوار 

فحص ا جرة)94152)القصر الصغير)

املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (28 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)242852.

877I

FOUZMEDIA

 SOCIETE AGRICOLE

BELHOUARI
إعالن متعدد القرارات

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

 SOCIETE AGRICOLE

BELHOUARI «شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة»

وعن1ان مقرها االجتماعي: 111/109 

شارع االمام علي مكتب رقم 5 - 

14000 القن6طرة املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التق66د في السجل التجاري: 

.49357

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)14)أبريل)2021

تم اتخاذ القرارات التال6ة:)

قرار رقم)1:)الذي ونص على ماولي:)

تح1يل املقر االجتماعي من)109/111 

الى) (5 رقم) مكتب  علي  االمام  شارع 
العن1ان التالي:)16)ز قة مل6ل6ة الشقة)

رقم)9)القن6طرة



12527 الجريدة الرسميةعدد)5668 - 5)ذو القعدة)1442 )16)و1 16)2021) 

قرار رقم)2:)الذي ونص على ماولي:)
 SOCIETE من) الشركة  اسم  تغير 
الى) (AGRICOLE BELHOUARI

AGRICOLE 2M
وتبعا لذلك تم تعدول مقتض6ات)

النظام األسا�سي التال6ة:)
بند رقم)1:)الذي ونص على ماولي:)
تح1يل املقر االجتماعي من)109/111 
الى) (5 رقم) مكتب  علي  االمام  شارع 
العن1ان التالي:)16)ز قة مل6ل6ة الشقة)

رقم)9)القن6طرة
بند رقم)2:)الذي ونص على ماولي:)
 SOCIETE من) الشركة  اسم  تغير 
الى) (AGRICOLE BELHOUARI

AGRICOLE 2M
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
25)ماي) االبتدائ6ة بالقن6طرة))بتاريخ)

2021)تحت رقم)82658.
879I

FOUZMEDIA

 SOCIETE NORD TRAVAUX
 DIVERS AGRICOLES

»«S.N.T.D.A
إعالن متعدد القرارات

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
 SOCIETE NORD TRAVAUX

 DIVERS AGRICOLES
S.N.T.D.A«» «شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة»
وعن1ان مقرها االجتماعي: 111/109 

شارع االمام علي مكتب رقم 5  - 
14000 القن6طرة املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»

رقم التق66د في السجل التجاري: 
.52141

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)14)أبريل)2021

تم اتخاذ القرارات التال6ة:)
قرار رقم)1:)الذي ونص على ماولي:)
تح1يل املقر االجتماعي من)109/111 
 5 رقم) مكتب  علي  االمام  شارع 
القن6طرة الى العن1ان التالي:)16)ز قة)

مل6ل6ة الشقة رقم)9)القن6طرة

قرار رقم)2:)الذي ونص على ماولي:)
اضافة النشاط التالي لهدف الشركة:)
وتس1يق) الزراع6ة  األعمال  إ جاز 

املنتجات النبات6ة
وتبعا لذلك تم تعدول مقتض6ات)

النظام األسا�سي التال6ة:)
بند رقم)1:)الذي ونص على ماولي:)
تح1يل املقر االجتماعي من)109/111 
 5 رقم) مكتب  علي  االمام  شارع 
القن6طرة الى العن1ان التالي:)16)ز قة)

مل6ل6ة الشقة رقم)9)القن6طرة
بند رقم)2:)الذي ونص على ماولي:)
اضافة النشاط التالي لهدف الشركة:)
وتس1يق) الزراع6ة  األعمال  إ جاز 

املنتجات النبات6ة
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
28)ماي) االبتدائ6ة بالقن6طرة))بتاريخ)

2021)تحت رقم)82715.
880I

FIDUCIAIRE FIMECOF

ZEN PROJET
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE FIMECOF
 IMMEUBLE(ATLAS 18 RUE

 MELLILIA ، 50000، MEKNES
maroc

ZEN PROJET شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي رقم ب2 
الجناح األوسط 1 شارع م1الي 

اسماع6ل مركب الداوليز - 50000 
مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
34331

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القا 1ن) (2012 شتنبر) (04
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
 ZEN (: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PROJET
أشغال) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

مختلفة والتجارة.
رقم) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
شارع م1الي) (1 الجناح األوسط) ب2)
 50000 (- الداوليز) اسماع6ل مركب 

مكناس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 200.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
الكريم) عبد  الكعاوري  الس6د 
درهم) (100 بق6مة) حصة  (2.000   :

للحصة).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):
الكريم) عبد  الكعاوري  الس6د 
97)ب م) 1)ف6ال) عن1ا ه)ا))حي ال6من)

50000)مكناس املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
الس6د الكعاوري محمد عن1ا ه)ا))
 50000 ب م) (97 ف6ال) (1 ال6من) حي 

مكناس املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
شتنبر) (20 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

2012)تحت رقم)2943.
882I

FIDUCIAIRE FIMECOF

ZEN PROJET
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تع6ين مسير جدود للشركة

FIDUCIAIRE FIMECOF
 IMMEUBLE(ATLAS 18 RUE

 MELLILIA ، 50000، MEKNES
maroc

zen(projet  شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي رقم ب 
2 الجناح األوسط 1 شارع م1الي 
اسماع6ل مركب الداوليز - 50000 

مكناس املغرب.

تع6ين مسير جدود للشركة
رقم التق66د في السجل التجاري 

.34331
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2015)تم تع6ين) 24)و1ل16ز) املؤرخ في)
الس6د)ة)) للشركة  جدود  مسير 

الكعاوري بدر كمسير وح6د
تبعا لقب1ل استقالة املسير.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
04)غشت) بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

2015)تحت رقم)2450.

883I

FLASH ECONOMIE

QANTARA PIECES AUTO
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
حل شركة

QANTARA PIECES AUTO
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
رأسمالها  100.000 درهم

املقر االجتماعي : 7 إقامة رامي ز قة 
سبتة الطابق 2 املكتب 8 الدار 

الب6ضاء
رقم التق66د في السجل التجاري 

405375
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
قرر) ( (2021 ماي) (05 بتاريخ) املؤرخ 

الشريك ال1ح6د):
-حل شركة

ذو) ( -تع6ين الس6د ادريس كن1ن)
بتاريخ) املزداد  املغرب6ة  الجنس6ة 
القاطن) و  بفاس  (23/07/1975
 1 الطابق) (64 عمارة) س6تي  بك1لف 
املدونة الخضراء)ب1سك1رة) (4 الشقة)
الب6ضاء)حامل البطاقة ال1طن6ة رقم)

C432800)كمصفي للشركة
إقامة) (7 في) التصف6ة  مقر  حدد 
 8 املكتب) (2 رامي ز قة سبتة الطابق)

الدار الب6ضاء
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
 19 بتاريخ) الب6ضاء) بالدار  التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)778839

884I
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FIDUCIAIRE FIMECOF

NSA IRRIGATION
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تع6ين مسير جدود للشركة

FIDUCIAIRE FIMECOF
 IMMEUBLE(ATLAS 18 RUE

 MELLILIA ، 50000، MEKNES
maroc

NSA IRRIGATION  شركة ذات 
مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د
وعن1ان مقرها اإلجتماعي سفلي رقم 
29 تجزئة مل1كي - 50302 ب1فكران 

املغرب.
تع6ين مسير جدود للشركة

رقم التق66د في السجل التجاري 
.50539

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تع6ين) (2021 وناور) (25 املؤرخ في)
مسير جدود للشركة الس6د)ة))مل1ش)

م6م1ن كمسير وح6د
تبعا لقب1ل استقالة املسير.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
أبريل) (14 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

2021)تحت رقم)1937.
885I

م1ثقة

PALMARA  بلمرا
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

رفع رأسمال الشركة

م1ثقة
212 إقامة ااوت )املركز التجاري 
ال6ت) الطابق الثالث مكتب رقم 

306  شارع محمد الخامس جليز - ، 
40000، مراكش املغرب

بلمرا  PALMARA شركة ذات 
املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي فيرما 
ب1رح6م دائرة الح1ز تاركة مراكش 
فيرما ب1رح6م دائرة الح1ز تاركة 
مراكش 40000 مراكش املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التق66د في السجل التجاري 

.29155

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) (2019 شتنبر) (25 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
«3.500.000)درهم»)أي من)«10.000 
عن) درهم») (3.510.000» إلى) درهم»)
إدماج احت6اطي أو أرباح أو) ( (: طريق)

عالوات إصدار في رأس املال.
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
22)أكت1بر) بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2019)تحت رقم)8870.

886I

RDIGITAL SERVICES  SARL AU

 PHARMACIE MOKDAD
LAHRIZI

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 
الشريك ال1ح6د

تأسيس شركة

 PHARMACIE MOKDAD
LAHRIZI

 BD MAKDAD LAHRIZI 153
HAY(EL(HOUDA ، 20073، الدار 

الب6ضاء املغرب
 PHARMACIE MOKDAD

LAHRIZI  شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي 153 شارع 
مقداد لحريزي حي الهدى  - 20073  

الدار الب6ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
505289

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 و1 16) (01
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)
 PHARMACIE MOKDAD  :

. LAHRIZI

غرض الشركة بإوجاز):)ص6دل6ة.
عن1ان املقر االجتماعي):)153)شارع)
  20073 (- ( مقداد لحريزي حي الهدى)

الدار الب6ضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

3.000.000)درهم،)مقسم كالتالي:
حسني) ودغيري  ادريس  الس6د 
درهم) (100 حصة بق6مة) (30.000   :

للحصة).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):
حسني) ودغيري  ادريس  الس6د 
ادريس) م1الي  شارع  (65 عن1ا ه)ا))
األول إقامة م1الي ادريس األول ط)
الب6ضاء) الدار  ( (20000  4 شقة) (2

املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
حسني) ودغيري  ادريس  الس6د 
ادريس) م1الي  شارع  (65 عن1ا ه)ا))
األول إقامة م1الي ادريس األول ط)2 
شقة)4 20000))الدار الب6ضاء)املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
 02 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

و1 16)2021)تحت رقم)780934.

887I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

أورو أمبلومون
إعالن متعدد القرارات

 AEX ET COM MAROC AUDIT
ET EXPERTISE

زاوية شارع محمد الخامس و شارع 
ابن كثير إقامة دوس مارس رقم 44 ، 

90000، طنجة املغرب
أورو أمبل1م1ن»»

شركة ذات املسؤول6ة املحدودة
و عن1ان مقرها االجتماعي: حي 

الجيراري 3 ز قة عائشة املسافر رقم 
31 - 900000 طنجة املغرب.

« إعالن عن مشروع اال دماج»
رقم التق66د في السجل التجاري: 

36835

تم إعداد مشروع اال دماج بين) (-
شركة الحسناوي أوط1 ب6يس و شركة)
أورو أم1بل1م1ن بتاريخ)05/05/2021 
قدمت) املشروع  هذا  بم1جب  (-
شركة الحسناوي أص1لها وخص1مها)
على سب6ل اال دماج ب1اسطة الضم)
وذلك) أم1بل1م1ن،) أورو  شركة  في 
فيها) بما  استثناء) أو  تحفظ  بدون 
تاريخ) حدود  إلى  املجراة  العمل6ات 

اال دماج))
الشركتين) حسابات  ستعتمد  (-
في) (31/12/2020 بتاريخ) املقفلة 

تحدود شروط عمل6ة اال دماج.
للشركة) املقدمة  الحصص  (-
بق6متها) تق66مها  تم  املضم1مة 
 31/12/2020 بتاريخ) الحق6ق6ة 
في عقد) عليها  املتفق  للمناهج  طبقا 

اال دماج))
هي:) املقدمة  األص1ل  ق6مة  (-
هي) والخص1م  درهم  (970625,00
تك1ن) وبالتالي  درهم  (724806,20
ق6مة األص1ل الصاف6ة من الخص1م)

هي:)818,80 245)درهم))
 8 في) حددت  التبادل  نسبة  (-
حصص شركة أورو أم1بل1م1ن مقابل)
أوط1) الحسناوي  شركة  حصص  (9
للمناهج) طبقا  حددت  وقد  ب6يس 

املتفق عليها في عقد اال دماج.)
من) املقدمة  املساهمة  ملكافأة  (-
طرف شركة الحسناوي ب6يس أوط1،)
أم1بل1م1ن) أورو  شركة  ستق1م 
 89  000,00 بمبلغ) رأسمالها  برفع 
890)حصة) درهم عن طريق إصدار)
 100,00 ( بمبلغ) جدودة  اجتماع6ة 
الشركة) لشركاء) ستخصص  درهم 

املضم1مة طبقا لنسبة التبادل
الصاف6ة) األص1ل  بين  الفرق  (-
املال) رأس  رفع  مبلغ  و  املقدمة 
سيشكل عالوة اال دماج و ستسجل)
ضمن خص1م شركة أورو أم1بل1م1ن)

لفائدة))الشركاء)القدماء)و الجدد.)
شركة أورو ام1بل1م1ن ستؤدي) (-
درهم) (13,57 بمبلغ) مدركا  قدا 
الشركة) شركاء) بين  ستقسم  والتي 
املضم1مة بما وتناسب مع حق1قهم.
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وت1قف املشروع على مصادقة) (-
عادوة) الغير  العامة  الجمع6ة 

للشركتين م1ض1ع اال دماج.
بعد) أثره  اال دماج  سيرتب  (-
ستستدعى) عم1م6ة  جمع6ة  آخر 

للمصادقة على اال دماج))
ب6يس) أوط1  الحسناوي  شركة  (-
و ستحل) تصف6تها  دون  حلها  سيتم 
في) أم1بل1م1ن  أورو  شركة  محلها 
جم6ع حق1قها و التزاماتها ابتداء)من)

تاريخ إ جاز اال دماج)
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم  (-
ماي) (62 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2021)تحت رقم)242734.
-)ومكن لدائني الشركتين م1ض1ع)
مشروع) على  وتعرض1ا  أن  اال دماج 
من) و1ما  (30 أجل) داخل  اال دماج 
من تاريخ نشر اإلعالن وذلك) ابتداء)
إلى) تع1د  التي  دو1نهم  وخص  ف6ما 

الفترة ما قبل إعالن اال دماج

889I

OUR EXPERT

NCBC
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

OUR EXPERT
 marrakech ، 40000، marrakech

maroc
NCBC  شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة
 N 7 LOT وعن1ان مقرها اإلجتماعي
 399 ZONE(INDUSTRILLLE(AL

 MASSAR(MARRAKECH - 40000
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 
املحدودة 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
115439

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (17
املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
. NCBC(:(اإلقتضاء)بمختصر تسم6تها

 TRAVAUX(:(غرض الشركة بإوجاز
. DIVERS OU CONSTRUCTION

 N 7 LOT(:(عن1ان املقر االجتماعي
 399 ZONE INDUSTRILLLE AL
 MASSAR MARRAKECH - 40000

مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 500 ( (: ( الس6د و1سف اوصبان)

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
الس6د هشام اوت الرائس)):))500 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):
الس6د و1سف اوصبان))عن1ا ه)ا))
اكادور) بنسركاو  (118 رقم) (01 بل1ك)

80000)اكادور املغرب.
الرائس)) اوت  هشام  الس6د 
عن1ا ه)ا))رقم)978)حي الفرح بنسركاو)

اكادور)80000)اكادور املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
الس6د و1سف اوصبان))عن1ا ه)ا))
اكادور) بنسركاو  (118 رقم) (01 بل1ك)

80000)اكادور املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
ماي) (31 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2021)تحت رقم)124539.
890I

AB RED1 COMPTA

AIT MAS TRANS
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

AB(RED1 COMPTA
 YAACOUB(MANSOUR 2 ETAGE

maroc 2، طنجة N° 4 ، 90000
AIT MAS TRANS  شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة
وعن1ان مقرها اإلجتماعي 2 يعق1ب 
منص1ر طابق 2 رقم 04 2 يعق1ب 
منص1ر طابق 2 رقم 04 90070 

طنجة املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

116719
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (12
املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
 AIT (: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

. MAS TRANS
:) قل) بإوجاز) الشركة  غرض 
البضائع ال1طن6ة و الدول6ة لحساب)

الغير.
عن1ان املقر االجتماعي):)2)يعق1ب)
يعق1ب) (2  04 رقم) (2 منص1ر طابق)
 90070  04 رقم) (2 طابق) منص1ر 

طنجة املغرب).
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 50 ( (: ب1عريشة) عادل  الس6د 

حصة بق6مة)1.000)درهم للحصة).
 50 ( (: اوعالي) اوت  مريم  الس6دة 

حصة بق6مة)1.000)درهم للحصة).
 50 (: ب1عريشة) عادل  الس6د  (

بق6مة)1.000)درهم.
 50 (: اوعالي) اوت  مريم  الس6دة 

بق6مة)1.000)درهم.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وصفات وم1اطن الشركاء):
الس6د عادل ب1عريشة عن1ا ه)ا))
 15 رقم) (80 عمارة) دواري  مجمع 

اكز اوة))90070)طنجة املغرب.
اوعالي) اوت  مريم  الس6دة 
عن1ا ه)ا))مجمع دواري عمارة)80)رقم)

15)اكز اوة))90070)طنجة املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
الس6د عادل ب1عريشة عن1ا ه)ا))
 15 رقم) (80 عمارة) دواري  مجمع 

اكز اوة))90070)طنجة املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (25 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)242681.

891I

م1ثق
ْ

كــيــنـــزورِيــت
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

م1ثق

248 شارع يعق1ب املنص1ر اقامة 
زينة عمارة ب ، رقم 4 ، 20200، 

الدارالب6ضاء املغرب

كــ6ــنـــزورِيــْت شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي   75، 

شـارع آ ـفـا، زاويـة ز ـقـة كـلـ1 دي 

  B 108    بـروڤـانـس، طـابـق 9،  شـقـة

20000 - الـدار الـبـ6ـضـاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

504865

في) مؤرخ  م1ثق  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (19

املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

كــ6ــنـــزورِيــْت.

غرض الشركة بإوجاز):)ب6ع جم6ع)

املش6دة) الـعـقـاريـة  األمـالك  أ 1اع 

شكل) أي  تحت  التشي6د  قصد  أو 

اإلنـعـاش الـعـقـاري،.

(،75 ( ( (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
دي) كـلـ1  ز ـقـة  زاويـة  آ ـفـا،) شـارع 

 B 108  -((((بـروڤـانـس،)طـابـق)9،))شـقـة

20000)الـدار الـبـ6ـضـاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99))سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
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والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-
وصفات وم1اطن الشركاء):

الس6دة غـ6ـثـة بـن كـ6ـران عن1ا ه)ا))
 20000 6 لي ت1ر ف6ج6طال أ الطابق)

الدارالب6ضاء)املغرب.
راشــدي عن1ا ه)ا)) هــدى  الس6دة 
الدارالب6ضاء) (20000 فل1ر دو ليس)

املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
الس6دة غـ6ـثـة بـن كـ6ـران عن1ا ه)ا))
 20000 6 لي ت1ر ف6ج6طال أ الطابق)

الدارالب6ضاء)املغرب
راشــدي عن1ا ه)ا)) هــدى  الس6دة 
الدارالب6ضاء) (20000 فل1ر دو ليس)

املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
 31 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)780433.
892I

RDIGITAL SERVICES  SARL AU

 RDIGITAL SERVICES  SARL
AU

إعالن متعدد القرارات

RDIGITAL(SERVICES  SARL(AU
13 ز قة احمد املجاطي اقامة لزالب 
الطابق األول رقم 8. ، 20350، الدار 

الب6ضاء املغرب
  RDIGITAL(SERVICES  SARL(AU
«شركة ذات املسؤول6ة املحدودة 

ذات الشريك ال1ح6د»
وعن1ان مقرها االجتماعي: 13 ز قة 
احمد املجاطي اقامة لزالب الطابق 
األول رقم 8. - 20350 الدار الب6ضاء 

املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»

رقم التق66د في السجل التجاري: 
.457179

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)20)أبريل)2021

تم اتخاذ القرارات التال6ة:)
قرار رقم)1:)الذي ونص على ماولي:)
تف1يت الس6د))ة))امباركي فرح)1000 
 1000 ( أصل) من  اجتماع6ة  حصة 
اإلله) عبد  )ة)) الس6د) لفائدة  حصة 

أبريل) (20 بتاريخ) اإلدري�سي  كتاني 
2021

قرار رقم)2:)الذي ونص على ماولي:)
استقالة الس6دة امباركي فرح وتع6ين)
الس6د عبد هللا كتاني اإلدري�سي مسير)

للشركة لفترة غير محدودة.
وتبعا لذلك تم تعدول مقتض6ات)

النظام األسا�سي التال6ة:)
بند رقم)6:)الذي ونص على ماولي:)
وبلغ رأس مال الشركة)100،000.00 
1000)حصة) وهي مقسمة إلى) درهم.)
)ألف) درهم) (100 اجتماع6ة كل منها)
لكل) درهم  بمائة  اجتماع6ة  حصة 
(• ( لـ:) بالكامل  ومخصصة  (، منها))
حصة) (1000 الس6د عبد هللا كتاني)

اجتماع6ة
على) ونص  الذي  (:12 رقم) بند 
وتع6ين الس6د عبد هللا كتاني) ماولي:)
غير) لفترة  للشركة  مسير  اإلدري�سي 

محدودة.
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
 28 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)780292.

893I

مكتب))االستشارات و الخدمات

 ه6ما يس1نس

 HUMANESSENCE  
شركة ذات مسؤول6ة محدودة

 ذات الشريك ال1ح6د
قفل التصف6ة

مكتب  االستشارات و الخدمات
وكالة بريد املغرب س6دي الص1في، 
صندوق البرود 70132 ، 20055، 

الدار الب6ضاء املغرب
«ه6ما يس1نس» « 

HUMANESSENCE »  شركة ذات 
مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د
وعن1ان مقرها اإلجتماعي : 5، ز قة 
غال6ان، إقامة س1م6ة،الشقة 11 - 

20000 الدارالب6ضاء املغرب.
قفل التصف6ة

رقم التق66د في السجل التجاري : 
.263725

ال1ح6د) الشريك  قرار  بمقت�سى 

 2019 دجنبر) (09 في) املؤرخ 

(» «ه6ما يس1نس») حل) تقرر 

شركة ذات) ( (« (HUMANESSENCE

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

 10.000,00 رأسمالها) مبلغ  ال1ح6د 

(،5 اإلجتماعي) مقرها  وعن1ان  درهم 

س1م6ة،الشقة) إقامة  غال6ان،) ز قة 

املغرب) الدارالب6ضاء) (20000  -  11

 ت6جة الستحالة اإلستمرار في مزاولة)

نشاط الشركة.

و عين:

و) عم1ر  ابن  ( أم6مة) الس6د)ة))

الدون) جالل  ز قة  (،34 عن1ا ه)ا))

الدارالب6ضاء) (20000 ( الس16طي،)

املغرب كمصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمع6ة الختام6ة)

5،)ز قة) وفي) (2019 24)دجنبر) بتاريخ)

 -  11 إقامة س1م6ة،الشقة) غال6ان،)

20000)الدارالب6ضاء)املغرب.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 27 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

وناور)2020)تحت رقم)728369.

895I

Maitre(Idriss(el(khatib

PORTORICO IMMOBILIER

شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تف1يت حصص

Maitre(Idriss(el(khatib

 Tetouan(Tetouan، 93000،

Tetouan Maroc

portorico immobilier شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي الطريق 

رقم 28 اقامة حدائق مرجان الطابق 

االر�سي بل1ك د - 93000 تط1ان 

املغرب.

تف1يت حصص

رقم التق66د في السجل التجاري 

.26337

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2021 ماي) (10 في) املؤرخ 

املصادقة على):
الدون) )ة)) 1ر  الس6د) تف1يت 
من) اجتماع6ة  حصة  (290 اشراط)
)ة)) الس6د) ( 500)حصة لفائدة) أصل)
 10 بتاريخ) (ABM HOLDING شركة)

ماي)2021.
الدون) )ة)) 1ر  الس6د) تف1يت 
من) اجتماع6ة  حصة  (200 اشراط)
الس6د) ( لفائدة) حصة  (210 أصل)
 ESTRELLA HOLDING ( شركة) )ة))

بتاريخ)10)ماي)2021.
الدون) )ة)) 1ر  الس6د) تف1يت 
اشراط)10)حصة اجتماع6ة من أصل)
10)حصة لفائدة))الس6د))ة))الحسن)

الع1داتي بتاريخ)10)ماي)2021.
)ة))سف6ان اوشان) تف1يت الس6د)
350)حصة اجتماع6ة من أصل)500 
الحسن) )ة)) الس6د) ( لفائدة) حصة 

الع1داتي بتاريخ)10)ماي)2021.
)ة))سف6ان اوشان) تف1يت الس6د)
150)حصة اجتماع6ة من أصل)150 
املصطفى)) )ة)) الس6د) ( حصة لفائدة)

الب1زويقي بتاريخ)10)ماي)2021.
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم  (
و1 16) (03 بتاريخ) ( االبتدائ6ة بتط1ان)

2021)تحت رقم)1376.

896I

Maitre(Idriss(el(khatib

PORTORICO IMMOBILIER
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تح1يل املقر االجتماعي للشركة

Maitre(Idriss(el(khatib
 Tetouan(Tetouan، 93000،

Tetouan Maroc
 PORTORICO IMMOBILIER
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة
وعن1ان مقرها اإلجتماعي حي 

االغراس الطابق 4 رقم 20 - 93333 
تط1ان املغرب.

تح1يل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التق66د في السجل التجاري 

.26337
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بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تح1يل)) ( تم) (2021 ماي) (10 املؤرخ في)
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 -  20 رقم) (4 الطابق) االغراس  «حي 
إلى)«الطريق) 93333)تط1ان املغرب»)
حدائق) اقامة  (/28 رقم) ال1طن6ة 
(- د) بل1ك  االر�سي  الطابق  مرجان 

93001)مرت6ل))املغرب».
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
و1 16) (03 بتاريخ) ( االبتدائ6ة بتط1ان)

2021)تحت رقم)1376.
897I

 MOHAMED EL KARRICHE COMPTABLE

AGREE

س1 سيرونا

SO SERNA 
إعالن متعدد القرارات

 MOHAMED EL KARRICHE
COMPTABLE AGREE

شارع املغرب العربي رقم 2 الطابق 
األول تط1ان ، 93000، تط1ان 

املغرب
س1 سيرونا SO SERNA  «شركة 

ذات املسؤول6ة املحدودة»
وعن1ان مقرها االجتماعي: تجزئة 
كريمة شارع الدار الب6ضاء إقامة 
البحر شقة رقم 4 مرت6ل تط1ان 

93000 مرت6ل املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»

رقم التق66د في السجل التجاري: 
.13995

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)15)أبريل)2021

تم اتخاذ القرارات التال6ة:)
قرار رقم)1:)الذي ونص على ماولي:)
 50 امل1افقة و املصادقة على تف1يت)
حصة من الشركة من طرف الس6د)
 اجي غزولة حامل لبطاقة التعريف)
الس6د) لفائدة  (L521540 العدد)
لبطاقة) حامل  غزولة  الرح6م  عبد 

.L100314(التعريف العدد
قرار رقم)2:)الذي ونص على ماولي:)
حامل) غزولة  الس6د  اجي  استقالة 
عدد) ال1طن6ة  التعريف  لبطاقة 
L521540)وإبرائه ملدة تس6يره و تع6ين)

لبطاقة) حامل  الرح6م  عبد  الس6د 
 L100314 عدد) ال1طن6ة  التعريف 

مسير الشركة ملدة غير محددة.
وتبعا لذلك تم تعدول مقتض6ات)

النظام األسا�سي التال6ة:)
بند رقم)6:)الذي ونص على ماولي:)
اسم) في  الشركة  حصص  جم6ع 
بصفته) غزولة  الرح6م  عبد  الس6د 

شريك وح6د بمبلغ)10000) قدا.
بند رقم)8:)الذي ونص على ماولي:)
غزولة) الرح6م  عبد  الس6د  تع6ين 

مسير الشركة ملدة غير محددة.
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
ماي) (12 بتاريخ) ( بتط1ان) االبتدائ6ة 

2021)تحت رقم)1064.
898I

RDIGITAL SERVICES  SARL AU

SPEED MAROC SARL
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

رفع رأسمال الشركة

SPEED MAROC SARL
 LOTISSEMENT ,93

 ABDELMOUMEN RESIDENCE
 RBAH 3 CITEE(PLATEAU

 EXTENSION- CASABLANCA ،
20100، الدار الب6ضاء املغرب

SPEED MAROC SARL شركة ذات 
املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي 93 تجزئة 
عبدامل1من إقامة رباح 3 س6تي بالط1 
اكسط1نس16 - 20100 الدارالب6ضاء 

املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التق66د في السجل التجاري 
.150595

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
رفع) تم  (2021 ماي) (07 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال 
من) أي  درهم») (1.000.000»
«1.000.000)درهم»)إلى)«2.000.000 

درهم»)عن طريق):))-.
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
 28 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)780293.
899I

BOUDOUR CONSEIL

CIN COLOR
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

BOUDOUR CONSEIL

 N°105 HAY(NASR(SIDI(ALLAL

 BAHRAOUI ، 15252، SIDI

ALLAL BAHRAOUI MAROC

CIN COLOR شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي دكان 

2 رقم 419 حي بام س6دي عالل 

البحراوي - 15252 س6دي عالل 

البحراوي املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

885

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (06

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

 CIN (: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.COLOR

اشغال) (- (: غرض الشركة بإوجاز)
الصباغة و الدوك1ر

-)تصن6ع امل1اد الك6ماوية.

دكان) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
عالل) س6دي  بام  حي  (419 رقم) (2

عالل) س6دي  (15252 (- البحراوي)

البحراوي املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

الف6اللي) ادريس  م1الي  الس6د 

درهم) (100 بق6مة) حصة  (1.000   :

للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):

الف6اللي) ادريس  م1الي  الس6د 

 28 بل1ك) عتمان  س6دي  عن1ا ه)ا))
الدار) (20700 الدار الب6ضاء) (10 رقم)

الب6ضاء)املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

الف6اللي) ادريس  م1الي  الس6د 

 28 بل1ك) عتمان  س6دي  عن1ا ه)ا))
الدار) (20700 الدار الب6ضاء) (10 رقم)

الب6ضاء)املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (18 بتاريخ) ( بت6فلت) االبتدائ6ة 

2021)تحت رقم)140.

900I

SMO CONSEILS

LES PALMS  DE L›ATLAS
إعالن متعدد القرارات

SMO CONSEILS

 IMM 389 MHAMID 3

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

LES(PALMS  DE(L›ATLAS  «شركة 

ذات املسؤول6ة املحدودة»

وعن1ان مقرها االجتماعي: 48 شارع 

الحرية عمارة البركة الطابق الثالث 

شقة رقم 20 مراكش - 40000 

مراكش  املغرب .

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التق66د في السجل التجاري: 

.82963

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)25)وناور)2019

تم اتخاذ القرارات التال6ة:)

تف1يت) (: االول) القرار  رقم  قرار 

الذي ونص على ماولي:)قام) حصص:)

حصة) بتف1يت  اقدوم  سمير  الس6د 

الس6د ج1ن دا ي6ل) ( لفائدة) ( واحدة)

)شركة م6ناس6د) كما قامت) (, ك1هين)

ه1لدونغ))بتف1يت تسعمئة و تسعة و)

اك1ال) لفائدة شركة  تسع1ن حصة 

اوفيرسيز لالستثمار).
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تع6ين) (: الثاني) القرار  رقم  قرار 
الذي ونص على ماولي:) (: مسير جدود)
اقدوم) سمير  الس6د  استقالة  قب1ل 
الس6د) تع6ين  و  الشركة  تس6ير  من 
ا ط1ني ج1ن ط1ماس باتش6ني مسير)
غير شريك للشركة ملدة غير محدودة)
املنفرد) و  ال1ح6د  الت1ق6ع  بصالح6ة 

لجم6ع العق1د و االلتزامات
قرار رقم القرار الثالث):)تغ6ير املقر)
ماولي:) على  ونص  الذي  االجتماعي:)
العن1ان) من  الشركة  مقر  تح1يل 
عمارة ب) ل6غ1مباغ  اقامة  (: القدوم)
الى) (, السادس) محمد  شارع  (4 رقم)
الحرية) شارع  (48: الجدود) العن1ان 
شقة) الثالث  الطابق  البركة  عمارة 

رقم)20)مراكش
وتبعا لذلك تم تعدول مقتض6ات)

النظام األسا�سي التال6ة:)
بند رقم البند الرابع):)الذي ونص)
على ماولي:)املقر االجتماعي):)48)شارع)
الحرية عمارة البركة الطابق الثالث)

شقة رقم)20)مراكش
الذي) (: ( الثامن) البند  رقم  بند 
حصة) (: الحصص) ونص على ماولي:)
الس6د ج1ن دا ي6ل) ( لفائدة) ( واحدة)
,تسعمئة و تسعة و تسع1ن) ك1هين)
حصة لفائدة شركة اك1ال اوفيرسيز))

لالستثمار)
بند رقم البند الرابع عشر):)الذي)
(: الشركة) تس6ير  ماولي:) على  ونص 
الس6د ا ط1ني ج1ن ط1ماس باتش6ني)
غير) ملدة  للشركة  شريك  غير  مسير 
محدودة بصالح6ة الت1ق6ع ال1ح6د و)

املنفرد))لجم6ع العق1د و االلتزامات
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
مارس) (28 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2019)تحت رقم)103667.
901I

global(audit(partners

MONA HOME
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
رفع رأسمال الشركة
global(audit(partners

 Avenue(Hassan(II(rond(point
 saint(exupéry(etg 3 appt 19 ،

20000، casablanca(maroc
MONA HOME شركة ذات 

مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 
ال1ح6د

 N 82 وعن1ان مقرها اإلجتماعي
الطابق األول املنطقة الصناع6ة 
أولد عزوز - 27223 الدار الب6ظاء 

املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التق66د في السجل التجاري 
.312425

ال1ح6د) الشريك  قرار  بمقت�سى 
رفع) تم  (2021 ماي) (04 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال 
«400.000)درهم»)أي من)«800.000 
عن) درهم») (1.200.000» إلى) درهم»)
دو1ن) مع  مقاصة  إجراء) ( (: طريق)
الشركة املحددة املقدار و املستحقة.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
 01 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

و1 16)2021)تحت رقم)780695.
902I

global(audit(partners

REFERENCE DISTRIBUTION
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

رفع رأسمال الشركة

global(audit(partners
 Avenue(Hassan(II(rond(point
 saint(exupéry(etg 3 appt 19 ،

20000، casablanca(maroc
 REFERENCE DISTRIBUTION
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي تجزءة 
ل6ط1غال رقم 2 دار ب1عزة  - 27223 

الدار الب6ظاء املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التق66د في السجل التجاري 
.392905

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
رفع) تم  (2021 ماي) (04 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال 
«300.000)درهم»)أي من)«100.000 
عن) درهم») (400.000» إلى) درهم»)
دو1ن) مع  مقاصة  إجراء) ( (: طريق)
الشركة املحددة املقدار و املستحقة.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
 01 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

و1 16)2021)تحت رقم)780694.
903I

global(audit(partners

MARPLAST
إعالن متعدد القرارات

global(audit(partners
 Avenue(Hassan(II(rond(point
 saint(exupéry(etg 3 appt 19 ،

20000، casablanca(maroc
MARPLAST «شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة»
وعن1ان مقرها االجتماعي: املنطقة 
الصناع6ة رقم 14 - - برش6د املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التق66د في السجل التجاري: 

.215
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)20)و1 16)2021
تم اتخاذ القرارات التال6ة:)

على) ونص  الذي  (:1 رقم) قرار 
خالد) الس6د  استقالة  ماولي:)
لشركة) كمسير  ( مهامه) من  املل1كي 
أصبح) (، «MARPLAST».لهذه الغاوة)
املسير) علمي  كالم  محمد  الس6د 

ال1ح6د للشركة))
وتبعا لذلك تم تعدول مقتض6ات)

النظام األسا�سي التال6ة:)
على) ونص  الذي  (:37 رقم) بند 
ماولي:)أصبح الس6د محمد كالم علمي)

املسير ال1ح6د للشركة))
على) ونص  الذي  (:38 رقم) بند 
بالت1ق6ع) ( ملزمة) الشركة  ماولي:)
علمي) كالم  محمد  للس6د  ( ال1ح6د)

املسير ال1ح6د للشركة
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
و1 16) (02 بتاريخ) ( االبتدائ6ة ببرش6د)

2021)تحت رقم)676.
905I

DAMO CONSULTING SARL

HARDWARE STORE
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
حل شركة

DAMO CONSULTING SARL
 AV(PASTEUR 1° ETG(N°18 54

 TANGER(tanger, tanger، 90000،
tanger MAROC

HARDWARE STORE شركة ذات 
مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د)في ط1ر التصف6ة)
وعن1ان مقرها اإلجتماعي اعزيب 

حاج قدور اقامة ال1فاء العمارة 13 
رقم 2  - 90050 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التق66د في السجل التجاري 

.98269
ال1ح6د)) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل) (2021 ماي) (18 في) املؤرخ 
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات)
 HARDWARE ال1ح6د) الشريك 
 100.000 رأسمالها) مبلغ  ( (STORE
اإلجتماعي) مقرها  وعن1ان  درهم 
ال1فاء) اقامة  قدور  حاج  اعزيب 
طنجة) (90050  -   2 رقم) (13 العمارة)

املغرب  ت6جة ل):)صع1بات مادوة.
اعزيب) التصف6ة ب  مقر  و حدد 
 13 العمارة) حاج قدور اقامة ال1فاء)

رقم)2  - 90050)طنجة املغرب.)
و عين:

الفضل) هل  ( محمد) الس6د)ة))
اقامة) الب6ضاء) الدار  عن1ا ه)ا)) و 
س6دي) (18 رقم) (15 عمارة) النخ6ل 
املغرب) الدار الب6ضاء) (20000 م1من)

كمصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخ1لة  الصالح6ات  على 
و) العق1د  تبل6غ  محل  و  املخابرة 

ال1ثائق املتعلقة بالتصف6ة):)-
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
ماي) (27 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)242778.
906I

Maitre(Idriss(el(khatib

ELYSIUM ICE
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

Maitre(Idriss(el(khatib
 Tetouan(Tetouan، 93000،

Tetouan Maroc
ELYSIUM ICE شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د
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وعن1ان مقرها اإلجتماعي قرية كاب1 
رقم س21 كاب1  6كرو - 93100 

مرت6ل املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

29577

في) مؤرخ  م1ثق  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (12

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ELYSIUM ICE

انشاء) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

وتس6ير املطاعم واملقاهي

الب6ع والشراء.

عن1ان املقر االجتماعي):)قرية كاب1)
رقم س21)كاب1  6كرو)-)93100)مرت6ل)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

الس6د  1ر الدون اشراط):))1.000 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):

اشراط) الدون  الس6د  1ر 
عن1ا ه)ا))حي الج1الن شارع)2رقم)10 

93000)تط1ان املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

أشراط) الدون  الس6د  1ر 
عن1ا ه)ا))حي الج1الن شارع)2رقم)10 

93000)تط1ان املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

و1 16) (03 بتاريخ) ( االبتدائ6ة بتط1ان)

2021)تحت رقم)1375.

907I

FIDUBROU

YAHAM IMPORT EXPORT
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

FIDUBROU

 RES(AL(AMANE(GH 22 IMM179

 APPT 10 1ER(ETG(AIN(SEBAA

 CASABLANCA، 20253،

CASABLANCA MAROC

 YAHAM IMPORT EXPORT

شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي 5 شارع 
عبد هللا بن واسين عمارة بل6دون 

الطابق الخامس رقم 5 - 20300 

الدار الب6ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

504287

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (10

املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.YAHAM IMPORT EXPORT

غرض الشركة بإوجاز):)استيراد و)

تصدور).

شارع) (5 (: عن1ان املقر االجتماعي)
بل6دون) عمارة  واسين  بن  هللا  عبد 

 20300  -  5 رقم) الخامس  الطابق 

الدار الب6ضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: وحيى) اب1بكرين  الس6د 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

الس6د حف6ظ ومكن):))500)حصة)

بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):

وحيى عن1ا ه)ا))) اب1بكرين  الس6د 
الطابق) (5 شقة) (55 تجزئة) الرحمة 
الب6ضاء) الدار  (27233 ب1عزة) دار  (2

املغرب.
عن1ا ه)ا)) ومكن  حف6ظ  الس6د 
60)ز قة محمد محرود طابق)3)شقة)
 20300 بلفدور) املنص1رية  اقامة  (7

الدار الب6ضاء)املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
وحيى عن1ا ه)ا))) اب1بكرين  الس6د 
الطابق) (5 شقة) (55 تجزئة) الرحمة 
الب6ضاء) الدار  (27233 ب1عزة) دار  (2

املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
 26 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)779905.

908I

A&O

CARMEN IMMOBILIERS
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

A&O
 AVENUE(MERS(SULTAN ، 26

20250، الدار الب6ضاء املغرب
CARMEN IMMOBILIERS شركة 

ذات مسؤول6ة محدودة ذات 
الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي عمارة 
شقة 8 ز قة م1الي احمد ال1ك6لي - 

10010 الرباط املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
152453

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (03
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CARMEN IMMOBILIERS

منعش) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

عقاري.

عمارة) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
(- ز قة م1الي احمد ال1ك6لي) (8 شقة)

10010)الرباط املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

بن6عيش) فاضل  محمد  الس6د 

درهم) (100 بق6مة) حصة  (1.000   :

للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):

بن6عيش) فاضل  محمد  الس6د 
1)ز قة الرايس محمد) عن1ا ه)ا))رقم)

الرباط) (10010 الس1ي�سي) باونة 

املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

بن6عيش) فاضل  محمد  الس6د 
1)ز قة الرايس محمد) عن1ا ه)ا))رقم)

الرباط) (10010 الس1ي�سي) باونة 

املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

و1 16) (03 بتاريخ) ( بالرباط) التجارية 

2021)تحت رقم)115119.

909I

RIVE DROITE CONSULTING

CBVL DU NORD
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

RIVE DROITE CONSULTING

 RES VERTE AV MED V 114

 ET.7 AP.21 ، 90000، TANGER

MAROC

CBVL DU NORD  شركة ذات 

مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د
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وعن1ان مقرها اإلجتماعي شارع 
و1سف بن تاشفين، رقم 5، الطابق 

2 رقم 3 - 90000 طنجة املغرب²
تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
114333

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 و1 16) (15
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
 CBVL (: بمختصر تسم6تها) اإلقتضاء)

. DU NORD
غرض الشركة بإوجاز):))

اإلنعاش العقاري)؛
األرا�سي،) تجزئة  عمل6ات  إ جاز 
وتشي6د البناوات املخصصة للسكن)
أو االستغالل التجاري أو الصناعي أو)

اإلداري،)بهدف ب6عها أو كرائها؛
بناء)واستغالل املراكز)؛

واملركبات) الترف6ه  مراكز  بناء)
الس6اح6ة)؛

بناء)ب16ت االصط6اف قصد ب6عها)
أو كرائها)؛

استغالل النزل و الفنادق)؛)
أو ب6ع أو كراء)جم6ع أدوات) شراء)

البناء)؛
األمالك) وجم6ع  األرا�سي  شراء)

املبن6ة أو املخصصة للبناء،)وب6عها)؛
أ 1اع) جم6ع  وتصدور  استيراد 

املنتجات واألدوات
شارع) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
و1سف بن تاشفين،)رقم)5،)الطابق)2 

رقم)3 - 90000)طنجة املغرب².
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: أوــ1ب) التـ1زا ـي  الس6د 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):

أوــ1ب عن1ا ه)ا)) التـ1زا ـي  الس6د 

16 90000)طنجة) بساحة األمم رقم)

املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

أوــ1ب عن1ا ه)ا)) التـ1زا ـي  الس6د 

16 90000)طنجة) بساحة األمم رقم)

املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

مارس) (17 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)2646.

910I

omri compta sarl au

EL ASRI PHYTO
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

omri compta sarl au

 N°4 LOT(AL(MAGHREB(AL

JADID ، 92000، larache(maroc

EL ASRI PHYTO  شركة ذات 

مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي دوار اوالد 

صخار تعاو 6ة امكاال  ق6ادة الع1امرة 

العرائش - 92000 العرائش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

6213

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (25

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

 EL (: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

. ASRI PHYTO

تس1يق) (: بإوجاز) الشركة  غرض 
واملعدات) املنتجات  كافة  وت1زيع 

الزراع6ة
األعمال الزراع6ة
استيراد و تصدور

للتفاوض
االستغالل الزراعي

تس1يق الحب1ب.
الك6م6ائ6ة) امل1اد  وب6ع  استيراد 

للزراعة بالجملة
ول1ازم) ومنتجات  معدات  تاجر 
اآلبار) حفر  أعمال  وجم6ع  زراع6ة 

ومعداتها
وتصدور) واستيراد  دراسات 
وترك6ب معدات الري وتط1ير املزارع)
وص6ا ة املساحات الخضراء) وإنشاء)

وتشجيرها
الري بالتنق6ط في الص6دل6ات

عمل الغطس
الزراع6ة) املنتجات  وب6ع  شراء)
الري) العام ودراسة  الس1ق  ودراسة 
والتسم6د) الضخ  معدات  وترك6ب 

وحفر األعالف واآلبار
تاجر معدات زراع6ة

مقاول أعمال الري أعمال معدات)
الري في قطعة األرض
إ جاز مشاريع الري

)منتج الري) تاجر معدات زراع6ة)
والري)

واملنتجات) املعدات  تاجر 
أعمال) كافة  الزراع6ة  واملستلزمات 

حفر اآلبار وما وخصها
معدات دراسات واستيراد وتصدور)

وترك6ب معدات الري وتط1ير املزارع
على) الزراعي  اإلبداع  وحافظ 

املساحات الخضراء)إعادة تشجير
واملعدات) املضخات  تس1يق 
خدمات) ودعم  دراسة  (- الزراع6ة)

الغير)-)
والتط1ير.) البناء) أعمال  تجارة 
الهدم وجم6ع أ 1اع أعمال) الترك6ب؛)

الهندسة املد 6ة)؛
والتنظ6م) واإلعداد  الدراسة  (
الري) أعمال  املشروع وجم6ع  وإدارة 

بالرياح وغيرها
من امل1اد الدق6قة.

)الري بالتنق6ط من ص6دل6ة
(- متن1عة) إنشاءات  أو  أعمال 

ترك6ب بالتنق6ط
تجاري) ما ه1  كل  (، أعم) وبشكل 

وصناعي ومالي وأثاث و
العقارات املرتبطة بشكل مباشر)
أو غير مباشر باألش6اء)املذك1رة أعاله)

أو التي قد تك1ن
تنم6ة املجتمع

.عن1ان املقر االجتماعي):)دوار اوالد)
صخار تعاو 6ة امكاال))ق6ادة الع1امرة)

العرائش)-)92000)العرائش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 100 ( (: ( العسري) احمد  الس6د 

حصة بق6مة)1.000)درهم للحصة).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):
عن1ا ه)ا)) ( الس6د احمد العسري)
دوار اوالد صخار تعاو 6ة امكاال))ق6ادة)
العرائش) (92000 الع1امرة العرائش)

املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
عن1ا ه)ا)) ( الس6د احمد العسري)
دوار اوالد صخار تعاو 6ة امكاال))ق6ادة)
العرائش) (92000 الع1امرة العرائش)

املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
االبتدائ6ة بالعرائش))بتاريخ)02)و1 16)

2021)تحت رقم)717.

911I

BUSINESS CENTER.COM

LIVANOS
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

BUSINESS CENTER.COM
شارع عبد امل1من رقم 236 إقامة 

ف 8 الطابق الثاني رقم 6 ، 20390، 
الدارالب6ضاء املغرب

LIVANOS شركة ذات املسؤول6ة 
املحدودة
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وعن1ان مقرها اإلجتماعي شارع عبد 
امل1من رقم 236 شارع باسكي اقامة 
ف8 الطابق الثاني  رقم 6، - 20390 

الدار الب6ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

505391
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 و1 16) (03
املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.LIVANOS
الغرض) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

من الشركة في املغرب وفي الخارج:
تقدوم الطعام في امل1قع أو النقل)،
إعداد وتسل6م ال1جبات املطب1خة)

من جم6ع التخصصات.
مطعم لل1جبات) (، ب6تزا) (، مطعم)

الخف6فة ووجبات سريعة)؛
خدمات التم1ين.

والحفالت) الفعال6ات  تنظ6م 
واالحتفاالت.

،)متعهد) ،)مخبز) ،)معجنات) قه1ة)
تقدوم الطعام)؛

اآليس) وصال1ن  الشاي  غرفة 
كريم ومنتجات األلبان)؛

املأك1الت) جم6ع  وشراء) ب6ع 
الطازجة وتجهيز) البحرية واألسماك 

األسماك وتجم6دها)؛
تقدوم) خدمة  إلدارة  املش1رة 
الطعام واالستشارات اإلدارية األخرى)
تقدوم) أي  تحدوًدا  أكثر  وبشكل 
واملش1رة) الخدمة  في  للمساعدة 
للشركات واألفراد في مجاالت تقدوم)

الطعام)؛
دعم وتصم6م وتنظ6م الفعال6ات

أ 1اع) جم6ع  وتحريك  دعم 
األحداث)؛

والخدمات) النقل  إدارة 
الل1جست6ة)؛

عمل) أي  وتشغ6ل  وب6ع  شراء)

تجاري بشكل عام)؛

املشاركة املباشرة أو غير املباشرة)

،)إما عن طريق املساهمة أو اال دماج)

أو إنشاء)شركة أو غير ذلك في جم6ع)

تحق6ق) إلى  تسعى  التي  الشركات 

أهداف مماثلة أو ذات صلة)؛

االستيراد والتصدور.

تجارة عامة.

التجارية) العالمات  جم6ع  تمث6ل 

على) والحص1ل  (، والدول6ة) ال1طن6ة 

براءات) جم6ع  واستغالل  (، االمت6از)

والعمل6ات) والتراخ6ص  االختراع 

واالمت6ازات) التجارية  والعالمات 

املتعلقة بأغراض الشركة)؛

املعامالت) جم6ع  (، أعم) وبشكل 

التجارية واملال6ة واملنق1لة والعقارية)

املتعلقة بشكل مباشر أو غير مباشر)،)

كل6ًا أو جزئ6ًا)،)بأحد األش6اء)املحددة)

أو بأي أش6اء)مماثلة أو مرتبطة..

عن1ان املقر االجتماعي):)شارع عبد)

236)شارع باسكي اقامة) امل1من رقم)
ف8)الطابق الثاني))رقم)6،)-)20390 

الدار الب6ضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

  LEO HOLDING : الشركة)

درهم) (100 بق6مة) حصة  (50.000

للحصة).

الس6د ريان ا 6اس نهمي):))50.000 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):
قري1ن) او1ب  املهدي  الس6د 

 6 بل1ك ب رقم) (11 قطاع) عن1ا ه)ا))
 10070 ( ز قة التراج6ل حي الرياض)

الرباط املغرب.

الس6د ريان ا 6اس نهمي عن1ا ه)ا))
 4 ز قة اكلمان سدي علي شقة) (14

اكدال)10070)الرباط املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

قري1ن) او1ب  املهدي  الس6د 
 6 بل1ك ب رقم) (11 قطاع) عن1ا ه)ا))
 10070 ( ز قة التراج6ل حي الرياض)

الرباط املغرب
الس6د ريان ا 6اس نهمي عن1ا ه)ا))
 4 ز قة اكلمان سدي علي شقة) (14

اكدال)10070)الرباط املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
 03 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

و1 16)2021)تحت رقم)781004.
912I

AZ GESTION

WEE MARKT
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

AZ GESTION
شارع ولد س6دي بابا اقامة املجد 

 tetouan، 93000، tatouan 1رقم
املغرب

WEE MARKT شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي شارع ولد 
س6دي بابا  اقامة املجد شقة رقم 1 

تط1ان 93000 تط1ان املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
28581

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القا 1ن) (2021 فبراور) (17
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
 WEE (: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MARKT
التجارة) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

عبر اإل تر ت.
عن1ان املقر االجتماعي):)شارع ولد)
 1 س6دي بابا))اقامة املجد شقة رقم)

تط1ان)93000)تط1ان املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  مبلغ 
100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: انس) عالل  بن  الس6د 
حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

 1.000 (: انس) عالل  بن  الس6د  (
بق6مة)100)درهم.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (
وصفات وم1اطن الشركاء):

عن1ا ه)ا)) انس  عالل  بن  الس6د 
تط1ان) (93000  4 رقم) عمان  شارع 

املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
عن1ا ه)ا)) انس  عالل  بن  الس6د 
تط1ان) (93000   4 شارع عمان رقم)

املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
فبراور) (03 بتاريخ) ( االبتدائ6ة بتط1ان)

2021)تحت رقم)0227.

913I

SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET FORMATION

BADER PROMO
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET
FORMATION

 COMPLEXE MLY ISMAIL IMM
 6 APP9 ، 50000، MEKNES

MAROC
BADER PROMO  شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة
وعن1ان مقرها اإلجتماعي رقم 431 
تجزئة رياض اسماع6ل6ة ط . ك اوت 

والن - 50000 مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

 52691
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 وناور) (19
املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤول6ة املحدودة.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

. BADER PROMO
منعش) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

عقاري);اشغال مختلفة);البناء.
عن1ان املقر االجتماعي):)رقم)431 
تجزئة رياض اسماع6ل6ة ط).)ك اوت)

والن)-)50000)مكناس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 400 ( (: ( الس6د كاودي عبد اإلله)

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
 300 ( (: ( الس6د كاودي مصطفى)

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
 300 ( (: و1سف) كاودي  الس6د 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):
الس6د كاودي عبد اإلله))عن1ا ه)ا))
 50000 أطلس) (1 مرجان) (140 رقم)

مكناس املغرب.
الس6د كاودي مصطفى))عن1ا ه)ا))
 50000 أطلس) (1 مرجان) (140 رقم)

مكناس املغرب.
عن1ا ه)ا)) ( الس6د كاودي و1سف)
 50000 أطلس) (1 مرجان) (140 رقم)

مكناس املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
الس6د كاودي عبد اإلله))عن1ا ه)ا))
 50000 أطلس) (1 مرجان) (140 رقم)

مكناس املغرب
الس6د كاودي مصطفى))عن1ا ه)ا))
 50000 أطلس) (1 مرجان) (140 رقم)

مكناس املغرب
عن1ا ه)ا)) ( الس6د كاودي و1سف)
 50000 أطلس) (1 مرجان) (140 رقم)

مكناس املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
مارس) (16 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

2021)تحت رقم)1398 .
914I

GHIZLANE DOUBLANE

THE BEST OF MOROCCO
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
حل شركة

GHIZLANE DOUBLANE
رقم 5 عمارة العبدي شارع محمد 

السادس ، 24000، الجدودة املغرب

 THE BEST OF MOROCCO

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د)في ط1ر التصف6ة)

وعن1ان مقرها اإلجتماعي 67 ز قة 

عزيز بالل الطابق الثاني املعاريف - 

20000 الدار الب6ضاء املغرب.

حل شركة
رقم التق66د في السجل التجاري 

.449801

ال1ح6د)) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر) (2021 فبراور) (10 في) املؤرخ 

ذات مسؤول6ة محدودة) حل شركة 

 THE BEST ال1ح6د) الشريك  ذات 

رأسمالها) مبلغ  ( (OF MOROCCO

مقرها) وعن1ان  درهم  (100.000
بالل) عزيز  ز قة  (67 اإلجتماعي)

 20000 (- املعاريف) الثاني  الطابق 

(: ل) املغرب  ت6جة  الب6ضاء) الدار 

.CESSATION D’ACTIVITE
ز قة) (67 و حدد مقر التصف6ة ب)

(- عزيز بالل الطابق الثاني املعاريف)

20000)الدار الب6ضاء)املغرب.)

و عين:

و) مجدان  ( ( مل6كة) الس6د)ة))

ص1فال دال السعادة) (20 عن1ا ه)ا))

الجدودة املغرب كمصفي) (24000  1

)ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخ1لة  الصالح6ات  على 

و) العق1د  تبل6غ  محل  و  املخابرة 

ال1ثائق املتعلقة بالتصف6ة):)-

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 09 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

أبريل)2021)تحت رقم)774024.

915I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

AGALU SARL
إعالن متعدد القرارات

»AGALU SARL  »

املقـر االجتـمـاعي: رقم 56 شارع احمد 

املنص1ر الذهبي حي الداخلة اكادور 

السجل التجاري رقم : 25189 

العام) الجمع  عقد  بمقت�سى 

االستثنائي بتاريخ)09/02/2021))قرر)

 AGALU (» لشركة) ال1ح6د  الشريك 

SARL)«))ماولي):))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

تغ6ير املقر االجتماعي للشركة إلى:)

شارع الحسن ب1نعماني حي) (52 رقم)

الداخلة اكادور

تنق6ح القا 1ن األسا�سي))للشركة.)))

االوـداع) تـم  القـا ــ1 ــي:) االوـداع 

لـدى) الضبط  بكتـابـة  القـا ـ1 ـي 

بتـاريخ) بأكادور  التجارية  املحكـمـة 

0305/2021)تحت رقم99397 
للخــــــال صــــــــــــة و التـذ ك6ــــــــــر

مـكـتـب الحـسـابـات ا ــفــ1فـسـك

916I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

BEAUTY FASHION SARL
إعالن متعدد القرارات

»BEAUTY FASHION SARL  »

املقـر االجتـمـاعي: رقم 04 ز قة س6دي 

ب1لقنادل الحي الصناعي أكادور

السجل التجاري رقم : 29071

العام) الجمع  عقد  بمقت�سى 

 12/04/2021 بتاريخ) االستثنائي 

لشركة) ال1ح6د  قررالشريك 

«BEAUTY FASHION SARL»))ماولي)

)تف1يت الحصص االجتماع6ة):)

حسام) الناجح  الس6د  ف1ت  ( (-

500حصة اجتماع6ة للس6دة الناجح)

ألفة

الناجح) الس6د  املسير  استقالة 

حسام

تع6ين الس6دة الناجح ألفة مسيرة)

وح6دة للشركة ملدة غير محدودة)

تغ6ير اإلمضاء)البنكي.

تنق6ح القا 1ن األسا�سي))للشركة.)))

االوـداع) تـم  ( القـا ــ1 ــي:) االوـداع 

لـدى) الضبط  بكتـابـة  القـا ـ1 ـي 

بتـاريخ) بأكادور  التجارية  املحكـمـة 

06/05/2021)تحت رقم99440 

للخــــــال صــــــــــــة و التـذ ك6ــــــــــر

مـكـتـب الحـسـابـات ا ــفــ1فـسـك

917I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

COMAVRI SARL
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

 ANGLE BD TELDI ET RUE DE

 MARAKECHE(QI(AGADIR ،

80000، AGADIR(MAROC

COMAVRI SARL شركة ذات 

مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي شقة 

رقم 602 عمارة D2 ت6فاوين شارع 

املقاومة اكادور  - 800000 اكادور  

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 

46907

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القا 1ن) إعداد  تم  (2020 23) 1 بر)

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.COMAVRI SARL

استغالل) (: غرض الشركة بإوجاز)

املقالع بجم6ع ا 1اعها.
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شقة) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
ت6فاوين شارع) (D2 عمارة) (602 رقم)
اكادور)) (800000 (- ( اكادور) املقاومة 

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1000 (: ( هللا) حرمةعبد  الس6د 

بق6مة)100)درهم.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وصفات وم1اطن الشركاء):
عن1ا ه)ا))) ( الس6د حرمةعبد هللا)
اكادور) (80000 ال6غ اكادور) (378 رقم)

املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
عن1ا ه)ا))) ( الس6د حرمةعبد هللا)
اكادور) (80000 ال6غ اكادور) (378 رقم)

املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
أبريل) (06 بتاريخ) ( باكادور) التجارية 

2021)تحت رقم)99023.
918I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

EMAMO TRANS  SARL
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL
 ANGLE BD TELDI ET RUE DE
 MARAKECHE(QI(AGADIR ،

80000، AGADIR(MAROC
EMAMO(TRANS  SARL شركة 

ذات مسؤول6ة محدودة ذات 
الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي رقم 91 
بل1ك A حي س6دي سع6د الدراركة 

أڭادور  - 80000  أڭادور   املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
46833

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القا 1ن) (2021 مارس) (18

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.EMAMO TRANS  SARL
:) قل) بإوجاز) الشركة  غرض 
البضائع لحساب الغير وطن6ا ودول6ا.

 91 رقم) (: عن1ان املقر االجتماعي)
الدراركة) حي س6دي سع6د  (A بل1ك)

أڭادور))-)80000))أڭادور)))املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1000 (: ( ال1جدي حسن) الس6د 

بق6مة)100)درهم.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وصفات وم1اطن الشركاء):
الس6د ال1جدي حسن))عن1ا ه)ا))
13ج6ت) 61)شقة) اقامة اتري عمارة)
سكن بنسركاو اكادور)80000))أڭادور)))

املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
الس6د ال1جدي حسن))عن1ا ه)ا))
13ج6ت) 61)شقة) اقامة اتري عمارة)
سكن بنسركاو اكادور)80000))أڭادور)))

املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
أبريل) (01 بتاريخ) ( باكادور) التجارية 

2021)تحت رقم)98941.
919I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

KAMEPEX SARL
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL
 ANGLE BD TELDI ET RUE DE
 MARAKECHE(QI(AGADIR ،

80000، AGADIR(MAROC

KAMEPEX SARL شركة ذات 

مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي رقم 161 

بل1ك س 5 اقامة السالم الدشيرة 

ا زكان - 80000  ا زكان     املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

22535

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القا 1ن) (2021 فبراور) (05

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.KAMEPEX SARL

مكتب) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

استشاري في م6دان التس6ير.
عن1ان املقر االجتماعي):)رقم)161 

الدشيرة) السالم  اقامة  (5 س) بل1ك 

ا زكان)-)80000))ا زكان)))))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

الس6د مزي لحسن)):)1000)بق6مة)

100)درهم.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وصفات وم1اطن الشركاء):

عن1ا ه)ا)) ( لحسن) مزي  الس6د 
اقامة السالم) (5 بل1ك س) (161 رقم)

ا زكان))) ( (80000 ا زكان) الدشيرة 

املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

عن1ا ه)ا)) ( لحسن) مزي  الس6د 
اقامة السالم) (5 بل1ك س) (161 رقم)

ا زكان))) ( (80000 ا زكان) الدشيرة 

املغرب.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

فبراور) (22 بتاريخ) ( االبتدائ6ة با زكان)

2021)تحت رقم)473.

920I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

MAGHRIB TRANS SARL
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

 ANGLE BD TELDI ET RUE DE

 MARAKECHE(QI(AGADIR ،

80000، AGADIR(MAROC

MAGHRIB TRANS SARL شركة 

ذات املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي ز قة 12 

بل1ك 13 حي بئرا زران تك1ين اكادور  

- 80000  اكادور   املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

46835

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القا 1ن) (2021 مارس) (08

املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MAGHRIB TRANS SARL

:) قل) بإوجاز) الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغير)))).
 12 ز قة) (: عن1ان املقر االجتماعي)

13)حي بئرا زران تك1ين اكادور)) بل1ك)

- 80000))اكادور)))املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 600 (: ( ( اب1درار عبد هللا) الس6د 

بق6مة)100)درهم.

 300 (: ( محمد) ب1ف1س  الس6د 

بق6مة)100)درهم.
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100)بق6مة) (: ( الس6د بلحسن بدر)
100)درهم.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (
وصفات وم1اطن الشركاء):

الس6د اب1درار عبد هللا)))عن1ا ه)ا))
اكادور)) الدراركة  ب1بكر  دار  دوار 

80000))اكادور املغرب).
عن1ا ه)ا)) ( الس6د ب1ف1س محمد)
حي اوجعا بل1ك)01)ز قة)01)رقم)26 
ت6ك1ين اكادور)80000))اكادور املغرب)
عن1ا ه)ا)) ( بدر) بلحسن  الس6د 
 26 ز قة01)رقم) (01 حي اوجعا بل1ك)
ت6ك1ين اكادور)80000))اكادور املغرب)
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
عن1ا ه)ا)) ( بدر) بلحسن  الس6د 
 26 ز قة01)رقم) (01 حي اوجعا بل1ك)
ت6ك1ين اكادور)80000))اكادور املغرب)
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
أبريل) (01 بتاريخ) ( باكادور) التجارية 

2021)تحت رقم)98942.
921I

مكتب محاسبة

TISGHNAS SARL AU
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
حل شركة

مكتب محاسبة
عمارة 41 شقة 2 ز قة عالل بن عبد 
هللا ص.ب 200 الرش6دوة ، 52004، 

الرش6دوة املغرب
TISGHNAS SARL AU  شركة ذات 

مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 
ال1ح6د)في ط1ر التصف6ة)

وعن1ان مقرها اإلجتماعي قصر 
مرزوكة الطاوس الريصاني - 52450 

الريصاني املغرب.
حل شركة

رقم التق66د في السجل التجاري 
.8855

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر) (2020 دجنبر) (10 في) املؤرخ 
ذات مسؤول6ة محدودة) حل شركة 
 TISGHNAS ال1ح6د) الشريك  ذات 
SARL AU)))مبلغ رأسمالها)100.000 

درهم وعن1ان مقرها اإلجتماعي قصر)

مرزوكة الطاوس الريصاني)-)52450 

الريصاني املغرب  ت6جة ل):)أزمة.

قصر) ب  التصف6ة  مقر  حدد  و 

مرزوكة الطاوس الريصاني)-)52450 

الريصاني املغرب.)

و عين:

خرب1�سي) ( محمد) الس6د)ة))

 52450 الريصاني) عن1ا ه)ا)) و 

)ة)) كمصفي) املغرب  الريصاني 

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخ1لة  الصالح6ات  على 

و) العق1د  تبل6غ  محل  و  املخابرة 

ال1ثائق املتعلقة بالتصف6ة):)-

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 15 بتاريخ) ( بالرش6دوة) االبتدائ6ة 

دجنبر)2020)تحت رقم)376.

922I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

MISTER PERGOLA SARL
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

 ANGLE BD TELDI ET RUE DE

 MARAKECHE(QI(AGADIR ،

80000، AGADIR(MAROC

MISTER PERGOLA SARL شركة 

ذات املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي رقم 237   

AC 1ع ج القدس اكادور - 80000 

اكادور  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 

رقم التق66د في السجل التجاري : 

47071

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (12

املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MISTER PERGOLA SARL

أعمال) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

 جارة املعادن والخشب

)االستيراد والتصدي.

عن1ان املقر االجتماعي):)رقم)237   

 80000 (- اكادور) القدس  ج  AC 1ع 

اكادور))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 400 (: ( عادل) ب1مريت  الس6د 

بق6مة)100)درهم.

 300 (: ( ( واسين) ب1مريت  الس6د 

بق6مة)100)درهم.

 300 (: ( ( عادل) الرويفس  الس6د 

بق6مة)100)درهم.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وصفات وم1اطن الشركاء):

عن1ا ه)ا)) ( الس6د ب1مريت عادل)

ف6ال رقم)70رياض ف1 تي)01)بنسركاو)

اكادور)80000))اكادور)))املغرب.

الس6د ب1مريت واسين)))عن1ا ه)ا))

فال) اقامة  (313 عمارة) (17 شقة)

اومل6ل الحي املحمدي اكادور)80000  

اكادور)))املغرب.

الس6د الرويفس عادل)))عن1ا ه)ا)))

فرنسا)80000))اكادور)))املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

عن1ا ه)ا)) ( الس6د ب1مريت عادل)

ف6ال رقم)70رياض ف1 تي)01)بنسركاو)

اكادور)80000))اكادور)))املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

أبريل) (19 بتاريخ) ( باكادور) التجارية 

2021)تحت رقم)99175.

923I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

 MONDIAL BERRY EXPORT 

SARL
إعالن متعدد القرارات

 MONDIAL BERRY EXPORT  

»SARL

 A املقـر االجتـمـاعي: رقم 01 بل1ك

الطابق االول عمارة ٲلح6ان شارع 
السمارة اوت مل1ل

السجل التجاري رقم :  16751

العام) الجمع  عقد  بمقت�سى 

 16/11/2018 بتاريخ) االستثنائي 

 MONDIAL BERRY«شركاء بين 

EXPORT SARL»)تقرر ماولي):)))))))

)تف1يت الحصص االجتماع6ة:

 OYM (» ( ( (« شركة) ف1تت  (-

حصة) (TRADING SARL000 1

 AGRIGAIMAR» لشركة) اجتماع6ة 

»SARL

ب1ري) الس6د  املسير  استقالة 

محمد سع6د)

رض1ان) ك6مار  الس6د  تع6ين 

مسيرون) سع6د  الكارح  والس6د 

للشركة لفترة غير محدودة)

تغ6ير االمضاء)البنكي

تغ6ير املقر االجتماعي للشركة الى)
الطابق االول شقة رقم) (C  267 رقم)

01)شارع افران الهدى اكادور

تنق6ح القا 1ن األسا�سي))للشركة.))

االوـداع) تـم  ( القـا ــ1 ــي:) االوـداع 

لـدى) الضبط  بكتـابـة  القـا ـ1 ـي 

بتـاريخ) با زكان  االبتدائ6ة  املحكـمـة 

30/08/2019))تحت رقم)3890  
التجاري:) السجل  في  التق6د  رقم 
التجاري) السجل  في  التسج6ل  تم 

للمحكمة التجارية باكادور تحت رقم)

46715

االوـداع) تـم  ( القـا ــ1 ــي:) االوـداع 

لـدى) الضبط  بكتـابـة  القـا ـ1 ـي 

بتـاريخ) بأكادور  التجارية  املحكـمـة 

24/03/2021)تحت رقم98838
للخــــــال صــــــــــــة و التـذ ك6ــــــــــر

مـكـتـب الحـسـابـات ا ــفــ1فـسـك

924I



12539 الجريدة الرسميةعدد)5668 - 5)ذو القعدة)1442 )16)و1 16)2021) 

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

NEXT PROFIL SARL
إعالن متعدد القرارات

» NEXT PROFIL SARL  »
 AC 237 املقـر االجتـمـاعي: بقعة رقم

 1ع J  القدس اكادور
السجل التجاري رقم : 40857

العام) الجمع  عقد  بمقت�سى 
بين) (15/12/2020 االستثنائي بتاريخ)
 »  NEXT PROFIL SARL (» شركاء)

تقرر ماولي):)))))))
تف1يت الحصص االجتماع6ة):)

 400 الس6د ب1ه1 خالد) ف1ت  ( (-
ب1مريت) للس6د  اجتماع6ة  حصة 

عادل.
استقالة املسير الس6د ب1ه1 خالد.
عادل) ب1مريت  الس6د  تع6ين 
مسيرون) واسين  ب1مريت  والس6د 

للشركة ملدة غير محدودة.
تغ6يراالمضاء)البنكي.)))))

تنق6ح القا 1ن األسا�سي))للشركة.)))
االوـداع) تـم  ( القـا ــ1 ــي:) االوـداع 
لـدى) الضبط  بكتـابـة  القـا ـ1 ـي 
بتـاريخ) بأكادور  التجارية  املحكـمـة 

15/03/2021))تحت رقم)98728.
للخــــــال صــــــــــــة و التـذ ك6ــــــــــر

مـكـتـب الحـسـابـات ا ــفــ1فـسـك
925I

FIDUCIAIRE NOUACEUR

AFOLKI PROMOTION
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE NOUACEUR
 83-LOT(EL(MADINA 1 N 81
 APP 5 1ER(ETAGE(DEROUA ،
26200، BERRECHID(MAROC
AFOLKI PROMOTION  شركة 

ذات مسؤول6ة محدودة ذات 
الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي رقم 30 
ز قة عمر الريفي شقة 1 الطابق 

االول الدار الب6ضاء الدار الب6ضاء 
26200 الدار الب6ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 

504063

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (02

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

. AFOLKI PROMOTION

االنعاش) (: غرض الشركة بإوجاز)

العقاري).

 30 رقم) (: عن1ان املقر االجتماعي)

الطابق) (1 شقة) الريفي  عمر  ز قة 

الب6ضاء) الدار  الب6ضاء) الدار  االول 

26200)الدار الب6ضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: ( الس6د محمد اك1دام)

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):

عن1ا ه)ا)) ( الس6د محمد اك1دام)

عين) (24 رقم) (40 ز قة) العمارية  حي 

الدار) (26200 الب6ضاء) الدار  الشق 

الب6ضاء)املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

عن1ا ه)ا)) ( الس6د محمد اك1دام)

عين) (24 رقم) (40 ز قة) العمارية  حي 

الدار) (26200 الب6ضاء) الدار  الشق 

الب6ضاء)املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 25 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)19252.

926I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

SAMNO TRANS SARL
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL
 ANGLE BD TELDI ET RUE DE
 MARAKECHE(QI(AGADIR ،

80000، AGADIR(MAROC
SAMNO TRANS SARL شركة 

ذات املسؤول6ة املحدودة
وعن1ان مقرها اإلجتماعي شقة رقم 
318 الطابق الثالث تجزئة الهدى 

اكادور  - 80000 اكادور  املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

46955
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (01
املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SAMNO TRANS SARL
:) قل) بإوجاز) الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغير.
عن1ان املقر االجتماعي):)شقة رقم)
الهدى) تجزئة  الثالث  الطابق  (318

اكادور))-)80000)اكادور))املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 200 (: ( ( نه6لة) ( الس6دة مطاهري)

بق6مة)100)درهم.
 200 (: ( الس6دة مطاهري سمهان)

بق6مة)100)درهم.
 200 (: ( حبيبة) خام  اب1  الس6دة 

بق6مة)100)درهم.
 200 (: ( زكرياء) مطاهري  ( الس6د)

بق6مة)100)درهم.
 200 (: ( الس6دة مطاهري ش6ماء)

بق6مة)100)درهم.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء)

وصفات وم1اطن الشركاء):

الس6دة مطاهري))نه6لة)))عن1ا ه)ا))

اوراك) حي  السعادة  عمارة  (04 رقم)

ب1اركان اكادور)80000)اكادور املغرب.

سمهان)) مطاهري  الس6دة 

الشريف) م1الي  شارع  عن1ا ه)ا))

 80000 100)حي النجاح اكادور) رقم)

اكادور املغرب.

الس6دة اب1 خام حبيبة))عن1ا ه)ا))

حي) (100 شارع م1الي الشريف رقم)

النجاح اكادور)80000)اكادور املغرب.

الس6د مطاهري زكرياء))عن1ا ه)ا))

حي) (100 شارع م1الي الشريف رقم)

النجاح اكادور)80000)اكادور املغرب.

ش6ماء)) مطاهري  الس6دة 

الشريف) م1الي  شارع  عن1ا ه)ا))

 80000 100)حي النجاح اكادور) رقم)

اكادور املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

الس6دة مطاهري))نه6لة)))عن1ا ه)ا))

اوراك) حي  السعادة  عمارة  (04 رقم)

ب1اركان اكادور)80000)اكادور اكادور

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

أبريل) (09 بتاريخ) ( باكادور) التجارية 

2021)تحت رقم)99063.

927I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

SOREMBA SARL
إعالن متعدد القرارات

»SOREMBA SARL  »

املقـر االجتـمـاعي: طريق السبت 

إذاوڭران ق6ادة وجماعة وادي 

الصفاء دائرة ب16ڭرة عمالة شت1كة 

أوت باها

السجل التجاري رقم : 6327

العام) الجمع  عقد  بمقت�سى 

 05/02/2021 بتاريخ) االستثنائي 

لشركة) ال1ح6د  قررالشريك 

«SOREMBA SARL)«))ماولي):)))))))))))))))))))))))))))))
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)))تف1يت الحصص االجتماع6ة):)
زكرياء) أكدوز  الس6د  ف1ت  ( (-
مزي) للس6د  اجتماع6ة  1800حصة 

لحسن
أكدوز) الس6د  املسير  استقالة 

زكرياء
لحسن) مزي  الس6د  تع6ين 
مسيروح6د للشركة ملدة غير محدودة

تغ6ير االمضاء)البنكي
للشركة) االجتماعي  املقر  تغ6ير 
 235 مكرر) (1 تغزوت) (738 إلى ز قة)

تراست ا زكان
تنق6ح القا 1ن األسا�سي))للشركة.)))
االوـداع) تـم  ( القـا ــ1 ــي:) االوـداع 
لـدى) الضبط  بكتـابـة  القـا ـ1 ـي 
بتـاريخ) ( با زكان) االبتدائ6ة  املحكـمـة 

26/04/2021))تحت رقم959 
للخــــــال صــــــــــــة و التـذ ك6ــــــــــر

مـكـتـب الحـسـابـات ا ــفــ1فـسـك
928I

CABINET RAMI EXPERTISE

LIB D›IMOUZER
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
رفع رأسمال الشركة

CABINET RAMI EXPERTISE
  Espace(Rihab(Fés, Avenue(Allal
 ben(Abdellah(Immb(D, N°56,

 5ème(étage(Bureau 30 ، 30000،
Fés, Maroc

LIB D›IMOUZER شركة ذات 
مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د
وعن1ان مقرها اإلجتماعي رقم 31 
مكرر طريق صفرو اوم1زار كندر - 

31000 صفرو املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التق66د في السجل التجاري 
.3265

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
رفع) تم  (2021 ماي) (03 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال 
«260.000)درهم»)أي من)«100.000 
عن) درهم») (360.000» إلى) درهم»)
أو) حصص  قدوة  تقدوم  ( (: طريق)

ع6ن6ة.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (26 بتاريخ) ( بصفرو) االبتدائ6ة 

2021)تحت رقم)360.

929I

omed(consulting(sarl

 TRANSPORT AZHAR AL

FIRDAOUS
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

omed(consulting(sarl

 av(mohamed(daoud 5 eme 340

etage ، 93040، tetouan(maroc

 TRANSPORT AZHAR AL

FIRDAOUS شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي حي راس 

ل1طا شارع محمد السادس ز قة 

د 11 رقم 43 الفن6دق - 93102 

تط1ان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 

رقم التق66د في السجل التجاري : 

29421

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (03

املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

 TRANSPORT AZHAR AL

.FIRDAOUS

:) قل) بإوجاز) الشركة  غرض 

املستخدمين.

حي راس) (: عن1ان املقر االجتماعي)

د) ز قة  السادس  ل1طا شارع محمد 

11)رقم)43)الفن6دق)-)93102)تط1ان)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

الس6د احمد ساطي):))250)حصة)
بق6مة)100)درهم للحصة).

الس6د عادل ساطي):))250)حصة)
بق6مة)100)درهم للحصة).

 250 ( (: ساطي) رض1ان  الس6د 
حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

 250 ( (: اسماع6ل ساطي) الس6د 
حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (
وصفات وم1اطن الشركاء):

الس6د احمد ساطي عن1ا ه)ا))حي)
راس ل1طا ز قة د)9)رقم)17)الفن6دق)

93102)الفن6دق املغرب.
الس6د عادل ساطي عن1ا ه)ا))حي)
راس ل1طا ز قة د)09)رقم)07)الفن6دق)

93102)الفن6دق املغرب.
عن1ا ه)ا)) ساطي  رض1ان  الس6د 
حي راس ل1طا شارع محمد السادس)
 93102 الفن6دق) (43 11)رقم) ز قة د)

الفن6دق املغرب.
الس6د اسماع6ل ساطي عن1ا ه)ا))
االربعاء) س1ق  عرباوة  لكرو ة  دوار 
الغرب) 14300)س1ق االربعاء) الغرب)

املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
الس6د عادل ساطي عن1ا ه)ا))حي)
راس ل1طا ز قة د)09)رقم)07)الفن6دق)

93102)الفن6دق املغرب
عن1ا ه)ا)) ساطي  رض1ان  الس6د 
حي راس ل1طا شارع محمد السادس)
 93102 الفن6دق) (43 11)رقم) ز قة د)

الفن6دق املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
ماي) (12 بتاريخ) ( بتط1ان) االبتدائ6ة 

2021)تحت رقم)1069.
930I

FIDUCIAIRE NOUACEUR

ECM PROMOTION
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE NOUACEUR
 83-LOT(EL(MADINA 1 N 81

 APP 5 1ER(ETAGE(DEROUA ،

26200، BERRECHID(MAROC

ECM PROMOTION  شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي رقم 30 
ز قة عمر الريفي شقة 1 الطابق 

االول الدار الب6ضاء الدار الب6ضاء 

26000 الدار الب6ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

503615

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (01

املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

 ECM (: بمختصر تسم6تها) اإلقتضاء)

. PROMOTION

االنعاش) (: غرض الشركة بإوجاز)

العقاري.
 30 رقم) (: عن1ان املقر االجتماعي)
الطابق) (1 شقة) الريفي  عمر  ز قة 

الب6ضاء) الدار  الب6ضاء) الدار  االول 

26000)الدار الب6ضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: ( الن1ع6ني) عالل  الس6د 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

 250 ( (: ( ش1قي) رض1ان  الس6د 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

((: الدون) محيي  مصطفي  الس6د 

250)حصة بق6مة)100)درهم للحصة)

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):

عن1ا ه)ا)) ( الس6د عالل الن1ع6ني)

الك1دوا) ا  (01 ب) (4 بيرال) ماري  س 

مال1ركا) ( (26200 اسبا 6ا) مال1ركا 

اسبا 6ا.
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عن1ا ه)ا))) ( ش1قي) ( الس6د رض1ان)

 1 عمارة) و5) مجم1عة  النخ6ل  حي 

26200))الن1اصر) 24)الن1اصر) شقة)

الدار الب6ضاء.

الدون) محيي  مصطفي  الس6د 

الن1اصر)) مآريف  دوار  عن1ا ه)ا))

26200))الن1اصر الدار الب6ضاء.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

عن1ا ه)ا))) ( ش1قي) ( الس6د رض1ان)

 1 عمارة) و5) مجم1عة  النخ6ل  حي 

الدار) (26200 الن1اصر) (24 شقة)

الب6ضاء)املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 20 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)18545.

931I

AJDEN MOHAMED

LAVISHCLEAN  SARL  

شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

AJDEN MOHAMED

 BP 1367 TAZA(GARE ، 35000،

TAZA MAROC

  LAVISHCLEAN  SARL شركة 

ذات املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

املنتزه رقم 34 الشقة 02  - 35000 

تازة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 

رقم التق66د في السجل التجاري : 

5857

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القا 1ن) إعداد  تم  (2021 وناور) (22

املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

(((: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.LAVISHCLEAN  SARL

(: بإوجاز) الشركة  غرض 

 Production( et( distribution( des

produits(de(nettoyage

Travaux(de(nettoyage

 Surveillance( gardiennage( et

.sécurité

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 

 35000  -   02 الشقة) (34 املنتزه رقم)

تازة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 96.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

480)حصة) الس6د لكحل ج1اد):))

بق6مة)100)درهم للحصة).

 480 ( (: ابط1ي  1رالدون) الس6د 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):

عن1ا ه)ا)) ج1اد  لكحل  الس6د 

  20 رقم) (10 مجم1عة) املسيرة2)

35000)تازة املغرب.

الس6د ابط1ي  1رالدون عن1ا ه)ا))

 35100 ( الخامس) محمد  شارع 

جرس6ف املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

عن1ا ه)ا)) وفاء) مح1ش  الس6دة 

 35100 ( الخامس) محمد  شارع 

جرس6ف املغرب

الس6دة الع6ادي هدى عن1ا ه)ا))

حي) (31 عمارة) االسماعل6ة  تجزئة 

م1الي و1سف))35000)تازة املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

مارس) (17 بتاريخ) ( بتازة) االبتدائ6ة 

2021)تحت رقم)148.

932I

IMEXFID

DISTIPOWER
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
قفل التصف6ة

IMEXFID
 RTE(MOHMED 6 GH 5 APPT 15
 RESIDENCE(ANASSER، 20000،

CASABLANCA MAROC
 DISTIPOWER

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 
الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي : 265 
شارع الزرقط1ني رقم 92 الطابق  
9 الدار الب6ضاء - 20000 الدار 

الب6ضاء املغرب.
قفل التصف6ة

رقم التق66د في السجل التجاري : 
.347593

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر) (2021 مارس) (15 في) املؤرخ 
ذات) شركة  (DISTIPOWER حل)
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 
 100.000 رأسمالها) مبلغ  ال1ح6د 
 265 درهم وعن1ان مقرها اإلجتماعي)
الطابق)) (92 رقم) الزرقط1ني  شارع 
الدار) (20000 (- الب6ضاء) الدار  (9
و) إلغالق  املغرب  ت6جة  الب6ضاء)

تصف6ة الشركة).
تصريف مأم1ر التصف6ة.)

السجل) من  نهائ6ا  التشط6ب 
التجاري..
و عين:

و) بندورو  ( نس6م) الس6د)ة))
 8 الشقة) (1 االمان) اقامة  عن1ا ه)ا))
تقاطع الزبير ابن الع1ام و ز قة ابن)
املغرب) الدار الب6ضاء) (20000 رش6د)

كمصفي))ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجمع6ة الختام6ة)
 265 وفي) (2021 مارس) (15 بتاريخ)
 9 ( الطابق) (92 شارع الزرقط1ني رقم)
الدار الب6ضاء)-)20000)الدار الب6ضاء)

املغرب.
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 26 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)779974.

933I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT(&(CONSEILS

AL FADL CEREALES
إعالن متعدد القرارات

 CABINET ABID EXPERTISE

 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS

 N° 45 AV(HASSAN(II(IMM

 TOUR(RMA(APPT 102 ، 30000،

FES MAROC

AL FADL CEREALES «شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة ذات الشريك 

ال1ح6د»

وعن1ان مقرها االجتماعي: مكتب 

 Z138 رقم 3 الطابق األر�سي رقم

الجنان عين الشقف  - 36122 فاس 

املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»

رقم التق66د في السجل التجاري: 

.59629

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)08)أبريل)2021

تم اتخاذ القرارات التال6ة:)

قرار رقم)1:)الذي ونص على ماولي:)

تثب6ت املقر االجتماعي للشركة

قرار رقم)2:)الذي ونص على ماولي:)

ت1س6ع نشاط الشركة

وتبعا لذلك تم تعدول مقتض6ات)

النظام األسا�سي التال6ة:)

بند رقم)3:)الذي ونص على ماولي:)

في) للشركة  االجتماعي  املقر  تثب6ت 

رقم) األر�سي  الطابق  (3 رقم) املكتب 

Z138)الجنان عين الشقف))فاس

بند رقم)4:)الذي ونص على ماولي:)

نشاط) إلى  التال6ة  األنشطة  إضافة 

و) السلع  -1) قل  (: الحالي) الشركة 

بجم6ع) املاش6ة  علف  (- (2 البضائع)

أ 1اعها.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

التجارية بفاس))بتاريخ)27)ماي)2021 

تحت رقم)2572.

934I
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 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT(&(CONSEILS

SUMMET LOGISTIC
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV(HASSAN(II(IMM

 TOUR(RMA(APPT 102 ، 30000،
FES MAROC

SUMMET LOGISTIC شركة ذات 
مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د
وعن1ان مقرها اإلجتماعي مكتب رقم 
9 الطابق األر�سي رقم Z138 الجنان 
عين الشقف - 36122 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
68055

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (06
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SUMMET LOGISTIC
كراء) (- (: بإوجاز) الشركة  غرض 

اآلالت و املعدات و وسائل النقل
-) قل السلع و البضائع و املراسالت

-)النقل لصالح الغير.
مكتب) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
 Z138 رقم) األر�سي  الطابق  (9 رقم)
36122)فاس) (- الجنان عين الشقف)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

1.000.000)درهم،)مقسم كالتالي:

 10.000 ( (: الس6د حسن ب1درقة)
حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (
وصفات وم1اطن الشركاء):

عن1ا ه)ا)) ب1درقة  حسن  الس6د 
10)بالد الصهريج شارع عالل بن عبد)

هللا)30000)فاس املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
عن1ا ه)ا)) ب1درقة  حسن  الس6د 
10)بالد الصهريج شارع عالل بن عبد)

هللا)30000)فاس املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
التجارية بفاس))بتاريخ)27)ماي)2021 

تحت رقم)2574.

935I

TANWIR AUDIT ET CONSEIL

 SOCIETE DOMAINE
BALLAT TAGOT
إعالن متعدد القرارات

TANWIR AUDIT ET CONSEIL
 AVENUE(HASSAN 1ER(CITY
 DAKHLA(AGADIR(AGADIR،

80000، AGADIR(MAROC
 SOCIETE DOMAINE BALLAT
TAGOT «شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة»
وعن1ان مقرها االجتماعي: دوار 
تدارت س6دي ب16كرى - 87274 

اشت1كة اوت باها املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»

رقم التق66د في السجل التجاري: 
.20.591

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)18)ماي)2021

تم اتخاذ القرارات التال6ة:)
على) ونص  الذي  (:01 رقم) قرار 
بالط) الس6د  الشريك  قام  ماولي:)
محمد بتح1يل جم6ع األسهم))لصالح)

الشريك الس6د بالط الحسن.
على) ونص  الذي  (:02 رقم) قرار 
تعدول) الشركة  شركاء) قرر  ماولي:)
املنص1ص) النح1  املال6ة على  السنة 

عل6ه في املادة)22.

وتبعا لذلك تم تعدول مقتض6ات)
النظام األسا�سي التال6ة:)

على) ونص  الذي  (:10 رقم) بند 
ماولي:)تف1يت الحصص

على) ونص  الذي  (:22 رقم) بند 
ماولي:)تعدول السنة املال6ة

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
ماي) (25 بتاريخ) ( با زكان) االبتدائ6ة 

2021)تحت رقم)1175/2021.

936I

مكتب محاسبة

LASER CREATIVITE
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تف1يت حصص

مكتب محاسبة
عمارة 41 شقة 2 ز قة عالل بن عبد 
هللا ص.ب 200 الرش6دوة ، 52004، 

الرش6دوة املغرب
LASER CREATIVITE شركة ذات 
مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د
وعن1ان مقرها اإلجتماعي رقم 145 
تجزئة البلدوة  - 52000 الرش6دوة 

املغرب.
تف1يت حصص

رقم التق66د في السجل التجاري 
.13363

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2021 ماي) (11 في) املؤرخ 

املصادقة على):
مصطفى)) ( )ة)) الس6د) تف1يت 
من) اجتماع6ة  حصة  (100 مكاوي)
)ة)) الس6د) ( 700)حصة لفائدة) أصل)
 11 ادري�سي بتاريخ) ( ( ( اللة السعدوة)

ماي)2021.
مصطفى)) )ة)) الس6د) تف1يت 
من) اجتماع6ة  حصة  (100 مكاوي)
)ة))) الس6د) ( 700)حصة لفائدة) أصل)

 زهة))أفراح بتاريخ)11)ماي)2021.
تف1يت الس6د))ة))مصطفى مكاوي)
100)حصة اجتماع6ة من أصل)700 
حصة لفائدة))الس6د))ة)))عمر))مكاوي))

بتاريخ)11)ماي)2021.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

االبتدائ6ة بالرش6دوة))بتاريخ)24)ماي)

2021)تحت رقم)236.

937I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT(&(CONSEILS

JOUMANA INDUSTRIELLE
إعالن متعدد القرارات

 CABINET ABID EXPERTISE

 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS

 N° 45 AV(HASSAN(II(IMM

 TOUR(RMA(APPT 102 ، 30000،

FES MAROC

 JOUMANA INDUSTRIELLE

«شركة ذات املسؤول6ة املحدودة 

ذات الشريك ال1ح6د»

وعن1ان مقرها االجتماعي: شقة في 

مركز ب1م6ة زاودة - 54375 زاودة 

املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»

رقم التق66د في السجل التجاري: 

.66095

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)16)أبريل)2021

تم اتخاذ القرارات التال6ة:)

قرار رقم)1:)الذي ونص على ماولي:)

تح1يل املقر االجتماعي الحالي للشركة

قرار رقم)2:)الذي ونص على ماولي:)

ت1س6ع نشاط الشركة

قرار رقم)3:)الذي ونص على ماولي:)

تف1يت حصص الشركة

قرار رقم)4:)الذي ونص على ماولي:)

تح1يل الشكل القا 1ني للشركة

قرار رقم)5):)الذي ونص على ماولي:)

استقالة املسير القدوم للشركة.

قرار رقم)6:)الذي ونص على ماولي:)

تع6ين مسير جدود للشركة

وتبعا لذلك تم تعدول مقتض6ات)

النظام األسا�سي التال6ة:)

بند رقم)4:)الذي ونص على ماولي:)
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الحالي) االجتماعي  املقر  تح1يل 
للشركة من)«)مكتب بالطابق االر�سي)
تجزئة ماسرة طريق عين) (59 ( قطعة)
السمن فاس-)إلى)«)شقة بمركز ب1م6ة)

زاودة».
بند رقم)3:)الذي ونص على ماولي:)
نشاط) إلى  التال6ة  األنشطة  إضافة 
الشركة الحالي):)اإلستيراد و التصدور.
الذي ونص على) (:7 و) (6 بند رقم)
العزيز) عبد  الس6د  تف1يت  ماولي:)
اجتماع6ة) حصة  (500 اسل6ماني)
حصة اللتي كا ت في) (500 من أصل)

ح1زته لفائدة الس6د أحمد مجالل.
بند رقم)1:)الذي ونص على ماولي:)
تح1يل الشكل القا 1ني للشركة من)
«شركة ذات املسؤول6ة املحدودة»)إلى)
«شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات)

الشريك ال1ح6د».
على) ونص  الذي  (:35 رقم) بند 
مجالل) أحمد  الس6د  تع6ين  ماولي:)
لقب1ل) تبعا  للشركة  وح6د  كمسير 
العزيز) عبد  الس6د  املسير  استقالة 

اسل6ماني.
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
التجارية بفاس))بتاريخ)27)ماي)2021 

تحت رقم)2571.
938I

FIDELM

 STE BENTAHR IRRIGATION
SARL

شركة ذات املسؤول6ة املحدودة
تأسيس شركة

FIDELM
رقم 285 تجزئة درعة 1 شارع محمد 
الخامس زاك1رة ، 47900، زاك1رة 

املغرب
 STE BENTAHR IRRIGATION
SARL شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة
وعن1ان مقرها اإلجتماعي دوار 
العرم6ات زاك1رة تر اتة زاك1رة 
 fidelmdidwam@gmail.com

زاك1رة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 

رقم التق66د في السجل التجاري : 

3555

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (10

املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

 STE (: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BENTAHR IRRIGATION SARL

العقاقير) (: غرض الشركة بإوجاز)

بالتقس6ط.

دوار) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 

زاك1رة) تر اتة  زاك1رة  العرم6ات 

 fidelmdidwam@gmail .com

زاك1رة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 800 ( (: سماللي) محمد  الس6د 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

الس6د حمزة سماللي):))200)حصة)

بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):

عن1ا ه)ا)) سماللي  محمد  الس6د 

دوار افري1ن ل1الد وحيى لكراور زاك1رة)

47900)زاك1رة املغرب.

عن1ا ه)ا)) سماللي  حمزة  الس6د 

دوار افري1ن ل1الد وحيى لكراور زاك1رة)

47900)زاك1رة املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

عن1ا ه)ا)) سماللي  محمد  الس6د 

دوار افري1ن ل1الد وحيى لكراور زاك1رة)

47900)زاك1رة املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (31 بتاريخ) ( بزاك1رة) االبتدائ6ة 

2021)تحت رقم)220.

939I

NEW MATRIX FASHION

NEW MATRIX FASHION
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

NEW MATRIX FASHION
 ZONE INDUSTRIELLE ROUTE

 DE(TETOUAN(LOT 74 ALLEE(N°
 2 ETAGE 1 ، 90000، TANGER

املغرب
NEW MATRIX FASHION  شركة 

ذات مسؤول6ة محدودة ذات 
الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي املنطقة 
الصناع6ة طريق تط1ان تجزئة 74 
طريق رقم 2 الطابق االول - 90070 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
116595

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (03
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
 NEW (: بمختصر تسم6تها) اإلقتضاء)

. MATRIX FASHION
خ6اطة) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

املالبس.
املنطقة) (: عن1ان املقر االجتماعي)
 74 تجزئة) تط1ان  طريق  الصناع6ة 
 90070 (- 2)الطابق االول) طريق رقم)

طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 100 ( (: العزوزي) عادل  الس6د 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):

عن1ا ه)ا)) العزوزي  عادل  الس6د 
تط1ان) طريق  الصناع6ة  املنطقة 
تجزئة)74)طريق رقم)2)الطابق االول)

90070)طنجة املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
عن1ا ه)ا)) العزوزي  عادل  الس6د 
طنجة البال6ة تجزئة القرض رقم)22 

90000)طنجة املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
ماي) (21 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)242534.

940I

EL MAQHOR ABDELHAK

 STE ECOLE KHELALFA
SCHOOL PRIVEE SARL

شركة ذات املسؤول6ة املحدودة
تأسيس شركة

EL MAQHOR ABDELHAK
شارع الفداء تجزئة سميرة تاو ات  
34000  املغرب تاو ات، 34000، 

تاو ات املغرب
 STE ECOLE KHELALFA SCHOOL

PRIVEE SARL شركة ذات 
املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي اخاللفة 
املركز تاو ات - 34000 تاو ات 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

1867
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (29
املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
 STE (: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)
 ECOLE KHELALFA SCHOOL

.PRIVEE SARL
-)مدرسة) (: غرض الشركة بإوجاز)

خاصة.
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اخاللفة) (: عن1ان املقر االجتماعي)
املركز تاو ات)-)34000)تاو ات املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 500 ( (: امال) ف1يمتيزي  الس6د 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
 500 ( (: جل6لة) ب1ع1دة  الس6د 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):
امال عن1ا ه)ا)) الس6د ف1يمتيزي 
الحي اإلوداري تاو ات)34000)تاو ات)

املغرب.
عن1ا ه)ا)) جل6لة  ب1ع1دة  الس6د 
تاو ات) امرابطة  عين  الفداء) شارع 

34000)تاو ات املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
الش6خي محمد عن1ا ه)ا)) الس6د 
تاو ات) الرم6لة  حي  11) 1 بر  شارع)

34000)تاو ات املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
ماي) (26 بتاريخ) ( بتاو ات) االبتدائ6ة 

2021)تحت رقم)55.
941I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT(&(CONSEILS

 PHARMACIE OUM AL
MOUMININE

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 
الشريك ال1ح6د

تأسيس شركة

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV(HASSAN(II(IMM

 TOUR(RMA(APPT 102 ، 30000،
FES MAROC

 PHARMACIE OUM AL
MOUMININE شركة ذات 

مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 
ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الجنان 1 رقم H11 عين الشقف 

م1الي يعق1ب فاس - 36122 فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

68085

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (12

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

 PHARMACIE OUM AL  :

.MOUMININE

غرض الشركة بإوجاز):)-)ص6دل6ة.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
الشقف) عين  (H11 رقم) (1 الجنان)

فاس) (36122 (- م1الي يعق1ب فاس)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)املغرب سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: الرايس) د 6ا  الس6دة 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):

عن1ا ه)ا)) الرايس  د 6ا  الس6دة 
ز قة عبد الرحمان بن امشيش) (21

ب1رما ة م ج)36122)فاس املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

عن1ا ه)ا)) الرايس  د 6ا  الس6دة 
ز قة عبد الرحمان بن امشيش) (21

ب1رما ة م ج)36122)فاس املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

التجارية بفاس))بتاريخ)28)ماي)2021 

تحت رقم)2605.

942I

زوبير ب1تغماس

STE ZIRI CASH SARL AU

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د

تأسيس شركة

زوبير ب1تغماس

اكن1ل املركز تازة ، 35050، تازة 

املغرب

STE ZIRI CASH SARL AU شركة 

ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي تاوناست 

املركز تازة - 35000 تازة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 

6025

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (06

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

 STE (: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ZIRI CASH SARL AU

(: بإوجاز) الشركة  غرض 

 COMMISSIONNAIRE GERANT

.D’ENTREPRISE

:)تاوناست) عن1ان املقر االجتماعي)

املركز تازة)-)35000)تازة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: زيري) الحسين  الس6د 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):

عن1ا ه)ا)) زيري  الحسين  الس6د 

ال1فاء) تجزئة  (354 عمارة) (03 رقم)

تازة) (35000 سال) القرية  الفرح  حي 

املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء)

وم1اطن مسيري الشركة:

عن1ا ه)ا)) زيري  الحسين  الس6د 

رقم)03)عمارة)354)تجزئة ال1فاء)حي)

الفرح القرية سال)35000)تازة املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

االبتدائ6ة بتازة))بتاريخ)25)ماي)2021 

تحت رقم)284.

943I

CABINET HASSAN EL OUARZAZI

)ELYNAM(  الينام
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تع6ين مسير جدود للشركة

 CABINET HASSAN EL

OUARZAZI

 POLO RUE DE LA SEINE 29

 CASABLANCA، 20200،

CASABLANCA MAROC

ال6نام  )ELYNAM)  شركة ذات 

مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي 30 ز قة 

 1رما دي عمارة سفا ا الطابق 4 - - 

الدار الب6ضاء املغرب.

تع6ين مسير جدود للشركة
رقم التق66د في السجل التجاري 

.353449

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تع6ين) تم  (2021 ماي) (10 في) املؤرخ 

و1ف) مسير جدود للشركة الس6د)ة))

كمسير) ( ألكسندر) دوج  كريست1ف 

وح6د

تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 27 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)780082.

944I
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مكتب املحاسبة

AL MODAINA
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

حل شركة

مكتب املحاسبة

13 شارع يعق1ب املنص1ر رقم 

14/13 تط1ان ، 93000، تط1ان 

املغرب

AL MODAINA  شركة ذات 
املسؤول6ة املحدودة)في ط1ر 

التصف6ة)

وعن1ان مقرها اإلجتماعي شارع 

املفضل اف6الل درب الش1دري رقم 

10 - 93000 تط1ان املغرب.

حل شركة
رقم التق66د في السجل التجاري 

.7187

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) (2021 ماي) (12 في) املؤرخ 

املحدودة) املسؤول6ة  ذات  شركة 

رأسمالها) مبلغ  ( ( (AL MODAINA

مقرها) وعن1ان  درهم  (200.000

اإلجتماعي شارع املفضل اف6الل درب)

تط1ان) (93000  -  10 الش1دري رقم)

املغرب  ت6جة ل):)ت1قف النشاط.

شارع) ب  التصف6ة  مقر  حدد  و 

الش1دري رقم) اف6الل درب  املفضل 

10 - 93000)تط1ان املغرب.)

و عين:

و) الحداد  بن  ( عبير) الس6د)ة))

ال1ل6د)) ابن  خالد  شارع  عن1ا ه)ا))

)ة)) تط1ان املغرب كمصفي) (93000

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخ1لة  الصالح6ات  على 

و) العق1د  تبل6غ  محل  و  املخابرة 

شارع) (: بالتصف6ة) املتعلقة  ال1ثائق 

الش1دري رقم) اف6الل درب  املفضل 

10)تط1ان

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (27 بتاريخ) ( بتط1ان) االبتدائ6ة 

2021)تحت رقم)17391.

945I

NAC CONSEIL

ATLANTIC INFRA
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

NAC CONSEIL
 IMM 13 RUE(TANGER(BUREAU

 N° 15 ETAGE 3 BD(JOULANE
 ATLAS(FES ، 30000، FES

MAROC
ATLANTIC INFRA شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة
وعن1ان مقرها اإلجتماعي رقم 251 
ب الطابق السفلي  قطعة البحيرة 
سايس شار ع س6د حرازم فاس  - 

3000 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

68019
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (05
املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ATLANTIC INFRA
أعمال) (: بإوجاز) الشركة  غرض 
استيراد وتصدور هندسة) ( ( مختلفة)

مد 6ة
عن1ان املقر االجتماعي):)رقم)251 
البحيرة) قطعة  ( السفلي) الطابق  ب 
(- ( سايس شار ع س6د حرازم فاس)

3000)فاس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

1.000.000)درهم،)مقسم كالتالي:
5.000)حصة) ( الس6دة هند ريام):)

بق6مة)100)درهم للحصة).
 5.000 ( (: ( ال1ردي) عزيز  الس6د 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):

رقم) الس6دة هند ريام عن1ا ه)ا))
مكناس) (3 طابق) (2 تجزئة نع6م) ( (16

30000)فاس املغرب.
عن1ا ه)ا)) ( ال1ردي) عزيز  الس6د 
طريق) فاس  جنان  امالك  تجزئة 

اوم1زار فاس)30000)فاس املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
عن1ا ه)ا)) ( ال1ردي) عزيز  الس6د 
طريق) فاس  جنان  امالك  تجزئة 

اوم1زار فاس)30000)فاس املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
التجارية بفاس))بتاريخ)26)ماي)2021 

تحت رقم)2543.

947I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 SOCIETE ZAYO AGRICOLE
SARL

شركة ذات املسؤول6ة املحدودة
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
 SOCIETE ZAYO AGRICOLE
SARL شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة
وعن1ان مقرها اإلجتماعي قصر اغلي 
ملعب كلم6مة  الراش6دوة 52000 

الراش6دوة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

14905
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 و1 16) (01
املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)
 SOCIETE ZAYO AGRICOLE

.SARL

غرض الشركة بإوجاز):)االستغالل)
الفالحي).

عن1ان املقر االجتماعي):)قصر اغلي)
 52000 الراش6دوة) ( كلم6مة) ملعب 

الراش6دوة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):
عن1ا ه)ا)) زراح  لحسن  الس6د 
 52000 ( كلم6مة) ملعب  اغلي  قصر 

الراش6دوة املغرب.
عن1ا ه)ا)) ( الس6د هشام و1سفي)
الحاج) والد  (03 رقم) (16 ز قة)
الراش6دوة) (52000 ( الراش6دوة)

املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
عن1ا ه)ا)) زراح  لحسن  الس6د 
 52000 ( كلم6مة) ملعب  اغلي  قصر 

الراش6دوة املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
تحت) (- بتاريخ) ( االبتدائ6ة بالرش6دوة)

رقم)-.
948I

MATAHRI ABDERRAHIM

MJHL TRANSPORT
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

MATAHRI ABDERRAHIM
105 ز قة ول6لي حي السالم بركان ، 

63300، بركان املغرب
MJHL TRANSPORT شركة ذات 
مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د
وعن1ان مقرها اإلجتماعي ز قة 

ب1جدور حي الرشاد رقم 02  بركان - 
63300 بركان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
7805
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في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القا 1ن) (2021 فبراور) (03
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
 MJHL (: اإلقتضاء)بمختصر تسم6تها)

.TRANSPORT
:) قل) بإوجاز) الشركة  غرض 
و) ال1طني  املست1ى  على  البضاىع 

الدولي/) قل االمتعة غير املصح1بة.
ز قة) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
)بركان)-) (02 ب1جدور حي الرشاد رقم)

63300)بركان املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: جلطي) مالك  الس6دة 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):
 3 الس6دة مالك جلطي عن1ا ه)ا))
ز قة وملاس حي املسيرة بركان))63300 

بركان))املغرب).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
الس6دة مالك جلطي))عن1ا ه)ا))3 
ز قة وملاس حي املسيرة بركان))63300 

بركان))املغرب)
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
ماي) (27 بتاريخ) ( ببركان) االبتدائ6ة 

2021)تحت رقم)293/2021.
949I

CEMACONSEILS SARL

م1 يب1ك ش.ذ.م.م 
و ذات الشريك ال1ح6د

MONIPOC SARL AU 
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

CEMACONSEILS SARL

 RUE(DE(METZ(BENJDIA ، 13

20000، CASABLANCA(MAROC

م1 يب1ك ش.ذ.م.م و ذات الشريك 

 MONIPOC SARL AU ال1ح6د

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي 17 

ساحة شارل  6ك1ل الطابق السابع 

شقة 2 الدارالب6ضاء. - 20042 

الدارالب6ضاء. املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 

460857

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القا 1ن) (2020 مارس) (09

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

الشريك) ذات  و  ش.ذ.م.م  م1 يب1ك 

.MONIPOC SARL AU(ال1ح6د

مقاول) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

لالشغال املختلفة او البناء.

 17 (: االجتماعي) املقر  عن1ان 

السابع) الطابق  ساحة شارل  6ك1ل 

 20042 (- الدارالب6ضاء.) (2 شقة)

الدارالب6ضاء.)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):

الس6دة الغش1ة مشك1ر عن1ا ه)ا))

 Lot SFA IMM 13 N° 5 Tit Mellil

29640)الدارالب6ضاء.)املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

الس6د العربي الفاطرة عن1ا ه)ا))

 Hay( Al( Qods( Res( FEDDAN( EL

 KHEIR( IM(2(N°(3Sidi(Bernoussi

20620)الدارالب6ضاء)املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 20 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2020)تحت رقم)734925.

950I

ELLIMANI SERVICES

ELLIMANI SERVICES

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د

تف1يت حصص

ELLIMANI SERVICES

 LOT. CHAHDIA(RUE 53

 N° 15 ELOULFA ، 20202،

CASABLANCA MAROC

ELLIMANI SERVICES شركة ذات 

مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي رقم 40 

ز قة 13 س6دي الخدور - 20202 

الدارالب6ضاء املغرب.

تف1يت حصص

رقم التق66د في السجل التجاري -.

ال1ح6د) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تمت) (2016 أبريل) (01 في) املؤرخ 

املصادقة على):

الل6ماني) )ة)) 1ال  الس6د) تف1يت 

أصل) من  اجتماع6ة  حصة  (1.500

)ة)) الس6د) ( لفائدة) حصة  (1.500

مارس) (31 بتاريخ) هللا  عبد  الل6ماني 

.2016

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم  (

 28 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

أبريل)2016)تحت رقم)602523.

951I

RM CONSULTING

براونسط1رم ارش6ت6كت 

BRAINSTORM ARCHITECTS
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

RM CONSULTING

 RUE MUSTAPHA ELMAANI ETG

 CASABLANCA، 20000، 219-3

CASABLANCA MAROC

براونسط1رم ارش6ت6كت 

 BRAINSTORM ARCHITECTS

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي 219  ز قة 

مصطفى املعاني - 20000 الدار 

الب6ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

503829

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (12

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

ارش6ت6كت) براونسط1رم  (:

.BRAINSTORM ARCHITECTS

هندسة،) (: غرض الشركة بإوجاز)
الهندسة املعمارية الداخل6ة،)زخرفة)

تنس6ق املناظر) التخط6ط العمراني،)

الطب6ع6ة.

  219 (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
ز قة مصطفى املعاني)-)20000)الدار)

الب6ضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
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 1.000 ( (: وح6اوي) وس6م  الس6د 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):

عن1ا ه)ا)) وح6اوي  وس6م  الس6د 

اإلبراه6مي مجمع ش6ماء) بشير  ز قة 

 20000  2 الشقة) (2 إقامة ف طابق)

الدار الب6ضاء))املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

عن1ا ه)ا)) وح6اوي  وس6م  الس6د 

اإلبراه6مي مجمع ش6ماء) بشير  ز قة 

 20000  2 الشقة) (2 إقامة ف طابق)

الدار الب6ضاء))املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 21 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)779205.

952I

FIDACTIVE

FLASH FISHERIES 
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تف1يت حصص

FIDACTIVE

 Lot(N°545 N° 3 &4  2éme(etage

 hay(mohammadi(AGADIR ،

80000، AGADIR(MAROC

 FLASH FISHERIES شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي : حي 

 C39  - 73000  القسم 1 رقم

الداخلة املغرب.

تف1يت حصص
رقم التق66د في السجل التجاري 

.12027

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2021 أبريل) (20 في) املؤرخ 

املصادقة على):

 HAKE شركة) )ة)) الس6د) تف1يت 

حصة) (PERFOFMANCE  500

حصة) (500 أصل) من  اجتماع6ة 

الحسن)) محمد  )ة)) الس6د) ( لفائدة)

أرزاز بتاريخ)20)أبريل)2021.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم  (
 18 بتاريخ) ( االبتدائ6ة ب1ادي الدهب)

ماي)2021)تحت رقم)808/2021.
953I

EL MAQHOR ABDELHAK

STE AGREEN SARL
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

قفل التصف6ة

EL MAQHOR ABDELHAK
شارع الفداء تجزئة سميرة تاو ات  
34000  املغرب تاو ات، 34000، 

تاو ات املغرب
STE AGREEN SARL شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة
وعن1ان مقرها اإلجتماعي : دوار 

املديشات س6دي امحمد بن لحسن 
تيسة تاو ات - 34000 تاو ات 

املغرب.
قفل التصف6ة

رقم التق66د في السجل التجاري : 
.1039

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2021 ماي) (24 في) املؤرخ 
ذات) شركة  (STE AGREEN SARL
رأسمالها) مبلغ  املحدودة  املسؤول6ة 
مقرها) وعن1ان  درهم  (10.000
س6دي) املديشات  دوار  اإلجتماعي 
تاو ات) تيسة  لحسن  بن  امحمد 
ل-) املغرب  ت6جة  تاو ات  (34000  -

ت1الي الخاسئر لدى الشركة.
-)مشاكل الج1.

و عين:
ج1طي) طاهري  ( سعد) الس6د)ة))
مجمع) عن1ا ه)ا)) و  حسني  ادري�سي 
م1الي) شقف  عين  البديع  حدائق 
املغرب) فاس  (30000 فاس) يعق1ب 

كمصفي))ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجمع6ة الختام6ة)
دوار) وفي  (2021 ماي) (24 بتاريخ)
املديشات س6دي امحمد بن لحسن)
تيسة تاو ات)-)34000)تاو ات املغرب.
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
و1 16) (01 بتاريخ) ( االبتدائ6ة بتاو ات)

2021)تحت رقم)0.
954I

S.E.H.F.TRAV

S.E.H.F.TRAV
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

S.E.H.F.TRAV
  N°43 RDC(LOT(KHAROUBA

 SSMK  MEKNES ، 50000،
MEKNES MAROC

S.E.H.F.TRAV شركة ذات 
املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي رقم 43 
الطابق السفلي تجزئة الخروبة 
س6دي سل6مان م1ل الك6فان 

مكناس  - 50000 مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

52071
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 وناور) (04
املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.S.E.H.F.TRAV
اشغال) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

البناء.
رقم) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
الخروبة) تجزئة  السفلي  الطابق  (43
س6دي سل6مان م1ل الك6فان مكناس))

- 50000)مكناس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
الس6د عالء)الدون الحداد):))333 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
 334 ( (: الحداد) الس6د مصطفى 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
الس6د انس الحداد):))333)حصة)

بق6مة)100)درهم للحصة).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):

الحداد) الدون  عالء) الس6د 
 3 املصلى) تجزئة  (23 رقم) عن1ا ه)ا))
مكناس) (50000 ( فتح الزهر مكناس)

املغرب.
الس6د مصطفى الحداد عن1ا ه)ا))
 50000 6)مكناس) النع6م) ( (318 رقم)

مكناس املغرب.
الس6د انس الحداد عن1ا ه)ا))رقم)
 50000 مكناس) (06 318)حي النع6م)

مكناس املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
الس6د مصطفى الحداد عن1ا ه)ا))
 50000 6)مكناس) النع6م) ( (318 رقم)

مكناس املغرب
الس6د انس الحداد عن1ا ه)ا))رقم)
 50000 مكناس) (06 318)حي النع6م)

مكناس املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
وناور) (26 بتاريخ) ( بمكناس) التجارية 

2021)تحت رقم)430.
955I

VUE D’EXPERTS

OLOR FRAGRANCE
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

VUE D›EXPERTS
 BD BRHIM ROUDANI, ,264

 RESIDENCE(AL(WIFAQ, ETG2
 N°23 CASABLANCA، 20000،

CASABLANCA MAROC
OLOR FRAGRANCE شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة
وعن1ان مقرها اإلجتماعي زاوية 

طريق تادارت والطريق  السريع الدار 
الب6ضاء الرباط ، إقامة A1 املدخل 
B ، الطابق 3 ، رقم 31  - 20450  

الدار الب6ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

504713
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (10
املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤول6ة املحدودة.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
 OLOR(:(اإلقتضاء)بمختصر تسم6تها

.FRAGRANCE
استيراد) (: بإوجاز) الشركة  غرض 
وب6ع وتصن6ع جم6ع) وتصدور وشراء)

مستحضرات التجم6ل.
زاوية) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
طريق تادارت والطريق))السريع الدار)
 B(املدخل(A1(الب6ضاء)الرباط)،)إقامة
،)الطابق)3)،)رقم)31  - 20450))الدار)

الب6ضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 500 ( (: الس6د محمد املنص1ري)

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
 500 ( (: الس6د مصطفى الرط6بي)

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):
الس6د محمد املنص1ري عن1ا ه)ا))
 3 الشقة) (3 12,ز قة أ فيرس الطابق)

20000)الدارالب6ضاء)املغرب.
الرط6بي) مصطفى  الس6د 
 A(عن1ا ه)ا))تجزئة عين الذئاب إقامة

شقة))20180)الدارالب6ضاء)املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
الس6د محمد املنص1ري عن1ا ه)ا))
 3 الشقة) (3 12,ز قة أ فيرس الطابق)

20000)الدارالب6ضاء)املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
 28 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)780248.
956I

COFISCOM

FRESH CITRUS EXPORT
إعالن متعدد القرارات

COFISCOM
 N°6 BD(MED(VI(HAY(EL

 HASSANI ، 63300، BERKANE
MAROC

FRESH CITRUS EXPORT «شركة 
ذات املسؤول6ة املحدودة»

وعن1ان مقرها االجتماعي: كلم 2 
طريق السع6دوة - 63300 بركان 

املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»

رقم التق66د في السجل التجاري: 
.5463

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)12)ماي)2021

تم اتخاذ القرارات التال6ة:)
قرار رقم)1:)الذي ونص على ماولي:)
االسا�سي) النظام  وتحدوث  تغ6ير 
في) املؤرخ  الهبة  للشركة وفقا لعقد 

12)ماي)2021
على) ونص  الذي  (:2 رقم) قرار 
الجمع) مسيراخر:قرر  تع6ين  ماولي:)
العام االسثثنائي تع6ين الس6د حماد)
قنطاري كمسير اخر ملدة غير محدودة.
وتبعا لذلك تم تعدول مقتض6ات)

النظام األسا�سي التال6ة:)
بند رقم)1:)الذي ونص على ماولي:)
من) للشركة  القا 1ني  الشكل  تغ6ير 
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات)
ذات) شركة  الى  ال1ح6د  الشريك 

مسؤول6ة محدودة
على) ونص  الذي  (:6 رقم) بند 
حماد) املساهمات:الس6د  ماولي:)
الس6دة) درهم؛) قنطاري:105.300)
درهم؛) (412.200: ح1رية) و1سفي 
قنطاري:824.500  الس6دمحمد 
قنطاري) كمال  الس6د  درهم؛)
الس6د) درهم؛) (824.500:
درهم؛) قنطاري:34.700) عزيز 
قنطاري:412.200  الس6دة  زيهة 
قنطاري:) مل6كة  درهم؛الس6دة 
سميرة) الس6د  درهم؛) (412.200
الس6دة) درهم؛) (412.200 قنطاري:)

لبنى قنطاري:412.200)درهم))))))))))
على) ونص  الذي  (:7 رقم) بند 
االجتماعي:رأسمال) الرأسمال  ماولي:)
الشركة محدد في3.850.000)مقسم)
حماد) الس6د  كالتالي:) الشركاء) بين 
اجتماع6ة) حصة  (1.053 قنطاري:)
ح1رية:4.122  و1سفي  ؛الس6دة 
الس6دمحمد) اجتماع6ة؛) حصة 

اجتماع6ة؛) حصة  قنطاري:8.245)
 8.245: قنطاري) كمال  الس6د 
عزيز) الس6د  اجتماع6ة؛) حصة 
اجتماع6ة؛) حصة  قنطاري:347)
قنطاري:4.122  الس6دة  زيهة 
مل6كة) اجتماع6ة؛الس6دة  حصة 
اجتماع6ة؛) حصة  قنطاري:4.122)
 4.122 قنطاري:) سميرة  الس6د 
لبنى) الس6دة  اجتماع6ة؛) حصة 

قنطاري:4.122)حصة اجتماع6ة)
على) ونص  الذي  (:15 رقم) بند 
وصالح6ات) املدة  التع6ين،) ماولي:)
قنطاري) الس6د  تع6ين  االدارة:تقرر 
كمال) قنطاري  والس6د  حماد 

كمسيران للشركة ملدة غير محدودة
على) ونص  الذي  (:41 رقم) بند 
النزاعات:اعادة ص6اغة وتبني) ماولي:)
الشروط الجدودة املنص1ص عليها في)

القا 1ن االسا�سي.
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
و1 16) (01 بتاريخ) ( ببركان) االبتدائ6ة 

2021)تحت رقم)302/2021.
957I

CELYA CONSULTING

IZGAGHN
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

CELYA CONSULTING
 Rue 1 Etage 2 Appt 3 Tarik(Al 45
 Khir(Sidi(Bernoussi(Casablanca
، 20610، Casablanca(MAROC
IZGAGHN شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د
 HAY AL وعن1ان مقرها اإلجتماعي
 QODS(RUE 6 N° 45 RDC(SIDI
 BERNOUSSI(CASABLANCA -

20610 الدار الب6ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
504775

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (18
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.IZGAGHN

أعمال) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

البناء)املتن1عة

السباكة

عمل كهربائي

السكن6ة) واملباني  املباني  تط1ير 

والتجارية والصناع6ة.

مشتروات وب6ع م1اد البناء.

عمل الجص

أعمال التقس6م

جم6ع) وتس1يق  وت1زيع  تجارة 

أعم) وبشكل  (، واألصناف) املنتجات 

،)من جم6ع) املتاجرة بجم6ع أشكالها)

املصنعة) غير  أو  املصنعة  املنتجات 

والسلع) من جم6ع السلع واألش6اء) (،

كا ت) مهما  (، ذلك) إلى  وما  (، وامل1اد)

طب6عتها ومنشأها)؛

مشاركة الشركة بجم6ع ال1سائل)

في جم6ع الشركات أو الشركات التي)

(، تم إنشاؤها أو التي سيتم إنشاؤها)

والتي قد تك1ن مرتبطة بهدف الشركة)

وال س6ما عن طريق إنشاء)شركات) (،

أو) الرعاوة  أو  املساهمة  أو  جدودة 

أو) األسهم  استرداد  أو  االكتتاب 

(، اال دماج) أو  االجتماع6ة  الحق1ق 

تحالف أو جمع6ة في املشاركة أو إدارة)

اإلوجار.

(، ،)بشكل عام) باإلضافة إلى ذلك)

جم6ع املعامالت التجارية والصناع6ة)

التي) والعقارية  واملنق1لة  واملال6ة 

مباشر) غير  أو  مباشر  بشكل  تتعلق 

التي) أو  (، أعاله) املذك1رة  باألش6اء)

من املحتمل أن تساعد في تحق6قها)

املشاركة) وكذلك جم6ع  (، وتط1يرها)

بأي شكل) (، املباشرة أو غير املباشرة)

في الشركات ملتابعة) (، (. من األشكال.)

أهداف مماثلة أو ذات صلة..
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 HAY AL (: عن1ان املقر االجتماعي)
 QODS RUE 6 N° 45 RDC SIDI
 BERNOUSSI CASABLANCA -

20610)الدار الب6ضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: الس6د سع6د املرغادي)

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):
الس6د سع6د املرغادي عن1ا ه)ا))
 26100 برش6د) العمرة  تجزئة  (62

برش6د املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
الس6د سع6د املرغادي عن1ا ه)ا))
 26100 برش6د) العمرة  تجزئة  (62

برش6د املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
 31 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)780374.

958I

garrigues maroc, sarlau

Probelte Maroc
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

garrigues(maroc, sarlau
 n° 3, Bd. Al(Massira(Al(Khadra,
 Maârif ، 20100، casablanca

maroc
Probelte Maroc شركة ذات 

مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 
ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي 11 حي 
ال1حدة اقامة امام علي شقة 

2 2000 الدارالب6ضاء - 20000 
الدارالب6ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
503361

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القا 1ن) (2021 مارس) (10

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.Probelte Maroc
الحص1ل) (: غرض الشركة بإوجاز)

تسج6ل) أو  االدارية  الرخص  على 

االدارات) جم6ع  لدى  منت1جات 

منت1جات) تس1يق  بغرض  املغرب6ة 

فالح6ة..

حي) (11 (: االجتماعي) املقر  عن1ان 

ال1حدة اقامة امام علي شقة)2 2000 

20000)الدارالب6ضاء) الدارالب6ضاء)-)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 11.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 Probelte, S.A.U :  110 الشركة)

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):

 Probelte, S.A.U الشركة)

 Calle Antonio Belmonte((عن1ا ه)ا

 Abellán n° 3-5, 30.100 Murcia

 (Espagne( 30100 Murcia

.Espagne

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

الس6د)Luis Orts Llopis)عن1ا ه)ا))

 Calle Antonio Belmonte Abellán

 n° 3-5, 30.100 Murcia (Espagne(

30100 Murcia Espagne

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

(- بتاريخ) ( الب6ضاء) بالدار  التجارية 

تحت رقم)-.

959I

FHF

SHAN METAL
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

FHF

 N°249 Bd(Yacoub(El(Mansour

 Bureau 6 ، 0، Casablanca

MAROC

SHAN METAL شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي 202 شارع 

عبد امل1من الشقة 5 الطابق االر�سي 

- . الدار الب6ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 

رقم التق66د في السجل التجاري : 

504357

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (30

املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

 SHAN(:(اإلقتضاء)بمختصر تسم6تها

.METAL

غرض الشركة بإوجاز):)االستشارة)

السبائك) ا تاج  في  املساعدة  و 

املعد 6ة).

 202 (: االجتماعي) املقر  عن1ان 

الطابق) (5 شارع عبد امل1من الشقة)

االر�سي)-).)الدار الب6ضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

334)حصة) ( (: الس6د شاني سن6ل)

بق6مة)100)درهم للحصة).

 333 ( (: اش1ك) جس1ال  الس6د 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

حصة) (333 ( (: رام) ب�سي  الس6د 

بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):

عن1ا ه)ا)) سن6ل  شاني  الس6د 

ل1كناو) (. براديش) اطار  مهرجكانش 

الهند.

الس6د جس1ال اش1ك عن1ا ه)ا))

ك1راخبير اطار براديش).)ل1كناو الهند.

الس6د ب�سي رام عن1ا ه)ا))صسم)

 كار).)ل1كناو الهند.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

عن1ا ه)ا)) سن6ل  شاني  الس6د 

ل1كناو) (. براديش) اطار  مهرجكانش 

الهند

الس6د جس1ال اش1ك عن1ا ه)ا))

ك1راخبير اطار براديش).)ل1كناو الهند

الس6د ب�سي رام عن1ا ه)ا))صسم)

 كار).)ل1كناو الهند

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 26 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)-.

960I

CABINET CRCOM

 STE LE BE LIGHT COFFEE

SARL A AU

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د

تأسيس شركة

CABINET CRCOM

 AV(GHASSAN  KANAFANI,

 ESPACE JARDIN LALLA

 MERYEM  3eme(ETAGE(V.N(FES

FES ،30000 ، اململكة املغرب6ة

 STE LE BE LIGHT COFFEE SARL

A AU شركة ذات مسؤول6ة محدودة 

ذات الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي مكتب 8 

ز قة رقم 399 الطابق الثاني تجزئة 

جنة الزيت1ن 1 بنس1دة فاس - 

30000 فاس املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 

68089

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (17

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

 STE LE(:(اإلقتضاء)بمختصر تسم6تها

.BE LIGHT COFFEE SARL A AU

مشغل) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

مقهى

مشغل مطعم.

 8 :)مكتب) عن1ان املقر االجتماعي)

الطابق الثاني تجزئة) (399 ز قة رقم)

(- فاس) بنس1دة  (1 الزيت1ن) جنة 

30000)فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)املغرب سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

الس6د ب1 ا وسام):))1.000)حصة)

بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):

 26 عن1ا ه)ا)) وسام  ب1 ا  الس6د 

ز قة الخنساء)إقامة كل16باترا الشقة)

10)م ج فاس)30000)فاس املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

 26 عن1ا ه)ا)) وسام  ب1 ا  الس6د 

ز قة الخنساء)إقامة كل16باترا الشقة)

10)م ج فاس)30000)فاس املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

التجارية بفاس))بتاريخ)31)ماي)2021 

تحت رقم)2610.

961I

STE FIDUKARS SARL

 STE LIMPIZAS DRAA SARL
AU

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

STE FIDUKARS SARL

 LOT(DU(CENTR(OUARZAZATE،

45000، OUARZAZATE(MAROC

  STE LIMPIZAS DRAA SARL AU

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي                                                                                                 

حي القدس1 رقم 251 زاك1رة - 

47900 زاك1رة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

3557

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (16

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

 STE (: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

. LIMPIZAS DRAA SARL AU

 TRAVAUX(:(غرض الشركة بإوجاز

 DIVERS OU CONSTRUCTIONS

.((ENTREPRENEUR DE

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((: االجتماعي) املقر  عن1ان 
(- زاك1رة) (251 رقم) القدس1) حي 

47900)زاك1رة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

1.000.000)درهم،)مقسم كالتالي:

الس6د عمر املسك1ري)):))10.000 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

)الس6د عمر املسك1ري)):)10.000 

بق6مة)100)درهم.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء)
وصفات وم1اطن الشركاء):

)عن1ا ه)ا)) الس6د عمر املسك1ري)
حي القدس1)رقم)251)زاك1رة)47900 

زاك1رة املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
)عن1ا ه)ا)) الس6د عمر املسك1ري)
حي القدس1)رقم)251)زاك1رة)47900 

زاك1رة املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
و1 16) (01 بتاريخ) ( االبتدائ6ة بزاك1رة)

2021)تحت رقم)223.

962I

CABINET HAMZAOUI

FELLOUS EXPORT
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

حل شركة

CABINET HAMZAOUI
 19BIS AVENUE OMAR IBN AL
 KHATTAB 2E(ETAGE(NO 8 ،

90000، TANGER(MAROC
FELLOUS EXPORT شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة)في ط1ر 
التصف6ة)

وعن1ان مقرها اإلجتماعي ساحة 
املدونة اقامة الج1هرة رقم 3ا طنجة 

- 90000 طنجة املغرب.
حل شركة

رقم التق66د في السجل التجاري 
.6663

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2018)تقرر حل) 04)دجنبر) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤول6ة  ذات  شركة 
FELLOUS EXPORT))مبلغ رأسمالها)
مقرها) وعن1ان  درهم  (3.000.000
اقامة) املدونة  ساحة  اإلجتماعي 
 90000 (- طنجة) 3ا  رقم) الج1هرة 
:)عدم وج1د) طنجة املغرب  ت6جة ل)
مند) للشركة  تجاري  نشاط  اي 

سن1ات.
ساحة) ب  التصف6ة  مقر  حدد  و 
املدونة اقامة الج1هرة رقم)3ا طنجة)

- 90000)املغرب املغرب.)

و عين:
فل1س) ركالة  ( مختار) الس6د)ة))
اقامة) املدونة  ساحة  عن1ا ه)ا)) و 
 90000 طنجة) 3ا  رقم) الج1هرة 

طنجة املغرب كمصفي))ة))للشركة.
و) الحمزاوي  ( احمد) الس6د)ة))
عن1ا ه)ا))4)ز قة سك1فسك1)90000 

طنجة املغرب كمصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخ1لة  الصالح6ات  على 
و) العق1د  تبل6غ  محل  و  املخابرة 

ال1ثائق املتعلقة بالتصف6ة):)-
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
فبراور) (15 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2019)تحت رقم)221406.

963I

monde(consulting

EL BAKHTI IMMO
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

monde(consulting
٬766شارع محمد السادس الطابق 

التاني الدار الب6ضاء ، 20550، الدار 
الب6ضاء املغرب

EL BAKHTI IMMO  شركة ذات 
املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي اقامة 
البدر تجزئة رقم 11 عمارة رقم 99 
شقة رقم 07 الطابق التاني عين 

السبع الدار الب6ضاء 20250 الدار 
الب6ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 
املحدودة 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
505495

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 و1 16) (02
املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
 EL (: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

. BAKHTI IMMO
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-الترويج) (: غرض الشركة بإوجاز)

العقاري.

-أعمال البناء)وأعمال متن1عة.

والكهرباء) والسباكة  -الدها ات 

والنجارة.

املعامالت) جم6ع  (، عام) -وبشكل 

من أي  1ع قد تك1ن مرتبطة بشكل)
مباشر أو غير مباشر بالكائن املذك1ر)

أعاله أو التي قد تعزز أعمال الشركة.

اقامة) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 

 99 عمارة رقم) (11 البدر تجزئة رقم)

عين) التاني  الطابق  (07 رقم) شقة 

الدار) (20250 الب6ضاء) الدار  السبع 

الب6ضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: ( البختي) و1سف  الس6د 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

 500 ( (: ( ( البختي) ف1زي  الس6د 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):

عن1ا ه)ا)) ( الس6د و1سف البختي)
اال دلس)3)ز قة)25)رقم)120)الب6ضاء))

20000)الدار الب6ضاء)املغرب.

عن1ا ه)ا)) البختي  ف1زي  الس6د 
 120 رقم) (25 ز قة) (03 اال دلس)

الدار) (20000 ( الب6ضاء) الشق  عين 

الب6ضاء)املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

عن1ا ه)ا)) ( الس6د و1سف البختي)
اال دلس)3)ز قة)25)رقم)120)الب6ضاء))

20000)الدار الب6ضاء)املغرب

عن1ا ه)ا)) البختي  ف1زي  الس6د 
120)عين) 25)رقم) ز قة) (03 اال دلس)

الشق الب6ضاء)20000)الدار الب6ضاء)

املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 03 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

و1 16)2021)تحت رقم)781146.

964I

MA GLOBAL CONSULTING

PYRAMEDES ELECTRIC
إعالن متعدد القرارات

MA GLOBAL CONSULTING
زاوية شارع عبد امل1من و ز قة فان 

زيال د إقامة فض6لة، الطابق الرابع، 

20000، الدار الب6ضاء املغرب

pyramedes(electric «شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة»

وعن1ان مقرها االجتماعي: اقامة 

السالم، عمارة م، الرقم 4، الطابق 

7، طريق والد زيان، مرس السلطان،  

- 20000 الدار الب6ضاء املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التق66د في السجل التجاري: 

.150429

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

اتخاذ) تم  (2021 ماي) (05 في) املؤرخ 

القرارات التال6ة:)

قرار رقم)1:)الذي ونص على ماولي:)

طرف) من  حصة  (20.000 تف1يت)

الس6د صالح الدون ضخمة إلى الس6د)

عبد العزيز ضخمة الحامل للبطاقة)

القاطن ب) ( (B275901 ال1طن6ة رقم)
حي الكريمات)3)ز قة)11)رقم)24)عين)

الشق الدار الب6ضاء)

قرار رقم)2:)الذي ونص على ماولي:)

استقالة الس6د صالح الدون ضخمة)

تس6ير) في  كمساعد  منصبه  من 

الشركة

قرار رقم)3:)الذي ونص على ماولي:)

ضخمة)) العزيز  عبد  الس6د  تع6ين 

رقم) ال1طن6ة  للبطاقة  الحامل 

B275901))القاطن ب حي الكريمات)
24)عين الشق الدار) 11)رقم) 3)ز قة)

الب6ضاء))كمساعد جدود في التس6ير)

ملدة غير محدودة)

على) ونص  الذي  (:4 رقم) قرار 

االمضاءات) صالح6ات  تغ6ير  ماولي:)

االجتماع6ة))و البنك6ة)

قرار رقم)5:)الذي ونص على ماولي:)

تح6ين النظام االسا�سي للشركة)

وتبعا لذلك تم تعدول مقتض6ات)

النظام األسا�سي التال6ة:)

الذي ونص على) (: (6 و) (5 بند رقم)
رأسمال) و  باال صبة  املتعلق  ماولي:)

الشركة)
على) ونص  الذي  (:29 رقم) بند 

ماولي:)املتعلق بمسيري الشركة)
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
 01 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

و1 16)2021)تحت رقم)780658.
965I

ahalli moussa

SOLA KARI TRANS
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

ahalli moussa
شارع عبد الخالق الطريس رقم 21 ، 

62000، الناظ1ر املغرب
SOLA KARI TRANS شركة ذات 
مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د
وعن1ان مقرها اإلجتماعي اقامة 

العمران رقم 1086 سل1ان  - 62702 
الناظ1ر املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
22231

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (04
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
 SOLA (: بمختصر تسم6تها) اإلقتضاء)

.KARI TRANS
 (1 (: بإوجاز) الشركة  غرض 
 TRANSPORT NATIONAL
 ET INTERNATIONAL DE
 MARCHANDISES POUR LE

COMPTE D’AUTRUI
 DISTRIBUTION DES  (2

.PRODUITS ALIMENTAIRES

اقامة) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 

العمران رقم)1086)سل1ان))-)62702 

الناظ1ر املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: سل6مان) كري  الس6د 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

 1000 (: سل6مان) كري  الس6د 

بق6مة)100)درهم.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وصفات وم1اطن الشركاء):

عن1ا ه)ا)) سل6مان  كري  الس6د 

سل1ان) (1086 رقم) العمران  اقامة 

62702)الناظ1ر املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

عن1ا ه)ا)) سل6مان  كري  الس6د 

سل1ان) (1086 رقم) العمران  اقامة 

62702)الناظ1ر املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (18 بتاريخ) ( االبتدائ6ة بالناض1ر)

2021)تحت رقم)998.

966I

JBE PARTNERS

جيطرا
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د

تف1يت حصص

JBE PARTNERS

 14RUE LAFAYETTE IMMB

 CONTINENTAL(ETG 5 APPT 47

TANGER ،90000 ، املغرب

ج6طرا شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي التقس6م 

124 الحي الصناعي عين الشقف 

فاس التقس6م 124 الحي الصناعي 

عين الشقف فاس 30000 فاس 

املغرب.
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تف1يت حصص
رقم التق66د في السجل التجاري 

.20281

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2021 ماي) (10 في) املؤرخ 

املصادقة على):

برادة)) ج1اد  )ة)) الس6د) تف1يت 

أصل) من  اجتماع6ة  حصة  (1.500

)ة)) الس6د) ( لفائدة) حصة  (3.000

ماي) (10 بتاريخ) بنعمر  عبدالرزاق 

.2021

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم  (

و1 16) (01 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2021)تحت رقم)2656.

967I

Audimi

PEPINIERE MARAYA
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تع6ين مسير جدود للشركة

Audimi

 Borj(El(yacout, Imm. B, 2éme

 étage, bureau 4, ، 20120،

Casablanca maroc

PEPINIERE MARAYA  شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي 58 ، شارع 

أ 1ال ، الطابق 2 ، الرق1 5 ، الدار 

الب6ضاء - 20000 الدار الب6ضاء 

املغرب.

تع6ين مسير جدود للشركة
رقم التق66د في السجل التجاري 

.352923

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تع6ين) تم  (2021 ماي) (03 في) املؤرخ 

مسير جدود للشركة الس6د)ة))هن6ني)

حج6ب كمسير وح6د

تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 02 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

و1 16)2021)تحت رقم)780877.

968I

sabahinfo

شركة كمافوكس
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
قفل التصف6ة

sabahinfo
 N° 70 pole(socio-economique

 el(kelaa(des(sraghna ، 43000، el
kelaa(des(sraghna(maroc

شركة كماف1كس شركة ذات 
مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د
وعن1ان مقرها اإلجتماعي : رقم 

104 واجهة النخلة. رقم 65 املركب  
االجتماعي و االقتصادي .1753 رقم 
01 الهناء 2 قلعة السراغنة. قـلـعـة 
السراغــنة 43000 قـلـعـة السراغــنة 

املغرب.
قفل التصف6ة

رقم التق66د في السجل التجاري : 
.1467

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر) (2021 مارس) (08 في) املؤرخ 
ذات) شركة  كماف1كس  شركة  حل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 
 250.000 رأسمالها) مبلغ  ال1ح6د 
درهم وعن1ان مقرها اإلجتماعي رقم)
املركب)) (65 رقم) واجهة النخلة.) (104
رقم) (1753. االجتماعي و االقتصادي)
قـلـعـة) السراغنة.) قلعة  (2 الهناء) (01
السراغــنة) قـلـعـة  (43000 السراغــنة)

املغرب  ت6جة لعدم تحق6ق الربح..
و عين:

و) سل6نة  ( ( ( ( م6كائ6ل) الس6د)ة))
 1753 رقم) (2 الهناء) حي  عن1ا ه)ا))
املغرب) السراغنة  قلعة  (43000

كمصفي))ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجمع6ة الختام6ة)
قـلـعـة) وفي  (2021 مارس) (08 بتاريخ)
43000)قـلـعـة السراغــنة) السراغــنة)-)

املغرب.
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
االبتدائ6ة بقلعة السراغنة))بتاريخ)28 
230/2021- رقم) تحت  (2021 ماي)

.231/2021/232/2021
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BON TRAJET

ATTAOUIA AGRO SARL
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

ت1س6ع نشاط الشركة)

BON TRAJET

 N° 139 Avenue(Imam(Malik

 01er(Etage(Appt04 ، 43000، EL

KELAA SRAGHNA MAROC

ATTAOUIA AGRO SARL شركة 

ذات املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها االجتماعي 450 

تجزئة تساوت 2 العطاوية  - 43000 

قلعة السراغنة املغرب.

ت1س6ع نشاط الشركة
رقم التق66د في السجل التجاري 

.3271

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2021 مارس) (23 في) املؤرخ 

نشاط) إلى  التال6ة  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):

مقاول في  قل البضائع للغير.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم  (

االبتدائ6ة بقلعة السراغنة))بتاريخ)29 

مارس)2021)تحت رقم)132/2021.
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FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

SOCIETE EL BARAJ SARL
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°49

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

SOCIETE EL BARAJ SARL شركة 

ذات املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي قصر 

مسكي مدغرة الراش6دوة - 52000 

الرش6دوة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 

رقم التق66د في السجل التجاري : 

14923

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (26

املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOCIETE EL BARAJ SARL

محطة) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

بنزون)

مقهى.

قصر) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 

 52000 (- الراش6دوة) مدغرة  مسكي 

الرش6دوة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):

الس6د م1الي عبد العزيز ال1زاني))

 02 رقم) العل1يين  شارع  عن1ا ه)ا))

الراش6دوة))52000)الرش6دوة املغرب.

عن1ا ه)ا)) حسين  كردي  الس6د 

 2 العاطي) تجزئة عين  (48 رقم) ف6ال 

الراش6دوة)52000)الرش6دوة املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

الس6د م1الي عبد العزيز ال1زاني))

 02 رقم) العل1يين  شارع  عن1ا ه)ا))

الراش6دوة))52000)الرش6دوة املغرب

عن1ا ه)ا)) حسين  كردي  الس6د 

 2 العاطي) تجزئة عين  (48 رقم) ف6ال 

الراش6دوة)52000)الرش6دوة املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

تحت) (- بتاريخ) ( االبتدائ6ة بالرش6دوة)

رقم)-.

971I
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ECOGEF

ISMA MAR
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

ECOGEF
 ROUTE SIDI BOUZID NAJMAT
 AL(JANOB(I(BLOC(D(APPT 15

 ELJADIDA ROUTE SIDI BOUZID
 NAJMAT AL JANOB I BLOC D
 APPT 15 ELJADIDA، 24000،

ELJADIDA MAROC
ISMA MAR شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د
وعن1ان مقرها اإلجتماعي 13 ز قة 
احمد املجاطي اقامة لزالب الطابق 
1 رقم 8 املعاريف الدار الب6ضاء - 

20330 الدار الب6ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
501717

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (04
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
 ISMA (: بمختصر تسم6تها) اإلقتضاء)

.MAR
منعش) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

عقاري)/)التجهيز)/)اشغال عامة.
ز قة) (13 (: عن1ان املقر االجتماعي)
احمد املجاطي اقامة لزالب الطابق)
(- الب6ضاء) الدار  املعاريف  (8 رقم) (1

20330)الدار الب6ضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
الس6د عبد الفتاح املؤدن):))1.000 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):

املؤدن) الفتاح  عبد  الس6د 

درب ولد �سي) (1 الز قة) (2 عن1ا ه)ا))
ازم1ر) (24100 ازم1ر) الكبير  عبد 

املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

املؤدن) الفتاح  عبد  الس6د 

درب ولد �سي) (1 الز قة) (2 عن1ا ه)ا))
ازم1ر) (24100 ازم1ر) الكبير  عبد 

املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 04 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)16565.
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BON TRAJET

ZITOUN TISSIR
إعالن متعدد القرارات

BON TRAJET

 N° 139 Avenue(Imam(Malik

 01er(Etage(Appt04 ، 43000، EL

KELAA SRAGHNA MAROC

ZITOUN TISSIR  «شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة»

وعن1ان مقرها االجتماعي: رقم 3 

 جزئة الزيت1 ة العطاوية  - 43000 

قلعة السراغنة املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التق66د في السجل التجاري: 

.3369

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

2020)تم اتخاذ) 24)دجنبر) املؤرخ في)

القرارات التال6ة:)
رفع راسمال الشركة) (1- قرار رقم)

رفع) ثم  ماولي:) على  ونص  الذي  (:
 8.210.000 بمبلغ) الشركة  راسمال 

تحرير) و  اكتتاب  طريق  عن  درهم 

درهم) (100 بق6مة) 82.100) صيب 

إلى) (70.601 من) مرقمة  لل1احدة 

اجراء) طريق  عن  ذلك  و  (152.700

املحددة) الشركة  دو1ن  مع  مقاصة 

املقدار واملستحقة).

وتبعا لذلك تم تعدول مقتض6ات)

النظام األسا�سي التال6ة:)
6)و7)مع تح6ين القا 1ن) بند رقم)

ماولي:) على  ونص  الذي  (: االسا�سي)

اصبح راسمال الشركة)15.270.000 

درهم))بق6مة)152.700) صيب م1زعة)

 2 الس6د عبد الكريم لعلج) (- كتالي:)

  2 الس6د رش6د الحداوي) (- اال صبة)

 ATTAOUIA AGRO(اال صبة)-)شركة

 LES شركة-) ( ( ( ( (- ( 76348) صيب)

 DOMAINES EL BARAKA -76348

 صيب)

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

االبتدائ6ة بقلعة السراغنة))بتاريخ)19 

ماي)2021)تحت رقم)212/2021.
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ste(mifi

PHARMACIE CORNETTE
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

ste(mifi

 rue(antisarbie(vn(meknes ، 14

50000، meknes(maroc

PHARMACIE CORNETTE  شركة 

ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي مقرها  
رقم 10 ساحة عبد الكريم الخط6ب 

م ج مكناس - 50000 مكناس 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

53413

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 وناور) (02

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

. PHARMACIE CORNETTE

غرض الشركة بإوجاز):)ص6دل6ة.

مقرها)) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
10)ساحة عبد الكريم الخط6ب) رقم)

مكناس) (50000 (- مكناس) ج  م 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

1.950.000)درهم،)مقسم كالتالي:

((: ( السع6دي) س1م6ة  ( الس6دة)

درهم) (100 بق6مة) حصة  (19.500

للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):

السع6دي)) س1م6ة  ( الس6دة)
عبد) ساحة  (10 رقم) ( عن1ا ه)ا))

الكريم الخط6ب م ج مكناس)50000 

مكناس املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

السع6دي) س1م6ة  الس6دة 
عبد) ساحة  (10 رقم) ( عن1ا ه)ا))

الكريم الخط6ب م ج مكناس)50000 

مكناس املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

و1 16) (02 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

2021)تحت رقم)2687.
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garrigues maroc, sarlau

OPTICALIA MAROC
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
رفع رأسمال الشركة

garrigues(maroc, sarlau

 n° 3, Bd. Al(Massira(Al(Khadra,

 Maârif ، 20100، casablanca

maroc

Opticalia Maroc شركة ذات 

مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د
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وعن1ان مقرها اإلجتماعي 28 شارع 

املسيرة الخضراء الطابق الثاني 

رقم 8 الدارالب6ضاء - 20000 

الدارالب6ضاء  املغرب.

رفع رأسمال الشركة

رقم التق66د في السجل التجاري -.

ال1ح6د) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم) (2021 أبريل) (08 في) املؤرخ 

بمبلغ) الشركة  رأسمال  رفع 

من) أي  درهم») (159.100» قدره)

«1.100.000)درهم»)إلى)«1.259.100 

تقدوم حصص) ( (: عن طريق) درهم»)

 قدوة أو ع6ن6ة.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 31 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)780420.
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garrigues maroc, sarlau

SMURFIT KAPPA MAROC
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
رفع رأسمال الشركة

garrigues(maroc, sarlau

 n° 3, Bd. Al(Massira(Al(Khadra,

 Maârif ، 20100، casablanca

maroc

Smurfit(Kappa(Maroc شركة ذات 

مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي اقامة 

ج6ت بزنس كالس تجزئة الت1ف6ق 

-16 18 س6دي معروف - 20000 

الدارالب6ضاء املغرب.

رفع رأسمال الشركة

رقم التق66د في السجل التجاري -.

ال1ح6د) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم) (2021 أبريل) (09 في) املؤرخ 

بمبلغ) الشركة  رأسمال  رفع 

أي) درهم») (42.760.000» قدره)

إلى) درهم») (10.753.300» من)

((: طريق) عن  درهم») (53.513.300»

تقدوم حصص  قدوة أو ع6ن6ة.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
 31 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)780422.
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sabahinfo

شركة بيطون دالج
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
حل شركة

sabahinfo
 N° 70 pole(socio-economique

 el(kelaa(des(sraghna ، 43000، el
kelaa(des(sraghna(maroc

شركة ب6ط1ن دالج شركة ذات 
مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د)في ط1ر التصف6ة)
وعن1ان مقرها اإلجتماعي رقم 481 

حي النخلة 1  قـلـعـة السراغــنة 
43000 قـلـعـة السراغــنة املغرب.

حل شركة
رقم التق66د في السجل التجاري 

.2283
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2021 ماي) (12 في) املؤرخ 
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات)
ب6ط1ن) شركة  ال1ح6د  الشريك 
 100.000 رأسمالها) مبلغ  ( دالج)
درهم وعن1ان مقرها اإلجتماعي رقم)
قـلـعـة السراغــنة) ( (1 حي النخلة) (481
املغرب) السراغــنة  قـلـعـة  (43000

 ت6جة ل):)عدم تحق6ق الربح.
و حدد مقر التصف6ة ب رقم)481 
حي النخلة)1))قلعة السراغنة))43000 

قـلـعـة السراغــنة املغرب.)
و عين:

الس6د)ة))عزيز)))امل1زي و عن1ا ه)ا))
ق6ادة) العامرية  االزرك جماعة  دوار 
 43000 السراغنة.) قلعة  عامر  بني 
قـلـعـة السراغــنة املغرب كمصفي))ة))

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخ1لة  الصالح6ات  على 
و) العق1د  تبل6غ  محل  و  املخابرة 

ال1ثائق املتعلقة بالتصف6ة):)-

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

االبتدائ6ة بقلعة السراغنة))بتاريخ)27 

ماي)2021)تحت رقم)224/2021.
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السالوي))حسن

TOTEM INFO SARL AU 
شركة ذات مسؤول6ة محدودة 

ذات الشريك ال1ح6د

تأسيس شركة

TOTEM INFO

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د

مقرها اإلجتماعي :ز قة  م1حا اوحم1 

عمارة لؤلؤة جاسم الطابق  3  شقة 

5  الدارالب6ضاء

رقم التق66د في السجل التجاري : 

17429

 11 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 

القا 1ن) إعداد  تم  (2021 فبراور)

األسا�سي لشركة

ذات) محدودة  مسؤول6ة  ذات 

الشريك ال1ح6د باملميزات التال6ة

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

 TOTEM((اإلقتضاء)بمختصر تسم6تها

 INFO

:مصمم) بإوجاز) الشركة  غرض 

محلل مبرمج كمب16تر

عن1ان املقر االجتماعي:)ز قة))م1حا)

اوحم1 عمارة لؤلؤة جاسم الطابق)))3  

شقة)5))الدارالب6ضاء))

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي

الس6د اسامة ازدون)1000)حصة)

بق6مة)100)درهم للحصة)

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء)

وصفات وم1اطن الشركاء.

حي) عن1ا ه  ازدون  اسامة  الس6د 

الس1ارت ز قة)1)رقم)27)طابق)2)عين)

البرجة الدار الب6ضاء).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء)

وم1اطن مسيري الشركة

حي) عن1ا ه  ازدون  اسامة  الس6د 

  2 طابق) ( (27 رقم) (1 ز قة) الس1ارت 

عين البرجة الدار الب6ضاء)

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 17 بتاريخ) الب6ضاء) بالدار  التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)502629

978I

اورو افريك إكسبير

EXPERTS ART D›ETUDES

شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تح1يل املقر االجتماعي للشركة

اورو افريك إكسبير

رقم 256 شارع اإلدري�سي، تجزئة 

ص1ف6ا ال1ردة، تاركةـ ـ مراكش ، 

40000، مراكش املغرب

EXPERTS ART D›ETUDES شركة 

ذات املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي رقم 256 

تجزئة ص1فا ال1ردة تاركة - 40000 

مراكش املغرب.

تح1يل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التق66د في السجل التجاري 

.110305

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)30)أبريل)2021)تم))تح1يل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

«رقم)256)تجزئة ص1فا ال1ردة تاركة)

«رقم) إلى) مراكش املغرب») (40000  -

 40000 (- الطابق التاني املسار) (528

مراكش)))املغرب».

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

و1 16) (02 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2021)تحت رقم)124638.

979I
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FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

SOCIETE O M MINE
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
SOCIETE O M MINE شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة
وعن1ان مقرها اإلجتماعي قصر 

القصبة القدومة مدغرة الراش6دوة 
- 52000 الرش6دوة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 
املحدودة 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
14925

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (18
املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOCIETE O M MINE
غرض الشركة بإوجاز):)االستغالل)

املعدني).
قصر) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
القصبة القدومة مدغرة الراش6دوة)

- 52000)الرش6دوة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):
ط1ماس) دست16ن  دوكن  الس6د 
امريكا) (90002 امريكا) عن1ا ه)ا))

امريكا.
الس6د الك1ش مصطفى عن1ا ه)ا))
حي اكماط كلم6مة))52000)الرش6دوة)

املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

الس6د الك1ش مصطفى عن1ا ه)ا))

حي اكماط كلم6مة))52000)الرش6دوة)

املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

تحت) (- بتاريخ) ( االبتدائ6ة بالرش6دوة)
رقم)-.

980I

COFISCOM

 STE DE DEVELOPPEMENT

TRIFFA
إعالن متعدد القرارات

COFISCOM

 N°6 BD(MED(VI(HAY(EL

 HASSANI ، 63300، BERKANE

MAROC

 STE DE DEVELOPPEMENT

TRIFFA «شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة»

وعن1ان مقرها االجتماعي: كلم 2 

طريق السع6دوة - 63300 بركان 

املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التق66د في السجل التجاري: 

.3483

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)12)ماي)2021

تم اتخاذ القرارات التال6ة:)

قرار رقم)1:)الذي ونص على ماولي:)

االسا�سي) النظام  وتحدوث  تغ6ير 

في) املؤرخ  الهبة  للشركة وفقا لعقد 

12)ماي)2021

قرار رقم)2:)الذي ونص على ماولي:)

تع6ين الس6د محمد قنطاري و الس6د)

املسير) الى  باالضافة  قنطاري  كمال 
الحالي الس6د حماد قنطاري

وتبعا لذلك تم تعدول مقتض6ات)

النظام األسا�سي التال6ة:)

بند رقم)1:)الذي ونص على ماولي:)

من) للشركة  القا 1ني  الشكل  تغ6ير 

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات)

ذات) شركة  الى  ال1ح6د  الشريك 

مسؤول6ة محدود.

على) ونص  الذي  (:6 رقم) بند 
حماد) املساهمات:الس6د  ماولي:)

قنطاري:278.000)درهم؛
ح1رية:3.800  و1سفي  الس6دة 
قنطاري:1.000  درهم؛الس6دمحمد 
 1.000: درهم؛)الس6د كمال قنطاري)
قنطاري:1.000  عزيز  الس6د  درهم؛)
درهم؛)الس6دة  زيهة قنطاري:3.800 
درهم؛الس6دة مل6كة قنطاري:3.800 
درهم؛)الس6د سميرة قنطاري:)3.800 
لبنى قنطاري:3.800  الس6دة  درهم؛)

درهم
على) ونص  الذي  (:7 رقم) بند 
االجتماعي:رأسمال) الرأسمال  ماولي:)
في300.000  محدد  الشركة 
الس6د) كالتالي:) الشركاء) بين  مقسم 
حصة) قنطاري:2.780) حماد 
اجتماع6ة؛الس6دة و1سفي ح1رية:38 
اجتماع6ة؛الس6دمحمد) حصة 
اجتماع6ة؛) قنطاري:10حصص 
حصص) (10: قنطاري) كمال  الس6د 
الس6د عزيز قنطاري:10  اجتماع6ة؛)
الس6دة  زيهة) اجتماع6ة؛) حصص 
قنطاري:38)حصة اجتماع6ة؛الس6دة)
مل6كة قنطاري:38)حصة اجتماع6ة؛)
حصة) (38 قنطاري:) سميرة  الس6دة 
اجتماع6ة؛)الس6دة لبنى قنطاري:38 

حصة اجتماع6ة
على) ونص  الذي  (:41 رقم) بند 
اعادة ص6اغة وتبني الشروط) ماولي:)
الجدودة املنص1ص عليها في القا 1ن)

االسا�سي.
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
و1 16) (01 بتاريخ) ( ببركان) االبتدائ6ة 

2021)تحت رقم)303/2021.
981I

garrigues maroc, sarlau

GARRIGUES MAROC
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
رفع رأسمال الشركة

garrigues(maroc, sarlau
 n° 3, Bd. Al(Massira(Al(Khadra,
 Maârif ، 20100، casablanca

maroc

Garrigues Maroc شركة ذات 

مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي 3 

شارع املسيرة الخضراء - 20000 

الدارالب6ضاء املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التق66د في السجل التجاري -.

ال1ح6د) الشريك  قرار  بمقت�سى 

رفع) تم  (2021 ماي) (20 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال 

«100.000)درهم»)أي من)«200.000 

عن) درهم») (300.000» إلى) درهم»)
دو1ن) مع  مقاصة  إجراء) ( (: طريق)

الشركة املحددة املقدار و املستحقة.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 01 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

و1 16)2021)تحت رقم)780604.

982I

SOUHAL CONSULTING

SAIDA EVENT
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

SOUHAL CONSULTING

 RUE(YOUGOSLAVIE(IMM 82-A

 APPT 14 GUELIZ، 40000،

MARRAKECH MAROC

SAIDA EVENT شركة ذات 

مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د
وعن1ان مقرها اإلجتماعي املخزن 

رقم 4 بالقرب من جامع تاشفين ازلي 

الجن1بي  - 40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

105935

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القا 1ن) (2020 و1ل16ز) (29

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
 SAIDA(:(اإلقتضاء)بمختصر تسم6تها

.EVENT
غرض الشركة بإوجاز):)-)مم1ن و)

منظم حفالت
-)الخدمات

-)االستيراد و التصدور.
املخزن) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
رقم)4)بالقرب من جامع تاشفين ازلي)

الجن1بي))-)40000)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
الس6دة السعدوة كريدي):))1.000 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):
كريدي) السعدوة  الس6دة 
مراكش) (40000 مراكش) عن1ا ه)ا))

املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
عن1ا ه)ا)) نعناعي  زينب  الس6دة 

مراكش)40000)مراكش املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
31)غشت) بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2020)تحت رقم)115077.
983I

BON TRAJET

ZITOUN TISSIR
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تغ6ير السنة املال6ة

BON TRAJET
 N° 139 Avenue(Imam(Malik

 01er(Etage(Appt04 ، 43000، EL
KELAA SRAGHNA MAROC

ZITOUN TISSIR  «شركة ذات 
املسؤول6ة املحدودة»

وعن1ان مقرها االجتماعي:   3 تجزئة 
الزيت1 ة العطاوية  - 43000 قلعة 

السراغنة  املغرب.

«تغ6ير السنة املال6ة»
رقم التق66د في السجل التجاري: 

.3369
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)25)شتنبر)2020
تقرر تغ6ير السنة املال6ة:)إلى فاتح)
اكت1بر من كل سنة الى غاوة)30)شتنبر)

من السنة امل1ال6ة).
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم  (
االبتدائ6ة بقلعة السراغنة))بتاريخ)19 

ماي)2021)تحت رقم)212/2021.
984I

BOUKRAA CONSULTATION JURIDIQUE

DAHA & ABDI CAR
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

 BOUKRAA CONSULTATION
JURIDIQUE

حي الفتح ساحة الن6ل رقم 60 
الع16ن ، 70000، الع16ن املغرب

DAHA & ABDI(CAR شركة ذات 
املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي حي خط 
الرملة 2 ز قة القائد الناجم رقم 17 

الع16ن - 70000 الع16ن املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

36619
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (12
املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
 DAHA(:(اإلقتضاء)بمختصر تسم6تها

.&(ABDI(CAR
كراء) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

الس6ارات بدون سائق.
:)حي خط) عن1ان املقر االجتماعي)
الرملة)2)ز قة القائد الناجم رقم)17 

الع16ن)-)70000)الع16ن املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

الس6د واسين رق6بي):))500)حصة)
بق6مة)50.000)درهم للحصة).

 500 ( (: العبدي) جمال  الس6د 
حصة بق6مة)50.000)درهم للحصة).
)الس6د واسين رق6بي):)500)بق6مة)

100)درهم.
الس6د جمال العبدي):)500)بق6مة)

100)درهم.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وصفات وم1اطن الشركاء):
عن1ا ه)ا)) رق6بي  واسين  الس6د 
ز قة)2)رقم)24)حي ال1حدة)2)الع16ن)

70000)الع16ن املغرب.
عن1ا ه)ا)) العبدي  جمال  الس6د 
 01 حي خط رملة) (05 ز قة طه رقم)

الع16ن)70000)الع16ن املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
عن1ا ه)ا)) رق6بي  واسين  الس6د 
ز قة)2)رقم)24)حي ال1حدة)2)الع16ن)

70000)الع16ن املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
ماي) (17 بتاريخ) ( بالع16ن) االبتدائ6ة 

2021)تحت رقم)1525.
985I

international(business(administration(center

MY HYGIENE
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

حل شركة

 international business
administration(center

 rue(araar 3eme(étage(mers 97
 sultan  casablanca ، 2130،

casablanca maroc
MY HYGIENE شركة ذات 
املسؤول6ة املحدودة)في ط1ر 

التصف6ة)
وعن1ان مقرها اإلجتماعي 97 ز قة  
العرعار طابق 3 مرس السلطان - 

20130 دار الب6ضاء املغرب.
حل شركة

رقم التق66د في السجل التجاري 
.392723

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) (2021 ماي) (03 في) املؤرخ 

 MY شركة ذات املسؤول6ة املحدودة)

HYGIENE))مبلغ رأسمالها)100.000 

 97 اإلجتماعي) درهم وعن1ان مقرها 
ز قة))العرعار طابق)3)مرس السلطان)

املغرب  ت6جة) دار الب6ضاء) (20130 -

ل):)الشركة لم تعمل).
ز قة)) (97 و حدد مقر التصف6ة ب)

(- السلطان) مرس  (3 طابق) العرعار 

20130)دار الب6ضاء)املغرب.)

و عين:

و) ( ) دور) ( ( ( واسين) الس6د)ة))

اهل) (233 دوار امزاب قم) ( عن1ا ه)ا))

دار) (20300 الب6ضاء) دار  ( الغالم)

الب6ضاء)املغرب كمصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخ1لة  الصالح6ات  على 

و) العق1د  تبل6غ  محل  و  املخابرة 

ال1ثائق املتعلقة بالتصف6ة):)-

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 26 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

أبريل)2021)تحت رقم)775757.

986I

STE FIDUCIAIRE LA GLOIRE

 SOCIETE EXPERT
ELECTRICITE FM

شركة ذات املسؤول6ة املحدودة
تأسيس شركة

STE FIDUCIAIRE LA GLOIRE

 AVENUE DES FAR RESIDENCE

 FES(CARREFOUR(N° 18 4

 EME(ETAGE -FES ، 30000، FES

MAROC

 SOCIETE EXPERT ELECTRICITE

FM  شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي رقم 124 

تجزئة املستقبل بنس1دة فاس  - 

30100 فاس مغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

68117
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في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (05

املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

 SOCIETE EXPERT ELECTRICITE

. FM

اشغال) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

البناوات و املعامل) و تجهيز  الكهرباء)

بالكهرباء.

عن1ان املقر االجتماعي):)رقم)124 

(- ( فاس) بنس1دة  املستقبل  تجزئة 

30100)فاس مغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 30.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

153)حصة) ( (: الس6د مزيان فريد)

بق6مة)100)درهم للحصة).

 147 ( (: محمد) دخي�سي  الس6د 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):

عن1ا ه)ا)) فريد  مزيان  الس6د 

ض6عة الزخن6ني سبع روا�سي م1الي)

يعق1ب)30100)فاس مغرب.

الس6د دخي�سي محمد عن1ا ه)ا))

دوار مشرع كريم سبع روا�سي م1الي)

يعق1ب))30100)فاس مغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

عن1ا ه)ا)) فريد  مزيان  الس6د 

ض6عة الزخن6ني سبع روا�سي م1الي)

يعق1ب)30100)فاس مغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

و1 16) (01 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2021)تحت رقم)2645.
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international(business(administration(center

AMBITEAM
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
حل شركة

 international business

administration(center

 rue(araar 3eme(étage(mers 97

 sultan  casablanca ، 2130،

casablanca maroc

AMBITEAM شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د)في 

ط1ر التصف6ة)

وعن1ان مقرها اإلجتماعي 97 ز قة  

العرعار طابق 3 مرس السلطان 

97 ز قة  العرعار طابق 3 مرس 

السلطان 20130 دار الب6ضاء 

املغرب.

حل شركة
رقم التق66د في السجل التجاري 

.393385

ال1ح6د)) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر حل) (2021 و1 16) (02 املؤرخ في)

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات)

)مبلغ) (AMBITEAM الشريك ال1ح6د)
وعن1ان) درهم  (100.000 رأسمالها)
العرعار) ( ز قة) (97 مقرها اإلجتماعي)
ز قة)) (97 السلطان) مرس  (3 طابق)

السلطان) مرس  (3 طابق) العرعار 

20130)دار الب6ضاء)املغرب  ت6جة ل)

:)الشركة لم تعمل).
ز قة)) (97 و حدد مقر التصف6ة ب)

السلطان) مرس  (3 طابق) العرعار 

املغرب)20130)دار الب6ضاء)املغرب.)

و عين:

و) الطنطاوي  ( ( محمد) الس6د)ة))

)الزيت1 ة تجزئة الفالح) عن1ا ه)ا))حي)

مالل)) بني  (24 الرقم) (04 بل1ك) (02

املغرب كمصفي) ( بني مالل) ( (20000

)ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخ1لة  الصالح6ات  على 

و) العق1د  تبل6غ  محل  و  املخابرة 

ال1ثائق املتعلقة بالتصف6ة):)-

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 25 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)779556.
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2AIN GROUPE COMPTA

M MRA 1 TRAVAUX
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

2AIN GROUPE COMPTA

 BD(MED(V 3 EME(ETAGE(APP

 11 282 BENI(MELLAL، 23000،

BENI MELLAL MAROC

M(MRA 1 TRAVAUX شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي حي الن1ر 

رقم 74 قصبة تادلة - 23350 

قصبة تادلة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 

رقم التق66د في السجل التجاري : 

1981

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القا 1ن) (2021 مارس) (08

املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

 M (: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MRA 1 TRAVAUX

االشغال) (: غرض الشركة بإوجاز)

املختلفة.

عن1ان املقر االجتماعي):)حي الن1ر)

رقم)74)قصبة تادلة)-)23350)قصبة)

تادلة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: الب1دالي) الس6د مروان 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):

الس6د مروان الب1دالي عن1ا ه)ا))

مسع1د) اوت  السفالفة  اوت  دوار 

قصبة) (23000 سمكت قصبة تادلة)

تادلة املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

الس6د مروان الب1دالي عن1ا ه)ا))

مسع1د) اوت  السفالفة  اوت  دوار 

قصبة) (23000 سمكت قصبة تادلة)

تادلة املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 30 بتاريخ) ( االبتدائ6ة بقصبة تادلة)

أبريل)2021)تحت رقم)48.
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FISCALITY CONSULTING CENTER

VILLA AYCHE
فسخ عقد تس6ير حر ألصل تجاري)

)األشخاص املعن1ي1ن)

فسخ عقد تس6ير حر ألصل تجاري

VILLA AYCHE SARL AU

لشركة) العرفي  العقد  بمقت�سى 

الكائن) (VILLA AYCHE SARL AU

مقرها االجتماعي بإقل6م الح1ز دائرة)

ب1عم1د) دوار  تمصل1حت  تحناوت 

ملك6ة زروال)40000)مراكش املغرب،)

2021،)واملسجل) 30)أبريل) املؤرخ في)

املراجع) تحت  (28/05/2021 بتاريخ)

 RE(:(42846(*(OR(:(37255(:التال6ة

*(Quit(:(13334

تقرر ما ولي:)

لألصل) الحر  التس6ير  عقد  فسخ 

بإقل6م الح1ز دائرة) الكائن  التجاري 

ب1عم1د) دوار  تمصل1حت  تحناوت 

ملك6ة زروال)40000)مراكش املغرب،)

 VILLA شركة) طرف  من  امل1قع 

مالكة) بصفتها  (:AYCHE SARL AU

 HISTOIRE لألصل التجاري وشركة)

D’AMITIES)بصفتها مسيرة حرة.
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JUMEAU IMPORT EXPORT

BUILT TO LAST
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

BUILT TO LAST
الصم6عة ، 35300، تاهلة املغرب
BUILT TO LAST شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة
وعن1ان مقرها اإلجتماعي الصم6عة 

- 35300 تاهلة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

6023
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (21
املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
 BUILT (: اإلقتضاء)بمختصر تسم6تها)

.TO LAST
 TRAVAUX(:(غرض الشركة بإوجاز

DIVERS OU CONSTRUCTION
 TRANSPORT DE

MARCHANDISE
.LOCATION ENGIN

عن1ان املقر االجتماعي):)الصم6عة)
- 35300)تاهلة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (334 ( (: الس6د مغار م6ل1د)
بق6مة)100)درهم للحصة).

 333 ( (: الكارح) املصطفى  الس6د 
حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

حصة) (333 ( (: الس6د مغار احمد)
بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (
وصفات وم1اطن الشركاء):

عن1ا ه)ا)) م6ل1د  مغار  الس6د 
الصم6عة))35300)تاهلة املغرب.

الس6د املصطفى الكارح عن1ا ه)ا))
الصم6عة))35300)تاهلة املغرب.

عن1ا ه)ا)) احمد  مغار  الس6د 

الصم6عة))35300)تاهلة املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

عن1ا ه)ا)) م6ل1د  مغار  الس6د 

الصم6عة))35300)تاهلة املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

االبتدائ6ة بتازة))بتاريخ)25)ماي)2021 

تحت رقم)283.
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FISCOFISC

صوكازيم كروب
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

FISCOFISC

 RESIDENCE BADR BD

 MOHAMED V DEUXIEME

 ETAGE(N62 FES ، 30000، FES

MAROC

ص1كازيم كروب شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي دوار 

الك1دوة جماعة عين تزغة إقل6م 

بنسل6مان - 13000 بنسل6مان 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 

رقم التق66د في السجل التجاري : 

6919

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (01

املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

ص1كازيم كروب.

ته6ئة) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

املالعب الرياض6ة

األشغال املختلفة

اإلستيراد و التصدور.

دوار) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
إقل6م) تزغة  عين  جماعة  الك1دوة 
بنسل6مان) (13000 (- بنسل6مان)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

1.000.000)درهم،)مقسم كالتالي:
 6.000 ( (: كمال) حجاج  الس6د 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
 4.000 ( (: ت1رية) ابرقي  الس6دة 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):
عن1ا ه)ا)) كمال  حجاج  الس6د 
بنسل6مان)13000)بنسل6مان املغرب.

عن1ا ه)ا)) ابرقي  ت1رية  الس6دة 
بنسل6مان)13000)بنسل6مان املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (
وم1اطن مسيري الشركة:

عن1ا ه)ا)) كمال  حجاج  الس6د 
بنسل6مان)13000)بنسل6مان املغرب

عن1ا ه)ا)) ابرقي  ت1رية  الس6دة 
بنسل6مان)13000)بنسل6مان املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
 02 بتاريخ) ( سل6مان) ببن  االبتدائ6ة 

و1 16)2021)تحت رقم)313.
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 FIDUCIAIRE D’AUDIT D’ASSISTANCE DE

GESTION ET DE CONTROLE

 STE SAADI ET FARAJI
CONSULTING-SARL

شركة ذات املسؤول6ة املحدودة
حل شركة

 STE SAADI ET FARAJI
CONSULTING-SARL

الفسخ املسبق للشركة ووضعها 
تحت التصف6ة ال1دوة

تع6ين املصفين - تحدود مقر 
التصف6ة

بتاريخ) مداولتها  إثر  على  أوال:)
الجمع6ة) قررت  (20/05/2021

العامة غير العادوة لشركاء)شركة)
 STE SAADI ET FARAJI

CONSULTING-SARL

محدودة،) مسؤول6ة  ذات  شركة 
بأكادور،) االجتماعي  مقرها  و1جد 
شقة بالطابق الثاني،)مرافق املسجد)
حي) (،16FM رقم) قطعة  الكبير،)
درهم،) (10.000 رأسمالها) الداخلة،)
مق6دة بالسجل التجاري تحت عدد)
التجارية) املحكمة  لدى  (38115

بأكادور،)ما ولي):)
الحل املسبق اإلرادي للشركة) (:1
 20/05/2021 تاريخ) من  ابتداء)
بسبب عدم ا جازها ألي نشاط منذ)

تأسيسها،
من القا 1ن) (5 تعدول الفصل) (:2
بمدة) املتعلق  للشركة  األسا�سي 
تاريخ) إلى  قلصت  التي  الشركة 

،20/05/2021
وضع الشركة تحت التصف6ة) (:3

ال1دوة،
املسيرون) ملهمة  حد  وضع  (:4
مصطفى) الس6د  القا 1 6ين،)
السعدي والس6ـد عبد الكريم فرجي،)

ابتداء)من  فس التاريخ،)
مصطفى) الس6د  تع6ين  (:5
السعدي والس6ـد عبد الكريم فرجي)
في منصب املصف6ين ملدة غير محدودة)

وتحدود صالح6اتهما،
في) التصف6ة  مقر  تع6ين  (:6
عمارة) غند فاج6ك،) (: العن1ان االتي)
شارع الحسن) (،231 رقم) تامس1لت،)

الثاني،)80000)أكادور،
مقر) إلى  املراسالت  ت1جه  (:7
العق1د) تبل6غ  وتم  ح6ث  التصف6ة 

واملستندات املتعلقة بالتصف6ة،)
8:)ت1دع ال1ثائق والعق1د املتعلقة)
لدى) الضبط  بكتابة  بالتصف6ة 
ملحقة) بأكادور،) التجارية  املحكمة 

بالسجل التجاري للشركة.))
تم ا جاز اإلوداع القا 1ني) (: ثا 6ـا)
بكتابة الضبط لدى املحكمة التجارية)
تحت) ( (02/06/2021 بأكادور بتاريــخ)

عدد)99950.
ملخص قصد النشر

املصف6ان):)مصطفى السعدي)-)عبد الكريم)

فرجي
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م6نارة ف6نانس جروب

كيلمان بروبيرتي
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

م6نارة ف6نانس جروب

52 شارع م1الي رش6د شقة رقم 

7 الطابق الرابع جليز مراكش ، 

40000، مراكش املغرب

ك6لمان بروبيرتي شركة ذات 

مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي 52 شارع 

م1الي رش6د شقة رقم 7 الطابق 

الرابع جليز - 40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

115603

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 و1 16) (01

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

اإلقتضاء)بمختصر تسم6تها):)ك6لمان)

بروبيرتي.

-الترويج) (: غرض الشركة بإوجاز)

العقاري.

-)تأجير العقارات..

52)شارع) عن1ان املقر االجتماعي):)

الطابق) (7 رقم) شقة  رش6د  م1الي 

الرابع جليز)-)40000)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: الس6د او1ان الح1�سي)

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):

الس6د او1ان الح1�سي عن1ا ه)ا))
مهدوة) (294 رقم) العامرية  تجزئة 

الشاطئ)14070)القن6طرة املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
الس6د او1ان الح1�سي عن1ا ه)ا))
مهدوة) (294 رقم) العامرية  تجزئة 

الشاطئ)14070)القن6طرة املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
و1 16) (03 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2021)تحت رقم)124672.
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Ste,Fiduciaire(Elyaakoubi(Sral(Au

 STE GOUMBAZ TRANS
SARL AU

شركة ذات مسؤول6ة محدودة
 ذات الشريك ال1ح6د

تأسيس شركة

 Ste,Fiduciaire(Elyaakoubi(Sral
Au

 1er etage-rue(larache(immb 2
nador، 62000، Nador(maroc
 ste(goumbaz(trans(sarl(au

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 
الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي ز قة 
اشب6ل6ة رقم 14 حي اوالد عي�سى بني 
ا صار الناض1ر - 62050 الناض1ر  

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
13185

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 و1 16) (21
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
 ste (: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.goumbaz(trans(sarl(au

غرض الشركة بإوجاز):) قل الدولي)
للبضائع و السلع لحساب الغير

تصدور و استيراد.
ز قة) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
14)حي اوالد عي�سى بني) اشب6ل6ة رقم)
الناض1ر)) (62050 (- الناض1ر) ا صار 

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
الحك6م) عبد  ك1مباز  الس6د 
درهم) (100 بق6مة) حصة  (1.000   :

للحصة).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):
الحك6م) عبد  ك1مباز  الس6د 
عن1ا ه)ا))حي اوالد عي�سى بني ا صار))

62050)لناض1ر املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
عن1ا ه)ا)) ( ( الغ1ل) الس6د لطفي 
 05 رقم) (66 الز قة) الخطابي  بحي  (.

62000)الناض1ر املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
االبتدائ6ة بالناض1ر))بتاريخ)06)و1 16)

2021)تحت رقم)000.
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ste(united(consulting

STE VIBE TRANSPORT
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

ste(united(consulting
 N° 14 ESPACE(SAISS(AV(DES
FAR(FES، 30000، FES(MAROC
STE VIBE TRANSPORT  شركة 

ذات املسؤول6ة املحدودة
وعن1ان مقرها اإلجتماعي رقم 47 

ز قة خل6ل حي فرح فاس  - 30000 
فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 
املحدودة 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
68029

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (19

املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

 STE (: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

. VIBE TRANSPORT

:) قل) بإوجاز) الشركة  غرض 

األفراد

 Transport( de( Personnel( au

. Compte(d’autrui

 47 رقم) (: عن1ان املقر االجتماعي)

 30000 (- ( ز قة خل6ل حي فرح فاس)

فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: ( خدوجة) زول1  الس6دة 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

 500 ( (: ( املهدي) دري�سي  الس6د 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):

عن1ا ه)ا)) ( الس6دة زول1 خدوجة)

فاس)) فرح  حي  خل6ل  ز قة  (47 رقم)

30000)فاس املغرب.

عن1ا ه)ا)) ( الس6د دري�سي املهدي)

فاس) فرح  حي  خل6ل  ز قة  (47 رقم)

30000)فاس املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

عن1ا ه)ا)) املهدي  دري�سي  الس6د 

فاس) فرح  حي  خل6ل  ز قة  (47 رقم)

30000)فاس املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

التجارية بفاس))بتاريخ)26)ماي)2021 

تحت رقم)2552.
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MA GLOBAL CONSULTING

TRESO PRO
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

قفل التصف6ة

MA GLOBAL CONSULTING
زاوية شارع عبد امل1من و ز قة فان 

زيال د إقامة فض6لة، الطابق الرابع، 

20000، الدار الب6ضاء املغرب

TRESO PRO شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي : شارع 

ب1رك1ن، ز قة جعفر ابن حبيب، 

إقامة املشرق الثاني، الطابق األول، 
رقم 3 - 20.000  الدار الب6ضاء  

املغرب.

قفل التصف6ة
رقم التق66د في السجل التجاري : 

.398767

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر) (2021 أبريل) (30 في) املؤرخ 

ذات) شركة  (TRESO PRO حل)

رأسمالها) مبلغ  املحدودة  املسؤول6ة 

مقرها) وعن1ان  درهم  (100.000,00
اإلجتماعي شارع ب1رك1ن،)ز قة جعفر)

الثاني،) املشرق  إقامة  حبيب،) ابن 
الطابق األول،)رقم)3 - 20.000))الدار)

تصف6ة) ل  املغرب  ت6جة  ( الب6ضاء)

ودوة.

و عين:

و) ( ( القباج) ( ( مهدي) الس6د)ة))
خل6فة) الف6�سي  ز قة  (3 ( عن1ا ه)ا))

الدار) ( (20.000 29 الشقة) (2 الطابق)

)ة)) كمصفي) املغرب  ( الب6ضاء)

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمع6ة الختام6ة)

شارع) وفي  (2021 أبريل) (30 بتاريخ)
حبيب،) ابن  جعفر  ز قة  ب1رك1ن،)

الطابق األول،) إقامة املشرق الثاني،)
الب6ضاء)) الدار  ( (20.000  -  3 رقم)

املغرب.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 01 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

و1 16)2021)تحت رقم)780657.
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ALSO REAL ESTATE

ALSO REAL ESTATE
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

ALSO REAL ESTATE
13 ز قة احمد املجاطي اقامة االلب 
طابق 1 رقم 8 املعاريف. ، 20330، 

الدار الب6ضاء املغرب
ALSO REAL ESTATE شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة
وعن1ان مقرها اإلجتماعي 13 ز قة 
احمد املجاطي اقامة االلب طابق 
1 رقم 8 املعاريف الب6ضاء الدار 
الب6ضاء 20330 الدار الب6ضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

504851
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (12
املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
 ALSO (: بمختصر تسم6تها) اإلقتضاء)

.REAL ESTATE
االنعاش) (: غرض الشركة بإوجاز)

العقاري.
ز قة) (13 (: عن1ان املقر االجتماعي)
طابق) االلب  اقامة  املجاطي  احمد 
الدار) الب6ضاء) املعاريف  (8 رقم) (1
الب6ضاء) الدار  (20330 الب6ضاء)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
حصة) (900 ( (: الس6د البشير ملين)

بق6مة)100)درهم للحصة).
100)حصة) ( (: الس6د سف6ان ملين)

بق6مة)100)درهم للحصة).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):

الس6د البشير ملين عن1ا ه)ا))تجزئة)
كالف1ر 6ا) (11 رقم) (4 ز قة) ف16ل6ت 

20150)الدار الب6ضاء)املغرب.
عن1ا ه)ا)) ملين  سف6ان  الس6د 
 11 رقم) (4 ز قة) ف16ل6ت  تجزئة 
الب6ضاء) الدار  (20150 كالف1ر 6ا)

املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
عن1ا ه)ا)) ملين  سف6ان  الس6د 
 11 رقم) (4 ز قة) ف16ل6ت  تجزئة 
الب6ضاء) الدار  (20150 كالف1ر 6ا)

املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
 31 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)780427.

998I

بنب1 خدوجة

SOCIETE HAJ SAMOU SARL
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

بنب1 خدوجة
261 املسع1دوة تازة ، 35000، تازة 

املغرب
 SOCIETE HAJ SAMOU SARL
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي دوار اغ6ل 
جماعة مطماطة دائرة تاهلة - 

35300 تازة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

6031
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (30
املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOCIETE HAJ SAMOU SARL
استغالل) (: غرض الشركة بإوجاز)

مقلع.

االشغال املختلفة او البناء.

االستيراد و التصدور.

دوار) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 

(- اغ6ل جماعة مطماطة دائرة تاهلة)

35300)تازة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 250 ( (: الس6د العمري مصطفى)

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

 250 ( (: شف6ق) العمري  الس6د 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

 250 ( (: محمد) العمري  الس6د 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

 250 ( (: و1نس) العمري  الس6د 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):

الس6د العمري مصطفى عن1ا ه)ا))

تا:ة) (35250 دوار ملالعب وادي امل6ل)

املغرب.

عن1ا ه)ا)) العمري شف6ق  الس6د 

تا:ة) (35250 دوار ملالعب وادي امل6ل)

املغرب.

عن1ا ه)ا)) و1نس  العمري  الس6د 

تا:ة) (35250 دوار ملالعب وادي امل6ل)

املغرب.

عن1ا ه)ا)) محمد  العمري  الس6د 

هال دا)1000)فيرسام هال دا.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

الس6د العمري مصطفى عن1ا ه)ا))

تا:ة) (35250 دوار ملالعب وادي امل6ل)

املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

االبتدائ6ة بتازة))بتاريخ)26)ماي)2021 

تحت رقم)299.
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COFISCOM

PRIMA PACKAGING
إعالن متعدد القرارات

COFISCOM

 N°6 BD(MED(VI(HAY(EL

 HASSANI ، 63300، BERKANE

MAROC

PRIMA PACKAGING «شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة ذات الشريك 

ال1ح6د»

وعن1ان مقرها االجتماعي: كلم 2 

طريق السع6دوة - 63300 بركان 

املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»

رقم التق66د في السجل التجاري: 

.6787

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)12)ماي)2021

تم اتخاذ القرارات التال6ة:)

قرار رقم)1:)الذي ونص على ماولي:)

االسا�سي) النظام  وتحدوث  تغ6ير 

في) املؤرخ  الهبة  للشركة وفقا لعقد 

12)ماي)2021

على) ونص  الذي  (:2 رقم) قرار 

الجمع) مسيراخر:قرر  تع6ين  ماولي:)

العام االسثثنائي تع6ين الس6د حماد)

قنطاري كمسير اخر ملدة غير محدودة.

وتبعا لذلك تم تعدول مقتض6ات)

النظام األسا�سي التال6ة:)

على) ونص  الذي  (:6 رقم) بند 

عزيز) املساهمات:الس6د  ماولي:)

قنطاري:4.100.000)درهم.

بند رقم)7:)الذي ونص على ماولي:)

الرأسمال االجتماعي:رأسمال الشركة)

مقسم) درهم  (4.100.000 في) محدد 

حصة اجتماع6ة بق6مة) (41.000 الى)

100)درهم للحصة تع1د للس6د عزيز)

قنطاري.)))))

على) ونص  الذي  (:15 رقم) بند 

وصالح6ات) املدة  التع6ين،) ماولي:)
قنطاري) الس6د  تع6ين  االدارة:تقرر 

كمسير اخر للشركة ملدة غير) ( حماد)

محدودة.

41:)الذي ونص على) 1)و) بند رقم)

 41 و) (1 تحدوث شروط البند) ماولي:)

بما والئم القرارات املتخدة في محضر)

الجمع العام املؤرخ في)12)ماي)2021

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

و1 16) (01 بتاريخ) ( ببركان) االبتدائ6ة 

2021)تحت رقم)304/2021.

1000I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 SOCIETE HAMMAD

SERVICE SARL AU

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د

إنشاء)فرع تابع للشركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°49

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

 SOCIETE HAMMAD SERVICE

SARL AU  شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي الطابق 

السفلي الجدودة الجرف ارف1د  - 

52000 الراش6دوة املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة

رقم التق66د في السجل التجاري -.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

2021)تقرر إنشاء) 27)ماي) املؤرخ في)

التسم6ة) تحت  ( للشركة) تابع  ( فرع)

 SOCIETE HAMMAD SERVICE

و الكائن بالعن1ان قصر) ( (SARL AU

 52000 (- تنجداد) ملعب  اغلي 

الراش6دوة املغرب و املسير من طرف)

الس6د)ة))حماد عبد الحق.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 01 بتاريخ) ( بالرش6دوة) االبتدائ6ة 

و1 16)2021)تحت رقم)253.

1001I

2AIN GROUPE COMPTA

 STE POTENTIEL

TECHNOTEC

شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

قفل التصف6ة

2AIN GROUPE COMPTA

 BD(MED(V 3 EME(ETAGE(APP

 11 282 BENI(MELLAL، 23000،

BENI MELLAL MAROC

 STE POTENTIEL TECHNOTEC

شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي : حي النصر 

اوالد ع6اد س1ق السبت  - 23550 

س1ق السبت املغرب.

قفل التصف6ة

رقم التق66د في السجل التجاري : 

.2521

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) (2021 05)مارس) املؤرخ في)

 STE POTENTIEL TECHNOTEC

شركة ذات املسؤول6ة املحدودة مبلغ)

وعن1ان) درهم  (100.000 رأسمالها)

اوالد) النصر  حي  اإلجتماعي  مقرها 

23550)س1ق) (- ( ع6اد س1ق السبت)

السبت املغرب  ت6جة لت1قف نشاط)

الشركة.

و عين:

)ب1لعج1ل) الس6د)ة))عبد العاطي)

ع6اد) اوالد  النصر  حي  عن1ا ه)ا)) و 

املغرب) السبت  س1ق  (23550

كمصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمع6ة الختام6ة)

بتاريخ)05)مارس)2021)وفي حي النصر)

السبت) س1ق  (23550 (- ع6اد) اوالد 

املغرب.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

صالح)) بن  بالفق6ه  االبتدائ6ة 

رقم) تحت  (2021 أبريل) (13 بتاريخ)

.118/2021

1002I

MA GLOBAL CONSULTING

LES VERGERS DE CITRUMA

إعالن متعدد القرارات

MA GLOBAL CONSULTING

زاوية شارع عبد امل1من و ز قة فان 

زيال د إقامة فض6لة، الطابق الرابع، 

20000، الدار الب6ضاء املغرب

 LES VERGERS DE CITRUMA

«شركة ذات املسؤول6ة املحدودة 

ذات الشريك ال1ح6د»

وعن1ان مقرها االجتماعي: 9 محج 

خالد ابن ال1ل6د، عين السبع - 

20.000  الدار الب6ضاء  املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»

رقم التق66د في السجل التجاري: 

.414359

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

اتخاذ) تم  (2021 ماي) (24 في) املؤرخ 

القرارات التال6ة:)

قرار رقم)1:)الذي ونص على ماولي:)

رفع رأسمال الشركة من)10.000،00 

درهم) (3.675.200،00 إلى) درهم 

دو1ن) مع  مقاصة  إجراء) طريق  عن 

الشركة املحددة املقدار

على) ونص  الذي  (:2 رقم) قرار 

الشركة) رأسمال  تخف6ض  ماولي:)

إلى) درهم  (3.675.200،00 ( من)

طريق) عن  درهم  (10.000،00

تخف6ض عدد الحصص))

وتبعا لذلك تم تعدول مقتض6ات)

النظام األسا�سي التال6ة:)

بند رقم)6:)الذي ونص على ماولي:)

مساهمات الشركاء

بند رقم)7:)الذي ونص على ماولي:)

رأسمال الشركة

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 01 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

و1 16)2021)تحت رقم)780656.

1003I
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رمزي لالستشارات

CH TEAM
إعالن متعدد القرارات

رمزي لالستشارات
شارع 24  1 بر عمارة حمدي ولد 

الرش6د الطابق رقم 01 شقة رقم 01 
الع16ن ، 70000، الع16ن املغرب

CH TEAM «شركة ذات املسؤول6ة 
املحدودة ذات الشريك ال1ح6د»
وعن1ان مقرها االجتماعي: ز قة 

اكف1ل رقم 18 حي خط الرملة 01 
الع16ن - 70000 الع16ن املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التق66د في السجل التجاري: 

.30979
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
اتخاذ) تم  (2021 ماي) (24 في) املؤرخ 

القرارات التال6ة:)
ونص) الذي  (:01 رقم) قرار 
الي) الرئي�سي  املقر  ماولي:) قل  على 
العن1ان:ز قة اكف1ل رقم)18)حي خط)

الرملة)01)الع16ن
على) ونص  الذي  (:02 رقم) قرار 
بعن1ان) لشركة  فرع  انشاء) ماولي:)
الطابق االر�سي) (53 االقامة س رقم)

بالزا)41)الدار الب6ضاء
على) ونص  الذي  (:03 رقم) قرار 
الفرع:الس6د) مسير  تع6ين  ماولي:)

M97352(محدود شع6ب ر.ب.ت.و
وتبعا لذلك تم تعدول مقتض6ات)

النظام األسا�سي التال6ة:)
على) ونص  الذي  (:-01 رقم) بند 
ماولي:)تم تح6ين بن1د النظام االسا�سي
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
و1 16) (01 بتاريخ) ( االبتدائ6ة بالع16ن)

2021)تحت رقم)1648.
1004I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 SOCIETE ZED AGRI
SARL AU

شركة ذات مسؤول6ة محدودة
 ذات الشريك ال1ح6د

تف1يت حصص

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49

 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

  SOCIETE ZED AGRI SARL AU
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
وعن1ان مقرها اإلجتماعي 

قصر القصبة القدومةالشرفا 
مدغرة الراش6دوة قصر القصبة 

القدومةالشرفا مدغرة الراش6دوة 
52000 الراش6دوة املغرب.

تف1يت حصص
رقم التق66د في السجل التجاري -.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2021 أبريل) (15 في) املؤرخ 

املصادقة على):
تف1يت الس6د))ة))رش6دة))عاطفي))
أصل) من  اجتماع6ة  حصة  (500
500)حصة لفائدة))الس6د))ة))بشرى))

 ضاضني بتاريخ)15)أبريل)2021.
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم  (
 02 بتاريخ) ( بالرش6دوة) االبتدائ6ة 

و1 16)2021)تحت رقم)258.

1005I

zagora(consulting(sarl

GN BUILDING
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
ت1س6ع نشاط الشركة)

zagora(consulting(sarl
رقم119  شارع محمد الخامس ، 

47900، زاك1رة املغرب
GN BUILDING شركة ذات 

مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 
ال1ح6د

وعن1ان مقرها االجتماعي رقم 35 ام 
كلت1م املجد لع6اودة - 11000 سال 

املغرب.
ت1س6ع نشاط الشركة

رقم التق66د في السجل التجاري 
. 27571

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2021 مارس) (18 في) املؤرخ 
نشاط) إلى  التال6ة  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):

-)تاجر
الطاقة) أل1اح  وترك6ب  ب6ع  (-

الشمس6ة.).
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم  (
االبتدائ6ة بسال))بتاريخ)27)ماي)2021 

تحت رقم)448.
1006I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 SOCIETE ZED AGRI
SARL AU

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 
الشريك ال1ح6د

تح1يل الشكل القا 1ني للشركة
FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
  SOCIETE ZED AGRI SARL AU
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
و عن1ان مقرها االجتماعي قصر 
القصبة القدومةالشرفا مدغرة 
الراش6دوة - 52000 الراش6دوة .
تح1يل الشكل القا 1ني للشركة

رقم التق66د في السجل التجاري -.
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2021)تم تح1يل) 15)أبريل) املؤرخ في)
الشكل القا 1ني للشركة من)«شركة)
ذات مسؤول6ة محدودة ذات الشريك)
«شركة ذات املسؤول6ة) إلى) ال1ح6د»)

املحدودة».
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
 02 بتاريخ) ( بالرش6دوة) االبتدائ6ة 

و1 16)2021)تحت رقم)258.
1007I

MATCOMPTA SNC

MAROC AL FAJRE
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

MATCOMPTA SNC
 AV MARCHE VETRE MM EL
 MEHDI(RDC(N°2 TANGER ،

90010، TANGER(MAROC
MAROC AL FAJRE شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة
وعن1ان مقرها اإلجتماعي املنطقة 
الصناع6ة كز اوة 244 الطابق 
السفلي رقم 2 - 90000 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

117041
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (16
املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MAROC AL FAJRE
الطباعة) (: غرض الشركة بإوجاز)

والخدمات ذات الصلة.
املنطقة) (: عن1ان املقر االجتماعي)
الطابق) (244 كز اوة) الصناع6ة 
طنجة) (90000  -  2 رقم) السفلي 

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 500 ( (: الزوين حف6ضة) الس6دة 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
 250 ( (: الدون) بدر  هاني  الس6د 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
حصة) (250 ( (: الس6د هاني زهير)

بق6مة)100)درهم للحصة).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):
الس6د هاني بدر الدون عن1ا ه)ا))
الحاج) اعزيب  (46 رقم) تجزئة سفير 

قدور)90000)طنجة املغرب.
حف6ضة) الزوين  الس6دة 
عن1ا ه)ا))تجزئة سفير رقم)46)اعزيب)

الحاج قدور)90000)طنجة املغرب.
الس6د هاني زهير عن1ا ه)ا))تجزئة)
قدور) الحاج  اعزيب  (46 رقم) سفير 

90000)طنجة املغرب.
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والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء)
وم1اطن مسيري الشركة:

الس6د هاني بدر الدون عن1ا ه)ا))
الحاج) اعزيب  (46 رقم) تجزئة سفير 

قدور)90000)طنجة املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
و1 16) (02 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)5170.

1008I

ficogedek(sarl(au

BONUS RESEAU
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

ficogedek(sarl(au
 N° 30 Bis, Rue 8, Hay(EL(Amane,

 MEKNES. ، 50050، meknes
maroc

BONUS RESEAU شركة ذات 
املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي رقم 30 
مكرر ز قة 8 حي االمان مكناس - 

50000 مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

53387
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القا 1ن) (2021 مارس) (29
املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BONUS RESEAU
انشاء) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

خدمات الهاتف لالتصال
االشغال العامة

التصدور واالستيراد.
 30 رقم) (: عن1ان املقر االجتماعي)
(- مكناس) االمان  حي  (8 ز قة) مكرر 

50000)مكناس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

  LUC ANDY MICHAEL : الس6د)

330)حصة بق6مة)100)درهم للحصة)

الس6د شف6ق  اجح):))340)حصة)

بق6مة)100)درهم للحصة).

الس6د وسام معزوز):))330)حصة)

بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):

 LUC ANDY MICHAEL الس6د)

 55TER RUE GUSTAVE عن1ا ه)ا))

 EYGLUMENT ARLES 13200 .  .

.ARLES  France

عن1ا ه)ا)) شف6ق  اجح  الس6د 

فرنسا).)فرنسا فرنسا.

عن1ا ه)ا)) معزوز  وسام  الس6د 

فرنسا).)فرنسا فرنسا.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

عن1ا ه)ا)) شف6ق  اجح  الس6د 

فرنسا).)فرنسا فرنسا

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (28 بتاريخ) ( بمكناس) التجارية 

2021)تحت رقم)2649.

1009I

Sté(Fiduciaire(d’Aujourd’hui(SARL

 STE RBE ARCHITECTURE
SARL AU

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

 Sté(Fiduciaire(d›Aujourd›hui

SARL

 14BIS,AVENUE(MOHAMED(V ،

32000، AL(HOCEIMA(MAROC

 STE RBE ARCHITECTURE SARL

AU شركة ذات مسؤول6ة محدودة 

ذات الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي شقة 
رقم 2 الكائنة بالطبق األول شارع 

املقاومة بالحس6مة  - 32000 

الحس6مة املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
3369

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (17
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
 STE (: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.RBE ARCHITECTURE SARL AU
عمل) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

الهندسة املعمارية).
عن1ان املقر االجتماعي):)شقة رقم)
2)الكائنة بالطبق األول شارع املقاومة)
الحس6مة) (32000 (- ( بالحس6مة)

املغرب).
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
الس6د بهاء)الدون رف6ق)):))1.000 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
 1000 (: ( الدون رف6ق) الس6د بهاء) (

بق6مة)100)درهم.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وصفات وم1اطن الشركاء):
الس6د بهاء)الدون رف6ق))عن1ا ه)ا))
بادس املجم1عة)38)العمارة)6)الشقة)
الحس6مة) (32000 ( الحس6مة) (16

املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
الس6د بهاء)الدون رف6ق عن1ا ه)ا))
بادس املجم1عة)38)العمارة)6)الشقة)
الحس6مة) (32000 ( الحس6مة) (16

املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
االبتدائ6ة بالحس6مة))بتاريخ)17)ماي)

2021)تحت رقم)-.

1010I

EUROMED COMPTA-SARL

KHAMSA EXPORTS
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

EUROMED COMPTA-SARL

 Bureau(N° 4 1er(etage(Imm

 N° 1106 Lot(Al(Massar

 QI(Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC

KHAMSA EXPORTS شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

املسار رقم 1106 شقة رقم 1 الحي 

الصناعي مراكش - 40000 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 

رقم التق66د في السجل التجاري : 

115555

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (25

املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.KHAMSA EXPORTS

تصدور) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

املنت1جات التقل6دوة.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 

الحي) (1 شقة رقم) (1106 املسار رقم)

مراكش) (40000 (- الصناعي مراكش)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

500)حصة) ( (: الس6د عادل ملكي)

بق6مة)100)درهم للحصة).

الس6د بريندا أل1نس1ورت م66نتكا)

درهم) (100 بق6مة) حصة  (500   :

للحصة).
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والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (
وصفات وم1اطن الشركاء):

عن1ا ه)ا)) ملكي  عادل  الس6د 
اقامة بساتين جليز عمارة)21غ الشقة)
 40000 مراكش) (04 الطابق) (05

مراكش املغرب.
أل1نس1ورت) بريندا  الس6دة 
م66نتكا عن1ا ه)ا))حي تالت تارم6كت)
ورزازات) (45000 ورزازات) اقل6م 

املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
عن1ا ه)ا)) ملكي  عادل  الس6د 
اقامة بساتين جليز عمارة)21غ الشقة)
 40000 مراكش) (04 الطابق) (05

مراكش املغرب
أل1نس1ورت) بريندا  الس6دة 
م66نتكا عن1ا ه)ا))حي تالت تارم6كت)
ورزازات) (45000 ورزازات) اقل6م 

املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
و1 16) (02 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2021)تحت رقم)124633.
1011I

COMPTE A JOUR

ADIN TRANS
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

COMPTE A JOUR
 AV(SAKIA(EL(HAMRAE(N° 13

 2EME(ETG(N° 4 NADOR ،
62000، NADOR(MAROC
ADIN TRANS  شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة
وعن1ان مقرها اإلجتماعي حي 

عاريض بل1ك 1 - 62000 الناظ1ر 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 
املحدودة 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
22237

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (18
املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

 ADIN (: بمختصر تسم6تها) اإلقتضاء)

. TRANS

غرض الشركة بإوجاز):) قل السلع)

للغير.

حي) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 

الناظ1ر) (62000  -  1 بل1ك) عاريض 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 330 ( (: او1ب) الهريا�سي  الس6د 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

 330 ( (: محمد) الهريا�سي  الس6د 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

 340 ( (: الس6د اشق6ف عز الدون)

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):

او1ب عن1ا ه)ا)) الهريا�سي  الس6د 

حي الكندي ز قة)78)رقم)14 62000 

الناظ1ر املغرب.

الس6د الهريا�سي محمد عن1ا ه)ا))

حي الكندي ز قة)78)رقم)14 62000 

الناظ1ر املغرب.

الدون) عز  اشق6ف  الس6د 

الناظ1ر) (62000 الناظ1ر) عن1ا ه)ا))

املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

الدون) عز  اشق6ف  الس6د 

الناظ1ر) (62000 لناظ1ر) عن1ا ه)ا))

املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

االبتدائ6ة بالناض1ر))بتاريخ)01)و1 16)

2021)تحت رقم)1130.

1012I

segex

BTP MONDE
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

segex

 rue(Abdelkrim(Benjelloun(IMB

 16  , App 12 FES(BP 2324 ،

30000، fes(MAROC

BTP MONDE شركة ذات 

مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي 16 ز قة 

عبد الكريم بن اجل1ن شقة 12 

فاس - 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

68127

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (05

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

 BTP (: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MONDE

مكتب) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

)أشغال مختلفة,) الدراسات التقن6ة,)

تجارة.
ز قة) (16 (: عن1ان املقر االجتماعي)

عبد الكريم بن اجل1ن شقة)12)فاس)

- 30000)فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

الس6د عبد الحق حس1ني):))1.000 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):

حس1ني) الحق  عبد  الس6د 
عن1ا ه)ا))شارع)20)غشت حي احجر)
تاو ات) (34000 تاو ات) مطاحين 

املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
حس1ني) الحق  عبد  الس6د 
عن1ا ه)ا))شارع)20)غشت حي احجر)
تاو ات) (34000 تاو ات) مطاحين 

املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
و1 16) (02 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2021)تحت رقم)2660.

1013I

BOUKRAA CONSULTATION JURIDIQUE

 FALKONN ARAQMIYA
PRIVEE

شركة ذات املسؤول6ة املحدودة
تأسيس شركة

 BOUKRAA CONSULTATION
JURIDIQUE

حي الفتح ساحة الن6ل رقم 60 
الع16ن ، 70000، الع16ن املغرب

 FALKONN ARAQMIYA PRIVEE
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
املسيرة الخضراء شارع محمد 

ال6ازدي رقم 06 املر�سى الع16ن - 
70000 املر�سى الع16ن املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 
املحدودة 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
36795

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (27
املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.FALKONN ARAQMIYA PRIVEE
التدريس) (: غرض الشركة بإوجاز)

االولي.
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تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 

محمد) شارع  الخضراء) املسيرة 

(- الع16ن) املر�سى  (06 رقم) ال6ازدي 

70000)املر�سى الع16ن املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

الس6د محسن بيروك):))100.000 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

 1000 (: بيروك) محسن  الس6د  (

بق6مة)100)درهم.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وصفات وم1اطن الشركاء):

عن1ا ه)ا)) بيروك  محسن  الس6د 

 06 رقم) محل  تاج  ز قة  الفتح  حي 

الع16ن)70000)الع16ن املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

عن1ا ه)ا)) بيروك  محسن  الس6د 

 06 رقم) محل  تاج  ز قة  الفتح  حي 

الع16ن)70000)الع16ن املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

و1 16) (01 بتاريخ) ( االبتدائ6ة بالع16ن)

2021)تحت رقم)1646.

1014I

FIDUCIAIRE KHALID

STE HADFI FROID
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
حل شركة

FIDUCIAIRE KHALID

 RUE(DE(BERKANE ، 60000، 41

OUJDA MAROC

STE HADFI FROID شركة ذات 

مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د)في ط1ر التصف6ة)

 H7 وعن1ان مقرها اإلجتماعي 5 ز قة

تجزئة ب1بشر حي م1ريطا 6ا - وجدة - 

60000 وجدة املغرب.

حل شركة
رقم التق66د في السجل التجاري 

.22967

ال1ح6د)) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل) (2015 28) 1 بر) املؤرخ في)
محدودة) مسؤول6ة  ذات  شركة 
 STE HADFI ال1ح6د) الشريك  ذات 
 10.000 رأسمالها) مبلغ  ( (FROID
 5 اإلجتماعي) مقرها  وعن1ان  درهم 
ز قة)H7)تجزئة ب1بشر حي م1ريطا 6ا)
-)وجدة)-)60000)وجدة املغرب  ت6جة)

ل):)عدم تحق6ق الهدف التجاري.
ز قة) (5 و حدد مقر التصف6ة ب)
(- م1ريطا 6ا) حي  ب1بشر  تجزئة  (H7

وجدة)-)60000)وجدة املغرب.)
و عين:

و) حذفي  ( الحل6م) عبد  الس6د)ة))
تجزئة ب1بشر) (H7 ز قة) (5 عن1ا ه)ا))
حي م1ريطا 6ا)-)وجدة)60000)وجدة)

املغرب كمصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخ1لة  الصالح6ات  على 
و) العق1د  تبل6غ  محل  و  املخابرة 

ال1ثائق املتعلقة بالتصف6ة):)-
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
دجنبر) (10 بتاريخ) ( ب1جدة) التجارية 

2015)تحت رقم)3293.

1015I

CCONSEILS

JAMANSOTRANS
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

CCONSEILS
تقاطع شارع منص1ر الدهبي وشارع 
جمال الدون األفغاني مكتب رقم 1 
 kenitra ،14000 ، .و2- القن6طرة

maroc
JAMANSOTRANS شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة
وعن1ان مقرها اإلجتماعي رقم 

47، ز قة عمر إبن عاص، إقامة 
إسماع6ل، مكتب رقم 4، القن6طرة - 

14000 القن6طرة املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

60427

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (23

املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.JAMANSOTRANS

•النقل) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

والت1زيع

•أعمال مختلفة.

رقم) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 

إقامة) عاص،) إبن  عمر  ز قة  (،47

إسماع6ل،)مكتب رقم)4،)القن6طرة)-)

14000)القن6طرة املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

الس6د جمال قبادي):))500)حصة)

بق6مة)100)درهم للحصة).

 500 ( (: قبادي) هللا  عبد  الس6د 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):

عن1ا ه)ا)) قبادي  جمال  الس6د 

 14000 ( الحدادة) طالب  والد  دوار 

القن6طرة املغرب).

الس6د عبد هللا قبادي عن1ا ه)ا))

 14000 ( الحدادة) طالب  والد  دوار 

القن6طرة املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

عن1ا ه)ا)) قبادي  جمال  الس6د 

 14000 ( الحدادة) طالب  والد  دوار 

القن6طرة املغرب)

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

03)ماي) االبتدائ6ة بالقن6طرة))بتاريخ)

2021)تحت رقم)82255.

1016I

CABINET BENHASSAN SARL AU

NSN COIFFURE
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

 CABINET BENHASSAN SARL

AU

درب خالد ز قة 43 رقم 5 ق.ج ، 

20440، الدارالب6ضاء املغرب

NSN COIFFURE  شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي 9 ز قة  

ابن بابك بالس دو  6د دوريس  - 

20100 الب6ضاء  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 

رقم التق66د في السجل التجاري : 

504963

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (13

املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

 NSN (: بمختصر تسم6تها) اإلقتضاء)

. COIFFURE
صال1ن) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

تصف6ف الشعر.

ز قة)) (9 (: االجتماعي) املقر  عن1ان 

(- ( دوريس) دو  6د  بالس  بابك  ابن 

20100)الب6ضاء))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 300.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: الجرم1ن  ب6ل) الس6د 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

 1.000 ( (: الس6د الرحاومي نعمان)

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

الس6د السع6دي محمد):))1.000 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):
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الس6د الجرم1ن  ب6ل عن1ا ه)ا))7 

القسطنط6ن6ة مر�سى سلطان) ( ز قة)

 20490   9 شقة) التاني  الطاق 

الب6ضاء))املغرب)).

الس6د الرحاومي نعمان عن1ا ه)ا))

دار ملان بل1ك أ عمارة)22)رقم)5)ع س))

20250)الب6ضاء)املغرب).

الس6د السع6دي محمد عن1ا ه)ا))

 202 16)عمارة) اقامة الفردوس ج ه)

الب6ضاء) (20220 ( األلفة) (5 شقة)

املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

الس6د الجرم1ن  ب6ل عن1ا ه)ا))7 

القسطنط6ن6ة مر�سى سلطان) ( ز قة)

 20490   9 شقة) التاني  الطاق 

الب6ضاء)))املغرب)

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 01 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

و1 16)2021)تحت رقم)780571.

1017I

SHOES SOFT

SHOES SOFT
شركة ذات مسؤول6ة محدودة 

ذات الشريك ال1ح6د

تأسيس شركة

SHOES SOFT

حي األمل 1 ز قة 07 رقم 

38 الدارالب6ضاء ، 20530، 

الدارالب6ضاء املغرب

SHOES SOFT شركة ذات 

مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي 46 شارع 

الزرقط1ني الطابق الثاني مكتب 

رقم 6 الدارالب6ضاء - 20250 

الدارالب6ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 

502277

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�سى)

القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (23

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SHOES SOFT

إستيراد،) (: غرض الشركة بإوجاز)

و) األحذوة  أ 1اع  جم6ع  شراء) و  ب6ع 

املالبس بالجملة و التقس6ط.

 46 (: االجتماعي) املقر  عن1ان 

الثاني) الطابق  الزرقط1ني  شارع 

مكتب رقم)6)الدارالب6ضاء)-)20250 

الدارالب6ضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: عادل) عصامي  الس6د 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):

عن1ا ه)ا)) عادل  عصامي  الس6د 

 38 رقم) (07 ز قة) (1 األمل) حي 

الدارالب6ضاء) (20530 الدارالب6ضاء)

املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

عن1ا ه)ا)) عادل  عصامي  الس6د 

 38 رقم) (07 ز قة) (1 األمل) حي 

الدارالب6ضاء) (20530 الدارالب6ضاء)

املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 06 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

.RE1908(ماي)2021)تحت رقم

1018I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

SOCIETE R.F.K SARL
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تغ6ير نشاط الشركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°49

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

SOCIETE R.F.K SARL  شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها االجتماعي قصر 

دويرة اوف1س الراش6دوة  - 52000 

الراش6دوة املغرب.

تغ6ير نشاط الشركة
رقم التق66د في السجل التجاري 

.13613

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تغ6ير) تم  (2021 ماي) (27 في) املؤرخ 

«النقل لحساب) نشاط الشركة من)

الغير)«)إلى)«التجارة».

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 01 بتاريخ) ( بالرش6دوة) االبتدائ6ة 

و1 16)2021)تحت رقم)254.

1019I

AUDINEX SARLAU

CBDRIF MOROCCO
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

AUDINEX SARLAU

شارع عبد امل1من و ز قة شت6ال، 

طابق 4، بامليي -، الدار الب6ضاء ، 

20042، الدار الب6ضاء املغرب

CBDRIF Morocco شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي 144، 

شارع محمد سم6حة رأس ج1هرات 

محمد سم6حة طابق 6 رقم 35 الدار 

الب6ضاء -  24000 الدار الب6ضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

504639

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (19

املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CBDRIF Morocco

زراعة) (- (: بإوجاز) الشركة  غرض 

وا تاج القنب الهندي.

القنب) مشاتل  وتشغ6ل  إنشاء) (-

الهندي.

-)استغالل واستيراد بذور و باتات)

القنب الهندي.

-)تجهيز وتصن6ع القنب الهندي.

-) قل القنب الهندي ومنتجاته.

-)تس1يق القنب ومنتجاته.

القنب) واستيراد  تصدور  (-

ومنتجاته.

وت1زيع) وتس1يق  إ تاج  (-

مستحضرات التجم6ل..

(،144 (: االجتماعي) املقر  عن1ان 

شارع محمد سم6حة رأس ج1هرات)
محمد سم6حة طابق)6)رقم)35)الدار)

الب6ضاء) الدار  (24000 ( (- الب6ضاء)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:

 50 ( (: كلث1م) أم  ماالل  الس6دة 

حصة بق6مة)5.000)درهم للحصة).

50)حصة) ( (: الس6دة مسرار فراح)

بق6مة)5.000)درهم للحصة).

 Experflex(group(:((900(الشركة

حصة بق6مة)90.000)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):

الس6دة ماالل أم كلث1م عن1ا ه)ا))

شقة) بامللعب  االقامة  ابينال  (65

الب6ضاء) الدار  (20000 ( معاريف) (5

املغرب.
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عن1ا ه)ا)) فراح  مسرار  الس6دة 
 02 شارع يعق1ب املنص1ر) ب.) (175
الدار) (20000 ( معاريف) (22 شقة)

الب6ضاء)املغرب.
 Experflex( group الشركة)
عن1ا ه)ا))1)شارع ابن ت1مرت الطابق)
صراح) عمارة  (4 رقم) الشقة  الثاني 

الروني)28810)املحمدوة املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
الس6دة ماالل أم كلث1م عن1ا ه)ا))
شقة) بامللعب  االقامة  ابينال  (65
الب6ضاء) الدار  (20000 ( معاريف) (5

املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
 28 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)19757.

1020I

AL ASSASSE AFFAIRES

HILALI MKS SARL
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

AL ASSASSE AFFAIRES
الشقة 5 أ العمارة 15 الطابق الثاني 
ز قة سب1 املدونة الجدودة مكناس ، 

MEKNES MAROC ،775
HILALI MKS SARL شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة
وعن1ان مقرها اإلجتماعي رقم 2198 
تجزئة البساتين 7 مكناس - 50000 

مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

53357
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (30
املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
 HILALI(:(اإلقتضاء)بمختصر تسم6تها

.MKS SARL

:) قل) بإوجاز) الشركة  غرض 
املستخدمين لحساب الغير.

رقم) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
(- مكناس) (7 البساتين) تجزئة  (2198

50000)مكناس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 500 ( (: ه6اللي) املصطفى  الس6د 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
 500 ( (: لعميري) الحسن  الس6د 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):
الس6د املصطفى ه6اللي عن1ا ه)ا))
الفتح س6دي سل6مان م1ل) تعاو 6ة 
سل6مان) س6دي  (14202 الك6فان)

املغرب.
الس6د الحسن لعميري عن1ا ه)ا))
الفتح س6دي سل6مان م1ل) تعاو 6ة 
سل6مان) س6دي  (14202 الك6فان)

املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
الس6د املصطفى ه6اللي عن1ا ه)ا))
الفتح س6دي سل6مان م1ل) تعاو 6ة 
سل6مان) س6دي  (14202 الك6فان)

املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
ماي) (27 بتاريخ) ( بمكناس) التجارية 

2021)تحت رقم)2620.

1021I

EXPERTISE GARTI

PA IMMO
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

EXPERTISE GARTI
 122AVENUE SIDI MOHAMED 3

 BEN(ABDELLAH(APPT 1
 TANGER، 90000، TANGER

MAROC
PA IMMO شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي شارع 
الزرقط1ني إقامة 32 الشقة رقم 29 
الطابق األول طنجة - 90000 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

117015
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (26
املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
 PA (: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.IMMO
وكالة) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

عقارية.
شارع) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
الزرقط1ني إقامة)32)الشقة رقم)29 
الطابق األول طنجة)-)90000)طنجة)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 Antoine, Joseph, Marc, الس6د)
COLLETTE :  50)حصة بق6مة)100 

درهم للحصة).
 Pascal,( Jacques, الس6د)
 Emilien, Raoul, PRUDHON
DELAGRANGE :  50)حصة بق6مة)

100)درهم للحصة).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):
 Antoine, Joseph, Marc, الس6د)
COLLETTE)عن1ا ه)ا))إس ط أ ط1ان)

71320 83000)ط1ل1ن فرنسا.
 Pascal,( Jacques, الس6د)
 Emilien, Raoul, PRUDHON
شارع) (6 عن1ا ه)ا)) (DELAGRANGE
سجلماسة إقامة ليس طنجة)90000 

طنجة))املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

 Antoine, Joseph, Marc, الس6د)

COLLETTE)عن1ا ه)ا))إس ط أ ط1ان)

71320 83000)ط1ل1ن فرنسا

 Pascal,( Jacques, الس6د)

 Emilien, Raoul, PRUDHON

شارع) (6 عن1ا ه)ا)) (DELAGRANGE

سجلماسة إقامة ليس طنجة)90000 

طنجة))املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

و1 16) (02 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)243008.

1022I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

LES CHATONS
إعالن متعدد القرارات

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شارع م1ريتا 6ا صندوق البرود 

2609 ، 40000، مراكش املغرب

LES CHATONS «شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة»

وعن1ان مقرها االجتماعي: 104 

دو1ر جداد زاوية عباس6ة - 40000 

مراكش املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التق66د في السجل التجاري: 

.57131

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)05)ماي)2021

تم اتخاذ القرارات التال6ة:)

قرار رقم)1:)الذي ونص على ماولي:)

االجتماع6ة)) الحصص  بعض  ب6ع 

التي ومتلكها) حصة اجتماع6ة)) (300

 Renaud( Alfred( LOURME الس6د)

 (LES CHATONS (SARL»(في شركة

 Gaëlle(Bernadette لفائدة الس6دة)

Jocelyne(DUBOIS-DUMEE

قرار رقم)2:)الذي ونص على ماولي:)

االجتماع6ة)) الحصص  بعض  ب6ع 

التي تمتلكها) حصة اجتماع6ة)) (300

 Carole Marie VALENTIN الس6دة)

 (LES CHATONS (SARL»(في شركة

 Gaëlle(Bernadette لفائدة الس6دة)

Jocelyne(DUBOIS-DUMEE
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على) ونص  الذي  (:3 رقم) قرار 
 Alfred(Renaud(ماولي:)تع6ين الس6د
 Carole Marie الس6دة) (LOURME
  Gaëlle الس6دة) و  (VALENTIN
Bernadette( Jocelyne( DUBOIS-
غير) ملدة  ( مسيرون شركاء) (DUMEE

محددة؛
قرار رقم)4:)الذي ونص على ماولي:)
منح ت1ق6ع الشركات املصرف6ة بشكل)
ق16د) أي  بدون  و  منفصل  و  فردي 
 Renaud( Alfred( LOURME للس6د)
 Carole Marie VALENTIN الس6دة)
 Gaëlle( ( Bernadette الس6دة) و 

 Jocelyne(DUBOIS-DUMEE
قرار رقم)5:)الذي ونص على ماولي:)
الشركة:) لرأسمال  الجدود  الت1زيع 
 Renaud( Alfred( LOURME( =
الس6دة) و  اجتماع6ة  حصة  (700
 Carole( Marie( VALENTIN( =( 700
 Gaëlle و الس6دة.) حصة اجتماع6ة.)
Bernadette( Jocelyne( DUBOIS-

DUMEE=((600)حصة اجتماع6ة
وتبعا لذلك تم تعدول مقتض6ات)

النظام األسا�سي التال6ة:)
بند رقم)1:)الذي ونص على ماولي:)
امل1افقة على تعدول امل1اد)6, 7)و)13  

من القا 1ن املذك1ر
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
ماي) (25 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2021)تحت رقم)124322.
1023I

SOCIETE FIDAV SARL

STE SOMAVYO
إعالن متعدد القرارات

SOCIETE FIDAV SARL
ز قة السعدوين عمارة 13 شقة 3 

املدونة الجدودة ، 50000، مكناس 
املغرب

STE SOMAVYO   «شركة ذات 
املسؤول6ة املحدودة ذات الشريك 

ال1ح6د»
وعن1ان مقرها االجتماعي: املحل 

التجاري رقم 1 و 2 رقم 112 تجزئة 
س1 ب1لة املنص1ر  - 50000 مكناس  

املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التق66د في السجل التجاري: 

.24621
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)12)مارس)2021
تم اتخاذ القرارات التال6ة:)

حصص:) -1تف1يت  رقم) قرار 
1000)حصة) الذي ونص على ماولي:)
للس6د الغ6اطي و1نس بثمن حدد في)
100000.00)درهم لصالح الس6د ابن)
لبطاقة) الحامل  و1سف  العاش1ري 
         C712594 رقم) ال1طن6ة  التعريف 
بالتالي الرأسمال االجتماعي للشركة))
حدد في)100000.00)درهم م1زع على)
الشكل التالي:-)الس6د ابن العاش1ري)
حصة ق6مة ال1احدة)) (1000 و1سف)

100))درهم
الشركة:) مسير  -2تغ6ير  رقم) قرار 
استقالة) ماولي:) على  ونص  الذي 
ابن) تع6ين  و  و1نس  الغ6اطي  املسير 

العاش1ري كمسير جدود للشركة
الذي) -3تغ6ير اإلمضاء:) قرار رقم)
البن) اإلمضاء) ماولي:) على  ونص 

العاش1ري و1سف
وتبعا لذلك تم تعدول مقتض6ات)

النظام األسا�سي التال6ة:)
على) ونص  الذي  (:6-7 رقم) بند 

ماولي:)تقس6م رأسمال الشركة
على) ونص  الذي  (:16 رقم) بند 

ماولي:)التس6ير واالمضاء
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
ماي) (24 بتاريخ) ( بمكناس) التجارية 

2021)تحت رقم)2516.
1024I

CABINET HASSAN EL OUARZAZI

ستا داوت

)STAND OUT(  
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تف1يت حصص

 CABINET HASSAN EL
OUARZAZI

 POLO RUE DE LA SEINE 29
 CASABLANCA، 20200،
CASABLANCA MAROC

ستا داوت  )stand(out) شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة
وعن1ان مقرها اإلجتماعي 36 تجزئة  
زينب حي  ال1لفة  - - الدار الب6ضاء 

املغرب.
تف1يت حصص

رقم التق66د في السجل التجاري 
.133079

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2021 مارس) (18 في) املؤرخ 

املصادقة على):
عزيز االزاريفي) )ة)) تف1يت الس6د)
أصل) من  اجتماع6ة  حصة  (1.000
)ة)) الس6د) ( حصة لفائدة) (300.000
 17 بتاريخ) املدغري  العل1ي  ( عمار)

مارس)2021.
اديش1) سمير  )ة)) الس6د) تف1يت 
أصل) من  اجتماع6ة  حصة  (1.000
)ة)) الس6د) ( حصة لفائدة) (300.000
 17 بتاريخ) املدغري  العل1ي  ( عمار)

مارس)2021.
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم  (
 01 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

و1 16)2021)تحت رقم)780690.
1025I

SOCIETE FIDAV SARL

STE MANSOURI PHYTOS
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تح1يل املقر االجتماعي للشركة

SOCIETE FIDAV SARL
ز قة السعدوين عمارة 13 شقة 3 

املدونة الجدودة ، 50000، مكناس 
املغرب

  STE MANSOURI PHYTOS
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
وعن1ان مقرها اإلجتماعي دوار أوالد 
علي رقم 57 عين كرمة  - 50000 

مكناس املغرب.
تح1يل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التق66د في السجل التجاري 
.26347

ال1ح6د) الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في)25) 1 بر)2020)تم))تح1يل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

عين كرمة)) (57 «دوار أوالد علي رقم)

«دوار) إلى) مكناس املغرب») (50000  -

واد) كرمة  عين  املركز  ( علي) أوالد 

الرومان))-)50000)مكناس))املغرب».

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (27 بتاريخ) ( بمكناس) التجارية 

2021)تحت رقم)2606.

1026I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 SOCIETE FATEH EL BARAKA
SARL AU

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°49

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

 SOCIETE FATEH EL BARAKA

SARL AU شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي قصر 

س6دي اب1 عبد هللا مدغرة 

الراش6دوة - 52000 الرش6دوة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

14915

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (13

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

 SOCIETE FATEH EL BARAKA

.SARL AU

غرض الشركة بإوجاز):)االستغالل)

الفالحي.
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قصر) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
س6دي اب1 عبد هللا مدغرة الراش6دوة)

- 52000)الرش6دوة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):
الس6د محسن قزطابي عن1ا ه)ا))

اسبا 6ا)28009)اسبا 6ا اسبا 6ا.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
الس6د محسن قزطابي عن1ا ه)ا))

اسبا 6ا)28009)اسبا 6ا اسبا 6ا
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
تحت) (- بتاريخ) ( االبتدائ6ة بالرش6دوة)

رقم)-.
1027I

بنب1 خدوجة

 SOCIETE TRAVAUX DIVERS
SUD SUD STDSS

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 
الشريك ال1ح6د

تح1يل املقر االجتماعي للشركة

بنب1 خدوجة
261 املسع1دوة تازة ، 35000، تازة 

املغرب
 SOCIETE TRAVAUX DIVERS
SUD SUD STDSS شركة ذات 
مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د
وعن1ان مقرها اإلجتماعي حي م1الي 
رش6دبل1ك 5 الرقم 4 الطابق االول 
شقة 01  - 70000 الع16ن املغرب.

تح1يل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التق66د في السجل التجاري 

.6029
ال1ح6د) الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في)26)فبراور)2021)تم))تح1يل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 4 الرقم) (5 رش6دبل1ك) م1الي  «حي 
 70000  -   01 شقة) االول  الطابق 
محاجة) «دوار  إلى) املغرب») الع16ن 

ب1شفاعة)-)35273)تازة))املغرب».

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
االبتدائ6ة بتازة))بتاريخ)26)ماي)2021 

تحت رقم)288.
1028I

AUDINEX SARLAU

COLLECT FER
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

AUDINEX SARLAU
شارع عبد امل1من و ز قة شت6ال، 
طابق 4، بامليي -، الدار الب6ضاء ، 

20042، الدار الب6ضاء املغرب
COLLECT FER شركة ذات 

مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 
ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي 144، 
شارع محمد سم6حة رأس ج1هرات 
محمد سم6حة طابق 6 رقم 35 الدار 

الب6ضاء -  24000 الدار الب6ضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
504637

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (16
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.COLLECT FER
غرض الشركة بإوجاز):)-)الحدادة

-)صناعة الف1الذ
ظروف) من  ك1رب.) كل  يعمل  (-

مختلفة
-)التجارة

-)استيراد و تصدور
من) الصناع6ة  األعمال  جم6ع  (-
جم6ع املنتجات وامل1اد أوا كان  1عها

واالستيراد) والب6ع  الشراء) (-

والتصدور والت1زيع والعم1لة والنقل)
أشكاله) بجم6ع  التجاري  والتمث6ل 
والسلع) واملنتجات  األصناف  لجم6ع 

وامل1اد على اختالف أ 1اعها..
(،144 (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
شارع محمد سم6حة رأس ج1هرات)
محمد سم6حة طابق)6)رقم)35)الدار)
الب6ضاء) الدار  (24000 ( (- الب6ضاء)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

500.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:
 5.000 ( (: رش6د) ب1كمير  الس6د 
حصة بق6مة)500.000)درهم للحصة)
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):
عن1ا ه)ا)) رش6د  ب1كمير  الس6د 
مل6ل)) ت6ط  (23 رقم) الصفا  تجزئة 

20000)الدار الب6ضاء)املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
عن1ا ه)ا)) رش6د  ب1كمير  الس6د 
مل6ل)) ت6ط  (23 رقم) الصفا  تجزئة 

20000)الدار الب6ضاء)املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
 28 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)19756.
1029I

SOCIETE FIDUCIAIRE ORION SARL

 ENTREPRISE DE TRAVAUX
 ET CONSTRUCTION

 CREATION « TRACOC »
S.A.R.L  AU

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 
الشريك ال1ح6د

حل شركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE ORION
SARL

 AV(DES(FAR(IMM(TAJ(APPT 9
VN(FES ، 30000، FES(MAROC
 ENTREPRISE DE TRAVAUX ET
 CONSTRUCTION CREATION
TRACOC » S.A.R.L  AU » شركة 

ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د)في ط1ر التصف6ة)
وعن1ان مقرها اإلجتماعي رقم 

14شارع عبد الكريم بنجل1ن رقم 
6 الطابق 3 فاس - 30000  فاس  

املغرب.
حل شركة

رقم التق66د في السجل التجاري 
.25259

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2020)تقرر حل) 10)دجنبر) املؤرخ في)
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات)
 ENTREPRISE DE ال1ح6د) الشريك 
 TRAVAUX ET CONSTRUCTION
  CREATION » TRACOC » S.A.R.L
 3.000.000,00 مبلغ رأسمالها) ( (AU
درهم وعن1ان مقرها اإلجتماعي رقم)
رقم) بنجل1ن  الكريم  عبد  14شارع 
فاس)) ( (30000 (- فاس) (3 الطابق) (6
الشركة) ق6ام  (: ل) املغرب  ت6جة 
سنتين) من  نشاطهاألكثر  بت1ق6ف 
فقرر) مهم  لديهاعجز  تراكم  ح6ث 

الشريك ال1ح6د حل الشركة..
رقم) ب  التصف6ة  مقر  حدد  و 
رقم) بنجل1ن  الكريم  عبد  14شارع 
فاس) (30000 (- فاس) (3 الطابق) (6

املغرب.)
و عين:

برح6لة و) ( عبد السالم) الس6د)ة))
عن1ا ه)ا))19)شارع أب1 حن6فة املدونة)
الجدودة فاس)30000))فاس))املغرب)

كمصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخ1لة  الصالح6ات  على 
و) العق1د  تبل6غ  محل  و  املخابرة 

ال1ثائق املتعلقة بالتصف6ة):)-
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
دجنبر) (10 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2020)تحت رقم)874/021.
1030I

AUDINEX SARLAU

SOUFFLE TRANSPORT
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

AUDINEX SARLAU
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شارع عبد امل1من و ز قة شت6ال، 
طابق 4، بامليي -، الدار الب6ضاء ، 

20042، الدار الب6ضاء املغرب
SOUFFLE TRANSPORT شركة 

ذات مسؤول6ة محدودة ذات 
الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي 144، 
شارع محمد سم6حة رأس ج1هرات 
محمد سم6حة طابق 6 رقم 35 الدار 

الب6ضاء -  24000 الدار الب6ضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
504641

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (26
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOUFFLE TRANSPORT
:) قل) بإوجاز) الشركة  غرض 
ال1ك6ل) أو  املؤجر  أو  البضائع 

بالعم1لة..
(،144 (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
شارع محمد سم6حة رأس ج1هرات)
محمد سم6حة طابق)6)رقم)35)الدار)
الب6ضاء) الدار  (24000 ( (- الب6ضاء)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

300.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:
 3.000 ( (: رش6د) ب1كمير  الس6د 
حصة بق6مة)300.000)درهم للحصة)
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):
عن1ا ه)ا)) رش6د  ب1كمير  الس6د 
مل6ل)) ت6ط  (23 رقم) الصفا  تجزئة 

20000)الدار الب6ضاء)املغرب..

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء)
وم1اطن مسيري الشركة:

عن1ا ه)ا)) رش6د  ب1كمير  الس6د 
مل6ل)) ت6ط  (23 رقم) الصفا  تجزئة 

20000)الدار الب6ضاء)املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
 28 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)19758.

1031I

EL MAQHOR ABDELHAK

STE YAZAMI TRANS SARL
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

EL MAQHOR ABDELHAK
شارع الفداء تجزئة سميرة تاو ات  
34000  املغرب تاو ات، 34000، 

تاو ات املغرب
STE YAZAMI TRANS SARL شركة 

ذات املسؤول6ة املحدودة
وعن1ان مقرها اإلجتماعي عين 

مدو1 ة تاو ات - 34000 تاو ات 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 
املحدودة 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
1865

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القا 1ن) (2021 مارس) (25
املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
 STE (: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.YAZAMI TRANS SARL
:) قل) بإوجاز) الشركة  غرض 

البضائع).
عين) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
تاو ات) (34000 (- تاو ات) مدو1 ة 

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

الس6د املراحي محمد):))500)حصة)

بق6مة)100)درهم للحصة).

 500 ( (: أ 1ار) املصباحي  الس6د 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):

عن1ا ه)ا)) محمد  املراحي  الس6د 

تاو ات) (34000 تاو ات) عين مدو1 ة 

املغرب.

عن1ا ه)ا)) أ 1ار  املصباحي  الس6د 

تاو ات) (34000 تاو ات) عين مدو1 ة 

املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

عن1ا ه)ا)) محمد  املراحي  الس6د 

تاو ات) (34000 تاو ات) عين مدو1 ة 

املغرب

عن1ا ه)ا)) أ 1ار  املصباحي  الس6د 

تاو ات) (34000 تاو ات) عين مدو1 ة 

املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

و1 16) (02 بتاريخ) ( االبتدائ6ة بتاو ات)

2021)تحت رقم)54.

1032I

AUDINEX SARLAU

HOOP DECOR
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

AUDINEX SARLAU

شارع عبد امل1من و ز قة شت6ال، 

طابق 4، بامليي -، الدار الب6ضاء ، 

20042، الدار الب6ضاء املغرب

HOOP DECOR شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي 144، 

شارع محمد سم6حة رأس ج1هرات 

محمد سم6حة طابق 6 رقم 35 الدار 

الب6ضاء -  24000 الدار الب6ضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

504635

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (20

املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

 HOOP(:(اإلقتضاء)بمختصر تسم6تها

.DECOR

غرض الشركة بإوجاز):)-)الدوك1ر)،)

التخط6ط)،)األعمال املختلفة))دهان)

،)تبل6ط)،)سباكة)…).

الكهربائ6ة) الترك6بات  أعمال  (-

والنجارة والسباكة وأعمال الترك6بات)

األخرى.

جم6ع) وتصدور  استيراد  (-

املنتجات..

(،144 (: االجتماعي) املقر  عن1ان 

شارع محمد سم6حة رأس ج1هرات)
محمد سم6حة طابق)6)رقم)35)الدار)

الب6ضاء) الدار  (24000 ( (- الب6ضاء)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

10.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:

50)حصة) ( (: الس6د سامي ت1ف6ق)

بق6مة)5.000)درهم للحصة).

حصة) (50 ( (: أوبام1عمر) ( الس6د)

بق6مة)5.000)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):

الس6د سامي ت1ف6ق عن1ا ه)ا))حي)
رقم))) (157 نس6م تجزئة نس6م عمارة)

32  20000)الدار الب6ضاء)املغرب.

آوت) أوبام1عمر عن1ا ه)ا)) ( الس6د)

54350)م6دلت) إل1سان زيدا م6دلت)

املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

الس6د سامي ت1ف6ق عن1ا ه)ا))حي)
رقم))) (157 نس6م تجزئة نس6م عمارة)

32  20000)الدار الب6ضاء)املغرب.
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باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
 28 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)19755.
1033I

FIDUCIAIRE CABFIS

 ENSEIGNEMENT«
 COLLEGIAL SECONDAIRE

ET FORMATION «ECSF
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تع6ين مسير جدود للشركة

FIDUCIAIRE CABFIS
 ANGLE(BD 2MARS(ET° 5

 BD ALQODS IMM K N AIN
 CHOCK(CASABLANCA، 20480،

CASABLANCA MAROC
 ENSEIGNEMENT COLLEGIAL»
 SECONDAIRE ET FORMATION

ECSF«   شركة ذات املسؤول6ة 
املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي 170 
ز قة قا�سي ال6اس الدار الب6ضاء - 

20100 الدار الب6ضاء املغرب.
تع6ين مسير جدود للشركة

رقم التق66د في السجل التجاري 
.109523

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تع6ين) (2021 مارس) (12 املؤرخ في)
مسير جدود للشركة الس6د)ة)))كريم)
)و سعد الفشتالي كمسير) ( ( الفشتالي)

آخر
تبعا لقب1ل استقالة املسير.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
 22 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

أبريل)2021)تحت رقم)775461.
1034I

office(notarial

GLOBAL PREFA
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

office(notarial
 angle(Bd(zerktouni(et(la
 corniche marina center

 casablanca، 20000، casablanca
maroc

GLOBAL PREFA شركة ذات 
املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي 59 شارع 
ابن سينا شقة رقم 11 أكدال 
الرباط - 10090 الرباط املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

151639
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (28
املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.GLOBAL PREFA
غرض الشركة بإوجاز):)تاجر م1اد)

بناء.
59)شارع) عن1ان املقر االجتماعي):)
ابن سينا شقة رقم)11)أكدال الرباط)

- 10090)الرباط املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):
ادري�سي) الج1اد  عبد  الس6د 
البحراوي) النهضة  حي  عن1ا ه)ا))

ت6فلت)15400)ت6قلت املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
عن1ا ه)ا)) العدك  أحمد  الس6د 
الدار الب6ضاء))ز قة ابن كثير درج أوه)
ز قة أب1 سف6ان) (21 الشقة) (4 طابق)
الدار) (20330 املعاريف) الث1ري 

الب6ضاء)املغرب
ادري�سي) الج1اد  عبد  الس6د 
البحراوي) النهضة  حي  عن1ا ه)ا))

ت6فلت)15400)ت6قلت املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
أبريل) (28 بتاريخ) ( بالرباط) التجارية 

2021)تحت رقم)113206.
1035I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

نسيم طنجي
إعالن متعدد القرارات

 AEX ET COM MAROC AUDIT
ET EXPERTISE

زاوية  شارع محمد الخامس و شارع 
ابن كثير إقامة دوس مارس رقم 44 ، 

90000، طنجة املغرب
نس6م طنجي «شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة»
وعن1ان مقرها االجتماعي: إقامة 
تسن6م بالزا زاوية شارع عبد هللا 

كن1ن و ز قة أبي جرير الطبري  بناوة أ 
الطابق األول املكتب رقم 1 - 90000 

طنجة املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»

رقم التق66د في السجل التجاري: 
.103873

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)07)أبريل)2021

تم اتخاذ القرارات التال6ة:)
على) ونص  الذي  (:1 رقم) قرار 
للشركة ه1) الجدود  النشاط  ماولي:)
استغالل مراكز) العقاري-) :اإلنعاش 
محطات) استغالل  التقني-) الفحص 
املرتبطة) الخدمات  و  الخدمات 
املطعمة-ت1زيع) الص6ا ة-) (( بها)
استعالل) منتجات ص6ا ة املحركات-)
استغالل) محطات غسل الس6ارات-)

املؤسسات املدرس6ة
قرار رقم)2:)الذي ونص على ماولي:)
 9999 ل) ه1م  أما ة  شركة  تف1يت 
 100 بق6مة) (9999 حصة من أصل)
درهم للحصة م1زعة كما ولي:)2500 
)محمد زوهدي شماع) حصة لفائدة)
لفائدة محمد عمار شماع- (2500  -

4999)لفائدة شركة أما ة بروبرتيز
قرار رقم)3:)الذي ونص على ماولي:)
تع6ين الس6د محمد عمار شماع مسير)

إلى جا ب الس6د محمد ابن بشير)
وتبعا لذلك تم تعدول مقتض6ات)

النظام األسا�سي التال6ة:)
على) ونص  الذي  (:2 رقم) بند 
اإلنعاش) (: نشاط الشركة ه1) ماولي:)
الفحص) مراكز  استغالل  العقاري-)
استغالل محطات الخدمات) التقني-)

الص6ا ة-) (( و الخدمات املرتبطة بها)

ص6ا ة) منتجات  املطعمة-ت1زيع 

غسل) محطات  استعالل  املحركات-)

املؤسسات) استغالل  الس6ارات-)

املدرس6ة

بند رقم)7:)الذي ونص على ماولي:)
 1.000.000,00 الشركة:) رأسمال 

حصة) (10  000 من) مك1ن  درهم 

درهم) (100 بق6مة) اجتماع6ة 

للحصة مقسمة كما ولي:)محمد ابن)

أما ة) شركة  واحدة،) حصة  بشير:)

2500)حصة) بروبرتيز:4999)حصة،)

لكل من محمد زهدي شماع ومحمد)

عمار شماع

على) ونص  الذي  (:15 رقم) بند 

و) بشير  ابن  محمد  الس6د  ماولي:)

وت1ل6ان) شماع  عمار  محمد  الس6د 

تس6ير الشركة،)و ت1ق6ع أحدهما كاف)

لنفاذ جم6ع التصرفات))

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (27 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)242789.

1036I

NEVADOS MOROCCO CONSULTANCY

أو�سي ب مارروك
إعالن متعدد القرارات

 NEVADOS MOROCCO

CONSULTANCY

 Lotissement la colline II, 102

 1er(étage 102 Lotissement(la

 colline(II, 1er(étage، 20200،

CASABLANCA MAROC

أو�سي ب مارروك  «شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة ذات الشريك 

ال1ح6د»

وعن1ان مقرها االجتماعي: 46 شارع 

الزرقط1ني ،الطابق6،مكتب قم 15 

و16   - - الدارالب6ضاء املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التق66د في السجل التجاري: -.

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

تم اتخاذ) (2021 وناور) (14 املؤرخ في)

القرارات التال6ة:)
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قرار رقم)1:)الذي ونص على ماولي:)

 CEM التأكد من إقالة الس6د أحمد)

ERDEM)من مهامه كمسير للشركة

قرار رقم)2:)الذي ونص على ماولي:)

استمرار مهام املسيرون االخرين و هم)

حامل ج1از) (Arda( KONOR الس6د)

والس6د) (U20680255 رقم) السفر 

ج1از) حامل  (Ahmed( SEĞMEN

والس6د) (U21297180 رقم) السفر 

السفر) ج1از  حامل  وازجان  ت1لجا 
 Cenk والس6د) (U21815451 رقم)

رقم) السفر  لج1از  حامل  ( (UNDAS

باإلدارة) املكلف1ن  (U10697703

املشتركة للشركة لفترة غير محددة.)

الشركة) ومثل1ن  س1ف  وبالتالي 

ويلزم1نها بت1ق6عاتهم املنفصلة.

قرار رقم)3:)الذي ونص على ماولي:)

من النظام) ( (7 تعدول مطابق للمادة)

األسا�سي)

قرار رقم)4:)الذي ونص على ماولي:)

19)من النظام) تعدول مطابق للمادة)

األسا�سي)

وتبعا لذلك تم تعدول مقتض6ات)

النظام األسا�سي التال6ة:)

بند رقم)7:)الذي ونص على ماولي:)

حامل ج1از) (Arda( KONOR الس6د)

والس6د) (U20680255 رقم) السفر 

ج1از) حامل  (Ahmed( SEĞMEN

والس6د) (U21297180 رقم) السفر 

السفر) ج1از  حامل  وازجان  ت1لجا 
 Cenk والس6د) (U21815451 رقم)

رقم) السفر  لج1از  حامل  ( (UNDAS

باإلدارة) مكلف1ن  (U10697703

املشتركة للشركة لفترة غير محددة.)

الشركة) ومثل1ن  س1ف  وبالتالي 

ويلزم1نها بت1ق6عاتهم املنفصلة.

على) ونص  الذي  (:12 رقم) بند 

ال1احد) الشريك  ومارس  ماولي:)

بم1جب) له  املمن1حة  الصالح6ات 
الذون وجتمع1ن) للشركاء) (، القا 1ن)

تف1يض) ومكنه  وال  عام.) اجتماع  في 

ومكنه أن وتخذ قراراته في) سلطاته.)

أي مكان في العالم.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
 01 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

مارس)2021)تحت رقم)767939.
1037I

SOYACOM

SOCIETE PARA ELRHAOUTI
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تح1يل املقر االجتماعي للشركة

SOYACOM
 N°76 AVENUE(HASSAN(II ،

30000، FES(MAROC
 SOCIETE PARA ELRHAOUTI
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة
وعن1ان مقرها اإلجتماعي رقم3 

تجزءة م1الي ادريس رقم 38 ب 2 
املرجة  - 30000 فاس املغرب.
تح1يل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التق66د في السجل التجاري 
.57863

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)19) 1 بر)2020)تم))تح1يل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 38 «رقم3)تجزءة م1الي ادريس رقم)
ب)2)املرجة))-)30000)فاس املغرب»)
ادريس) م1الي  تجزءة  «رقم4) إلى)
30000)فاس)) (- ( 2)املرجة) 38)ب) رقم)

املغرب».
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
مارس) (16 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2021)تحت رقم)1218.
1038I

CABINET ESSADKIA

STE SADCOMPTA SARL
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

CABINET ESSADKIA
 bd(bir(anzarane(n°40 bd(bir

 anzarane(n° 40، 65450، taourirt
maroc

STE SADCOMPTA SARL شركة 
ذات املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي حي 
ب1كدوم الز قة 18 رقم 16 الع16ن 

س6دي مل1ك - 65450 الع16ن 

س6دي مل1ك املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

1327
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القا 1ن) (2020 أكت1بر) (05
املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
 STE (: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SADCOMPTA SARL
محاسب) (: غرض الشركة بإوجاز)

معتمد.
حي) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
الع16ن) (16 رقم) (18 الز قة) ب1كدوم 
الع16ن) (65450 (- مل1ك) س6دي 

س6دي مل1ك املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) رأسمال  مبلغ 
100.000.000)درهم،)مقسم كالتالي:

 750 ( (: الصدق6ة) حسن  الس6د 
حصة بق6مة)750)درهم للحصة).

 150 ( (: الصدق6ة) محمد  الس6د 
حصة بق6مة)150)درهم للحصة).

 100 ( (: فق6هي) نع6مة  الس6دة 
حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (
وصفات وم1اطن الشركاء):

الس6د حسن الصدق6ة عن1ا ه)ا))
 18 الز قة) (16 الرقم) ب1كدبم  حي 
65450)الع16ن س6دي مل1ك املغرب.
الس6د محمد الصدق6ة عن1ا ه)ا))
 18 الز قة) (16 الرقم) ب1كدوم  حي 
65450)الع16ن س6دي مل1ك املغرب.
عن1ا ه)ا)) فق6هي  نع6مة  الس6دة 
 18 الز قة) (16 الرقم) ب1كدوم  حي 
65450)الع16ن س6دي مل1ك املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
الس6د حسن الصدق6ة عن1ا ه)ا))
 18 الز قة) (16 الرقم) ب1كدبم  حي 
65450)الع16ن س6دي مل1ك املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

االبتدائ6ة بتاوريرت))بتاريخ)02)و1 16)

2021)تحت رقم)246.

1039I

KHOUYI BADIA

 SOCIETE MAROCAINE DE

T-D ET M-I
إعالن متعدد القرارات

KHOUYI BADIA

مكناس ، 50000، مكناس املغرب

 SOCIETE MAROCAINE DE T-D

ET M-I «شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة ذات الشريك ال1ح6د»

وعن1ان مقرها االجتماعي: عمارة 19, 

شقة رقم 6, تجزئة سارة مرجان 1.  

- - مكناس املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»

رقم التق66د في السجل التجاري: 

.33335

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 21 ماي 2021

تم اتخاذ القرارات التال6ة: 

قرار رقم -1: الذي ونص على ماولي:   

إغالق الشركة في ط1ر التصف6ة 

النهائ6ة، -  شطب الشركة من 

السجل التجاري، -  منح اإلبراء 

للمصفي لتس6يره.    

وتبعا لذلك تم تعدول مقتض6ات)

النظام األسا�سي التال6ة:)

على) ونص  الذي  (:0 رقم) بند 

ط1ر) في  الشركة  إغالق  ( ( ماولي:)

-))شطب الشركة) التصف6ة النهائ6ة،)

منح اإلبراء) ( (- من السجل التجاري،)

للمصفي لتس6يره.))))

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

و1 16) (01 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

2021)تحت رقم)184.

1040I
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cabinet  AMSN

 SOUHAIBE ELECTRO SARL
AU

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

cabinet  AMSN

 N°8 rue(antisirabe(appt(n°11

 3eme(etage(vn(meknes ،

50000، meknes(maroc

 SOUHAIBE ELECTRO SARL AU

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي متجر8  

بليركام6ل6ا - 50050 مكناس  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

52825

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القا 1ن) (2021 مارس) (16

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOUHAIBE ELECTRO SARL AU

غرض الشركة بإوجاز):)-)ب6ع قطع)

الغ6ار الكهربائ6ة املنزل6ة

تجارة

استيراد و تصدور.

متجر8   (: االجتماعي) املقر  عن1ان 

بليركام6ل6ا)-)50050)مكناس))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:

الس6د سف6ان الصح6ح):))1.000 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):

الس6د سف6ان الصح6ح عن1ا ه)ا))

رقم)91)باب منص1ر مرجان)6)كام6ل6ا)

مكناس))50050)مكناس املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

الس6د سف6ان الصح6ح عن1ا ه)ا))

رقم)91)باب منص1ر مرجان)6)كام6ل6ا)

مكناس)50050)مكناس املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

مارس) (26 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

2021)تحت رقم)1603.

1041I

zagora(consulting(sarl

GN BUILDING
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
رفع رأسمال الشركة

zagora(consulting(sarl

رقم119  شارع محمد 

الخامس ، 47900، زاك1رة 

املغرب--------------------

GN BUILDING شركة ذات 

مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي رقم 35 ام 

كلت1م املجد لع6اودة  - 11000 سال 

املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التق66د في السجل التجاري 

. 27571

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم) (2021 مارس) (18 في) املؤرخ 

قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

«400.000)درهم»)أي من)«100.000 

عن) درهم») (500.000» إلى) درهم»)

أو) حصص  قدوة  تقدوم  ( (: طريق)

ع6ن6ة.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

االبتدائ6ة بسال))بتاريخ)27)ماي)2021 

تحت رقم)448.

1042I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

ISLAND SAFARIS EL HABIBI
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 46 AVENUE(EL(WALAA(RUE
 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA(MAROC
 ISLAND SAFARIS EL HABIBI

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 
الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي حي م1الي 
رش6د رقم 787 الداخلة - 73000 

الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
18391

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 و1 16) (27
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ISLAND SAFARIS EL HABIBI
•)اإلقامة) (: غرض الشركة بإوجاز)
والطعام وتنظ6م األحداث الرياض6ة)
ورحالت) والرحالت  والعروض 
السفاري إما بالق1ارب أو بأي وس6لة)

 قل أخرى.
وإدارة) وتأجير  واقتناء) تشغ6ل  (•
محالت املعجنات والحل1يات واملقاهي)
الس6احي) الجذب  وأماكن  واملطاعم 

األخرى.).
عن1ان املقر االجتماعي):)حي م1الي)
 73000 (- الداخلة) (787 رقم) رش6د 

الداخلة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: الحب6بي) الس6د محمد 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):

عن1ا ه)ا)) الحب6بي  محمد  الس6د 

الداخلة)73000)الداخلة املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

عن1ا ه)ا)) الحب6بي  محمد  الس6د 

الداخلة)73000)الداخلة املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 27 بتاريخ) ( االبتدائ6ة ب1ادي الدهب)

ماي)2021)تحت رقم)912.

1043I

STE ZIZ COMPTA

IMP SERVICES
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

رفع رأسمال الشركة

STE ZIZ COMPTA

 RUE MOHAMED EK KORI

 N° 39 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

IMP SERVICES شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي رقم 98 

شارع 12 املح6ط الرش6دوة - 52000 

الرش6دوة املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التق66د في السجل التجاري 

.13923

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

رفع) تم  (2021 ماي) (11 في) املؤرخ 

قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال 

«400.000)درهم»)أي من)«100.000 

عن) درهم») (500.000» إلى) درهم»)

دو1ن) مع  مقاصة  إجراء) ( (: طريق)

الشركة املحددة املقدار و املستحقة.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

االبتدائ6ة بالرش6دوة))بتاريخ)26)ماي)

2021)تحت رقم)244/2021.

1044I
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DAKHLA MULTISERVICES SARL

CARRIERE OBAD ATLANTIC
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 46 AVENUE(EL(WALAA(RUE
 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA(MAROC
 CARRIERE OBAD ATLANTIC

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 
الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي العمارات 
الحمر شارع العطف رقم 488 - 

73000 الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
18389

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (24
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CARRIERE OBAD ATLANTIC
غرض الشركة بإوجاز):)استخراج)

أحجار الرمل والطين.
-)البحث عن جم6ع أ 1اع الح�سى)
أو األحجار والرمال والح�سى بجم6ع)
عنها) والتنق6ب  وح6ازتها  أشكالها 
ا أو صاحب)

ً
واستغاللها)،)بصفتها مالك

امت6از)؛).
عن1ان املقر االجتماعي):)العمارات)
 -  488 رقم) العطف  شارع  الحمر 

73000)الداخلة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: الس6د عبد العزيز عباد)

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (
وصفات وم1اطن الشركاء):

الس6د عبد العزيز عباد عن1ا ه)ا))
اكادور)80000)اكادور املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (
وم1اطن مسيري الشركة:

الس6د عبد العزيز عباد عن1ا ه)ا))
اكادور)80000)اكادور املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
 27 بتاريخ) ( االبتدائ6ة ب1ادي الدهب)

ماي)2021)تحت رقم)909.
1045I

CABINET BENHASSAN SARL AU

CAPRICORN COMPANY
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

 CABINET BENHASSAN SARL
AU

درب خالد ز قة 43 رقم 5 ق.ج ، 
20440، الدارالب6ضاء املغرب

CAPRICORN COMPANY   شركة 
ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
وعن1ان مقرها اإلجتماعي 332 شارع 

الروداني الطابق التاني رقم 12 
املعاريف  - 20400  الب6ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
504961

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (13
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.  CAPRICORN COMPANY
وكالة) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

االتصال).
 332 (: االجتماعي) املقر  عن1ان 

شارع الروداني الطابق التاني رقم)12 
املعاريف))-)20400))الب6ضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: ( الس6د الجرم1ن  ب6ل)
حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-
وصفات وم1اطن الشركاء):

عن1ا ه)ا))) ( الس6د الجرم1ن  ب6ل)
7)ز قة))القسطنط6ن6ة مر�سى سلطان)
الطاق التاني شقة)9 20490)الب6ضاء)

املغرب)20490)الب6ضاء))املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
عن1ا ه)ا))) ( الس6د الجرم1ن  ب6ل)
7)ز قة))القسطنط6ن6ة مر�سى سلطان)
الطاق التاني شقة)9 20490)الب6ضاء)

املغرب)20490)الب6ضاء)املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
 01 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

و1 16)2021)تحت رقم)780570.

1046I

STE ZIZ COMPTA

IMP SERVICES SARL
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تغ6ير نشاط الشركة

STE ZIZ COMPTA
 RUE MOHAMED EK KORI

 N° 39 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

IMP SERVICES SARL شركة ذات 
املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها االجتماعي از قة 12 
رقم 98 املح6ط الرش6دوة - 52000 

الرش6دوة املغرب.
تغ6ير نشاط الشركة

رقم التق66د في السجل التجاري 
.13923

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تغ6ير) تم  (2021 ماي) (11 في) املؤرخ 
نشاط الشركة من)«املنعش العقاري»)

إلى)«أشغال مختلفة البناء».

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 26 بتاريخ) ( بالرش6دوة) االبتدائ6ة 

و1 16)2021)تحت رقم)244.

1047I

AUTO CASSE AMN

AUTO CASSE AMN
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

AUTO CASSE AMN

 AYT ASAID COMMUNE AIT

 BOUYAHYA(EL(HAJJAMA ،

15400، TIFLET(MAROC

AUTO CASSE AMN شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي اوت 

اسع6د جماعة اوت ب1يحيى 

الحجامة ت6فلت ت6فلت 15400 

ت6فلت املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

897

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (17

املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

 AUTO(:(اإلقتضاء)بمختصر تسم6تها

.CASSE AMN

تاجر) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

الس6ارات) غ6ار  لقطع  الجملة 

أو) تاجر  والجدودة/) املستعملة 

والتصدور/ باالستيراد  وق1م  وس6ط 

إصالحها) و  األخطاء) استكشاف 

التشخ6ص6ة/تجارة) الص6ا ة  و 

الس6ارات.

اوت) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 

اسع6د جماعة اوت ب1يحيى الحجامة)

ت6فلت ت6فلت)15400)ت6فلت املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
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 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 600 ( (: بالعرش) الزهرة  الس6دة 
حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

 400 ( (: ال6عق1بي) محمد  الس6د 
حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

 600 (: بالعرش) الزهرة  الس6دة 
بق6مة)100)درهم.

 400 (: ال6عق1بي) محمد  الس6د 
بق6مة)100)درهم.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (
وصفات وم1اطن الشركاء):

الس6دة الزهرة بالعرش عن1ا ه)ا))
 5 38)شقة) تجزئة زهرة االمل عمارة)

تمارة)12030)تمارة املغرب.
الس6د محمد ال6عق1بي عن1ا ه)ا))
ت6فلت) وحيى  س6دي  اخميس  مركز 

15400)ت6فلت املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
الس6دة الزهرة بالعرش عن1ا ه)ا))
 5 38)شقة) تجزئة زهرة االمل عمارة)

تمارة)12030)تمارة املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
و1 16) (01 بتاريخ) ( االبتدائ6ة بت6فلت)

2021)تحت رقم)152.

1048I

fidia(audit

 FERRERO TRAVAUX
فريروا طغق1

إعالن متعدد القرارات

fidia(audit
 rue mustapha el maani 201

 2eme(etage(appt.12 casablanca
، 20130، casablanca(maroc
FERRERO TRAVAUX فريروا 
طغق1 «شركة ذات املسؤول6ة 
املحدودة ذات الشريك ال1ح6د»

وعن1ان مقرها االجتماعي: 45 ز قة  
عبد القادر مفتقر  الطابق 2 الشقة 

4 - 20000 الدار الب6ضاء املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»

رقم التق66د في السجل التجاري: 
.430557

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

تم اتخاذ) (2021 وناور) (05 املؤرخ في)

القرارات التال6ة:)

الذي) حصص:) تف1يت  رقم  قرار 

الس6د) تف1يت  ماولي:) على  ونص 

حصة) (1000 ل) شمس  املصطفى 

وملكها في الشركة للس6د محمد حبلي

وتع66ين) استقالة  ( رقم) قرار 

الذي ونص على ماولي:) مسير جدود:)

استقالة))الس6د املصطفى شمس من)

تس6ير الشركة وتع6ين))الس6د محمد)

حبلي

وتبعا لذلك تم تعدول مقتض6ات)

النظام األسا�سي التال6ة:)

على) ونص  الذي  (:-7  6 رقم) بند 

املصطفى) الس6د  تف1يت  ماولي:)

في) وملكها  حصة  (1000 ل) شمس 

الشركة للس6د محمد حبلي

على) ونص  الذي  (:13 رقم) بند 

املصطفى) الس6د  ( استقالة) ماولي:)

وتع6ين)) الشركة  تس6ير  من  شمس 

الس6د محمد حبلي

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 05 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

أبريل)2021)تحت رقم)773343.

1049I

ABA GESTION SARLAU

 SOCIETE GROUPE EL

YOUSFI SEVICES
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

ABA GESTION SARLAU

 AV(MED(V 3EME(ETG 38

 BUREAU 12 ، 30000، FES

MAROC

 SOCIETE GROUPE EL YOUSFI

SEVICES شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي دوار 

الخرابشة األ دلس عين شقف 

م1الي يعق1ب  - 30000 فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

68151

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (20

املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

 SOCIETE GROUPE EL YOUSFI

.SEVICES

غرض الشركة بإوجاز):)استيراد و)

تصدور

تجارة.

دوار) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 

الخرابشة األ دلس عين شقف م1الي)

يعق1ب))-)30000)فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 30.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

((: ( ال16سفي) الحم6د  الس6د عبد 

100)حصة بق6مة)100)درهم للحصة)

الس6د رضا اماطط1):))100)حصة)

بق6مة)100)درهم للحصة).

 100 ( (: الس6د اسماع6ل ببراه6مي)

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):

ال16سفي) الحم6د  عبد  الس6د 

األ دلس) الخرابشة  دوار  عن1ا ه)ا))

 30000 ( عين شقف م1الي يعق1ب)

فاس املغرب.

عن1ا ه)ا)) اماطط1  رضا  الس6د 

كلم6مة) تنجداد  تمردولت  قصر 

52250)كلم6مة املغرب.

ببراه6مي) اسماع6ل  الس6د 

17)بل1ك أ هي كري1 زواغة)) عن1ا ه)ا))

30000)فاس املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

ال16سفي) الحم6د  عبد  الس6د 
األ دلس) الخرابشة  دوار  عن1ا ه)ا))
 30000 ( عين شقف م1الي يعق1ب)

فاس املغرب
عن1ا ه)ا)) اماطط1  رضا  الس6د 
كلم6مة) تنجداد  تمردولت  قصر 

52250)كلم6مة املغرب
ببراه6مي) اسماع6ل  الس6د 
17)بل1ك أ هي كري1 زواغة) عن1ا ه)ا))

30000)فاس املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
و1 16) (02 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2021)تحت رقم)2676.

1050I

KEN.BOUI SERVICES

LAAZIZ PASTA
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

KEN.BOUI SERVICES
الشقة 8 الطابق 4 عمارة النج1م 

شارع البكاي لهب6ل ، 63300، بركان 
املغرب

LAAZIZ PASTA شركة ذات 
مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د
وعن1ان مقرها اإلجتماعي شارع 

رقم 10 خي الهدى س6دي سل6مان 
الشراعة - 63300 بركان املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
7791

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (20
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.LAAZIZ PASTA
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-أعمال) (: بإوجاز) الشركة  غرض 
البالط والسيرام6ك

الزل6ج) والتصدور  االستيراد  (-
والس6ؤام6ك

-مقاول اشغال البناء.
شارع) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
الهدى س6دي سل6مان) خي  (10 رقم)

الشراعة)-)63300)بركان املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
الس6د لعزيز م6م1ن):))100)حصة)

بق6مة)100)درهم للحصة).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):
عن1ا ه)ا)) م6م1ن  لعزيز  الس6د 
 26042 ( وك6ل) بني  الق1يرات  دوار 

الناظ1ر املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
عن1ا ه)ا)) م6م1ن  لعزيز  الس6د 
 26042 ( وك6ل) بني  الق1يرات  دوار 

الناظ1ر املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
ماي) (17 بتاريخ) ( ببركان) االبتدائ6ة 

2021)تحت رقم)275/2021.

1051I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

PLAYA SUR
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 46 AVENUE(EL(WALAA(RUE
 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA(MAROC
PLAYA SUR شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة
وعن1ان مقرها اإلجتماعي شارع 
حب1ها الس1داني رقم 32 الشقة 

02 حي املسيرة 3 - 73000 الداخلة 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 
املحدودة 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
18339

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (20
املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
 PLAYA(:(اإلقتضاء)بمختصر تسم6تها

.SUR
انشطة) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

س6اح6ة
الس6اح6ة) املؤسسات  استغالل 

كالفنادق،)املقاهي و املطاعم
الـتجــاريـة) الـعـمـلـ6ـات  وكــذلـك كــل 
املـنـقــ1الت الـعـقـاريـة و) و الـصـنـاعـ6ـة،)
مـباشــرة) بـصـفـة  تـرتـبـط  الـتـي  املـالـ6ـة 
أو غ6ـر مـبـاشـرة باألنـشـطـــة املـذكــــ1رة)

أعـــــاله.
شارع) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
الشقة) (32 رقم) الس1داني  حب1ها 
الداخلة) (73000  -  3 حي املسيرة) (02

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 500 ( (: ( الدون) ونجا  1ر  الس6د 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
((: ( الس6د الغ6الني احمد ابراه6م)
500)حصة بق6مة)100)درهم للحصة)
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):
الس6د ونجا  1ر الدون))عن1ا ه)ا))
 73000  710 رقم) حي م1الي رش6د،)

الداخلة املغرب).
ابراه6م)) احمد  الغ6الني  الس6د 
عن1ا ه)ا))حي القسم)2،)ز قة)8،)رقم)

8 73000)الداخلة))املغرب).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
الس6د ونجا  1ر الدون))عن1ا ه)ا))
 73000  710 رقم) حي م1الي رش6د،)

الداخلة املغرب)
ابراه6م)) احمد  الغ6الني  الس6د 

عن1ا ه)ا))حي القسم)2،)ز قة)8،)رقم)
8 73000)الداخلة املغرب)

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
 24 بتاريخ) ( االبتدائ6ة ب1ادي الدهب)

ماي)2021)تحت رقم)877.
1052I

FIDALUXE

NATACHA CHIC & CHARM
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

FIDALUXE
 BV(Prince(My(Abdellah

 Résidence(BAB
 DOUKKALA(Bloc «B» 3éme

 Etage- bureau(N 12 Marrakech،
40030، MARRAKECH(MAROC
 NATACHA(CHIC & CHARM

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 
الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي فضاء 
املصطفى مح6طة السمالل6ة الطابق 

2 الشقة 8 - - 40000 مراكش 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
115299

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (25
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.NATACHA(CHIC(&(CHARM
*مركز) (: بإوجاز) الشركة  غرض 
بالجسم) والعناوة  الشعر  تصف6ف 

وعلم الجمال
*ب6ع وشراء)جم6ع أ 1اع منتجات)

التجم6ل والعناوة بالجسم.
فضاء) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 

املصطفى مح6طة السمالل6ة الطابق)
مراكش) (40000  -  -  8 الشقة) (2

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
تروتسكاوة) الس6دة  طال6ا 
درهم) (100 بق6مة) حصة  (1.000   :

للحصة).
(: تروتسكاوة) الس6دة  طال6ا 

1.000)بق6مة)100)درهم.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وصفات وم1اطن الشركاء):
تروتسكاوة) الس6دة  طال6ا 
مراكش) (69 ب) اس6ف  عن1ا ه)ا))

40000)مراكش املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
تروتسكاوة) الس6دة  طال6ا 
مراكش) (69 ب) اس6ف  عن1ا ه)ا))

40000)مراكش املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
ماي) (26 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2021)تحت رقم)9122.
1053I

smaticomp

SHELBY MODE SARL AU
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

smaticomp
 angle(bd(emile(zola(et(rue(rethel

 N 20 7eme(étage -، 20300،
casablanca maroc

SHELBY MODE SARL AU شركة 
ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
وعن1ان مقرها اإلجتماعي 51 , شارع 
رحال املسك6ني الطابق 3 رقم 13  - 

20000  الدارالب6ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
505425
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في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (27

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SHELBY MODE SARL AU

تاجر) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

األحذوة و املالبس بالجملة والتقس6ط

عن1ان املقر االجتماعي):)51),)شارع)

 -   13 رقم) (3 رحال املسك6ني الطابق)

20000))الدارالب6ضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: مجبر) عثمان  الس6د 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

 1000 (: مجبر) عثمان  الس6د  (

بق6مة)100)درهم.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وصفات وم1اطن الشركاء):

عن1ا ه)ا)) مجبر  عثمان  الس6د 

عمارة) (02 الن1اصر) ج1هرة  اقامة 

 27000 الن1اصر) (14 لشقة) (07

الدارالب6ضاء)املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

عن1ا ه)ا)) مجبر  عثمان  الس6د 

عمارة) (02 الن1اصر) ج1هرة  اقامة 

 27000 الن1اصر) (14 لشقة) (07

الدارالب6ضاء)املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 03 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

و1 16)2021)تحت رقم)781022.

1054I

Ste,Fiduciaire(Elyaakoubi(Sral(Au

PROMNAD SARL
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تف1يت حصص

 Ste,Fiduciaire(Elyaakoubi(Sral
Au

 1er etage-rue(larache(immb 2
nador، 62000، Nador(maroc
PROMNAD SARL  شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة
وعن1ان مقرها اإلجتماعي 39 شارع 
م1�سى بن  صير  - 62000 الناض1ر 

املغرب.
تف1يت حصص

رقم التق66د في السجل التجاري 
.19001

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2021 أبريل) (27 في) املؤرخ 

املصادقة على):
القادر)) عبد  )ة)) الس6د) تف1يت 
العزوزي))1.666,67)حصة اجتماع6ة)
لفائدة)) حصة  (1.666,67 أصل) من 
الس6د))ة))عماد))الرحم1ني))بتاريخ)27 

أبريل)2021.
تف1يت الس6د))ة))ت1ف6ق))الب1دوحي)
1.666,66)حصة اجتماع6ة من أصل)
)ة)) الس6د) ( 1.666,66)حصة لفائدة)
أبريل) (27 بتاريخ) ( الرحم1ني) ( عماد)

.2021
ابركاني)) ( )ة))هشام) تف1يت الس6د)
حصة اجتماع6ة من أصل) (833,33
2.500)حصة لفائدة))الس6د))ة))عماد))

الرحم1ني))بتاريخ)27)أبريل)2021.
ابركاني)) ( )ة))هشام) تف1يت الس6د)
حصة اجتماع6ة من أصل) (833,33
)ة)) الس6د) ( لفائدة) حصة  (2.500
ال6اس))صقتي))بتاريخ)27)أبريل)2021.
ابركاني)) ( )ة))هشام) تف1يت الس6د)
حصة اجتماع6ة من أصل) (833,33
)ة)) الس6د) ( لفائدة) حصة  (2.500
أبريل) (27 بتاريخ) ( جل1لي) ( سف6ان)

.2021
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم  (
االبتدائ6ة بالناض1ر))بتاريخ)06)و1 16)

2021)تحت رقم)00.
1055I

FICODEC SARL

ZENESS CASH
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

FICODEC SARL
6 ز قة قطر املدونة الجدودة ، 

30000، فاس املغرب
ZENESS CASH شركة ذات 

مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 
ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي 150 
تجزئة بلير متجر 1 طريق صفرو - 

30000 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
68169

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (10
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ZENESS CASH
-تح1يل) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

االم1ال.
 150 (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
(- طريق صفرو) (1 متجر) بلير  تجزئة 

30000)فاس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: الساهل) ف1اد  الس6د 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):
عن1ا ه)ا)) الساهل  ف1اد  الس6د 
حي دري�سي ع1ينات) (17 رقم) (4 بل1ك)

الحجاج)30000)فاس املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (
وم1اطن مسيري الشركة:

عن1ا ه)ا)) الساهل  ف1اد  الس6د 
حي دري�سي ع1ينات) (17 رقم) (4 بل1ك)

الحجاج)30000)فاس املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
و1 16) (03 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2021)تحت رقم)2698.

1056I

ISDM CONSULTING

THE HIVE AGENCY
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

ISDM CONSULTING
 IMM(EL(HAIRACH(NR 351

 AVENUE(MED 6  APP 05 2EME
 ،ETAGE(LAAYOUNE ، 70000

الع16ن املغرب
THE HIVE AGENCY شركة ذات 
مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د
وعن1ان مقرها اإلجتماعي حي القدس 

تجزئة الراحة ز قة تاف1دارت رقم 
584 مكرر الع16ن - 70000 الع16ن 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
36821

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (28
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
 THE (: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.HIVE AGENCY
(: بإوجاز) الشركة  غرض 
املناسبات) وا تاج  وتنظ6م  انشاء)

والفعال6ات.
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حي) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 

القدس تجزئة الراحة ز قة تاف1دارت)

 70000 (- الع16ن) مكرر  (584 رقم)

الع16ن املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 834 ( (: شام) خدوجة  الس6دة 

حصة بق6مة)120)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):

عن1ا ه)ا)) شام  خدوجة  الس6دة 

جبل) ز قة  (01 الرملة) خط  حي 

 70000 ( الع16ن) (08 رقم) الع6ا�سي 

الع16ن))املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

عن1ا ه)ا)) شام  خدوجة  الس6دة 

جبل) ز قة  (01 الرملة) خط  حي 

 70000 الع16ن) (08 رقم) الع6ا�سي 

الع16ن املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

و1 16) (01 بتاريخ) ( االبتدائ6ة بالع16ن)

2021)تحت رقم)1667/2021.

1057I

ORIEN.COMPTA

A.D.H.M TRANS
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

ORIEN.COMPTA

52 شارع محمد الخامس حي 

الحسني بركان ، 60300، بركان 

املغرب

A.D.H.M TRANS شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي 66 تجزئة 

الشت1كي  - 63050 أحفير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 

رقم التق66د في السجل التجاري : 

7825

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (20
املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.A.D.H.M TRANS
:) قل) بإوجاز) الشركة  غرض 
االمتعة الغير مصح1بة لحساب الغير

التجارة.
عن1ان املقر االجتماعي):)66)تجزئة)

الشت1كي))-)63050)أحفير املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 500 ( (: سع6د) دحماني  الس6د 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
 500 ( (: الس6د دحماني مصطفى)

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):
عن1ا ه)ا)) الس6د دحماني سع6د 
13ز قة الحرية الحي الحسني)63050 

احفير املغرب.
مصطفى) دحماني  الس6د 
ابراه6م) س6دي  ز قة  (04 عن1ا ه)ا))

63050)احفير املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
عن1ا ه)ا)) الس6د دحماني سع6د 
13ز قة الحرية الحي الحسني)63050 

احفير املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
و1 16) (03 بتاريخ) ( ببركان) االبتدائ6ة 

2021)تحت رقم)311/2021.
1058I

ادك1 ك1نس6ل

LAHLOU AUTO SERVICES
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تح1يل املقر االجتماعي للشركة

ادك1 ك1نس6ل
26 حي الريحان الطابق 1 الشقة 2 

حي الراحة. ، 20550، الدار الب6ضاء 
املغرب

LAHLOU AUTO SERVICES شركة 
ذات املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي 197 
شارع املقاومة طابق 6 - 20500 

الدارالب6ضاء املغرب.
تح1يل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التق66د في السجل التجاري 
.490609

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تح1يل)) ( تم) (2021 ماي) (05 املؤرخ في)
للشركة) الحالي  االجتماعي  املقر 
 -  6 املقاومة طابق) شارع  (197» من)
إلى) املغرب») الدارالب6ضاء) (20500
(- ( ز قة عبدهللا راجعي معاريف) (07»

20260)الدارالب6ضاء))املغرب».
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
 03 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

و1 16)2021)تحت رقم)781060.

1059I

ادك1 ك1نس6ل

VESTA CAPITAL
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
ت1س6ع نشاط الشركة)

ادك1 ك1نس6ل
26 حي الريحان الطابق 1 الشقة 2 
حي الراحة. ، 20550، الدار الب6ضاء 

املغرب
VESTA CAPITAL شركة ذات 

مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 
ال1ح6د

وعن1ان مقرها االجتماعي تقاطع 
شارع عبدامل1من و ز قة س1م6ة 
إقامة شهرزاد طابق 3 رقم 22  - 

20600 الدارالب6ضاء املغرب.
ت1س6ع نشاط الشركة

رقم التق66د في السجل التجاري 
.372405

ال1ح6د) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت) (2021 أبريل) (20 في) املؤرخ 
نشاط) إلى  التال6ة  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):

على) التطب6قات  و  البرامج  إنشاء)
اإل تر ت.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم  (
 03 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

و1 16)2021)تحت رقم)781059.
1060I

ادك1 ك1نس6ل

VESTA CAPITAL
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
رفع رأسمال الشركة

ادك1 ك1نس6ل
26 حي الريحان الطابق 1 الشقة 2 
حي الراحة. ، 20550، الدار الب6ضاء 

املغرب
VESTA 10.000 شركة ذات 

مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 
ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي تقاطع 
شارع عبدامل1من و ز قة س1م6ة 
إقامة شهرزاد طابق 3 رقم 22 - 

20600 الدارالب6ضاء املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التق66د في السجل التجاري 
.372405

ال1ح6د) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم) (2021 أبريل) (20 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
 10.000» من) أي  درهم») (90.000»
عن) درهم») (100.000» إلى) درهم»)
إدماج احت6اطي أو أرباح أو) ( (: طريق)

عالوات إصدار في رأس املال.
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
 03 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

و1 16)2021)تحت رقم)781059.
1061I

AMJAD ANOUAR

SPEED PERMIS
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

ت1س6ع نشاط الشركة)

AMJAD ANOUAR
 HAY(ESSALAM(BLOC 10 N°

 APPT 05 ، 14200، SIDI 84-83
SLIMANE MAROC
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SPEED PERMIS شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها االجتماعي حي الفتح 
ز قة فاطمة أم البنين الطابق األول 

رقم 303 - 14250 س6دي وحيى 

الغرب املغرب.

ت1س6ع نشاط الشركة
رقم التق66د في السجل التجاري -.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)28)ماي)2021)تمت إضافة)

إلى نشاط الشركة) التال6ة  األنشطة 

الحالي):

مدرسة تعل6م س6اقة الس6ارات.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم  (

االبتدائ6ة بس6دي سل6مان))بتاريخ)01 

و1 16)2021)تحت رقم)146/2021.

1062I

FOUZMEDIA

SOCIETE IMMO MARICH
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

SOCIETE IMMO MARICH شركة 

ذات املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي 59 اقامة 

م1الي عبدالعزيز شارع م1الي 

عبدالعزيز الرقم 4 - 14000 

القن6طرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

60851

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (28

املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOCIETE IMMO MARICH

االنعاش) (: غرض الشركة بإوجاز)
العقاري.

 59 (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
شارع) عبدالعزيز  م1الي  اقامة 
 14000  -  4 م1الي عبدالعزيز الرقم)

القن6طرة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):
عن1ا ه)ا)) مصيري  أحمد  الس6د 
الطابق) (9 الشقة) (2 زينب) إقامة 
الثالث الحي الجدود)--)س6دي قاسم)

املغرب.
عن1ا ه)ا)) حم6د  ك1ريش  الس6د 

---)--)--)املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
عن1ا ه)ا)) مصيري  أحمد  الس6د 
الطابق) (9 الشقة) (2 زينب) إقامة 
الثالث الحي الجدود)--)س6دي قاسم)

املغرب
عن1ا ه)ا)) حم6د  ك1ريش  الس6د 

---)--)--)املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
االبتدائ6ة بالقن6طرة))بتاريخ)02)و1 16)

2021)تحت رقم)-.
1063I

املركز الجه1ي لالستثمار لجهة الع16ن الساق6ة)

الحمراء

KBTL
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

املركز الجه1ي لالستثمار لجهة 
الع16ن الساق6ة الحمراء

صندوق البرود 2266 ، 70000، 
الع16ن املغرب

KBTL شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
ال1كالة01 املحل رقم بقعته 22 

بل1ك ى الطابق السفلي الع16ن - 

70000 الع16ن املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

36767

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (21

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

.KBTL(:(اإلقتضاء)بمختصر تسم6تها

غرض الشركة بإوجاز):)امل1اصالت

 قل األشخاص والبضائع لآلخرين

النقل املدر�سي

الخدمات واألعمال املتن1عة

شراء)وب6ع املعدات وم1اد النقل.).

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 

ال1كالة01)املحل رقم بقعته)22)بل1ك)

 70000 (- ى الطابق السفلي الع16ن)

الع16ن املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
الكنتاوي) حبيبال  س6د  الس6د 

درهم) (100 بق6مة) حصة  (1.000   :

للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):
الكنتاوي) حبيبال  س6د  الس6د 

رقم) املحل  ال1كالة  تجزئة  عن1ا ه)ا))

السفلي) الطابق  بل1ك ى  (22 بقعته)

الع16ن)70000)الع16ن املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

الس6دة فاطمت1 الكنتي عن1ا ه)ا))

 22 تجزئة ال1كالة املحل رقم بقعته)
الع16ن) السفلي  الطابق  ى  بل1ك 

70000)الع16ن املغرب.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (27 بتاريخ) ( بالع16ن) االبتدائ6ة 

2021)تحت رقم)1626/2021.

1064I

DICKSSON(BUSINESS(&(LAW(FIRM

LAZIO FOOD
إعالن متعدد القرارات

 DICKSSON(BUSINESS & LAW

FIRM

 RUE(JEAN(JAURES 23 23

 RUE(JEAN(JAURES، 20060،

Casablanca Maroc

LAZIO FOOD «شركة  املساهمة»

وعن1ان مقرها االجتماعي: الطابق 

االر�سي، عمارة رقم 35، زاوية شارع 

فرانش ك1مته وساحة الشاوية - 

20000 الدارالب6ضاء املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»

رقم التق66د في السجل التجاري: 

.336059

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)30)مارس)2021

تم اتخاذ القرارات التال6ة:)

قرار رقم)1:)الذي ونص على ماولي:)

1.)معاونة تف1يت حصص.

قرار رقم)2:)الذي ونص على ماولي:)

مهام الس6د ب1قن1ف سع6د) انهاء) (.2

خلفا) وتع6ين  بالشركة  كمتصرف 

له الس6د الكبيري ب1عزة كمتصرف)

جدود بالشركة..

وتبعا لذلك تم تعدول مقتض6ات)

النظام األسا�سي التال6ة:)

بند رقم)1:)الذي ونص على ماولي:)

املعدل) األسا�سي  النظام  اعتماد  (.3

للشركة.

بند رقم)2:)الذي ونص على ماولي:)

4.)صالح6ات استكمال اإلجراءات.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 03 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

و1 16)2021)تحت رقم)787076.

1065I
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MJ MANAGEMENT

بوحاجة كار
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تح1يل املقر االجتماعي للشركة

MJ MANAGEMENT
 3RUE IBN TOUMART

 RESIDENCES(HIKMAT 2EME
 ETAGE(N4 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
ب1حاجة كار شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة
وعن1ان مقرها اإلجتماعي حي الب1غاز 
رحال بن أحمد رقم 39 محل  ب   

طنجة - 90000 طنجة املغرب.
تح1يل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التق66د في السجل التجاري 
.66033

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تح1يل)) ( تم) (2021 ماي) (17 املؤرخ في)
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 39 «حي الب1غاز رحال بن أحمد رقم)
طنجة) (90000 (- طنجة) ( ( ب) ( محل)
بن) رحال  الب1غاز  «حي  إلى) املغرب»)
 90000 (- طنجة) ( ( (23 رقم) أحمد 

طنجة))املغرب».
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
و1 16) (02 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)5138.

1066I

REAL OFFICE SARL

CALZADOS AL BOUGHAZ
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تح1يل املقر االجتماعي للشركة

REAL OFFICE SARL
 50A.BD(MLY(YOUSSEF 1 ETAGE
 N°4 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
 CALZADOS AL BOUGHAZ

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 
الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي املنطقة 
الصناع6ة كز اوة، قطعة رقم 544 - 

90000 طنجة املغرب.

تح1يل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التق66د في السجل التجاري 

.75299
ال1ح6د) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تح1يل)) ( تم) (2021 ماي) (10 املؤرخ في)
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
قطعة) كز اوة،) الصناع6ة  «املنطقة 
رقم)544 - 90000)طنجة املغرب»)إلى)
قطعة) كز اوة،) الصناع6ة  «املنطقة 
(- ار�سي) تحت  الطابق  (،244 رقم)

90000)طنجة))املغرب».
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
و1 16) (01 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)5087.
1067I

CHETTIOUI AHMED

ALCAZAR BRODERIE
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

CHETTIOUI AHMED
حي املسيرة الخضراء,م/ا,شارع 

01,رقم 34 ، 92150، القصر الكبير 
املغرب

ALCAZAR BRODERIE  شركة 
ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
وعن1ان مقرها اإلجتماعي حي السالم 
م/ز ز قة 2 رقم 10 مكرر - 92150 

القصر الكبير املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
2981

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (17
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

. ALCAZAR BRODERIE

خدمات) (: بإوجاز) الشركة  غرض 
الطرز االلي.

حي) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
(- مكرر) (10 رقم) (2 السالم م/ز ز قة)

92150)القصر الكبير املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: الس6دة ع1اطف املريني)

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):
الس6دة ع1اطف املريني عن1ا ه)ا))
 5 رقم) الس1ر  درب  املط6مار  حي 

92150)القصر الكبير املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
الس6دة ع1اطف املريني عن1ا ه)ا))
 5 رقم) الس1ر  درب  املط6مار  حي 

92150)القصر الكبير املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
 03 بتاريخ) ( االبتدائ6ة بالقصر الكبير)

و1 16)2021)تحت رقم)164.

1068I

REAL OFFICE SARL

M.S.H GREEN
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

REAL OFFICE SARL
 50A.BD(MLY(YOUSSEF 1 ETAGE
 N°4 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
M.S.H GREEN شركة ذات 

مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 
ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي 5، شارع 
و1سف بن تاشفين، رقم 3 - 90000 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
117033

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (21
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
 M.S.H(:(اإلقتضاء)بمختصر تسم6تها

.GREEN
االستيراد) (: غرض الشركة بإوجاز)
و التصدور و تجارة املعدات املهن6ة و)

الصناع6ة.
5،)شارع) (: عن1ان املقر االجتماعي)
و1سف بن تاشفين،)رقم)3 - 90000 

طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 100 ( (: الزيات) خ1لة  الس6دة 

حصة بق6مة)1.000)درهم للحصة).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):
عن1ا ه)ا)) الزيات  خ1لة  الس6دة 
 23 رقم) (،C ز قة) اال دلس،) تجزئة 

90000)طنجة املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
عن1ا ه)ا)) الزيات  خ1لة  الس6دة 
 23 رقم) (،C ز قة) اال دلس،) تجزئة 

90000)طنجة املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
و1 16) (02 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)243017.
1069I

 FIDUCIAIRE SUD COMPTA ET SERVICES DE

GESTION

 FERTI  ATLANTIC 
MOROCCO

شركة ذات املسؤول6ة املحدودة
تف1يت حصص

 FIDUCIAIRE SUD COMPTA ET
SERVICES DE GESTION
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العمارة رقم 31 الشقة رقم 1 
الطابق االول  تجزئة  الحرية حي 

ال16سف6ة تز يت ، 85000، تز يت 
املغرب

 FERTI  ATLANTIC(MOROCCO 
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي حي ال6غ 
تجزئة اال 1ار «أ» بمدونة تز يت - 

85000 تز يت املغرب.
تف1يت حصص

رقم التق66د في السجل التجاري 
.4657

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2021 أبريل) (29 في) املؤرخ 

املصادقة على):
بناني) محمد  )ة)) الس6د) تف1يت 
أصل) من  اجتماع6ة  حصة  (90,00
)ة))هدى)) الس6د) ( 100)حصة لفائدة)

ب1عبدالوي بتاريخ)29)أبريل)2021.
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم  (
ماي) (28 بتاريخ) ( بتيز يت) االبتدائ6ة 

2021)تحت رقم)197.
1070I

عادل الزم6تة)-)محاسب-

ASSURANCE EL HAMSS
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تف1يت حصص

عادل الزم6تة - محاسب-
250 حي االدارسة بل1ك 2 تازة ، 

35000، تازة املغرب
ASSURANCE EL HAMSS شركة 

ذات املسؤول6ة املحدودة
وعن1ان مقرها اإلجتماعي شارع 

محمد الخامس ال1فاء 2  - 35050 
أكن1ل املغرب.
تف1يت حصص

رقم التق66د في السجل التجاري 
.2037

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2021 ماي) (04 في) املؤرخ 

املصادقة على):
و1سف)) )ة)) الس6د) تف1يت 
من) اجتماع6ة  حصة  (10 البارودي)
)ة)) الس6د) ( حصة لفائدة) (10 أصل)
عبد السالم الهمص بتاريخ)13)و1ل16ز)

.2020

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم  (
االبتدائ6ة بتازة))بتاريخ)31)ماي)2021 

تحت رقم)296/2021.
1071I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

Z-M EXPORT
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تف1يت حصص

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 46 AVENUE(EL(WALAA(RUE
 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA(MAROC
Z-M EXPORT شركة ذات 

مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 
ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي حي القسم 
1، ز قة 4، رقم 7 - 73000 الداخلة 

املغرب.
تف1يت حصص

رقم التق66د في السجل التجاري 
.16695

ال1ح6د) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت) (2021 أبريل) (23 في) املؤرخ 

املصادقة على):
تف1يت الس6د))ة))محمد))الزمراني))
أصل) من  اجتماع6ة  حصة  (500
100)حصة لفائدة))الس6د))ة))زكرياء)

اوصالة))بتاريخ)23)أبريل)2021.
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم  (
 19 بتاريخ) ( االبتدائ6ة ب1ادي الدهب)

ماي)2021)تحت رقم)721.
1072I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

H.S TOURS
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 46 AVENUE(EL(WALAA(RUE
 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA(MAROC
H.S TOURS  شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة
وعن1ان مقرها اإلجتماعي حي املطار، 

شارع ادرار صط1ف، رقم 1168 - 
73000 الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 
املحدودة 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
18135

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (30
املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
 H.S (: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

. TOURS
أنشطة) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

س6اح6ة)
الس6اح6ة) املؤسسات  تس6ير 

كالفنادق و املطاعم)...
الـتجــاريـة) الـعـمـلـ6ـات  وكــذلـك كــل 
املـنـقــ1الت الـعـقـاريـة و) و الـصـنـاعـ6ـة،)
مـباشــرة) بـصـفـة  تـرتـبـط  الـتـي  املـالـ6ـة 
أو غ6ـر مـبـاشـرة باألنـشـطـــة املـذكــــ1رة)

أعـــــاله.
حي) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
رقم) صط1ف،) ادرار  شارع  املطار،)

1168 - 73000)الداخلة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
((: ( حم1دي) ازري1يل  اهل  الس6د 
500)حصة بق6مة)100)درهم للحصة)
 500 ( (: ( السباعي س6دوا) الس6د 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):
حم1دي)) ازري1يل  اهل  الس6د 
 06 ز قة) املسجد،) حي  عن1ا ه)ا))

73000)الداخلة))املغرب.
الس6د السباعي س6دوا))عن1ا ه)ا))
صط1ف) ادرار  شارع  املطار،) حي 

73000)الداخلة))املغرب).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

حم1دي)) ازري1يل  اهل  الس6د 
 06 ز قة) املسجد،) حي  عن1ا ه)ا))

73000)الداخلة))املغرب

الس6د السباعي س6دوا))عن1ا ه)ا))

صط1ف) ادرار  شارع  املطار،) حي 

73000)الداخلة))املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 06 بتاريخ) ( االبتدائ6ة ب1ادي الدهب)

ماي)2021)تحت رقم)757.

1073I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

OUSAID CERELAGE
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL

 N 46 AVENUE(EL(WALAA(RUE

 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA(MAROC

OUSAID CERELAGE  شركة ذات 

مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي شارع 

الش6خ بن احمد، املسيرة 2، الحي 

الصناعي - 73000 الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

18181

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (28

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

. OUSAID CERELAGE

اشغال) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

البناء

أشغال الهندسة املد 6ة).
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الـتجــاريـة) الـعـمـلـ6ـات  وكــذلـك كــل 
املـنـقــ1الت الـعـقـاريـة و) و الـصـنـاعـ6ـة،)
مـباشــرة) بـصـفـة  تـرتـبـط  الـتـي  املـالـ6ـة 
أو غ6ـر مـبـاشـرة باألنـشـطـــة املـذكــــ1رة)

أعـــــاله.
شارع) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
الحي) (،2 املسيرة) احمد،) بن  الش6خ 

الصناعي)-)73000)الداخلة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: الس6د اسع6د عبد هللا)

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):
الس6د اسع6د عبد هللا عن1ا ه)ا))
اوت) (86150 ( القل6عة) التقدم،) حي 

مل1ل))املغرب).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
الس6د اسع6د عبد هللا عن1ا ه)ا))
اوت) (86150 ( القل6عة) التقدم،) حي 

مل1ل))املغرب)
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
 12 بتاريخ) ( االبتدائ6ة ب1ادي الدهب)

ماي)2021)تحت رقم)781.
1074I

AITOUNA MOHAMED

كالنكو
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

AITOUNA MOHAMED
 RUE(ANTAKI(N29 ، 90000،

TANGER MAROC
كال ك1 شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة
وعن1ان مقرها اإلجتماعي التقس6م 
الفرعي رقم 25 منطقة الت1سع6ة 

باملنطقة الحرة بطنجة مدونة 
الس6ارات قل تاك 2 بلدوة محافظة 
الج1 امعة فحص أ جرة - طنجة - 

90000  طنجة اململكة املغرب6ة
تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 

رقم التق66د في السجل التجاري : 

116869

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (05

املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

اإلقتضاء)بمختصر تسم6تها):)كال ك1.

ترويج) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

العقاري والتأجير الصناعي.

:)التقس6م) عن1ان املقر االجتماعي)

الت1سع6ة) منطقة  (25 رقم) الفرعي 

مدونة) بطنجة  الحرة  باملنطقة 

بلدوة محافظة) (2 الس6ارات قل تاك)

(- طنجة) (- الج1 امعة فحص أ جرة)

90000))طنجة اململكة املغرب6ة.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:

 950 (: رش6دة) الجعباق  الس6دة 

بق6مة)100)درهم.

الس6دة أخريف العالمي حسناء)):)

50)بق6مة)100)درهم.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وصفات وم1اطن الشركاء):

رش6دة) الجعباق  الس6دة 

عن1ا ه)ا))حي  زاها رو ابن خطان رقم)

4 90000)طنجة)))اململكة املغرب6ة.

حسناء)) العالمي  أخريف  الس6دة 

مبنى) (، كازابال كا) شارع  عن1ا ه)ا))
 13 رقم) (7 طابق) (، األميرة) سكن 

90000)طنجة اململكة املغرب6ة.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

رش6دة) الجعباق  الس6دة 

عن1ا ه)ا))حي  زاها رو ابن خطان رقم)

4 90000)طنجة)))اململكة املغرب6ة

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (28 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)242848.

1075I

AB RED1 COMPTA

CIALIS CONSTRUCTION
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تف1يت حصص

AB(RED1 COMPTA
 YAACOUB(MANSOUR 2 ETAGE

maroc 2، طنجة N° 4 ، 90000
CIALIS CONSTRUCTION  شركة 

ذات مسؤول6ة محدودة ذات 
الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي شارع 3 
اكت1بر الطابق 3 رقم 6 شارع املسيرة 

الخضراء  الدار الب6ضاء  20000 
الدار الب6ضاء  املغرب.

تف1يت حصص
رقم التق66د في السجل التجاري 

.173217
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2020 وناور) (28 في) املؤرخ 

املصادقة على):
تف1يت الس6د))ة))حل6فة العرب6تي)
أصل) من  اجتماع6ة  حصة  (7.500
)ة)) الس6د) ( لفائدة) حصة  (10.000
محسن))عبدالرح6م))بتاريخ)28)وناور)

.2020
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم  (
 30 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

و1 16)2020)تحت رقم)327101.
1076I

amina(zouheir

راضية كال
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

amina(zouheir
 n°475 lotissment(wifaq(route

 ain(smen(zouagha(haute ،
30000، fes(maroc

راض6ة كال  شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي رقم 6 
شارع الحسين خضر مكتب 503 
الطابق 5 عمارة  مكاتب اال 1ار  - 

30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 

68165

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (19

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

:)راض6ة) بمختصر تسم6تها) اإلقتضاء)

كال).

غرض الشركة بإوجاز):)مركز  داء.

 6 رقم) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 

 503 مكتب) خضر  الحسين  شارع 

(- ( اال 1ار) مكاتب  ( عمارة) (5 الطابق)

30000)فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

ب1ط6بي)) ادري�سي  الس6دة  ج1ى 

درهم) (100 بق6مة) حصة  (1.000   :

للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):

ب1ط6بي)) ادري�سي  الس6دة  ج1ى 

 1 زينب) تجزئة  (78 رقم) عن1ا ه)ا))

الدكارات فاس))30000)فاس املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

ب1ط6بي)) ادري�سي  الس6دة  ج1ى 

 1 زينب) تجزئة  (78 رقم) عن1ا ه)ا))

الدكارات فاس))30000)فاس املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

و1 16) (03 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2021)تحت رقم)2695.

1077I
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OUHAMMOU

MHN TRAVAUX
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

OUHAMMOU
 CYM(RABAT(CYM(RABAT،

10120، RABAT(MAROC
MHN TRAVAUX شركة ذات 

مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 
ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي بل1ك ج 
رقم 82 الطابق الثالث دو1ر الح1مر 

ح ي م الرباط - 10120 الرباط 
املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
152495

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (11
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
 MHN (: اإلقتضاء)بمختصر تسم6تها)

.TRAVAUX
أشغال) (: بإوجاز) الشركة  غرض 
االشغال) و  الكهرباء) املاء) الهاتف 

العم1م6ة.
بل1ك ج) (: عن1ان املقر االجتماعي)
82)الطابق الثالث دو1ر الح1مر) رقم)
الرباط) (10120 (- الرباط) م  ي  ح 

املغرب).
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):
حي) الس6د منهي محمد عن1ا ه)ا))
الفردوس رقم)31)تمارة)10120))تمارة)

املغرب).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (
وم1اطن مسيري الشركة:

حي) الس6د منهي محمد عن1ا ه)ا))
الفردوس رقم)31)تمارة)10120))تمارة)

املغرب)
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
و1 16) (03 بتاريخ) ( بالرباط) التجارية 

2021)تحت رقم)115156.
1078I

مكتب محاسبة

OMARI FINANCE
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

حل شركة

مكتب محاسبة
عمارة 41 شقة 2 ز قة عالل بن عبد 
هللا ص.ب 200 الرش6دوة ، 52004، 

الرش6دوة املغرب
OMARI FINANCE شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة)في ط1ر 
التصف6ة)

وعن1ان مقرها اإلجتماعي شارع 
الزرقط1ني ني رقم 29 الرش6دوة - 

52000 الرش6دوة املغرب.
حل شركة

رقم التق66د في السجل التجاري 
.13963

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2021 أبريل) (12 املؤرخ في)
املحدودة) املسؤول6ة  ذات  شركة 
مبلغ رأسمالها) ( (OMARI FINANCE
مقرها) وعن1ان  درهم  (100.000
اإلجتماعي شارع الزرقط1ني ني رقم)
الرش6دوة) (52000 (- الرش6دوة) (29
املغرب  ت6جة ل):)حل مسبق للشركة.
شارع) ب  التصف6ة  مقر  حدد  و 
(- الرش6دوة) (29 رقم) ني  الزرقط1ني 

52000)الرش6دوة املغرب.)
و عين:

الس6د)ة))ول6د))عمري))و عن1ا ه)ا))
تنغير) (45800 تنغير) حي ال1فاء) (216

املغرب كمصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخ1لة  الصالح6ات  على 
و) العق1د  تبل6غ  محل  و  املخابرة 

ال1ثائق املتعلقة بالتصف6ة):)-

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
االبتدائ6ة بالرش6دوة))بتاريخ)03)ماي)

2021)تحت رقم)212/2021.

1079I

مكتب محاسبة

SAHARA RESORT
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

مكتب محاسبة
عمارة 41 شقة 2 ز قة عالل بن عبد 
هللا ص.ب 200 الرش6دوة ، 52004، 

الرش6دوة املغرب
SAHARA RESORT شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة
وعن1ان مقرها اإلجتماعي قصر راس 
الرمل الطاوس الريصاني - 52200 

الريصاني املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

14819
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القا 1ن) (2021 مارس) (12
املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SAHARA RESORT
غرض الشركة بإوجاز):)اإلو1اء.

عن1ان املقر االجتماعي):)قصر راس)
 52200 (- الريصاني) الطاوس  الرمل 

الريصاني املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 200 ( (: الس6د ابراه6م أوت خ1يى)

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
 200 ( (: الس6د محمد أوت خ1يى)

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
 200 ( (: الس6د امبارك أوت خ1يى)

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

 200 ( (: الس6د امحمد أوت خ1يى)

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

 200 ( (: خ1يى) أوت  علي  الس6د 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):

خ1يى) أوت  ابراه6م  الس6د 

رقم) هللا  معطي  تجزئة  عن1ا ه)ا))

 40160 مراكش) املحام6د  (1059

مراكش املغرب.

الس6د محمد أوت خ1يى عن1ا ه)ا))

تجزئة معطي هللا رقم)1059)املحام6د)

مراكش)40160)مراكش املغرب.

خ1يى) أوت  امبارك  الس6د 

رقم) هللا  معطي  تجزئة  عن1ا ه)ا))

 40160 مراكش) املحام6د  (1059

مراكش املغرب.

خ1يى) أوت  امحمد  الس6د 

رقم) هللا  معطي  تجزئة  عن1ا ه)ا))

 40160 مراكش) املحام6د  (1059

مراكش املغرب.

الس6د علي أوت خ1يى عن1ا ه)ا))

تجزئة معطي هللا رقم)1059)املحام6د)

مراكش)40160)مراكش املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

الس6د علي أوت خ1يى عن1ا ه)ا))

تجزئة معطي هللا رقم)1059)املحام6د)

مراكش)40160)مراكش املغرب

الس6د محمد أوت خ1يى عن1ا ه)ا))

تجزئة معطي هللا رقم)1059)املحام6د)

مراكش)40160)مراكش املغرب

خ1يى) أوت  امبارك  الس6د 

رقم) هللا  معطي  تجزئة  عن1ا ه)ا))

 40160 مراكش) املحام6د  (1059

مراكش املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

االبتدائ6ة بالرش6دوة))بتاريخ)04)ماي)

2021)تحت رقم)579.

1080I
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عادل الزم6تة)-)محاسب-

ASSURANCE EL HAMS
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تع6ين مسير جدود للشركة

عادل الزم6تة)-)محاسب-
250 حي االدارسة بل1ك 2 تازة ، 

35000، تازة املغرب
ASSURANCE EL HAMS  شركة 

ذات املسؤول6ة املحدودة
وعن1ان مقرها اإلجتماعي شارع 

محمد الخامس ال1فاء 2 - 35050 
أكن1ل املغرب.

تع6ين مسير جدود للشركة
رقم التق66د في السجل التجاري 

.2037
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تع6ين) تم  (2021 ماي) (04 في) املؤرخ 
مسير جدود للشركة الس6د)ة))ب1زردة)

محمد))كمسير آخر
تبعا لقب1ل استقالة املسير.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
االبتدائ6ة بتازة))بتاريخ)31)ماي)2021 

تحت رقم)296/2021.
1081I

Majorel Morocco

Call insurance
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

إغالق فرع تابع لشركة أجنب6ة

Majorel Morocco
 502BD AL QODS,& 501

 CASABLANCA PARK
 NEARSHORE, SHORE18,
 LES(LOCAUX 5ème(Etage,

 Casablanca، 20000،
Casablanca Maroc

Call insurance «شركة ذات 
املسؤول6ة املحدودة»

 Rue(des :وعن1ان مقرها االجتماعي
 frères(Lumière(ZAC(du(bois

 Rigault(nord  - - Vendin(le(vieil
.France

«إغالق فرع تابع لشركة أجنب6ة»
رقم التق66د في السجل التجاري: -.

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تقرر) (2019 و1ل16ز) (15 في) املؤرخ 

 Call لشركة) تابع  فرع  إغالق 
 Call insurance(تسم6ته(insurance
 1100 في) عن1ا ه  والكائن  (shore
 boulevard( Al( qods( shore14
 plateau( 701( sidi( maarouf( -

20000)الدار الب6ضاء)املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم  (
 04 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)777005.
1082I

مكتب املحاسبة

SAYO MERA 7
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تح1يل املقر االجتماعي للشركة

مكتب املحاسبة
16 ز قة سال السعادة 2 ، 15000، 

الخميسات املغرب
SAYO(MERA 7 شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة
وعن1ان مقرها اإلجتماعي 149 

ودادوة واسم6نة شارع القدس  - 
15000 الخميسات املغرب.

تح1يل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التق66د في السجل التجاري 

.29049
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تح1يل)) ( تم) (2021 ماي) (27 املؤرخ في)
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
«149)ودادوة واسم6نة شارع القدس))
إلى) املغرب») الخميسات  (15000  -
ز قة محمد أمر�سي حي السالم)) (70»

- 15000)الخميسات))املغرب».
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
 03 بتاريخ) ( بالخميسات) االبتدائ6ة 

و1 16)2021)تحت رقم)235.
1083I

BOUDOUR CONSEIL

BAHRAOUI OPTIMIS
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تف1يت حصص

BOUDOUR CONSEIL
 N°105 HAY(NASR(SIDI(ALLAL

 BAHRAOUI ، 15252، SIDI

ALLAL BAHRAOUI MAROC
BAHRAOUI OPTIMIS شركة ذات 

مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 
ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي رقم 296 
حي بام االضافي - 15252 س6دي 

عالل البحراوي املغرب.
تف1يت حصص

رقم التق66د في السجل التجاري 
.521

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2021 أبريل) (26 في) املؤرخ 

املصادقة على):
)ة))سهام ب1خدمي) تف1يت الس6د)
 100 حصة اجتماع6ة من أصل) (50
حصة لفائدة))الس6د))ة))عبد العزيز))

م1ساوي بتاريخ)09)مارس)2021.
)ة))سهام ب1خدمي) تف1يت الس6د)
 100 حصة اجتماع6ة من أصل) (50
م6ل1د) )ة)) الس6د) ( لفائدة) حصة 

د دوجي بتاريخ)09)مارس)2021.
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم  (
ماي) (17 بتاريخ) ( بت6فلت) االبتدائ6ة 

2021)تحت رقم)472.
1084I

SUD EST CONSEIL

SDBTP
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

رفع رأسمال الشركة

SUD EST CONSEIL
 Immeuble(Dahir(B, Apt 16,
 Bd(Hassan(II,  Hay(Hassani ،

40130، Marrakech(maroc
SDBTP شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة
وعن1ان مقرها اإلجتماعي  إقامة 
النخ6ل 4 الرقم 66 الطابق االول 
تامنص1رت  - 40300 مراكش 

املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التق66د في السجل التجاري 
.53695

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
رفع) تم  (2021 ماي) (03 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال 

 10.000» أي من) درهم») (958.000»

عن) درهم») (968.000» إلى) درهم»)
دو1ن) مع  مقاصة  إجراء) ( (: طريق)

الشركة املحددة املقدار و املستحقة.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

و1 16) (03 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2021)تحت رقم)124679.

1085I

COMPTA DAK

NARJANE SAHARA
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

COMPTA DAK

شارع محمد فاضل السماللي 

حي السالم رقم 1308 ، 73000، 

الداخلة املغرب

NARJANE SAHARA شركة ذات 

مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي حي م1الي 
رش6د ز قة تاف1دارت الطابق السفلي 

الرقم 812 - 73000 الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

18443

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (28

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.NARJANE SAHARA

غرض) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

الشركة في املغرب وفي الخارج ه1):)

أعمال ك1ك6ل بالعم1لة للنقل

 قل البضائع لحساب الغير

 قل العاملين لحساب الغير.
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معدات)) أ 1اع  جم6ع  تأجير 
الخاصة بالنقل

وم6ناء) الطريق  على  املساعدة 
املركبات

استيراد املعدات املتعلقة بنشاط)
الشركة

جم6ع العمل6ات التجارية)،)املحل6ة)
والتصدور) واالستيراد  (، والدول6ة)
والت1زيع لجم6ع املنتجات والسلع غير)

املحظ1رة.
وال1ساطة) والت1اصل  التمث6ل 
املنتجات) لجم6ع  واملساعدة 

والخدمات واألنشطة.
تقدوم الخدمات والتجارة.

أعمال متن1عة
االستيراد)/)التصدور

املعامالت) جم6ع  (، وبصفة عامة)
أو) املال6ة  أو  الصناع6ة  أو  التجارية 
املتعلقة بشكل) العقارية  أو  املنق1لة 
مباشر أو غير مباشر بم1ض1ع الشركة)
ثا 1ي) أو  ثا 1ي  أو  مماثل  ب�سيء) أو 

يساهم في تعزيز تنم6تها.
عن1ان املقر االجتماعي):)حي م1الي)
رش6د ز قة تاف1دارت الطابق السفلي)
الرقم)812 - 73000)الداخلة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: سع6د  رجان) الس6د 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):
الس6د سع6د  رجان عن1ا ه)ا))حي)
الرقم) تاف1دارت  ز قة  رش6د  م1الي 

812 73000)الداخلة املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
الس6دة عائشة الدل6مي عن1ا ه)ا))
الشرف)) حي  (165 رقم) (107 بل1ك)

80000)اكادور املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
 03 بتاريخ) ( االبتدائ6ة ب1ادي الدهب)

و1 16)2021)تحت رقم)950/2021.

1086I

GLOFID

LA CENTRALE-TRUCK
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تف1يت حصص

GLOFID

196 شارع السفير بن عائشة الطابق 

الثاني الرقم 4 ، 20300، الدار 

الب6ضاء املغرب

LA CENTRALE-TRUCK شركة 

ذات املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي لطابق 

تحت أر�سي زاوية طريق أوالد زيان و 
 LA(GIRONDE - ز قة الث1رة منطقة

20000 الدارالب6ضاء املغرب.

تف1يت حصص
رقم التق66د في السجل التجاري 

.234341

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2021 ماي) (27 في) املؤرخ 

املصادقة على):

ب1شع6ب)) )ة)) الس6د) تف1يت 

اجتماع6ة من) حصة  (340 ميساوي)

الس6د) ( لفائدة) حصة  (340 أصل)

ماي) (27 نس6م بتاريخ) ( عبدالغني) )ة))

.2021

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم  (

 03 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

و1 16)2021)تحت رقم)781123.

1087I

GLOFID

MOLTO
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تغ6ير نشاط الشركة

GLOFID

196 شارع السفير بن عائشة الطابق 

الثاني الرقم 4 ، 20300، الدار 

الب6ضاء املغرب

MOLTO شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة

وعن1ان مقرها االجتماعي سعدي 

15 شارع الشفشاوني املنطقة 

الصناع6ة - 20000 الدار الب6ضاء 

املغرب.

تغ6ير نشاط الشركة
رقم التق66د في السجل التجاري 

.376359

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تغ6ير) (2021 أبريل) (14 املؤرخ في)

«تاجر أو وس6ط) نشاط الشركة من)

إلى) والتصدور») االستيراد  ومارس 

«تخزين ب6ع وت1زيع منتجات املب6دات)

الح16ية

تصن6ع وت1زيع األجهزة الطب6ة

التجم6ل) مستحضرات  تاجر 

والنظافة الشخص6ة».

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 03 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

و1 16)2021)تحت رقم)781122.

1088I

cabinet(nabil(el(azouzi

BEL RAYANE TRANS
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

cabinet(nabil(el(azouzi

 Rue(jbal(ELAYACHI(IMM 28

 2 ièm 2tage(AGDAL(RABAT ،

10100، RABAT(MAROC

BEL RAYANE TRANS شركة ذات 

مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي 15 شارع 

االبطال شقة 4 اكدال الرباط - 

10090 الرباط املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

152487

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (19

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

 BEL (: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.RAYANE TRANS

أنشطة) (- (: غرض الشركة بإوجاز)

 قل البضائع.

-) قل البضائع لحساب الغير

-)تأجير معدات  قل البضائع)....

15)شارع) عن1ان املقر االجتماعي):)

(- الرباط) اكدال  (4 شقة) االبطال 

10090)الرباط املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: الس6دة ابتسام محسن)

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):

الس6دة ابتسام محسن عن1ا ه)ا))
الذهب6ة) الرمال  تيت1  تجزئة  (5 رقم)

الهره1رة تمارة)12040)تمارة املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

الس6دة ابتسام محسن عن1ا ه)ا))
الذهب6ة) الرمال  تيت1  تجزئة  (5 رقم)

الهره1رة تمارة)12040)تمارة املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

و1 16) (03 بتاريخ) ( بالرباط) التجارية 

2021)تحت رقم)5658.

1089I

مكتب املحاسبة

OULHAJ TRAVAUX
إعالن متعدد القرارات

مكتب املحاسبة

16 ز قة سال السعادة 2 ، 15000، 

الخميسات املغرب

OULHAJ TRAVAUX «شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة»

وعن1ان مقرها االجتماعي: 44 تجزئة 

م1 6ك - 15000 الخميسات املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التق66د في السجل التجاري: 

.28557
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بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
اتخاذ) تم  (2021 ماي) (11 في) املؤرخ 

القرارات التال6ة:)
قرار رقم)1:)الذي ونص على ماولي:)
تف1يت)500)حصة اجتماع6ة من فئة)
مائة درهم للحصة من الس6د أولحاج)
أحمد لفائدة الس6د ل1بات علي كما)
تم  قل املقر االجتماعي للشرة الى حي)
عين الخميس الخميسات وكذا تع6ين)
كمسير) عبداملج6د  شهب1ن  الس6د 
الس6د) استقالة  بعد  للشركة  وح6د 

أولحاج أحمد
وتبعا لذلك تم تعدول مقتض6ات)

النظام األسا�سي التال6ة:)
الذي) السابع:) و  الرابع  رقم  بند 
ونص على ماولي:)العن1ان والحصص

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
 19 بتاريخ) ( بالخميسات) االبتدائ6ة 

ماي)2021)تحت رقم)201.

1090I

FIDUCIAIRE 2006

SOGEMAROC
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
ت1س6ع نشاط الشركة)

FIDUCIAIRE 2006
 LOT AMINE SIDI MAAROUF 52

N ، 20280، Casablanca(Maroc
SOGEMAROC شركة ذات 

مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 
ال1ح6د

وعن1ان مقرها االجتماعي حي 
الرحماني ز قة 27 رقم 86 س6دي 

م1من - 20000 الدارالب6ضاء 
املغرب.

ت1س6ع نشاط الشركة
رقم التق66د في السجل التجاري 

.267951
ال1ح6د) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت) (2021 أبريل) (29 في) املؤرخ 
نشاط) إلى  التال6ة  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):
و جم6ع) البناء) ( االنعاش العقاري)

األعمال املتعلقة بالبناء.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم  (
 03 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

و1 16)2021)تحت رقم)781102.

1091I

AUDEC EXPERTISE

MIMID CONSULTING
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

AUDEC EXPERTISE
 Boulevard(Zerktouni, ,223
 7éme(étage, bur 7, Quartier
 Racine, Casablanca ، 20100،

Casablanca Maroc
MIMID CONSULTING شركة 

ذات مسؤول6ة محدودة ذات 
الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي 18 زاوية 
ب1ل6فارد يعق1ب منص1ر وشارع ابن1 
حب1س ، سكن بغدادي ، طابق 2 ، 
شقة 5 ، ب1س6ج1ر - 20000 الدار 

الب6ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
505081

 04 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 فبراور)
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MIMID CONSULTING
املراجعة) (: غرض الشركة بإوجاز)

واملش1رة.
18)زاوية) (: عن1ان املقر االجتماعي)
ب1ل6فارد يعق1ب منص1ر وشارع ابن1)
(، (2 ،)طابق) ،)سكن بغدادي) حب1س)
الدار) (20000 (- ب1س6ج1ر) (، (5 شقة)

الب6ضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

الس6دة اسماء)بركان):))100)حصة)

بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):

عن1ا ه)ا)) بركان  اسماء) الس6دة 
اإلسماع6ل6ة) (، د) عمارة  (، (12 رقم)

 50000 ( (، شارع الجيش امللكي) (، (1

مكناس املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

عن1ا ه)ا)) بركان  اسماء) الس6دة 
اإلسماع6ل6ة) (، د) عمارة  (، (12 رقم)

 50000 ( (، شارع الجيش امللكي) (، (1

مكناس املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 01 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

و1 16)2021)تحت رقم)-.

1092I

MARO FIDUS

FOOD JRIDA ALIMENT
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

MARO FIDUS

 FB8, Bd(Mohammed(V(Centre

 Ben(Yakhlef - Mohammedia

 FB8, Bd(Mohammed(V(Centre

 Ben(Yakhlef - Mohammedia،

13350، Mohammedia(maroc

FOOD JRIDA ALIMENT شركة 

ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي الراش6دوة 

3 بل1ك «أ»  الرقم 414 العال6ة 

املحمدوة - 28830 املحمدوة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

27029

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 وناور) (03
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
 FOOD(:(اإلقتضاء)بمختصر تسم6تها

.JRIDA ALIMENT
التغدوة) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

العامة.
عن1ان املقر االجتماعي):)الراش6دوة)
العال6ة) (414 الرقم) ( «أ») بل1ك) (3
املحمدوة)-)28830)املحمدوة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: أدريس) الس6د أجريدة 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):
أدريس عن1ا ه)ا)) أجريدة  الس6د 
 414 رقم) «أ») بل1ك) (3 الراش6دوة)

28830)املحمدوة املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
أدريس عن1ا ه)ا)) أجريدة  الس6د 
 414 رقم) «أ») بل1ك) (3 الراش6دوة)

28830)املحمدوة املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
االبتدائ6ة باملحمدوة))بتاريخ)28)وناور)

2021)تحت رقم)209.
1093I

CABINET ASOFI

BEAUTE CLUB PARA
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تغ6ير تسم6ة الشركة

CABINET ASOFI
 5AV DE LA MARCHE VERTE RES
 ASSAFIR(BLOC(B(N°7 TANGER،

90000، TANGER(MAROC
 BEAUTE CLUB PARA
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شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها االجتماعي شارع 

مهتا غندي الطابق االر�سي رقم 6  - 

90000 طنجة املغرب.

تغ6ير تسم6ة الشركة
رقم التق66د في السجل التجاري 

112405

)بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تغ6ير) تم  (2021 ماي) (25 في) املؤرخ 

 BEAUTE CLUB»(تسم6ة الشركة من

 »BEAUTY CLUB PARA»(إلى(«PARA

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

و1 16) (03 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)5191.

1094I

N2M CONSEIL-SARL

FOURKA DENTAL
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

N2M CONSEIL-SARL

 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2

 ETAGE(N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

FOURKA DENTAL شركة ذات 

مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي حي 

عاريض شارع تاويمة عمارة الجزيرة 

الطابق االول رقم 4 - 62000 

الناظ1ر املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

22255

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (07

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.FOURKA DENTAL
مختبر) (- (: غرض الشركة بإوجاز)

صناعة االسنان.
حي) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
عاريض شارع تاويمة عمارة الجزيرة)
الطابق االول رقم)4 - 62000)الناظ1ر)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: اسامة) ف1ركة  الس6د 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):
عن1ا ه)ا)) اسامة  ف1ركة  الس6د 
 34 رقم) (111 حي اوالد م6م1ن ز قة)

62000)الناظ1ر املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
عن1ا ه)ا)) اسامة  ف1ركة  الس6د 
 34 رقم) (111 حي اوالد م6م1ن ز قة)

62000)الناظ1ر املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
ماي) (25 بتاريخ) ( االبتدائ6ة بالناض1ر)

2021)تحت رقم)1057.
1095I

N2M CONSEIL-SARL

 CENTRE BEL- NAKHIL
 DE REEDUCATION ET

REHABILITATION
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تح1يل املقر االجتماعي للشركة

N2M CONSEIL-SARL
 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2
 ETAGE(N 4 ، 62000، NADOR

MAROC
 CENTRE(BEL- NAKHIL
 DE REEDUCATION ET

REHABILITATION شركة ذات 
مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي حي 
اب1عجاجا - 62000 الناظ1ر املغرب.

تح1يل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التق66د في السجل التجاري 

.21963
ال1ح6د) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تح1يل)) ( تم) (2021 ماي) (31 املؤرخ في)
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
الناظ1ر) (62000 (- اب1عجاجا) «حي 
عمارة) اال دلس  «شارع  إلى) املغرب»)
الناظ1ر)) (62000  -  4 رقم)  1فل 

املغرب».
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
االبتدائ6ة بالناض1ر))بتاريخ)01)و1 16)

2021)تحت رقم)1125.
1096I

FOUZMEDIA

HABIB CHIKH SARL AU
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
HABIB CHIKH SARL AU شركة 

ذات مسؤول6ة محدودة ذات 
الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي ال1ئام  
تجزئة ال1ئام الرقم 40 - 14000 

القن6طرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
57627

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القا 1ن) (2020 دجنبر) (01
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
 HABIB(:(اإلقتضاء)بمختصر تسم6تها

.CHIKH SARL AU

استغالل) (: غرض الشركة بإوجاز)
مقهى.

ال1ئام)) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
 14000  -  40 الرقم) ال1ئام  تجزئة 

القن6طرة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):
الش6خ) بن  عبدالحق  الس6د 
 8 إقامة) رقراق  أبي  شارع  عن1ا ه)ا))

رقم)6)---)سال الجدودة املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
الش6خ) بن  عبدالحق  الس6د 
 8 إقامة) رقراق  أبي  شارع  عن1ا ه)ا))

رقم)6)---)سال الجدودة املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
 08 بتاريخ) ( بالقن6طرة) االبتدائ6ة 

دجنبر)2020)تحت رقم)-.

1097I

FIDUCIAIRE BAMMOU

HNK INVEST
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BAMMOU
 Residence(Minate(Allah

 36, Angle(Rue(Loubnane(et
 Mustapha(Rifai(N04 ، 14000،

KENITRA Maroc
HNK INVEST شركة ذات 

مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 
ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي زاوية شارع 
 LA   االستقالل و ز قة املر�سى اقامة
PERLA مكتب رقم 08 - 14000 

القن6طرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
60461
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في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (02

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

 HNK (: بمختصر تسم6تها) اإلقتضاء)

.INVEST

غرض الشركة بإوجاز):)مقاولة في)

االشغات املختلفة و البناء

ب6ع م1اد البناء)بنصف الجملة

الستشارات االدارية.

زاوية) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 

شارع االستقالل و ز قة املر�سى اقامة)))

 14000 - 08 LA PERLA)مكتب رقم)

القن6طرة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: الس6د عادل هل حمنا)

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):

الس6د عادل هل حمنا عن1ا ه)ا))

53)ز قة ابن ابي زرع شقة)3 14000 

القن6طرة املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

الس6د عادل هل حمنا عن1ا ه)ا))

53)ز قة ابن ابي زرع شقة)3 14000 

القن6طرة املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

05)ماي) االبتدائ6ة بالقن6طرة))بتاريخ)

2021)تحت رقم)-.

1098I

ALIAS BLUE SARL

ALIAS BLUE
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تح1يل املقر االجتماعي للشركة

ALIAS BLUE SARL
مكتب رقم 233 تكن1بارك طريق 
 CT 1029 ، الن1اصر زاوية 114 و

20000، الدار الب6ضاء املغرب
ALIAS BLUE شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة
وعن1ان مقرها اإلجتماعي مكتب 

رقم 233 تكن1بارك طريق الن1اصر 
 CT 1029 ، 20000، - زاوية 114 و

20000 الدار الب6ضاء املغرب.
تح1يل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التق66د في السجل التجاري 
.435871

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)19)فبراور)2021)تم))تح1يل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
طريق) تكن1بارك  (233 رقم) «مكتب 
 CT( 1029( ، و) (114 زاوية) الن1اصر 
الب6ضاء) الدار  (20000،( -( 20000
املغرب»)إلى)«26)شارع مرس السلطان)
شقة)3)الطابق االول)-)20000)الدار)

الب6ضاء))املغرب».
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
 03 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

و1 16)2021)تحت رقم)781132.
1099I

ALIAS BLUE SARL

ALIAS BLUE
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تف1يت حصص

ALIAS BLUE SARL
مكتب رقم 233 تكن1بارك طريق 
 CT 1029 ، الن1اصر زاوية 114 و

20000، الدار الب6ضاء املغرب
ALIAS BLUE شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة
وعن1ان مقرها اإلجتماعي مكتب 

رقم 233 تكن1بارك طريق الن1اصر 
 CT 1029 ، 20000، - زاوية 114 و

20000 الدار الب6ضاء املغرب.
تف1يت حصص

رقم التق66د في السجل التجاري 
.435871

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2021 فبراور) (19 في) املؤرخ 

املصادقة على):
تف1يت الس6د))ة))حم1 اوتاب6حت)
500)حصة اجتماع6ة من أصل)500 
عبد هللا)) )ة)) الس6د) ( لفائدة) حصة 

العربي بتاريخ)19)فبراور)2021.
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم  (
 03 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

و1 16)2021)تحت رقم)781132.
1100I

adhoc(batim

LACHHAB IMMO
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

LACHHAB IMMO
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة
LACHHAB IMMO

وعن1ان مقرها االجتماعي ب: حي 
القدس، تجزئة الن1ر ز قة 7 رقم 

70 س6دي البر 1�سي الدار الب6ضاء 
املغرب.

رقم التق66د في السجل التجاري: 
488045

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 وناور) (21
املسؤول6ة) ذات  لشركة  األساس 

املحدودة.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
تسم6تها:) بمختصر  االقتضاء)

LACHHAB IMMO
غرض الشركة):)اإلنعاش العقاري)

و ب6ع و شراء)م1اد البناء)و النقل.
حي) االجتماعي:) املقر  عن1ان 
رقم) (7 ز قة) الن1ر  تجزئة  القدس،)
70)س6دي البر 1�سي الدار الب6ضاء-)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنـة.
الشركة:) رأسمال  مبلغ 
100.000,00)درهم مقسمة كالتالـي:

الس6د لشهب أحمد):)430  (-
حصة ق6مة)100)درهم للحصة.

 570 (: الس6د لشهب عبد اإلله)  -
حصة ق6مة)100)درهم للحصة.

و) العائل6ة  و  الشخص6ة  األسماء)
صفات و م1اطن الشركاء:

أحمد) لشهب  الس6د  (-
 70 رقم) (7 تجزئة الن1ر ز قة) عن1ا ه:)

البر 1�سي الب6ضاء.
اإلله) عبد  لشهب  الس6د  (-

عن1ا ه:)دوار لقدادرة الن1اصر.
و) العائل6ة  و  الشخص6ة  األسماء)

م1اطن مسيري الشركة:
أحمد) لشهب  الس6د  (-
 70 رقم) (7 تجزئة الن1ر ز قة) عن1ا ه:)

البر 1�سي الب6ضاء.
اإلله) عبد  لشهب  الس6د  (-

عن1ا ه:)دوار لقدادرة الن1اصر.
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
 03 بتاريخ) الب6ضاء) بالدار  التجارية 

فبراور تحت رقم:)763852

1101I

CONSSEIL FISCAL REMALI

ا.ح.د.ن
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
رفع رأسمال الشركة

CONSSEIL FISCAL REMALI
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
ا.ح.د.ن شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي عمارة 
جيهان بس الطابق 10 حي السالم 

2درب س6دي سع6د مكناس - 
50000 مكناس املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التق66د في السجل التجاري 

.31897
ال1ح6د) الشريك  قرار  بمقت�سى 
رفع) تم  (2021 ماي) (21 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال 
من) أي  درهم») (7.000.000»
«2.500.000)درهم»)إلى)«9.500.000 
تقدوم حصص) ( (: عن طريق) درهم»)

 قدوة أو ع6ن6ة.
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باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (21 بتاريخ) ( بمكناس) التجارية 

2021)تحت رقم)2495.

1102I

CABINET FUDICIAIRE OUADOUD AHMED

EMO PIERRE (SARL( A.U
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
قفل التصف6ة

 CABINET FUDICIAIRE

OUADOUD AHMED

 N° 214 LOT(AIN(AGHBAL

 AHADAF ، 53100، AZROU

MAROC

EMO(PIERRE (SARL( A.U شركة 

ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي : رقم 123 

حي رقم 1 س6دي راشد الصباب - 

53100 ازرو املغرب.

قفل التصف6ة

رقم التق66د في السجل التجاري : 

.971

ال1ح6د) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر حل) (2021 ماي) (31 في) املؤرخ 

شركة) (EMO PIERRE (SARL( A.U

ذات مسؤول6ة محدودة ذات الشريك)

 100.000 رأسمالها) مبلغ  ال1ح6د 

درهم وعن1ان مقرها اإلجتماعي رقم)

123)حي رقم)1)س6دي راشد الصباب)

لق1ة) املغرب  ت6جة  ازرو  (53100  -

تس6ير) القدرة على  و عدم  املنافسة 

الشركة.

و عين:

و) ازردى  ( محمد) الس6د)ة))

عن1ا ه)ا))رقم)123)حي رقم)1)س6دي)

املغرب) ازرو  (53100 الصباب) راشد 

كمصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمع6ة الختام6ة)

 123 وفي رقم) (2021 ماي) (31 بتاريخ)

(- الصباب) راشد  س6دي  (1 رقم) حي 

53100)ازرو املغرب.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
و1 16) (03 بتاريخ) ( بازرو) االبتدائ6ة 

2021)تحت رقم)38.

1103I

EUROPE AUDIT

PROXILOC SARL
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

EUROPE AUDIT
املكتب 1، الطابق االول رقم668   
تجزئة املسار طريق أسفي، 40110، 

مراكش املغرب
PROXILOC SARL شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة
وعن1ان مقرها اإلجتماعي املكتب 

1، الطابق التاني رقم 1766 تجزئة 
العزوزية 40170 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

114901/6050
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (12
املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PROXILOC SARL
الق6ام) (: بإوجاز) الشركة  غرض 
أو) عقارات  وب6ع  شراء) بعمل6ات 

معامالت عقارية أخرى.
املكتب) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
تجزئة) (1766 الطابق التاني رقم) (،1

العزوزية)40170)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 500 ( (: الس6د عبدالعزيز العربي)

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
الس6د خالد العربي):))500)حصة)

بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-
وصفات وم1اطن الشركاء):

العربي) عبدالعزيز  الس6د 
 161 رق1) ل1ازيس  تجزئة  عن1ا ه)ا))

اإلزدهار)40100)مراكش املغرب.
عن1ا ه)ا)) العربي  خالد  الس6د 
 25 رقم) (3 ز قة) م6امر  تجزئة 
الب6ضاء) الدار  (20150 كال6ف1ر 6ا)

املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
العربي) عبدالعزيز  الس6د 
 161 رق1) ل1ازيس  تجزئة  عن1ا ه)ا))

اإلزدهار)40100)مراكش املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
ماي) (18 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2021)تحت رقم)124080.
1104I

EUROPE AUDIT

OULA INVEST SARL AU
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

EUROPE AUDIT
املكتب 1، الطابق االول رقم668   
تجزئة املسار طريق أسفي، 40110، 

مراكش املغرب
OULA INVEST SARL AU شركة 

ذات مسؤول6ة محدودة ذات 
الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي املكتب 
2، الطابق التاني رقم 1766 تجزئة 

العزوزية 40170 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
114909/6055

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (14
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
 OULA(:(اإلقتضاء)بمختصر تسم6تها

.INVEST SARL AU
الق6ام) (: بإوجاز) الشركة  غرض 
أو) عقارات  وب6ع  شراء) بعمل6ات 

معامالت عقارية أخرى.
املكتب) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
تجزئة) (1766 الطابق التاني رقم) (،2

العزوزية)40170)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: العربي) ابراه6م  الس6د 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):
العربي عن1ا ه)ا)) ابراه6م  الس6د 
االزدهار) (161 رقم) ال1ازيس  تجزئة 

40100)مراكش املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
العربي) عبدالعزيز  الس6د 
 161 رق1) ل1ازيس  تجزئة  عن1ا ه)ا))

اإلزدهار)40100)مراكش املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
ماي) (18 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2021)تحت رقم)124085.

1105I

 CABINET DE GESTION ET RÉVISION

COMPTABLE

We Trust Social
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

 CABINET DE GESTION ET
RÉVISION COMPTABLE
 IMM(GHA 6ème(étage,

 bureau(n°43 centrak(park
 Mohammedia ، 28810،

Mohammedia(maroc
We Trust Social  شركة ذات 

مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 
ال1ح6د
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 IMM وعن1ان مقرها اإلجتماعي
 GH-A, 6ème(étage(Bureau(n°43,
 central(Parc-  Mohammedia -

28810 املحمدوة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
28227

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 و1 16) (04
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
 We (: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

. Trust Social
مقدم1) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

الخدمات الرقم6ة
العمل6ات) جم6ع  تنف6ذ  ومكنها 
املت1افقة أو التي تتعلق بهذا الغرض))

وعلى وجه الخص1ص:
-)التس1يق الرقمي وإدارة وتشغ6ل)
والبرمجة) اإل تر ت  عبر  الب6ع  م1اقع 

والتحل6ل وتصم6م الكمب16تر)؛
ه1) للشركة  الحصري  الغرض  (-
بها) خاصة  إعال 6ة  أنشطة  تنف6ذ 
اإلعالن) ووكاالت  اإلعالن  لشبكات 
ومقدمي خدمات اإلعالن) وال1سطاء)

الرقمي.
(، ( (، معاملة) وأي  نشاط  أي  (-
وبشكل عام))أي إجراء)يهدف)،)بشكل)
مباشر أو غير مباشر)،)أو يعتبر ذا صلة)
املذك1ر) الشركة  هدف  لتحق6ق  (،

أعاله.
تنف6ذ أنشطة في ت1فير خدمات) (-
اإلعال ات) وتمث6ل  (، اإلعالن)
شبكة) على  واإلعالن  (، واستغاللها)
(، اإلعال ات) ومب6عات  (، اإل تر ت)
وتس1يق) (، اإل تر ت) عبر  والتس1يق 
األداء)،)والتس1يق التابع)،)والتس1يق)
والتجارة) (، اإللكتروني) البرود  عبر 
بما في ذلك أي نشاط) (، اإللكترو 6ة)
وأي تقن6ة للترويج) (، إعالن عن ُبعد)

لها أو تط1ير.

شبكات) خالل  من  الب6ا ات  ب6ع 
االتصاالت) شبكات  على  الب6ا ات 
املحم1لة) الكمب16تر  وأجهزة  (،
وغيرها من أجهزة محت1ى ال1سائط)
إدارة الخادم) ؛) املتعددة اإللكترو 6ة)
البرمج6ات) وتس1يق  وتط1ير  إدارة 
؛) واالتصاالت) املعل1مات  وتقن6ات 
واإلعال 6ة) التجارية  األنشطة  إدارة 

والتس1يق6ة على اإل تر ت)؛.
 IMM (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
 GH-A, 6ème étage Bureau n°43,
 central( Parc-( ( Mohammedia( -

28810)املحمدوة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: عزوني) حمزة  الس6د 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):
عن1ا ه)ا)) عزوني  حمزة  الس6د 
عمارة د)4)رقم)1)حي زازا فاس)30000 

فاس املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
عن1ا ه)ا)) عزوني  حمزة  الس6د 
عمارة د)4)رقم)1)حي زازا فاس)30000 

فاس املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
االبتدائ6ة باملحمدوة))بتاريخ)01)و1 16)

2021)تحت رقم)1285.

1106I

 F2Z CONSEIL JURIDIQUE FISCAL ET

COMPTABLE SARL

JUST4S
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

 F2Z CONSEIL JURIDIQUE
FISCAL ET COMPTABLE SARL

 N 2 RUE(ABOU(HASSAN
 ALACHAARI 5EME(ETAGE(BD
 ANFA ، 20070، CASABLANCA

MAROC

JUST4S شركة ذات املسؤول6ة 
املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي تجزئة 13 
تجزئة اال صاري رقم 13 دار ب1عزة - 

27223 الدار الب6ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

504619
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (17
املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.JUST4S
مخبزة) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

حل1يات ومم1ن حفالت.
عن1ان املقر االجتماعي):)تجزئة)13 
تجزئة اال صاري رقم)13)دار ب1عزة)-)

27223)الدار الب6ضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 500 ( (: ( الس6دة عمراوي سل6مة)

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
 500 ( (: ( ال16سفي) ا يس  الس6د 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):
الس6دة عمراوي سل6مة))عن1ا ه)ا))
الذئاب) عين  (2223 ري1 شقة) اقامة 

20180)الدار الب6ضاء)املغرب.
الس6د ا يس ال16سفي))عن1ا ه)ا))
شقة) (2 طابق) حسن  اب1  ز قة  (77
الب6ضاء) الدار  (2330 املعاريف) (2

املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
الس6دة عمراوي سل6مة))عن1ا ه)ا))
الذئاب) عين  (2223 ري1 شقة) اقامة 

20180)الدار الب6ضاء)املغرب.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 28 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)780304.

1107I

ALFACHIMIE - SARL

ALFACHIMIE-SARL

شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تح1يل املقر االجتماعي للشركة

(.ALFACHIMIE(–(S.A.R.L(

الفاشمي

رقم السجل التجاري الدار الب6ضاء  

41285

 قل مقر الشركة وتحبين القا 1ن 

االسا�سى للشركة

بم1جب محضر الجمع العام غير)

العادي املؤرخ في)01)أكت1بر)2020 

الفاشمى) شركة  في  الشركاء) قرر 

محدودة املسؤول6ة-) ( ش.م.م شركة)

رأسمالها

الكائن) (– درهم) (20.000.000

الب6ضاء) بالدار  االجتماعي  مقرها 

الجدود) –الحي  معروف) س6دي  (–

لألعمال-)هضبة)2)–)الطابق الرابع)–)

رقم ب-)عمارة ل1مات6ن16ن

)ماولى)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

س6دي) من  الشركة  مقر  -) قل 

لألعمال-) الجدود  –الحي  معروف)

رقم) (– الرابع) الطابق  (– (2 هضبة)

الئ ب1سك1رة) ( عمارة ل1مات6ن16ن) ب-)

تجزئة) (– باغك) ب1سك1رة  تجزئة  (–

19)–املدونة الخضراء))))))))))))-)تح6ين)

القا 1ن األسا�سي للشركة

تم ا جاز اإلوداع القا 1ني بكتابة)

بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 

في) (758005 رقم) تحت  الب6ضاء)

17/12/2020
عن م1جز وب6ان

اإلدارة املسيرة

1108I
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 Cabinet(d’audit(,(comptabilité(et(conseils

juridiques

NT JAMALE
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

 Cabinet(d›audit , comptabilité(et

conseils(juridiques

شارع محمد الخامس إقامة ال6مني 

الدور االول شقة 3 وجدة ، 60000، 

وجدة املغرب

NT JAMALE  شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي الحي 

الحسني ز قة 129 رقم 3 - 60000 

وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

37333

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (26

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

 NT (: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

. JAMALE

ب6ع) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

بالجملة مل1اد املعل1مات6ة.

الحي) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
 60000  -  3 رقم) (129 الحسني ز قة)

وجدة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: البكاي) مريمي  الس6د 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):

عن1ا ه)ا)) البكاي  مريمي  الس6د 
 3 رقم) (129 ز قة) الحسني  الحي 

60000)وجدة املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

عن1ا ه)ا)) البكاي  مريمي  الس6د 
 3 رقم) (129 ز قة) الحسني  الحي 

60000)وجدة املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (17 بتاريخ) ( ب1جدة) التجارية 

2021)تحت رقم)1795.

1109I

FUTURASCO FIDUCIAIRE

 STE EL.T.IM L'ELECTRICITE
 TECHNOLOGIE ET
IMMOBILIER SARL

شركة ذات املسؤول6ة املحدودة
تح1يل املقر االجتماعي للشركة

FUTURASCO FIDUCIAIRE

343 شارع محمد الخامس رقم 5 

الطابق الثالث  بني مالل ، 23000، 

بني مالل املغرب

 STE EL.T.IM L›ELECTRICITE

 TECHNOLOGIE ET

IMMOBILIER SARL  شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي الحي 

االداري تجزئة عثمان شقة رقم 02 ، 

إقامة وئام، مكتب رقم 02، الطابق 

األول ، بني مالل  - 23000 بني مالل  

املغرب .

تح1يل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التق66د في السجل التجاري 

.9893

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)06)أبريل)2021)تم))تح1يل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

شقة) عثمان  تجزئة  االداري  «الحي 
رقم)02)،)إقامة وئام،)مكتب رقم)02،)

الطابق األول)،)بني مالل))-)23000)بني)
«رياض السالم،) إلى) (» املغرب) ( مالل)
بل1ك)22،)رقم)108،)الطابق األر�سي)

بني مالل))-)23000)بني مالل)))املغرب).

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

07)ماي) )بتاريخ) االبتدائ6ة ببني مالل)

2021)تحت رقم)534.

1110I

nabiq(mohammed

JADKA
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

nabiq(mohammed

 hay(elwafa(bloc 1 n 61 ، 23000،

beni mellal MAROC

JADKA شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

العثما 6ة الحي االداري الطابق 

الثالت  - 23000 بني مالل املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

11587

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (31

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.JADKA

منعش) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

عقاري.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 

الطابق) االداري  الحي  العثما 6ة 

الثالت))-)23000)بني مالل املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: الحسن) الس6د مكريم 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):

عن1ا ه)ا)) الحسن  مكريم  الس6د 
تجزئة ال6اسمين)3)رقم)5 23000)بني)

مالل املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

عن1ا ه)ا)) الحسن  مكريم  الس6د 
تجزئة ال6اسمين)3)رقم)5 23000)بني)

مالل املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

االبتدائ6ة ببني مالل))بتاريخ)04)و1 16)

2021)تحت رقم)633.

1111I

BEST COMPTA SARL

EPOXY NORD
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

حل شركة

BEST COMPTA SARL

 AV DES FAR RESIDENCE

 IMANE 4° ETAGE(N° 7 ، 93000،

TETOUAN MAROC

EPOXY NORD شركة ذات 
املسؤول6ة املحدودة)في ط1ر 

التصف6ة)

وعن1ان مقرها اإلجتماعي شارع 

أحمد البقال ز قة 6 رقم 3 تط1ان 

تط1ان 93000 تط1ان املغرب.

حل شركة
رقم التق66د في السجل التجاري 

.22207

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) (2021 ماي) (24 في) املؤرخ 

املحدودة) املسؤول6ة  ذات  شركة 

رأسمالها) مبلغ  ( (EPOXY NORD

مقرها) وعن1ان  درهم  (100.000

اإلجتماعي شارع أحمد البقال ز قة)6 
رقم)3)تط1ان تط1ان)93000)تط1ان)

املغرب  ت6جة ل):)س1ء)التسير-حالة))

ال1بائ6ة ك1ف6د)19.

التصف6ة ب طاب1لة) و حدد مقر 
دور الشهداء)رقم)114)تط1ان تط1ان)

93000)تط1ان املغرب.)
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و عين:

و) ب1ستيتة  ( أحمد) الس6د)ة))

عن1ا ه)ا))شارع أحمد البقال ز قة)6 
رقم)3)تط1ان)93000)تط1ان املغرب)

كمصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخ1لة  الصالح6ات  على 

و) العق1د  تبل6غ  محل  و  املخابرة 

ال1ثائق املتعلقة بالتصف6ة):)-

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (26 بتاريخ) ( بتط1ان) االبتدائ6ة 

2021)تحت رقم)1194.

1112I

socomif sarl

BLUSH
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

socomif sarl
ز قة محمد الحصالي عمارة 35 شقة 

رقم 2 ، 14005، القن6طرة املغرب

BLUSH شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي 161 شارع 

إمام علي إقامة فرح مكتب رقم 02 

القن6طرة  - 14000 القن6طرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

60845

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (31

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BLUSH

عناوة) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

بالجمال.

عن1ان املقر االجتماعي):)161)شارع)

 02 إمام علي إقامة فرح مكتب رقم)

القن6طرة))-)14000)القن6طرة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: الس6دة مروى ب1كس6م)

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

 1000 (: الس6دة مروى ب1كس6م) (

حصة بق6مة)100)درهم.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وصفات وم1اطن الشركاء):

الس6دة مروى ب1كس6م عن1ا ه)ا))

سال)11111)سال املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

الس6دة مروى ب1كس6م عن1ا ه)ا))

سال)1111)سال املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

االبتدائ6ة بالقن6طرة))بتاريخ)02)و1 16)

2021)تحت رقم)82819.

1113I

sofoget

HEAVY TRANS
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri

 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc

HEAVY TRANS شركة ذات 

مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي  طنجة  

nrea     مركز  183ولي العهد  محل 

13 - -------  طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

116977

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (27

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

 HEAVY(:(اإلقتضاء)بمختصر تسم6تها

.TRANS

:) قل) بإوجاز) الشركة  غرض 

البضائع.

طنجة)) ( (: االجتماعي) املقر  عن1ان 

183ولي العهد))محل) ( ))مركز) ( ( (nrea

13)-)-------))طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

الس6د))ط1ماس باست6ان كل6نف6لد)

درهم) (100 بق6مة) حصة  (1.000   :

للحصة).

الس6د))ط1ماس باست6ان كل6نف6لد)

: 1000)بق6مة)100)درهم.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وصفات وم1اطن الشركاء):

الس6د))ط1ماس باست6ان كل6نف6لد)

طنجة) ( (--------- طنجة) ( عن1ا ه)ا))

املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

الس6دة))حفصة معنين1 عن1ا ه)ا)))

طنجة)----------))طنجة املغرب

الس6د))ط1ماس باست6ان كل6نف6لد)

طنجة) ( (------- طنجة) ( عن1ا ه)ا))

املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

و1 16) (03 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)-.

1114I

ADVALORIS 

SOCIETE AIT BELLA
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

ADVALORIS
 IMM(COLLABORATION 3ETG 9
 SIDI MAAROUF CASABLANCA

 N ، 22000، CASABLANCA
MAROC

SOCIETE AIT BELLA شركة ذات 
مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د
وعن1ان مقرها اإلجتماعي 10 شارع 

الحرية ، الطابق الثالث ، شقة 
5 ، الدارالب6ضاء-أ فا - 20000 

الدارالب6ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
505611

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (24
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOCIETE AIT BELLA
-تس1يق) (: بإوجاز) الشركة  غرض 
الحل1يات) ول1ازم  منتجات  جم6ع 

والش1ك1التة.
-)الت1زيع ب1سائله الخاصة أو بأي)
وس6لة أخرى لجم6ع منتجات ول1ازم)

الحل1يات ومصنع ش1ك1التة؛)
والب6ع واإل تاج والتعبئة) -الشراء)
جم6ع) في  عام  بشكل  واملتاجرة 
،السلع) املصنعة) أو  الخام  املنتجات 

واألغذوة وامل1اد..
10)شارع) عن1ان املقر االجتماعي):)
شقة) (، الثالث) الطابق  (، الحرية)
 20000 (- الدارالب6ضاء-أ فا) (، (5

الدارالب6ضاء)املغرب.
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أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: الس6د العربي اوت بال)
حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-
وصفات وم1اطن الشركاء):

اوت بال عن1ا ه)ا))) العربي  الس6د 
رقم) (89 ز قة) (4 شطر) (2 السالم)
 20000 الب6ضاء) لغالم  اهل  (79

الدارالب6ضاء)املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
اوت بال عن1ا ه)ا)) العربي  الس6د 
رقم) (89 ز قة) (4 شطر) (2 السالم)
 20000 الب6ضاء) لغالم  اهل  (79

الدارالب6ضاء)املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
 04 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

و1 16)2021)تحت رقم)781226.
1115I

محمدامل6م1ني

SELENPRO
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

محمدامل6م1ني
53 حي شه6د معطي الغزواني 

الزاودوة طنجة ، 90000، طنجة 
املغرب

SELENPRO شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د

 LOCAL وعن1ان مقرها اإلجتماعي
N°13 CENTRE(NREA(REZ-

 DE-CHAUSSEE 183 AVENUE
 PRINCE HERITIER TANGER

90000 TANGER(MAROC
تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
117099

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (20
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 
باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SELENPRO
 LA (: بإوجاز) الشركة  غرض 

.PROMOTION IMMOBILIÈRE
 LOCAL (: عن1ان املقر االجتماعي)
N°13 CENTRE NREA REZ-

 DE-CHAUSSEE 183 AVENUE
 PRINCE HERITIER TANGER

.90000 TANGER MAROC
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
  CHAKIB EL SAMMAK الس6د)
درهم) (100 بق6مة) حصة  (:  1.000

للحصة).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):
  CHAKIB EL SAMMAK الس6د)
 AV( Haroun( Rachid عن1ا ه)ا))
 Rue Abou EL Atahia N°26 ET 2
 TETOUAN  93000    Tétouan

.MAROC
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
  CHAKIB EL SAMMAK الس6د)
 AV( Haroun( Rachid عن1ا ه)ا))
 Rue Abou EL Atahia N°26 ET 2
 TETOUAN  93000    Tétouan

MAROC
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
و1 16) (03 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)5230.
1116I

 CABINET DE GESTION ET RÉVISION

COMPTABLE

MAISON NAYABELLE
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

 CABINET DE GESTION ET
RÉVISION COMPTABLE
 IMM(GHA 6ème(étage,

 bureau(n°43 centrak(park
 Mohammedia ، 28810،

Mohammedia(maroc
MAISON NAYABELLE شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة
وعن1ان مقرها اإلجتماعي عمارة 

B  الطابق األر�سي رقم 7 ، سنترال 
بارك - املحمدوة - 28810 املحمدوة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

28235
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (20
املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MAISON NAYABELLE
الغرض) (: بإوجاز) الشركة  غرض 
الخارج) وفي  املغرب  في  ( الشركة) من 
أو  6ابة عن) باألصالة عن  فسها  (،

أطراف ثالثة ه1:
وتجارة) الص6دل6ة  شبه  ( (-
العط1ر) وتس1يق  والشراء) ,الب6ع 
واملنتجات) التجم6ل  ومستحضرات 
شبه الطب6ة وجم6ع املنتجات املماثلة)

األخرى)؛
واستيراد) وب6ع  وتس1يق  ت1زيع  (-
وتصدور جم6ع املنتجات الصح6ة)،)وال)
واألجهزة) (، املكمالت الغذائ6ة) س6ما:)
التجم6ل) ومستحضرات  (، الطب6ة)
(، الشخص6ة) النظافة  ومنتجات 
والك1اشف لالستخدام التشخ6�سي)
(، الح16ية) واملب6دات  (، املختبر) في 
واملنتجات املعدة لص6ا ة العدسات)
والصح6ة) استخدامها  أو  الالصقة 
(، والك6م6ائ6ة) (، وشبه الص6دال 6ة) (،
والعط1ر) (، ،)واألعشاب) والب16ل1ج6ة)
(، وامل1اد) (، الطبي) شبه  والطب  (،

واملعدات)،)وبصفة عامة أي وس6لة)،)

جم6ع املنتجات املشتقة منها)؛

والب6ع محل6ًا والستيراد) الشراء) (-

الص6دال 6ة) شبه  األدوية  جم6ع 

الطب6ة) وشبه  الطب6ة  واملعدات 

والتمث6ل) والتصدور  والجراح6ة 

والخدمات) الت1زيع  ؛) والترويج)

بالجملة.) صف) والب6ع  الل1جست6ة 

جملة وتفاص6ل جم6ع املنتجات شبه)

الص6دال 6ة واملعدات الطب6ة وشبه)

الطب6ة والجراح6ة)؛

العالمات) وتمث6ل  استخدام  (-

االختراع) وبراءات  التجارية 

والتراخ6ص ال1طن6ة أو الدول6ة)؛.

عمارة) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 

سنترال) (، (7 الطابق األر�سي رقم) ( (B

املحمدوة) (28810 (- املحمدوة) (- بارك)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

الس6دة  ادوة امل1مني):))500)حصة)

بق6مة)100)درهم للحصة).

الس6د حك6م الت1مي):))500)حصة)

بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):

عن1ا ه)ا)) امل1مني  الس6دة  ادوة 
الدار) األلفة  (137 رقم) (13 ز قة)

 Casablanca  22000 الب6ضاء)

املغرب.

عن1ا ه)ا)) الت1مي  الس6دة حك6م 
شارع مراكش ز قة)1)رقم)15)تط1ان)

93000))تط1ان املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

عن1ا ه)ا)) امل1مني  الس6دة  ادوة 
الدار) األلفة  (137 رقم) (13 ز قة)

الب6ضاء) الدار  (22000 الب6ضاء)

املغرب

عن1ا ه)ا)) الت1مي  حك6م  الس6د 
شارع مراكش ز قة)1)رقم)15)تط1ان)

93000))تط1ان))تط1ان.
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باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
االبتدائ6ة باملحمدوة))بتاريخ)01)و1 16)

2021)تحت رقم)1289.

1117I

 Cabinet(d’audit(,(comptabilité(et(conseils

juridiques

 TRANSPORT TOP ORIENTS
STTO

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 
الشريك ال1ح6د

تأسيس شركة

 Cabinet(d›audit , comptabilité(et
conseils(juridiques

شارع محمد الخامس إقامة ال6مني 
الدور االول شقة 3 وجدة ، 60000، 

وجدة املغرب
 TRANSPORT TOP ORIENTS

STTO شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د
وعن1ان مقرها اإلجتماعي حي 

ال1حدة طريق تازة ز قة القمر وجدة  
- 60000 وجدة  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
37377

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (13
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)
 TRANSPORT TOP ORIENTS

.STTO
غرض الشركة بإوجاز):) قل األالت)
حي) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
ال1حدة طريق تازة ز قة القمر وجدة))

- 60000)وجدة))املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

الس6د سل6مان العالمي)):))1.000 
حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-
وصفات وم1اطن الشركاء):

الس6د سل6مان العالمي))عن1ا ه)ا))
تجزئة السالمة بنعدي الز قة اس)16 

رقم)12 60000)وجدة املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
الس6د سل6مان العالمي))عن1ا ه)ا))
تجزئة السالمة بنعدي الز قة اس)16 

رقم)12 60000)وجدة املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
التجارية ب1جدة))بتاريخ)-)تحت رقم)-.
1118I

PREMIUM FINANCE

 KHALDOUN EL MEHDI
(PESCARA PIZZERIA-

)CREMERIE EL MASMOUDI
عقد تس6ير حر ألصل تجاري))األشخاص)

املعن1ي1ن)
عقد تس6ير حر ألصل تجاري

 KHALDOUN EL MEHDI
 (PESCARA PIZZERIA-CREMERIE

(EL MASMOUDI
بمقت�سى))عقد عرفي مؤرخ قي)02 
 KHALDOUN أعطى) (2020 دجنبر)
بالسجل) املسجل  (EL MEHDI
التجاري)101958)باملحكمة التجارية)
لألصل) الحر  التس6ير  حق  بمراكش 
تاركة) رياض  (4 ب) الكائن  التجاري 
مراكش املغرب) (40000 (- مصم1دي)
سنة) (3 ملدة) (SAY CHEESE لفائدة)
و تنتهي) (2021 و1 16) (01 تبتدئ من)
2024)مقابل مبلغ شهري) 31)ماي) في)

ق6مته)10.000)درهم.
1119I

BELGAZI ALI

 ETS MAROCAIN DU
CUIVRE BENAYAD

شركة ذات املسؤول6ة املحدودة
وفاة شريك

BELGAZI ALI
شارع امير م1الي عبد هللا رقم 33 
- طبق 1 - رقم املكتب 16 طنجة، 

90000، طنجة املغرب
 ETS MAROCAIN DU CUIVRE
BENAYAD  شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة
وعن1ان مقرها اإلجتماعي 2 ز قة ابن 

ت1مات - 90000 طنجة املغرب.
وفاة شريك

رقم التق66د في السجل التجاري 
.66183

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)02)و1 16)2021)تم اإلعالم)
ب1فاة الشريك محمد بن ع6اد و ت1زيع)
لرسم) (

ً
تبعا ال1رثة  على  حصصه 

 2015 شتنبر) (30 في) املؤرخ  اإلراثة 
بالشكل األتي):

 67 ( (، ( فطمة ب1ح1ت) الس6د)ة))
حصة).

 79 ( (، ( خالد بن ع6اد) الس6د)ة))
حصة).

 79 ( (، ( ع6اد) بن  علي  الس6د)ة))
حصة).

 79 ( (، ( رش6د بن ع6اد) الس6د)ة))
حصة).

 79 ( (، ( املهدي بن ع6اد) الس6د)ة))
حصة).

 39 ( (، ( بن ع6اد) الس6د)ة)) ادوا 
حصة).

 39 ( (، ( كريمة بن ع6اد) الس6د)ة))
حصة).

 39 ( (، ( الس6د)ة)) صيرة بن ع6اد)
حصة).

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
و1 16) (04 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)243101.
1120I

HORICOM

FRERE INVESTISSEMENT
شركة الت1ص6ة باألسهم 

تقل6ص هدف الشركة

HORICOM
21AV(HASSAN(II(APPT(N°4 VN-
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

FRERE INVESTISSEMENT شركة 

الت1ص6ة باألسهم 

وعن1ان مقرها االجتماعي الطريق 

الرئي�سي فاس مكناس قرب ماريا كلم 

2 مهاوة - 50000 مكناس املغرب.

تقل6ص هدف الشركة
رقم التق66د في السجل التجاري 

40279

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)26)أكت1بر)2020)تم حذف)

األنشطة التال6ة من نشاط الشركة)

الحالي):

كراء)املعدات.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

دجنبر) (07 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

2020)تحت رقم)4088.

1121I

HORICOM

FRÈRE INVESTISSEMENT
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

ت1س6ع نشاط الشركة)

HORICOM

21AV(HASSAN(II(APPT(N°4 VN-

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

FRÈRE INVESTISSEMENT  شركة 

ذات املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها االجتماعي الطريق 

الرئي�سي فاس مكناس قرب ماريا كلم 

2 مهاوة - 50000 مكناس املغرب.

ت1س6ع نشاط الشركة
رقم التق66د في السجل التجاري 

.40279

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2020 أكت1بر) (26 في) املؤرخ 

نشاط) إلى  التال6ة  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):

اإلنعاش العقاري.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم  (

دجنبر) (07 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

2020)تحت رقم)4088.

1122I
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 ADIL(ANOIR(COMPTABILITE(&(TAX

SOLUTIONS SARL

NASSER COF
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تح1يل املقر االجتماعي للشركة

 ADIL(ANOIR(COMPTABILITE &
TAX SOLUTIONS SARL

 Avenue(Mohammed(Slaoui(n
 44, Fès(Boite(Postale  : 2255،

30000، Fès(Maroc
NASSER COF شركة ذات 

مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 
ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي رقم 64 
تجزئة جنان ل1يس  صهريج كناوة 

30000 فاس املغرب.
تح1يل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التق66د في السجل التجاري 
.60615

ال1ح6د) الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في)22)شتنبر)2020)تم))تح1يل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
«رقم)64)تجزئة جنان ل1يس))صهريج)
إلى) املغرب») فاس  (30000 كناوة)
الحي) ( مكرر) (67/1 رقم) (618 «ز قة)
 30000 ابراه6م) س6دي  الصناعي 

فاس))املغرب».
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
20) 1 بر) بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2020)تحت رقم)3218.
1123I

HORICOM

FRERE INVESTISSEMENT
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تف1يت حصص

HORICOM
21AV(HASSAN(II(APPT(N°4 VN-
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
FRERE INVESTISSEMENT شركة 

ذات املسؤول6ة املحدودة
وعن1ان مقرها اإلجتماعي الطريق 

الرئي�سي فاس مكناس قرب ماريا كلم 
2 مهاوة - 50000 مكناس املغرب .

تف1يت حصص
رقم التق66د في السجل التجاري 

.40279
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2020 أكت1بر) (26 في) املؤرخ 

املصادقة على):
الن1ر) عبد  )ة)) الس6د) تف1يت 
من) اجتماع6ة  حصة  (550 الصاط)
أصل)1.650)حصة لفائدة))الس6د))ة))
عبد العزيز الصاط بتاريخ)26)أكت1بر)

.2020
حارت الصاط) )ة)) تف1يت الس6د)
أصل) من  اجتماع6ة  حصة  (550
)ة)) الس6د) ( لفائدة) حصة  (1.650
عبد العزيز الصاط بتاريخ)26)أكت1بر)

.2020
هاجر الصاط) )ة)) الس6د) تف1يت 
850)حصة اجتماع6ة من أصل)850 
حصة لفائدة))الس6د))ة))عبد العزيز)

الصاط بتاريخ)26)أكت1بر)2020.
)ة)) مارق الصاط) تف1يت الس6د)
850)حصة اجتماع6ة من أصل)850 
حصة لفائدة))الس6د))ة))عبد العزيز)

الصاط بتاريخ)26)أكت1بر)2020.
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم  (
دجنبر) (07 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

2020)تحت رقم)4088.

1124I

HORICOM

FRERE INVESTISSEMENT
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تع6ين مسير جدود للشركة

HORICOM
21AV(HASSAN(II(APPT(N°4 VN-
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
   FRERE INVESTISSEMENT
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي الطريق 
الرئي�سي فاس مكناس قرب ماريا كلم 

2 مهاوة - 50000 مكناس املغرب.
تع6ين مسير جدود للشركة

رقم التق66د في السجل التجاري 
.40279

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)26)أكت1بر)2020)تم تع6ين)

الس6د)ة)) للشركة  جدود  مسير 

الصاط عبد الهزيز كمسير وح6د

تبعا لقب1ل استقالة املسير.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

دجنبر) (07 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

2020)تحت رقم)4088.

1125I

socogese

 SOCIETE FASSIE DE FER

SOFAFER 
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة
إغالق فرع تابع لشركة تجارية و1جد)

مقرها االجتماعي باملغرب

socogese

 Bd. Prince(Héritier(Résidence

 Mly(El-Kamel(Fès ، 30000، Fès

Maroc

 SOCIETE FASSIE DE FER»»

SOFAFER«» «شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة»

وعن1ان مقرها االجتماعي: شارع 801 

ز قة ابن باجة الحي الصناعي س6دي 

ابراه6م - 30000 فاس املغرب.

«إغالق فرع تابع لشركة تجارية 

و1جد مقرها االجتماعي باملغرب»

رقم التق66د في السجل التجاري: 

.18619

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

تقرر) (2021 مارس) (08 في) املؤرخ 

 SOCIETE» لشركة) تابع  فرع  إغالق 

 »FASSIE DE FER» »SOFAFER

 SOCIETE FASSIE DE» تسم6ته)

والكائن عن1ا ه) («FER» »SOFAFER

12500)طريق) ك6ل1متر) (28 في تجزئة)

الدار) (20580 (- السبع) عين  (110

الب6ضاء)املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم  (

و1 16) (03 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2021)تحت رقم)2021/2693.

1126I

 ADIL(ANOIR(COMPTABILITE(&(TAX

SOLUTIONS SARL

RETINARIS OPTIQUE
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

 ADIL(ANOIR(COMPTABILITE &

TAX SOLUTIONS SARL

 Avenue(Mohammed(Slaoui(n

 44, Fès(Boite(Postale  : 2255،

30000، Fès(Maroc

RETINARIS OPTIQUE شركة ذات 

مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي طريق 

اوم1زار شارع ملك الحسين محل  
رقم 2 تجزئة الدهب6ة اقامة سل6م 

30000  فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

67561

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القا 1ن) (2021 مارس) (31

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.RETINARIS OPTIQUE

غرض الشركة بإوجاز):)-1 ظارات)

بصرية

-2التاجر في التفاص6ل.

طريق) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 

محل)) الحسين  ملك  شارع  اوم1زار 
سل6م) اقامة  الدهب6ة  تجزئة  (2 رقم)

30000))فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 200.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
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 2.000 ( (: الس6دة ام6نة الشراوبي)
حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

 2000 (: الس6دة ام6نة الشراوبي) (
بق6مة)100)درهم.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (
وصفات وم1اطن الشركاء):

الس6دة ام6نة الشراوبي عن1ا ه)ا))
عال6ة) اقامة  الخير  عرصة  (10 رقم)

طريق اوم1زا)30000))فاس املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
الس6دة ام6نة الشراوبي عن1ا ه)ا))
عال6ة) اقامة  الخير  عرصة  (10 رقم)
فاس) ( (30000 فاس) اوم1زار  طريق 

املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
أبريل) (27 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2021)تحت رقم)2043.
1127I

 ADIL(ANOIR(COMPTABILITE(&(TAX

SOLUTIONS SARL

DREAM LIGHTING
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
رفع رأسمال الشركة

 ADIL(ANOIR(COMPTABILITE &
TAX SOLUTIONS SARL

 Avenue(Mohammed(Slaoui(n
 44, Fès(Boite(Postale  : 2255،

30000، Fès(Maroc
DREAM LIGHTING شركة ذات 
مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د
وعن1ان مقرها اإلجتماعي 41 تجزئة 
النس6م  طريق عين الشقف فاس 

30000 فاس املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التق66د في السجل التجاري 
.34651

ال1ح6د) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم) (2021 فبراور) (17 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
 10.000» أي من) درهم») (190.000»
عن) درهم») (20.000» إلى) درهم»)
طريق):))رفع الق6مة اإلسم6ة لألسهم)

امل1ج1دة.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
مارس) (23 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2021)تحت رقم)1348.

1128I

FIDUCIAIRE EK-HAYLOU NORD SARL AU

 HAKUNA BATATA
COMPANY

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 
الشريك ال1ح6د

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE EK-HAYLOU
NORD SARL AU

 Avenue MOHAMED V ,116
 Résidence(HADIKA(Bureau(N°2

، 90000، TANGER(MAROC
 HAKUNA BATATA COMPANY
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
وعن1ان مقرها اإلجتماعي حي  ج6بة 
ز قة 88 رقم 11 اقامة  - 90000 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
116601

في) مؤرخ  م1ثق  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (15
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.HAKUNA BATATA COMPANY
غرض الشركة بإوجاز):)مطعم

تم1ين الحفالت
تنظ6م املناسبات.

عن1ان املقر االجتماعي):)حي  ج6بة)
 90000 (- ( اقامة) (11 رقم) (88 ز قة)

طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: كندوز) او1ب  الس6د 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):

الس6د او1ب كندوز عن1ا ه)ا))16 

امباص س6دي الشافي))60020)وجدة)

املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

الس6د او1ب كندوز عن1ا ه)ا))16 

امباص س6دي الشافي))60020)وجدة)

املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (18 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)242537.

1129I

sabahinfo

شركة  اريڭاصيون السراغنة
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

sabahinfo

 N° 70 pole(socio-economique

 el(kelaa(des(sraghna ، 43000، el

kelaa(des(sraghna(maroc

شركة  اريڭاص16ن السراغنة  

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي مركز 

العرارشة اله6اد ة اوالد زراد  قلعة 

السراغنة 43000 قلعة السراغنة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

4547

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (20

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
شركة)) (: بمختصر تسم6تها) اإلقتضاء)

اريڭاص16ن السراغنة).
مقاول) (: بإوجاز) الشركة  غرض 
باشغال بناء) ظام السقي.)ب6ع االالت)

الفالح6ة..
مركز) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
قلعة) ( العرارشة اله6اد ة اوالد زراد)
السراغنة) قلعة  (43000 السراغنة)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
الس6د حمزة الباز):))1.000)حصة)

بق6مة)100)درهم للحصة).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):
عن1ا ه)ا))) الباز  حمزة  الس6د 
 43000 السراغنة) قلعة  اله6اد ة 

قلعة السراغنة املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
عن1ا ه)ا))) الباز  حمزة  الس6د 
 43000 السراغنة) قلعة  اله6اد ة 

قلعة السراغنة املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
االبتدائ6ة بقلعة السراغنة))بتاريخ)29 

أبريل)2021)تحت رقم)183/2021.

1130I

FIDUCIAIRE EK-HAYLOU NORD SARL AU

ANXI TRANS
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE EK-HAYLOU
NORD SARL AU

 Avenue MOHAMED V ,116
 Résidence(HADIKA(Bureau(N°2

، 90000، TANGER(MAROC
ANXI TRANS شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة
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وعن1ان مقرها اإلجتماعي حي  ج6بة 
ز قة 88 رقم 11 اقامة  - 90000 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

116597
في) مؤرخ  م1ثق  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القا 1ن) (2021 مارس) (23
املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
 ANXI (: بمختصر تسم6تها) اإلقتضاء)

.TRANS
النقل) (* (: بإوجاز) غرض الشركة 
ال1طني) الج1ي  و  الطرقي.البحري 

والدولي للبضائع
و) النقل  مجال  في  التك1ين  (*

الل1جيست6ك
*)االستيراد و التصدور.

عن1ان املقر االجتماعي):)حي  ج6بة)
 90000 (- ( اقامة) (11 رقم) (88 ز قة)

طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
حصة) (50 ( (: عل1) خالد  الس6د 

بق6مة)1.000)درهم للحصة).
الس6د عبد السالم اكحاول1)):))50 

حصة بق6مة)1.000)درهم للحصة).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):
الس6د خالد عل1 عن1ا ه)ا))شارع)
بير زران اقامة البركة طبق)5)شقة)15  

90000)طنجة املغرب.
اكحاول1)) السالم  عبد  الس6د 
 41 ز قة) الجم6ل  املنظر  عن1ا ه)ا))

رقم)2 90000)طنجة املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
اكحاول1)) السالم  عبد  الس6د 
 41 ز قة) الجم6ل  املنظر  عن1ا ه)ا))

رقم)2 90000)طنجة املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
ماي) (18 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)242535.

1131I

CAF MAROC

PROXIMITY AGENCY
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

قفل التصف6ة

CAF MAROC
 RUE(OUED(ZIZ(N°20 CASTILLA
 2° ETG(N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
PROXIMITY AGENCY  شركة 

ذات املسؤول6ة املحدودة
وعن1ان مقرها اإلجتماعي : تجزئة 
الرياض قطعة 118 ز قة الشه6د 

العطاوي الطابق 3 رقم 4 - 90000 
طنجة املغرب.
قفل التصف6ة

رقم التق66د في السجل التجاري : 
.61507

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2021 25)مارس) املؤرخ في)
PROXIMITY AGENCY))شركة ذات)
رأسمالها) مبلغ  املحدودة  املسؤول6ة 
مقرها) وعن1ان  درهم  (100.000
اإلجتماعي تجزئة الرياض قطعة)118 
ز قة الشه6د العطاوي الطابق)3)رقم)
املغرب  ت6جة) طنجة  (90000  -  4

ألزمة نشاط.
و عين:

و) بروح1  ( ( خالد) الس6د)ة))
 140 عن1ا ه)ا))حي ابن بط1طة ز قة)
رقم)6 90000)طنجة طنجة كمصفي)

)ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجمع6ة الختام6ة)
تجزئة) وفي  (2021 مارس) (25 بتاريخ)
الشه6د) ز قة  (118 قطعة) الرياض 
 90000  -  4 رقم) (3 العطاوي الطابق)

طنجة املغرب.
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
ماي) (25 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)4809.

1132I

CAF MAROC

VIVE L›ECOLE
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

CAF MAROC

 RUE(OUED(ZIZ(N°20 CASTILLA

 2° ETG(N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

VIVE L›ECOLE  شركة ذات 

مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي ز قة واد 
زيز الرقم 20 اقامة كاسط6ا الطابق 

الثاني رقم 10 - 90000 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

116705

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (04

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

 VIVE (: بمختصر تسم6تها) اإلقتضاء)

. L’ECOLE

غرض الشركة بإوجاز):)حضا ة.
ز قة واد) (: عن1ان املقر االجتماعي)
اقامة كاسط6ا الطابق) (20 زيز الرقم)

طنجة) (90000  -  10 رقم) الثاني 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: الس6دة واسم6نة عرود)

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):

الس6دة واسم6نة عرود عن1ا ه)ا))
كريك1) ز قة  ش6ماء) اقامة  (18 رقم)

طنجة) (90000 رقم11  (3 طابق)

املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

الس6د عبد القادر عرود))عن1ا ه)ا))

الرياض) حي  (9 رقم) اي  (21 قطاع)

10100)الرباط املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (25 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)4828.

1133I

شارماك1

صوصييتي اموبليير بور 
لوسبيتاليزاسيون

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د

تقل6ص هدف الشركة

شارماك1

113 شارع عبد الكريم الخطابي 

عمارة املهندس مدخل أ 8-7 ، 

40010، مراكش املغرب

ص1صي6تي ام1بل6ير ب1ر 

ل1سبيتاليزاس16ن شركة ذات 

مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د

وعن1ان مقرها االجتماعي 4 ز قة ابن 

ت1مرت  - 40000 مراكش املغرب.

تقل6ص هدف الشركة
رقم التق66د في السجل التجاري 

86279

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

2021)تم حذف) 08)مارس) املؤرخ في)

األنشطة التال6ة من نشاط الشركة)

الحالي):

كراء)شقق مفروشة).

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

أبريل) (21 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2021)تحت رقم)123237.

1134I
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TH CONSULTING

 SOCIETE IMMOBILIERE AL
AHD

شركة ذات املسؤول6ة املحدودة
تف1يت حصص

TH CONSULTING
 26BD BRAHIM ROUDANI

 N°8 CASABLANCA ، 20060،
CASABLANCA MAROC

 SOCIETE IMMOBILIERE AL
AHD شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة
وعن1ان مقرها اإلجتماعي طريق 

س6دي ب1زيد تجزئة ال1ردة رقم 44 
الطابق 1 العهد رقم 12 - 24005 

الجدودة املغرب.
تف1يت حصص

رقم التق66د في السجل التجاري 
.669

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2021 ماي) (03 في) املؤرخ 

املصادقة على):
العابدون) زين  )ة)) الس6د) تف1يت 
42)حصة اجتماع6ة من أصل) علمي)
206)حصة لفائدة))الس6د))ة))فهم6ة)

علمي بتاريخ)03)ماي)2021.
العابدون) زين  )ة)) الس6د) تف1يت 
41)حصة اجتماع6ة من أصل) علمي)
وفاء) )ة)) الس6د) ( حصة لفائدة) (164

علمي بتاريخ)03)ماي)2021.
العابدون) زين  )ة)) الس6د) تف1يت 
41)حصة اجتماع6ة من أصل) علمي)
123)حصة لفائدة))الس6د))ة))ف1زية)

علمي بتاريخ)03)ماي)2021.
العابدون) زين  )ة)) الس6د) تف1يت 
41)حصة اجتماع6ة من أصل) علمي)
فيروز) )ة)) الس6د) ( حصة لفائدة) (82

علمي بتاريخ)03)ماي)2021.
العابدون) زين  )ة)) الس6د) تف1يت 
41)حصة اجتماع6ة من أصل) علمي)
)ة)) ب6لة) الس6د) ( لفائدة) حصة  (41

علمي بتاريخ)03)ماي)2021.
ب1زوبع) ( )ة))محمد) تف1يت الس6د)
675)حصة اجتماع6ة من أصل)675 
ب1زوبع) ( )ة)) الس6د) ( لفائدة) حصة 

خدوجة بتاريخ)03)ماي)2021.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم  (
ماي) (20 بتاريخ) ( االبتدائ6ة بالجدودة)

2021)تحت رقم)26479.
1135I

TH CONSULTING

 SOCIETE IMMOBILIERE AL
AHD

شركة ذات املسؤول6ة املحدودة
تع6ين مسير جدود للشركة

TH CONSULTING
 26BD BRAHIM ROUDANI

 N°8 CASABLANCA ، 20060،
CASABLANCA MAROC

 SOCIETE IMMOBILIERE AL
AHD  شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة
وعن1ان مقرها اإلجتماعي طريق 

س6دي ب1زيد تجزئة ال1ردة رقم 44 
الطابق 1 العهد رقم 12 - 24005 

الجدودة املغرب.
تع6ين مسير جدود للشركة

رقم التق66د في السجل التجاري 
.669

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تع6ين) تم  (2021 ماي) (03 في) املؤرخ 
مسير جدود للشركة الس6د)ة))علمي)

ف1زية كمسير آخر
تبعا لقب1ل استقالة املسير.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
 20 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)26479.
1136I

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

CAFE
عقد تس6ير حر ألصل تجاري))األشخاص)

املعن1ي1ن)
عقد تس6ير حر ألصل تجاري

CAFE
مؤرخ) عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
 FLEUR أعطى) (2021 ماي) (12 قي)
بالسجل) املسجل  ( (BLEUE SARL
التجارية) باملحكمة  (49791 التجاري)
لألصل) الحر  التس6ير  حق  بطنجة 
العرب6ة) ز قة  ب  الكائن  التجاري 

 90000 - 80 ( السع1دوة,)قطعة رقم)
 BOSS لفائدة) ( املغرب) طنجة 
ملدة) ( (EXPLOITATION SARL AU
2021)و) 01)و1 16) 5)سنة تبتدئ من)
مقابل مبلغ) (2026 ماي) (31 تنتهي في)

شهري ق6مته)14.000)درهم.
1137I

TH CONSULTING

 SOCIETE IMMOBILIERE AL
AHD

شركة ذات املسؤول6ة املحدودة
تع6ين مسير جدود للشركة

TH CONSULTING
 26BD BRAHIM ROUDANI

 N°8 CASABLANCA ، 20060،
CASABLANCA MAROC

 SOCIETE IMMOBILIERE AL
AHD   شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة
وعن1ان مقرها اإلجتماعي طريق 

س6دي ب1زيد تجزئة ال1ردة رقم 44 
الطابق 1 العهد رقم 12 - 24005 

الجدودة املغرب.
تع6ين مسير جدود للشركة

رقم التق66د في السجل التجاري 
.669

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تع6ين) تم  (2021 ماي) (03 في) املؤرخ 
مسير جدود للشركة الس6د)ة))علمي)

فهم6ة كمسير آخر
تبعا لقب1ل استقالة املسير.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
 20 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)26479.
1138I

بروفكس

 THE CREATIVE BRAIN
AGENCY

شركة ذات املسؤول6ة املحدودة
تح1يل املقر االجتماعي للشركة

بروفكس
بشارع محمد الخامس اقامة البرصة 

وجدة ، 60000، وجدة املغرب
 THE CREATIVE BRAIN AGENCY

شركة ذات املسؤول6ة املحدودة
وعن1ان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

مل1ية السعدوة  - 63600 السعدوة 
املغرب.

تح1يل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التق66د في السجل التجاري 

.5527
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)05)دجنبر)2017)تم))تح1يل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 63600 (- ( السعدوة) مل1ية  «تجزئة 
السعدوة املغرب»)إلى)«حي �سي لخدر)
 60000 (- وجدة) (3 رقم) ز قة ب52)

وجدة))املغرب».
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
فبراور) (19 بتاريخ) ( ببركان) االبتدائ6ة 

2021)تحت رقم)100/2021.
1139I

 ADIL(ANOIR(COMPTABILITE(&(TAX

SOLUTIONS SARL

LILIA BEAUTE
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
رفع رأسمال الشركة

 ADIL(ANOIR(COMPTABILITE &
TAX SOLUTIONS SARL

 Avenue(Mohammed(Slaoui(n
 44, Fès(Boite(Postale  : 2255،

30000، Fès(Maroc
LILIA BEAUTE شركة ذات 

مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 
ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي محل رقم 
1 و 2 شارع م1الي  سل6مان رقم 

3 شارع احمد ش1قي فاس 30000 
فاس  املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التق66د في السجل التجاري 

.49069
ال1ح6د) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم) (2021 فبراور) (16 في) املؤرخ 
بمبلغ) الشركة  رأسمال  رفع 
من) أي  درهم») (900.000» قدره)
«1.000.000)درهم»)إلى)«1.000.000 
الق6مة) رفع  ( (: طريق) عن  درهم»)

اإلسم6ة لألسهم امل1ج1دة.
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باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
أبريل) (15 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2021)تحت رقم)1845.
1140I

CFCIM

 Talmatec

طاملاتك
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

CFCIM
15 شارع مرس السلطان ، 20130، 

الدار الب6ضاء املغرب
Talmatec طاملاتك شركة ذات 

مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 
ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي ز قة 
سم6ة إقامة شهرزاد 3 طابق 5 رقم 
22 پامليي - 20080 الدار الب6ضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
504095

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (16
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

Talmatec)طاملاتك.
إجراء) (: بإوجاز) الشركة  غرض 
والهندس6ة،) الفن6ة  الدراسات 
تملك،)تس6يروإدارة الب6ا ات؛)ترك6ب)

شبكات الكمب16تر واالتصاالت.
ز قة) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
5)رقم) 3)طابق) سم6ة إقامة شهرزاد)
الب6ضاء) الدار  (20080 (- پامليي) (22

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)عام سنة).

 50.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 
درهم،)مقسم كالتالي:

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-
وصفات وم1اطن الشركاء):

ال) عن1ا ه)ا)) أوفراردس  الشركة 
ك1ريري)73340)أو1ن ل1 ج1ن فرنسا.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
م1ريس،) ماوكل،) أوفرارد  الس6د 
ز قة سان مارتن) (38 رين6ه عن1ا ه)ا))

10350)إيش1مين فرنسا
(- بتاريخ) ( تم اإلوداع القا 1ني ب-)

تحت رقم)-.
1141I

دادي واصل

EL CARBONADO
إعالن متعدد القرارات

دادي واصل
شارع السلطان م1الي و1سف 

رقم 10 - ص ب 328 ، 32000، 
الحس6مة املغرب

EL CARBONADO «شركة ذات 
املسؤول6ة املحدودة»

وعن1ان مقرها االجتماعي:  01، ز قة 
ممر ص1ر حي م1روب6خ1 - 32000 

الحس6مة املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»

رقم التق66د في السجل التجاري: 
.3087

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)01)مارس)2021

تم اتخاذ القرارات التال6ة:)
على) ونص  الذي  (:1 رقم) قرار 
بتاريخ) الشركة  شركاء) قرر  ماولي:)
جدود) فرع  بفتح  (2020/12/08
في) (،EL CARBONADO لشركة)
املحل الكائن))بالطابق األر�سي ال1اقع)
في شارع عالل بن عبد هللا)-)طنجة)،)
والس6د امعز محمد الحامل للبطاقة)
(،R230976 رقم) للتعريف  ال1طن6ة 

مدور لهذا الفرع.)
على) ونص  الذي  (:2 رقم) قرار 
وافق) (2021/03/01 بتاريخ) و  ماولي:)
الس6دة) تشتري  بان  الشركة  شركاء)
للبطاقة) الحاملة  هناء) الحسناوي 

(،R339595 رقم) للتعريف  ال1طن6ة 
ز قة ممر س1ر حي) (01 و الساكنة ب)
سهما) (50 م1روب6خ1-الحس6مة،)
قاصر) اس6ل  امعز  البنتها  العائدة 
محمد.بح6ث) امعز  والدها  ومثلها 
تصبح حصص الشركة مقسمة بين)
امعز) (- التال6ة:) بالطريقة  الشركاء)
محمد:)700)حصة.)-)امعز وارا):)150 
(- حصة.) (100 اس6ل) امعز  (- حصة.)
و بذلك) 50)حصة،) الحسناوي هناء:)
 1000 ه1) ( وك1ن مجم1ع الحصص)

حصة).))
وتبعا لذلك تم تعدول مقتض6ات)

النظام األسا�سي التال6ة:)
بند رقم)4:)الذي ونص على ماولي:)

املقر االجتماعي-الفرع
بند رقم)7:)الذي ونص على ماولي:)

االسهم و تقس6م الحصص
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
االبتدائ6ة بالحس6مة))بتاريخ)11)ماي)

2021)تحت رقم)159.
1142I

 ADIL(ANOIR(COMPTABILITE(&(TAX

SOLUTIONS SARL

LA REGIONALE DES EAUX
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تح1يل املقر االجتماعي للشركة

 ADIL(ANOIR(COMPTABILITE &
TAX SOLUTIONS SARL

 Avenue(Mohammed(Slaoui(n
 44, Fès(Boite(Postale  : 2255،

30000، Fès(Maroc
  LA REGIONALE DES EAUX

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 
الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي رقم 13 
بل1ك 4  عين النقبي طريق سدي 
حرازم فاس 30000  فاس املغرب.
تح1يل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التق66د في السجل التجاري 
.49117

ال1ح6د) الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في)17)دجنبر)2020)تم))تح1يل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

)عين النقبي طريق) (4 بل1ك) (13 «رقم)

فاس) ( (30000 فاس) حرازم  سدي 

 4 الطابق) (26 «رقم) إلى) املغرب»)

شارع) (75 ( اقامة مكتب اطلس رقم)

30000)فاس))) الحس6مة اطلس فاس)

املغرب».

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

أبريل) (12 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2021)تحت رقم)1771.

1143I

CAF MAROC

KESA UFUK
إعالن متعدد القرارات

CAF MAROC

 RUE(OUED(ZIZ(N°20 CASTILLA

 2° ETG(N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

KESA UFUK «شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة ذات الشريك 

ال1ح6د»

وعن1ان مقرها االجتماعي: ز قة واد 

زيز الرقم 20 اقامة كاسط6ا الطابق 

الثاني رقم7 - 90000 طنجة املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»

رقم التق66د في السجل التجاري: 

.100739

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)12)أبريل)2021

تم اتخاذ القرارات التال6ة:)

قرار رقم)1:)الذي ونص على ماولي:)

ت1س6ع نشاط الشركة باضافة نشاط)

تح1يل األم1ال

قرار رقم)2:)الذي ونص على ماولي:)

تحدوث القا 1ن األسا�سي للشركة

وتبعا لذلك تم تعدول مقتض6ات)

النظام األسا�سي التال6ة:)

الذي) املعن6ة:) البن1د  رقم  بند 

ونص على ماولي:)بالتعدول

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

و1 16) (01 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)5090.

1144I
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MOUSSAOUI HAJJI

SOJIDITRA
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

MOUSSAOUI HAJJI
 RUE 08 N°07 NOUVELLE(CITE
 ERFOUD ، 52200، ERFOUD

MAROC
SOJIDITRA شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة
وعن1ان مقرها اإلجتماعي قصر اوالد 

علي جماعة عرب الصباح زيز - 
52223 أرف1د املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 
املحدودة 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
14937

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (17
املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOJIDITRA
االشغال) (: غرض الشركة بإوجاز)

املختلفة و البناء)
مقاولة في التنظ6ف)
مقاولة في التشجير).

قصر) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
اوالد علي جماعة عرب الصباح زيز)-)

52223)أرف1د املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
الس6د عبد املج6د عل16ي)):))340 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
((: ( الس6د عبد ال1احد السع6دي)
330)حصة بق6مة)100)درهم للحصة)
 330 ( (: ( الس6د محمد اوت صالح)

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):
عل16ي)) املج6د  عبد  الس6د 

عن1ا ه)ا))الحي الجدود ارف1د)52200 
ارف1د املغرب.

السع6دي)) ال1احد  عبد  الس6د 
99)درب قاع مزود حي س) عن1ا ه)ا))
مكناس) (50000 س م ب ع مكناس)

املغرب.
الس6د محمد اوت صالح عن1ا ه)ا))
شارع م1الي اسماع6ل ارف1د))52200 

ارف1د املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
عل16ي)) املج6د  عبد  الس6د 
عن1ا ه)ا))الحي الجدود ارف1د)52200 

ارف1د املغرب
السع6دي)) ال1احد  عبد  الس6د 
99)درب قاع مزود حي س) عن1ا ه)ا))
مكناس) (50000 س م ب ع مكناس)

املغرب
الس6د محمد اوت صالح عن1ا ه)ا))
شارع م1الي اسماع6ل ارف1د)52200 

ارف1د املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
 03 بتاريخ) ( بالرش6دوة) االبتدائ6ة 

و1 16)2021)تحت رقم)779.
1145I

KHM CONSULTING

TUBARIS
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

رفع رأسمال الشركة

KHM CONSULTING
1 ز قة  اوت  باعمران املمر ب 

الطابق االول  الرقم 106 تقاطع 
شارع محمد الخامس و املقاومة ، 

20050، الدار الب6ضاء املغرب
TUBARIS شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة
وعن1ان مقرها اإلجتماعي 77 ممر 
ج6غ1فلي عين السبع - 20250 

الدارالب6ضاء املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التق66د في السجل التجاري 
.364239

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) (2021 أبريل) (26 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

من) أي  درهم») (3.000.000»
«2.000.000)درهم»)إلى)«5.000.000 
تقدوم حصص) ( (: عن طريق) درهم»)

 قدوة أو ع6ن6ة.
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
 01 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

و1 16)2021)تحت رقم)780666.
1146I

 ADIL(ANOIR(COMPTABILITE(&(TAX

SOLUTIONS SARL

AVMEDICAL
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تف1يت حصص

 ADIL(ANOIR(COMPTABILITE &
TAX SOLUTIONS SARL

 Avenue(Mohammed(Slaoui(n
 44, Fès(Boite(Postale  : 2255،

30000، Fès(Maroc
AVMEDICAL شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة
وعن1ان مقرها اإلجتماعي  تجزئة 

رقم 63  مجمع عين الشقف 30000  
فاس املغرب.

تف1يت حصص
رقم التق66د في السجل التجاري 

.40555
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2020 دجنبر) (24 في) املؤرخ 

املصادقة على):
تف1يت الس6د))ة))محمد))شك6ب)
من) اجتماع6ة  حصة  (300 لحبابي)
)ة)) الس6د) ( 100)حصة لفائدة) أصل)
 23 بتاريخ) الحس6ني  صقلي  ( ام6نة)

دجنبر)2020.
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم  (
أبريل) (07 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2021)تحت رقم)1695.
1147I

Ste ORIENTAL AUDIT

 STE LEMREQQI
TRANSPORT

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 
الشريك ال1ح6د

تأسيس شركة

Ste ORIENTAL AUDIT
 111Bd(Derfoufi 1°ETAGE(N°1 ،

60000، OUJDA(MAROC
 STE LEMREQQI TRANSPORT
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
وعن1ان مقرها اإلجتماعي طريق 

أم6نة البرح6ل6ة رقم 31 - 60000 
وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
37301

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (06
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
 STE (: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.LEMREQQI TRANSPORT
:) قل) بإوجاز) الشركة  غرض 

البضائع).
طريق) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
 60000  -  31 رقم) البرح6ل6ة  أم6نة 

وجدة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: الس6د ملريقي مصطفى)

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):
الس6د ملريقي مصطفى عن1ا ه)ا))
 31 رقم) البرح6ل6ة  أم6نة  طريق 

60000)وجدة املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
الس6د ملريقي مصطفى عن1ا ه)ا))
 31 رقم) البرح6ل6ة  أم6نة  طريق 

60000)وجدة املغرب
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باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
ماي) (10 بتاريخ) ( ب1جدة) التجارية 

2021)تحت رقم)1741.
1148I

TH CONSULTING

CORAIL L’OCEAN
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تف1يت حصص

TH CONSULTING
 26BD BRAHIM ROUDANI

 N°8 CASABLANCA ، 20060،
CASABLANCA MAROC

CORAIL L’OCEAN  شركة ذات 
املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي طريق 
س6دي ب1زيد تجزئة ال1ردة رقم 44  

- 24005 الجدودة املغرب.
تف1يت حصص

رقم التق66د في السجل التجاري 
.668

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2021 ماي) (03 في) املؤرخ 

املصادقة على):
تف1يت الس6د))ة))خدوجة))ب1زوبع)
أصل) من  اجتماع6ة  حصة  (2.191
)ة)) الس6د) ( لفائدة) حصة  (2.191
محمد))ب1زوبع بتاريخ)03)ماي)2021.

علمي) فهم6ة  )ة)) الس6د) تف1يت 
أصل) من  اجتماع6ة  حصة  (1.571
)ة)) الس6د) ( لفائدة) حصة  (2.187
محمد))ب1زوبع بتاريخ)03)ماي)2021.

علمي) وفاء) )ة)) الس6د) تف1يت 
أصل) من  اجتماع6ة  حصة  (1.571
)ة)) الس6د) ( لفائدة) حصة  (2.187
محمد))ب1زوبع بتاريخ)03)ماي)2021.

علمي) ف1زية  )ة)) الس6د) تف1يت 
أصل) من  اجتماع6ة  حصة  (1.571
)ة)) الس6د) ( لفائدة) حصة  (2.187
محمد))ب1زوبع بتاريخ)03)ماي)2021.

علمي) فيروز  )ة)) الس6د) تف1يت 
أصل) من  اجتماع6ة  حصة  (1.571
)ة)) الس6د) ( لفائدة) حصة  (2.187
محمد))ب1زوبع بتاريخ)03)ماي)2021.

علمي) )ة)) ب6لة  الس6د) تف1يت 
أصل) من  اجتماع6ة  حصة  (1.571

)ة)) الس6د) ( لفائدة) حصة  (2.187

محمد))ب1زوبع بتاريخ)03)ماي)2021.

علمي) فهم6ة  )ة)) الس6د) تف1يت 

أصل) من  اجتماع6ة  حصة  (616
زين) )ة)) الس6د) ( لفائدة) حصة  (616

العابدون علمي بتاريخ)03)ماي)2021.

علمي) وفاء) )ة)) الس6د) تف1يت 

أصل) من  اجتماع6ة  حصة  (616
زين) )ة)) الس6د) ( لفائدة) حصة  (616

العابدون علمي بتاريخ)03)ماي)2021.

علمي) ف1زية  )ة)) الس6د) تف1يت 

أصل) من  اجتماع6ة  حصة  (616
زين) )ة)) الس6د) ( لفائدة) حصة  (616

العابدون علمي بتاريخ)03)ماي)2021.

علمي) فيروز  )ة)) الس6د) تف1يت 

أصل) من  اجتماع6ة  حصة  (616
زين) )ة)) الس6د) ( لفائدة) حصة  (616

العابدون علمي بتاريخ)03)ماي)2021.

علمي) )ة)) ب6لة  الس6د) تف1يت 

أصل) من  اجتماع6ة  حصة  (616
زين) )ة)) الس6د) ( لفائدة) حصة  (616

العابدون علمي بتاريخ)03)ماي)2021.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم  (

ماي) (20 بتاريخ) ( االبتدائ6ة بالجدودة)

2021)تحت رقم)26478.

1149I

FIDUCIAIRE EL HAFIDI SARL AU

ste ALLUM TD  SARL AU
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EL HAFIDI SARL AU

 HAY(BARAKA(SOFIA «B»

 BUREAU(N°01 ، 50300،

 BOUFEKRENE MEKNES

MAROC

ste(ALLUM(TD  SARL(AU  شركة 

ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي رقم 5 

شارع 19 حي اطلس 1   50000 

مكناس املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 

53383

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (05

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

 ste (: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

. ALLUM TD  SARL AU

غرض الشركة بإوجاز):)*)االشغال)

املختلفة)))مقاول)

*) جارة االملن16م املعد 6ة)

 métaux بالتقس6ط) التجارة  (*

. (marchand(de((en(détail

رقم) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 

 50000    1 حي اطلس) (19 شارع) (5

مكناس املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: سف6ان) نه6د  الس6د 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):

عن1ا ه)ا)) سف6ان  نه6د  الس6د 

رقم)5)شارع)19)حي اطلس)1)مكناس)

50000)مكناس املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

عن1ا ه)ا)) سف6ان  نه6د  الس6د 

رقم)5)شارع)19)حي اطلس)1)مكناس)

50000)مكناس املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (28 بتاريخ) ( بمكناس) التجارية 

2021)تحت رقم)2647.

1151I

STE AL MOUSTAKBAL CONSEIL

STE KENIZO ART
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تف1يت حصص

STE AL MOUSTAKBAL CONSEIL

 APP(N° 11 RUE(IMM 9 RAHAL

 MESKINI(VN(FES ، 30000، FES

MAROC

STE KENIZO ART شركة ذات 

مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي دوار 

لحشلفة أوالد ط6ب فاس دوار 

لحشالفة أوالد ط6ب فاس 30000 

فاس املغرب.

تف1يت حصص
رقم التق66د في السجل التجاري 

.64559

ال1ح6د) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تمت) (2021 أبريل) (27 في) املؤرخ 

املصادقة على):

تف1يت الس6د))ة))سع6د))الفشتالي)

من) اجتماع6ة  حصة  (500 مفكر)

الس6د) ( 50.000)حصة لفائدة) أصل)

 27 حنان الفشتالي مفكر بتاريخ) )ة))

غشت)2021.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم  (

التجارية بفاس))بتاريخ)21)ماي)2021 

تحت رقم)2452.

1152I

 ADIL(ANOIR(COMPTABILITE(&(TAX

SOLUTIONS SARL

AVMEDICAL
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

رفع رأسمال الشركة

 ADIL(ANOIR(COMPTABILITE &

TAX SOLUTIONS SARL

 Avenue(Mohammed(Slaoui(n

 44, Fès(Boite(Postale  : 2255،

30000، Fès(Maroc

AVMEDICAL شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة
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وعن1ان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
رقم  63 حي الصناعي عين الشقف 

30000  فاس  املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التق66د في السجل التجاري 
.40555

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) (2021 دجنبر) (24 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من) أي  درهم») (1.400.000»
«1.500.000)درهم»)إلى)«1.500.000 
الق6مة) رفع  ( (: طريق) عن  درهم»)

اإلسم6ة لألسهم امل1ج1دة.
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
أبريل) (07 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2021)تحت رقم)1695.

1153I

bouaidoun(hassan(Fiduciaire(comptable

GITE LA NATURE
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

 bouaidoun(hassan(Fiduciaire
comptable

 I(place(hassan(II(AZROU ،
53100، AZROU(MAROC

GITE LA NATURE  شركة ذات 
مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د
وعن1ان مقرها اإلجتماعي تزي 
اوغماري دائرة بن صم6م ازرو - 
53100 بن صم6م ازرو املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
1533

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (09
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
 GITE (: بمختصر تسم6تها) اإلقتضاء)

. LA NATURE
مأوى) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

س6احي,)
مستغل املأوى الس6احي.

تزي) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
(- ازرو) صم6م  بن  دائرة  اوغماري 

53100)بن صم6م ازرو املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 50.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
الس6د ب1شع6ب ه1داوة):))5.000 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):
الس6د ب1شع6ب ه1داوة عن1ا ه)ا))
بل1ك ط)3)رقم)44)القامرة الجن1ب6ة)
ح ي م الرباط)10120)الرباط املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
الس6د ب1شع6ب ه1داوة عن1ا ه)ا))
بل1ك ط)3)رقم)44)القامرة الجن1ب6ة)
ح ي م الرباط)10120)الرباط املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
ماي) (05 بتاريخ) ( بازرو) االبتدائ6ة 

2021)تحت رقم)169.
1154I

 ADIL(ANOIR(COMPTABILITE(&(TAX

SOLUTIONS SARL

 TWINS INTERNATIONAL
HQ

شركة ذات املسؤول6ة املحدودة
تأسيس شركة

 ADIL(ANOIR(COMPTABILITE &
TAX SOLUTIONS SARL

 Avenue(Mohammed(Slaoui(n
 44, Fès(Boite(Postale  : 2255،

30000، Fès(Maroc
  TWINS INTERNATIONAL HQ

شركة ذات املسؤول6ة املحدودة
وعن1ان مقرها اإلجتماعي شارع األمير 

ارتيي و لال عائشة مساحة  بلميي 
الطابق الثالث مكاتب رقم: 24 و 25 

و 26 فاس 30000  فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

67811
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (14
املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
 TWINS(:(اإلقتضاء)بمختصر تسم6تها

. INTERNATIONAL HQ
غرض الشركة بإوجاز):)-1خدمات)
تكن1ل1ج6ا) هندسة  واستشارات 

املعل1مات
امل1اقع) وإدارة  وتط1ير  -2إنشاء)

اإللكترو 6ة
-3تمرين.

شارع) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
األمير ارتيي و لال عائشة مساحة))بلميي)
الطابق الثالث مكاتب رقم:)24)و)25 

و)26)فاس)30000))فاس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
الس6د علي لقاللش):))350)حصة)

بق6مة)100)درهم للحصة).
 350 ( (: لقاللش) حمزة  الس6د 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
 300 ( (: الس6د مصطفى القسمي)

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):
عن1ا ه)ا)) لقاللش  علي  الس6د 
فاس) قادوس  عين  املر 6ين  قباضة 

30000)فاس املغرب.
عن1ا ه)ا)) لقاللش  حمزة  الس6د 
فاس) قادوس  عين  املرين6ين  قباضة 

30000)فاس املغرب.
القسمي) مصطفى  الس6د 
عن1ا ه)ا)))ز قة)2)رقم)4)تجزئة لطفي)
فاس) (30000 فاس) هارون  عين 

املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

عن1ا ه)ا)) لقاللش  علي  الس6د 

فاس) قادوس  عين  املر 6ين  قباضة 

30000)فاس املغرب

عن1ا ه)ا)) لقاللش  حمزة  الس6د 

فاس) قادوس  عين  املرين6ين  قباضة 

30000)فاس املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

التجارية بفاس))بتاريخ)17)ماي)2021 

تحت رقم)2339.

1155I

aice compta

AART COM PRIVE 
إعالن متعدد القرارات

aice compta

 lissasfa 3 bloc(d(n 199 ، 20190،

casablanca maroc

 AART COM PRIVE  «شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة ذات الشريك 

ال1ح6د»

وعن1ان مقرها االجتماعي: 43 شارع 

ا فا الدار الب6ضاء - 20370 الب6ضاء  

املغرب .

«إعالن متعدد القرارات»

رقم التق66د في السجل التجاري: 

.438455

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)12) 1 بر)2019

تم اتخاذ القرارات التال6ة:)

قرار رقم)1:)الذي ونص على ماولي:)

الشركة) من  نع6م  إلهام  الس6دة 

 AART الشركة) باسم  املعروفة 

COM PRIVE)شركة ذات مسؤول6ة)

محدودة للمساهم ال1ح6د برأس مال)

وقد  قلت) درهم  (10،000.00 قدره)

الشركة) تشكل  التي  األسهم  جم6ع 

املذك1رة)،)والتي ه1 املالك ال1ح6د لها)

،)لصالح عبدالوي م1الي عمر،)الذي)

و1افق وي1افق ويؤكد النقل املذك1ر

قرار رقم)2:)الذي ونص على ماولي:)
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استقالته) ال1ح6د  الشريك  وقرر 
ويقرر) (، من منصبه كمسير للشركة)
عمر) م1الي  عبدالوي  الس6د  تع6ين 
 AART COM PRIVE مسير للشركة)
استثمار) ويتم  (، محدودة) غير  لفترة 
الصالح6ات) بجم6ع  الجدود  املسير 
املمن1حة له بم1جب القا 1ن والنظام)

األسا�سي الذي وحكم الشركة
وتبعا لذلك تم تعدول مقتض6ات)

النظام األسا�سي التال6ة:)
على) ونص  الذي  (:7  6 رقم) بند 
ماولي:)الس6دة إلهام نع6م من الشركة)
 AART الشركة) باسم  املعروفة 
COM PRIVE)شركة ذات مسؤول6ة)
محدودة للمساهم ال1ح6د برأس مال)
وقد  قلت) درهم  (10،000.00 قدره)
الشركة) تشكل  التي  األسهم  جم6ع 
املذك1رة)،)والتي ه1 املالك ال1ح6د لها)
،)لصالح عبدالوي م1الي عمر،)الذي)

و1افق وي1افق ويؤكد النقل املذك1ر
بند رقم)14:)الذي ونص على ماولي:)
وقرر الشريك ال1ح6د استقالته من)
منصبه كمسير للشركة)،)ويقرر تع6ين)
مسير) عمر  م1الي  عبدالوي  الس6د 
لفترة) (AART COM PRIVE للشركة)
ويتم استثمار املسير) (، غير محدودة)
الجدود بجم6ع الصالح6ات املمن1حة)
له بم1جب القا 1ن والنظام األسا�سي)

الذي وحكم الشركة
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
 20 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

 1 بر)2019)تحت رقم)720653.

1156I

TKH SERVICE

TKH SERVICE
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

TKH SERVICE
-GPE ATTAKKADDOUM GH2
 ETAGE(N° 2 BERNOUSSI 17

 CASABLANCA ، 20600،
CASABLANCA MAROC

 TKH SERVICE

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 
الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي مجم1عة 
التقدم ج ه 2 17- الطابق الثاني 
س6دي البر 1�سي الدار الب6ضاء - 
CASABLANCA MAROC 20620

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
504509

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (13
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
 TKH (: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SERVICE
و) *ب6ع  (: بإوجاز) الشركة  غرض 
االالت واال دوات و املعدات و) شراء)

التجهيزات الصناع6ة.)))))
*)مقاول الترك6بات الكهربائ6ة.

*أعمال مختلفة.
*التجارة العامة.

*االستيراد والتصدور..
عن1ان املقر االجتماعي):)مجم1عة)
الثاني) الطابق  (-17  2 ه) ج  التقدم 
(- الب6ضاء) الدار  البر 1�سي  س6دي 

.CASABLANCA MAROC 20620
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
((: ( ( الكريم) عبد  حل6مي  الس6د 
درهم) (100 بق6مة) حصة  (1.000

للحصة).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):
الكريم))) عبد  حل6مي  الس6د 
القرية) حي  م1من  س6دي  عن1ا ه)ا))
اقامة هالة ز قة بدر رقم)14 20450 

الدار الب6ضاء)املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء)

وم1اطن مسيري الشركة:

الكريم))) عبد  حل6مي  الس6د 

القرية) حي  م1من  س6دي  عن1ا ه)ا))

 20450 رقم) بدر  ز قة  هالة  اقامة 

الدار الب6ضاء)املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 27 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)-.

1157I

STE FIDUNORDWEST SARL AU

 STE RIWAQ TOYOUR
ALJANA

إعالن متعدد القرارات

STE FIDUNORDWEST SARL AU

 av(bir(anzarane(lot(idrissia(bur

 nour 2eme(etage(n15 atlas ،

30000، fes(MAROC

 STE RIWAQ TOYOUR ALJANA

«شركة ذات املسؤول6ة املحدودة»

وعن1ان مقرها االجتماعي: تجزئة 

اله1اء الجم6ل رقم 13 بنس1دة - 

30000 فاس املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التق66د في السجل التجاري: 

.65791

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)26)أبريل)2021

تم اتخاذ القرارات التال6ة:)

قرار رقم)1:)الذي ونص على ماولي:)

تف1يت حصص

قرار رقم)2:)الذي ونص على ماولي:)

استقالة مسير وتع6ين مسير جدود

وتبعا لذلك تم تعدول مقتض6ات)

النظام األسا�سي التال6ة:)

بند رقم)1:)الذي ونص على ماولي:)

ب1شفر) الس6د  من  حصص  تف1يت 

محمد لصالح الس6د ك6لة اسماع6ل

بند رقم)2:)الذي ونص على ماولي:)

من) محمد  ب1شفر  الس6د  استقالة 

تع6ين) و  للشركة  كمسير  منصبه 

الس6د ك6لة عبد العالي كمسير وح6د)

للشركة.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

التجارية بفاس))بتاريخ)06)ماي)2021 

تحت رقم)2199.

1158I

 ADIL(ANOIR(COMPTABILITE(&(TAX

SOLUTIONS SARL

TWINS ACTION AGENCY
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

 ADIL(ANOIR(COMPTABILITE &

TAX SOLUTIONS SARL

 Avenue(Mohammed(Slaoui(n

 44, Fès(Boite(Postale  : 2255،

30000، Fès(Maroc

TWINS ACTION AGENCY  شركة 

ذات املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي شارع األمير 

اريتيي و لال عائشة مساحة بلميي   

الطابق الثالث مكتب رقم 22 و 27 

فاس 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

67899

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (14

املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

 TWINS(:(اإلقتضاء)بمختصر تسم6تها

. ACTION AGENCY

تقدوم) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

االتصال) وكاالت  خدمات  جم6ع 

ووكاالت اإل تاج وال1كاالت الرقم6ة

تنظ6م وتحريك معارض املعارض)

وجم6ع) األجنحة  وعروض  واألجنحة 

األحداث.

شارع) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 

مساحة) عائشة  لال  و  اريتيي  األمير 

بلميي)))الطابق الثالث مكتب رقم)22 

و)27)فاس)30000)فاس املغرب.
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أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: لقاللش) حمزة  الس6د 
حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

الس6د علي لقاللش):))500)حصة)
بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-
وصفات وم1اطن الشركاء):

عن1ا ه)ا))) لقاللش  حمزة  الس6د 
فاس) قادوس  عين  املرين6ين  قباضة 

30000))فاس املغرب.
عن1ا ه)ا))) لقاللش  علي  الس6د 
فاس) قادوس  عين  املرين6ين  قباضة 

30000))فاس املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
عن1ا ه)ا))) لقاللش  حمزة  الس6د 
فاس) قادوس  عين  املرين6ين  قباضة 

30000))فاس املغرب
عن1ا ه)ا))) لقاللش  علي  الس6د 
فاس) قادوس  عين  املرين6ين  قباضة 

30000))فاس املغرب
عن1ا ه)ا)) م1ي�سي  عد ان  الس6د 
الز قة)21)رقم)32)حي واد فاس فاس)

30000))فاس املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
التجارية بفاس))بتاريخ)20)ماي)2021 

تحت رقم)2429.

1159I

HOLMARCOM

NIVAMES
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

HOLMARCOM
20 ز قة مصطفى املعاني ، 20080، 

الدار الب6ضاء املغرب
NIVAMES شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة
وعن1ان مقرها اإلجتماعي عمارة  
المي 15، الطابق 2، 45 شارع علي 

بن1 أب6طالب - الدار الب6ضاء - 
20500  الدار الب6ضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

502901

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (19

املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.NIVAMES

األنشطة) (: غرض الشركة بإوجاز)

العقارية.

عمارة)) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 

المي)15،)الطابق)2،)45)شارع علي بن1)

  20500 (- الب6ضاء) الدار  (- أب6طالب)

الدار الب6ضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:

((: ( بنصالح) حسن  محمد  الس6د 

350)حصة بق6مة)100)درهم للحصة)

حصة) (200 ( (: بن6حي) هناء) .الس6دة 

بق6مة)100)درهم للحصة).

 150 ( (: ( بنصالح) مالك  الس6دة 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

 150 ( (: ( بنصالح) غ6ثة  الس6دة 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

((: ( محمد مهدي بنصالح) ( الس6د)

150)حصة بق6مة)100)درهم للحصة)

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):

بنصالح))) حسن  محمد  الس6د 
أ فا) تاماريس،) ز قة  (7 عن1ا ه)ا))

20170))الدار الب6ضاء)املغرب.

 7 عن1ا ه)ا)) بن6حي  هناء) الس6دة 
الدار) ( (20170 أ فا) تاماريس،) ز قة 

الب6ضاء)املغرب.

الس6دة مالك بنصالح))عن1ا ه)ا))
20170))الدار) 7)ز قة تاماريس،)أ فا)

الب6ضاء)املغرب.

عن1ا ه)ا)) ( الس6دة غ6ثة بنصالح)
20170))الدار) 7)ز قة تاماريس،)أ فا)

الب6ضاء)املغرب.

بنصالح)) مهدي  محمد  ( الس6د)
أ فا) تاماريس،) ز قة  (7 عن1ا ه)ا))

20170))الدار الب6ضاء)املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

بنصالح)) حسن  محمد  الس6د 
أ فا) تاماريس،) ز قة  (7 عن1ا ه)ا))

20170))الدار الب6ضاء)املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 12 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)778132.

1160I

JIHA FIDUCIAIRE

PARA AGADIR BAY
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

JIHA FIDUCIAIRE

 N° 5 RUE 3908 HAY(EL(QODS

 DCHEIRA(INEZGANE ، 86360،

INEZGANE MAROC

PARA AGADIR BAY شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي رقم 19 

مكرر بل1ك 5 عمارة 2 حي ف1 تي  - 

80000 أكادور املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

47687

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (19

املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

 PARA (: بمختصر تسم6تها) اإلقتضاء)

.AGADIR BAY

(: بإوجاز) الشركة  غرض 

بارام6دوكال.

 19 رقم) (: عن1ان املقر االجتماعي)

(- ( حي ف1 تي) (2 عمارة) (5 مكرر بل1ك)

80000)أكادور املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

الس6د سلمي أسامة):))800)حصة)

بق6مة)100)درهم للحصة).

200)حصة) ( (: الس6د سلمي أنس)

بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):

عن1ا ه)ا)) أسامة  سلمي  الس6د 
رقم)30)ز قة)08)تجزئة النس6م شارع)

الدار) (20000 ( عبد الهادي ب1طالب)

الب6ضاء)املغرب.

عن1ا ه)ا)) أنس  سلمي  الس6د 

12)الطابق الثالث إقامة) الشقة رقم)

الحي) بركان  شارع  (C عمارة) تزرزيت 

املحمدي)80033)أكادور املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

عن1ا ه)ا)) أنس  سلمي  الس6د 

12)الطابق الثالث إقامة) الشقة رقم)

الحي) بركان  شارع  (C عمارة) تزرزيت 

املحمدي)80033)أكادور املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

و1 16) (02 بتاريخ) ( باكادور) التجارية 

2021)تحت رقم)99952.

1161I

bouaidoun(hassan(Fiduciaire(comptable

 NEIL GLOBAL BUSINESS
SERVICES SARL AU

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

 bouaidoun(hassan(Fiduciaire

comptable

 I(place(hassan(II(AZROU ،

53100، AZROU(MAROC

 NEIL GLOBAL BUSINESS

 SERVICES SARL AU
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شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي شارع 

املسيرة الخضراء حي الرياض افران - 

53000 إفران املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

1553

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (21

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

 NEIL (: بمختصر تسم6تها) اإلقتضاء)

 GLOBAL BUSINESS SERVICES

.SARL AU

تس6ير) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

اشغال) (/ ( الفندق6ة) ال1حدات 

مختلفة)/اشغال التنظ6ف)،)البستنة)

،)والص6ا ة.

شارع) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 

املسيرة الخضراء)حي الرياض افران)-)

53000)إفران املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: الس6د الصقلي محمد)

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):

الس6د الصقلي محمد عن1ا ه)ا))

الرياض) حي  الخضراء) املسيرة  شارع 

إفران)53000)افران املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

الس6د الصقلي محمد عن1ا ه)ا))

الرياض) حي  الخضراء) املسيرة  شارع 

إفران)53000)افران املغرب.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

و1 16) (02 بتاريخ) ( بازرو) االبتدائ6ة 

2021)تحت رقم)201.

1162I

COMPTE A JOUR

NEX IMEX
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تف1يت حصص

COMPTE A JOUR

 AV(SAKIA(EL(HAMRAE(N° 13

 2EME(ETG(N° 4 NADOR ،

62000، NADOR(MAROC

NEX IMEX شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة
وعن1ان مقرها اإلجتماعي س1ق 

الج1ط6ة  رقم 142 حي  اوالد  

ب1ط6ب  - 62000 الناظ1ر املغرب.

تف1يت حصص
رقم التق66د في السجل التجاري 

.21833

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2021 ماي) (20 في) املؤرخ 

املصادقة على):

العزيز) عبد  ( )ة)) الس6د) تف1يت 

من) اجتماع6ة  حصة  (500 ( اذغير)

الس6د) ( لفائدة) حصة  (1.000 أصل)

)ة))ت1رية كمرة بتاريخ)20)ماي)2021.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم  (

ماي) (28 بتاريخ) ( االبتدائ6ة بالناض1ر)

2021)تحت رقم)1102.

1163I

امغار عبد الغاف1ر

TRANZIS
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

قفل التصف6ة

امغار عبد الغاف1ر

شارع الجيش امللكي اقامة الن1ر رقم 

1 الطابق االول تط1ان ، 93000، 

تط1ان املغرب

TRANZIS  شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي : حي م1الي 
الحسن س1ق سا 6ة الرمل رقم 

12 تط1ان حي م1الي الحسن س1ق 
سا 6ة الرمل رقم 12 تط1ان 93000 

تط1ان املغرب.
قفل التصف6ة

رقم التق66د في السجل التجاري : 
.26977

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2021 ماي) (18 في) املؤرخ 
املسؤول6ة) ذات  شركة  ( (TRANZIS
 100.000 رأسمالها) مبلغ  املحدودة 
اإلجتماعي حي) درهم وعن1ان مقرها 
الرمل) سا 6ة  س1ق  الحسن  م1الي 
الحسن) م1الي  حي  تط1ان  (12 رقم)
تط1ان) (12 رقم) الرمل  س1ق سا 6ة 
املغرب  ت6جة) تط1ان  (93000

اللخسارة.
و عين:

و) زيان  اوالد  ( زكرياء) الس6د)ة))
رقم) مرير  محمد  شارع  عن1ا ه)ا))
املغرب) تط1ان  (93000 تط1ان) (26

كمصفي))ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجمع6ة الختام6ة)
وفي حي م1الي) (2021 ماي) (19 بتاريخ)
 12 الحسن س1ق سا 6ة الرمل رقم)

تط1ان)-)93000)تط1ان املغرب.
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
ماي) (26 بتاريخ) ( بتط1ان) االبتدائ6ة 

2021)تحت رقم)1195.
1164I

BRI consulting Group

AHL LAANAYA GROUP
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

BRI consulting Group
 BP 3048 AL(BARID(BANK

 LAAYOUNE(AL(AMAL 74500
 LAAYOUNE(SAHARA ، 70000،

Laâyoune(Maroc
AHL LAANAYA GROUP شركة 

ذات املسؤول6ة املحدودة
وعن1ان مقرها اإلجتماعي حي القدس 
تجزئة ال1فاق بل1ك د رقم 2175، 
الطابق األول شقة رقم 2 - 70000 

الع16ن املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

36797

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (04

املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

 AHL (: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.LAANAYA GROUP

غرض الشركة بإوجاز):)ب6ع وشراء)

املنتجات بكل أ 1اعها)

)استيراد وتصدور البضائع.

حي) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 

رقم) د  بل1ك  ال1فاق  تجزئة  القدس 

 -  2 الطابق األول شقة رقم) (،2175

70000)الع16ن املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

الس6د الغالي القش):))500)حصة)

بق6مة)100)درهم للحصة).

 500 ( (: الس6د عبد الكبير القش)

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):

الس6د الغالي القش))عن1ا ه)ا))حي)

رقم) د  بل1ك  ال1فاق  تجزئة  القدس 

2175  70000)الع16ن املغرب.

القش)) الكبير  عبد  الس6د 

حي القدس تجزئة ال1فاق) عن1ا ه)ا))
الع16ن) (70000  2175 بل1ك د رقم)

املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

الس6د الغالي القش))عن1ا ه)ا))حي)

رقم) د  بل1ك  ال1فاق  تجزئة  القدس 

2175  70000)الع16ن املغرب.
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باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
ماي) (27 بتاريخ) ( بالع16ن) االبتدائ6ة 

2021)تحت رقم)1624/2021.
1165I

امغار عبد الغاف1ر

GEBYKAMOS
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تح1يل املقر االجتماعي للشركة

امغار عبد الغاف1ر
شارع الجيش امللكي اقامة الن1ر رقم 
1 الطابق االول تط1ان ، 93000، 

تط1ان املغرب
GEBYKAMOS شركة ذات 

مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 
ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي مجمع 
منارة الشمال بل1ك 1 اقامة س 

الطابق 0 رقم 14 تط1ان - 93000 
تط1ان املغرب.

تح1يل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التق66د في السجل التجاري 

.26647
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)23)أبريل)2021)تم))تح1يل))
للشركة) الحالي  االجتماعي  املقر 
 1 بل1ك) الشمال  منارة  «مجمع  من)
تط1ان) (14 رقم) (0 اقامة س الطابق)
«شارع) إلى) تط1ان املغرب») (93000  -
03)ب1جراح تط1ان) محمد بن1 ة رقم)

- 93000)تط1ان))املغرب)«.
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
ماي) (20 بتاريخ) ( بتط1ان) االبتدائ6ة 

2021)تحت رقم)1158.
1166I

STE AL MOUSTAKBAL CONSEIL

STE KENIZO ART
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تح1يل الشكل القا 1ني للشركة

STE AL MOUSTAKBAL CONSEIL
 APP(N° 11 RUE(IMM 9 RAHAL
 MESKINI(VN(FES ، 30000، FES

MAROC

STE KENIZO ART  شركة ذات 
مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د
و عن1ان مقرها االجتماعي دوار 

لحشالفة أوالد ط6ب فاس - 30000 
فاس .

تح1يل الشكل القا 1ني للشركة
رقم التق66د في السجل التجاري 

.64559
ال1ح6د) الشريك  قرار  بمقت�سى 
2021)تم تح1يل) 27)أبريل) املؤرخ في)
الشكل القا 1ني للشركة من)«شركة)
ذات مسؤول6ة محدودة ذات الشريك)
«شركة ذات املسؤول6ة) إلى) ال1ح6د»)

املحدودة».
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
التجارية بفاس))بتاريخ)21)ماي)2021 

تحت رقم)2452.

1167I

STE GUIRBIO SARL

STE GUIRBIO
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تع6ين مسير جدود للشركة

STE GUIRBIO SARL
 BD ZERKTOUNI 29

 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA املغرب

STE GUIRBIO  شركة ذات 
املسؤول6ة املحدودة

 BD 29 وعن1ان مقرها اإلجتماعي
 ZERKTOUNI(ERRACHIDIA -
.52000 ERRACHIDIA(MAROC

تع6ين مسير جدود للشركة
رقم التق66د في السجل التجاري 

.2013/10003
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تع6ين) تم  (2021 ماي) (17 في) املؤرخ 
 SAIDI((مسير جدود للشركة الس6د)ة

EL BACHIR)كمسير وح6د
تبعا لقب1ل استقالة املسير.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
 01 بتاريخ) ( بالرش6دوة) االبتدائ6ة 

و1 16)2021)تحت رقم)257/2021.

1168I

olaco

OLACO
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

olaco
13 ز قة احمد املجاطي اقامة 

االلب طابق 1 رقم 8 املعاريف الدار 
الب6ضاء ، 20330، الدار الب6ضاء 

املغرب
olaco شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة
وعن1ان مقرها اإلجتماعي 13 ز قة 
احمد املجاطي اقامة االلب طابق 
1 رقم 8 املعاريف الدار الب6ضاء - 

20330 الدار الب6ضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

504689
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (07
املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

.olaco(:(اإلقتضاء)بمختصر تسم6تها
مقاول) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

االشغال املتن1عة.
ز قة) (13 (: عن1ان املقر االجتماعي)
طابق) االلب  اقامة  املجاطي  احمد 
(- الب6ضاء) الدار  املعاريف  (8 رقم) (1

20330)الدار الب6ضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 500 ( (: اولقاود) الحسن  الس6د 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
الس6د عبد الرح6م اولقاود):))500 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):
الس6د الحسن اولقاود عن1ا ه)ا))
دوار املكانسة)04)بل1ك د ز قة)09)رقم)
25)عين الشق)20470)الدار الب6ضاء)

املغرب.

اولقاود) الرح6م  عبد  الس6د 

04)بل1ك د ز قة) عن1ا ه)ا)))املكانسة)

09)رقم)25)عين الشق)20470)الدار)

الب6ضاء)املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

الس6د الحسن اولقاود عن1ا ه)ا))

دوار املكانسة)04)بل1ك د ز قة)09)رقم)

25)عين الشق)20470)الدار الب6ضاء)

املغرب

اولقاود) الرح6م  عبد  الس6د 

بل1ك د ز قة) (04 املكانسة) عن1ا ه)ا))

09)رقم)25)عين الشق)20470)الدار)

الب6ضاء)املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 28 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)780227.

1169I

STE CABINET CONSEIL KASBAH

CARVAO

عقد تس6ير حر ألصل تجاري))األشخاص)

الطب6ع16ن)

عقد تس6ير حر ألصل تجاري

CARVAO

 30 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 

احمد) ( أعطى الس6د)ة)) (2021 أبريل)

للبطاقة) )ة)) الحامل) كا�سي  ( امين)

املسجل) (CT801579 ( ( ال1طن6ة رقم)

باملحكمة) (98507 التجاري) بالسجل 

التجارية بمراكش حق التس6ير الحر)

رقم) ب  الكائن  التجاري  لألصل 

 40000 (- ( الفهرية) فاطمة  14شارع 

رض1ان) للس6د)ة)) مراكش  املغرب 

حج6ب الحامل))ة))للبطاقة ال1طن6ة)

سنة) (9 ملدة) ( (PN834933 ( ( رقم)

2021)و تنتهي في) 01)ماي) تبتدئ من)

مقابل مبلغ شهري) (2030 و1 16) (30

27.000))درهم.

1170I
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KHOUYI BADIA

 GRILLADES MONTAGNE EL
AYACHI

شركة ذات املسؤول6ة املحدودة
تأسيس شركة

simplcomptamid
م6دلت ، 54350، م6دلت املغرب
 GRILLADES MONTAGNE EL
AYACHI شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة
وعن1ان مقرها اإلجتماعي تاقدارت 

زاودة  - 54350 م6دلت املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

2779
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (05
املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)
 GRILLADES MONTAGNE EL

.AYACHI
غرض الشركة بإوجاز):)مقهى,) قل)

األشخاص و مطعم.
تاقدارت) (: عن1ان املقر االجتماعي)

زاودة))-)54350)م6دلت املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
محمد) االمراني  العل1ي  الس6د 
 100 بق6مة) حصة  (200 ( (: ( اشرف)

درهم للحصة).
((: ( ه6ثم) االمراني  العل1ي  الس6د 
200)حصة بق6مة)100)درهم للحصة)
((: ( االمراني  1فل) العل1ي  الس6د 
200)حصة بق6مة)100)درهم للحصة)
((: ( الس6د العل1ي االمراني حسام)
200)حصة بق6مة)100)درهم للحصة)
الس6د العل1ي االمراني اسماع6ل))
درهم) (100 بق6مة) حصة  (200   :

للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):

محمد) االمراني  العل1ي  الس6د 

شارع املسيرة) (13 عن1ا ه)ا)) ( اشرف)

الخضراء))54350)م6دلت املغرب.

ه6ثم)) االمراني  العل1ي  الس6د 

عن1ا ه)ا))13)شارع املسيرة الخضراء)

امل1)1  54350)م6دلت املغرب.

االمراني  1فل)) العل1ي  الس6د 

 54350 ( عن1ا ه)ا))بطريق الرش6دوة)

م6دلت املغرب.

حسام)) االمراني  العل1ي  الس6د 

 54350 الرش6دوة) بطريق  عن1ا ه)ا))

م6دلت املغرب.

الس6د العل1ي االمراني اسماع6ل))

عن1ا ه)ا))بطريق الرش6دوة اوت الربع))

54350)م6دلت املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

محمد) االمراني  العل1ي  الس6د 

شارع املسيرة) (13 عن1ا ه)ا)) ( اشرف)

الخضراء))54350)م6دلت املغرب

الس6د العل1ي االمراني اسماع6ل))

عن1ا ه)ا))بطريق الرش6دوة اوت الربع))

54350)م6دلت املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (26 بتاريخ) ( بم6دلت) االبتدائ6ة 

2021)تحت رقم)157.

1171I

ف6د بيست ك1نس6لتين

JR TRANS
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

ف6د بيست ك1نس6لتين

حي السعادة شارع م1الي اسماع6ل 
ز قة بركان رقم 01 الطابق االول ، 

70000، الع16ن املغرب

JR TRANS شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي تجزئة 707 

 Laâyoune 70000 مكرر الع16ن

الع16ن املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 

36829

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (28

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

 JR (: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TRANS

:) قل) بإوجاز) الشركة  غرض 

االشخاص لحساب الغير).

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 

 Laâyoune الع16ن) مكرر  (707

70000)الع16ن املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: امهدي) جمال  الس6د 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):

عن1ا ه)ا)) امهدي  جمال  الس6د 

االداري)) الحي  (09 ز قة) (39 رقم)

70000)الع16ن املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

عن1ا ه)ا)) امهدي  جمال  الس6د 

االداري)) الحي  (09 ز قة) (39 رقم)

70000)الع16ن املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

و1 16) (01 بتاريخ) ( االبتدائ6ة بالع16ن)

2021)تحت رقم)1669/21.

1172I

SOYACOM

املدرسة الخصوصية املاسة
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

SOYACOM
 N°76 AVENUE(HASSAN(II ،

30000، FES(MAROC
املدرسة الخص1ص6ة املاسة شركة 

ذات مسؤول6ة محدودة ذات 
الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي رقم 954 
حي ول6لي عين تاوجدات  - 30000 

عين تاوجدات املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
53411

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القا 1ن) (2021 مارس) (29
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
اإلقتضاء)بمختصر تسم6تها):)املدرسة)

الخص1ص6ة املاسة.
التعل6م) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

الخص1�سي.
عن1ان املقر االجتماعي):)رقم)954 
 30000 (- ( تاوجدات) حي ول6لي عين 

عين تاوجدات املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: ل6لى) الص1في  الس6دة 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):
عن1ا ه)ا)) ل6لى  الص1في  الس6دة 
تاوجدات) عين  الفرح  حي  (68 رقم)

30000)عين تاوجدات املغرب.
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والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (
وم1اطن مسيري الشركة:

عن1ا ه)ا)) ل6لى  الص1في  الس6دة 
تاوجدات) عين  الفرح  حي  (68 رقم)

30000)عين تاوجدات املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
و1 16) (01 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

2021)تحت رقم)2678.

1173I

ف6د بيست ك1نس6لتين

MOBACH DAWRA
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

ف6د بيست ك1نس6لتين
حي السعادة شارع م1الي اسماع6ل 
ز قة بركان رقم 01 الطابق االول ، 

70000، الع16ن املغرب
MOBACH DAWRA شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة
وعن1ان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
ال1فاق 1500 رقم 544 الع16ن 

Laâyoune 70000 الع16ن املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

36827
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (26
املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MOBACH DAWRA
اشغال) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

عامة.
تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
الع16ن) (544 رقم) (1500 ال1فاق)

Laâyoune(70000)الع16ن املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

((: اس1يح) امبارك  محمد  الس6د 
500)حصة بق6مة)100)درهم للحصة)
((: املحم1دي) سالم  محمد  الس6د 
500)حصة بق6مة)100)درهم للحصة)
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):
اس1يح) امبارك  محمد  الس6د 
الجهاد) ز فة  التعاون  حي  عن1ا ه)ا))
الع16ن) (70000 الع16ن) (12 رقم)

املغرب.
املحم1دي) سالم  محمد  الس6د 
طرفاوة) املركز  الداورة  عن1ا ه)ا))

70000)الع16ن املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
اس1يح) امبارك  محمد  الس6د 
الجهاد) ز فة  التعاون  حي  عن1ا ه)ا))
الع16ن) (70000 الع16ن) (12 رقم)

املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
و1 16) (01 بتاريخ) ( االبتدائ6ة بالع16ن)

2021)تحت رقم)1668/21.
1174I

ائتما 6ة ماجسترال

 WONDERFUL MOROCCAN
FRUIT

شركة ذات املسؤول6ة املحدودة
تأسيس شركة

ائتما 6ة ماجسترال
تجزئة الس6ك1ن القطعة 7/17 زاوية 

ز قة طنجة و ز قة ابن الخط6ب 
األطلس فاس ، 30100، فاس 

املغرب
 WONDERFUL MOROCCAN
FRUIT شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة
وعن1ان مقرها اإلجتماعي رقم 106 

تجزئة نسمة سهب ال1رد باب 
الفت1ح  - 30000 فاس  املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

68081
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (07

املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

 WONDERFUL MOROCCAN

.FRUIT

غرض الشركة بإوجاز):)استيراد و)

تصدور املنتجات الفالح6ة)

و ت1زيع كل املنجات) ب6ع و شراء)

الفالح6ة).

عن1ان املقر االجتماعي):)رقم)106 

تجزئة نسمة سهب ال1رد باب الفت1ح))

- 30000)فاس))املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

الس6د و1نس يسارة)):))700)حصة)

بق6مة)100)درهم للحصة).

الس6د حم1مي عبد العزيز)):))300 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):

عن1ا ه)ا)) ( و1نس) يسارة  الس6د 

عروس)) وجه  (4142 رقم) (82 ز قة)

50000)مكناس))املغرب).

العزيز)) عبد  حم1مي  الس6د 

43)تجزئة) 6)عمارة) الشقة) عن1ا ه)ا))

الفتح زواغة))30000)فاس املغرب).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

عن1ا ه)ا)) ( و1نس) يسارة  الس6د 

عروس)) وجه  (4142 رقم) (82 ز قة)

50000)مكناس املغرب)

العزيز)) عبد  حم1مي  الس6د 

43)تجزئة) 6)عمارة) الشقة) عن1ا ه)ا))

الفتح زواغة))30000)فاس املغرب.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم  (

التجارية بفاس))بتاريخ)28)ماي)2021 

تحت رقم)2597.
1175I

اوت ابراه6م لالسكان

AIR TRANS
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د

تغ6ير تسم6ة الشركة

اوت ابراه6م لالسكان

5 شارع ابن تاشفين الطابق 2 رقم 3 

، 90000، طنجة املغرب

AIR TRANS شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها االجتماعي 5 شارع 

ابن تاشفين الطابق 2 رقم 3 - 

90000 طنجة املغرب.

تغ6ير تسم6ة الشركة
رقم التق66د في السجل التجاري 

59465

ال1ح6د) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم تغ6ير) (2021 أبريل) (27 املؤرخ في)

 »AIR TRANS» تسم6ة الشركة من)

. »AITBRAHIM LILISKANE»(إلى

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

و1 16) (01 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)242922.

1176I

KHOUYI BADIA

TRIMKA SARL-AU
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د

تأسيس شركة

simplcomptamid

م6دلت ، 54350، م6دلت املغرب

TRIMKA SARL-AU شركة ذات 

مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي تاداوت 

 ب1م6ة ب1م6ة  - 54350 م6دلت 

املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

2767

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (02

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TRIMKA SARL-AU

األشغال) (: غرض الشركة بإوجاز)

بائع) الري،) ترك6ب  ظام  املختلفة،)

م1اد الفالح6ة.

تاداوت) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 

م6دلت) (54350 (- ( ب1م6ة)  ب1م6ة 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

((: ( حسن) اوشريف  اوت  الس6د 

درهم) (100 بق6مة) حصة  (1.000

للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):

حسن)) اوشريف  اوت  الس6د 
املنص1ر) املسيرة  بشارع  عن1ا ه)ا))
ب1م6ة)) (08 رقم) (01 ز قة) الدهبي 

54350)م6دلت املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

حسن)) اوشريف  اوت  الس6د 
املنص1ر) املسيرة  بشارع  عن1ا ه)ا))
ب1م6ة)) (08 رقم) (01 ز قة) الدهبي 

54350)م6دلت املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (18 بتاريخ) ( بم6دلت) االبتدائ6ة 

2021)تحت رقم)144.

1177I

ADVISORIS

CANET LEVAGE
شركة املساهمة

تغ6ير تسم6ة الشركة

ADVISORIS
 Quartier(des(hôpitaux,

 N°5 avenue(des(pléiades
 résidence(IMRANE(RDC(APPT

 B1, Casablanca ، 20100،
CASABLANCA MAROC

CANET LEVAGE  شركة املساهمة
وعن1ان مقرها االجتماعي عمارة رقم 
1 ز قة عكاشة عين السبع - 20000 

الدارالبضاء املغرب.
تغ6ير تسم6ة الشركة

رقم التق66د في السجل التجاري 
306931

)بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تغ6ير) (2021 مارس) (25 املؤرخ في)
 CANET» من) الشركة  تسم6ة 

. »TIMAR.P.S»(إلى(»(LEVAGE
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
 10 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)777700.
1178I

ائتما 6ة ماجسترال

YOGA TEXTILE
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

ائتما 6ة ماجسترال
تجزئة الس6ك1ن القطعة 7/17 زاوية 

ز قة طنجة و ز قة ابن الخط6ب 
األطلس فاس ، 30100، فاس 

املغرب
YOGA TEXTILE شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة
وعن1ان مقرها اإلجتماعي 120 ب 
تجزئة الزيت1ن الطابق األول  - 

30000 فاس املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

67887
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (20

املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

 YOGA(:(اإلقتضاء)بمختصر تسم6تها

.TEXTILE

:)خ6اطة و) غرض الشركة بإوجاز)

ح6اكة املالبس الجاهزة

ب6ع و شراء)كل أ 1اع األت1اب

االستيراد و التصدور).

 120 (: االجتماعي) املقر  عن1ان 

(- ( األول) الطابق  الزيت1ن  تجزئة  ب 

30000)فاس املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

الس6د حم6د))مرب1ح)):))500)حصة)

بق6مة)100)درهم للحصة).

الس6د أحمد مرب1ح)):))500)حصة)

بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):

عن1ا ه)ا)) ( مرب1ح) ( الس6د حم6د)

بن) السالم  عبد  م1الي  ز قة  (17

ج)) م  ب1رما ة  األول  الطابق  مشيش 

30000)فاس املغرب).

الس6د أحمد مرب1ح))عن1ا ه)ا))17 

ز قة م1الي عبد السالم بن مشيش)

 30000 ( الطابق األول ب1رما ة م ج)

فاس))املغرب).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

الس6د أحمد مرب1ح))عن1ا ه)ا))17 

ز قة م1الي عبد السالم بن مشيش)

 30000 ( الطابق األول ب1رما ة م ج)

فاس))املغرب)

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

التجارية بفاس))بتاريخ)19)ماي)2021 

تحت رقم)2413.

1179I

مكتب الجرودي

 MONROE'S BEAUTY

CENTER
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

مكتب الجرودي

شارع 18  1 بر رقم 24 الناض1ر ، 

62000، الناض1ر املغرب

 MONROE'S BEAUTY CENTER

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي شارع 

املسيرة رقم 313 62000 الناض1ر 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 
رقم التق66د في السجل التجاري : في 

ط1ر اال جاز

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (20

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MONROE’S BEAUTY CENTER

مركز) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

للتجم6ل.

شارع) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 

الناض1ر) (62000  313 رقم) املسيرة 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

الس6دة اسماء)املنص1ري):))1.000 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

(: املنص1ري) اسماء) الس6دة  (

100.000درهم بق6مة)100)درهم.
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والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء)

وصفات وم1اطن الشركاء):

املنص1ري) اسماء) الس6دة 

 313 رقم) املسيرة  شارع  عن1ا ه)ا))

62000)الناض1ر املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

املنص1ري) اسماء) الس6دة 

 313 رقم) املسيرة  شارع  عن1ا ه)ا))

62000)الناض1ر املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

االبتدائ6ة بالناض1ر))بتاريخ)01)و1 16)

2021)تحت رقم)1127.

1180I

اوت ابراه6م لالسكان

AITBRAHIM LILISKANE

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د

تغ6ير نشاط الشركة

اوت ابراه6م لالسكان

5 شارع ابن تاشفين الطابق 2 رقم 3 

، 90000، طنجة املغرب

AITBRAHIM LILISKANE شركة 

ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها االجتماعي 5 شارع 

ابن تاشفين الطابق 2 رقم 3 - 

90000 طنجة املغرب.

تغ6ير نشاط الشركة

رقم التق66د في السجل التجاري 

.59465

ال1ح6د) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم تغ6ير) (2021 أبريل) (27 املؤرخ في)

البضائع») « قل  الشركة من) نشاط 

إلى)«منعش عقاري».

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

و1 16) (01 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)242922.

1181I

NEXIA FIDUCIA

BRANDS DEPOT
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

NEXIA FIDUCIA

 Rue Bab El Mansour ,3

 Espace(Porte(d›Anfa، 20050،

casablanca maroc

BRANDS DEPOT شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي 131، 

شارع أ فا، إقامة أزور     - 20370 

الدار الب6ضاء املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 

رقم التق66د في السجل التجاري : 

503663

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (27

املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BRANDS DEPOT

شراء) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

واستيراد) التقس6ط  و  بالجملة  وب6ع 

املالبس) أصناف  جم6ع  وتصدور 

واملفروشات..

(،131 (: االجتماعي) املقر  عن1ان 

 20370 (- ( ( ( ( إقامة أزور) شارع أ فا،)

الدار الب6ضاء)املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: محمد) بنسع6د  الس6د 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

حصة) (500 ( (: الس6دة لحل1 كنزة)

بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):

الس6د بنسع6د محمد عن1ا ه)ا))
(،5 شقة) 84أ،) س6تي،عمارة) ك1لف 
 20180 ( ب1سك1رة) املدونة الخضراء)

الدار الب6ضاء)املغرب.
عن1ا ه)ا)) كنزة  لحل1  الس6دة 
(،5 شقة) 84أ،) س6تي،عمارة) ك1لف 
 20180 ( ب1سك1رة) املدونة الخضراء)

الدار الب6ضاء)املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
الس6د بنسع6د محمد عن1ا ه)ا))
(،5 شقة) 84أ،) س6تي،عمارة) ك1لف 
 20180 ( ب1سك1رة) املدونة الخضراء)

الدار الب6ضاء)املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
 20 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)778991.
1182I

COMPTE A JOUR

CHIJII MULTISERVICES
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

COMPTE A JOUR
 AV(SAKIA(EL(HAMRAE(N° 13

 2EME(ETG(N° 4 NADOR ،
62000، NADOR(MAROC

CHIJII MULTISERVICES شركة 
ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
وعن1ان مقرها اإلجتماعي حي اوالد 

ب1ط6ب سكت1ر  ا رقم 390 - 62000 
الناظ1ر املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
22195

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (10
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
 CHIJII (: بمختصر تسم6تها) اإلقتضاء)

.MULTISERVICES
عمل) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

كهربائي،
-)السباكة.

-أعمال مختلفة)؛.
:)حي اوالد) عن1ان املقر االجتماعي)
ب1ط6ب سكت1ر))ا رقم)390 - 62000 

الناظ1ر املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: ول6د) ( الس6د الشجعي)

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):
ول6د عن1ا ه)ا)) ( الس6د الشجعي)
 58 حي اوالد ب1ط6ب سكت1ر ا ز قة)

رقم)08  62000)الناظ1ر املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
ول6د عن1ا ه)ا)) ( الس6د الشجعي)
 58 حي اوالد ب1ط6ب سكت1ر ا ز قة)

رقم)08  62000)الناظ1ر املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
ماي) (21 بتاريخ) ( االبتدائ6ة بالناض1ر)

2021)تحت رقم)1034.

1183I

SOFINACTE

RIMZIN  CITY
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

SOFINACTE
 BD. ABDELLAH

 CHEFCHAOUNI. IMM. « AL
 ABRAR » N° 44  BUREAU 22.
 5éme(ETAGE ، 30000، FES

MAROC
RIMZIN  CITY شركة ذات 

مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 
ال1ح6د
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وعن1ان مقرها اإلجتماعي 113 
تجزئة امال طريق صفرو الطابق 
األول شقة رقم 2 على ال6مين - 

31000 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
68139

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (05
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.RIMZIN  CITY
منعش) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

عقاري.
 113 (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
الطابق) صفرو  طريق  امال  تجزئة 
(- ال6مين) على  (2 رقم) شقة  األول 

31000)فاس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: الناي) التجاني  الس6د 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):
عن1ا ه)ا)) الناي  التجاني  الس6د 
الزيت1ن) إقامة  (49 بيروت) شارع 

الزه1ر)2 30000)فاس املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
عن1ا ه)ا)) الناي  التجاني  الس6د 
الزيت1ن) إقامة  (49 بيروت) شارع 

الزه1ر)2 30000)فاس املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
و1 16) (02 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2021)تحت رقم)2666.

1184I

CASABLANCA CONSULTING GROUP

AZRO CONCASSAGE SARL
إعالن متعدد القرارات

 CASABLANCA CONSULTING

GROUP

 RUE SIJILMASSA- 91

 BELEVEDERE- CASABLANCA

 belvedere، 20300،

CASABLANCA MAROC

 AZRO CONCASSAGE SARL

«شركة ذات املسؤول6ة املحدودة»

وعن1ان مقرها االجتماعي: ف6ال رقم 

72ـ » تجزئة تمارة كاردن» ، طريق 

مرس الخيرـ  مرس الخير،عمالة 

صخيراتـ  تمارة - - تمارة املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»

رقم التق66د في السجل التجاري: 

.83071

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)24)فبراور)2021

تم اتخاذ القرارات التال6ة:)

قرار رقم)1:)الذي ونص على ماولي:)

إقالة الس6د عبد الرحمان أبالض) (-

من منصبه كمسير ثاني).

قرار رقم)2:)الذي ونص على ماولي:)

-)تع6ين الس6د ب1جمعة ب1دالي كمسير)

وح6د للشركة لفترة غير محدودة).

قرار رقم)3:)الذي ونص على ماولي:)

الفردي) بالت1ق6ع  الشركة  ستلتزم  (-

للس6د ب1جمعة ب1دالي لكل ما وتعلق)

و التس6ير.والتصرف) ( بأعمال اإلدارة)

في الشركة

قرار رقم)4:)الذي ونص على ماولي:)

-)تحدوث األ ظمة األساس6ة للشركة).

وتبعا لذلك تم تعدول مقتض6ات)

النظام األسا�سي التال6ة:)

على) ونص  الذي  (:15 رقم) بند 

ماولي:)التس6ير

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

أبريل) (08 بتاريخ) ( بالرباط) التجارية 

2021)تحت رقم)112560.

1185I

UNIVERS COMPTA SARL AU

BETON BETIT
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

UNIVERS COMPTA SARL AU
شقة 7،عمارة 16، ز قة أ، شارع 
الجيش امللكي م.ج ، 50000، 

مكناس املغرب
BETON BETIT شركة ذات 

مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 
ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي عمارة 
د، الطابق االول ، شقة رقم 

18،لزغ1 جي 3، مجاط ،  - 50122 
مكناس  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
53443

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (25
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BETON BETIT
غرض الشركة بإوجاز):)-)مقاول في)

األشغال املختلفة)
-)صنع م1اد البناء

-)بائع العقاقير بالتقس6ط.
عمارة) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
رقم) شقة  (، االول) الطابق  د،)
 50122 (- ( (، مجاط) (،3 18،لزغ1 جي)

مكناس))املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: فكري) اسع6دو  الس6د 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (
وصفات وم1اطن الشركاء):

عن1ا ه)ا))) فكري  اسع6دو  الس6د 
دوار اوت عقة جماعة بط6ط))51000 

الحاجب املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
عن1ا ه)ا))) فكري  اسع6دو  الس6د 
دوار اوت عقة جماعة بط6ط))51000 

الحاجب املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
و1 16) (02 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

2021)تحت رقم)2722.

1186I

FINAUDIT

IMMOTAB
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تح1يل املقر االجتماعي للشركة

FINAUDIT
 RUE CHEVALIER BAYARD RCE
 VALROSE 1 ETG(N°2 ، 20310،

CASABLANCA MAROC
IMMOTAB شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة
وعن1ان مقرها اإلجتماعي ز قة 
 Eش1فاليي ب6ارد إقامة فالروز

الطابق االول رقم 2 الدار الب6ضاء - 
20320 الدار الب6ضاء املغرب.
تح1يل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التق66د في السجل التجاري 
.317697

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)20)أكت1بر)2020)تم))تح1يل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
فالروز إقامة  ب6ارد  ش1فاليي  «ز قة 
2)الدار الب6ضاء) E)الطابق االول رقم)
املغرب») الب6ضاء) الدار  (20320  -
(، ز اتة) (20 قطعة) (، (ZI «تقس6م) إلى)
الدار الب6ضاء)) (20000 (- عين حرودة)

املغرب».
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
 02 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

و1 16)2021)تحت رقم)780916.

1187I
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FADIFISC

STE ENAFZA MESSAGERIE
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تح1يل الشكل القا 1ني للشركة

FADIFISC
شارع املقاومة رقم 2 الطابق االول 

عمارة امزيل و الزركدي اكادور 

 AVENUE(AL(MOUQ(N°02 1ER

 ETAGE IMM AMZIL ET ZERKDI

AGADIR، 80000، اكادور املغرب

 STE ENAFZA MESSAGERIE

شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

و عن1ان مقرها االجتماعي حي 

الكل6تة القدومة اوالد تاومة  - 

83000 تارودا ت .

تح1يل الشكل القا 1ني للشركة
رقم التق66د في السجل التجاري -.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تح1يل) (2021 وناور) (07 املؤرخ في)

الشكل القا 1ني للشركة من)«شركة)

ذات املسؤول6ة املحدودة»)إلى)«شركة)

ذات مسؤول6ة محدودة ذات الشريك)

ال1ح6د».

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

االبتدائ6ة بتارودا ت))بتاريخ)27)ماي)

2021)تحت رقم)571.

1188I

STE » LES TERRASSES DU VALLON »  SARL AU

 LES TERRASSES DU

VALLON
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
رفع رأسمال الشركة

 STE « LES(TERRASSES(DU

VALLON »  SARL(AU

115 شارع س6دي محد بن عبد هللا 

شقة 25 ، 90000، طنجة املغرب

 LES TERRASSES DU VALLON

شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي 115 شارع 

س6دي محمد بن عبد هللا شقة 25 - 

90000 طنجة املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التق66د في السجل التجاري 

.112909
ال1ح6د) الشريك  قرار  بمقت�سى 
رفع) تم  (2021 ماي) (07 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال 
من) أي  درهم») (3.000.000»
 3.100.000» إلى) درهم») (100.000»
تقدوم حصص) ( (: عن طريق) درهم»)

 قدوة أو ع6ن6ة.
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
ماي) (31 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)242889.
1189I

Soft(finances(sarl

COSMETIC FRAYAKH
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

Soft(finances(sarl
شارع بئر أ زران عمارة زينب رقم 4 ، 

16000، س6دي قاسم الغرب
COSMETIC FRAYAKH شركة ذات 

مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 
ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
املركز ز قة 10 - 16020 جرف امللحة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
633

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (05
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.COSMETIC FRAYAKH
بائع) (- (: بإوجاز) الشركة  غرض 

العط1ر بالتقس6ط.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
املركز ز قة)10 - 16020)جرف امللحة)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: فري6خ) هشام  الس6د 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):
عن1ا ه)ا)) فري6خ  هشام  الس6د 
الخنيشات) ق6ادة  الجمامعة  دوار 

16020)جرف امللحة املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
عن1ا ه)ا)) فري6خ  هشام  الس6د 
الخنيشات) ق6ادة  الجمامعة  دوار 

16020)جرف امللحة املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
بتاريخ) ( بلقصيري) بمشرع  االبتدائ6ة 

03)و1 16)2021)تحت رقم)99.
1190I

NEXIA FIDUCIA

BENJAK MASK
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تع6ين مسير جدود للشركة

NEXIA FIDUCIA
 Rue Bab El Mansour ,3

 Espace(Porte(d›Anfa، 20050،
casablanca maroc

BENJAK MASK  شركة ذات 
املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي 131، 
شارع أ فا، إقامة أزور    - 20370 

الدار الب6ضاء املغرب .
تع6ين مسير جدود للشركة

رقم التق66د في السجل التجاري 
.472301

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تع6ين) (2021 فبراور) (15 املؤرخ في)
الس6د)ة)) للشركة  جدود  مسير 

فض6لي))مريم كمسير آخر
تبعا لقب1ل استقالة املسير.

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

 21 بتاريخ) ( بالدار الب6ضاء) التجارية 

ماي)2021)تحت رقم)779266.

1191I

idaraty

باسباس مود
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

idaraty

 rue(tarik(ibn(ziad(n(105 2eme

 etage(n 3 tanger ، 90000،

tanger maroc

باسباس م1د شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي الركايع 

2 شارع ت1نس رقم 86 الع1امة - 

90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 

رقم التق66د في السجل التجاري : 

116139

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (18

املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

باسباس م1د.

غرض الشركة بإوجاز):)ب6ع وشراء))

وت1زيع املالبس الجاهزة.

الركايع) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 

(- الع1امة) (86 رقم) ت1نس  شارع  (2

90000)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

الس6دة بسباس)) ادوة):))50)حصة)

بق6مة)100)درهم للحصة).

 50 ( (: ر�سى) و1سف  بن  الس6د 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).
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والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-
وصفات وم1اطن الشركاء):

) ادوة عن1ا ه)ا)) الس6دة بسباس)
 11 العمارة) ال1فاء) ( الضحى) اقامة 
طنجة) (90000 رقم17  (3 الطابق)

املغرب.
الس6د بن و1سف ر�سى عن1ا ه)ا))
 11 العمارة) ال1فاء) ( الضحى) اقامة 
طنجة) (90000 رقم17  (3 الطابق)

املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
بسباس  ادوة عن1ا ه)ا)) الس6دة 
 11 العمارة) ال1فاء) ( الضحى) قامة 
طنجة) (90000 رقم17  (3 الطابق)

املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
ماي) (06 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)242145.

1192I

MOUSSAOUI HAJJI

HAMDAOUI CASH
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

MOUSSAOUI HAJJI
 RUE 08 N°07 NOUVELLE(CITE
 ERFOUD ، 52200، ERFOUD

MAROC
HAMDAOUI CASH  شركة ذات 
مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د
وعن1ان مقرها اإلجتماعي رقم 1771 
اقامة م2 تجزئة مرجان 2 مكناس - 

50000 مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
53419

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (30
مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 
ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.
عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 
(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

. HAMDAOUI CASH
غرض الشركة بإوجاز):)وس6ط في))

تح1يل االم1ال)
ال1ساطة

االشغال املختلفة و البناء.
رقم) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 
 2 مرجان) تجزئة  م2) اقامة  (1771

مكناس)-)50000)مكناس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
((: ( الحمداوي) اسماع6ل  الس6د 
درهم) (100 بق6مة) حصة  (1.000

للحصة).
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):
الحمداوي)) اسماع6ل  الس6د 
قرطبة) (7 جناح) ( ( رقم8) عن1ا ه)ا))

مكناس)50000)مكناس املغرب.
والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:
الحمداوي)) اسماع6ل  الس6د 
قرطبة) (7 جناح) ( (8 رقم) عن1ا ه)ا))

مكناس)50000)مكناس املغرب
باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 
و1 16) (02 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

2021)تحت رقم)2710.
1193I

fidulimar

STE TRENDLINE sarl au
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

fidulimar
 N°22 RUE(TAZA(HAY  EL

 HASSANY(KASSTOR ، 45000،
OUARZAZATE MAROC

STE TRENDLINE sarl au شركة 
ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د

وعن1ان مقرها اإلجتماعي مركز 

اكن16ن - 45300 تنغير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 

محدودة ذات الشريك ال1ح6د 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

1493

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 أبريل) (30

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

 STE (: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TRENDLINE sarl au

استغالل) (: غرض الشركة بإوجاز)

ماوى س6احي

خدمات البرمجة االعالم6ة.

مركز) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 

اكن16ن)-)45300)تنغير املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: الس6د اسماع6ل زه6د)

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):

الس6د اسماع6ل زه6د عن1ا ه)ا))

 47073 ( تامزم1ت) حم1  اوت  دوار 
زاك1رة املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

الس6د اسماع6ل زه6د عن1ا ه)ا))

 47073 ( تامزم1ت) حم1  اوت  دوار 
زاك1رة املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

ماي) (17 بتاريخ) ( بتنغير) االبتدائ6ة 

2021)تحت رقم)-.

1194I

FIDUCIAIRE ENNOUR

OUMERRABII METAL
شركة ذات املسؤول6ة املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE ENNOUR

 1ER(ETAGE(N 75 BD(ALLAL(BEN

 ABDELLAH ، 23200، FQUIH

BEN SALAH MAROC

OUMERRABII METAL شركة ذات 

املسؤول6ة املحدودة

وعن1ان مقرها اإلجتماعي 58 شارع 

عالل بن عبد هللا الطابق 03 الشقة 

17 الفق6ه بن صالح - 23200 

الفق6ه بن صالح املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤول6ة 

املحدودة 
رقم التق66د في السجل التجاري : 

4721

في) مؤرخ  م1ثق  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (24

املسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤول6ة املحدودة.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

(: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

.OUMERRABII METAL

غرض الشركة بإوجاز):)ب6ع و شراء)

م1اد البناء).

58)شارع) عن1ان املقر االجتماعي):)

عالل بن عبد هللا الطابق)03)الشقة)

17)الفق6ه بن صالح)-)23200)الفق6ه)

بن صالح املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

5.000.000)درهم،)مقسم كالتالي:

  MONEY POINT  : الشركة)

درهم) (100 بق6مة) حصة  (49.500

للحصة).

 500 ( (: ( رش6د) املر�سي  الس6د 

حصة بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (- (

وصفات وم1اطن الشركاء):
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  MONEY POINT الشركة)

املسيرة) شارع  املصلى  حي  عن1ا ه)ا))

الفق6ه بن صالح) (23200 ( الخضراء)

املغرب.

عن1ا ه)ا)) ( رش6د) املر�سي  الس6د 

 23200  04 الرقم) ( تجزئة العمراوي)

الفق6ه بن صالح املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

الس6د ب1زكري الصابر عن1ا ه)ا))

الرقم) م1ريطا 6ا  ز قة  االدري  الحي 

04 23200)الفق6ه بن صالح املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

صالح)) بن  بالفق6ه  االبتدائ6ة 

رقم) تحت  (2021 و1 16) (02 بتاريخ)

.151/2021

1195I

عبد الكريم الشلح

STE SOLIMETAL
شركة ذات مسؤول6ة محدودة ذات 

الشريك ال1ح6د
تأسيس شركة

عبد الكريم الشلح
حي املنص1ر الذهبي عمارة الناصيري 

، 16150، مشرع بلقصيري املغرب
STE SOLIMETAL  شركة ذات 
مسؤول6ة محدودة ذات الشريك 

ال1ح6د
وعن1ان مقرها اإلجتماعي املحل 
التجاري رقم 1  الكائن بشارع 

الجيش امللكي، رقم 13 - 16150 
مشرع بلقصيري املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤول6ة 
محدودة ذات الشريك ال1ح6د 

رقم التق66د في السجل التجاري : 
631

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القا 1ن) إعداد  تم  (2021 ماي) (24

مسؤول6ة) ذات  لشركة  األسا�سي 

ال1ح6د) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التال6ة:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤول6ة 

ال1ح6د.

عند) متب1عة  الشركة  تسم6ة 

 STE (: تسم6تها) بمختصر  اإلقتضاء)

. SOLIMETAL

(- (: بإوجاز) الشركة  غرض 

اإلنشاءات املعد 6ة وصناعة األل1اح)

املعد 6ة للمراجل

-)الص6ا ة الصناع6ة

-)مقاول مفاوض.

املحل) (: االجتماعي) املقر  عن1ان 

التجاري رقم)1))الكائن بشارع الجيش)
مشرع) (16150  -  13 رقم) امللكي،)

بلقصيري املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

50.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:

الس6د الكط الرياحي):))500)حصة)

بق6مة)100)درهم للحصة).

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (-

وصفات وم1اطن الشركاء):

عن1ا ه)ا)) الرياحي  الكط  الس6د 

 16150 13 شارع الجيش امللكي رقم)

مشرع بلقصيري املغرب.

والعائل6ة) الشخص6ة  األسماء) (

وم1اطن مسيري الشركة:

عن1ا ه)ا)) الرياحي  الكط  الس6د 

 16150 13 شارع الجيش امللكي رقم)

مشرع بلقصيري املغرب

باملحكمة) القا 1ني  اإلوداع  تم 

بتاريخ) ( بلقصيري) بمشرع  االبتدائ6ة 

02)و1 16)2021)تحت رقم)275.

1196I
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املحكمة التجارية بطنجة
مكتب التصف6ة والتس1ية القضائ6ة

إشعار بقفل مسطرة التصف6ة 

القضائ6ة في م1اجهة شركة فيزوم 

املغرب
رقم السجل التجاري : 3831

الصادر) الحكم  بمقت�سى 

رقم) امللف  في  (2021 ماي) (6 بتاريخ)
2021/8319/8)رقم الحكم)2021/8 

قضت املحكمة التجارية بطنجة):

مسطرة) بقفل  (: امل1ض1ع) في 

في) املفت1حة  القضائ6ة  التصف6ة 

ما) مع  املغرب  فيزوم  م1اجهة شركة 

وترتب على ذلك قا 1 ا.

حرر بتاريخ)6)ماي)2021.
عن رئيس كتابة الضبط

18

املحكمة التجارية بطنجة
ملف تف1يت حصة في أصل تجاري

عن طريق الب6ع

ملف رقم : 2021/50

كتابة) مصلحة  رئيس  يعلن 

الضبط باملحكمة التجارية بطنجة،)

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى   أ ه 

باع الس6د محمد) (2020 25) 1فمبر)

لبطاقة) الحامل  الخملي�سي،) طارق 

 K 409652 رقم) ال1طن6ة  التعريف 

والساكن بطنجة ز قة ابن شه6د)39 
18،)واملسجل بالسجل التجاري) رقم)

جم6ع) (74124 رقم) تحت  بطنجة 

الكائن) التجاري  األصل  في  حصته 

بطنجة حي مسنا ة ح1مة ب1طريقة)
13،)الذي ه1 عبارة عن محل) 2)رقم)

الس6د) لفائدة  الهاتف،) ل1ازم  لب6ع 

الحامل) الطاهري  البقالي  قاسم 

رقم) ال1طن6ة  التعريف  لبطاقة 

k9642)وحددت ق6مة حصة األصل)

التجاري م1ض1ع الب6ع في مبلغ إجمالي)

قدره)270.000)مائتان وسبع1ن ألف)

درهم.

التعرضات) جم6ع  فإن  وعل6ه 

املحكمة) هذه  ضبط  بكتابة  تقدم 

15)و1ما ابتداء)من تاريخ) داخل أجل)

وما) (84 للفصل) طبقا  الثاني  النشر 

ول6ه من مدو ة التجارة.

النشرة الثا 6ة
عن))رئيس كتابة الضبط

خدوجة أقش1ر

5 مكرر

املحكمة التجارية بأكادير
مكتب السجل التجاري

ملف رقم : 2021/23

حساب خص1�سي : 2180
تف1يت أصل تجاري

املؤرخ) الت1ث6قي  العقد  بم1جب 

الس6د) ف1ت  (2021 أبريل) (24 في)

ال1طن6ة بطاقته  أحمد  سع6د   أب1 
التجاري) األصل  جم6ع  (JB 86126

أب1) املسماة  بالص6دل6ة  املتعلق 

 22 رقم) ف  ببل1ك  الكائن  سع6د 

ب1عب6د) شارع  الزرقط1ني  عمارة 
التجاري) بالسجل  واملسجل  أكادور 

باملحكمة التجارية بأكادور تحت رقم)

في) (JAZIMED لفائدة شركة) (35850

شخص ممثلها القا 1ني الس6د صالح)

 الدون الجازي بطاقته ال1طن6ة رقم

بالسجل) واملسجلة  (Q 176427

بأكادور) التجارية  باملحكمة  التجاري 

بثمن) وذلك  (،46849 رقم) تحت 

إجمالي قدره)700.000)درهم.

وبذلك فإن رئيس مصلحة كتابة)

يعلن لكل ذي مصلحة أن) ( الضبط)

ضبط) بمكتب  تسجل  التعرضات 

املحكمة التجارية بأكادور داخل أجل)

امل1ال6ة) (15 و1ما) عشرة  الخمسة 

 84 (،83 للنشرة الثا 6ة طبقا للم1اد)

و104)من مدو ة التجارة.

النشرة األولى
تحت جم6ع التحفظات

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

16 مكرر

املحكمة التجارية بأكادور
مكتب السجل التجاري
ملف رقم : 2021/34

حساب خص1�سي : 2278
تقدوم أصل تجاري كحصة في شركة
بمقت�سى عقد التقدوم والقا 1ن)
الحصص) مراقب  وتقرير  األسا�سي 
فبراور) (12 بتاريخ) اإلمضاء) املصحح 
قدم الس6د كجدامي حسن) (،2021
ال1طن6ة) التعريف  لبطاقة  الحامل 
األصل) جم6ع  (JC 347708 رقم)
التجاري الكائن ب رقم)19)بل1ك ج)3 
حي الداخلة أكادور واملسجل بالسجل)
التجاري تحت رقم)59660)كحصة في)
شركة)ADWAK SOUSS)وذلك بثمن)

إجمالي قدره)300.000)درهم.
وبذلك فإن رئيس مصلحة كتابة)
يعلن لكل ذي مصلحة أن) ( الضبط)
ضبط) بمكتب  تسجل  التعرضات 
املحكمة التجارية بأكادور داخل أجل)
امل1ال6ة) (15 و1ما) عشرة  الخمسة 
 84 (،83 للنشرة الثا 6ة طبقا للم1اد)

و104)من مدو ة التجارة.
النشرة األولى

تحت جم6ع التحفظات

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

17 مكرر

املحكمة التجارية بأكادور
مكتب السجل التجاري
ملف رقم : 2021-18

حساب خص1�سي : 2148
ب6ع أصل تجاري

بم1جب العقد الت1ث6قي املؤرخ في)
2021،)ف1ت الس6د محمد) وناور) (28
(،AB80212(العسالي بطاقته ال1طن6ة
جم6ع األصل التجاري ملحل ب6ع امل1اد)
ببل1ك) الكائن  بالتقس6ط  الغذائ6ة 
لفائدة) بنسركاو أكادور،) (274 رقم) (2
الس6دة سعاد بدري بطاقتها ال1طن6ة)
ID26902،)وذلك بثمن إجمالي قدره)

15.000)درهم.

وبذلك فإن رئيس مصلحة كتابة)

أن) ذي مصلحة  لكل  يعلن  الضبط 

ضبط) بمكتب  تسجل  التعرضات 

املحكمة التجارية بأكادور داخل أجل)

امل1ال6ة) ((15( و1ما) عشرة  الخمسة 

 84 (،83 للنشرة الثا 6ة طبقا للم1اد)

و104)من مدو ة التجارة.

تحت جم6ع التحفظات

النشرة الثا 6ة
رئيسة مصلحة كتابة الضبط

لط6فة كريمي

8 مكرر

املحكمة التجارية بأكادور

مكتب السجل التجاري

ملف رقم : 22-2021

حساب خص1�سي : 2173م

تف1يت حق الكراء
بمقت�سى العقد الت1ث6قي لتف1يت)

مارس) (30 بتاريخ) املؤرخ  حق الكراء)

 AL TANOOR ف1تت شركة) (،2021

الس6د) القا 1ني  ممثلها  شخص  في 

ABBA MEKDAD ESMAEL)الحامل)

 J017675M رقم) التسج6ل  لبطاقة 

وه1) التجاري  األصل  كراء) حق 

رقم) ب  الكائن  مطعم  عن  عبارة 

شارع) اودمين،) عمارة  (263-261

واملسجلة) أكادور  الثاني،) الحسن 

 23461 بالسجل التجاري تحت رقم)

لفائدة) بأكادور  التجارية  باملحكمة 

 NALI DE GESTION ET شركة)

شخص) في  (D’ADMINISTRATION

 MARTIN الس6د) القا 1ني  ممثلها 

التسج6ل) لبطاقة  الحامل  (YUNIS

بالسجل) واملسجلة  (J020431R رقم)

(،43539 التجاري بأكادور تحت رقم)

1350000)درهم. بثمن إجمالي قدره)

وبذلك فإن رئيس مصلحة كتابة)

أن) ذي مصلحة  لكل  يعلن  الضبط 

ضبط بمكتب  تسجل  التعرضات 

 II.  -  إعالنات قضائية
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)املحكمة التجارية بأكادور داخل أجل)
امل1ال6ة) و1ما  ((15( عشر) الخمسة 
 84 (،83 للنشرة الثا 6ة طبقا للم1اد)

و104)من مدو ة التجارة.
تحت جم6ع التحفظات

النشرة الثا 6ة
عن))رئيس مصلحة كتابة الضبط

9 مكرر

املحكمة التجارية بأكادور
مكتب السجل التجاري
ملف رقم : 29-2021

حساب خص1�سي : 2232م
تف1يت أصل تجاري

حق1ق) تف1يت  عقد  بمقت�سى 
في أصل تجاري املحرر من) مشتركة 
طرف األستاذ املهدي أقش1ش امل1ثق)

بأكادور بتاريخ)16)سبتمبر)2019.
وبمقت�سى محضر تف1يت حق1ق)
مشتركة في أصل تجاري باملزاد العلني)
باملحكمة) الضبط  كتابة  طرف  من 
أكت1بر) (3 بتاريخ) بأكادور  االبتدائ6ة 

.2019
ورثة) جم6ع  حق1ق  تف1يت  تم 
عمري) و1سف  ح6اته  ق6د  املسمى 
ب1اسطة) الب1ش6خي  خدوج  (: وهم)
املقدمة عليها الس6دة مارية العمري،)
والعربي) كنزة عمري  مريم ح1با�سي،)
ص6دل6ة) التجاري  األصل  في  عمري 
اإلمام البخاري،)الكائن بشارع اإلمام)
حي ب1اركان أكادور) (54 البخاري رقم)
الزهراء) فاطمة  الس6دة  لفائدة 
الحاملة لبطاقة التعريف) ب6ضنابن،)
وذلك بثمن) (J466595 ال1طن6ة رقم)

إجمالي)2.255.000)درهم.
وبذلك فإن رئيس مصلحة كتابة)
أن) ذي مصلحة  لكل  يعلن  الضبط 
ضبط) بمكتب  تسجل  التعرضات 
املحكمة التجارية بأكادور داخل أجل)
امل1ال6ة) و1ما  ((15( عشر) الخمسة 
من) (84 الثا 6ة طبقا للمادة) للنشرة 

مدو ة التجارة.
تحت جم6ع التحفظات

النشرة الثا 6ة
عن))رئيس مصلحة كتابة الضبط

10 مكرر

املحكمة التجارية بأكادور
مكتب السجل التجاري

ملف رقم 2021/31

حساب رقم 2256/م

تقدوم أصل تجاري كحصة في شركة 
بمقت�سى عقد التقدوم والقا 1ن)

الحصص) مراقب  وتقرير  األسا�سي 

 3 و) (2 بتاريخ) اإلمضاء) املصحح 

قدم الس6د اغروس) (،2021 سبتمبر)

التعريف) لبطاقة  الحامل  الحسن 

ال1طن6ة رقم)JE93511)جم6ع األصل)

ا زران) بئر  بحي  الكائن  التجاري 

25)تك1ين أكادور) تكمي اولح6ان رقم)

بأكادور) التجاري  بالسجل  واملسجل 

كحصة في شركة) (73550 تحت رقم)

.PROMALIA

وبذلك فإن رئيس مصلحة كتابة)

أن) ذي مصلحة  لكل  يعلن  الضبط 

ضبط) بمكتب  تسجل  التعرضات 

املحكمة التجارية بأكادور داخل أجل)

امل1ال6ة) ((15( و1ما) عشرة  الخمسة 

 84 (،83 للنشرة الثا 6ة طبقا للم1اد)

و)104)من مدو ة التجارة.

النشرة الثا 6ة
تحت جم6ع التحفظات

عن رئيس كتابة الضبط

11 مكرر

املحكمة التجارية بأكادير
مكتب السجل التجاري

ملف رقم 2021/32

حساب خص1�سي رقم 2261

تف1يت حق الكراء 
بمكتب) املحرر  العقد  بمقت�سى 

األستاذ عباس مصباح املحامي به6ئة)

(،2019 ماي) (15 في) واملؤرخ  اكادور 

ف1ت بم1جبه الس6د الغازي الحسن)

بن محمد الحامل لبطاقة التعريف)

واملسجل) (J 92152 رقم) ال1طن6ة 

بأكادور تحت رقم) التجاري  بالسجل 

التفاحتين) شركة  لفائدة  (22494

 STE ATTOFAHATAYNE EX SOS

ممثلها) في شخص  (KAFTAN SARL

القا 1ني الس6د محمد أنس الخطابي)

ال1طن6ة) التعريف  لبطاقة  الحامل 

مقرها) والكائن  (A211958 رقم)

االجتماعي برقم)18)العمارة)23)تكمي)

كافة) اكادور،) امللكي  الجيش  شارع 

حق كراء)املحل التجاري الكائن برقم)

شارع) عمارةأدود  الل6م1ن  ز قة  (52

بثمن إجمالي) اكادور،) امللكي  الجيش 

قدره)500.000)درهم.

وبذلك فإن رئيس مصلحة كتابة)

أن) ذي مصلحة  لكل  يعلن  الضبط 

ضبط) بمكتب  تسجل  التعرضات 

املحكمة التجارية بأكادور داخل أجل)

امل1ال6ة) و1ما  ((15( عشرة) الخمسة 

من) (84 الثا 6ة طبقا للمادة) للنشرة 

مدو ة التجارة.

النشرة الثا 6ة
تحت جم6ع التحفظات

رئيس كتابة الضبط

12 مكرر

املحكمة التجارية بوجدة
ملف رقم : 2021/52

حساب رقم : 1974

إشهار مستخرج عقد تف1يت الحق 
في الكراء

حرره) رسمي  عقد  بمقت�سى 

امل1ثق) سدادي،) محمد  األستاذ 

(،2021 فبراور) (18 بتاريخ) ب1جدة،)

فبراور) (20 بتاريخ) ب1جدة  مسجل 

باع الس6د محمد الزوفري،) (،2021

فرخا ة) وخلف  ب1الد  الساكن 

عزوز،) سع6د  للس6د  الناض1ر،)

الساكن بظهر املحلة تجزئة لب6او6ض)

رقم)387)الناض1ر وحدة.

باملحل) املتعلق  الكراء) في  الحق 

الكائن) التجاري  لالستعمال  املعد 

ادريس) ز قة  شارع  (31 ب1جدة،)

قدره) اجمالي  بثمن  ب1شع6ب،) بن 

 700.000( درهم) ألف  سبعمائة 

درهم).

املحكمة) أمام  التعرضات  تقبل 

التجارية ب1جدة داخل أجل أقصاه)

للنشرة امل1ال6ة  و1ما  عشر  خمسة 

تطب6قا للفقرة الرابعة من) (- الثا 6ة) (
 49.16 رقم) القا 1ن  من  (25 املادة)
املحالت) أو  العقارات  بكراء) املتعلق 
التجاري) لالستعمال  املخصصة 

أو الصناعي أو الحرفي.
اإلعالن األول

رئيس مصلحة كتابة الضبط

75 مكرر

املحكمة التجارية ب1جدة
ملف الب6ع رقم : 51/2021

حساب رقم : 1959
 إشهار مستخرج عقد شراء أصل 

تجاري
بمقت�سى عقد شراء)أصل تجاري)
حرره العدالن و1سف خ1 ة وامحمد)
الغلبزوري بتاريخ)18)أغسطس)2020 
سجل ب1جدة في)18)أغسطس)2020 
(: امسلك) املالك  عبد  الس6د  باع 
 3 رقم) (45 سكناه درب امباص1 ز قة)
و 6ابة عن) وجدة أصالة عن  فسه 

السادة):
عبد العزيز امسلك.

 جاة امسلك.
زكرياء)امسلك.

ثريا امسلك.
ل6لى امسلك.

عف6فة امسلك.
عبد الصمد امسلك.

سم6ة امسلك.
محمد األمين.

خنساء)امسلك.
خ1لة امسلك.
زك6ة امسلك.

للس6دون):
سكناه) الرحمان  6دخ1�سي  عبد 
الط1ماطيش) اجنان  ب1قنادل  طريق 

درب)5)رقم)12)وجدة.
شارع) سكناه  محمد  6دخ1�سي 
أحمد الكع1ا�سي اجنان الط1ماطيش)

درب)5)رقم)12)وجدة.
رقم) للدكان  التجاري  األصل 
وجدة،) صفرو  بطريق  الكائن  (20
بثمن) التجاري  بالسجل  مق6د  الغير 
ألف درهم) ثالثمائة وعشرون  قدره 

320.000)درهم.
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املحكمة) أمام  التعرضات  تقبل 
التجارية ب1جدة داخل أجل أقصاه)
خمسة عشر و1ما من امل1ال6ة للنشرة)
84)من مدو ة) الثا 6ة تطب6قا للمادة)

التجارة.
النشرة األولى

رئيس مصلحة كتابة الضبط

19 مكرر

املحكمة التجارية ب1جدة
ملف الب6ع رقم : 2021/53

حساب رقم : 1975
 إشهار مستخرج عقد تف1يت الحق 

في الكراء
حرره) رسمي  عقد  بمقت�سى 
امل1ثق) سدادي  محمد  األستاط 
ب1جدة بتاريخ)16)مارس)2021)مسجل)
باع) (2021 مارس) (17 بتاريخ) ب1جدة 
الس6د قه1ي حسن):)الساكن بشارع)
الدرف1في تجزئة بندرة ز قة املت1سط)
وجدة للس6د و1سف حارتي) (35 رقم)
الساكن بحي القدس ز قة الصخرى)
رقم)17)وجدة الحق في الكراء)املتعلق)
التجاري) لالستعمال  املعد  باملحل 
ز قة أ 1ال بثمن) (15 الكائن ب1جدة)
درهم) ألف  سبعمائة  قدره  إجمالي 

700.000)درهم.
املحكمة) أمام  التعرضات  تقبل 
التجارية ب1جدة داخل أجل أقصاه)
للنشرة) امل1ال6ة  و1ما  عشر  خمسة 
الثا 6ة تطب6قا للمادة)25)من القا 1ن)
العقارات) بكراء) املتعلق  (49.16 رقم)
لالستعمال) املخصصة  املحالت  أو 

التجاري أو الصناعي أو الحرفي.
وجدة في)26)ماي)2021.

النشرة األولى
رئيس مصلحة كتابة الضبط

20 مكرر

املحكمة التجارية ب1جدة
إشهار مستخرج عقد ب6ع أصل 

تجاري
ملف الب6ع رقم : 47/2021

حساب رقم : 1931
حررته) رسمي  عقد  بمقت�سى 
بتاريخ م6م1ني  أم6نة   األستاذة 
ب1جدة) مسجل  (،2021 ماي) (5  

باعت (،2021 ماي  (6 بتاريخ)

الساكنة) بله1اري،) حف6ظة  الس6دة 

ممثلة) السالم،) ز قة  (15 ب1جدة،)

فاطمة) الس6دة  وك6لتها  ب1اسطة 

ب1جدة،) الساكنة  بله1اري 

.25 رقم) املنص1ر  يعق1ب  شارع 

خل6ل،) أو1ب  محمد  للس6د 

حي الزيت1ن تجزئة) الساكن ب1جدة،)

بنم6م1ن ز قة)13،)رقم)56.

ب1جدة،) الكائن  التجاري  األصل 

 2 رقم) بقعة  جب1ر  تجزئة  (،16

بالسجل) املق6د  معزوزة،) طريق 

تحل6لي،) (40080 التجاري تحت رقم)

الص6دل6ة) الستغالل  واملخصص 

 PHARMACIE EL» املسماة)

إجمالي) بثمن  («MOHAMMADIA

قدره)430.000)درهم.

املحكمة) أمام  التعرضات  تقبل 

التجارية ب1جدة داخل أجل أقصاة)

للنشرة) امل1ال6ة  و1ما  عشر  خمسة 

84)من مدو ة) الثا 6ة تطب6قا للمادة)

التجارة.

النشرة الثا 6ة
رئيس مصلحة كتابة الضبط

13 مكرر

املحكمة التجارية بالرباط
مصلحة كتابة الضبط

إعالن بتصف6ة الحسابات املتقادمة
يعلن الس6د رئيس مصلحة كتابة)

بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 

اآلخر) رب6ع  (3 ظهير) على  بناء) أ ه 

والفصلين) ((1936 و1 16) (23(  1355

االلتزامات) قا 1ن  من  و382) (381

املال6ة) املبالغ  جم6ع  فإن  والعق1د،)

الخص1ص6ة) بالحسابات  امل1دعة 

15)سنة من تاريخ) واملتقادمة بم�سي)

أجريت) إوداع  أو  عمل6ة صرف  آخر 

في) وتضم6نها  إحصائها  تم  قد  عليها 

منها) نسخة  بلغت  تفص6ل6ة  ق1ائم 

املحكمة) لدى  العامة  الن6ابة  إلى 

مجم1عها) واملبالغ  بالرباط  التجارية 

410.423.73)درهم.

وعلى كل من له الحق في سحب)
أو استرجاع مبلغ من املبالغ السالفة)
كتابة) بمصلحة  وتصل  أن  الذكر 
بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 
في أجل ال وتعدى ستة أشهر ابتداء)من)
تاريخ النشر وعند مرور األجل املذك1ر)
الحسابات) في  امل1دعة  املبالغ  تصير 
الخص1ص6ة املتقادمة كسبا لخزينة)
الدولة وس6عمل على تح1يلها للخزينة)

العامة طبقا للقا 1ن.
رئيس مصلحة كتابة الضبط

الت1ق6ع):)محمد الشراوبي

11

املحكمة التجارية بالرباط
ملف رقم : 2021/35
حساب رقم : 3673

ابراه6م) الس6د  األول  الطرف 
(: ال1طن6ة) البطاقة  رقم  س6دات 
حي) الرباط،) (: العن1ان) (A12.961
(،3 قطاع) الشرقي،) املمر  الرياض،)
الجنس6ة) مغربي  (7 رقم) ف،) بل1ك 
واملسجل بالسجل التجاري باملحكمة)
 24.513 التجارية بالرباط تحت رقم)
 PAPETERIE ET (: الثاني) للطرف 
EQUIPEMENT L’ORIENTAL)املقر)

الرباط)65،)شارع مدغشقر.
تجاري) ملحل  الكراء) حق  تف1يت 
شارع مدغشقر،) الرباط،) (: العن1ان)
رقم) العمارة  من  يسارا  األول  املحل 

.65
بمصلحة) التعرضات  وستقبل 
التجارية) باملحكمة  التجاري  السجل 
 15 عشر) خمسة  غاوة  إلى  بالرباط 

و1ما من صدور اإلعالن الثاني.
اإلعالن الثاني

رئيس مصلحة كتابة الضبط

54 مكرر

املحكمة التجارية بالرباط
ملف رقم : 39/2020
حساب رقم : 2794

اتخ6ل) ح6اة  (: األول) الطرف 
(: ال1طن6ة) التعريف  البطاقة  رقم 
A240336)مغرب6ة الجنس6ة،)الطرف)
إومان شكير الحاملة لبطاقة) (: الثاني)
 A739307 (: ال1طن6ة) التعريف 
شكير) مريم  الجنس6ة  مغرب6ة 
(: التعريف ال1طن6ة) الحامل لبطاقة 

A739308)مغرب6ة الجنس6ة.

األصل التجاري):)خ6اطة
يعق1ب) حي  الرباط  (: العن1ان)
املنص1ر امل)1 667)سكت1ر ج)5)رقم)

السجل التجاري):)94228.
بمصلحة) التعرضات  وستقبل 
التجارية) باملحكمة  التجاري  السجل 
و1ما) إلى غاوة خمسة عشر  بالرباط 

15)و1ما من صدور اإلعالن الثاني.

اإلعالن الثاني
رئيس مصلحة السجل التجاري

83 مكرر

املحكمة  التجارية بمراكش
مكتب صع1بات املقاولة

فتح مسطرة التس1ية القضائ6ة
في م1اجهة شركة مقاولة السف6اني 

STE  ENTREPRISE(SEFIANI في 

شخص م.ق

ملف عدد : 2021/8315/79

اشعار
 55/2021 بمقت�سى الحكم عدد)

 2021 و1 16) فاتح  بتاريخ  الصادر 

عدد) املقاولة  صع1بات  ملف  في 

املحكمة) قضت  (2021/8315/79

التجارية بمراكش):

بفتح مسطرة التس1ية القضائ6ة)

السف6اني) في م1اجهة شركة مقاولة 

في) (STE  ENTREPRISE SEFIANI

بالسجل) املسجلة  م.ق  شخص 

التجارية) املحكمة  لدى  التجاري 

بمراكش تحت رقم)7783

وتحدود تاريخ الت1قف عن الدفع)

في)18)شهرا السابقة لهذا الحكم.

الرح6م) عبد  (: الس6د) وع6نت 

اسم6ح قاض6ا منتدبا والس6د محمد)

بنجل1ن  ائبا عنه)؛

سندوكا) اعبي  ت1ف6ق  (: والس6د)

58)عمارة الرحمة شارع) (: والكائن ب)

عبد الكريم الخطابي جليز مراكش.

الدائنين) من  فاملطل1ب  عل6ه 

املعين) للسندوك  بدو1نهم  التصريح 

املبالغ ضمن قائمة م1قعة تتضمن 
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وذلك) بال1ثائق  مرفقة  املطل1بة 

نشر) تاريخ  من  شهرين  أجل  داخل 

هذا االشعار بالجريدة الرسم6ة طبقا)

 720 719)و) 584)و) ملقتض6ات امل1اد)

من مدو ة التجارة.

ومدد هذا األجل شهرين بالنسبة)

اململكة) خارج  القاطنين  للدائنين 

املغرب6ة.
رئيس مصلحة كتابة الضبط

76

املحكمة التجارية بمراكش

مكتب صع1بات املقاولة

ملف رقم : 2021/8315/75

فتح مسطرة التس1ية القضائ6ة
في م1اجهة شركة 250 كرام

GRAMMES 250 
في شخص م.ق

إشعار
 2021/52 رقم) الحكم  بمقت�سى 

 2021 ماي) (25 بتاريخ) الصادر 

رقم) املقاولة  صع1بات  ملف  في 

املحكمة) قضت  (75/8315/2021

التجارية بمراكش):

بفتح مسطرة التس1ية القضائ6ة)

كرام) (250 شركة) م1اجهة  في 

م.ق) شخص  في  (GRAMMES 250

لدى) التجاري  بالسجل  املسجلة 

تحت) بمراكش  التجارية  املحكمة 
الت1قع) تاريخ  وتحدود  (82863 رقم)

18)شهرا السابقة لهذا) عن الدفع في)

الحكم.
وعين الس6دة عبد العاطي األزهري)
قاض6ا منتدبا والس6د محمد بنجل1ن)

 ائبا عنه.

سندوكا) كرام  سع6د  والس6د 

والكائن ب):)مجمع األحباس)-)مركب)

شارع) (6 عمارة أ املكتب رقم) (- كن1ز)

عالل الفا�سي مراكش.

الدائنين) من  فاملطل1ب  وعل6ه 

املعين) للسندوك  بدو1نهم  التصريح 

املبالغ) ضمن قائمة م1قعة تتضمن 

وذلك) بال1ثائق  مرفقة  املطل1بة 

نشر) تاريخ  من  شهرين  أجل  داخل 

هذا اإلشعار بالجريدة الرسم6ة طبقا)

و720  و719) (584 امل1اد) ملقتض6ات 

من مدو ة التجارة.

ومدد هذا األجل شهرين بالنسبة)

اململكة) خارج  القاطنين  للدائنين 

املغرب6ة.

حرر بتاريخ)11)ماي)2021.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

12

املحكمة التجارية بمراكش

ملف رقم : 77/2021

حساب : 3260

تقدوم أصل تجاري حصة في شركة
 23 بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في)

فبراور)2021)مسجل بمراكش بتاريخ)

الس6دة) قدمت  (2021 فبراور) (26

الحاملة) واريت6ني  ب1زيان  إومان 

رقم) ال1طن6ة  التعريف  لبطاقة 

الساكنة بأب1اب مراكش) (C621869

مجم1ع) مراكش  (2 ف6ال) (34 شطر)

حي) بتجزئة  الكائن  التجاري  األصل 

مراكش املنارة) (11 ابن تاشفين رقم)

تحت شعار ص6دل6ة ب1زيان مراكش)

بمراكش) التجاري  بالسجل  املق6د 

 84582 رقم) اإلوضاحي  السجل  من 

واملعن1ية) املادوة  عناصره  بجم6ع 

بثمن قدره)2.100.000)درهم للشركة)

الص6دل6ة ب1زيان مراكش رأس مالها)

درهم املمثلة من طرف) (2.100.000

الس6دة إومان ب1زيان واريت6ني.

املتنازلة) البائعة  دائني  فعلى 

وتقدم1ا) أن  أعاله  املذك1رة 

بتعرضاتهم إلى قسم السجل التجاري)

داخل) بمراكش  التجارية  باملحكمة 

اإلعالن) نشر  تاريخ  من  وبتدئ  أجل 

األول وينتهي في ال16م الخامس عشر)

من نشر اإلعالن الثاني.
اإلعالن األول

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

13 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش

ملف رقم : 78/2021

حساب رقم : 3261

تقدوم أصل تجاري حصة في شركة
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بمراكش) مسجل  (2021 فبراور) (23

قدم الس6د) (2021 فبراور) (25 بتاريخ)

لبطاقة) الحامل  الشراوبي،) عالء)

 E434703 رقم) ال1طن6ة  التعريف 

شطر) مراكش  بأب1اب  الساكن 

األصل) مجم1ع  مراكش  (2 ف6ال) (34

التجاري الكائن بال1حدة الثالثة رقم)

1)الحي املحمدي مراكش،)تحت شعار)

بالسجل) املق6د  ( متضامن) ص6دل6ة 

السجل) من  بمراكش  التجاري 

بجم6ع) (57726 رقم) اإلوضاحي 

عناصره املادوة واملعن1ية بثمن قدره)

1.900.000)درهم للشركة الص6دل6ة)

 1.900.000 مالها) رأس  متضامن 

الس6دعالء) طرف  من  املمثلة  درهم 

الشراوبي.
فعلى دائني البائع املتنازل املذك1ر)

إلى) بتعرضاتهم  وتقدم1ا  أن  أعاله 

باملحكمة) التجاري  السجل  قسم 

التجارية بمراكش داخل أجل وبتدئ)

من تاريخ نشر اإلعالن األول وينتهي في)

ال16م الخامس عشر من نشر اإلعالن)

الثاني.
اإلعالن األول

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

14 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش

ملف رقم : 79/2021

حساب : 3263
ب6ع أصل تجاري

في) مؤرخ  ت1ث6قي  عقد  بمقت�سى 

بمراكش) واملسجل  (2021 أبريل) (8

الس6د) باع  (2021 أبريل) (8 بتاريخ)

عبد الغني الصدوق،)الحامل لبطاقة)

 E257573 رقم) ال1طن6ة  التعريف 

القصبة) كبالة  درب  (144 الساكن)

مراكش لفائدة شركة الس6د محمد)

التعريف) لبطاقة  الحامل  مزوغي 

الساكن (P800774 رقم) ال1طن6ة 

)بتجزئة معطى هللا رقم)950)اسكج1ر)

مراكش جم6ع األصل التجاري الكائن)

س6دي) القدوم  الزيت1ن  برياض 

مراكش واملسجل) ( (71 ب1ل1قات رقم)

 72128 بالسجل التجاري تحت رقم)

واملعن1ية) املادوة  عناصره  بجم6ع 

بمبلغ)500.000)درهم.

املذك1ر) البائع  دائني  فعلى 

قسم) إلى  بتعرضاتهم  وتقدم1ا  ( أن)

التجارية) باملحكمة  التجاري  السجل 

بمراكش داخل أجل وبتدئ من تاريخ)

ال16م) في  وينتهي  األول  اإلعالن  نشر 

الخامس عشر من نشر اإلعالن الثاني.
اإلعالن األول

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

15 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش

ملف رقم : 2021/81

حساب رقم : 3286
ب6ع أصل تجاري

تلقاه) م1ثق  عقد  بمقت�سى 

بمراكش) ب1ملان م1ثق  األستاذ ر�سى 

املسجل) (2021 مارس) (4 بتاريخ)

سجل) (2021 16مارس) بتاريخ)

 11071-0021517-2021 املداخ6ل)

ت1ص6ل) (،19641 باستخالص) أمر 

الس6د) باع  (،2021657711049

لبطاقة) الحامل  عامري  العالي  عبد 

 A115182 رقم) ال1طن6ة  التعريف 

والس6دة ست6فاني ا دري دو جاكير،)

 EN رقم) السفر  لج1از  الحاملة 

بصفتهما مسرين في شركة) (042332

اوفنيت شركة ذات مس1ؤل6ة) (- ات)

بالسجل) واملسجلة  محدودة 

 42167 التجاري بمراكش تحت رقم)

كل1د،) فريدريك،) الس6د  لفائدة 

ا دري ال 1س الحامل لج1از السفر)

مراد) والس6د  (11CC78398 رقم)

التعريف) لبطاقة  الحامل  اسمها ا 

بصفتهما) (E586106 رقم) ال1طن6ة 

مسيرون لشركة اسما ال 1س شركة)

واملسجلة) محدودة  مسؤول6ة  ذات 
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بالسجل التجاري بمراكش تحت رقم)
التجاري) األصل  جم6ع  (،107795
الكائن بمراكش املدونة حي س6دي بن)
سل6مان درب الك1ري رقم)24)واملق6د)
بالسجل التجاري ملراكش تحت رقم)
من السجل التحل6لي وتحت) (42167
الترت6بي) السجل  من  (1888 رقم)
واملعن1ية) املادوة  عناصره  بجم6ع 
وثالثة) أربعمائة  قدره  بثمن  وذلك 
وثما 1ن ألف ومائة وخمسة وست1ن)

درهما)483.165)درهم.
فعلى دائني البائع املذك1ر أعاله أن)
وتقدم1ا بتعرضاتهم إلى قسم السجل)
التجاري باملحكمة التجارية بمراكش)
نشر) تاريخ  من  وبتدئ  أجل  داخل 
ال16م) في  وينتهي  األول  اإلعالن  هذا 
الخامس عشر من نشر اإلعالن الثاني.

اإلعالن األول

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

73 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش

ملف رقم : 2021/82
حساب رقم : 3291

تقدوم أصل تجاري حصة في شركة
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بمراكش) ومسجال  (2021 أبريل) (29
الس6د) قدم  (2021 أبريل) (30 بتاريخ)
 KAOUTAM EL املر ي�سي) ق1تم 
MERNISSI)الحامل لبطاقة التعريف)
ال1طن6ة رقم)E 560254)والساكن ب)
أس6ف)C)رقم)69)مراكش لشركة ذات)
الشريك) ذات  املحدودة  املسؤول6ة 
 HERITIERS ELMERNISSI ال1ح6د)
الكائن مقرها االجتماعي بمحل رقم)
11)وناور ب1كار مراكش جم6ع) 4)شارع)
األصل التجاري الكائن في محل رقم)
4)شارع)11)وناور ب1كار مراكش واملعد)

للنشاط التالي):
بالتقس6ط) البناء) م1اد  ب6ع 
تحت) التجاري  بالسجل  واملسجل 
رقم)134500)بجم6ع عناصره املادوة)
مل16ن) (1.225.400 بمبلغ) واملعن1ية 
مئتان وخمسة وعشرون ألف وأربع)

مائة درهما.

فعلى دائني البائع املذك1ر أعاله أن)

وتقدم1ا بتعرضاتهم إلى قسم السجل)

التجاري باملحكمة التجارية بمراكش)

نشر) تاريخ  من  وبتدئ  أجل  داخل 

ال16م) في  وينتهي  األول  اإلعالن  هذا 

الخامس عشر من نشر اإلعالن الثاني.
اإلعالن األول

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

74 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش
ب6ع أصل تجاري

ملف رقم 2021/73
حساب رقم 3225

املنعقد) ت1ث6قي  عقد  بمقت�سى 

بمكتب األستاذة رق6ة ط1يل م1ثقة)

 2021 أبريل) (27 في) مؤرخ  بمراكش 

ماي) (5 بتاريخ) بمراكش  ومسجل 

2021- (: سجل اإلوداع رقم) (،2021

بالقبض) أمر  (،0037087-11071

رقم) ت1ص6ل  (،2021/32279  :

.20211183611049

الهضرة،) أحمد  الس6د  باع 

مراكش) أب1اب  بمراكش  الساكن 

شطر)21)ف6ال)76،)الجنس6ة مغرب6ة،)

للتعريف) ال1طن6ة  للبطاقة  الحامل 
.EE304805(رقم

 BAGUETTO FOODS لشركة)

محدودة،) مسؤول6ة  ذات  شركة 

املسيرة) بمراكش  االجتماعي  مقرها 
باملحكمة) املسجلة  (،808 رقم) (B1

التجارية بمراكش تحت رقم)113653 

البصري،) هللا  عبد  (: الس6د) ومثلها 

للتعريف) ال1طن6ة  للبطاقة  الحامل 
.EE271239(رقم

الكائن) التجاري  األصل  مجم1ع 

إقامة) (22 بمراكش حي مبروكة رقم)

واملعد للجزارة) (7 الشروق متجر رقم)

السريعة) واملأك1الت  بالتقس6ط 
واملقبالت واملسجل بالسجل التجاري)

لدى املحكمة التجارية بمراكش رقم)

املادوة) عناصره  بجم6ع  (125022

 100.000 قدره) بمبلغ  واملعن1ية،)

درهم.

أعاله) املذك1ر  البائع  دائني  فعلى 

قسم) إلى  بتعرضاتهم  وتقدم1ا  أن 

التجارية) باملحكمة  التجاري  السجل 

بمراكش داخل أجل وبتدئ من تاريخ)

ال16م) في  وينتهي  األول  اإلعالن  نشر 

الخامس عشر من نشر اإلعالن الثاني.

اإلعالن الثاني
عن رئيس كتابة الضبط

76 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش

تقدوم أصل تجاري حصة في شركة

ملف رقم 2021/72

حساب رقم 3219

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

بمراكش) ومسجل  (2021 مارس) (9

قدم الس6د) (2021 مارس) (12 بتاريخ)

لبطاقة) الحامل  ب1غب  حبيب 

 Q113990 رقم) ال1طن6ة  التعريف 

أطلس) جنان  بإقامة  والساكن 

 20 رقم) ع6اض  القا�سي  ز قة 

ما يس) ص6دل6ة  لشركة  مراكش 

الكائن) (PHARMACIE MANISS

12)مرسطان) مقرها االجتماعي برقم)

لب6ع) واملعد  مراكش  أمرشيش  (III

األدوية))ص6دل6ة))واملسجل بالسجل)

املادوة) عناصره  بجم6ع  التجاري 

واملعن1ية كحصة في شركة ق1م مبلغ)

2.081.700)درهما.

فعلى دائني مقدم الحصة املذك1ر)

إلى) بتصريحاتهم  وتقدم1ا  أن  أعاله 

باملحكمة) التجاري  السجل  قسم 

التجارية بمراكش داخل أجل وبتدئ)

من تاريخ نشر اإلعالن األول وينتهي في)

ال16م الخامس عشر من نشر اإلعالن)

الثاني.

اإلعالن الثاني
عن رئيس كتابة الضبط

77 مكرر

املحكمة التجارية بالدار الب6ضاء

ملف رقم 130158

حساب رقم 13737
ب6ع أصل تجاري

الحامل) الدون ت1ف6قي  ف1ت  1ر 

 BB21860(لبطاقة التعريف ال1طن6ة

الس6د محمد بلغزال الحامل لبطاقة)

لفائدة) (T153013 التعريف ال1طن6ة)

ذات) شركة  (SUN COFFEE شركة)

مسؤول6ة محدودة مقرها االجتماعي)

بالدار الب6ضاء)البر 1�سي حي القدس)

 45 رقم) األر�سي  الطابق  (6 شارع)

مسجلة بالسجل التجاري للمحكمة)

رقم) تحت  الب6ضاء) بالدار  التجارية 

الس6د) القا 1ني  ممثلها  (462833

عبد ال1دود قندي�سي الحامل لبطاقة)

BB48862(التعريف ال1طن6ة

معدور) اللط6ف  عبد  الس6د 

ال1طن6ة) التعريف  لبطاقة  الحامل 

BE433361

مجم1ع األصل التجاري املخصص)

املت1اجد) تجاري  مقهى  الستغالل 

البر 1�سي) س6دي  الب6ضاء) بالدار 

أمل)1)شارع صه6ب الرومي رقم)147 

واملسجل بالسجل التجاري باملحكمة)

رقم) تحت  الب6ضاء) بالدار  التجارية 

.417964/417892

تسجل) التعرضات  فإن  وبذلك 

التجارية) باملحكمة  الضبط  بمكتب 

بالدار) التجاري  السجل  مكتب 

عشر) خمسة  أجل  داخل  الب6ضاء)

و1ما امل1الي للنشرة األولى والثا 6ة.

النشرة الثا 6ة
عن رئيس كتابة الضبط

84 مكرر

املحكمة التجارية بالدار الب6ضاء

ملف رقم 130164

حساب رقم 13869
ب6ع أصل تجاري

السالم) عبد  باهي  الس6د  ف1ت 

ال1طن6ة) التعريف  لبطاقة  الحاملة 

خالد باهي  الس6د  (BE867752
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ال1طن6ة) التعريف  لبطاقة  الحامل  (
صالح) باهي  الس6د  (BE696442
ال1طن6ة) التعريف  لبطاقة  الحامل 
BE689385)الس6دة بس6م العرو�سي)
التعريف) لبطاقة  الحاملة  زب6دة 
B21940،)الس6د باهي وفاء) ال1طن6ة)
ال1طن6ة) التعريف  لبطاقة  الحاملة 
مطيش) الس6د  لفائدة  (BE621434
التعريف) لبطاقة  الحامل  العربي 
األصل) مجم1ع  (BE82173 ال1طن6ة)
التجاري املعد ملحلبة املت1اجد بالدار)
حي) مك6لد  بني  ز قة  (،53 الب6ضاء)
التجارية) باملحكمة  املسجل  الع16ن 
بالدار الب6ضاء)بالسجل التحل6لي رقم)
444182/444178/444180/444174/

.444176
تسجل) التعرضات  فإن  وبذلك 
التجارية) باملحكمة  الضبط  بمكتب 
بالدار) التجاري  السجل  مكتب 
عشر) خمسة  أجل  داخل  الب6ضاء)

و1ما امل1الي للنشرة األولى والثا 6ة.
النشرة الثا 6ة

عن رئيس كتابة الضبط

85 مكرر

املحكمة التجارية بالدار الب6ضاء
ملف رقم : 130166
حساب رقم 13882

ب6ع أصل تجاري
باحمان) وحيى  الس6د  ف1ت 
ال1طن6ة التعريف  لبطاقة   الحامل 
اكدول) أو1ب  لفائدة  (S 410734  
ال1كن6ة) التعريف  لبطاقة  الحامل 
األصل) مجم1ع  (H J 52983
 COUTURIERE املسمى) التجاري 
املستغل في) (BAHOUMAN YAHYA
الخ6اطة والكائن بالدار الب6ضاء)أمل)
46)س6دي البر 1�سي) 32)رقم) 1)ز قة)
للمحكمة) التجاري  بالسجل  مق6د 
رقم) تحت  الب6ضاء) بالدار  التجارية 

.428018
تسجل) التعرضات  فإن  وبذلك 
التجارية) باملحكمة  الضبط  بمكتب 
بالدار) التجاري  السجل  مكتب 
عشر) خمسة  أجل  داخل  الب6ضاء)

و1ما امل1الي للنشرة األولى والثا 6ة.
النشرة الثا 6ة

عن رئيس كتابة الضبط

86 مكرر

املحكمة التجارية بالدار الب6ضاء

ملف رقم : 130168

حساب رقم 13902

تف1يت حق اإلوجار
عمر) هابي  املرح1م  ورثة  ف1ت 

الحامل) الدون،) عز  هابي  الس6د 

رقم) ال1طن6ة  التعريف  لبطاقة 

ادريس،) هابي  الس6د  (،BL89533

ال1طن6ة) التعريف  لبطاقة  الحامل 

الس6دة هابي وم6نة،) (،F96394 رقم)

ال1طن6ة) التعريف  لبطاقة  الحاملة 

اوب1رك) الس6دة  (،F96391 رقم)

التعريف) لبطاقة  الحاملة   زهة،)

الس6د) (،BE669141 رقم) ال1طن6ة 

لبطاقة) الحامل  واسين،) هابي 

(،BL106254 التعريف ال1طن6ة رقم)

الحاملة لبطاقة) الس6دة هابي وئام،)

(،BL165579 التعريف ال1طن6ة رقم)

املزادة) (، قاصر) ل6نة،) هابي  اآلنسة 

ممثلة من) (،2010 مارس) (19 بتاريخ)

طرف والدتها الس6دة اوب1رك  زهة،)

هشام) الس6د  إلى  الشرع6ة  النائبة 

التعريف) لبطاقة  الحامل  الدحماني 

E469719)مجم1ع حق) ال1طن6ة رقم)

اإلوجار للمحل التجاري الكائن بالدار)

أ دري) سان  ز قة  (،56 الب6ضاء،)

ك6بزاك،)الطابق السفلي.

الذي من أجله املرح1م هابي عمر)

باملحكمة) التجاري  بالسجل  مسجل 

رقم) تحت  الب6ضاء) بالدار  التجارية 

.213028

تسجل) التعرضات  فإن  وبذلك 

التجارية) باملحكمة  الضبط  بمكتب 

بالدار) التجاري  السجل  مكتب 

عشر) خمسة  أجل  داخل  الب6ضاء)

و1ما امل1الي للنشرة األولى والثا 6ة.

النشرة الثا 6ة
عن رئيس كتابة الضبط

87 مكرر

املحكمة التجارية بالدار الب6ضاء
مصلحة السجل التجاري

ب6ع أصل تجاري
ملف رقم : 130174
حساب رقم 13999

تف1يت األصل التجاري
 »LE LIDO»(«من شركة)«ل1 ل6دو
حاتم) الس6د  العام  بمدورها  ممثلة 
ال1طن6ة) للبطاقة  الحامل  زاكي،)
للتعريف رقم)FA28768،)إلى الشركة)
 »MADAEF» «مض6ف») املسماة)
ممثلة بالس6د محمد رش6د قرقري،)
للتعريف) ال1طن6ة  للبطاقة  الحامل 

.BK103395(رقم
على) املشتمل  التجاري  األصل 
ل1ل6دو) اسم  تحت  واملستغل  فندق 
الب6ضاء) بالدار  الكائن  («LE LIDO»
ب1 ل16 أ فا الشاطئ واملق6د بالسجل)
بالدار) التجارية  باملحكمة  التجاري 

الب6ضاء)تحت رقم)2905.
التعرضات) فإن  وبذلك 
باملحكمة) الضبط  بمكتب  تسجل 
التجاري السجل  مكتب   التجارية 

خمسة) أجل  داخل  الب6ضاء) بالدار 
األولى) للنشرة  امل1الي  و1ما  عشر 

والثا 6ة.
النشرة الثا 6ة

عن رئيس كتابة الضبط

88 مكرر

املحكمة التجارية بالدار الب6ضاء
ملف رقم : 130176
حساب رقم 14090

ب6ع أصل تجاري
بلقاودة،) القادر  عبد  الس6د  باع 
للتعريف) ال1طن6ة  للبطاقة  الحامل 
الس6د) لفائدة  (B351767 رقم)
الحامل للبطاقة) املصطفى بلقاودة،)
 BE668675 رقم) للتعريف  ال1طن6ة 
مجم1ع األصل التجاري،)الذي ومارس)
ف6ه نشاط ص6ا ة كهرباء)الس6ارات،)
ريغ1) )شارع  الب6ضاء،) بالدار  الكائن 
حي) الشه6د،) ابن  ز قة  سابقا)،)
واملسجل بالسجل) (،22 النخ6ل رقم)
(: تحت رقم) التجاري بالدار الب6ضاء)

.236642

التعرضات) فإن  وبذلك 
باملحكمة) الضبط  بمكتب  تسجل 
التجاري السجل  مكتب   التجارية 

خمسة) أجل  داخل  الب6ضاء) بالدار 
األولى) للنشرة  امل1الي  و1ما  عشر 

والثا 6ة.
النشرة الثا 6ة

عن رئيس كتابة الضبط

89 مكرر

املحكمة التجارية بالدار الب6ضاء
ملف رقم : 130178
حساب رقم 14139
تف1يت أصل تجاري

لقرافلي) ل6لى  الس6دة  ف1تت 
ال1طن6ة) التعريف  لبطاقة  الحاملة 
ل6لى) الس6دة  لفائدة  (BB3550 رقم)
التعريف) لبطاقة  الحاملة  ابها 
مجم1ع) (EE738158 رقم) ال1طن6ة 
األصل التجاري املتك1ن من العناصر)
بالدار) الكائن  واملعن1ية  املادوة 
الب6ضاء)س6دي البر 1�سي حي طارق)

الخير ز قة)3)رقم)1.
التجاري) بالسجل  مسجل 
الب6ضاء) بالدار  التجارية  باملحكمة 

تحت رقم)349556.
التعرضات) فإن  وبذلك 
باملحكمة) الضبط  بمكتب  تسجل 
التجاري السجل  مكتب   التجارية 

خمسة) أجل  داخل  الب6ضاء) بالدار 
األولى) للنشرة  امل1الي  و1ما  عشر 

والثا 6ة.
النشرة الثا 6ة

عن رئيس كتابة الضبط

90 مكرر

املحكمة التجارية بالدار الب6ضاء
ملف رقم : 130180
حساب رقم 14140

ب6ع أصل تجاري
خدوجة) الس6دة  ف1تت 
التعريف) لبطاقة  الحاملة  صدوق 
لفائدة) (BE465606 رقم) ال1طن6ة 
جعل1طي) الزهراء) فاطمة  الس6دة 
ال1طن6ة) التعريف  لبطاقة  الحامل 
التجاري مجم1ع األصل  (BJ356705



12621 الجريدة الرسميةعدد)5668 - 5)ذو القعدة)1442 )16)و1 16)2021) 

املت1اجد) الحالقة  لصال1ن  املعد 
بالدار الب6ضاء)بسفلي العمارة الكائنة)
بالز قة)58)االدريس6ة األولى الرقم)56 
واملسجل بالسجل التجاري)322670.
التعرضات) فإن  وبذلك 
باملحكمة) الضبط  بمكتب  تسجل 
التجاري السجل  مكتب   التجارية 
خمسة) أجل  داخل  الب6ضاء) بالدار 
األولى) للنشرة  امل1الي  و1ما  عشر 

والثا 6ة.

النشرة الثا 6ة
عن رئيس كتابة الضبط

91 مكرر

املحكمة التجارية بالدار الب6ضاء
ملف رقم : 130184
حساب رقم 14186

ب6ع أصل تجاري
ص1 6ا) ملين  الس6دة  ف1تت 
ال1طن6ة) التعريف  لبطاقة  الحاملة 
لفائدة الس6دة ل6لى) (A700088 رقم)
التعريف) لبطاقة  الحاملة  بنجل1ن 
مجم1ع األصل) (BE835496 ال1طن6ة)
املسماة) لص6دل6ة  املعد  التجاري 
املت1اجد) (PHARMACIE CARNOT
ز قة جعفر) (،15 ب) الب6ضاء) بالدار 
البرماكي واملسجل بالسجل التجاري)

رقم)289148.
التعرضات) فإن  وبذلك 
باملحكمة) الضبط  بمكتب  تسجل 
التجاري السجل  مكتب   التجارية 
خمسة) أجل  داخل  الب6ضاء) بالدار 
األولى) للنشرة  امل1الي  و1ما  عشر 

والثا 6ة.

النشرة الثا 6ة
عن رئيس كتابة الضبط

92 مكرر

املحكمة التجارية بالدار الب6ضاء
ملف رقم : 130196
حساب رقم 14292

عقد تقدمة
نع6مة،) ودغيري  ادري�سي  الس6دة 
الحاملة لبطاقة التعريف ال1طن6ة رقم)
للشخص) ممثلة  بصفتها  (B243547
 IDRISSI OUDGHIRI الطب6عي)
ومسجل بالسجل التجاري) (NAIMA
.191796 تحت رقم) بالدار الب6ضاء)

وبصفتها مسير وح6د لشركة في ط1ر)

 PHARMACIE EL HOUDA(التك1ين

.DERB SOLTAN

خصائها كالتالي):)تم التصريح على)

ماولي):

تم الق6ام بتقدمة طب6ع6ة لشركة)

 PHARMACIE EL HOUDA

مقرها) شركة  (DERB SOLTAN

19،)شارع ملرتين حي) االجتماعي برقم)

مرس السلطان،)الدار الب6ضاء.

تم مساهمة في الشركة املذك1رة)

أعاله بجم6ع عناصر أص1ل وخص1م)

الطب6عي) للشخص  التجاري  األصل 

للعناصر) مالكة  الشركة  وتصبح 

املساهم بها ابتداء)من و1م تسج6لها)

في السجل التجاري.

من) املستف6دة  للشركة  وس6ك1ن 

لألصل) امللك6ة  كامل  التقدمة  هذه 

من) ابتداء) تقدمته  الحال  التجاري 

ت1ق6ع هذا العقد وس6ك1ن لها أوضا)

النهائي) اإلنشاء) من  ابتداء) اال تفاع 

لهذه الشركة األصل التجاري الكائن)

مرس) حي  ملرتين  شارع  (،19 برقم)

ومسجل) الب6ضاء) الدار  السلطان،)

الب6ضاء) بالدار  التجاري  بالسجل 

تحت رقم)191796.

تسجل) فالتعرضات  وبذلك 

باملحكمة) التجاري  السجل  بمكتب 

التجارية بالدار الب6ضاء.

النشرة الثا 6ة
رئيس كتابة الضبط

93 مكرر

املحكمة التجارية بمكناس
إشعار باستبدال السندوك

10)الصادر) بمقت�سى الحكم رقم)
بتاريخ)5)ماي)2021)في امللف التجاري)
قضت) (،2021-8311/11 رقم)

املحكمة التجارية بمكناس):

سمير) الحيس1بي  الخبير  بتع6ين 

رش6د) للمرح1م  خلفا  بنيش1،)

العماري،)كسندوك جدود في مسطرة)

في) املفت1حة  القضائ6ة  التصف6ة 

بم1جب س1دراك1،) شركة  حق 

عن) الصادر  ص،) (46 رقم) القرار  (
بفاس) التجارية  االستئناف  محكمة 
امللف) في  (،2017 أكت1بر) (4 بتاريخ)

.2016/8301/12
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

عثماني ت1ف6ق
منتدب قضائي من الدرجة األولى

77

املحكمة التجارية بمكناس
إشعار باستبدال السندوك

11)الصادر) بمقت�سى الحكم رقم)
بتاريخ)5)ماي)2021)في امللف التجاري)
قضت) (،2021-8311/14 رقم)

املحكمة التجارية بمكناس):
سمير) الحيس1بي  الخبير  بتع6ين 
بع16،)خلفا للمرح1م رش6د العماري،)
كسندوك جدود في مسطرة التصف6ة)
شركة) حق  في  املفت1حة  القضائ6ة 
ست6ل م6د للخ6اطة،)بم1جب الحكم)
رقم)3،)الصادر عن املحكمة التجارية)
في) (،2017 فبراور) (9 بتاريخ) بمكناس 

امللف)2017/8303/01.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

عثماني ت1ف6ق
منتدب قضائي من الدرجة األولى

78

املحكمة التجارية بمكناس
اشعار باستبدال السندوك

13)الصادر) بمقت�سى الحكم رقم)
بتاريخ)5)ماي)2021)في امللف التجاري)
قضت) (،2021-8311/19 رقم)

املحكمة التجارية بمكناس):
سمير) الحيس1بي  الخبير  بتع6ين 
رش6د) للمرح1م  خلفا  بنيش1،)
العماري،)كسندوك جدود في مسطرة)
التصف6ة القضائ6ة املفت1حة في حق)
لألشغال) الل1يزي  الجدودة  الشركة 
ومسيرها الل1يزي الحسين) سن6ترا،) (-
بصفة شخص6ة،)بم1جب الحكم رقم)
التجارية) املحكمة  عن  الصادر  (،29
بمكناس،)بتاريخ)18)و1ل16)2016،)في)

امللف رقم)2016/8303/05.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

عثماني ت1ف6ق
منتدب قضائي من الدرجة األولى

79

املحكمة التجارية بمكناس

إشعار باستبدال السندوك

12)الصادر) بمقت�سى الحكم رقم)

بتاريخ)5)ماي)2021)في امللف التجاري)

قضت) (،2021-8311/15 رقم)

املحكمة التجارية بمكناس):

الحيس1بي) الخبير  بتع6ين 

للمرح1م) خلفا  بنيش1،) سمير 

جدود) كسندوك  العماري،) رش6د 

القضائ6ة) التصف6ة  مسطرة  في 

بالن�سي) الشركة  حق  في  املفت1حة 

العالي) عبد  ومسيرها  منص1ر،) باب 

أحمد) العاللي،) محمد  العاللي،)

الطاهري) أشرف  محمد  الطاهري،)

الشخص6ة،) الطاهري بصفتهم  وبدر 

بم1جب الحكم رقم)36،)الصادر عن)

بتاريخ) بمكناس،) التجارية  املحكمة 

رقم) امللف  في  (،2017 ديسمبر) (14

.2017/8308/36
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

عثماني ت1ف6ق

منتدب قضائي من الدرجة األولى

80

املحكمة التجارية بمكناس

إشعار باستبدال السندوك
14)الصادر) بمقت�سى الحكم رقم)

امللف) في  (2021 ماي) (26 بتاريخ)

(،2021-8311/23 رقم) التجاري 

قضت املحكمة التجارية بمكناس):

بتع6ين الخبير الحيس1بي و1سف)

رش6د) للمرح1م  خلفا  ب1تفرق6ع،)

العماري،)كسندوك جدود في مسطرة)

التصف6ة القضائ6ة املفت1حة في حق)

بم1جب الحكم) شركة بريت أطلس،)

رقم)8،)الصادر عن املحكمة التجارية)

بمكناس،)في امللف)2017/8312/4.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

عثماني ت1ف6ق

منتدب قضائي من الدرجة األولى

81
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املحكمة االبتدائية بوادي زم
إعالن عن تقدوم أصل تجاري 

كحصة في شركة
ملف رقم : 03/2021

بمقت�سى العقد العرفي املؤرخ في)
واملصحح االمضاء) (2021 مارس) (25
فاطمة،) كريم  الس6دة  طرف  من 
عرضت) (،2021 مارس) (25 بتاريخ)
مغرب6ة،) فاطمة،) كريم  الس6دة 
حي) (1 بل1ك) (65 بالرقم) الساكنة 
لبطاقة) والحاملة  زم،) وادي  املسيرة 
(،QA120458(التعريف ال1طن6ة رقم
الكائن) (FATIKAR SARL AU لشركة)
ز قة) (57 بالرقم) االجتماعي  مقرها 
التجاري) األصل  زم،) وادي  الحدادة 
واملسجل) للخ6اطة  املخصص 
بالسجل التجاري بهذه املحكمة تحت)
رقم)5126)بالسجل التحل6لي وال1اقع)
زم) وادي  الحدادة  ز قة  (57 بالرقم)

كحصة بالشركة السالفة الذكر.
تسجل) التعرضات  فإن  وبذلك 
بمكتب الضبط باملحكمة االبتدائ6ة)
ب1ادي زم داخل أجل خمسة عشر)
النشرة) تاريخ صدور  من  و1ما  ((15(

الثا 6ة.
النشرة الثا 6ة

14 مكرر

املحكمة االبتدائية ببرشيد
ب6ع أصل تجاري 

كتابة) مصلحة  رئيس  يعلن 
الضبط باملحكمة االبتدائ6ة ببرش6د)
في) مؤرخ  رسمي  عقد  بمقت�سى  أ ه 
باع الس6د عثمان) (،2021 أبريل) (19
التعريف) لبطاقة  الحامل  املرواني،)
ال1طن6ة رقم)BK 250015،)والساكن)
تجزئة بكاط6ل الز قة)6)الرقم)14)ب1ل1)
الدار الب6ضاء،)لآلنسة روبا الس1بي،)
ال1طن6ة) التعريف  لبطاقة  الحاملة 
الساكنة بتجزئة) (،BK 366289 رقم)
الدار) (38/40 1)رقم) ز قة) (1 الل6م1ن)
املستغل) التجاري،) األصل  الب6ضاء،)
األم1مة»،)) «ص6دل6ة  كص6دل6ة)
 244 الرقم) ال1فاء) بتجزئة  الكائنة 
بالسجل) واملسجلة  برش6د،) الدروة،)
وذلك) (22498 رقم) تحت  التجاري 

بثمن إجمالي قدره)900.000)درهم.

التعرضات) جم6ع  فإن  وعل6ه 

تقدم بكتابة الضبط بهاته املحكمة)

قسم السجل التجاري داخل أجل)15 

و1ما من تاريخ النشرة األولى والثا 6ة.

النشرة الثا 6ة
رئيس مصلحة كتابة الضبط

52 مكرر

املحكمة االبتدائية بقلعة 

السراغنة

مصلحة كتابة الضبط

ملف رقم 2021/04

حساب رقم : 5358

إعالن عن تقدوم أصل تجاري 
كحصة في شركة 

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط)

باملحكمة االبتدائ6ة بقلعة السراغنة)

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  أ ه 

بتاريخ) ومسجل  (2021 مارس) (10

السراغنة) بقلعة  (2021 مارس) (12

ف1ت الس6د محمد الحبيب وغالني)

 1064 رقم) (2 النخلة) بحي  الساكن 

لبطاقة) الحامل  السراغنة،) قلعة 

التعريف ال1طن6ة رقم)E465969)إلى)

الشركة ذات املسؤول6ة غير املحدودة)

 PHARMACIE(بشريك وح6د املسماة

 WIRHLANI GHAZA SARL AU

األصل التجاري الكائن بحي النخلة)2 

قلعة السراغنة املخصص) (798 رقم)

املادوة) عناصره  بجم6ع  لص6دل6ة 

الشركة) هذه  في  كحصة  واملعن1ية 

بهذه) التجاري  بالسجل  واملسجل 

بثمن) (4442 رقم) تحت  املحكمة 

إجمالي قدره)500.000)درهم.

تسجل) التعرضات  فإن  وبذلك 

بمكتب الضبط باملحكمة االبتدائ6ة)

بقلعة السراغنة داخل أجل)15)و1ما)

امل1ال6ة للنشرة األولى والثا 6ة.

النشرة الثا 6ة
رئيس مصلحة كتابة الضبط

56 مكرر

املحكمة االبتدائية بانزكان
شعبة السجل التجاري
ملف رقم : 2021/10
حساب رقم : 7408

 إعالن عن إشهار عقد صدقة
 أصل تجاري

أصل) صدقة  عقد  بمقت�سى 
سجل) (242 برقم) املضمن  تجاري 
أبريل) (30 بتاريخ) (90 رقم) األمالك 
2021)واملنجز من طرف العدلين مريم)
املنصبين) ب1فارس  وكريمة  فل1س 
االستئناف) محكمة  بدائرة  ف1ذ 
الحسين) الس6د  تصدق  بأكادور 
التعريف) لبطاقة  الحامل  علي  ود 
على الس6د) (JB 52281 ال1طن6ة رقم)
عبد الحم6د اتلع6نين الحامل لبطاقة)
 JB 515686 ال1طن6ة رقم) التعريف 
بج6مع األصل التجاري للمحل الكائن)
بشارع بئر ا زران ز قة الز اودي رقم)
373)الدشيرة الجهادوة املعد للحالقة)
بهذه) التجاري  بالسجل  املق6د 

املحكمة تحت رقم)26076.
رئيس) الس6د  يعلن  عل6ه  وبناء)
ذي) لكل  الضبط  كتابة  مصلحة 
مصلحة أن التعرضات على الصدقة)
هذه) ضبط  بكتابة  ت1دع  املذك1رة 
15)و1ما) املحكمة داخل أجل أقصاه)
للمادة) الثا 6ة طبقا  للنشرة  امل1ال6ة 

84)من مدو ة التجارة.
النشرة األولى

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

21 مكرر

املحكمة االبتدائ6ة با زكان
شعبة السجل التجاري 

ملف رقم 2021/11
حساب رقم : 7419

إشهار ب6ع أصل تجاري 
بمقت�سى عقد ب6ع األصل التجاري)
 317 صح6فة) (444 بعدد) املضمن 
5)ماي) بتاريخ) (91 سجل األمالك رقم)
العدلين) طرف  من  واملنجز  (2021
شرعي) العزيز  وعبد  العق6د  أحمد 
بدائرة  ف1ذ) لالشهاد  املنتصبين 

محكمة االستئناف بأكادور.

حف�سي) السالم  عبد  الس6د  باع 

ال1طن6ة) التعريف  لبطاقة  الحامل 
عز) الس6د  إلى  (JB269467 رقم)

لبطاقة) الحامل  بنج6ت  الدون 

جم6ع) (JB283934 رقم) ال1طن6ة 
املزاول) للمحل  التجاري  األصل 

بالتقس6ط) الغ6ار  قطاع  ب6ع  ف6ه 

الكائن بشارع محمد الخامس طريق)

تارودا ت اوت مل1ل واملق6د بالسجل)

رقم) تحت  املحكمة  بهذه  التجاري 

درهم. (80.000 قدره) بثمن  (41418

رئيس) الس6د  يعلن  عل6ه  وبناء)

ذي) لكل  الضبط  كتابة  مصلحة 

الب6ع) على  التعرضات  أن  مصلحة 

هذه) ضبط  بكتابة  ت1دع  املذك1ر 

15)و1ما) املحكمة داخل أجل أقصاه)

للمادة) الثا 6ة طبقا  للنشرة  امل1ال6ة 

84)من مدو ة التجارة.

النشرة الثا 6ة
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

80 مكرر

املحكمة االبتدائية بسال
ملف رقم : 2021/12

حساب رقم 34752

خرخاش) حم6د  الس6د  تقدم 

ال1طن6ة) التعريف  لبطاقة  الحامل 
الجنس6ة) مغربي  (A 727160 رقم)

 PHARMACIE(الطرف الثاني):)شركة

ABOU BAKR SEDDIK SALE)مقرها)
االجتماعي):)رقم)30)مكرر املتجر رقم)

مهدوة) طريق  مريم  اللة  تجزئة  (2

سال ممثلها القا 1ني الس6دخرخاش)

األصل) الجنس6ة  مغربي  حم6د 
رقم) (: العن1ان) ص6دل6ة،) التجاري 

اللة) تجزئة  (2 رقم) املتجر  مكرر  (30

مريم طريق مهدوة سال رقم السجل)

التجاري)30968.

بمصلحة) التعرضات  وستقبل 

السجل التجاري باملحكمة االبتدائ6ة)

بسال إلى غاوة خمسة عشر و1ما))من)

صدور اإلعالن الثاني.

النشرة األولى

5 مكرر
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املحكمة االبتدائ6ة بسال

ملف رقم : 2021/13

حساب رقم 34753

سعاد) عابد  الس6دة  تقدمت 

ال1طن6ة) التعريف  لبطاقة  الحاملة 
الجنس6ة) مغرب6ة  (AB 171377 رقم)

 PHARMACIE(الطرف الثاني):)شركة

حي) (: مقرها االجتماعي) (ABID SALE
سال،) (11 رقم) (D سكت1ر) الرحمة 

ممثلها القا 1ني الس6دة عابد سعاد)
التجاري) األصل  الجنس6ة  مغرب6ة 
الرحمة) رقم  (: العن1ان) ص6دل6ة،)
11)سال رقم السجل) رقم) (D سكت1ر)

التجاري)18610.

بمصلحة) التعرضات  وستقبل 

السجل التجاري باملحكمة االبتدائ6ة)

بسال إلى غاوة خمسة عشر و1ما))من)

صدور اإلعالن الثاني.

النشرة األولى

6 مكرر

املحكمة االبتدائية بسال
التسج6ل) رقم  التجاري  أصلها 

 25 بتاريخ) (Chronologique  1327

2000)حسبما ذلك بالنسخة) أكت1بر)

بالسجل) املضمنة  التق66دات  من 
رقم التعريف) (18994 التحل6لي رقم)

امل1حد للمقاولة املادتان)29)و)77)من)

مدو ة التجارة مقرها الكائن)918)حي)

واد الذهب لع6اودة شارع امل في اسم)

العسري بن ب1عمرو) الس6د الخضر 

التعريف) الحامل لبطاقة  بن ب1عزة 

.X44328(اال1طن6ة رقم

الخميسات) البراش1ة  في  امل1ل1د 

على) تصدق  أ ه  أشهد  (1938 سنة)

عباس) بنت  الزروالي  فاطنة  زوجته 

البراش1ة) في  امل1ل1دة  ب1عزة  بن 

ثمة) سكنى  (1950 سنة) الخميسات 

 18994 بجم6ع األصل التجاري رقم)
رقم) (2000  10  25 بتاريخ) املسجل 

واد) بحي  الكائن  مطحنة  (18994

 918 الذهب لع6اودة شارع أمل رقم)

سال.

بمقت�سى عقد صدقة.

بمصلحة) التعرضات  وستقبل 

السجل التجاري باملحكمة االبتدائ6ة)

 (15( عشرة) خمسة  غاوة  إلى  بسال 

و1ما من صدور اإلعالن الثاني.

النشرة الثا 6ة

81 مكرر

املحكمة االبتدائية بأزيالل
ملف رقم 2021/5

حساب رقم 122
تف1يت أو ب6ع أو هبة أصل تجاري

 HDDAR CHERQUI CIN ف1ت)

 13997( Dmeurant( ( à( Azilal( Hay

 Ste espace Tanout إلى) (Talbarjt

 Rc( 4609( TPI( Azilal( Siege( social

Hay(Talbarjt(Azilal)مجم1ع األصل)

 Personne (: ب) امل1ج1د  التجاري 

 physique( hay( Tannout( Station

Shell(Azilal(au(Tpi(Azilal)واملسجل)

بالسجل التجاري ب)Azilal)تحت رقم)

.122 :

تسجل) التعرضات  فإن  وبذلك 

التجارية) باملحكمة  الضبط  بمكتب 

)مكتب السجل التجاري))داخل أجل)

خمسة عشر و1ما امل1الي للنشرة األولى)

والثا 6ة.

النشرة الثا 6ة

82 مكرر

املحكمة االبتدائية بالقصر 

الكبير
ملف رقم : 2021/02

حساب رقم : 2257
إشهار عقد ب6ع أصل تجاري

بمقت�سى العقد العرفي املؤرخ في)

بإدارة) واملسجل  (2016 22) 1فمبر)

باع) (،5086 رقم) تحت  التسج6ل 

وطنيته) الس6د املصطفى الس1يدي،)

سع6د،) ب1عزة  للس6د  (HA106405

جم6ع) (،LB71201 رقم) وطنيته 

األصل التجاري للمحل املعد إلصالح)

والكائن والنارية  اله1ائ6ة  العجالت 

أ) مجم1عة  الخضراء) املسيرة  بحي  (
ز قة)4)رقم)8)القصر الكبير واملسجل)

الكبير) بالقصر  االبتدائ6ة  باملحمة 

عناصره) بجم6ع  (9812 رقم) تحت 

الب6ع) ثمن  وحدد  واملعن1ية  املادوة 

درهم) ألف  وأربعين  مائة  مبلغ  في 

140.000)درهم.

تقدوم) دائن  كل  فعلى  وعل6ه 

أجل) داخل  املحكمة  لهذه  تعرضه 

أقصاه)15)و1ما من النشرة الثا 6ة.

النشرة الثا 6ة
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

94 مكرر

املحكمة االبتدائية بالجديدة
ملف عدد 2021/15

حساب رقم 21428

بمقت�سى عقد عرفي))وعد بالب6ع))

بالجدودة) االستئناف  محكمة  وقرار 

ملف عدد) (2021 أبريل) (5 في) مؤرخ 

الس6د محمد) باع  (2021/1201/60

التعريف) لبطاقة  الحامل  كني�سي 

الس6د عالل) إلى  (Q88931 ال1طن6ة)

التعريف) لبطاقة  الحامل  السماحي 

مجم1ع) (M101048 عدد) ال1طن6ة 

بالسجل) املسجل  التجاري  األصل 

التجاري عدد)24036.

 ROUTE DE SETTAT الكائن ب):)

 A DROITE HAD OULED FREJ EL

.JADIDA

املزاول ف6خ نشاط):)

 EXPLOITATION DE STATION

 SERVICE - EXPLOITATION D’UN

MILK BAR (CAFE(.
والك6ف6ة) الشروط  وذلك حسب 

المذك1رة في العقد.
تقبل) التعرضات  فإن  وعل6ه 
بكتابة الضبط بالمحكمة االبتدائ6ة)
من) و1ما  (15 أجل) داخل  بالجدودة 

تاريخ النشرة الثا 6ة.

النشرة الثا 6ة
المشرف على مصلحة السجل)

التجاري.

97 مكرر

املحكمة االبتدائية ببني مالل
قسم التنف6ذ املدني بني مالل

ملف : التنف6ذ
 رقم : 21/6101/147
لفائدة :  ادوة الزعري

ون1ب عنه األستاذ : السع6د 
العمراوي املحامي به6ئة بني مالل
ضد : عبد املج6د الزعري و جاة 

الزعري وفاضمة الزعري
إعالن عن ب6ع عقار باملزاد العلني

كتابة) مصلحة  رئيس  يعلن 
الضبط لدى املحكمة االبتدائ6ة بني)
 2021 17)أغسطس) مالل أ ه بتاريخ)
بقاعة) زواال  ال1احدة  الساعة  على 
ب6ع) س6قع  املحكمة  بهذه  الب16عات 
عبارة) الذي  للعقار  العلني  باملزاد 
الكائنة) السفل6ة  الدار  جم6ع  عن 
 07 الدار) رقم  (12 رقم) بالز قة 
عسفت السرحاني بني مالل تشتمل)
ومطبخ) ومراح  بيتين  به  سفلي  على 
من) براكة  به  وسطح  ومرحاض 
القصدور مساحتها تقدر بح1الي)75)م)
م تقريبا ومزودة باملاء)والكهرباء)وقد)
حدد الثمن االفتتاحي لب6ع العقار من)
طرف الخبير في مبلغ)320.000)درهم)

ثالثمائة وعشرون ألف درهم.
املزاودة) عل6ه  رست  من  وعلى 
 3 (% أن وؤدي الثمن ف1را مع زيادة)

واجب الخزينة العامة.
ومكن) املعل1مات  من  وللمزيد 
االتصال بقسم التنف6ذات القضائ6ة)
دفتر) على  لالطالع  املحكمة  بهذه 

الشروط والتحمالت.
ماي) (18 بتاريخ) مالل  ببني  حرر 

.2021
اإلمضاء):)رئيس مصلحة كتابة الضبط

22

املحكمة االبتدائية بتطوان
مصلحة كتابة الضبط
مكتب السجل التجاري
إعالن شراء أصل تجاري

إن رئيس مصلحة كتابة الضبط)
باملحكمة االبتدائ6ة بتط1ان تطب6قا)
مدو ة من  (83 الفصل) ملقتض6ات 
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يعلن) (19.95 رقم) القا 1ن  التجارة  (

أ ه بمقت�سى عقد رسمي محرر من)

بتط1ان) امل1ثق  النهاري هشام  طرف 

الس6د) باع  (2021 أبريل) (15 بتاريخ)

لبطاقة) الحامل  أشرف  شق1ر 

L 478505)جم6ع) التعريف ال1طن6ة)

األصل التجاري ال1اقع بشارع محمد)

مكرر جامع أف6الل) (123 الخراز رقم)

اللح1م) لب6ع  واملخصص  تط1ان،)

باملحكمة) التجاري  بالسجل  واملق6د 

االبتدائ6ة بتط1ان تحت رقم)65342 

محمد) بنهري  الس6د  لفائدة  وذلك 

ال1طن6ة) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.L384930

بمصلحة) التعرضات  وستقبل 

السجل التجاري باملحكمة االبتدائ6ة)

و1ما من) (15 بتط1ان وذلك إلى غاوة)

صدور اإلعالن الثاني.

النشرة األولى
رئيس مصلحة كتابة الضبط

عبد السالم قاوقاي

53 مكرر

املحكمة االبتدائ6ة بتط1ان

مصلحة كتابة الضبط
مكتب السجل  التجاري

إعالن عن شراء أصل تجاري
إن رئيس مصلحة كتابة الضبط)

باملحكمة االبتدائ6ة بتط1ان.

تطب6قا ملقتض6ات الفصل)83)من)

 19.95 رقم) القا 1ن  التجارة  مدو ة 

الرسمي) العقد  بمقت�سى  أ ه  يعلن 

إدريس) األستاذ  طرف  من  واملحرر 

 2 بتاريخ) بتط1ان  م1ثق  الخط6ب 

أبريل)2021)و5)أبريل)2021)باع ورثة)

عمر بنشكرة ب1اسطة  ائبهم بنشكرة)

التعريف) لبطاقة  الحامل  محسن 

والساكنة) (L 178600 رقم) ال1طن6ة 

املحنش) (26 رقم) الدشيرة  بشارع 
التجاري) األصل  جم6ع  تط1ان،) (2

 12 الكائن ز قة س6دي املنظري رقم)

للحالقة) والذي ه1 عبارة عن محل 

واملسجل بالسجل التجاري باملحكمة))

االبتدائ6ة بتط1ان تحت رقم)25460.

وذلك لفائدة السادة ل6لى الكهان)
ال1طن6ة) التعريف  لبطاقة  الحاملة 
الساكنة بشارع ابن) (L 306336 رقم)
وصبري) بتط1ان،) (06 الرقم) طف6ل 
التعريف) لبطاقة  الحامل  س1لي 
الساكن) (L539951 رقم) ال1طن6ة 

بشارع ابن طف6ل الرقم)83)بتط1ان.
بمصلحة) التعرضات  وستقبل 
السجل التجاري باملحكمة االبتدائ6ة)
و1ما من) (15 بتط1ان وذلك إلى غاوة)

صدور اإلعالن الثاني.
النشرة األولى

رئيس مصلحة كتابة الضبط

عبد السالم قاوقاي

69 مكرر

املحكمة االبتدائ6ة بتط1ان
مصلحة كتابة الضبط
مكتب السجل  التجاري

إعالن بتقدوم أصل تجاري حصة 
في شركة

إن رئيس مصلحة كتابة الضبط)
باملحكمة االبتدائ6ة بتط1ان.

 83 الفصل) ملقتض6ات  تطب6قا 
و104)من مدو ة التجارة القا 1ن رقم)
19.95)يعلن أ ه بمقت�سى الجمع العام)
املنعقد بتاريخ)8)أبريل)2021)لشركة)
 CENTRE DE NEPHROLOGIE
 - HEMODIALYSE AL AMAL
قررت الس6دة اشعبان) (TETOUAN
حصة) تجاري  أصل  تقدوم  مل6كة 
في الشركة املذك1رة أعاله بعناصره)
مختبر) في  واملتمثل  واملعن1ية  املادوة 
 CENTRE DE الكلي) تصف6ة 
NEPHROLOGIE)والذي ه1 في ملكها)
بن1 ة) محمد  الحاج  بشارع  وال1اقع 

ز قة ال1رود رقم)33)بتط1ان.
بمصلحة) التعرضات  وستقبل 
السجل التجاري باملحكمة االبتدائ6ة)
و1ما من) (15 بتط1ان وذلك إلى غاوة)

صدور اإلعالن الثاني.
النشرة األولى

رئيس مصلحة كتابة الضبط

عبد السالم قاوقاي

70 مكرر

املحكمة االبتدائ6ة بتط1ان
مصلحة كتابة الضبط
مكتب السجل  التجاري

إعالن هبة  صف أصل تجاري
إن رئيس مصلحة كتابة الضبط)

باملحكمة االبتدائ6ة بتط1ان.
تطب6قا ملقتض6ات الفصل)83)من)
 19.95 رقم) القا 1ن  التجارة  مدو ة 
يعلن أ ه بمقت�سى عقد رسمي محرر)
عادل) املنظري  األستاذ  طرف  من 
 2021 ماي) (3 بتاريخ) امل1ثق بتط1ان،)
وهبت الس6دة ب1راس  رجس الحاملة)
 L317214(لبطاقة التعريف ال1طن6ة
ال1اقع) التجاري  أصلها  من  النصف 
 19 رقم) هللا  عبد  بن  عالل  شارع 
للبصريات،) واملخصص  تط1ان،)
باملحكمة) التجاري  بالسجل  واملق6د 
االبتدائ6ة بتط1ان تحت رقم)22344 
هند) ب1راس  الس6دة  لفائدة  وذلك 
ال1طن6ة) التعريف  لبطاقة  الحاملة 

.L363746
بمصلحة) التعرضات  وستقبل 
السجل التجاري باملحكمة االبتدائ6ة)
و1ما من) (15 بتط1ان وذلك إلى غاوة)

صدور اإلعالن الثاني.
النشرة األولى

رئيس مصلحة كتابة الضبط
عبد السالم قاوقاي

71 مكرر

املحكمة االبتدائية بخنيفرة
ملف رقم 103

حساب رقم 3521 
تقدوم أصل تجاري حصة في الشركة
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بخن6فرة) واملسجل  (2021 وناور) (29
قدم الس6د) (2021 فبراور) (25 بتاريخ)
حسن بادو الحامل لبطاقة التعريف)
لشركة) (D 207947 رقم) ال1طن6ة 
 PHARMACIE CENTRALE DE
شركة محدودة املسؤول6ة) (L’ATLAS

بمساهم وح6د.
التأسيس) ط1ر  في  شركة 
محمد) شارع  (4 (: ب) مقرها  الكائن 
رأسمالها) خن6فرة  مريرت  الخامس 
درهم جم6ع العناصر) (1.302.000  :

املادوة واملعن1ية من أص1ل وخص1م)

للشركة) كحصص  املحاسبي  للب6ان 

واملأخ1دة من الب6ان املحاسبي ملقاولة)

بتاريخ) املحص1ر  بادو  حسن  الس6د 

31)ديسمبر)2020)واملسجل بالسجل)

التجاري بخن6فرة تحت رقم)3546.

لذلك فإن جم6ع التعرضات وجب)

باملحكمة) الضبط  بكتابة  أن ت1ضع 

أجل) داخل  بخن6فرة  االبتدائ6ة 
تاريخ صدور) من  و1ما  خمسة عشر 

النشرة الثا 6ة.

النشرة األولى

58 مكرر

املحكمة االبتدائية بالصويرة
ملف اإلشهار رقم : 54/2021

حساب رقم : 2197

السجل التجاري : 3154
إشهار عقد ب6ع أصل تجاري

إن رئيس مصلحة كتابة الضبط)

باملحكمة االبتدائ6ة بالص1يرة امل1قع)

أسفله وصرح):
املحرر) عرفي  عقد  بمقت�سى  أ ه 
الناصري) الض1  ذ.محمد  طرف  من 

محام به6ئة آسفي،)واملؤرخ في)4)ماي)

واملؤدى عنه رس1م التسج6ل) (2021

بالص1يرة بتاريخ)24)ماي)2031)تحت)
RE : 2021-و(OR : 4779/2021(رقم

الس6د أحمد) قا  (0004985-11064

مزداد) الجنس6ة  مغربي  الرويحي،)

بطاقته) (1950 وناور) فاتح  بتاريخ 

الساكن) (N 3257 رقم) ال1طن6ة 
ز قة الش6اظمة الص1يرة) (91 بالرقم)

بب6ع األصل التجاري بجم6ع عناصره)

املادوة واملعن1ية الكائن بالدكان رقم)

80)شارع محمد بن عبد هللا الص1يرة)

املسجل بالسجل التجاري باملحكمة)

االبتدائ6ة بالص1يرة تحت رقم)3154 

لفائدة) درهم  (300.000 قدره) بثمن 

الس6د عبد الرحمان اهضار،)مغربي)

و1 16) (17 بتاريخ) املزدادة  الجنس6ة 

التعريف) لبطاقة  الحامل  (1978

الساكن) (N129016 رقم) ال1طن6ة 

برقم)18)تجزئة الفرينة الص1يرة.
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وعل6ه فعلى دائني البائع املذك1ر)

مكتب) إلى  بتعرضاتهم  وتقدم1ا  أن 

السجل التجاري بهذه املحكمة داخل)

أجل وبتدئ من تاريخ نشر هذا اإلعالن)

األول وينتهي في ال16م الخامس عشر)

من نشر اإلعالن الثاني.

النشرة األولى
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

72 مكرر

املحكمة  االبتدائية بتيفلت

ملف رقم : 2021/3

حساب رقم 2460

ب6ع أصل تجاري
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

باع الس6د لحس6ني) (1993 16)مارس)

أحمد الحامل للبطاقة ال1طن6ة رقم)

لهب1ج) وك6له  ب1اسطة  (C62700  :

لحسن الحامل للبطاقة ال1طن6ة رقم)

)ال1كالة املسجلة تحت) (C166651  :

 (1991/12/26 بتاريخ) (2732 (: رقم)

للس6د قاد أحمد الحامل ل ب.ت.و)

التجاري) األصل  (،X41641 رقم)

ب) الكائن  الدكان)) مفتاح  )جم6ع 

ز قة) هللا  عبد  م1الي  األمير  شارع  (:

بين) ال1اقع  ت6فلت،) (- سالفا) الريش 

املكتبتين يشرف على ز قة الريش من)

 اح6ة ويطل على ق6صارية ب1حدو من)

واملصحح) بابين،) له  أل ه  ثا 6ة  جهة 

اإلمضاء)تحت عدد)93/1064)بسجل)

املجلس الجماعي لبلدوة ت6فلت بتاريخ)

عناصره) بجم6ع  (،1993 مارس) (16

 80.000 املادوة واملعن1ية بثمن قدره)

)ثما 1ن ألف درهم).

لذلك فإن جم6ع التعرضات وجب)

باملحكمة) الضبط  بكتابة  أن ت1ضع 

االبتدائ6ة بت6فلت داخل أجل خمسة)

النشرة) تاريخ صدور  من  و1ما  عشر 

الثا 6ة.

النشرة األولى
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

82 مكرر

املحكمة االبتدائية بتمارة
ملف رقم : 2021/07

حساب رقم : 18041/2021

ب6ع الحق الكرائي
طريق) عن  م1ثق  عقد  بمقت�سى 

 6 في) مؤرخ  مرية  بادي�سي  امل1ثقة 

 30 بتاريخ) ومسجل  (2020 وناور)

أم6نة) الس6دة  باعت  (2021 وناور)

الكائن) اوباري الحق الكرائي للمحل 

باملركب التجاري الكائن بتمارة زاوية)
شارع الحسن الثاني والحسن األول)

بالسجل) واملق6د  األر�سي  الطابق 

 111628 التجاري بتمارة تحت رقم)

الب6ع) وهذا  اوباري  فاطمة  للس6دة 

للحق الكرائي قد تم بتع1يض قدره)

30.000))ثالث1ن ألف))درهم.

يسجل) تعرض  أي  فإن  وبذلك 

بمكتب الضبط باملحكمة االبتدائ6ة)

بتمارة مكتب السجل التجاري داخل)

األولى) للنشرة  امل1الي  و1ما  (15 أجل)

والثا 6ة.

النشرة األولى

83 مكرر

املحكمة االبتدائية بالخميسات
ملف رقم : 2021/11

حساب رقم : 12493
ب6ع األصل التجاري

بتاريخ) ت1ث6قي  عقد  بمقت�سى 

الس6د محمد) باع  (2021 مارس) (29

عدد) ( و) ت  ب  ل  الحامل  جر دي 
للس6دة ل6نة ابن جل1ن) (CD83693

 CD644155 و) ت  ب  ل  الحاملة 
األصل التجاري الكائن بالحي اإلداري)
رقم)38)املعازيز الخميسات واملسجل)

 45828 عدد) التجاري  بالسجل 

بالخميسات) االبتدائ6ة  باملحكمة 

واملعن1ية) املادوة  عناصره  بجم6ع 

واملقدر بثمن)600.000)درهم.

لذلك فإن جم6ع التعرضات وجب)

باملحكمة) ( أن ت1ضع بكتابة الضبط)

أجل) داخل  بالخميسات  االبتدائ6ة 
تاريخ صدور) من  و1ما  خمسة عشر 

النشرة الثا 6ة.

النشرة األولى
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

84 مكرر

محكمة االستئناف بفاس

ملخص الحكم أن القرار

االسم) الخال،) (: العائلي) االسم 

وأمه) عالل  ابن  سع6د  (: الشخ�سي)

بتاريخ) امل1ل1د  اليزود  بنت  محج1بة 

بالرقم) (: بأوالد جامع الساكن) (1967

بندباب) الحسني  الحي  (11 ز قة) (19

فاس حكم عل6ه بتاريخ)8)فبراور)2021 

من طرف غرفة الجناوات بفاس من)

أجل جريمتي محاولة التغرير بقاصرة)

في) بالعنف  عرضها  هتك  ومحاولة 

الدع1ى العم1م6ة):)بمعاقبته بسنتين)

اثنتين حبسا  افذا وتحم6له الصائر)

واإلجبار في األدنى في الدع1ى املد 6ة)

:)قب1لها شكال.

عل6ه) املحك1م  بأداء) (: وم1ض1عا)

سع6د الخال لفائدة املطالبة بالحق)

شخص) في  الخالدي  الهام  املدني 

قدره) مد 6ا  وتع1يضا  القا 1ني  وليها 

10.000)عشرة آالف درهم وتحم6له)

الصائر على النسبة واإلجبار في األدنى.

حرر بفاس بتاريخ)22)أبريل)2021.
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 III.  -  إعالنات إدارية

وزارة الداخلية

مدورية الشؤون القروية

إعالن عن إوداع محضر

التحدود اإلداري رقم 819

املرجع : املرس1م رقم 2.20.246 

بتاريخ 23 مارس 2020

العقار املدع1) إن محضر تحدود 

«أرا�سي الجم1ع لقبائل اوت سنان»،)

الجماعة) اسم  في  تحدوده  ثم  الذي 

السالل6ة)«اوت سنان»)قد تم وضعه)

تنغير،) دائرة  ت1دغى،) ق6ادة  بمقر 

وكذا باملحافظة على) (، إقل6م تنغير،)

املسح) ومصلحة  العقارية  األمالك 

ح6ث ومكن لكل) العقاري ب1رزازات،)

من يعن6ه األمر االطالع عل6ه.

من) (9 واستنادا ملقتض6ات املادة)

القا 1ن رقم)63.17)املتعلق بالتحدود)

اإلداري ألرا�سي الجماعات السالل6ة)

فإن أجل التعرض على هذا التحدود)

أشهر) ((3( ثالثة) في  محدد  اإلداري 

ابتداء)من)16)و1 16)2021)تاريخ نشر)

هذا اإلعالن بالجريدة الرسم6ة.

التعرض) أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 

على التحدود اإلداري وجب تقدومه)

السلطة) أمام  حصرية  بصفة 

 املحل6ة لق6ادة ت1دغى وذلك إلى غاوة

17)سبتمبر)2021.

 10 واستنادا إلى مقتض6ات املادة)

إل6ه) املشار  (63.17 من القا 1ن رقم)

أعاله وجب على كل متعرض أن و1دع)

لدى املحافظة على األمالك العقارية)

لتأك6د) للتحف6ظ  مطلبا  ب1رزازات 

تعرضه،)وذلك داخل ثالثة أشهر))3) 

بعد ا صرام أجل تقدوم التعرضات)

أي قبل)18)ديسمبر)2021.
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وزارة الداخل6ة

مدورية الشؤون القروية

إعالن عن إوداع محضر

التحدود اإلداري رقم 810

 املرجع : املرس1م رقم 2.20.83 

بتاريخ 11 فبراور 2020

العقار املدع1) إن محضر تحدود 

ثم) الذي  الش1اطر»،) عين  «مزرعة 

السالل6ة) الجماعة  في اسم  تحدوده 

«حجاوا الش1اطر وذوي من6ع»)قد تم)

دائرة) وضعه بمقر ق6ادة ذوي من6ع،)

وكذا) فج6ج،) إقل6م  تدج6ت،) بني 

العقارية) األمالك  على  باملحافظة 

ب1جدة،) العقاري  املسح  ومصلحة 

األمر) يعن6ه  من  لكل  ومكن  ح6ث 

االطالع عل6ه.

من) (9 واستنادا ملقتض6ات املادة)

القا 1ن رقم)63.17)املتعلق بالتحدود)

اإلداري ألرا�سي الجماعات السالل6ة)

فإن أجل التعرض على هذا التحدود)

أشهر) ((3( ثالثة) في  محدد  اإلداري 

ابتداء)من)16)و1 16)2021)تاريخ نشر)

هذا اإلعالن بالجريدة الرسم6ة.

التعرض) أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 

على التحدود اإلداري وجب تقدومه)

بصفة حصرية أمام السلطة املحل6ة)

غاوة إلى  وذلك  من6ع  ذوي   لق6ادة 

17)سبتمبر)2021.

 10 واستنادا إلى مقتض6ات املادة)

إل6ه) املشار  (63.17 من القا 1ن رقم)

أعاله وجب على كل متعرض أن و1دع)

لدى املحافظة على األمالك العقارية)

لتأك6د) للتحف6ظ  مطلبا  ب1رزازات 

تعرضه،)وذلك داخل ثالثة أشهر))3) 

بعد ا صرام أجل تقدوم التعرضات)

أي قبل)18)ديسمبر)2021.
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وزارة الداخل6ة

مدورية الشؤون القروية

إعالن عن إوداع محضر

التحدود اإلداري رقم 821

املرجع : املرس1م رقم 2.20.245 

بتاريخ 23 مارس 2020

العقار املدع1) إن محضر تحدود 

تزكي»،) لقبائل  الجم1ع  «أرا�سي 

الجماعة) اسم  في  تحدوده  ثم  الذي 

السالل6ة)«تزكي»)قد تم وضعه بمقر)

إقل6م) تنغير،) دائرة  ت1دغى،) ق6ادة 

وكذا باملحافظة على األمالك) تنغير،)

العقاري) املسح  ومصلحة  العقارية 

ب1رزازات،)ح6ث ومكن لكل من يعن6ه)

األمر االطالع عل6ه.

من) (9 واستنادا ملقتض6ات املادة)

القا 1ن رقم)63.17)املتعلق بالتحدود)

اإلداري ألرا�سي الجماعات السالل6ة)

فإن أجل التعرض على هذا التحدود)

أشهر) ((3( ثالثة) في  محدد  اإلداري 

ابتداء)من)16)و1 16)2021)تاريخ نشر)

هذا اإلعالن بالجريدة الرسم6ة.

التعرض) أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 

على التحدود اإلداري وجب تقدومه)

السلطة) أمام  حصرية  بصفة 

 املحل6ة لق6ادة ت1دغى وذلك إلى غاوة

17)سبتمبر)2021.

 10 واستنادا إلى مقتض6ات املادة)

إل6ه) املشار  (63.17 من القا 1ن رقم)

أعاله وجب على كل متعرض أن و1دع)

لدى املحافظة على األمالك العقارية)

لتأك6د) للتحف6ظ  مطلبا  ب1رزازات 

تعرضه،)وذلك داخل ثالثة أشهر))3) 

بعد ا صرام أجل تقدوم التعرضات)

أي قبل)18)ديسمبر)2021.
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وزارة الداخل6ة

مدورية الشؤون القروية

إعالن عن إوداع محضر

التحدود اإلداري رقم 823

املرجع : املرس1م رقم 2.20.244 

 بتاريخ

23 مارس 2020

العقار املدع1) إن محضر تحدود 

م1الي) اوت  لقب6لة  الجم1ع  «أرا�سي 

الذي ثم تحدوده في اسم) ابراه6م»،)

م1الي) «اوت  السالل6ة) الجماعة 

ق6ادة) بمقر  تم وضعه  قد  ابراه6م»)

تنغير،) إقل6م  تنغير،) دائرة  ت1دغى،)

األمالك) على  باملحافظة  وكذا 

العقاري) املسح  ومصلحة  العقارية 

ب1رزازات،)ح6ث ومكن لكل من يعن6ه)

األمر االطالع عل6ه.

من) (9 واستنادا ملقتض6ات املادة)

القا 1ن رقم)63.17)املتعلق بالتحدود)

اإلداري ألرا�سي الجماعات السالل6ة)

فإن أجل التعرض على هذا التحدود)

أشهر) ((3( ثالثة) في  محدد  اإلداري 

ابتداء)من)16)و1 16)2021)تاريخ نشر)

هذا اإلعالن بالجريدة الرسم6ة.

التعرض) أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 

على التحدود اإلداري وجب تقدومه)

السلطة) أمام  حصرية  بصفة 

 املحل6ة لق6ادة ت1دغى وذلك إلى غاوة

17)سبتمبر)2021.

 10 واستنادا إلى مقتض6ات املادة)

إل6ه) املشار  (63.17 من القا 1ن رقم)

أعاله وجب على كل متعرض أن و1دع)

لدى املحافظة على األمالك العقارية)

لتأك6د) للتحف6ظ  مطلبا  ب1رزازات 

تعرضه،)وذلك داخل ثالثة أشهر))3) 

بعد ا صرام أجل تقدوم التعرضات)

أي قبل)18)ديسمبر)2021.
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وكالة الح1ض املائي لسب1

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدورة) أصدرته  قرار  بم1جب 

وكالة الح1ض املائي لسب1 رقم ح.ج)

 2021 ماي) (26 بتاريخ) (2021/4837

املسمى) العقار  على  س6جري  الذي 

رقم) العقاري  الرسم  ذي  البفتن6ة 

 92 إدارية رقم) ذي شهادة  (F/1733

عين) التراب6ة  بالجماعة  املت1اجد 

الشكاك،)دائرة اوم1زار كندر،)إقل6م)

و1 16) (18 تاريخ) من  ابتداء) صفرو،)

2021)إلى غاوة)28)و1 16)2021)بحث)

الترخ6ص) مشروع  شأن  في  علني 

من) منه،) املاء) وجلب  ثقب  بإ جاز 

هكتارا لفائدة) (5 أجل سقي مساحة)

الس6دة الع6ا�سي د 6ا الحامل لبطاقة)

.D425688(التعريف ال1طن6ة

24

وكالة الح1ض املائي لسب1

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدورة) أصدرته  قرار  بم1جب 

وكالة الح1ض املائي لسب1 رقم ح.ج)

 2021 ماي) (26 بتاريخ) (2021/4836

املسمى) العقار  على  س6جري  الذي 

الخ1ا ة) وتمريست وساق6ة  الخ1ا ة 

وم6اوشنك1ر) والخ1ا ة  والخ1ا ة 

الخ1ا ة) وساق6ة  الخ1ا ة  بساق6ة 

رقم) العقاري  الرسم  ذي  والخ1ا ة 

بعدد) ذي عقد كراس ض  (F/1733

التراب6ة) بالجماعة  املت1اجد  (227

تمحضيت،)دائرة أزرو،)إقل6م افران،)

إلى) (2021 و1 16) (18 من تاريخ) ابتداء)

علني) بحث  (2021 و1 16) (28 غاوة)

بإ جاز) الترخ6ص  مشروع  شأن  في 

أجل) من  منه،) املاء) وجلب  ثقب 

هكتارا) (11,4193 مساحة) سقي 

عي�سى) وح6ا  اوت  الس6د  لفائدة 

ال1طن6ة) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.DA35908

25

وكالة الح1ض املائي لسب1

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدورة) أصدرته  قرار  بم1جب 

وكالة الح1ض املائي لسب1 رقم ح.ج)

 2021 ماي) (27 بتاريخ) (2021/4842

املسمى) العقار  على  س6جري  الذي 

عدد) االستغالل  شهادة  ذي  د دون 

املت1اجد) (2021 أبريل) (26 بتاريخ) (8

الشكاك،) عين  التراب6ة  بالجماعة 

صفرو،) إقل6م  كندر،) اوم1زار  دائرة 

 2021 و1 16) (21 تاريخ) من  ابتداء)

بحث) (2021 و1ل16) فاتح  غاوة  إلى 

الترخ6ص) مشروع  شأن  في  علني 

من) منه،) املاء) وجلب  ثقب  بإ جاز 

هكتارا) (2,0607 مساحة) أجل سقي 

فط1مة) خلدوني  الس6دة  لفائدة 

ال1طن6ة) التعريف  لبطاقة  الحاملة 

.CB77049

26

وكالة الح1ض املائي لسب1

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدورة) أصدرته  قرار  بم1جب 

رقم) لسب1  املائي  الح1ض  وكالة 

ماي) (27 بتاريخ) ح.ج/2021/4841)

العقار) على  س6جرى  الذي  (2021

ذي الرسم) (37 املسمى اوت منص1ر)

املت1اجد) ( ( (K/20095 رقم) العقاري 

املخفي،) س6دي  التراب6ة  بالجماعة 

ابتداء) إفران،) إقل6م  أزرو،) دائرة 

إلى غاوة (2021 و1 16) (21 تاريخ)  من 

في) علني  بحث  (2021 و1ل16) فاتح 

شأن مشروع الترخ6ص بإ جاز ثقب))

الشرب) أجل  من  منه  املاء) وجلب 

 1,50 املاش6ة وسقي مساحة) وارواء)

هكتارا لفائدة الس6د الزم1ري بناصر)

ال1طن6ة) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.VA30416

27

وكالة الح1ض املائي لسب1

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدورة) أصدرته  قرار  بم1جب 

رقم) لسب1  املائي  الح1ض  وكالة 

 27 بتاريخ) ح.ج/2021/4843)

على) س6جرى  الذي  (2021 ماي)

وتجم1ت) تكرورت  املسمى  العقار 

 507 بعدد) ضد  ابراء) عقدي  ذي 

بالجماعة) املت1اجد  ( ( ( (584 وعدد)

اوم1زار) دائرة  سرغ6نة،) التراب6ة 

ابتداء) ب1ملان،) إقل6م  مرم1شة،)

إلى غاوة (2021 و1 16) (21 تاريخ)  من 

فاتح و1ل16)2021)بحث علني في شأن)

مشروع الترخ6ص بإ جاز ثقب))وجلب)

مساحة) سقي  أجل  من  منه  املاء)

3,2594)هكتارات لفائدة الس6د اوت)

عال احمد الحامل لبطاقة التعريف)

.E244322(ال1طن6ة
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وكالة الح1ض املائي لسب1

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدورة) أصدرته  قرار  بم1جب 

رقم) لسب1  املائي  الح1ض  وكالة 

ماي) (28 بتاريخ) ح.ج/2021/4844)

العقار) على  س6جرى  الذي  (2021

الرسم) ذي  (5-1 الطلحاوي) املسمى 

العقاري رقم)05/168785)))املت1اجد)

دائرة) مجاط،) التراب6ة  بالجماعة 

أح1از مكناس،)إقل6م مكناس،)ابتداء)

إلى غاوة (2021 و1 16) (17 تاريخ)  من 

بحث علني في شأن) (2021 و1 16) (21

مشروع الترخ6ص بإ جاز ثقب))وجلب)

املاء)منه من أجل سقي مساحة)2,57 

هكتارا لفائدة الس6د ب1ع6د الحسين)

ال1طن6ة) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.UA9767

29

وكالة الح1ض املائي لسب1

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدورة) أصدرته  قرار  بم1جب 

رقم) لسب1  املائي  الح1ض  وكالة 

ماي) (25 بتاريخ) ح.ج/2021/4833)

العقار) على  س6جرى  الذي  (2021

الرسم) م1ض1ع  عجاب-إ  املسمى 

عقد) ذي  (21/2247 رقم) العقاري 

 202 ص) (208 بعدد) ض  مقاسمة 

املت1اجد بالجماعة التراب6ة مطماطة،)

ابتداء) تازة،) إقل6م  تاهلة،) دائرة 

إلى غاوة (2021 و1 16) (18 تاريخ)  من 

بحث علني في شأن) (2021 و1 16) (28

مشروع الترخ6ص بإ جاز ثقب))وجلب)

مساحة) سقي  أجل  من  منه  املاء)

1,4006)هكتار لفائدة الس6د قميش1)

التعريف) لبطاقة  الحامل  سع6د 

.Z423024(ال1طن6ة
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وكالة الح1ض املائي لسب1

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدورة) أصدرته  قرار  بم1جب 

رقم) لسب1  املائي  الح1ض  وكالة 

ماي) (25 بتاريخ) ح.ج/2021/4831)

العقار) على  س6جرى  الذي  (2021

الرسم) ذي  امل1ساوية  املسمى 

املت1اجد) (05/82635 رقم) العقاري 

بالجماعة التراب6ة بط6ط،)دائرة عين)

ابتداء) الحاجب،) إقل6م  تاوجدات،)

إلى غاوة (2021 و1 16) (18 تاريخ)  من 

بحث علني في شأن) (2021 و1 16) (28

ثقب)) بإ جاز  الترخ6ص  مشروع 

منه من أجل االستعمال) وجلب املاء)

هكتارات) (5 مساحة) وسقي  املنزلي 

ح1رية) امل1ساوي  الس6دة  لفائدة 

ال1طن6ة) التعريف  لبطاقة  الحاملة 

.B627708

31
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وكالة الح1ض املائي لسب1

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدورة) أصدرته  قرار  بم1جب 

رقم) لسب1  املائي  الح1ض  وكالة 

ماي) (25 بتاريخ) ح.ج/2021/4830)

العقار) على  س6جرى  الذي  (2021

الرسم) ذي  امل1ساوية  املسمى 

املت1اجد) (05/82635 رقم) العقاري 

بالجماعة التراب6ة بط6ط،)دائرة عين)

ابتداء) الحاجب،) إقل6م  تاوجدات،)

إلى غاوة (2021 و1 16) (18 تاريخ)  من 

بحث علني في شأن) (2021 و1 16) (28

مشروع الترخ6ص بإ جاز ثقب))وجلب)

منه من أجل االستعمال املنزلي) املاء)

لفائدة) هكتارات  (5 مساحة) وسقي 

الزهراء) فاطمة  امل1ساوي  الس6دة 

ال1طن6ة) التعريف  لبطاقة  الحاملة 

.L1577
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وكالة الح1ض املائي لسب1

 ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدورة) أصدرته  قرار  بم1جب 

وكالة الح1ض املائي لسب1 رقم ح.ج)

 2021 ماي) (25 بتاريخ) (2021/4829

املسمى) بالعقار  س6جرى  الذي 

تافج6غت ذي رسم ملك6ة ض بعدد)

التراب6ة) بالجماعة  املت1اجد  (،506

إقل6م صفرو،) دائرة املنزل،) اغزران،)

إلى) (2021 18)و1 16) من تاريخ) ابتداء)

علني) بحث  (،2021 و1 16) (28 غاوة)

بجلب) الترخ6ص  مشروع  شأن  في 

أجل سقي) من  الزل1ل  واد  من  املاء)

لفائدة) هكتارات  (7,5743 مساحة)

الس6د كن1ني عش1ر الحامل لبطاقة)

.BJ255954(التعريف ال1طن6ة
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وكالة الح1ض املائي لسب1

 ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدورة) أصدرته  قرار  بم1جب 

وكالة الح1ض املائي لسب1 رقم ح.ج)

 2021 ماي) (26 بتاريخ) (2021/4840

املسمى) العقار  على  س6جرى  الذي 

ذي شهادة امللك6ة رقم) (4 م6ك1ردان)

K/1153،)املت1اجد بالجماعة التراب6ة)

افران،) إقل6م  أزرو،) دائرة  تكريرة،)

إلى) (2021 و1 16) (18 من تاريخ) ابتداء)

2021،)بحث علني في) 28)و1 16) غاوة)

شأن مشروع الترخ6ص بإ جاز ثقب)

منه من أجل االستعمال) وجلب املاء)

هكتارا) (1,26 املنزلي والسقي مساحة)

وسالم) خدوج  خج1  الس6د  لفائدة 

التعريف) لبطاقة  الحامل   ظيش 

.D41331و(D203878(ال1طن6ة
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وكالة الح1ض املائي لسب1

 ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدورة) أصدرته  قرار  بم1جب 

لسب1 رقم ح.ج) ( وكالة الح1ض املائي)

 2021 ماي) (26 بتاريخ) (2020/4838

الذي س6جرى على العقارات املسماة)

الراك1ب) السفلي وبالد  الراك1ب  بالد 

بني) الراك1ب  وبالد  م6مط  والراك1ب 

عقد) ذي  م6مط  والراك1ب  ماللة 

(،203 ص) (212 بعدد) ض  مخارجة 

اغبال1) التراب6ة  بالجماعة  املت1اجد 

إقل6م صفرو،) دائرة صفرو،) اق1رار،)

إلى) (2021 و1 16) (18 من تاريخ) ابتداء)

علني) بحث  (،2021 و1 16) (28 غاوة)

في شأن مشروع الترخ6ص بإ جاز بئر)

وجلب املاء)منه من أجل سقي مساحة)

ال16بي) الس6د  لفائدة  هكتارا  (1,40

التعريف) لبطاقة  الحامل  عصام 

.CB115599(ال1طن6ة
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وكالة الح1ض املائي لسب1

 ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدورة) أصدرته  قرار  بم1جب 

وكالة الح1ض املائي لسب1 رقم ح.ج)

 2021 ماي) (26 بتاريخ) (2021/4839

املسمى) العقار  على  س6جرى   الذي 

ض) فدان دار الدبغ ذي عقد شراء)

بالجماعة) املت1اجد  (،298 بعدد)

دائرة) اخ6ار،) س6دي  كندر  التراب6ة 

من) ابتداء) صفرو،) إقل6م  صفرو،)

 28 غاوة) إلى  (2021 18)و1 16) تاريخ)

شأن) في  علني  بحث  (،2021 و1 16)

مشروع الترخ6ص بإ جاز ثقب وجلب)

املاء)منه من أجل سقي مساحة)3,42 

العبدالوي) الس6د  لفائدة  هكتارا،)

التعريف) لبطاقة  الحامل  هشام 

.JE89874(ال1طن6ة
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وكالة الح1ض املائي لسب1

 ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدورة) أصدرته  قرار  بم1جب 

وكالة الح1ض املائي لسب1 رقم ح.ج)

 2021 ماي) (24 بتاريخ) (2021/4821

املسمى) العقار  على  س6جرى  الذي 

بعدد) ضمن  ملك6ة  ذي  زيلي  فدان 

302،)املت1اجد بالجماعة التراب6ة اوت)

إقل6م) ت6فلت،) دائرة  اولحسن،) علي 

الخميسات،)ابتداء)من تاريخ)18)و1 16)

2021)إلى غاوة)28)و1 16)2021،)بحث)

الترخ6ص) مشروع  شأن  في  علني 

منه من أجل) املاء) بئر وجلب  بإ جاز 

وسقي) وإرواء) املنزلي  االستعمال 

لفائدة) هكتارات  (3,1190 مساحة)

الس6دة هم1شة عب1ت و ادوة عب1ت)

ال1طن6ة) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.XA48356(ورقم(AB126389
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وكالة الح1ض املائي لسب1

 ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدورة) أصدرته  قرار  بم1جب 

)لسب1 رقم ح.ج) وكالة الح1ض املائي)

 2021 ماي) (24 بتاريخ) (2021/4820

املسمى) العقار  على  س6جرى  الذي 

ذي شهادة امللك6ة) راس عين دراوة،)

بالجماعة) املت1اجد  (،81/5082 رقم)

البحراوي،) عالل  س6دي  التراب6ة 

الخميسات،) إقل6م  ت6فلت،) دائرة 

إلى) (2021 و1 16) (18 من تاريخ) ابتداء)

علني) بحث  (،2021 و1 16) (28 غاوة)

بإ جاز) الترخ6ص  مشروع  شأن  في 

سقي) أجل  من  منه  املاء) وجلب  بئر 

هكتارا لفائدة الس6د) (1,03 مساحة)

لبطاقة) الحامل  زكرياء) القدميري 

.A6007(التعريف ال1طن6ة
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وكالة الح1ض املائي لسب1

 ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدورة) أصدرته  قرار  بم1جب 

وكالة الح1ض املائي لسب1 رقم ح.ج)

 2021 ماي) (24 بتاريخ) (2021/4819

املسمى) العقار  على  س6جرى  الذي 

دو 6ا و ادوة ذي شهادة امللك6ة رقم)

شهادة) ذي  (2 ود 6ا) (16/18018

املت1اجد) (،16/18015 رقم) امللك6ة 

دائرة) الكنزرة،) التراب6ة  بالجماعة 

الخميسات،) إقل6م  الخميسات،)

إلى) (2021 و1 16) (18 من تاريخ) ابتداء)

علني) بحث  (،2021 و1 16) (28 غاوة)

بإ جاز) الترخ6ص  مشروع  شأن  في 

منه من أجل سقي) ثقب وجلب املاء)

لفائدة) هكتارا  (35,9886 مساحة)

الس6دة د 6ا الع6ا�سي و ادوة الع6ا�سي)

ال1طن6ة) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.D489219(ورقم(D425688
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وكالة الح1ض املائي لسب1

 ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدورة) أصدرته  قرار  بم1جب 

وكالة الح1ض املائي لسب1 رقم ح.ج)

 2021 ماي) (25 بتاريخ) (2021/4828

املسمى) العقار  على  س6جرى  الذي 

الرسم) ذي  (S8-EQ6-3 ا بعاث)

املت1اجد) (،69/75868 رقم) العقاري 

الشقف،) عين  التراب6ة  بالجماعة 

إقل6م م1الي) باش1ية عين الشقف،)

و1 16) (18 تاريخ) من  ابتداء) يعق1ب،)

(،2021 و1 16) (28 غاوة) إلى  (2021

بحث علني في شأن مشروع الترخ6ص)

منه من أجل) املاء) بئر وجلب  بإ جاز 

الس6د) لفائدة  باملاء) حمام  تزويد 

لبطاقة) الحامل  سع6د  ب1درقة 

.C105188(التعريف ال1طن6ة
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وكالة الح1ض املائي لسب1

 ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدورة) أصدرته  قرار  بم1جب 

ح.ج) رقم  لسب1  املائي  الح1ض  وكالة 

 2021 ماي) (25 بتاريخ) (2021/4572 

املسمى) العقار  على  س6جرى  الذي 

رقم) امللك6ة  شهادة  ذي  ملل6ح 

بالجماعة) املت1اجد  ( (،69/143110

عين) باش1ية  الشقف،) عين  التراب6ة 

يعق1ب،) م1الي  إقل6م  الشقف،)

إلى) (2021 و1 16) (18 من تاريخ) ابتداء)

علني) بحث  (،2021 و1 16) (28 غاوة)

بإ جاز) الترخ6ص  مشروع  شأن  في 

منه من أجل سقي) ثقب وجلب املاء)

الس6د) لفائدة  هكتارات  (5 مساحة)

لبطاقة) الحامل  محمد  الح16ني 

.C777284(التعريف ال1طن6ة
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وكالة الح1ض املائي لسب1

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدورة) أصدرته  قرار  بم1جب 

رقم) لسب1  املائي  الح1ض  وكالة 

 25 بتاريخ) ح.ج/2021/4827)

على) س6جرى  الذي  (2021 ماي)

ذي) (432 التضامن) املسمى  العقار 

   69/104015 رقم) العقاري  الرسم 

عين) التراب6ة  بالجماعة  املت1اجد 

الشقف،) عين  باش1ية  الشقف،)

من) ابتداء) يعق1ب،) م1الي  إقل6م 

غاوة إلى  (2021 و1 16) (18  تاريخ)

بحث علني في شأن) (2021 و1 16) (28

مشروع الترخ6ص بإ جاز ثقب))وجلب)

حدوقة) سقي  أجل  من  منه  املاء)

هكتارا) (0,0025 مساحتها) ( املنزل)

فت6حة) قريط6ط  الس6دة  لفائدة 

ال1طن6ة) التعريف  لبطاقة  الحاملة 

.PU802207
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وكالة الح1ض املائي لسب1

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدورة) أصدرته  قرار  بم1جب 

لسب1) املائي  الح1ض  وكالة 

بتاريخ) ح.ج/2021/4832) رقم 

على) س6جرى  الذي  (2021 25)ماي)

شهادة) ذي  ش1كي  املسمى  العقار 

املت1اجد) (67/18903 رقم) امللك6ة 

دائرة) إقدار،) التراب6ة  بالجماعة 

ابتداء) الحاجب،) إقل6م  الحاجب،)

إلى غاوة (2021 و1 16) (18 تاريخ)  من 

بحث علني في شأن) (2021 و1 16) (28

مشروع الترخ6ص بإ جاز ثقب))وجلب)

منه من أجل االستعمال املنزلي) املاء)

لفائدة الس6د ش1كي) ( املاش6ة) وإرواء)

التعريف) لبطاقة  الحامل  محمد 

.D173707(ال1طن6ة

43

وكالة الح1ض املائي لسب1

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدورة) أصدرته  قرار  بم1جب 

رقم) لسب1  املائي  الح1ض  وكالة 

ماي) (25 بتاريخ) ح.ج/2021/4834)

العقار) على  س6جرى  الذي  (2021

املسمى اكدال ذي رسم شراء)ض برقم)

بالجماعة) املت1اجد  (376 ص) (366

دائرة) ب1رزوين،) آوت  التراب6ة 

ابتداء) الحاجب،) إقل6م  الحاجب،)

إلى غاوة (2021 و1 16) (18 تاريخ)  من 

بحث علني في شأن) (2021 و1 16) (28

مشروع الترخ6ص بإ جاز ثقب))وجلب)

املاء)منه من أجل أغراض االستعمال)

املنزلي وسقي))مساحة)4,4026)هكتارا)

املصطفى) زع6مي  الس6د  لفائدة 

ال1طن6ة) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.D473138
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وكالة الح1ض املائي لسب1

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدورة) أصدرته  قرار  بم1جب 

رقم) لسب1  املائي  الح1ض  وكالة 

ماي) (24 بتاريخ) ح.ج/2021/4826)

العقار) على  س6جرى  الذي  (2021

ذي شهادة امللك6ة) (1 املسمى بطاس)

بالجماعة) املت1اجد  (05/77206

سبع) دائرة  ع16ن،) سبع  التراب6ة 

ابتداء) الحاجب،) إقل6م  ع16ن،)

إلى غاوة (2021 و1 16) (18 تاريخ)  من 

بحث علني في شأن) (2021 و1 16) (28

مشروع الترخ6ص بإ جاز ثقب))وجلب)

منه من أجل االستعمال املنزلي) املاء)

لفائدة) هكتارات  (5 مساحة) ( وسقي)

الس6د بطاس خالد الحامل لبطاقة)

.D496976(التعريف ال1طن6ة
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وكالة الح1ض املائي لسب1

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدورة) أصدرته  قرار  بم1جب 

رقم) لسب1  املائي  الح1ض  وكالة 

ماي) (24 بتاريخ) ح.ج/2021/4824)

العقار) على  س6جرى  الذي  (2021

تنازل) ذي  الشا طي  فدان  املسمى 

عن واجب ضمن برقم)239)وذي رفع)

شكل على رسم شراء)ضمن برقم)108 

س6دي) التراب6ة  بالجماعة  املت1اجد 

الخميسات،) دائرة  املصدر،) عالل 

من) ابتداء) الخميسات،) إقل6م 

غاوة إلى  (2021 و1 16) (18  تاريخ)

بحث علني في شأن) (2021 و1 16) (28

)وجلب) مشروع الترخ6ص بإ جاز بئر)

املاء)منه من أجل سقي))مساحة)0,30 

هكتارا لفائدة الس6د عبد امل1من علي)

ال1طن6ة) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.X232532

46

وكالة الح1ض املائي لسب1

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدورة) أصدرته  قرار  بم1جب 

رقم) لسب1  املائي  الح1ض  وكالة 

24)ماي) بتاريخ) ح.ج/2021/4823)

العقار) على  س6جرى  الذي  (2021

ذي) اوكت1  ب1عزة  فدان  املسمى 

 156 برقم) ضمن  شراء) عقد 

س6دي) التراب6ة  بالجماعة  املت1اجد 

الخميسات،) دائرة  املصدر،) عالل 

من) ابتداء) الخميسات،) إقل6م 

غاوة إلى  (2021 و1 16) (18  تاريخ)

بحث علني في شأن) (2021 و1 16) (28

)وجلب) مشروع الترخ6ص بإ جاز بئر)

املاء)منه من أجل سقي))مساحة)0,99 

هكتارا لفائدة الس6دة مل6كة ب1شامة)

ال1طن6ة) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.M1107
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وكالة الح1ض املائي لسب1

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدورة) أصدرته  قرار  بم1جب 

رقم) لسب1  املائي  الح1ض  وكالة 

ماي) (24 بتاريخ) ح.ج/2021/4822)

العقار) على  س6جرى  الذي  (2021

امللك6ة) شهادة  ذي  مل6ل6ح  املسمى 

املت1اجد بالجماعة) (81/13597 رقم)

دائرة) الج1هرة،) عين  التراب6ة 

ابتداء) الخميسات،) إقل6م  ت6فلت،)

إلى غاوة (2021 و1 16) (18 تاريخ)  من 

بحث علني في شأن) (2021 و1 16) (28

)وجلب) مشروع الترخ6ص بإ جاز بئر)

مساحة) ( سقي) أجل  من  منه  املاء)

الس6د) لفائدة  هكتارا  (0,4146

لبطاقة) الحامل  عائشة  العسا�سي 

.XA37372(التعريف ال1طن6ة
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وكالة الح1ض املائي لسب1

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدورة) أصدرته  قرار  بم1جب 

رقم) لسب1  املائي  الح1ض  وكالة 

أبريل) (13 بتاريخ) ح.ج/2021/4528)

العقار) على  س6جرى  الذي  (2021

الرسم) م1ض1ع  التهام6ة  املسمى 

العقاري رقم)F/3716))ذي عقد صدقة)

املت1اجد) (178 ص) (211 برقم) ض 

الجمعة،) واد  التراب6ة  بالجماعة 

ابتداء) تاو ات،) إقل6م  تيسة،) دائرة 

إلى غاوة (2021 و1 16) (17 تاريخ)  من 

بحث علني في شأن) (2021 و1 16) (28

مشروع الترخ6ص بإ جاز ثقب))وجلب)

 10 املاء)منه من أجل سقي))مساحة)

الشاهد) لفائدة الس6د بن  هكتارات 

لبطاقة) الحامل  فض1لة  ال1زاني 

.C4556(التعريف ال1طن6ة
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وكالة الح1ض املائي لسب1

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدورة) أصدرته  قرار  بم1جب 

رقم) لسب1  املائي  الح1ض  وكالة 

ماي) (24 بتاريخ) ح.ج/2021/4825)

العقار) على  س6جرى  الذي  (2021

امللك6ة) شهادة  ذي  اصفيرة  املسمى 

بالجماعة) املت1اجد  (F/24274 رقم)

التراب6ة عين قنصرة،)دائرة اوالد جامع)

ابتداء) يعق1ب،) م1الي  إقل6م  ملطة،)

إلى غاوة (2021 و1 16) (18 تاريخ)  من 

بحث علني في شأن) (2021 و1 16) (28

مشروع الترخ6ص بإ جاز ثقب))وجلب)

منه من أجل االستعمال املنزلي) املاء)

 40 مساحة) ( وسقي) املاش6ة  وإرواء)

الشاهد) بن  الس6د  لفائدة  هكتارا 

الحاملة) معها  ومن  فض1لة  ال1زاني 

.C4556(لبطاقة التعريف ال1طن6ة

50

وكالة الح1ض املائي لسب1

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدورة) أصدرته  قرار  بم1جب 

رقم) لسب1  املائي  الح1ض  وكالة 

ماي) (25 بتاريخ) ح.ج/2021/4835)

العقار) على  س6جرى  الذي  (2021

م1ض1ع) ب1ستا  حم1  بالد  املسمى 

ذي) (K/1788 رقم) العقاري  الرسم 

شهادة إدارية رقم)45/2021)املت1اجد)

بالجماعة التراب6ة آوت نعمان،)دائرة)

ابتداء) الحاجب،) إقل6م  الحاجب،)

إلى غاوة (2021 و1 16) (18 تاريخ)  من 

بحث علني في شأن) (2021 و1 16) (28

وجلب) ( مشروع الترخ6ص بحفر بئر)

 5 مساحة) ( منه من أجل سقي) املاء)

احم6داني) الس6د  لفائدة  هكتارات 

التعريف) لبطاقة  الحامل  محمد 

.U67973(ال1طن6ة
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وكالة الح1ض املائي لسب1

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدورة) أصدرته  قرار  بم1جب 

وكالة الح1ض املائي لسب1 رقم ح.ج)

 2021 ماي) (28 بتاريخ) (2021/4845

املسمى) العقار  على  س6جري  الذي 

امللك6ة) شهادة  ذي  املصابن  فدان 

املت1اجد بالجماعة) (16/29172 رقم)

دائرة ت6فلت،) التراب6ة مقام الطلبة،)

تاريخ) من  ابتداء) الخميسات،) إقل6م 

و1ل16) (5 غاوة) إلى  (2021 و1 16) (25

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2021

املاء) آبار وجلب  (3 بإ جاز) الترخ6ص 

 8 مساحة) سقي  أجل  من  منها،)

هكتارات لفائدة الس6د مل1ل محمد)

ال1طن6ة) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.S818684
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وكالة الح1ض املائي لسب1

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدورة) أصدرته  قرار  بم1جب 

وكالة الح1ض املائي لسب1 رقم ح.ج)

 2021 ماي) (28 بتاريخ) (2021/4846

املسمى) العقار  على  س6جري  الذي 

فدان الشك6مة ذي شراء)ضمن بعدد)

369)املت1اجد بالجماعة التراب6ة اوت)

ت6فلت،) دائرة  الحجامة،) ب1يحيى 

تاريخ) من  ابتداء) الخميسات،) إقل6م 

و1ل16) (5 غاوة) إلى  (2021 و1 16) (25

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2021

املاء) وجلب  ثقب  بإ جاز  الترخ6ص 

منه،)من أجل سقي مساحة)0,3827 

شام�سي) الس6دة  لفائدة  هكتارا 

التعريف) لبطاقة  الحاملة  حك6مة 

.X107705(ال1طن6ة
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وكالة الح1ض املائي لسب1

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

مدورة) أصدرته  قرار  بم1جب 

رقم) لسب1  املائي  الح1ض  وكالة 

ماي) (28 بتاريخ) (2021/4848 ح.ج)

العقار) على  س6جري  الذي  (2021

املسمى فدان الرمل ذي عقد شراء)

بالجماعة) املت1اجد  (25 بعدد) ضمن 

دائرة) التراب6ة س6دي عالل املصدر،)

الخميسات،) إقل6م  الخميسات،)

 2021 و1 16) (25 تاريخ) من  ابتداء)

بحث علني) (2021 و1ل16) (5 إلى غاوة)

بإ جاز) الترخ6ص  مشروع  شأن  في 

من أجل سقي) منه،) بئر وجلب املاء)

لفائدة) هكتارا  (0,2038 مساحة)

الس6د محماد أو1ب الحامل لبطاقة)

.E217522(التعريف ال1طن6ة
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ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

مدورة) أصدرته  قرار  بم1جب 

وكالة الح1ض املائي لسب1 رقم ح.ج)

 2021 ماي) (28 بتاريخ) (2021/4849

املسمى) العقار  على  س6جري  الذي 

رقم) العقاري  الرسم  ذي  (1 كدمة)

املت1اجد بالجماعة التراب6ة) (F/3605

الغ1ازي،)دائرة قرية با محمد،)إقل6م)

و1 16) (25 تاريخ) من  ابتداء) تاو ات،)

بحث) (2021 و1ل16) (5 إلى غاوة) (2021

الترخ6ص) مشروع  شأن  في  علني 

من) منه،) املاء) وجلب  ثقب  بإ جاز 

أجل االستعمال املنزلي وإرواء)املاش6ة))

ومن) علي  بابي  برادة  الس6د  لفائدة 

التعريف) لبطاقة  الحامل  معه 

.C317824(ال1طن6ة
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12631 الجريدة الرسميةعدد)5668 - 5)ذو القعدة)1442 )16)و1 16)2021) 

وكالة الح1ض املائي لسب1

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مدورة) أصدرته  قرار  بم1جب 
وكالة الح1ض املائي لسب1 رقم ح.ج)
 2021 ماي) (31 بتاريخ) (2021/4860
املسمى) العقار  على  س6جري  الذي 
رقم) امللك6ة  شهادة  ذي  عزيز  ملك 
بالجماعة) املت1اجد  (16/44497
التراب6ة اوت اولحسن،)دائرة ت6فلت،)
تاريخ) من  ابتداء) الخميسات،) إقل6م 
و1ل16) (5 غاوة) إلى  (2021 و1 16) (25
مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2021
وجلب) ثقب  بإ جاز  الترخ6ص 
مساحة) سقي  أجل  من  منه،) املاء)
1,9217)هكتارا لفائدة الس6د مقدم)
لبطاقة) الحامل  حسام وعمر مقدم 
ورقم) (A320757 ال1طن6ة) التعريف 

.A652213
64

وكالة الح1ض املائي لسب1

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مدورة) أصدرته  قرار  بم1جب 
رقم) لسب1  املائي  الح1ض  وكالة 
ماي) (31 بتاريخ) ح.ج/2021/4854)
العقار على  س6جرى  الذي  (2021

ضمن) شراء) ذي  الرمل  املسمى  (

بالجماعة) املت1اجد  (295 برقم)

دائرة) التراب6ة س6دي عالل املصدر،)

الخميسات،)إقل6م الخميسات،)ابتداء)

إلى غاوة (2021 و1 16) (25 تاريخ)  من 

في شأن) علني  بحث  (2021 و1ل16) (5

)وجلب) مشروع الترخ6ص بإ جاز بئر)

مساحة) ( سقي) أجل  من  منه  املاء)

الس6د) لفائدة  هكتارات  (0,8250

غالم واسين الحامل لبطاقة التعريف)

.X229613(ال1طن6ة
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وكالة الح1ض املائي لسب1

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدورة) أصدرته  قرار  بم1جب 

رقم) لسب1  املائي  الح1ض  وكالة 

ماي) (31 بتاريخ) ح.ج/2021/4855)

العقار) على  س6جرى  الذي  (2021

املسمى بالد بلمهدي ذي شهادة امللك6ة)
بالجماعة) املت1اجد  (16/6928 رقم)

دائرة) اولحسن،) علي  اوت  التراب6ة 

ابتداء) الخميسات،) إقل6م  ت6فلت،)

إلى غاوة (2021 و1 16) (25 تاريخ)  من 

في شأن) علني  بحث  (2021 و1ل16) (5

مشروع الترخ6ص بإ جاز ثقب))وجلب

مساحة) ( سقي) أجل  من  منه  املاء) (

الس6د) لفائدة  هكتارات  (4,8680

الف6اللي) وفت6حة  عكادي  العربي 

ال1طن6ة) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.A43723(ورقم(A60499
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وكالة الح1ض املائي لسب1

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدورة) أصدرته  قرار  بم1جب 

رقم) لسب1  املائي  الح1ض  وكالة 

ماي) (31 بتاريخ) ح.ج/2021/4862)

العقار) على  س6جرى  الذي  (2021

املسمى بالد محمد ذي شهادة امللك6ة)

املت1اجد بالجماعة) (16/30999 رقم)

التراب6ة اوت ب1يحيى الحجامة،)دائرة)

ابتداء) الخميسات،) إقل6م  ت6فلت،)

إلى غاوة (2021 و1 16) (25 تاريخ)  من 

في شأن) علني  بحث  (2021 و1ل16) (5

)وجلب) مشروع الترخ6ص بإ جاز بئر)

 5 مساحة) ( منه من أجل سقي) املاء)

هكتارات لفائدة الس6د فقير محمد)

ال1طن6ة) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.X4474
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وكالة الح1ض املائي لسب1

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

مدورة) أصدرته  قرار  بم1جب 

رقم) لسب1  املائي  الح1ض  وكالة 

 31 بتاريخ) ح.ج/2021/4863)

على) س6جرى  الذي  (2021 ماي)

ذي) اجنان  فدان  املسمى  العقار 

 16/68734 رقم) امللك6ة  شهادة 

س6دي) التراب6ة  بالجماعة  املت1اجد 

الخميسات،) دائرة  املصدر،) عالل 

من) ابتداء) الخميسات،) إقل6م 

غاوة إلى  (2021 و1 16) (25  تاريخ)

في شأن) علني  بحث  (2021 و1ل16) (5

)وجلب) مشروع الترخ6ص بإ جاز بئر)

مساحة) ( سقي) أجل  من  منه  املاء)

الس6د) لفائدة  هكتارات  (0,2502

لبطاقة) الحامل  البلبال  العربي 

.XA61820(التعريف ال1طن6ة
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12677 الجريدة الرسميةعدد)5668 - 5)ذو القعدة)1442 )16)و1 16)2021) 



عدد)5668 - 5)ذو القعدة)1442 )16)و1 16)2021) الجريدة الرسمية12678  



12679 الجريدة الرسميةعدد)5668 - 5)ذو القعدة)1442 )16)و1 16)2021) 



عدد)5668 - 5)ذو القعدة)1442 )16)و1 16)2021) الجريدة الرسمية12680  



12681 الجريدة الرسميةعدد)5668 - 5)ذو القعدة)1442 )16)و1 16)2021) 



عدد)5668 - 5)ذو القعدة)1442 )16)و1 16)2021) الجريدة الرسمية12682  



12683 الجريدة الرسميةعدد)5668 - 5)ذو القعدة)1442 )16)و1 16)2021) 



عدد)5668 - 5)ذو القعدة)1442 )16)و1 16)2021) الجريدة الرسمية12684  



12685 الجريدة الرسميةعدد)5668 - 5)ذو القعدة)1442 )16)و1 16)2021) 



عدد)5668 - 5)ذو القعدة)1442 )16)و1 16)2021) الجريدة الرسمية12686  



12687 الجريدة الرسميةعدد)5668 - 5)ذو القعدة)1442 )16)و1 16)2021) 



عدد)5668 - 5)ذو القعدة)1442 )16)و1 16)2021) الجريدة الرسمية12688  



12689 الجريدة الرسميةعدد)5668 - 5)ذو القعدة)1442 )16)و1 16)2021) 



عدد)5668 - 5)ذو القعدة)1442 )16)و1 16)2021) الجريدة الرسمية12690  



12691 الجريدة الرسميةعدد)5668 - 5)ذو القعدة)1442 )16)و1 16)2021) 



عدد)5668 - 5)ذو القعدة)1442 )16)و1 16)2021) الجريدة الرسمية12692  



12693 الجريدة الرسميةعدد)5668 - 5)ذو القعدة)1442 )16)و1 16)2021) 



عدد)5668 - 5)ذو القعدة)1442 )16)و1 16)2021) الجريدة الرسمية12694  



12695 الجريدة الرسميةعدد)5668 - 5)ذو القعدة)1442 )16)و1 16)2021) 



عدد)5668 - 5)ذو القعدة)1442 )16)و1 16)2021) الجريدة الرسمية12696  



12697 الجريدة الرسميةعدد)5668 - 5)ذو القعدة)1442 )16)و1 16)2021) 



عدد)5668 - 5)ذو القعدة)1442 )16)و1 16)2021) الجريدة الرسمية12698  



12699 الجريدة الرسميةعدد)5668 - 5)ذو القعدة)1442 )16)و1 16)2021) 



عدد)5668 - 5)ذو القعدة)1442 )16)و1 16)2021) الجريدة الرسمية12700  



12701 الجريدة الرسميةعدد)5668 - 5)ذو القعدة)1442 )16)و1 16)2021) 



عدد)5668 - 5)ذو القعدة)1442 )16)و1 16)2021) الجريدة الرسمية12702  



12703 الجريدة الرسميةعدد)5668 - 5)ذو القعدة)1442 )16)و1 16)2021) 



عدد)5668 - 5)ذو القعدة)1442 )16)و1 16)2021) الجريدة الرسمية12704  



12705 الجريدة الرسميةعدد)5668 - 5)ذو القعدة)1442 )16)و1 16)2021) 



عدد)5668 - 5)ذو القعدة)1442 )16)و1 16)2021) الجريدة الرسمية12706  



12707 الجريدة الرسميةعدد)5668 - 5)ذو القعدة)1442 )16)و1 16)2021) 



عدد)5668 - 5)ذو القعدة)1442 )16)و1 16)2021) الجريدة الرسمية12708  



12709 الجريدة الرسميةعدد)5668 - 5)ذو القعدة)1442 )16)و1 16)2021) 



عدد)5668 - 5)ذو القعدة)1442 )16)و1 16)2021) الجريدة الرسمية12710  



12711 الجريدة الرسميةعدد)5668 - 5)ذو القعدة)1442 )16)و1 16)2021) 



عدد)5668 - 5)ذو القعدة)1442 )16)و1 16)2021) الجريدة الرسمية12712  



12713 الجريدة الرسميةعدد)5668 - 5)ذو القعدة)1442 )16)و1 16)2021) 



عدد)5668 - 5)ذو القعدة)1442 )16)و1 16)2021) الجريدة الرسمية12714  



12715 الجريدة الرسميةعدد)5668 - 5)ذو القعدة)1442 )16)و1 16)2021) 



عدد)5668 - 5)ذو القعدة)1442 )16)و1 16)2021) الجريدة الرسمية12716  



12717 الجريدة الرسميةعدد)5668 - 5)ذو القعدة)1442 )16)و1 16)2021) 



عدد)5668 - 5)ذو القعدة)1442 )16)و1 16)2021) الجريدة الرسمية12718  



12719 الجريدة الرسميةعدد)5668 - 5)ذو القعدة)1442 )16)و1 16)2021) 



عدد)5668 - 5)ذو القعدة)1442 )16)و1 16)2021) الجريدة الرسمية12720  



12721 الجريدة الرسميةعدد)5668 - 5)ذو القعدة)1442 )16)و1 16)2021) 



عدد)5668 - 5)ذو القعدة)1442 )16)و1 16)2021) الجريدة الرسمية12722  



12723 الجريدة الرسميةعدد)5668 - 5)ذو القعدة)1442 )16)و1 16)2021) 



عدد)5668 - 5)ذو القعدة)1442 )16)و1 16)2021) الجريدة الرسمية12724  



12725 الجريدة الرسميةعدد)5668 - 5)ذو القعدة)1442 )16)و1 16)2021) 



عدد)5668 - 5)ذو القعدة)1442 )16)و1 16)2021) الجريدة الرسمية12726  



12727 الجريدة الرسميةعدد)5668 - 5)ذو القعدة)1442 )16)و1 16)2021) 



عدد)5668 - 5)ذو القعدة)1442 )16)و1 16)2021) الجريدة الرسمية12728  



12729 الجريدة الرسميةعدد)5668 - 5)ذو القعدة)1442 )16)و1 16)2021) 



عدد)5668 - 5)ذو القعدة)1442 )16)و1 16)2021) الجريدة الرسمية12730  



12731 الجريدة الرسميةعدد)5668 - 5)ذو القعدة)1442 )16)و1 16)2021) 



عدد)5668 - 5)ذو القعدة)1442 )16)و1 16)2021) الجريدة الرسمية12732  



12733 الجريدة الرسميةعدد)5668 - 5)ذو القعدة)1442 )16)و1 16)2021) 



عدد)5668 - 5)ذو القعدة)1442 )16)و1 16)2021) الجريدة الرسمية12734  



12735 الجريدة الرسميةعدد)5668 - 5)ذو القعدة)1442 )16)و1 16)2021) 



عدد)5668 - 5)ذو القعدة)1442 )16)و1 16)2021) الجريدة الرسمية12736  



12737 الجريدة الرسميةعدد)5668 - 5)ذو القعدة)1442 )16)و1 16)2021) 



عدد)5668 - 5)ذو القعدة)1442 )16)و1 16)2021) الجريدة الرسمية12738  



12739 الجريدة الرسميةعدد)5668 - 5)ذو القعدة)1442 )16)و1 16)2021) 



عدد)5668 - 5)ذو القعدة)1442 )16)و1 16)2021) الجريدة الرسمية12740  



12741 الجريدة الرسميةعدد)5668 - 5)ذو القعدة)1442 )16)و1 16)2021) 



عدد)5668 - 5)ذو القعدة)1442 )16)و1 16)2021) الجريدة الرسمية12742  



12743 الجريدة الرسميةعدد)5668 - 5)ذو القعدة)1442 )16)و1 16)2021) 

52



عدد)5668 - 5)ذو القعدة)1442 )16)و1 16)2021) الجريدة الرسمية12744  

89


