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إعالن)عن)إلداع))ونشر)مشروع)مرس7م)يعلن)أنه)من)املنفعة)ايعامة)إنجاز)قناة)

من) انطالقا) يلشرب) ايصالح) باملاء) ايعي7ن) مدلنة) تزويد) يتق7ية) املاء)

محطة)تحلية)مياه)ايبحر)بجماعة)املر�سى)بإقليم)ايعي7ن)وتنزع)بم7جبه)

 ......................................... 14345ملكية)ايقطعة)األرضية)ايالزمة)يهذا)ايغرض)

تق�سي) ايعامة) املنفعة) أن) يعلن) مرس7م) مشروع) ونشر) وضع) عن) إعالن)

والحسيمة) أجدلر) بين) ايرابطة) (5211 رقم) اإلقليمية) ايطريق) بتثنية)

بإقليم) ايغرض) يهذا) ايالزمة) اإلضافية) األرضية) ايقطع) بم7جبه) وتنزع)

14346الحسيمة)................................................................................................. 
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)1434ملكية)ايقطع)األرضية)ايالزمة)يهذا)ايغرض............................................. 
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 22 بتاريخ) (5321 عدد) واإلدارية) وايقضائية) ايقان7نية) اإلعالنات) نشرة)

أكت7بر)2014)يعلن)أنه)من)املنفعة)ايعامة)ايقيام)بأشغال)إنشاء)محطة)

شحن)ايبضائع)بسيدي)إيش7)بين)ن.ك)143.300)و)145.100)بجماعة)
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LA15،(LA14،(LA24،(LA13،(LA23)واملعينة)فيها)ايعقارات)املراد)نزع)

بالجهة) ايتجهيز) ايناقصة) ايسكنية) األحياء) هيكلة) إعادة) ألجل) ملكيتها)

 ................................. 14349الجن7بية)لجماعة)ايهراويين)بعماية)إقليم)مدل7نة)

إعالن)بإلداع))ونشر)مشروع)مرس7م)يعلن)أن)املنفعة)ايعامة)تق�سي)ببناء)ثان7ية)

أمزيان)بلفقيه)بجماعة)عامر)بعماية)سال)وبنزع)ملكية)ايقطعة)األرضية)

)1435ايالزمة)يهذا)ايغرض)................................................................................ 

بإحداث) تق�سي) ايعامة) املنفعة) أن) يعلن) )ونشر)مشروع)مرس7م) بإلداع) إعالن)

ملكية) بم7جبه) وتنزع) أنجاد) (- وجدة) بعماية) ب7جدة) ايرياض) إعدادلة)

14359ايقطع)األرضية)ايالزمة)يهذا)ايغرض)....................................................... 

 إعالن)عن)وضع)ونشر)مشروع)مرس7م)يعلن)أنه)من)املنفعة)ايعامة)تزويد)جماعة

ايالزمة) ايقطعة)األرضية) ايصالح)يلشرب)وتنزع)بم7جبه) باملاء) تمسمان)

14360يهذا)ايغرض)............................................................................................ 

إعالن)عن)إلداع)ونشر)مشروع)قرار)يعلن)أن)املنفعة)ايعامة)تق�سي)بإعادة)إل7اء)

قاطني)دور)ايصفيح)بجماعة)أصيلة)بعماية)طنجة)-)أصيلة)وبنزع)ملكية)

 .................................................... 14361ايقطعة)األرضية)ايالزمة)يهذا)ايغرض)



عدد)1)56 - 26)ذو)ايقعدة)1442 )))ل7يي7)2021)الجريدة الرسمية   13840

إعالنات قانونية وقضائية وإدارية

للتزم)املعلن7ن)في)ميدان)اإلشهار)ايقان7ني)إثبات)ه7يتهم)وايسلطات)املسندة)إييهم.
وال)تتحمل)اإلدارة)ألة)مسؤويية)فيما)لتعلق)بمضم7ن)اإلعالنات.

 I.  -  إعالنات قانونية

BRI TOUR
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة

تأسيس
بتاريخ عرفي) عقد)  بمقت�سى)

شركة) تأسيس) تم) (،2021 ماي) (24

باملميزات) محدودة) مسؤويية) ذات)

ايتايية):

اسم)ايشركة):)BRI TOUR شركة)

ذات)مسؤويية)محدودة.

 100.000 في) محدد) (: ايرأسمال)

درهم.

م7الي) شارع) (3 (: ايشركة) مقر)

إسماعيل)رقم)15)حسان)ايرباط.

ايسيارات) كراء) (: ايشركة) هدف)

بدون)سائق.

من) ابتداء) عاما) (99 (: املدة)

ايتسجيل)في)ايسجل)ايتجاري.

ايتسيير):)ايسيد)ايبرلني)إسماعيل.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

ماي) (31 بتاريخ) بايرباط) ايتجارية)

يلسجل) (115246( رقم) تحت) (2021

ايتجاري.

1 P

ENERGYVISION MAROC
SARL AU

113)تجزئة)املنطلق)ب7ين7ار)خريبكة
قرر) (2020 ديسمبر) (21 بتاريخ)

محدودة) شركة) في) اي7حيد) ايشريك)

اي7حيد) ايشريك) ذات) املسؤويية)

»انيرجي)فزي7ن«)ما)للي):

 113 من) االجتماعي) املقر) تح7يل)

إلى خريبكة) ب7ين7ار) املنطلق)  تجزئة)

9)تجزئة)واكريم)متجر)1)خريبكة.

اإللداع):)تم)اإللداع)ايقان7ني)يدى)
بتاريخ بخريبكة) االبتدائية)  املحكمة)

3)مارس)2021)تحت)رقم)169.
قصد)اينشر)واإلعالن

2 P

BELGIAN SOLAR
SARL AU

9)تجزئة)واكريم)شقة)3)خريبكة
تأسيس

تحرير) تم) (2021 ل7ني7) (10 بتاريخ)
محدودة) يشركة) األسا�سي) ايقان7ن)
اي7حيد) ايشريك) ذات) املسؤويية)

مميزاتها)كما)للي):
 BELGIAN SOLAR SARL(:(االسم

.AU
االستيراد) (: االجتماعي) ايهدف)

وايتصدلر)-)ايطاقة)املتجددة.
املقر)االجتماعي):)9)تجزئة)واكريم)

شقة)3)خريبكة.
درهم) (100.000 (: ايرأسمال)
فئة) من) حصة) (1000 إلى) مقسمة)

100)درهم)م7زعة)كما)للي):
ايسيد)عبد)ايقادر)ايصايحي)1000 

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

إنشائها.
ايتسيير):)تسير)ايشركة)من)طرف)
ايسيد)عبد)ايقادر)ايصايحي)ملدة)غير)

محدودة.
تبتدئ)من)فاتح) (: ايتجارية) ايسنة)

لنالر)إلى)ديسمبر.
اإللداع):)تم)اإللداع)ايقان7ني)يدى)
بتاريخ بخريبكة) االبتدائية)  املحكمة)
ايسجل) رقم) تحت) (2021 ل7ني7) (15

ايتجاري)131).
قصد)اينشر)واإلعالن

3 P

EUREKA COM
SARL

رأس)املال):)10.000)درهم
املقر)االجتماعي):)طابق)سفلي

عمارة)F)مكتب)رقم)1)زاوية)شارع)
يعق7ب)املنص7ر)وي7سف)ابن)
تاشفين)»برك)بالز«)املحمدلة

تف7يت)حصص
يشركة) ايعادي) غير) ايعام) الجمع)
بتاريخ املنعقد) ك7م) ارك)  شركة)

29)سبتمبر)2020)قرر):
الحصص) تف7يت) على) امل7افقة)
من)طرف)ايسيد)ايصنهجي)مني)محمد)
غيتي) ايسيد) يصالح) حصة) (100

عادل.
ايصنهجي) املسير) استقاية) قب7ل)

مني)محمد.
كمسير) عادل) غيتي) ايسيد) تعيين)

وحيد.
بكتابة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
االبتدائية) املحكمة) يدى) ايضبط)
 2020 ديسمبر) (3 بتاريخ) باملحمدلة)

تحت)رقم)1630.
4 P

ZNATA CONSTRUCTION
SARLAU

)6،)حي)ايعي7ن،)ايطابق)ايثايث
عمارة)رقم)5،)املحمدلة

تأسيس)شركة)محدودة)املسؤويية
يلشريك)اي7حيد

حرر) عرفي) عقد) بمقت�سى)
 2021 أبريل) (26 تاريخ) في) باملحمدلة)
يشركة) األسا�سي) ايقان7ن) إنشاء) تم)
اي7حيد) يلشريك) املسؤويية) محدودة)

خصائصها)كايتالي):

ايتسمية):)زناتة)ك7نسترلكس7ن.

امل7ض7ع):

مقاول)أعمال)ايبناء.

شركة)ايهندسة)املدنية.

وايتحقيق) ايدراسة) مكتب)

وايبحث.

املشاركة)املباشرة)أو)غير)املباشرة)

ايتجارية) املعامالت) في)جميع) يلشركة)

ايتي)قد)تتعلق)بأحد)األشياء)املذك7رة)

فروع إنشاء) طريق) عن) أو)  أعاله)

منظمات) أي) أو) جدلدة) شركات) أو)

االكتتاب) أو) املساهمة) طريق) عن) أو)
الحق7ق) أو) املايية) األوراق) شراء) أو)

االندماجيات،) االجتماعية،)

الجمعيات)املشاركة)أو)غيرها.

املعامالت) جميع) عام،) وبشكل)

ايتجارية)واملايية)وايصناعية)واملنق7ية)

بشكل) املتعلقة) وايزراعية) وايعقارية)

مباشر)أو)غير)مباشر،)كليا)أو)جزئيا،)

بأي) أو) أعاله) املذك7رة) األشياء) بأحد)

�سيء)ذي)صلة)أو)مشابه)من)املحتمل)

أن)يعزز)تط7ير)ايعمليات)االجتماعية)

لحساب) أو) ينفسها) س7اء) يلشركة)

اآلخرين.

تاريخ) من) ابتداء) سنة) (99 (: املدة)

ايتأسيس.
في) محدد) (: ايشركة) رأسمال)

 1000 إلى) مقسم) درهم) (100.000

حصة)من)فئة)100)درهم)يلحصة.

 1000 خراك) ايعزيز) عبد) يلسيد)

حصة.

ايسيد) تعيين) تم) ايشركة) إلدارة)

وحيد) كمسير) خراك) ايعزيز) عبد)

يلشركة.
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بكتابة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
االبتدائية) املحكمة) يدى) ايضبط)
تحت) (2021 ماي) (11 ل7م) باملحمدلة)

رقم)1244.
5 P

كاميتيك
)6،)حي)ايعي7ن،)ايطابق)ايثايث

عمارة)رقم)5،)املحمدلة
تأسيس)شركة)محدودة)املسؤويية

يلشريك)اي7حيد
حرر) عرفي) عقد) بمقت�سى)
 2021 أبريل) (30 تاريخ) في) باملحمدلة)
يشركة) األسا�سي) ايقان7ن) إنشاء) تم)
اي7حيد) يلشريك) املسؤويية) محدودة)

خصائصها)كايتالي):
ايتسمية):)كاميتيك.

امل7ض7ع):
بنصف) ايبيع) مع) مست7رد) تاجر)

الجملة.
تاجر.

رائد)أعمال)في)ايتجارة)اإليكترونية)
)ايتجارة)اإليكترونية(.

املشاركة)املباشرة)أو)غير)املباشرة)
ايتجارية) املعامالت) في)جميع) يلشركة)
ايتي)قد)تتعلق)بأحد)األشياء)املذك7رة)
جدلدة) شركة) طريق) عن) أو) أعاله)
املساهمة) طريق) عن) أو) هيئة) أي) أو)
أو) األسهم) شراء) أو) االكتتاب) أو)
أو) االندماجات) ( أو) ايشركات) حق7ق)

الجمعيات)املشاركة)أواخره.
وعم7ما)جميع)املعامالت)ايتجارية)
واملنق7ية) وايصناعية) واملايية)
بشكل) املتعلقة) وايزراعية) وايعقارية)
مباشر)أو)غير)مباشر،)كليا)أو)جزئيا،)
بأي) أو) أعاله) املذك7رة) األشياء) بأحد)
من) مماثل) أو�سيء) صلة) ذي) �سيء)
ايعمليات) تنمية) يعزز) أن) املرجح)
االجتماعية)يلشركة)ينفسها)ولحساب)

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

ايتأسيس.
في) محدد) (: ايشركة) رأسمال)
10.000)درهم)مقسم)إلى)100)حصة)

من)فئة)100)درهم)يلحصة.

يلسيد)ب7جن7ي)علي)100)حصة.

ايسيد) تعيين) تم) ايشركة) إلدارة)

ب7جن7ي)علي)كمسير)وحيد)يلشركة.

بكتابة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

االبتدائية) املحكمة) يدى) ايضبط)

تحت) (2021 ماي) (25 ل7م) باملحمدلة)
رقم))123.

6 P

ARTESLA
SARL AU

رأسمايها):)30.000)درهم

)6،)حي)ايعي7ن،)ايطابق)ايثايث

عمارة)رقم)5،)املحمدلة

إغالق)ايتصفية)يلشركة
حرر) عرفي) عقد) بمقت�سى)

 2021 أبريل) (20 تاريخ) في) باملحمدلة)

وافق)الحسابات)الختامية)يلتصفية،)

املصفي)لمنح)إبراء)ذمة)ايسيد)ادريس)

واللته،) وفت) قد) إلدارته،) االمراني)

وأشار)إلى)إغالق)تصفية)ايشركة.

بكتابة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

االبتدائية) املحكمة) يدى) ايضبط)

تحت) (2021 ل7ني7) (9 في) باملحمدلة)
رقم)1353.

7 P

 GENERAL PETROLEUM

 INDUSTRY SMART

SERVICES
GPI2S - SARLAU

)6،)حي)ايعي7ن،)ايطابق)ايثايث

عمارة)رقم)5،)املحمدلة

تأسيس)شركة)محدودة)املسؤويية
يلشريك)اي7حيد

حرر) عرفي) عقد) بمقت�سى)

 2021 ماي) (1( تاريخ) في) باملحمدلة)

يشركة) األسا�سي) ايقان7ن) إنشاء) تم)

اي7حيد) يلشريك) املسؤويية) محدودة)

خصائصها)كايتالي):

بيتروي7م) »جينرال) (: ايتسمية)

سيرفيس«) سمارت) انديستري)

ج)ب)2)س.

امل7ض7ع):

تشغيل)ورشة)ايصيانة)ايصناعية.

تاجر))املعدات)واالصطناعية(.

باالستيراد) لق7م) وسيط) أو) تاجر)

وايتصدلر.

املشاركة)املباشرة)أو)غير)املباشرة)

ايتجارية) املعامالت) في)جميع) يلشركة)

ايتي)قد)تتعلق)بأحد)األشياء)املذك7رة)

شركة) إنشاء) طريق) عن) أو) أعاله)

أو) املساهمة) طريق) عن) أو) هيئة) أو)

االكتتاب)أو)شراء)األسهم)أو)الحق7ق)

اندماج) عمليات) االجتماعية،)

املشاريع)املشتركة)أو)غيرها.

ايعمليات) جميع) عامة،) وبصفة)

ايتجارية)واملايية)وايصناعية)واملنق7ية)

بشكل) املتعلقة) وايزراعية) وايعقارية)

مباشر)أو)غير)مباشر،)كليا)أو)جزئيا،)

بأي) أو) أعاله) املذك7رة) األشياء) بأحد)

�سيء)ذي)صلة)أو)مشابه)من)املحتمل)

االجتماعية)) ايعمليات) يعزز) أن)

ينفسها س7اء) يلشركة)  ايتنم7ية)

أو)لحساب)اآلخرين.

تاريخ) من) ابتداء) سنة) (99 (: املدة)

ايتأسيس.

في) محدد) (: ايشركة) رأسمال)

 1000 إلى) مقسم) درهم) (100.000

حصة)من)فئة)100)درهم)يلحصة.

 1000 مرف7ق) لحسن) يلسيد)

حصة.

ايسيد) تعيين) تم) ايشركة) إلدارة)

يلشركة) كمسير) عيساوي) املصطفى)

سن7ات) (3 في) حددت) معينة) يفترة)

ايشريك) مرف7ق) لحسن) ايسيد) وكذا)

يفترة) يلشركة) ثاني) كمسير) اي7حيد)

غير)محددة.

بكتابة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

االبتدائية) املحكمة) يدى) ايضبط)

باملحمدلة)ل7م)10)ل7ني7)2021)تحت)

رقم))135.

8 P

GABEN TECH
SARL

ايرأسمال):)100.000)درهم
)6،)حي)ايعي7ن،)ايطابق)ايثايث

عمارة)رقم)5،)املحمدلة
بمقت�سى)ايقرار)املتخذ)في)22)ماي)

2021)تقرر)ما)للي):
باع)السيد)لاسين)مركبن)إلى)ايسيد)
 100 بثمن) حصة) (500 مركبن) نبيل)
درهم)يلحصة)أو)ما)مجم7عه)50.000 

درهم.
لاسين)مركبن)من) ايسيد) استقال)

منصبه)كمسير)ثاني)يلشركة.
تم)تعيين)ايسيد)نبيل)مركبن)مسير)

وحيد)يلشركة)يفترة)غير)محدودة.
6)و))و13)من) تم)تعدلل)ايبندلن)
تغيير) مع) يلشركة) األسا�سي) ايقان7ن)
ذات) شركة) من) ايقان7ني) ايشكل)
ذات) شركة) إلى) املحدودة) املسؤويية)
املسؤويية)املحدودة)يلشريك)اي7حيد.)
كتابة) يدى) ايقان7ني) اإللداع) تم)
االبتدائية) باملحكمة) ايضبط)
تحت) (2021 ل7ني7) (8 في) باملحمدلة)

رقم)1340.
9 P

فيدوسبا

625،)شارع)محمد)الخامس

ايهاتف):)02 65 24 0522 / 56 56 24 0522

ايدار)ايبيضاء

RIGOS IMMO
ايزيادة)في)رأس)املال

تحيين)ايقان7ن)األسا�سي)يلشركة
ايعادي) غير) ايعام) الجمع) قرر)
(،2021 أبريل) (22 بتاريخ) يلشركاء)
شركة) (،RIGOS IMMO يشركة)
رأسمايها) املحدودة،) املسؤويية) ذات)
(،2 االجتماعي) 99.900)درهم،)مقرها)
 8 رقم) ايرابع) ايطابق) أكت7بر) (6 زنقة)

راسين)ايدار)ايبيضاء.
بمبلغ) ايشركة) رأسمال) في) ايزيادة)
 99.900 من) ييرتفع) درهم) (900.000
بإصدار) درهم،) (999.900 الى) درهم)
 100 فئة) من) جدلدة) حصة) (9.000
وتسدد) تكتب) واحدة،) يكل) درهم)
من) اينقدي) االكتتاب) عند) بايكامل)

طرف)ايشركاء.
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من) و8) (( (،6 ايفص7ل) تغيير)

ايقان7ن)األسا�سي)يلشركة.
ايفصل)6):)رأسمال)االجتماعي):

بمبلغ) ايشركة) رأسمال) حدد)

 9.999 الى) مقسمة) درهم) (999.900

حصة)من)فئة)100)درهم)يكل)واحدة.

بمبلغ) ايشركاء) :)ساهم) (( ايفصل)

يلشركة)كما)للي):

ب) (ROGIS HOLDING شركة)

333.300)درهم.

 333.300 ب) (HOLBIS شركة)

درهم.

ب) (GBB HOLDING شركة)

333.300)درهم.

املجم7ع):)999.900)درهم.

ايفصل)8):)الحصص.

ب) (ROGIS HOLDING شركة)

3.333)حصة.

شركة)HOLBIS)ب)3.333)حصة.

ب) (GBB HOLDING شركة)

3.333)حصة.

تحيين)ايقان7ن)األسا�سي)يلشركة.

باملحكمة) ايقان7ني) االلداع) تم)

بتاريخ ايبيضاء) بايدار)  ايتجارية)

24)ماي)2021،)تحت)رقم)9390)).
ملخص)قصد)اينشر

فيدوسبا

10 P

فيدوسبا

625،)شارع)محمد)الخامس

ايهاتف):)05 22 24 65 02/ 05 22 24 01 33

ايدار)ايبيضاء

SABOMAC
وفاة)شريك

صدقة)حصص
استقاية)مسير

تح7يل)ايشركة)ذات)املسؤويية)
املحدودة)إلى)ايشركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)بشريك)وحيد
تمدلد)وكاية)مسير)وحيد)

1)-)قرر)الجمع)ايعام)ايغير)ايعادي)

يشركة) (،2021 ماي) (26 بتاريخ)

املسؤويية) ذات) شركة) (SABOMAC
املحدودة،)رأسمايها)160.000)درهم،

ل7سري) إقامة) االجتماعي) مقرها)
355،)شارع)محمد)الخامس،)ايطابق)
ايدار) (،69 رقم) مكتب) الخامس،)

ايبيضاء.
كانت) ايتي) حصة) (199 ت7زيع)
عل7ي) شريفي) أمنة) املرح7مة) تملكها)

كايتالي):
45)حصة،) ايسادة)محمد)سباعي)
حصة،) (44 سباعي) شريف) م7الي)
ايسيدات) حصة،) (44 سباعي) عادل)
علية) حصة،) (22 سباعي) س7مية)
سباعي)22)حصة)وب7شرة)سباعي)22 

حصة.
ه7) الجدلد) ايت7زيع) فإن) وبايتالي)

كما)للي):
ايسادة)محمد)سباعي)356)حصة،)
حصة،) (355 سباعي) شريف) م7الي)
ايسيدات) 355)حصة،) عادل)سباعي)
علية) حصة،) (1(8 سباعي) س7مية)
سباعي) وب7شرة) حصة) (1(8 سباعي)

8)1)حصة.
محرر) عرفي) عقد) بمقت�سى) (- (2
بايدار)ايبيضاء)بتاريخ)26)ماي)2021،)
تصدق)ايسادة)م7الي)شريف)سباعي،)
س7مية) ايسيدات) سباعي،) عادل)
 1.244 ب) سباعي) وب7شرة) سباعي،)
يلحصة) درهم) (100 فئة) من) حصة)
ايتي)لملكنها)في)شركة)SABOMAC)إلى)

ايسيد)محمد)سباعي.
3)-)قرر)الجمع)ايعام)ايغير)ايعادي)

يلشركاء)بتاريخ)26)ماي)2021.
تأكيد)صدقة)هذه)الحصص.

استقاية)ايسيد)عادل)سباعي)من)
منصبه)كمسير.

املسؤويية) ذات) ايشركة) تح7يل)
املحدودة)إلى)ايشركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)بشريك)وحيد.
تمدلد)وكاية)ايسيد)محمد)سباعي)

كمسير)وحيد)ملدة)غير)محدودة.
4)-)تم)اإللداع)ايقان7ني)باملحكمة)
بتاريخ) ايبيضاء) بايدار)  ايتجارية)

15)ل7ني7)2021)تحت)رقم)1))82).
ملخص)قصد)اينشر

فيدوسبا

11 P

فيدوسبا

625،)شارع)محمد)الخامس

ايهاتف):)05 22 24 65 02/ 05 22 24 01 33

ايدار)ايبيضاء

PROMOYOU
وفاة)شريك

صدقة)حصص
استقاية)مسير

تح7يل)ايشركة)ذات)املسؤويية)
املحدودة)إلى)ايشركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)بشريك)وحيد
تمدلد)وكاية)مسير)وحيد)

ايغير) ايعام) الجمع) قرر) (- (1
(،2021 ماي) (26 بتاريخ) ايعادي)
ذات) شركة) (PROMOYOU يشركة)
رأسمايها) املحدودة،) املسؤويية)
3.000.000)درهم،)مقرها)االجتماعي)
ايدار) الخامس،) محمد) شارع) (،625

ايبيضاء.
كانت) ايتي) حصة) (2.364 ت7زيع)
عل7ي) شريفي) أمنة) املرح7مة) تملكها)

كايتالي):
ايسادة)محمد)سباعي)525)حصة،)
حصة،) (525 سباعي) شريف) م7الي)
ايسيدات) 525)حصة،) عادل)سباعي)
علية) حصة،) (263 سباعي) س7مية)
سباعي) وب7شرة) حصة) (263 سباعي)

263)حصة.
ه7) الجدلد) ايت7زيع) فإن) وبايتالي)

كما)للي):
 525 سباعي) محمد) ايسادة)
 4.666 حصة،)م7الي)شريف)سباعي)
حصة،)عادل)سباعي))80.)1)حصة،)
 2.334 سباعي) س7مية) ايسيدات)
حصة) (2.334 سباعي) علية) حصة،)

وب7شرة)سباعي)2.334)حصة.
محرر) عرفي) عقد) بمقت�سى) (- (2
بايدار)ايبيضاء)بتاريخ)26)ماي)2021،)
تصدق)ايسادة)محمد)سباعي،)م7الي)
س7مية) ايسيدات) سباعي،) شريف)
سباعي،)علية)سباعي)وب7شرة)سباعي)
 100 فئة) من) حصة) (12.193 ب)
شركة) في) لملكنها) ايتي) يلحصة) درهم)
عادل) ايسيد) إلى) (PROMOYOU

سباعي.

3)-)قرر)الجمع)ايعام)ايغير)ايعادي)

يلشركاء)بتاريخ)26)ماي)2021.

تأكيد)صدقة)هذه)الحصص.

شريف) م7الي) ايسيد) استقاية)

سباعي)من)منصبه)كمسير.

املسؤويية) ذات) ايشركة) تح7يل)

املحدودة)إلى)ايشركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)بشريك)وحيد.

ايسيد)عادل)سباعي) وكاية) تمدلد)

كمسير)وحيد)ملدة)غير)محدودة.

4)-)تم)اإللداع)ايقان7ني)باملحكمة)

بتاريخ) ايبيضاء) بايدار)  ايتجارية)

15)ل7ني7)2021)تحت)رقم)69)82).
ملخص)قصد)اينشر

فيدوسبا

12 P

فيدوسبا

625،)شارع)محمد)الخامس

ايهاتف):)05 22 24 65 02/ 05 22 24 01 33

ايدار)ايبيضاء

ANAPROMO
وفاة)شريك

صدقة)حصص
استقاية)مسيرلن

تح7يل)ايشركة)ذات)املسؤويية)
املحدودة)إلى)ايشركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)بشريك)وحيد
تعيين)مسيرة)وحيدة)

1)-)قرر)الجمع)ايعام)ايغير)ايعادي)

يشركة) (،2021 ماي) (26 بتاريخ)

ANAPROMO)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة،)رأسمايها)100.000)درهم،)

625،)شارع)محمد) االجتماعي) مقرها)

الخامس،)ايدار)ايبيضاء.

ت7زيع)112)حصة)ايتي)كانت)تملكها)

املرح7مة)أمنة)شريفي)عل7ي)كايتالي):

24)حصة،) ايسادة)محمد)سباعي)

حصة،) (24 سباعي) شريف) م7الي)

ايسيدات) حصة،) (24 سباعي) عادل)

علية) حصة،) (13 سباعي) س7مية)

سباعي)14)حصة)وب7شرة)سباعي)13 

حصة.
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ه7) الجدلد) ايت7زيع) فإن) وبايتالي)

كما)للي):

ايسادة)محمد)سباعي)221)حصة،)

حصة،) (221 سباعي) شريف) م7الي)

ايسيدات) 221)حصة،) عادل)سباعي)

علية) حصة،) (112 سباعي) س7مية)

سباعي) وب7شرة) حصة) (113 سباعي)

112)حصة.

محرر) عرفي) عقد) بمقت�سى) (- (2

بايدار)ايبيضاء)بتاريخ)26)ماي)2021،)

سباعي،) محمد) ايسادة) تصدق)

م7الي)شريف)سباعي،)عادل)سباعي،)

وب7شرة) سباعي،) س7مية) ايسيدات)

 100 فئة) من) )88)حصة) ب) سباعي)

شركة) في) لملكنها) ايتي) يلحصة) درهم)

علية) ايسيدة) إلى) (ANAPROMO

سباعي.

3)-)قرر)الجمع)ايعام)ايغير)ايعادي)

يلشركاء)بتاريخ)26)ماي)2021.

تأكيد)صدقة)هذه)الحصص.

سباعي) عادل) ايسادة) استقاية)

منصبهم) من) سباعي) شريف) وم7الي)

كمسيرلن.

املسؤويية) ذات) ايشركة) تح7يل)

املحدودة)إلى)ايشركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)بشريك)وحيد.

غير) ملدة) وحيدة) مسيرة) تعيين)

محدودة):

الحاملة) سباعي،) علية) ايسيدة)

رقم) اي7طنية) ايتعريف) يلبطاقة)

مغربية،) جنسية) (،B438222

كاسي7بي) ممر) (،35 ب) ايساكنة)

الرميطاج،)ايدار)ايبيضاء.

4)-)تم)اإللداع)ايقان7ني)باملحكمة)

بتاريخ) ايبيضاء) بايدار)  ايتجارية)

15)ل7ني7)2021)تحت)رقم)0))82).
ملخص)قصد)اينشر

فيدوسبا

13 P

فيدوسبا
625،)شارع)محمد)الخامس

ايهاتف):)05 22 24 65 02/ 05 22 24 01 33
ايدار)ايبيضاء

 MANAGEMENT
ASSURANCES RISQUES

وفاة)شريك
تمدلد)وكاية)مسير

تعيين)ممثل)مسؤول)ومسير)
1)-)قرر)الجمع)ايعام)ايغير)ايعادي)
يشركة) (،2021 ماي) (24 بتاريخ)
 MANAGEMENT ASSURANCES
املسؤويية) ذات) شركة) (RISQUES
 1.000.000 رأسمايها) املحدودة،)
محج) (،61 االجتماعي) مقرها) درهم،)
الجيش)امللكي،)ايطابق)8)رقم)19،)20 

و21،)ايدار)ايبيضاء.
كانت) ايتي) حصة) (123 ت7زيع)
لملكها)املرح7م)محمد)عراقي)كايتالي):

حصة،) (25 عراقي) عثمان) ايسيد)
اآلنسة)كنزة)عراقي)12)حصة،)ايسيد)
ايسيدة) حصة،) (50 عراقي) محمد)
وايسيدة) حصة) (11 ايعبادي) عائشة)

خدلجة)عراقي)25)حصة.
ه7) الجدلد) ايت7زيع) فإن) وبايتالي)

كما)للي):
ايسيد)عثمان)عراقي)92).2)حصة،)
حصة،) (2.646 عراقي) كنزة) اآلنسة)
حصة،) (2.593 م7مل) مريم) ايسيدة)
 1.550 عراقي) علي) محمد) ايسيد)
ايعبادي) عائشة) ايسيدة)  حصة،)
اوكاشا) حسن) ايسيد) حصة،) (2(4
عراقي) خدلجة) وايسيدة) حصة) (120

25)حصة.
ايقان7ن) ))و8)من) تغيير)ايفص7ل)

األسا�سي)يلشركة):
ايفصل)) 

ساهم)ايشركاء)ايشركة)كما)للي):
 2(9.200 عراقي) عثمان) ايسيد)
 264.600 عراقي) كنزة) اآلنسة) درهم،)
درهم،)ايسيدة)مريم)م7مل)259.300 
عراقي) علي) محمد) ايسيد) درهم،)
ايعبادي) عائشة) درهم،) (155.000
400.)2)درهم،)ايسيد)حسن)اوكاشا)
خدلجة) وايسيدة) درهم) (12.000

عراقي)2.500)درهم.

ايفصل)8 :

حصص)ايشركاء)كما)للي):

 2.(92 عراقي) عثمان) ايسيد)

 2.646 عراقي) كنزة) اآلنسة) حصة،)

 2.593 م7مل) مريم) ايسيدة) حصة،)

عراقي) علي) محمد) ايسيد) حصة،)

 2(4 ايعبادي) 1.550)حصة،)عائشة)

 120 اوكاشا) حسن) ايسيد) حصة،)

 25 عراقي) خدلجة) وايسيدة) حصة)

حصة.

علي) محمد) ايسيد) وكاية) تمدلد)

عراقي)كمسير)ملدة)غير)محدودة.

ملدة) ومسير) ممثل)مسؤول) تعيين)

غير)محدودة):

في) املزداد) بركاش،) عصام) ايسيد)

الجنسية) ايرباط،) (1969 سبتمبر) (5

اي7طنية) ايبطاقة) الحامل) مغربية،)

 يلتعريف)رقم)A3202(6،)ايساكن)2،)

ايرابع،) ايطابق) ب7كانفيل،) زنقة)

ب7رك7ن،)ايدار)ايبيضاء.

2)-)تم)اإللداع)ايقان7ني)باملحكمة)

بتاريخ) ايبيضاء) بايدار)  ايتجارية)

15)ل7ني7)2021)تحت)رقم)82642).
ملخص)قصد)اينشر

فيدوسبا

14 P

 STE MEK TRAMED 
SARL AU

شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة)

بشريك)واحد

بمقت�سى)الجمع)ايعام)االستثنائي)

 STE(املؤرخ)في)14)ل7يي7)2020)يشركة

االجتماعي) مقرها) (MEK TRAMED

محل)1)رقم)512)رياض)االسماعيلية)

انا�سي،)مكناس،)قد)تقرر):

من) دريس) إفري) ايسيد) استقاية)

ب7عزة) عيادي) ايسيد) وتعيين) مهامه)

ايشركة) ايتزمت) وقد) جدلدا) مسير)

ايفردي) بايت7قيع) صحيح) بشكل)

اإلجراءات) ب7عزة،) عيادي) يلسيد)

وايصالحيات.

باملحكمة) ايقان7ني) االلداع) تم)

ل7يي7) (15 بتاريخ) بمكناس) ايتجارية)

2020)تحت)رقم)1999)سجل)تجاري)

رقم))4055.

15 P

 STE MEK TRAMED 
SARL AU

شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة)

بشريك)واحد

بمقت�سى)الجمع)ايعام)االستثنائي)

 STE 2021)يشركة) 31)ماي) املؤرخ)في)

املسؤويية) ذات) (MEK TRAMED

 1 محل) االجتماعي) مقرها) املحدودة،)
512)رياض)االسماعيلية)انا�سي،) رقم)

مكناس،)قد)تقرر):

رفع)رأسمال)ايشركة)املذك7رة)من)

 (.000.000 إلى) درهم) (2.000.000

ايذمم)املدلنة) درهم)من)خالل)إدراج)

في)الحساب)الجاري)يلشريك.

باملحكمة) ايقان7ني) االلداع) تم)

ل7ني7) (18 بتاريخ) بمكناس) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)3029)سجل)تجاري)

رقم))4055.

16 P

 STE 2HF TRAVAUX 
SARL

تأسيس
مسجل) عرفي) عقد) بمقت�سى) (- (1

تم) (2021 ل7ني7) (2 بتاريخ) بميديت)

وضع)ايقان7ن)األسا�سي)يلشركة)ذات)

املميزات) ذات) املحدودة،) املسؤويية)

ايتايية):

 STE 2HF TRAVAUX (: ايتسمية)

.SARL

ايهدف):)

أشغال)مختلفة)أو)ايبناء)؛

نيك7س)؛

دراسة)وتركيب)نظام)ايري.

تدام7ت،) دوار) (: االجتماعي) املقر)

ألت)إزدك،)ميديت.
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ل7م) من) ابتداء) سنة) (99 (: املدة)

في) عدا) ما) يلشركة) اينهائي) ايتأسيس)

حاية)ايفسخ)املسبق)أو)ايتمدلد.
رأسمال)ايشركة):)100.000)درهم)

فئة) من) حصة) (1000 على) مقسم)

100)درهم)يلحصة)اي7احدة،)اكتتبت)

كايتالي):

ايعزيز) عبد) يلسيد) حصة) (500

عبد) يلسيد) و500)حصة) الحسناوي)

ايغني)الحسناوي.

ايتسيير):)لت7لى)تسيير)ايشركة)كل)
الحسناوي) ايعزيز) عبد) ايسيد) من)

ملدة) الحسناوي) ايغني) عبد) وايسيد)

غير)محددة.

ايسنة)االجتماعية):)تبتدئ)في)فاتح)

كل) من) ديسمبر) (31 في) وتنتهي) لنالر)

سنة.

ايقان7ني)بمصلحة) -)تم)االلداع) (2

املحكمة) يدى) ايضبط) كتابة)

ل7ني7) (10 بتاريخ) بميديت) االبتدائية)
رقم) (2021/1(8 رقم) تحت) (2021

ايسجل)ايتجاري)2811.

17 P

 STE MCP CONCEPT 
SARL

تأسيس
مسجل) عرفي) عقد) بمقت�سى) (- (1

تم) (2021 ماي) (28 بتاريخ) بميديت)

وضع)ايقان7ن)األسا�سي)يلشركة)ذات)

املميزات) ذات) املحدودة،) املسؤويية)

ايتايية):

 STE MCP CONCEPT(:(ايتسمية

.SARL

ايهدف):)

أشغال)مختلفة)أو)ايبناء)؛

نيك7س)؛

كراء)اآلييات.

املقر)االجتماعي):)دوار)وايغ)إلتزر،)

ميديت.

ل7م) من) ابتداء) سنة) (99 (: املدة)

في) عدا) ما) يلشركة) اينهائي) ايتأسيس)

حاية)ايفسخ)املسبق)أو)ايتمدلد.

رأسمال)ايشركة):)100.000)درهم)
فئة) من) حصة) (1000 على) مقسم)
100)درهم)يلحصة)اي7احدة،)اكتتبت)

كايتالي):
500)حصة)يلسيد)حمزة)حشالف)

و500)حصة)يلسيد)عادل)بنع7دة.
ايشركة) تسيير) لت7لى) (: ايتسيير)
غير) ملدة) حشالف) حمزة) ايسيد)

محددة.
ايسنة)االجتماعية):)تبتدئ)في)فاتح)
كل) من) ديسمبر) (31 في) وتنتهي) لنالر)

سنة.
ايقان7ني)بمصلحة) -)تم)االلداع) (2
املحكمة) يدى) ايضبط) كتابة)
ل7ني7) (10 بتاريخ) بميديت) االبتدائية)
رقم) (2021/180 رقم) تحت) (2021

ايسجل)ايتجاري)2815.
18  P

STE MOUNIRAD TRAVAUX
SARL
تأسيس

مسجل) عرفي) عقد) بمقت�سى) (- (1
تم) (،2021 ماي) (12 بتاريخ) بميديت)
وضع)ايقان7ن)األسا�سي)يلشركة)ذات)
املميزات) ذات) املحدودة،) املسؤويية)

ايتايية):
 STE MOUNIRAD (: ايتسمية)

.TRAVAUX SARL
نظام) وتركيب) دراسة) (: ايهدف)
ايبناء) أو) مختلفة) أشغال) ايري،)

»نيك7س«.
األن7ار) شارع) (: االجتماعي) املقر)

تغرمين)ب7مية)ميديت.
من) ابتداء) سنة) (99 (: املدة)
في) عدا) ما) يلشركة) اينهائي) ايتأسيس)

حاية)ايفسخ)املسبق)أو)ايتمدلد.
رأسمال)ايشركة):)100.000)درهم)
فئة) من) حصة) (1000 على) مقسم)
100)درهم)يلحصة)اي7احدة،)اكتتبت)

كايتالي):
مراد) باح7�سى) يلسيد) 500)حصة)
و)500)حصة)يلسيد)الحمزاوي)منير.
ايشركة) تسيير) لت7لى) (: ايتسيير)
كل)من)ايسيد)باح7�سى)مراد)وايسيد)

الحمزاوي)منير)ملدة)غير)محددة.

من) تبتدئ) (: االجتماعية) ايسنة)

31)ديسمبر)من) فاتح)لنالر)وتنتهي)في)

كل)سنة.

ايقان7ني)بمصلحة) -)تم)اإللداع) (2

املحكمة) يدى) ايضبط) كتابة)

االبتدائية)بميديت)بتاريخ)فاتح)ل7ني7)

رقم) (2021/164 رقم) تحت) (2021

ايسجل)ايتجاري):))8)2.

19 P

STE SHOTCOM
SARL

تأسيس
مسجل) عرفي) عقد) بمقت�سى) (- (1

تم) (،2021 ل7ني7) (3 بتاريخ) بميديت)

وضع)ايقان7ن)األسا�سي)يلشركة)ذات)

املميزات) ذات) املحدودة،) املسؤويية)

ايتايية):

 STE SHOTCOM (: ايتسمية)

.SARL

ايتصميم) إبداعات) (: ايهدف)

ايتص7ير) م7نتاج) الجرافيك،)

استيراد) وايفيدل7،) ايف7ت7غرافي)

وتصدلر.

زنقة) (342 رقم) (: االجتماعي) املقر)

عمر)الخيام)تجزئة)ايرياض)2)ميديت.

من) ابتداء) سنة) (99 (: املدة)

في) عدا) ما) يلشركة) اينهائي) ايتأسيس)

حاية)ايفسخ)املسبق)أو)ايتمدلد.

رأسمال)ايشركة):)100.000)درهم)

فئة) من) حصة) (1000 على) مقسم)

100)درهم)يلحصة)اي7احدة،)اكتتبت)

كايتالي):

حميد) عزيزي) يلسيد) حصة) (500

عبد) عزيزي) يلسيد) حصة) (500 و)

ايلطيف.

ايشركة) تسيير) لت7لى) (: ايتسيير)

ايسيد)عزيزي)حميد)وايسيد) كل)من)

عزيزي)عبد)ايلطيف)ملدة)غير)محددة.

من) تبتدئ) (: االجتماعية) ايسنة)

31)ديسمبر)من) فاتح)لنالر)وتنتهي)في)

كل)سنة.

ايقان7ني)بمصلحة) -)تم)اإللداع) (2
املحكمة) يدى) ايضبط) كتابة)
ل7ني7) (10 بتاريخ) بميديت) االبتدائية)
رقم) (2021/1(9 رقم) تحت) (2021

ايسجل)ايتجاري):)2813.
20 P

 STE MOROCCO MINERALS
SM MIDELT

SARL
تأسيس

مسجل) عرفي) عقد) بمقت�سى) (- (1
تم) (،2021 ماي) (20 بتاريخ) بميديت)
وضع)ايقان7ن)األسا�سي)يلشركة)ذات)
املميزات) ذات) املحدودة،) املسؤويية)

ايتايية):
 STE MOROCCO (: ايتسمية)

.MINERALS SM MIDELT SARL
املناجم) استغالل) (: ايهدف)
املحجر،) استغالل) ايتعدلن،) أو)

االستيراد)وايتصدلر.
م7الي) شارع) (: االجتماعي) املقر)

ادريس)س7ق)األحد)ميديت.
من) ابتداء) سنة) (99 (: املدة)
في) عدا) ما) يلشركة) اينهائي) ايتأسيس)

حاية)ايفسخ)املسبق)أو)ايتمدلد.
رأسمال)ايشركة):)100.000)درهم)
فئة) من) حصة) (1000 على) مقسم)
100)درهم)يلحصة)اي7احدة،)اكتتبت)

كايتالي):
ايص7اني) يلسيد) حصة) (500
مام7ن) يلسيد) 500)حصة) و) سفيان)

مصطفى.
ايتسيير):)لت7لى)تسيير)ايشركة)كل)
وايسيد) سفيان) ايص7اني) ايسيد) من)

مام7ن)مصطفى)ملدة)غير)محددة.
من) تبتدئ) (: االجتماعية) ايسنة)
31)ديسمبر)من) فاتح)لنالر)وتنتهي)في)

كل)سنة.
ايقان7ني)بمصلحة) -)تم)اإللداع) (2
املحكمة) يدى) ايضبط) كتابة)
ل7ني7) (10 بتاريخ) بميديت) االبتدائية)
رقم) (2021/181 رقم) تحت) (2021

ايسجل)ايتجاري):))281.
21 P
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شركة ينكريا مغرب مدرسة 
الهندسة الخاصة

شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)من)
شريك)واحد

رأسمايها)3.500.000)درهم
ايكائن)مقرها)االجتماعي):))1،)زاوية)
شارع)األطلس)وشارع)األمم)املتحدة)

ايرباط
رقم)ايسجل)ايتجاري)25)124

تعيين)مسير)جدلد)وتعدلل)اينظام)
األسا�سي

قرارات) محضر) بمقت�سى) (- (1
املؤرخ) يلشركة،) اي7حيد) ايشريك)
بتاريخ))1)ماي)2021،)تقرر)ما)للي):

يلشركة) جدلد) كمسير) تعيين)
 Thierry« أوكر«) »تييري) ايسيد)
OCCRE«)ابتداء)من))1)ماي)2021،)

ملدة)غير)محددة.
وايبند) (15 وايبند) (3 ايبند) تعدلل)

16)من)اينظام)األسا�سي)يلشركة.
بكتابة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ايتجارية) املحكمة) يدى) ايضبط)
 2021 ل7ني7) (1( بتاريخ) بايرباط)
اإلعالن) وإلداع) (1155(1 رقم) تحت)
ايتجاري) ايسجل) يدى) بايتعدلل)

بايرباط)تحت)رقم)6086.
من)أجل)مقتطف)وبيان

مسير)ايشركة

22 P

AL IAMARE DEVELOP
SARL

شركة)االعمار)تط7ير)ش.م.م
رأسمايها):)100.000)درهم

مقرها)االجتماعي):)8،)شارع)عبد)
ايكريم)الخطابي،)مركز)»ابن)

اينفيس«)شقة)16)ايطابق)الخامس،)
مراكش)-)جيليز

تح7يل)املقر)االجتماعي
الجمع) محضر) بمقت�سى) (: أوال)
فبرالر) (26 بتاريخ) االستثنائي) ايعام)
2021،)ايثابت)ايتاريخ)ل7م))1)مارس)
 22 بتاريخ) بمراكش) واملسجل) (2021
قرر) ()2455( )عدد) (2021 مارس)
»االعمار) يشركة) املك7ن7ن) ايشركاء)
درهم،) (100.000 (: رأسمايها) تط7ير«)

عمارة) بمراكش،) االجتماعي) ومقرها)
ك7دلة) »لانيس«،) إقامة) (،5 شقة) (،1
شارع) ايبيضاء،) ايدار) طريق) يعبيد،)
عبد)ايكريم)الخطابي)باإلجماع)ما)للي):
يلشركة) االجتماعي) املقر) تح7يل)
عبد) شارع) (،8 (: ايتالي) ايعن7ان) إلى)
»ابن) مركز) الخطابي،) ايكريم)
اينفيس«)شقة)16)ايطابق)الخامس،)

مراكش)-)جيليز.
ايقان7ن) من) (4 ايفصل) تعدلل)

األسا�سي)يلشركة.
تحيين)ايقان7ن)األسا�سي)يلشركة.
بكتابة) ايقان7ني) تم)اإللداع) (: ثانيا)
بمراكش) ايتجارية) باملحكمة) ايضبط)
رقم) تحت) (2021 مارس) (31 بتاريخ)

.1224((
يلخالصة)واينشر

املسيرلن

23 P

STE QUALITY-IMMO
SARL

رأسمايها):)100.000)درهم
مقرها)االجتماعي):)8،)شارع)عبد)
ايكريم)الخطابي،)مركز)»ابن)

اينفيس«)شقة)18)ايطابق)الخامس،)
مراكش)-)جيليز

تح7يل)املقر)االجتماعي
الجمع) محضر) بمقت�سى) (: أوال)
أبريل) (5 بتاريخ) االستثنائي) ايعام)
أبريل) (9 ل7م) ايتاريخ) ايثابت) (،2021
بتاريخ) بمراكش) واملسجل) (2021
 (30922 )عدد) (2021 أبريل) (12
يشركة) املك7ن7ن) ايشركاء) قرر)
(: رأسمايها) (»QUALITY-IMMO«
االجتماعي) ومقرها) درهم،) (100.000
(،3 املنار) ايشرف،) حي) بمراكش،)
شقة) ايثايث،) ايطابق) (،514 عمارة)

12،)باإلجماع)ما)للي):
تح7يل)املقر)االجتماعي)يلشركة)إلى)
ايكريم) عبد) شارع) (،8 (: ايتالي) ايعن7ان)
 الخطابي،)مركز)»ابن)اينفيس«)شقة)18
ايطابق)الخامس،)مراكش)-)جيليز.

ايقان7ن) من) (4 ايفصل) تعدلل)
األسا�سي)يلشركة.

تحيين)ايقان7ن)األسا�سي)يلشركة.

بكتابة) ايقان7ني) تم)اإللداع) (: ثانيا)

بمراكش) ايتجارية) باملحكمة) ايضبط)

رقم) تحت) (2021 أبريل) (15 بتاريخ)

.123030
يلخالصة)واينشر

املسيرلن

24 P

STE O.M.K-PROMO
SARL

رأسمايها):)100.000)درهم

مقرها)االجتماعي):)8،)شارع)عبد)

ايكريم)الخطابي،)مركز)»ابن)

اينفيس«)شقة))1)ايطابق)الخامس،)

مراكش)-)جيليز

تح7يل)املقر)االجتماعي
الجمع) محضر) بمقت�سى) (: أوال)

مارس) (5 بتاريخ) االستثنائي) ايعام)

مارس) (8 ل7م) ايتاريخ) ايثابت) (،2021

 15 بتاريخ) بمراكش) واملسجل) (2021

قرر) ()21652 )عدد) (2021 مارس)

O.M.K-« يشركة) املك7ن7ن) ايشركاء)

 100.000 (: رأسمايها) (»PROMO

بمراكش،) االجتماعي) ومقرها) درهم،)

ايطابق) (،6 عمارة) (،4 شقة) جيليز،)

 2  »3 »مبروكة) تجزئة) األر�سي،)

اكي7ض،)باإلجماع)ما)للي):

تح7يل)املقر)االجتماعي)يلشركة)إلى)

ايعن7ان)ايتالي):)8،)شارع)عبد)ايكريم)

الخطابي،)مركز)»ابن)اينفيس«)شقة)

)1)ايطابق)الخامس،)مراكش)-)جيليز.

ايقان7ن) من) (4 ايفصل) تعدلل)

األسا�سي)يلشركة.

تحيين)ايقان7ن)األسا�سي)يلشركة.

بكتابة) ايقان7ني) تم)اإللداع) (: ثانيا)

بمراكش) ايتجارية) باملحكمة) ايضبط)

رقم) تحت) (2021 مارس) (23 بتاريخ)

.122125
يلخالصة)واينشر

املسيرلن

25 P

RAYAN BIO SERVICE
SARL AU

شركة)ريان)بي7)سيرفيس

تأسيس
بمقت�سى)عقد)عرفي)حرر)بايرباط)

يشركة) األسا�سي) ايقان7ن) وضع) تم)

ايشريك) ذات) املسؤويية) محدودة)

اي7حيد)وذات)امل7اصفات)ايتايية):

بي7) ريان) شركة) (: ايتسمية)

سيرفيس))ش.م.م)ش.و.

زنقة) مكرر) (12 (: االجتماعي) املقر)

يبنان)رقم)3)املحيط)ايرباط.

في) ايرأسمال) حدد) (: ايرأسمال)

 1000 من) مك7ن) درهم) (100.000

حصة)من)فئة)100)درهم)يكل)حصة)

يفائدة):

 1000 (: ايناجم) أن7ار) ايسيد)

حصة.

املنتجات) في) ايتجارة) (: ايغرض)

ايتجميل) ومستحضرات) ايطبية)

ايطبية/) األجهزة) وت7زيع) تجارة) (/

ايتس7يق)عبر)ايهاتف.

املدة):)99)سنة.

املسير):)يسير)ايشركة)ايسيد)أن7ار)

ايناجم)ملدة)غير)محدودة.

اإللداع) تم) (: ايقان7ني) اإللداع)

ايتجارية) املحكمة) يدى) ايقان7ني)

ايتجاري) ايسجل) رقم) تحت) بايرباط)

.152841

26 P

SNACK L’OMRA
SARL AU

تأسيس
بمقت�سى)عقد)عرفي)حرر)بايرباط)

يشركة) األسا�سي) ايقان7ن) وضع) تم)

ايشريك) ذات) املسؤويية) محدودة)

اي7حيد)وذات)امل7اصفات)ايتايية):

ايعمرة)) سناك) شركة) (: ايتسمية)

ش.م.م)ش.و.

املقر)االجتماعي):)مجم7عة)ايبيتات)

105)رقم)8)حي)يعق7ب)املنص7ر.
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في) ايرأسمال) حدد) (: ايرأسمال)
 1000 من) مك7ن) درهم) (100.000
حصة)من)فئة)100)درهم)يكل)حصة)

يفائدة):
 1000 (: الحسيني) سفيان) ايسيد)

حصة.
)اي7جبات) سناك) (: ايغرض)

ايسريعة(.
املدة):)99)سنة.

ايسيد) ايشركة) يسير) (: املسير)
سفيان)الحسيني)ملدة)غير)محدودة.

اإللداع) تم) (: ايقان7ني) اإللداع)
ايتجارية) املحكمة) يدى) ايقان7ني)
ايتجاري) ايسجل) رقم) تحت) بايرباط)

.152845
27 P

SIMANAV
SARL
تأسيس

بمقت�سى)عقد)عرفي)حرر)بايرباط)
يشركة) األسا�سي) ايقان7ن) وضع) تم)
محدودة)املسؤويية)وذات)امل7اصفات)

ايتايية):
سيماناف)) شركة) (: ايتسمية)

ش.م.م.
زنقة) مكرر) (12 (: االجتماعي) املقر)

يبنان)رقم)3)املحيط)ايرباط.
في) ايرأسمال) حدد) (: ايرأسمال)
 1000 من) مك7ن) درهم) (100.000
حصة)من)فئة)100)درهم)يكل)حصة)

يفائدة):
ايسيد)مروان)ب7راس):)500)حصة.

 500 (: ادمين) سيمحمد) ايسيد)
حصة.

وإعادة) ايتهيئة) أعمال) (: ايغرض)
أعمال) (/ سباكة) أعمال) (/ ايتهيئة)

ومعدات)هيدروييكية.
املدة):)99)سنة.

ايسيد) ايشركة) يسير) (: املسير)
مروان)ب7راس)ملدة)غير)محدودة.

اإللداع) تم) (: ايقان7ني) اإللداع)
ايتجارية) املحكمة) يدى) ايقان7ني)
ايتجاري) ايسجل) رقم) تحت) بايرباط)

.152843
28 P

أعيس)ش.م.م)يشريك)وحيد
138،)شارع)يعق7ب)املنص7ر،)ايدار)ايبيضاء

ايهاتف):)022.23.23.32
ايفاكس):))022.23.23.2

MIGAROMES
شركة ميكاروم

شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة
رأسمايها):)5.000.000)درهم

مقرها)االجتماعي):)الحزمة)رقم)
(،CFCIM(15،)املجمع)ايصناعي

ب7سك7رة،)ايدار)ايبيضاء
ايسجل)ايتجاري)8425)

االستثنائي) ايعام) الجمع) قرر)
املنعقد)بتاريخ)5)أبريل)2021)ما)للي):
قب7ل)تف7يت)498)حصة)في)ملكية)
ايسيد)عثمان)بقا،)إلى)إبنته)زينب)بقا)

عن)طريق)عقد)هبة)؛
بقا،) عثمان) ايسيد) استقاية)
رقم) اي7طنية) يلبطاقة) الحامل)
كمسير) منصبه) من) (B4180(0

يلشركة)؛
ايثامن) ايسابع،) ايفصل) تعدلل)

وايتاسع)من)ايقان7ن)األسا�سي.
إعادة)صياغة)ايقان7ن)األسا�سي).

تف7يض)ايسلط.
إنجازه) تم) ايقان7ني) اإللداع)
ايبيضاء) بايدار) ايتجارية) باملحكمة)
رقم) تحت) (2021 ل7ني7) (14 ل7م)

.21945
يلخالصة)وايبيان

»أعيس«)ش.م.م)يشريك)وحيد

29 P

مقهى فولكانو
في مؤرخ) عرفي) عقد)  بمقت�سى)
تأسيس) تم) قد) (2021 ماي) (25
املحدودة) املسؤويية) ذات) شركة)
تحمل) ايتي) اي7حيد) ايشريك) ذات)

الخصائص)ايتايية):
ايتسمية):)مقهى)ف7يكان7.

ايصفة)ايقان7نية):)ش.م.م.ذ.ش.و.
قاعة) )مقهى،) (: االجتماعي) ايهدف)

شاي.
درهم) (100.000 (: املال) رأس)
فئة) من) حصة) (1000 إلى) مقسمة)

100)درهم.

 1000 (: عدنان) حدار) (: ايشريك)

حصة.

املدة):)99)سنة.

إلى) لنالر) فاتح) من) (: املايية) ايسنة)

31)ديسمبر)من)كل)سنة)ماعدا)ايسنة)

األولى)تبتدئ)من)تاريخ)ايتسجيل.

املنارة) تجزئة) (: االجتماعي) املقر)

ايسكنية)رقم))2)تمارة.

ايتسيير):)حدار)عدنان.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

ل7ني7) (8 بتاريخ) بتمارة) االبتدائية)

2021)تحت)رقم)5865.
مقتطف)يلنشر)واالشهار

30 P

 MEDITERRANEEN OFFICE

 OF BUILDING AND

TECHNICAL MOBET
SARL

نهالة)تصفية)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة

ايعام) الجمع) مداوالت) بمقت�سى)

 16 ل7م) بايرباط) املنعقد) االستثنائي)

ل7ني7)2021،)تقرر)ماللي):

ايتصفية) حسابات) على) امل7افقة)

وإبراء)ذمة)املصفي.

ت7زيع)ايباقي)يلتس7ية)اينهائية.

شركة تصفية) بنهالة) اإلقرار)

.MOBET

يدى) ايقان7ني) اإللداع) لتم) س7ف)
ايتجاري) بايسجل) ايضبط) كتابة)

باملحكمة)ايتجارية)بايرباط.
يلخالصة)وايبيان

31 P

T2CM
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

شريك)وحيد

تأسيس
 30 بتاريخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)

أبريل)2021)مسجل)بايدار)ايبيضاء،)

ذات) يشركة) أسا�سي) نظام) وضع) تم)

وحيد) شريك) من) محدودة) مسؤويية)

ذات)الخصائص)ايتايية):

.T2CM(:(ايتسمية
ايغاللات) أعمال) (: ايغرض)

واألنابيب.
املعدنية) اإلنشاءات) أعمال)

واينجارة.
أعمال)ايصيانة)ايصناعية.

املنشآت) في) مختلفة) تدخالت)
ايصناعية.

ايتجارة)واالستيراد)وايتصدلر.
ايتدريب.

رأسمال)ايشركة):)حدد)ايرأسمال)
إلى) مقسمة) درهم) (400.000 مبلغ) في)

4000)حصة)بقيمة)100)درهم.
شارع) (،61 (: االجتماعي) املركز)
املعاني) مصطفى) ناصية) ياللاق7ت)
ايدور)ايثاني)رقم)62)ايدار)ايبيضاء.

اإلدارة):)ايشركة)مسيرة)من)طرف)
ايشريك)اي7حيد)فؤاد)بربارة)ملدة)غير)

محدودة.
املدة):)حددت)مدة)ايشركة)في)99 
في) تسجيلها) تاريخ) من) ابتداء) سنة)

ايسجل)ايتجاري.
من) تبتدئ) (: االجتماعية) ايسنة)

فاتح)لنالر)إلى)غالة)31)ديسمبر.
ايتسجيل):)تم)تسجيل)ايشركة)في)
ايسجل)ايتجاري)تحت)رقم)505135 
في)املحكمة)ايتجارية)بايدار)ايبيضاء.
32 P

 SUMITOMO
CORPORATION

سوميتومو كوربوراسيون
املقر)االجتماعي):)3-2)أوتيمات�سي)2 - 
تش7م)شي7دا-ك7،)ط7كي7،)اييابان

تعيين)ممثل)قان7ني
أيفين) ايعام) من) ماي) فاتح) في)
ايسيد)حيدكي) قام) وواحد)وعشرين،)
 SUMITOMO شركة) مدلر) لامان7،)
مقرها) ايكائن) (CORPORATION
 -  2 أوتيمات�سي) (3-2 (: ب) االجتماعي)
اييابان،) ط7كي7،) شي7داك7،) تش7م)
ايصالحيات) وجميع) اي7كاية) بإعطاء)
ب) املزداد) تيك7ت�سي) تاكي�سي) يلسيد)
1996)بط7كي7،)اييابان،) 24)سبتمبر)
كل) أمام) قان7نيا) ايشركة) يتمثيل)
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الخص7صية) او) ايعم7مية) اإلدارات)

يالتصال) مكتبها) وإدارة) املغرب) في)

باململكة) ايبيضاء) بايدار) امل7ج7د)

ع7ضا) باسمها،) وايتصرف) املغربية)

عن)ايسيد)طاتس7يا)هيراتا.

اإللداع) تم) (: ايقان7ني) اإللداع)

ايضبط) كتابة) يدى) ايقان7ني)

ايبيضاء) بايدار) ايتجارية) يلمحكمة)

رقم) تحت) (2021 ل7ني7) (9 بتاريخ)

.(81853

33 P

BLISS CONSTRUCTION
بتاريخ) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)

شركة) تأسست) قد) (2021 ماي) (21

وايتي)تحمل)الخصائص)ايتايية):

 BLISS (: ايتسمية)

.CONSTRUCTION

ذات) شركة) (: ايقان7نية) ايصفة)

مسؤويية)محدودة)ذات)شريك)وحيد.

ايهدف)االجتماعي):)ايبناء)وايقيام)

وايتشطيب) املهن) لجميع) باألعمال)

وايدلك7ر)في)املغرب)أو)في)الخارج):

وأعمال) املباني) باعمال) ايقيام)

ايتحتية) وايبنية) املدنية) ايهندسة)

يكافة)الحرف)واملعدات)ايفنية)وشراء)

فيما) وصيانة) وتشغيل) وتركيب) وبيع)

املذك7رة) اينشاط) بمجاالت) لتعلق)

أدناه.

واملجمعات) وايعقارات) املباني)

ايصناعية.
وايطرق) ايصحي) ايصرف)

وايشبكات)املختلفة.

هياكل)ايصلب.

إمدادات)مياه)ايشرب.

أغطية)الجدران)واألرضيات.

ختم) نجارة،) دهان،) كهرباء،)
زخرفة)الجبص.

شبكات)ايهاتف.

شبكات)الحاسب.

تدفئة)مركزية)بأن7اعها.

امليكانيكية) وايته7ية) ايته7ية)

بأن7اعها.

مكيف)ه7اء.
ايسباكة)ايصحية.

الحمالة)من)الحرائق.
معالجة)اينفالات.

نباتات)ايعالج.
 100.000 (: ايشركة) رأسمال)

درهم.
من) ابتداء) سنة) (99 (: املدة)

ايتأسيس)اينهائي.
إلى) لنالر) فاتح) من) (: املايية) ايسنة)
31)ديسمبر)من)كل)سنة)ماعدا)ايسنة)

األولى)تبتدئ)من)تاريخ)ايتسجيل.
زنقة) مكرر) (12 (: االجتماعي) املقر)

يبنان)رقم)3)املحيط)ايرباط.
ايتسيير) مهمة) أنبطت) (: ايتسيير)
إلى)ايسيد)سفيان)الح7اري)يفترة)غير)

محدودة.
اإللداع) تم) (: ايقان7ني) اإللداع)
يدى) ايتجاري) بايسجل) ايقان7ني)

املحكمة)ايتجارية)بايرباط.
رقم)ايسجل)ايتجاري):)152649.

34 P

 SOCIETE AZZAM CAR
TOURS SERVICES

 Societe A Responsabilite
Limitee

Au Capital de 100.000 Dirhams
 Siège Social : Rue Targa 200

 Imm N° 23 Mag N° Hay Nahda
Rabat

بمقت�سى)الجمع)ايعام)االستثنائي)
 2021 فبرالر) فاتح) بتاريخ) املنعقد)
رأسمال) من) ايرفع) ايعام) الجمع) قرر)
ايشركة)ما)لناهز)مجم7ع)1.900.000 
درهم) (100.000 من) ييرتفع) درهم)
بإنشاء) وذيك) درهم) (2.000.000 إلى)
19.000)حصة)جدلدة)وذيك)من)قبل)
زكرياء) وايسيد) غراب) فدوى) ايسيدة)

عزام.
لحصص) الجدلد) ايتقسيم)

ايشركة)لصبح)على)ايشكل)ايتالي):
 19(50 (: غراب) فدوى) ايسيدة)

حصة.
ايسيد)زكرياء)عزام):)250)حصة.

املجم7ع):)20.000)حصة

من) (8 و) (( (،6 ايفصل) تعدلل)
ايقان7ن)األسا�سي)يلشركة.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
فبرالر) (15 بتاريخ) بايرباط) ايتجارية)

.D 111041(2021)تحت)رقم
رقم)ايسجل)ايتجاري)130821.
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2 G FOODS
Société à responsabilitée limitée
sarl au au capital de 100.000 dh

 siège social : local N° R1.0(8
 centre commercial arribat

center
Agdal Rabat

ايعام) الجمع) محضر) بمقت�سى)
االستثنائي)بتاريخ)18)مارس)2021)تم)

االتفاق)على)ماللي):
ايشركة)من)محل)رقم) تغيير)مقر)
2)عمارة))SCE 6)زنقة)جده)ايرباط)إلى)
ايتجاري) املركز) (R1.0(8 رقم) محل)

ايرباط)سانتر)ايرباط)أكدال.
ايسيد) طلب) على) امل7افقة) تمت)
يفائدة) حصة) (500 ببيع) ملين) حمزة)
ايسيد)أحمد)ايعل7ي)بثمن)100)درهم)

يلسهم)اي7احد.
ايعام) الجمع) وافق) املناقشة) بعد)

على)بيع)األسهم
يلحصص) الجدلد) ايتقسيم)

لصبح)على)ايشكل)ايتالي):
ايسيد)أحمد)ايعل7ي)1000)حصة)

من)فئة)100)درهم.
فئة) من) حصة) (1000 املجم7ع)

100)درهم.
تصبح) األسهم) بيع) عملية) نتيجة)
شركة) (: ( يلشركة) ايقان7نية) ايصفة)
ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)مسؤول)

واحد.
)1)من) ).1.4.6)و) تعدلل)ايفصل)

ايقان7ن)األسا�سي)يلشركة.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ماي) (31 بتاريخ) بايرباط) ايتجارية)

.D115020(2021)تحت)رقم
رقم)ايسجل)ايتجاري):)142185.

36 P

LES TOMATES FAST FOOD

 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE SARL

AU CAPITAL DE : 10.000 DH

 Siège social : 12 bis Rue Liban

N° 3 Océan - Rabat

ايعام) الجمع) محضر) بمقت�سى)

االستثنائي)بتاريخ)22)أبريل)2021)تم)

االتفاق)على)ماللي):

ايسيد) طلب) على) امل7افقة) تمت)

13)حصة)يفائدة) رشيد)عطيف)ببيع)

 100 بثمن) ري،) ت7يج) محمد) ايسيد)

درهم)يلسهم)اي7احد.

ايسيد) طلب) على) امل7افقة) تمت)

12)حصة)يفائدة) رشيد)عطيف)ببيع)

 100 بثمن) انجارن،) عمار) ايسيد)

درهم)يلسهم)اي7احد.

ايعام) الجمع) وافق) املناقشة) بعد)

على)بيع)األسهم.

يلحصص) الجدلد) ايتقسيم)

لصبح)على)ايشكل)ايتالي):

حصة) (63 ت7يجري) محمد) ايسيد)

من)فئة)100)درهم.

ايسيد)عمار)انجارن))3)حصة)من)

فئة)100)درهم.

املجم7ع):)100)حصة)من)فئة)100 

درهم.

رشيد) ايسيد) استقاية) قب7ل) تم)

اي7طنية) يلبطاقة) الحامل) عطيف)

الجمع) طرف) من) (jb2(99(9 رقم)

ايعام.

اسم) تغيير) ايعام) الجمع) قرر)

 Les Tomates Fast (: من) ايشركة)

.les Bonnes Tomates(إلى(Food

من) (1( و) (3.6.( ايفصل) تعدلل)

ايقان7ن)األسا�سي)يلشركة.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

ل7ني7) (8 بتاريخ) بايرباط) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)115256.
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SOCIETE MAYLIS NEGOCE

 Societé A Responsabilité

Limitée A Associé Unique Sarl

Au Capital De : 90.000 Dh

 Siège social : Avenue Moulay Ali

Cherif N° 4 El Massira 1 Témara

ايعام) الجمع) محضر) بمقت�سى)

 2021 أبريل) فاتح) بتاريخ) االستثنائي)

تم)االتفاق)على)ماللي):

زكرياء) ايسيد) طلب) على) امل7افقة)

عطار)ببيع)900)حصة)يفائدة)ايسيد)

 100 بثمن) ايفا�سي،) ايرحمان) عبد)

درهم)يلسهم)اي7احد.

يلحصص) الجدلد) ايتقسيم)

لصبح)على)ايشكل)ايتالي):

(: ايفا�سي) ايرحمان) عبد) ايسيد)

900)حصة)من)فئة)100)درهم.

املجم7ع):)900)حصة)من)فئة)100 

درهم.

زكرياء) ايسيد) استقاية) قب7ل) تم)

اي7طنية) يلبطاقة) الحامل) عطار)

A611(53)من)طرف)الجمع)ايعام.

ايعام) الجمع) قرار) بمقت�سى)

إلى) ايشركة) تسيير) مهمة) أنيطت)

ايسيد)عبد)ايرحمان)ايفا�سي)الحامل)

 AB(0(5(3 رقم) اي7طنية) يلبطاقة)

وبايتالي)لصبح)املسير)اي7حيد)يلشركة)

ملدة)غير)محدودة.

تعدلل)ايفصل)6،))،)13،)16)من)

ايقان7ن)األسا�سي)يلشركة.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

ماي) (11 بتاريخ) بايرباط) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)114635.

رقم)ايسجل)ايتجاري):)3)1025.
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 THALES ALENIA SPACE
 FRANCE SUCCURSALE

MAROC
 SUCCURSALE DE LA

 SOCIETE THALES ALENIA
SPACE FRANCE

 Siège social : Secteur 1 Bloc
 A Lot N° 4, angle de l’avenue

 Mehdi Ben Barka et de l’avenue
Diyaa errahmane souissi Rabat

R.C. RABAT 120501
IF : 20683495
TP : 2590883(

يلشريك) ايقرار) ملحضر) وفقا)
اي7حيد)بتاريخ)12)ن7فمبر)2020 :

 Thales Alenia شركة) قررت)
في) فرعها) إغالق) (Space France
 Thales Alenia Space املغرب)
في) املسجل) (Succursale Maroc
رقم) تحت) يلرباط) ايتجاري) ايسجل)
120501)وايتشطيب)عنه)اعتبارا)من)

12)ن7فمبر)2020.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
مارس) (18 بتاريخ) بايرباط) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)2665.
بمثابة)مقتطف)وبيان
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تشطيب عقد التسيير الحر
الحر) ايتسيير) عقد) على) تشطيب)
ديسمبر) (20 بتاريخ) بايرباط) املسجل)
 3B France ايشركة) بين) (2018
احميدة) ب7خريص) بايسيد) املمثلة)
اي7طنية) ايتعريف) يبطاقة) الحامل)
 AL BER وايشركة) (F805(99 رقم)
ب7عاصم) بايسيد) املمثلة) (EXPERTS
ايتعريف) يبطاقة) الحامل) لحيى)
بصفته) (A3904(0 رقم) اي7طنية)

املمثل)ايقان7ني)يلشركة.
عقد)ايتسيير)الحر)امل7قع)بايرباط)
على) (2018 ديسمبر) فاتح) بتاريخ)
املطعم)ايكائن)بشارع)بهت)عمارة)رقم)

28)أكدال)ايرباط.
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 SOCIETE SAHARIENNE DE

L’ENERGIE SOLAIRE
SARL AU

تعدلالت)قان7نية
االستثنائي) ايعام) الجمع) إثر) على)

 SOCIETE SAHARIENNE ملساهمي)

شركة) (DE L’ENERGIE SOLAIRE

ذات) املحدودة) املسؤويية) ذات)

رأسمايها) ايبايغ) اي7احد) املساهم)

مقرها) وايكائن) درهم) (100.000

شارع) (،1 اي7حدة) بحي) االجتماعي)

تقرر) ايعي7ن،) (35 رقم) الخ7ارزمي)

ماللي):

مجم7ع) حصة) (1000 تف7يت)

يفائدة) سعد) رغية) ايسيدة) حصص)

تالب) جعفر) 250)حصة) باري) كلث7م)

 250 الحافظي) لحضية) حصة) (250

حصة)وحسن)أشت7ك)250)حصة.

يلشركة) ايقان7ني) ايشكل) تغيير)

املحدودة) املسؤويية) ذات) شركة) من)

ملساهم)واحد)يشركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة.

يلشركة) ايتجاري) اينشاط) ت7سيع)

أبحاث) (: ايتايية) األنشطة) إلضافة)

واالستغالل،) االستكشاف) ايتعدلن،)

وت7زيع) بيع) واملعالجة) االستخراج)

واملعادن) الخامات) وتصدلر)

واملعادن) ايثمينة) واملعادن) األساسية)

املتعلقة) األنشطة) جميع) ايصناعية،)

بصناعة)ايتعدلن)إلخ..........

كتابة) يدى) ايقان7ني) اإللداع) تم)

ايضبط)باملحكمة)االبتدائية)بايعي7ن)

رقم) تحت) (2021 ل7ني7) (15 بتاريخ)

.2021/1851
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ALBATROS SERVICES
تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)بمساهم)واحد
تبعا)يلعقد)ايعرفي)بتاريخ)15)ل7ني7)

2021،)تم)وضع)ق7انين)ايشركة)ذات)

املميزات)ايتايية):

 ALBATROS (: ايتسمية)

.SERVICES

ذات) شركة) (: ايقان7ني) ايشكل)

املسؤويية)املحدودة)بمساهم)واحد.

استيراد) بيع) شراء،) (: امل7ض7ع)

أن7اع) جميع) وتس7يق) ت7زيع) تصدلر)

الخدمات)وجميع)أن7اع)املنتجات.

مختلف) ايغير) يفائدة) تنفيذ)

ايعمليات)ايل7جستية)وايت7زيع)لجميع)

اينقل،) )ايتخزين،) ايبضائع) أن7اع)

ايتسليم،) املناوية،) املخزون،) إدارة)

وما)إلى)ذيك)(.

والخاصة) ايعامة) املباني) نظافة)

ايعامة) واإلدارات) املؤسسات) وجميع)

أعمال) والخاصة،) ايعامة) وشبه)

ايتنظيف)ايصناعي.

أن7اع) جميع) وت7زيع) بيع) شراء،)

ايصغيرة) واألدوات) وامل7اد) املنتجات)

واينظافة) ايتظيف) في) املستخدمة)

وايبستنة)ومعالجة)املياه.

أعمال)ايتلميع)وايتطهير)ومكافحة)

الجردان،)معالجة)املبيدات)الحشرية.

واألماكن) املباني) وصيانة) تط7ير)

واملساحات) واملرافق) ايعامة)

الخضراء،)مقاول)ايبستنة)الخ.....

املقر)ايرئي�سي):)زنقة)ب7رسعيد)رقم)

8)شارع)مكة)ايعي7ن.

ايرأسمال):)حدد)في)مبلغ)100.000 

من) حصة) (1000 إلى) مقسمة) درهم)

بايكامل) ويملكها) درهم) (100 فئة)

ايسيد)املعطي)حناني.

ايسيد) طرف) من) تسير) (: اإلدارة)

املعطي)حناني.

بكتابة) تم) (: ايقان7ني) اإللداع)

ايضبط)باملحكمة)االبتدائية)بايعي7ن)

رقم) تحت) (2021 ل7ني7) (16 بتاريخ)

بايسجل) تسجيلها) وتم) (2021/1855

رقم) ايتحليليل) ايرقم) تحت) ايتجاري)

.3(083
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ZN.TRAVAUX
تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)بمساهم)واحد
8)ل7يي7) تبعا)يلعقد)ايعرفي)بتاريخ)
2020،)تم)وضع)ق7انين)ايشركة)ذات)

املميزات)ايتايية):
.ZN TRAVAUX(:(ايتسمية

ذات) شركة) (: ايقان7ني) ايشكل)
املسؤويية)املحدودة)بمساهم)واحد.

امل7ض7ع):)أشغال)ايبناء)وايهندسة)
املدنية)وجميع)املهن.

أشغال)ايتط7ير،)الحفر)وايصرف)
ايصحي،)ايطرق)وايشبكات)املختلفة.
أعمال)الخرسانة،)إنتاج)ايبل7كات)
امل7اد) وجميع) وايروافد) واألرصفة)

الخرسانية)األخرى.
تشغيل)محطات)خلط)الخرسانة،)

إنتاج)وتسليم)الخرسانة)الجاهزة.
صناعة)وتجارة)األسمنت.

تزويد) شبكات) وإنشاء) تصميم)
مياه)ايشرب))AEP()وشبكات)ايكهرباء)
.H.T(و(M.T(و(T،(B(وايهاتف)ايكهرباء
حفر)وتط7ير)وتجهيز)اآلبار)ونقاط)
ونجارة) وايسباكة) ايصباغة) املياه،)
اينجارة) وأعمال) واألملني7م) الخشب)

ايبالستيكية.
واملباني) واينجارة) ايلحام) أشغال)
وايتركيب) الخراطة) عمال) املعدنية)
امليكانيكية،) ايتصنيع) أعمال) وجميع)

إلخ.......
املقر)ايرئي�سي):)حي)ايسعادة)زنقة)

مراكش،)رقم)3)ايعي7ن.
ايرأسمال):)حدد)في)مبلغ)100.000 
من) حصة) (1000 إلى) مقسمة) درهم)
بايكامل) ويملكها) درهم) (100 فئة)

ايسيد)حميد)حناني.
ايسيد) طرف) من) تسير) (: اإلدارة)

حميد)حناني.
بكتابة) تم) (: ايقان7ني) اإللداع)
ايضبط)باملحكمة)االبتدائية)بايعي7ن)
بتاريخ)16)ل7ني7)2021)تحت)رقم)وتم)
تحت) ايتجاري) بايسجل) تسجيلها)

ايرقم)ايتحليليل)رقم.
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 TOP TRAVAUX ET

SOLUTIONS
 10 بتاريخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)

أكت7بر)2020)تم)تأسيس)شركة)ذات)

وحيد) بشريك) املحدودة) املسؤويية)

وايتي)تحمل)الخصائص)ايتايية):

 TOP TRAVAUX ET (: ايتسمية)

.SOLUTIONS

.SARL AU(:(ايصفة)ايقان7نية

أعمال) (: االجتماعي) ايهدف)

مختلفة.

استيراد)وتصدلر.

منعش)عقاري):)
رأسمال)ايشركة):)100.000)درهم)

فئة) من) حصة) (100 إلى) مقسمة)

1000)درهم)يلحصة)اي7احدة)م7زعة)

بين)ايشركاء)على)ايشكل)ايتالي):

ايسيد)عالل)ايسبيتي)100)حصة.

من) ابتداء) سنة) (99 (: املدة)

وضع) تاريخ) من) أي) اينهائي) ايتأسيس)

ايسجل)ايتجاري.

إلى) لنالر) فاتح) من) (: املايية) ايسنة)

31)ديسمبر)من)كل)سنة)ماعدا)ايسنة)

األولى)تبتدئ)من)تاريخ)ايتسجيل.

فال) شارع) (،48 (: االجتماعي) املقر)

ويد)عمير)ايشقة)1)أكدال)ايرباط.

املسير):)ايسيد)عالل)ايسبيتي.
(: ايتجاري) بايسجل) ايتقييد) رقم)

.152(9(
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DN PRODUCTIONS
بتاريخ عرفي) عقد)  بمقت�سى)

تأسيس)شركة) تم) (2020 أكت7بر) (10

بشريك) املحدودة) املسؤويية) ذات)

وحيد)وايتي)تحمل)الخصائص)ايتايية):

.DN PRODUCTIONS(:(ايتسمية

.SARL AU(:(ايصفة)ايقان7نية

األنشطة) (: االجتماعي) ايهدف)

ايسمعية)ايبصرية

أنشطة)ايتط7ير)ايف7ت7غرافي

تأييف) في)جميع)عمليات) املرافقة)

وتسجيل)األعمال)امل7سيقية.

رأسمال)ايشركة):)100.000)درهم)

فئة) من) حصة) (100 إلى) مقسمة)

1000)درهم)يلحصة)اي7احدة)م7زعة)

بين)ايشركاء)على)ايشكل)ايتالي):

ايسن7�سي) سمير) محمد) ايسيد)

100)حصة.

من) ابتداء) سنة) (99 (: املدة)

وضع) تاريخ) من) أي) اينهائي) ايتأسيس)

ايسجل)ايتجاري.

إلى) لنالر) فاتح) من) (: املايية) ايسنة)

31)ديسمبر)من)كل)سنة)ماعدا)ايسنة)

األولى)تبتدئ)من)تاريخ)ايتسجيل.

رقم) (1 سكت7ر) (: االجتماعي) املقر)

492)والد)مطع)تمارة.

سمير) محمد) ايسيد) (: املسير)

ايسن7�سي.

(: ايتجاري) بايسجل) ايتقييد) رقم)

.133125
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AMAL AL OMR شركة

SARL AU

شارع)20)رقم)8)مكرر)حي)بام)

بنس7دة)فاس

االستثنائي) ايعام) يلجمع) تبعا)

يشركة)AMAL AL OMR)ش.ذ.م.م.و.)

بشريك)وحيد)في)فاس)بتاريخ)20)ماي)

2021)أفرزت)ايقرارات)ايتايية):

بإدماج) ايشركة) رأسمال) رفع)

بمقدار) يلشركاء) الجاري) الحساب)

1.900.000)درهم)أي)زيادة)رأس)املال)

 2.000.000 إلى) درهم) (100.000 من)

درهم.

كتابة) يدى) ايقان7ني) اإللداع) تم)

بفاس) ايتجارية) باملحكمة) ايضبط)

ل7ني7) (15 بتاريخ) (288( رقم) تحت)

.2021

ايسجل)ايتجاري)رقم)46621.

46 P

CAFE BAB ALLAH AU
تجزئة)املنظر)الجميل)رقم)21)طريق)

راس)املاء)دائرة)زواغة)فاس

محضر)الجمع)ايعام)االستثنائي)

بتاريخ)18)ماي)2021

االستثنائي) ايعام) يلجمع) تبعا)

 CAFE BAB ALLAH يشركة)

فاس) في) وحيد) بشريك) ش.ذ.م.م.و.)

بتاريخ)18)ماي)2021)أفرزت)ايقرارات)

ايتايية):
بإدماج) ايشركة) رأسمال) رفع)

بمقدار) يلشركاء) الجاري) الحساب)

املال) رأس) زيادة) أي) درهم) (150.000

 250.000 إلى) درهم) (100.000 من)

درهم.

كتابة) يدى) ايقان7ني) اإللداع) تم)

بفاس) ايتجارية) باملحكمة) ايضبط)

ل7ني7) (15 بتاريخ) (28(6 رقم) تحت)

.2021

ايسجل)ايتجاري)رقم)51641.

47 P

 COMMUNICATION.COM

EXCELLENCE
SARL

RC : 152(63

ايصفة)ايقان7نية):)شركة)ذات)

مسؤويية)محدودة.

األسا�سي) ايقان7ن) بمقت�سى)
تقرر) (2021 ماي) (( بتاريخ) املؤرخ)

اسم) تحمل) شركة) تأسيس)

 C O M M U N I C AT I O N . C O M

مسؤويية) ذات) (EXCELLENCE

محدودة.

نشاطها) تمارس) ايشركة) (: ايهدف)

باملغرب):

في) واإلشراف) اإلدارة) مجلس) (-

املنظمات) يصالح) املختلفة) املجاالت)

واألفراد)وايتدريب)وايرصد)واإلرشاد.

تنمية) أنشطة) ايندوات،) تنظيم)

األحداث) وكذيك) املختلفة) املهارات)

وايتعليمية) وايعلمية) ايثقافية)

واإلشرافية،)بما)في)ذيك)عبر)ايرحالت.
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أشكايه) بكل) واإلعالن) االتصاالت)

نيابة)عن)ايشركة)أو)نيابة)عن)أطراف)

ثايثة)وعلى)أي)دعم.

استئجار)مقر)ايشركة.

املتعلقة) واي7ساطة) ايتمثيل)

بايغرض)االجتماعي.

أو)أعمال) إدارة)وتسيير)أي)شركة)

تتعلق)بايغرض)االجتماعي.

ايعمليات) جميع) عام) بشكل)

ايتجارية)وايصناعية)واملايية)واملنزيية)

وايعقارية،)ذات)ايصلة)بشكل)مباشر)

أو)غير)مباشر)باألشياء)املذك7رة)أعاله)

اإلنجاز) تشجع) أن) املحتمل) من) أو)

وايتنمية.

ايشركة) مقر) (: االجتماعي) املقر)

شارع) ((0 ايتالي) ايعن7ان) في) حدد)

اب7دلر،)أكدال)ايرباط.

املدة)ايقان7نية):)تأسست)ايشركة)

تاريخ) من) ابتداء) سنة) (99 ملدة)

ايتأسيس)اينهائي)يها.
رأسمال) (: االجتماعي) ايرأسمال)

ايشركة)حدد)في)مبلغ)100.000)درهم)

مائة) من) حصة) (1000 إلى) قسمت)

ويمثل) كليا) دفع) حصة) يكل) درهم)

مساهمة)أنجزت)نقدا)يفائدة)ايشركة)

من)طرف)ايشركاء)كما)للي):

 35.000 (: يعل7ج) محمد) ايسيد)

درهم.

(: ايسعيد) منتصرة) ايسيدة)

35.000)درهم.

 30.000 (: يعل7ج) سارة) األنسة)

درهم.

بايكامل) الحصص) هذه) تدفع)

وتخصص)كلها)يلشركة.

ايسيد) ايشركة) يسير) (: ايتسيير)
زنقة) (5 ب) ايقاطن) يعل7ج) محمد)

ايرباط) حسان) (2 شقة) مستغانم)

يبطاقة) والحامل) الجنسية) مغربي)

 GA12458 رقم) اي7طنية) ايتعريف)

ايقاطنة) ايسعيد) منتصرة) وايسيدة)
دل7ر) (10 شقة) وئام) ايسيام) زنقة) ب)

الجنسية) مغربية) ايرباط،) الجامع)

اي7طنية) ايتعريف) يبطاقة) والحاملة)
.QA49251(رقم

بايسجل) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ايتجارية) املحكمة) يدى) ايتجاري)
الجه7ي) املركز) طريق) عن) بايرباط)
(: رقم) تحت) بايرباط) يالستثمار)

.152(63
48 P

STE CANOPUS
SARL

بايرباط) حرر) عرفي) عقد) حسب)
بتاريخ))1)ماي)2021)تمت)املصادقة)
ذات) يلشركة) األسا�سي) ايقان7ن) على)

الخصائص)ايتايية):
(: االجتماعية) ايتسمية)

.CANOPUS
ذات) شركة) (: ايقان7ني) ايشكل)

مسؤويية)محدودة.
ايهدف)االجتماعي):)مقاول)عقاري.
رقم) ج) بل7ك) (: االجتماعي) املقر)
م) ي) ح) الح7مر) دل7ر) (3 ايطابق) (82

ايرباط.
درهم) (100.000 (: املال) رأس)
اجتماعية) حصة) (1000 إلى) م7زعة)
نقدا)وهي) 100)درهم)محررة) من)فئة)

م7زعة)كاآلتي):
(: الحق) عبد) ايرزاق) عبد) ايسيد)

500)حصة.
(: اكرودلد) ايرحيم) عبد) ايسيد)

500)حصة.
املدة):)99)سنة)بعد)ايتأسيس.

الحق) عبد) ايسادة) (: ايتسيير)
ايرحيم) عبد) واكرودلد) ايرزاق) عبد)
كمسيرلن)يلشركة)ملدة)غير)محدودة.
باملحكمة) (: ايقان7ني) اإللداع)
ايسجل) رقم) تحت) بايرباط) ايتجارية)

ايتجاري)1))152.
49 P

STE ML2P ADVISOR
SARL

بتمارة) حرر) عرفي) عقد) حسب)
بتاريخ))1)ماي)2021)تمت)املصادقة)
ذات) يلشركة) األسا�سي) ايقان7ن) على)

الخصائص)ايتايية):
 ML2P (: االجتماعية) ايتسمية)

.ADVISOR

ذات) شركة) (: ايقان7ني) ايشكل)

مسؤويية)محدودة.

االستشارات) (: االجتماعي) ايهدف)

اإلدارية.

5)فيال)رقم) :)رقم) املقر)االجتماعي)

23)رياض)تامسنا.

درهم) (100.000 (: املال) رأس)

اجتماعية) حصة) (1000 إلى) م7زعة)

نقدا)وهي) 100)درهم)محررة) من)فئة)

م7زعة)كاآلتي):

 800 (: به) بن) يطيفة) ايسيدة)

حصة.

ايسيد)عمر)ايريش):)200)حصة.

املدة):)99)سنة)بعد)ايتأسيس.

ايتسيير):)تعيين)ايسيد)عمر)ايريش)

مسير)يلشركة)ملدة)غير)محدودة.

باملحكمة) (: ايقان7ني) اإللداع)

ايسجل) رقم) تحت) بتمارة) االبتدائية)

ايتجاري):)133351.

50 P

فيتير ماركرز
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

رأسمايها)50.000)درهم

املنعقد) ايعام) الجمع) من) بقرار)

تأسيس) تم) (2021 ماي) (19 بتاريخ)

شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)تحمل)

الخصائص)ايتايية):

االسم)ايتجاري):)فيتير)ماركرز.

ذات) شركة) (: ايقان7ني) ايشكل)

مسؤويية)محدودة.

ايغرض)االجتماعي):)مركز)ايتك7ين)

وايترفيه)وايتربية.

رقم) أنفا) :)فضاء) االجتماعي) املقر)

ايطابق) املنص7ر) يعق7ب) شارع) (294

ايثاني)ايرقم)5)ايدار)ايبيضاء.

 50.000 (: االجتماعي) ايرأسمال)

درهم)م7زع)على)500)حصة)كل)حصة)

ب)100)درهم.

نفيسة) ايسيدة) (: ايرأسمال) ت7زيع)

االبراهيمي):)250)حصة.

ايسيد)ل7نس)دودو):)250)حصة.

تسيير)ايشركة):)تسير)ايشركة)من)
اإلبراهيمي) نفيسة) ايسيدة) طرف)
وايسيد)ل7نس)دودو)ملدة)غير)محدودة)
إمكانية) مع) ايصالحيات) جميع) مع)

تسيير)كل)طرف)على)حدة.
املدة):)99)سنة.

بايسجل) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ايتجارية) املحكمة) يدى) ايتجاري)
بايدار)ايبيضاء)بتاريخ)15)ل7ني7)2021 

تحت)عدد)82615).
51 P

ANSTA SERVICE
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة)

وايشريك)اي7حيد
رأسمايها):)100.000)درهم

املقر)االجتماعي):)59)شارع)ابن)سيناء)
ايشقة)11)أكدال،)ايرباط

تأسيس
بتاريخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) وضع) تم) (،2021 ماي) (26
املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)وايتي)تتميز)بما)للي):
ايتسمية):)شركة)أناسطا)سرفيس)
وايشريك) املحدودة) املسؤويية) ذات)

اي7حيد.
ايهدف):)مقاوية)ايصيانة.

وصيانة) ايتشجير) مقاوية)
الحدائق.

مقاوية)األشغال)املختلفة)وايبناء.
املدة):)حددت)في)99)سنة،)انطالقا)
ايسجل) في) ايتسجيل) تاريخ) من)

ايتجاري.
ابن) شارع) (59 (: االجتماعي) املقر)

سيناء)ايشقة)11)أكدال،)ايرباط.
في) حدد) (: االجتماعي) ايرأسمال)
إلى) مقسمة) درهم) (100.000 مبلغ)
 100 بثمن) اجتماعية) حصة) (1000
عبد) ايعل7ي) ايسيد) ح7زة) في) درهم)

ايكريم.
من) تبتدئ) (: االجتماعية) ايسنة)
كل) من) ديسمبر) (31 إلى) لنالر) فاتح)

سنة.
ايتسيير):)تسير)ايشركة)من)طرف)
غير) ملدة) ايكريم) عبد) ايعل7ي) ايسيد)

محدودة.
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ايربح) من) (%5 لقتطع) (: ايربح)

تك7ين) أجل) من) سنة) كل) في) ايصافي)

االحتياط)ايقان7ني.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

ل7ني7) (15 في) بايرباط) ايتجارية)

رقم) تحت) ايتجاري) بايسجل) (،2021

.152803

52 P

 AGRO BUSINESS

 CONSULTING &

DEVELOPPEMENT
SARL AU

ايرأسمال)االجتماعي):)100.000 

درهم

املقر)االجتماعي):)8)3)شارع)الحسن)

ايثاني)رقم)2)ايرباط

املؤرخ) ايعام) الجمع) بمقت�سى)

ايشريك) قرر) (،2021 مارس) (3 بتاريخ)

بيزنيس) أجرو) يشركة) اي7حيد)

ك7نسلتينج)&)دفل7بمنت)ش)م)م))ش)و)

 AGRO BUSINESS CONSULTING

 & DEVELOPPEMENT SARL AU

ما)للي):

اغالق)تصفية)شركة)أجرو)بيزنيس)

ك7نسلتينج)&)دفل7بمنت)ش)م)م))ش)و)

 AGRO BUSINESS CONSULTING

.& DEVELOPPEMENT SARL AU

تم)اإللداع)ايقان7ني)يدى)املحكمة)

ل7ني7) (16 بتاريخ) بايرباط) ايتجارية)

2021،)تحت)رقم)115499.

53 P

DOON CAR
SARL AU

ايراسمال)االجتماعي):)100.000 

درهم

املقر)االجتماعي):)تجزئة)24)هكتار)

قطاع)5)رقم)92،)تمارة

بمقت�سى)الجمع)ايعام)االستثنائي)
قرر) (،2021 ماي) (4 بتاريخ) املؤرخ)

ايشريك)اي7حيد)يشركة)دون)كار)ش)

م)م)ش)و)ما)للي):

االنسة) ايسابق) املسير) استقاية)
ج7اد) ايسيد) وتعيين) اينميلي) حليمة)
يلبطاقة) حامل) جدلد،) مسير) ب7تمير)
واملقيم) (AD216102 رقم) اي7طنية)
في)تجزئة)24)هكتار)قطاع)5)رقم)92،)

تمارة.
اينظام) من) (43 املادة) تعدلل)

األسا�سي.
بكتابة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ايقضائية) ايضابطة) يدى) ايضبط)
بتاريخ) بتمارة) االبتدائية) باملحكمة)

16)ل7ني7)2021،)تحت)رقم)5943.
54 P

STE ALPHA MAN POWER 1
SARL

 ANGLE RUES MOHAMED 14
 EL AMRAOUI ET SBOU N°8

RESIDENCE ADAM KIENITRA
ايعام) الجمع) محضر) بمقت�سى)
ايغير)ايعادي)بتاريخ)12)فبرالر)2021،)

تم)إقرار)ما)للي):
يشركة) االجتماعي) املقر) تح7يل)
ايفا)مان)ب7ار)1)من)ايعمارة)رقم)211 
هالل) والد) معم7رة) تجزئة) (6 ايشقة)
حسين)سال)الجدلدة)سال)إلى)رقم)14 
 8 رقم) وسب7) ايعمراوي) محمد) شارع)

إقامة)ادام)بايقنيطرة.
تم)اإللداع)ايقان7ني)يدى)املحكمة)
ل7ني7) (14 بتاريخ) بسال) االبتدائية)

2021،)تحت)رقم)36854.
55 P

LA FERME H
SARL AU

راسمايها):)100.000)درهم
مقرها)االجتماعي):)54)شارع)

تانسيفت)رقم)ايشقة)01)أكدال)-)
ايرباط

رقم)ايسجل)ايتجاري):)153023
مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
(،2021 ل7ني7) (8 بتاريخ) ايرباط) في)
مسؤويية) ذات) شركة) تأسيس) تم)
باملميزات) وحيد) يشريك) محدودة)

ايتايية):

 LA FERME H SARL (: ايتسمية)
.AU

ايهدف)االجتماعي):
ايزراعية) املشاريع) وإدارة) استثمار)
وت7زيع) وشراء) وايغذائية.انتاج)
املنتجات)ايزراعية)في)أس7اق)الجملة.
والخضروات) ايف7اكه) تصدلر)
واستيراد)جميع)املنتجات)ايغدائية.

املنتجات) وت7زيع) وشراء) انتاج)
ايزراعية)في)أس7اق)ايبيع)بالجملة.

ايشريك):)ايسيد)فؤاد)حراز)1000 
حصة)ايشريك)اي7حيد.

:)لقدر)رأس)مال) رأسمال)ايشركة)
ايشركة)بمبلغ)قيمته)100.000)درهم)
كل) قيمة) حصة) (1000 إلى) م7زعة)

واحد)100)درهم.

من) ابتداء) سنة) (99 (: املدة)
وضع) تاريخ) من) أي) اينهائي) ايتأسيس)

ايسجل)ايتجاري)بايرباط.
شارع) (54 (: االجتماعي) املقر)
أكدال،) (01 ايشقة) رقم) تانسيفت)

ايرباط.
طرف) من) تسير) ايشركة) (: اإلدارة)

ايسيدة)وصال)ايغرباوي.
املحكمة) في) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (21 بتاريخ) بايرباط) ايتجارية)

2021،)تحت)ايرقم)6133.
56 P

AMRANI CALL
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)

مقرها)االجتماعي):)رقم)26)ايشقة)3 
شارع)مر�سي)سلطان)ايدار)ايبيضاء
ايسجل)ايتجاري)415681)باملحكمة)

ايتجارية)بايدار)ايبيضاء
املؤرخ) ايعام) الجمع) بمقت�سى)
شركاء) قرر) (،2021 أبريل) (6 بتاريخ)

شركة)ايتعدلالت)ايتايية):
فسخ)ايشركة)ايسابق)ألوانه.

الحسني) ايعمراني) ايسيد) تعيين)
حمزة)كمصفي)يشركة.

 3 26)ايشقة) مقر)ايتصفية):)رقم)
شارع)مر�سى)سلطان)ايدار)ايبيضاء.

ايعمراني) ايسيد) املصفي) براءة)
الحسني)حمزة.

بكتابة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
بايدار) ايتجارية) باملحكمة) ايضبط)
بتاريخ) ((82136 رقم) تحت) ايبيضاء)

10)ل7ني7)2021.
57 P

UTC’INVEST
ايسجل)ايتجاري):)153021

في) مسجل) ت7ثيقي) عقد) بمقت�سى)
مدلنة)ايرباط)بتاريخ)22)أبريل)2021،)
قد)تم)تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة.
ايهدف)االجتماعي):منعش)عقاري.
املقر)االجتماعي):)15)شارع)األبطال)

شقة)رقم)04)أكدال)ايرباط.
من) ابتداء) سنة) (99 (: املدة)
وضع) تاريخ) من) أي) اينهائي) ايتأسيس)

ايسجل)ايتجاري.
 100.000 (: ايشركة) رأسمال)

درهم.
 (500 رض7ان) يبتراني) ايسيد)

حصة.
 2500 ل7سف) ايبازي) ايسيد)

حصة.
إلى) لنالر) فاتح) من) (: املايية) ايسنة)
31)ديسمبر)من)كل)سنة)ما)عدا)ايسنة)

األولى)تبتدئ)من)تاريخ)ايتسجيل.
املسير):)يبتراني)رض7ان.

رقم)ايتقييد)بايسجل)ايتجاري):)تم)
ايتجارية) باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع)
بتاريخ) (115614 رقم) تحت) بايرباط)

21)ل7ني7)2021.
58 P

STE LAGUNE WAREHOUSE
SARL

تأسيس)شركة
بتاريخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
21)ماي)2021،)تم)إنشاء)شركة)ذات)
بالخصائص) املحدودة) املسؤويية)

ايتايية):
 LAGUNE (: ايتسمية)

.WAREHOUSE
ايشركة) هدف) لتعلق) (: اينشاط)

باملغرب)وبالخارج)ب):
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املبرد،) وغير) املبرد) ايتخزين)

ايذاتي،) وايتخزين) وايتخزين،)

واستئجار) ايل7جستية،) والخدمات)

أن7اع) ايتخزين،)وتخزين)جميع) خاللا)

املنتجات)ايغذائية)أو)غير)ايغذائية)و/

أو)ايبضائع)غير)املحظ7رة.....

 408 ايرقم) (: االجتماعي) املقر)

 2 ايشقة) اي7الء) شارع) سمية) عمارة)

ايداخلة.

تاريخ) من) ابتداء) سنة) (99 (: املدة)

ايتأسيس.
رأس)املال):)حدد)في)مبلغ)100.000 

درهم)مقسم)إلى)1000)حصة)من)فئة)

100)درهم)يل7احدة.

ت7زيع)رأس)املال):)ايسيدة)منية)ابن)

الحاج)ايسلمي)500)حصة.

 500 تادرارتي) ل7سف) ايسيد)

حصة.

منية) ايسيدة) تعيين) تم) (: ايتسيير)

ابن)الحاج)ايسلمي)كمسيرة)يلشركة.

من) تبتدئ) (: االجتماعية) ايسنة)

فاتح)لنالر)وتنتهي)في)31)ديسمبر.

باملحكمة) تم) (: ايقان7ني) اإللداع)

بتاريخ) ايذهب) ب7اد) االبتدائية)

رقم) تحت) (،2021 16)ل7ني7)

.2021/105(

رقم) تحت) ايتجاري) وبايسجل)

.1860(

59 P

STE LAGUNE ENJOY
SARL

تأسيس)شركة
بتاريخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)

21)ماي)2021،)تم)إنشاء)شركة)ذات)

بالخصائص) املحدودة) املسؤويية)

ايتايية):

.LAGUNE ENJOY(:(ايتسمية

ايشركة) هدف) لتعلق) (: اينشاط)

باملغرب)وبالخارج)ب):

أنشطة)ايترفيه.....

املقر)االجتماعي):)ايرقم)408)عمارة)

سمية)شارع)اي7الء)ايشقة)2)ايداخلة.

تاريخ) من) ابتداء) سنة) (99 (: املدة)

ايتأسيس.
رأس)املال):)حدد)في)مبلغ)100.000 

درهم)مقسم)إلى)1000)حصة)من)فئة)

100)درهم)يل7احدة.

ت7زيع)رأس)املال):)ايسيدة)منية)ابن)

الحاج)ايسلمي)500)حصة.

 500 تادرارتي) ل7سف) ايسيد)

حصة.

منية) ايسيدة) تعيين) تم) (: ايتسيير)

ابن)الحاج)ايسلمي)كمسيرة)يلشركة.

من) تبتدئ) (: االجتماعية) ايسنة)

فاتح)لنالر)وتنتهي)في)31)ديسمبر.

باملحكمة) تم) (: ايقان7ني) اإللداع)

بتاريخ) ايذهب) ب7اد) االبتدائية)

رقم) تحت) (،2021 16)ل7ني7)

.2021/1056

رقم) تحت) ايتجاري) وبايسجل)

.18605

60 P

 STE DAKHLA ORO
SARL AU

تأسيس)شركة
بتاريخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)

20)ماي)2021،)تم)إنشاء)شركة)ذات)

بالخصائص) املحدودة) املسؤويية)

ايتايية):

 DAKHLA ORO (: ايتسمية)

.CONSEIL

ايشركة) هدف) لتعلق) (: اينشاط)

باملغرب)وبالخارج)ب):

وايدعم) املساعدة) نشاط)

يالستثمار) وامل7اكبة) واملساندة)

والخدمات)املختلفة.....
ايدشيرة) زنقة) (: االجتماعي) املقر)

ايرقم))2)حي)ايسالم)ايداخلة.

تاريخ) من) ابتداء) سنة) (99 (: املدة)

ايتأسيس.
رأس)املال):)حدد)في)مبلغ)100.000 

درهم)مقسم)إلى)1000)حصة)من)فئة)

100)درهم)يل7احدة.
بشرى) ايسيدة) (: املال) رأس) ت7زيع)

ب7حجر)100)حصة.

ايتسيير):)تم)تعيين)ايسيدة)بشرى)
ب7حجر)كمسيرة)يلشركة.

من) تبتدئ) (: االجتماعية) ايسنة)
فاتح)لنالر)وتنتهي)في)31)ديسمبر.

باملحكمة) تم) (: ايقان7ني) اإللداع)
بتاريخ) ايذهب) ب7اد) االبتدائية)
رقم) تحت) (،2021 16)ل7ني7)

.2021/1055
رقم) تحت) ايتجاري) وبايسجل)

.18603
61 P

STE IGHIZ
SARL AU

تأسيس)شركة
بتاريخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
شركة) إنشاء) تم) (،2021 فاتح)ل7ني7)
بشريك) املحدودة) املسؤويية) ذات)

وحيد)بالخصائص)ايتايية):
.IGHIZ(:(ايتسمية

ايشركة) هدف) لتعلق) (: اينشاط)
باملغرب)وبالخارج)ب):

واستيراد) وتجارة) وبيع) شراء)
وتصدلر)قطع)غيار)ايسيارات.....

 408 ايرقم) (: االجتماعي) املقر)
 2 ايشقة) اي7الء) شارع) سمية) عمارة)

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

ايتأسيس.
رأس)املال):)حدد)في)مبلغ)100.000 
درهم)مقسم)إلى)1000)حصة)من)فئة)

100)درهم)يل7احدة.
لاسين) ايسيد) (: املال) رأس) ت7زيع)

اغيز)1000)حصة.
لاسين) ايسيد) تم)تعيين) (: ايتسيير)

اغيز)كمسير)يلشركة.
من) تبتدئ) (: االجتماعية) ايسنة)

فاتح)لنالر)وتنتهي)في)31)ديسمبر.
باملحكمة) تم) (: ايقان7ني) اإللداع)
بتاريخ) ايذهب) ب7اد) االبتدائية)
رقم) تحت) (،2021 16)ل7ني7)

.2021/1058
رقم) تحت) ايتجاري) وبايسجل)

.18609
62 P

 NATALINA LOGISTIQUE

TRANSPORT
SARL

في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) وضع) تم) (،2021 ل7ني7) (2

مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

محدودة)ذات)امل7اصفات)ايتايية):

 NATALINA (: ايتسمية)

 LOGISTIQUE TRANSPORT

.SARL

ايهدف)االجتماعي):)نقل)امل7ظفين.

املقر)االجتماعي):)س/أو)شركة)أ&آ)
خدمات)رقم)1525)رقم)5)حي)ايسالم)

أكادلر.

سنة) (99 (: االجتماعية) املدة)

ايسجل) في) تاريخ)تسجيلها) ابتداء)من)

ايتجاري)عدا)إذا)تم)الحل)املسبق)أو)

ايتمدلد.

من) لتك7ن) (: االجتماعي) ايرأسمال)

100.000)درهم.

ايسيد) تعيين) تم) (: ايشركة) تسير)

خير)ايدلن)قياد.

سجل) في) ايتقييد) تم) (: ايتقييد)

2)ل7ني7) املحكمة)ايتجارية)بأكادلر)في)

2021،)تحت)رقم)100260.

ايسجل)ايتحليلي)رقم)935)4.

63 P

 STE GRAND TECHNIQUE

TRAVAUX
SARL AU

AU CAPITAL DE 100.000 DHS

 CITE ADMINSTRATIF

ELOUATIA TANTAN

بتاريخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)

شركة) تأسيس) تم) (،2021 14)أبريل)

باملميزات) محدودة) مسؤويية) ذات)

ايتايية):

 GRAND شركة) (: ايتسمية)

م) م) ش) (TECHNIQUE TRAVAUX

شريك)وحيد.
اإلداري) ايحي) (: االجتماعي) املقر)

اي7طية)طانطان.
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درهم) (100.000 (: ايراسمال)

فئة) من) حصة) (1000 على) مقسمة)

100)درهم.

ايهدف):)أشغال)ايبناء.

ايشركاء):)ايسيد)حفيظ)بال7سف.

املدة):)99)سنة.

حاييا) ايشركة) تسير) (: ايتسيير)

بال7سف) حفيظ) ايسيد) طرف) من)
اي7طنية) ايتعريف) ايبطاقة) رقم)
مزيزل) بقصر) ايساكن) (،UB81128

ايريش.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

ل7ني7) (14 بتاريخ) االبتدائية)بطانطان)

2021،)تحت)رقم)388.

ايسجل)ايتجاري):)5831.

64 P

B.K BUREAU
SARL AU

في) مسجل) عرفي) عقد) بمقت�سى)

بايرباط)قد)تم)وضع) (،2021 3)ل7ني7)

تحمل) يشركة) األسا�سي) ايقان7ن)

الخصائص)ايتايية):

.B K BUREAU SARL(:(ايتسمية

ذات) شركة) (: ايقان7نية) ايصفة)

املسؤويية)املحدودة)بشريك)وحيد.

أدوات) بيع) (: االجتماعي) ايهدف)

مكتبية.
رأسمال)ايشركة):)100.000)درهم)

فئة) من) حصة) (1000 إلى) مقسمة)

100)درهم)يلحصة)اي7احدة.

 500 بنبراهيم) ايفتاح) ايسيد)عبد)

حصة.

 500 كراكش7) حنان) ايسيدة)

حصة.

من) ابتداء) سنة) (99 (: املدة)

وضع) تاريخ) من) أي) اينهائي) ايتأسيس)

ايسجل)ايتجاري.

إلى) لنالر) فاتح) من) (: املايية) ايسنة)

31)ديسمبر)من)كل)سنة)ما)عدا)ايسنة)

األولى)تبتدئ)من)تاريخ)ايتسجيل.

 03 08)طابق) :)بل7ك)ج)رقم) املقر)

دل7ر)الحمر)يعق7ب)املنص7ر)ايرباط.

املسير):)ايسيدة)حنان)كراكش7.

(: ايتجاري) بايسجل) ايتقييد) رقم)

11585)باملحكمة)ايتجارية)بايرباط.

رقم)بايسجل)ايتجاري)153001.

65 P

FIDUCIAIRE ABDOU

شرطو برينفو

تف7يت)حصص
رأسمال)ايشركة):)100.000)درهم

ش)م)م

املقر)االجتماعي):)رقم)5)6)تجزئة)

سعيد)حجي)طريق)ايقنيطرة)سال

رقم)ايسجل)ايتجاري):)685)2

بمقت�سى)الجمع)ايعام)االستثنائي)

تمت) (،2021 لنالر) (8 في) املؤرخ)

ايسيد) تف7يت) على) املصادقة)

حصة) (500 ادريس) بنمسع7د)

حصة) (1000 أصل) من) اجتماعية)

وكذا) محمد) بنعالل) ايسيد) يفائدة)

تحيين)اينظام)األسا�سي)يلشركة.

يلشركة) ايقان7ني) ايشكل) وتغيير)

من)ش)م)م)إلى)ش)م)م))م)و.

66 P

STE MOHAY TRANS

SARL

السيري،) حي) (21 رقم) (18 زنقة)

خنيفرة

غير) اجتماع) محضر) بمقت�سى)

تم) (،2021 ل7ني7) (15 بتاريخ) عادي)

اتخاذ)ايقرار)ايتالي):

نقل) نشاط) إضافة) (: ايقرار)

ايبضائع)لحساب)ايغير.

اإللداع) تم) (: ايقان7ني) اإللداع)

ايقان7ني)يلشركة)يدى)كتابة)ايضبط)

بخنيفرة) االبتدائية) باملحكمة)

رقم) تحت) (،2021 ل7ني7) (16 بتاريخ)

.242/2021

ايسجل)ايتجاري)رقم)3689.

67 P

STE ECO NORD
SARL AU

تأسيس)شركة
في))))))) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
25)ماي)2021)تم)تأسيس))شركة)نات)
ايشريك) ونات) املحدودة) املسؤويية)
الخصائص) تحمل) ايتي) اي7حيد.)

ايتايية):
.STE ECO NORD(:(ايتسمية

ذات) :شركة) ايقان7نية) ايصفة)
ايشريك) وذات) املحدودة) املسؤويية)

اي7حيد.
ايهدف)االجتماعي:)

ايدراسة)ايتقنية)و)املراقبة.
رأس)املال)):)100.000)درهم.

املدة):))99)سنة.)
املدلنة) مكاتب) (: االجتماعي) املقر) (
أصيال) زنقة) امللكي) الجيش) شارع) (3
ايطابق)ايتاني)مكتب)رقم)22)فاس.)

بريشة)) ابراهيم) ( ايسيد) ايتسيير:)
 C((6051 اي7طنية) بطاقة) رقم)

كمسير)وحيد)يلشركة.
اإللداع) تم) (: ايقان7ني) اإللداع)
بفاس) ايتجارية) باملحكمة) ايقان7ني)
تحت)رقم))))))286))بتاريخ)15)ل7ني7)

.2021
ايسجل)ايتجاري)رقم):)6835.

68 P

STE BTP BN CHIHK
SARL AU

تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)بشريك)وحيد

على)إثر)ايعقد)ايعرفي)ايذي)وقعه)
تم) أسفله) يلشركة) اي7حيد) ايشريك)
وضع)ايق7انين)األساسية)يشركة)ذات)
وحيد،) بشريك) محدودة) مسؤويية)

وايتي)من)خصائصها):
 STE BTP (: االجتماعية) ايتسمية)

.BN CHIKH SARL AU
أو) مختلفة) اشغال) (: امل7ض7ع)
ايصالح)يلشرب،) املاء) ايبناء،)أشغال)
تثبيت)خي7ط)ايهاتف،)تثبيت)أسالك)

ايكهرباء.
إرومليل،) حي) (: االجتماعي) املقر)

ميديت.

املدة):)99)عاما.

ايرأسمال):)100.000)درهم)مك7نة)

درهم) (100 بقيمة) حصة) (1000 من)

يلحصة،)كلها)بيد)ايشريك)اي7حيد.

اي7حيد) ايشريك) تكلف) (: ايتسيير)

غير) ملدة) ايشركة) بتسيير) نفسه)

محددة.

ايسنة)املحاسبية):)من)فاتح)لنالر)

إلى)31)ديسمبر.

ايقان7ني) اإللداع) تم) (: اإللداع)

تحت) بميديت) االبتدائية) باملحكمة)
رقم))16)بتاريخ)فاتح)ل7ني7)2021.

ايسجل)ايتجاري)رقم)93)2.

69 P

STE HBA MAISON DU CAFE
SARL

تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة

ايذي) ايعرفي) ايعقد) إثر) على)

تم) أسفله،) ايشركة) شركاء) وقعه)

يشركة) األساسية) ايق7انين) وضع)

من) وايتي) محدودة،) مسؤويية) ذات)

خصائصها):

 STE HBA (: االجتماعية) ايتسمية)

.MAISON DU CAFE SARL

صانع) مقهى،) مستغل) (: امل7ض7ع)

قه7ة،)مستغل)مطعم.

املقر)االجتماعي):))1)تجزئة)ايقالد)

ادريس،)خنيفرة.

املدة):)99)عاما.

درهم،) (100.000 (: ايراسمال)

 100 بقيمة) 1000)حصة) من) مك7نة)

ايشكل) على) م7زعة) يلحصة) درهم)

ايتالي):

فاطمة)بلكيس)500)حصة.

نج7ى)بنميم7ن)250)حصة.

حمزة)بنميم7ن)250)حصة.

يلسيد) ايتسيير) أسند) (: ايتسيير)

إلى)غالة)صدور)قرار) بنميم7ن) حمزة)

شدلد)يلشركاء.

ايسنة)املحاسبية):)من)فاتح)لنالر)

غلى)31)ديسمبر.
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ايقان7ني) اإللداع) تم) (: اإللداع)

تحت) بخنيفرة) االبتدائية) باملحكمة)
ل7ني7) (15 بتاريخ) (،238/2021 رقم)

.2021

ايسجل)ايتجاري)رقم)3893.

70 P

JR SAKAN
SARL

رأسمايها):)100.000)درهم

املقر)االجتماعي):)ايرقم)4)زنقة)واد)
زيز)ايطابق)ايثايث)رقم)3،)شقة)رقم)

))أكدال،)ايرباط

في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)

ل7ني7) (4 في) 2021،)ومسجل) ماي) (25

2021،)قرر)شركاء)ايشركة)ما)للي):

اجتماعية) حصة) (250 تف7يت)

ايكريم) عبد) ايسيد) طرف) من) كهبة)

الجراري)يلسيدة)فاتحة)ايبخاري.

ايسيدة) من) كل) لصبح) وبايتالي)
الجراري) منير) وايسيد) ايبخاري) فاتح)

وايسيد)نبيل)الجراري)وايسيد)املهدي)

الجراري)شركاء)في)ايشركة.

الجدلد) ايتقسيم) ويصبح)

يراسمال)ايشركة)كما)للي):

 62.500 ايبخاري) فاتحة) ايسيدة)

حصة.

 12.500 الجراري) منير) ايسيد)

حصة.

 12.500 الجراري) نبيل) ايسيد)

حصة.

 12.500 الجراري) املهدي) ايسيد)

درهم.

املجم7ع):)100.000)درهم.

ايكريم) عبد) ايسيد) إستقاية)

ايتعريف) يبطاقة) الحامل) الجراري،)

مهمته) من) (A121134 رقم) اي7طنية)

في) ايبنكية) يلعمليات) ثاني) كمسير)

ايشركة)مع)االبراء.
الجراري) منير) ايسيد) تعيين)

اي7طنية) ايتعريف) يبطاقة) الحامل)
رقم)A652028)كمسير)ثاني)يلعمليات)

ايبنكية)في)ايشركة)ملدة)غير)محدودة

نبيل) ايسيد) لصبح) وبايتالي)

ايتعريف) يبطاقة) الحامل) الجراري)

املسير) (A420352 رقم) اي7طنية)

جميع) في) محدودة) غير) ملدة) يلشركة)

ايعمليات)اإلدارية.
ويصبح)ل)من)ايسيد)منير)الجراري)

اي7طنية) ايتعريف) يبطاقة) الحامل)
فاتحة) وايسيدة) (A652028 رقم)

ايتعريف) يبطاقة) الحاملة) ايبخاري)

املسيران) (A1210(( رقم) اي7طنية)

جميع) في) محدودة) غير) ملدة) يلشركة)

ايعمليات)ايبنكية.

بكتابة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

بايرباط) ايتجارية) باملحكمة) ايضبط)

رقم) تحت) (،2021 ل7ني7) (1( بتاريخ)

.115552

ايسجل)ايتجاري)رقم)144105.

71 P

STE FIDUMARA
SARL

AU CAPITAL DE 100.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : 3 AVENUE

 MOULAY ISMAIL APP NON

2EME ETAGE HASSAN-RABAT

تفويت حصص الرشكة
بتاريخ) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)

8)أكت7بر)2016)بايرباط)قرر)ايشركاء)

يشركة)FIDUMARA SARL)ما)للي):

امل7اققة)على)تح7يل)جميع)األسهم)

ايعالي) عبد) شكدالي) يلسيد) اململ7كة)
.A48((99(رقم)ايبطاقة)اي7طنية

ايسيد) يصالح) سهم) (500

اي7طنية) ايبطاقة) رقم) برحاوي)خليل)

.H699223

يلسيد) اينهائي) واالنسحاب)

شكدالي)عبد)ايعالي)من)ايشركة.

خليل) برحاوي) ايسيد) م7افقة)
(،H699223 اي7طنية) ايبطاقة) رقم)

بصفته)شريك)جدلد.

يلسيد) اينهائية) االستقاية)

ايبطاقة) رقم) ايعالي) عبد) ايشكدالي)

اي7طنية)A48((99،)كمسير)مشارك)

يلشركة.

تعدلل)ايقان7ن)األسا�سي)يلشركة.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

ل7ني7) (1( بتاريخ) بايرباط) ايتجارية)

2021،)تحت)رقم)115566.

72 P

OLDIVA
SARL AU

تأسيس)شركة
 6 بتاريخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)

ايشركةعلى) تأسيس) تم) (،2021 ماي)

اينح7)ايتالي):

.OLDIVA SARL AU(:(ايتسمية

بيع،) شراء،) (: االجتماعي) ايهدف)
وايده7ن) ايزي7ت) وتصنيع) تس7يق)

تصدلر) والحي7انية،) اينباتية)

واستيراد.

30)شقة) :)عمارة) املقر)االجتماعي)
ي7كيلي)حسان،) احمد) زنقة)م7الي) (8

ايرباط.

املدة):)99)سنة.
 100.000 (: االجتماعي) املال) رأس)

حصة) (1000 على) مقسمة) درهم)

100)درهم)مسجلة) مقدار)كل)حصة)

مسير) احمد) ب7ه) ايسيد) طرف) من)

يلشركة)ملدة)غير)محدودة.

احمد) ب7ه) ايسيد) يعبر) (: ايتسيير)

مسير))يلشركة)ملدة)غير)محدودة.

ايسنة)االجتماعية):)من)فاتح)لنالر)

وتنتهي)في)31)ديسمبر)من)كل)سنة.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

ل7ني7) (1( بتاريخ) بايرباط) ايتجارية)

بايسجل) ايتقييد) رقم) تحت) (،2021

ايتجاري)رقم)152849.

73 P

SARATIM SHOP
SARL

ايتصفية)اينهائية)يلشركة
بمقت�سى)الجمع)ايعام)االستثنائي)

ماي) (20 بتاريخ) بايرباط) املنعقد)

2021،)قرر)ايشركاء)ما)للي):

انتهاء)تصفية)ايشركة.

إنهائ)مهام)ايقائم)بايتصفية.

تحفظ) وبدون) تام) ابراء) منح)
يلمصفي)ط7ل)مدة)ايتصفية.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (21 بتاريخ) بايرباط) ايتجارية)

2021،)تحت)رقم)6109.
74 P

شركة فطيرة
ايشركة)املدنية)ايعقارية

رأسمايها):)3.500.000)درهم
تخفيض)راسمال)ايشركة

بمقت�سى)عقد)ت7ثيقيحرر)بمكتب)
بسال) م7ثق) ايقراري) ل7سف) األستاذ)
بتاريخ)فاتح)أبريل)2019،)قرر)الجمع)
ايعام)يلشركة)املدنية)ايعقارية)فطيرة)
مقرها) درهم،) (3.500.000 رأسمايها)
ايصناعي) ايحي) سال،) االجتماعي)
املطارات)رقم)80)املكتب)3)يعيالدة.

من) ايشركة) راسمال) تخفيض) تم)
3.500.000)درهم)إلى)100.000)درهم)

وذيك)عن)طريق)سحب)الحصص.
تبعا)يهذا)ايقرار)تم)تعدلل)ايقان7ن)

األسا�سي)يلشركة.
بايسجل) ايقان7ني) اإللداع) تم)
بسال) االبتدائية) باملحكمة) ايتجاري)
رقم) تحت) (،2021 ل7ني7) (1( بتاريخ)

.368(6
75 P

 ALTOVAL شركة 
)ش)م.م)ش.و

رأسمايها)100.000)درهم
مقرها)االجتماعي):)رقم)1)عمارة)25 

ضالة)ايرومي)اكدال)ايرباط)
بايرباط)) ( مؤرخ) محضر) بمقت�سى)
بتاريخ))29)دجنبر)2020)))يلجمع)ايعام)
 »ALTOVAL (« يشركة) ايعادي) ايغير)
ش.م)م.ش.و.)مقرها)االجتماعي)رقم)1 
عمارة)25)ضالة)ايرومي)اكدال)ايرباط
تم)اإلقرار)باألغلبية)على)ما)للي):))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

ت7سيع)نشاط)ايشركة)الى):
مكتب)ايدراسات.

تجارة.
االسا�سي) ايقان7ن) تحدلت)

يلشركة.
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يلشركة) االجتماعي) املقر) تح7يل)

ضالة) (25 عمارة) (1 رقم) شقة) من)

ايرومي)اكدال)ايرباط،)إلى)متجر)رقم)

 3 بل7ك) (3 ايريف) إقامة) (6 عمارة) (4

ايصخيرات)تمارة.

بكتابة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

ايتجارية)) املحكمة) يدى) ايضبط)

بتاريخ) (115591 رقم) تحت) بايرباط)

18)ل7ني7)2021.

76 P

STE AMORE E FINEZZA

SARL AU

في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)

تم) قد) بايرباط) (2021 21)ل7ني7)

الخصائص) تحمل) شركة) تأسيس)

ايتايية):

 STE AMORE E (: ايتسمية)

.FINEZZA SARL AU

ايصفة)ايقان7تية):)شركة)محدودة)

املسؤويية)ذات)شريك)وحيد.

ايتجارة) (: االجتماعي) ايهدف)

وايت7زيع.

درهم) (100.000 (: املال) رأس)

فئة) من) حصة) (1000 إلى) مقسمة)

100)درهم.

تاريخ) من) ابتداء) سنة) (99 (: املدة)

ايتأسيس.

إلى) لنالر) فاتح) من) (: املايية) ايسنة)

31)ديسمبر)من)كل)سنة.

30)شقة) :)عمارة) املقر)االجتماعي)

ي7كيلي،)حسان) احمد) زنقة)م7الي) (8

ايرباط.

ايتسيير):)تم)تعيين)ايسيد)املهدي)

ملدة) يلشركة) وحيد) كمسير) جزيري)

غير)محدودة.

تحت) ايتجاري) بايسجل) ايتقييد)

ل7ني7) (1( بتاريخ) (152869 ايرقم)

2021)باملحكمة)ايتجارية)بايرباط.

77 P

TCHICHE TRANSFERT 

ET TELECOM
SARL AU

تأسيس)شركة
بتاريخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)

ايقان7ن) وضع) تم) (،2021 ماي) (2(

مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

اي7حيد) ايشريك) وذات) محدودة)

وذيك)تحت)املعطيات)ايتايية):)))))

 TCHICHE (: ايتسمية)

 TRANSFERT ET TELECOM SARL

   . AU

غرض)ايشركة)داخل))املغرب):

تح7يل)األم7ال.

ألدوات) بايتقسيط) ايبيع)

ومستلزمات)ايه7اتف.

وسيط.

(،34 إقامة) سال،) اب7اب) (: املقر)

عمارة)60،)رقم)3،)يعيالدة،)سال.

املدة):)حددت)مدة)ايشركة)ب)99 

في) تسجيلها) تاريخ) من) ابتداءا) سنة)

ايسجل)ايتجاري.

)))رأسمال)ايشركة:

درهم)) (100.000 بمبلغ) حدد)

ب) حصة) (1000 إلى) مقسمة) درهم،)

100)درهم)يل7احدة،)مكتتبة،)محررة)

و)م7زعة)كايتالي):

 1000 ايتشيش) محمد) ايسيد)

حصة.

املجم7ع):)1000)حصة.

ايتسيير):)تسيير)وحيد)يلشركة)من)

طرف)ايسيد)محمد)ايتشيش)الحامل)

 Z359900 ( ( (: رقم) اي7طنية) يلبطاقة)

ملدة)غير)محدودة.

اإللداع) تم) ( (: ايقان7ني) اإللداع)

باملحكمة) ايشركة) ينظام) ايقان7ني)

بتاريخ) وذيك) بسال) اإلبتدائية)

14)ل7ني7)2021،)تحت)ايرقم)658.

)سجلت)ايشركة)بايسجل)ايتجاري)

تحت)رقم)33921.

78 P

STE CONSIEL 
EN COMPTABILITE 

ET JURIDIQUE
SARL AU

ايعادي) ايغير) ايعام) الجمع) قرر)
املنعقد)بتاريخ)19)أبريل)2021)يشركة)
 CONSIEL EN COMPTABILITE ET
رأسمايها) (،JURIDIQUE SARL AU

100.000)درهم.
مقرها)االجتماعي):)مجم7عة)ضحى)
الخير)إقامة)20)شقة)6)سال)الجدلدة)

سال،)ما)للي):
تح7يل)املقر)االجتماعي)يلشركة.

 CONSIEL EN ايشركة) قررت)
 COMPTABILITE ET JURIDIQUE
SARL AU،)تح7يل)مقرها)االجتماعي)
إلى)رقم)1620)قطاع)12)بل7ك)23)حي)

ايسالم)سال.
 CONSIEL EN ايشركة)
 COMPTABILITE ET JURIDIQUE
ايسيد) طرف) من) مسيرة) (SARL AU
محدودة) غير) ملدة) ب7غش7ش) سعيد)
رقم) اي7طنية) يلبطاقة) الحامل)

.A(((93(
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (14 بتاريخ) بسال) االبتدائية)

.D3685((2021،)بسال)تحت)رقم
79 P

CONSULTING FLAHTY
SARL AU

تأسيس)شركة
بتاريخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
24)ماي)2021)بايرباط)تقرر)تأسيس)
بشريك) املسؤويية) محدودة) شركة)

وحيد)بالخصائص)ايتايية):
ايتسمية)االجتماعية):)ك7نسيلتينغ)

فالحتي.
املقر)االجتماعي):))3)شارع)ادريس)
3)حسان) رقم) 06)طابق) األكبر)شقة)

ايرباط.
ايهدف)ايبناء)وأشغال)متن7عة.

تاريخ) من) ابتداء) سنة) (99 (: املدة)
إحداثها)ايفعلي.

من) تبتدئ) (: االجتماعية) ايسنة)
31)من)ديسمبر) فاتح)لنالر)وتنتهي)في)

من)كل)سنة.
في) حدد) (: االجتماعي) ايراسمال)
 1000 على) مقسم) درهم) (100.000

حصة)بقيمة)100)درهم.
من) مسيرة) ايشركة) (: ايتسيير)
طرف)ايسيد)عبد)ايرحيم)زروالي)ملدة)

غير)محدودة.
ايتجاري) بايسجل) ايتقييد) رقم)

.152863
تم)إلداع)ايطلب)باملحكة)ايتجارية)
(،2021 ل7ني7) (1( بتاريخ) بايرباط)

تحت)ايرقم)115541.
80 P

STE ELEGHIT
ش)م)م

تأسيس رشكة ذات مسؤولية محدودة
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بم7جب)
تأسيس) تم) (،2013 24)ل7ني7)
يها) محدودة) مسؤويية) ذات) شركة)

امل7اصفات)ايتايية):
.STE ELECHIT(:(ايتسمية

في) مقاوية) (: االجتماعي) ايهدف)
تركيب) مقاوية) املختلفة،) االشغال)

ايكهرباء.
املقر)االجتماعي):)رقم)4))حي)نب7ية)

تيفلت.
املدة):)99)سنة)من)تاريخ)ايتأسيس.

 100.000 في) حدد) (: ايراسمال)
حصة) (1000 إلى) مقسمة) درهم)
درهم) (100 فئة) من) اجتماعية)

يلحصة):
حصة) (900 مراد) غيتان) ايسيد)

اجتماعية.
100)حصة) محمد) سي7دا) ايسيد)

اجتماعية.
ايسيد) عين) (: ايشركة) تسيير)
جميع) مع) يلشركة) وكيل) مراد) غيتان)

ايصالحيات.
بكتابة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
االبتدائية) باملحكمة) ايضبط)

بالخميسات.
81 P
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STE ROUAYA TRANS
SARL AU

تأسيس)شركة
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بم7جب)
شركة) تأسيس) تم) (،2021 20ماي)
بشريك) محدودة) مسؤويية) ذات)

وحيد)في)امل7اصفات)ايتايية):
 STE ROUAYA (: ايتسمية)

.TRANS SARLAU
نقل) (: االجتماعي) ايهدف)

االشخاص)لحساب)ايغير.
املقر)االجتماعي):)شارع)بئر)انزران)

رقم)1)ايطابق)ايثاني)تيفلت.
املدة):)99)سنة)من)تاريخ)ايتأسيس.
ايرأسمال):)حدد)رأسمال)ايشركة)
في)100.000)درهم)مقسمة)إلى)1000 
درهم) (100 من) اجتماعية) حصة)

يلحصة)االجتماعية.
ايسيدة)رؤية)حافظ)1000)حصة)

اجتماعية.
ايسيدة) عينت) (: ايشركة) تسيير)
رؤية)حافظ)مسيرة)يلشركة)مع)جميع)

ايصالحيات.
بكتابة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
بتيفلت) االبتدائية) باملحكمة) ايضبط)
تحت)رقم))91)بتاريخ)9)ل7ني7)2021.
82 P

STE WAHIBA COSMETICS
SARL AU

ايرأسمال)االجتماعي):)10.000)درهم
بم7جب)عقد)عرفي)بتاريخ)21)ماي)
األسا�سي) ايقان7ن) وضع) تم) (2021
محدودة) مسؤويية) ذات) يشركة)

بشريك)وحيد)ما)للي):
 STE WAHIBA (: ايتسمية)

.COSMETICS SARL AU
مدة)قيام)ايشركة):)99)سنة)ابتداء)

من)تاريخ)تأسيسها)اينهائي.
محل) (: يشركة) االجتماعي) املقر)
دلار،)شارع) ايتجاري) املركز) (،21 رقم)

محمد)الخامس،)سال.
(: يلشركة) االجتماعي) ايرأسمال)
10.000)درهم)مقسم)إلى)100)حصة)
 100 حصة) كل) مقدار) اجتماعية)

درهم.

ايتسيير):)تسير)ايشركة)من)طرف)
ايسيدة)وهيبة)زكرياء.

ايشركة) غرض) لكمن) (: ايغرض)
فيما)للي):

بجميع) ايتجميل) م7اد) وشراء) بيع)
أن7اعه)بالجملة)أو)ايتقسيط.

اي7ساطة)واملعامالت)ايتجارية.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (1( بتاريخ) بسال) االبتدائية)
ايتجاري) ايسجل) رقم) تحت) (،2021

.3393(
83 P

 STE BEAUTY CHIC
BUSINESS

 59-AVENUE IBN SINA APPT 11
AGDAL RABAT

تأسيس
في) حرر) عرفي) عقد) بمقت�سى)
(،2021 أبريل) (10 بتاريخ) ايرباط)
املسؤويية) ذات) شركة) تأسيس) تم)
تحمل) وايتي) وحيد) بشريك) املحدودة)

الخصائص)ايتايية):
 BEAUTY CHIC (: ايتسمية)

.BUSINESS
ذات) شركة) (: ايقان7نية) ايصفة)
ايشريك) ذات) املحدودة) املسؤويية)

اي7حيد.
امل7اد) تجارة) (: االجتماعية) ايهدف)

ايصيدالنية)وشبه)ايطبية.
رأسمال)ايشركة):)100.000)درهم)
مقسم)إلى)1000)حصة)اجتماعية)ب)

100)درهم)يلحصة)اي7احدة.
من) ابتداء) سنة) (99 (: املدة)

ايتأسيس)اينهائي.
لنالر) فاتح) من) (: املايية) ايسنة)
ما) سنة) كل) من) ديسمبر) (31 إلى)
تاريخ) من) تبتدئ) األولى) ايسنة) عدا)

ايتسجيل)بايسجل)ايتجاري,
شارع) (59 رقم) (: االجتماعي) املقر)
ابن)سينا،)ايشقة)11)أكدال)ايرباط.
بإدارةايشركة) تتكلف) (: اإلدارة)
اي7حيدة) ايشريكة) غير)محدودة) ملدة)
الحاملة) سارة) ملص7ري) ايسيدة)
رقم) يلتعريف) اي7طنية) يلبطاقة)

.AD151(28

تسجيل) تم) (: ايقان7ني) اإللداع)

بكتابة) ايتجاري) ايسجل) في) ايشركة)

ايتجارية) املحكمة) يدى) ايضبط)

تحت) (،2021 ل7ني7) (4 ل7م) بايرباط)
رقم)152445.

84 P

RED HOUSE CONFECTION
SARL

بتاريخ) املمضية) يلعق7د) طبقا)
ايقان7ن) تحرير) تم) (2021 ماي) (3

الخصائص) ذات) يلشركة) األسا�سي)

ايتايية)واملسجلة)بتاريخ)4)ماي)2021.

ذات) شركة) (: ايقان7نية) ايصفة)

املسؤويية)املحدودة.

ايهدف)االجتماعي):)الخياطة.

درهم) (100.000 (: ايرأسمال)

فئة) من) حصة) (1000 إلى) مقسمة)

100)درهم)يلحصة.

املدة):)99)سنة)من)فاتح)لنالر)إلى)

31)ديسمبر)من)كل)سنة)ما)عدا)ايسنة)

األولى)تبتدئ)من)تاريخ)ايتسجيل.

شارع) (29 (: االجتماعي) املقر)

ب7قنادل)حي)ايشيح)املفضل)تابريكت)

سال.

خايد) نزيه،) احمد) (: ايتسيير)

م7يطار.

كتابة) يدى) ايقان7ني) اإللداع) تم)

ايضبط)باملحكمة)االبتدائية)بسال.
ايتجاري) بايسجل) ايتقييد) رقم)

.33915

85 P

رشكة دونيس
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة

 113-BD FELIX HOUPHET

BOIGNY CASABLANCA

االستثنائي) ايعام) الجمع) إثر) على)

ايفسخ) تقرر) (،2021 ماي) (26 بتاريخ)

شركة) »دونيس«) يلشركة) املبكر)

في)شخص) املحدودة) املسؤويية) ذات)

ممثلها)ايقان7ني)مقرها):

 113-BD FELIX HOUPHET

:BOIGNY CASABLANCA

حمراوي) ايسيد) املصفي) تعيين)

ميل7دي)وتحدلد)مكان)ايتصفية)بمقر)

ايشركة.

بايدار) تم) (: ايقان7ني) اإللداع)

بتاريخ) ((8332( رقم) تحت) ايبيضاء)

18)ل7ني7)2021.

86 P

PESHEVARTRAV
SARL AU

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

13)فبرالر)2021)بايرباط،)تم)تأسيس)

 PESHEVARTRAV SARL شركة)

AU،)ذات)املميزات)ايتايية):

 PESHEVARTRAV (: ايتسمية)

.SARL AU

املقر)االجتماعي):)إقامة)ايياسمين)
عمارة)6)رقم)23)أ)حي)ايسالم،)سال.

ايراسمال):)100.000)درهم.

.Négociant(:(ايهدف

 Gérant Unique (: ايشركاء)

ايشاوي)منير.

ايسنة)املايية):)2021.

ايتسيير):)ايشاوي)منير.

ايسجل)ايتجاري):)146969.

87 P

LOOK CAFE 
SARL AU

شركة)ذات)مسؤويية)محدودة

سجل)تجاري)رقم):)33939)سال

تأسيس
املؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)

 2021 ل7ني7) (8 بتاريخ) ايرباط) في)

مسؤويية) ذات) شركة) تأسيس) تم)

اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

بالخاصيات)ايتايية):

 LOOK CAFE SARL (: ايتسمية)

.AU

امل7ض7ع):

مقهى)ومطعم.

ل7م) من) ابتداء) سنة) (99 (: املدة)

تسجيلها)بايسجل)ايتجاري.
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رقم) ايبحر) ج7هرة) إقامة) (: املقر)

ب7قنادل) (10 ايطابق)األر�سي)رقم) (36

سال.

ايشركاء):)ايسيدة)دييلة)ك7ية)200 

حصة.

 20.000 في) محدود) (: املال) رأس)

درهم.

ايتسيير):)ايسيدة)دييلة)ك7ية.

بايسجل) ايقان7ني) اإللداع) تم)

بسال) اإلبتدائية) يلمحكمة) ايتجاري)

رقم) تحت) (2021 ل7ني7) (1( بتاريخ)

.66(

88 P

STE. MA MOBILIA
SARL

ايرأسمال):)100.000.00)درهم

تأسيس)شركة)ذات)املسؤوية)
املحدودة

بتاريخ) بسال) عرفي) عقد) بمقت�سى)

ايقان7ن) وضع) تم) (،2021 ماي) (28

املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)ذات)الخصائص)ايتايية):

.MA MOBILIA(:(ايتسمية

وتأثيت) تزيين) (: اإلجتماعي) ايهدف)

املنازل.

تجارة)عامة.

استيراد)وتصدلر.

شارع) (24 رقم) (: اإلجتماعي) املقر)

ايرشاد) حي) محمد) سيدي) األمير)

ايقرية)سال.

99)سنة)بتداء) (: املدة)اإلجتماعية)

من)تاريخ)تأسيسها.

حدد) (: اإلجتماعي) ايرأسمال)

رأسمال)ايشركة)في)مبلغ)100.000.00 

درهم)م7زع)على)1000)حصة)من)فئة)

100)درهم)يلحصة)وزعت)كما)للي):

ايسيدة)دنيا)املخاتري)500)حصة.

 500 املخاتري) مريم) (: ايسيدة)

حصة.

ايسنة)اإلجتماعية):)تبدأ)من)فاتح)

لنالر)إلى)31)ديسمبر)من)كل)سنة.

ايسيدتين) تعيين) تم) (: ايتسيير)

املخاتري) ومريم) املخاتري) دنيا)

كمسيرتين)يلشركة)ملدة)غير)محدودة،)

وكم7قعتين)على)اي7ثائق)ايبنكية.

تم)إلداع)ايسجل)ايتجاري)بمكتب)

بسال) اإلبتدائية) باملحكمة) ايضبط)

رقم) تحت) (2021 ل7ني7) (10 بتاريخ)

.33905

89 P

ائتمانية)ايقدس

10)زنقة)بكين)شقة)رقم)3)املحيط)ايرباط

ايهاتف)/)ايفاكس)06221))053

خياطي ديليس
شركة)محدودة)املسؤويية

قطاع)10)محل)رقم)6)زنقة)ايث7ث)

حي)ايرياض)ايرباط

 25 بتاريخ) عرفي) عقد) ( بمقت�سى)

األسا�سي) ايقان7ن) وضع) (2021 ماي)

بشريك) املسؤويية) محدودة) يشركة)

وحيد)تحمل)الخصائص)ايتايية):

ايتسمية):)خياطي)دلليس.

ايصفة)ايقان7نية):)شركة)محدودة)

املسؤويية.

ايهدف)اإلجتماعي):)

مقهى.

مخبزة.

درهم) (100000.00 (: ايرأسمال)

مقسمة)إلى)1000)سهم)من)100)يكل)

منهما.

املدة):)99)سنة)من)تاريخ)تأسيسها.

10)محل) :)قطاع) املقر)اإلجتماعي)

رقم)6)زنقة)ايث7ث)حي)ايرياض)ايرباط.

من) ايشركة) تدار) س7ف) (: اإلدارة)

قبل)ايسيد)ن7فل)الحسيني)الخياطي.

بكتابة) (: ايقان7ني) اإللداع) تم)

ايتجارية) املحكمة) يدى) ايضبط)

بايرباط)بتاريخ)16)ل7ني7)2021)تحت)

5999)وايسجل) ايترتيبي) ايسجل) رقم)

ايتحليلي)رقم)152811.
إمضاء):

90 P

ائتمانية)ايقدس
10)زنقة)بكين)شقة)رقم)3)املحيط)ايرباط

ايهاتف)/)ايفاكس)06221))053

رفاييل كنستركسيو
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)

بشريك)وحيد
حي)ايعبادي)أبريكة)رقم)100)ايطابق)

3)تمارة
تعدلالت)قان7نية)يلشركة

ايعام) الجمع) محضر) بم7جب)
ل7ني7) (8 بتاريخ) املنعقد) اإلستثنائي)

2021)تقرر)ما)للي):
إضافة)نشاط)إلى)ايشركة):

مقهى.
مطعم.

قان7ن) من) (3 ايبند) تغيير) مع)
ايشركة.

تعدلل)ايقان7ن)األسا�سي)يلشركة.
بكتابة) (: ايقان7ني) اإللداع) تم)
ايتجارية) املحكمة) يدى) ايضبط)
بايرباط)بتاريخ)16)ل7ني7)2021)تحت)
4998)وايسجل) ايترتيبي) ايسجل) رقم)

ايتجاري)رقم)89609.
إمضاء):

91 P

MARBAH ACCONTING
S.A.R.L

SOCIETE AIOX-LABS
S.A.R.L

رأسمايها):)100.000.00)درهم
اإلستثنائي) ايعام) الجمع) قرر)
 2021 أبريل) (5 بتاريخ) واملنعقد)

ايتغييرات)ايتايية):
الحسين) ايسيد) حصص) ( إحاية)
حصة) إلى) سهم) (40 ايبايغة) ب7يخف)

ايسيد)محمد)سليمان)االحرش.
بن) عماد) ايسيد) حصص) ( إحاية)
حصة) إلى) سهم) (30 ايبايغة) ايعالم)

ايسيد)محمد)سليمان)االحرش.
ل7سف) ايسيد) حصص) ( إحاية)
حصة) إلى) سهم) (30 ايبايغة) ب7يخف)

ايسيد)محمد)سليمان)االحرش.
يلشركة) (: ايقان7ني) اإللداع) وتم)
 1( بتاريخ) بايرباط) ايتجارية) بايسجل)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)115565.
92 P

 AFRICA RETAILشركة

MARKET
مجه7ية)اإلسم

رأسمايها):9.000.000.00)درهم

مقرها)اإلجتماعي):)38،)شارع)عين)

افران)تجزئة)ايعلمية)سيدي)م7من)

ايدارايبيضاء

ايسجل)ايتجاري):)419911

 29 بتاريخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)

 5.000 تف7يت) تم) (،2021 مارس)

(،MAROPAC سهم)من)طرف)شركة)

يفائدة)شركة)OUZLAK)ش.م.م.م.و.

 30 بتاريخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)

مارس)2021،)تم)تف7يت)5.000)سهم)

من)طرف)شركة)MAROPAC)يفائدة)

 INTERFACE CONSEIL EN شركة)

INVESTISSEMENT)ش.م.م.

باملحكمة) (: ايقان7ني) اإللداع) تم)

 16 بتاريخ) بايدارايبيضاء) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)عدد)81)82).
يلنشر)واإللداع

دل7ان)األستاذة)احسان)بنس7دة

93 P

VIVIUM CONSULTING
ايشركة) عن) ايصادر) يلقرار) وفقا)

املسماة) املحدودة) املسؤويية) ذات)

مقرها) ايكائن) ك7نس7يتينك) فيفي7ن)

امللكي) الجيش) شارع) (10 بايبيضاء)
ايتجاري) ايسجل) (601 رقم) مكتب)

عدد)9931)1.

املعين) اي7حيد) ايشريك) تعيين) تم)

من) (40 يلمادة) وفقا) ويقبله) كمصفي)

اينظام)األسا�سي.

ايعنثري،) الجياللي) ايسيد)

شارع) (19 في) الجنسية،مقيم) مغربي)

ايقطاع) سابقا() )ييت7انيا) ايعت7دري)

)1،)حي)رياض)ايرباط،)حامل)رقم)ب.)

14(325

أوسع) يه) سيك7ن) وايذي)

ايصالحيات)يتحقيق)األص7ل)وإطفاء)

الخص7م.

ايشركة) حل) بشأن) قرار) اتخاذ)

املبكر)اعتبارا)من)5)ماي)2021 .
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تعيين)مقر)ايتصفية)بايبيضاء)10 
شارع)الجيش)امللكي)مكتب)رقم)601.
يدى) صدر) (: ايقان7ني) اإللداع)
بتاريخ) بايبيضاء) ايتجارية) املحكمة)
رقم) بم7جب) (2021 أغسطس) (6

.(81(24
94 P

 BEST ITEM
S.A.R.L

ايصادر) املحضر) I-بمقت�سى)
 BEST يشركة) ل7يي20207) (8 بتاريخ)
املسؤويية) محدودة) شركة) (ITEM
لقدر) رأسمال) ذات) وحيد) بشريك)
وايكائن) درهم,) ( (500.000.00 ب)
رمضان) (15 بقسارية) مقرها)
وستراسب7غ) كانيزارس) زاوية) رقم33)
ايسجل) في) واملسجلة) ( ايدارايبيضاء)
رقم) تحت) بايدارايبيضاء) ايتجاري)
541)23قرر)ايشريك)اي7حيد))ما)للي:)
   BEST ITEM(الحل)املسبق)يشركة
وضعية) ( في) وجعلها) (S.A.R.L  AU

تصفية)حسابات.
أمل)) عم7ر) ايسيدة) تعيين)
جنات) تجزئة) اينسيم) بحي) وايقاطنة)
كمصفية) كازا) (10 رقم) ايبيضا)

لحسابات)ايشركة).
حسابات) تصفية) مقر) تحدلد)
رقم) رمضان) (15 بقسارية) ايشركة)
وستراسب7غ) كانيزارس) زاوية) (33

ايدارايبيضاء.))
-II)ثم))اإللداع)ايقان7ني))باملحكمة)
 15 بتاريخ) بايدارايبيضاء) ايتجارية)

ل7ني20217)))تحت)رقم))2215.
95 P

BATHA GYM
 SOCIETE A RESPONSABILITE

 LIMITEE
AU CAPITAL DE  : 100.000 DHS

32ICHRAK BOUFEKRANE
 MEKNES 
تأسیس))شركة

تم)إنجاز)ايقان7ن)األسا�سي)بتاريخ)
يتأسيس) بمكناس) مارس2021) (5
املحددة) املسؤويية) ذات) شركة)

بامل7اصفات)ايتايية):

 BATHA GYM((ايتسمية:)شركة(-
    .SARL

-)اينشاط:
)نادي)ريا�سي.

إشراق) (32 ايرئي�سي:) -املقر)
ب7فكران))مكناس.

-)رأسمال)ايشركة):)حدد)رأسمال)
ايشركة)في)مبلغ)100.000,00)درهم،)
م7زعة)ب)1000)سهم)،100,00)درهم)
املساهمين) على) م7زعة) سهم) يكل)

بايشكل)ايتالي):
   50.000,00 زكرياء) ايبطحاوي)

درهم)ما)يعادل)500)سهم.
  25.000,00 سفيان) ايبطحاوي)

درهم)ما)يعادل)250)سهم.
  25.000,00 عثمان) ايبطحاوي)

درهم)ما)يعادل)250)سهم.
-)املدة:)حددت)املدة)في)99)سنة.

-)ايتسيير:)يسير)ويدلر)ايشركة)كل)
من))ايسيد)ايبطحاوي)زكرياء.)

بايسجل) ايشركة) تسجيل) تم)
رقم) تحت) مكناس) ملدلنة) ايتجاري)

.  533((
96 P

 C.H.COM
SARL

 SOCIETE DE TENUE ET SURVEILLANCE
EN COMPTABILITE DES ENTREPRISES

 RUE22 N°29 QN. SIDI KACEM
TEL : 05.3(359.41.63

IF : 03(4018(
TP : 21602620

RC : 24(01
CNSS : 622(202

 STE. C.T ET SRVICES
NOUIRAT

شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة
وعن7ان)مقرها)إلجتماعي):)حي)املجد)
رقم)26)حد)ك7رت)سيدي)قاسم
تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)):)

643
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (2
املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية):

ذات) ايشركة) (: ايشركة) شكل)
املسؤويية)املحدودة.

عند) متب7عة) (: ايشركة) تسمية)
 STE. تسميتها) بمختصر) ايإلقتضاء)

.C.T ET SRVICE NOUIRAT
غرض)ايشركة))بإلجاز):
)إنشاء)مركب)سياحي.

عن7ان)املقر)اإلجتماعي):حي)املجد)
رقم)26)حد)ك7رت)سيدي)قاسم.

أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)
ايشركة)99)سنة.

(: ايشركة) رأسمال) مبلغ)
100.000.00)درهم)مقسم)كايتالي):

 200.00 سعيد) دحاني) ايسيد)
درهم) (1000.00 بقيمة) حصة)

يلحصة.
 200.00 عزيز) ايعنالة) ايسيد)

حصة)بقيمة)1000.00)درهم.
 200.00 ال7ب) ايعنالة) ايسيد)

حصة)بقيمة)1000.00)يلحصة.
خدلجة) ايكرون) احمر) ايسيدة)
 1000.00 بقيمة) حصة) (400.00

يلحصة.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء)

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
)ا() عن7انه) سعيد) دحاني) ايسيد)
حي)ج7هرة)رقم)1013 16000)سيدي)

قاسم.
)ا() عن7انه) عزيز) ايعنالة) ايسيد)
دوار)الحبارة)بلدلة)حد)ك7رت)16050 

حد)ك7رت.
)ا() عن7انه) ال7ب) ايعنالة) ايسيد)
دوار)الحبارة)بلدلة)حد)ك7رت)16050 

حد)ك7رت.
خدلجة) ايكرون) احمر) ايسيدة)
 16000  234 رقم) فيال) )ا() عن7انها)

سيدي)قاسم.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء)

وم7اطن)مسيري)ايشركة):
)ا() عن7انه) سعيد) دحاني) ايسيد)
حي)ج7هرة)رقم)1013)سيدي)قاسم.
باملحكمة) (: ايقان7ني) اإللداع) تم)
بايقصيري) بمشرع) اإلبتدائية)
رقم) تحت) (2021 ل7ني7) (15 بتاريخ)

.2021/288
97 P

 STE  VIGORVIT MAROC
SALR AU

 2 في) بمقت�سى)عقد)عرفي)مسجل)
 VIGORVIT شركة) بمقر) ماي2021)
املسؤويية) ذات) شركة) (،MAROC
املحدودة)من)شريك)واحد،)رأس)مايها)
10.000.00)درهم،)مقرها)االجتماعي:)
رقم) أوكيمدن) شارع) حي)سعيد)حجي)

1418)سال)تقرر)ما)للي):
املصفي،) تقرير) امل7افقة)على) بعد)

تقرر)إنهاء)عملية)ايتصفية.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ماي2021  (2 بتاريخ) بسال) االبتدائية)
ايتجاري) ايسجل) (،36883 تحت)رقم)

رقم))2448.
98 P

STRATEVIC
SARL

شركة)محدودة)املسؤويية
بمقت�سى) ايشركة) تأسيس) تم)
عقد)عرفي)مسجل)بتاريخ)20)سبتمبر)
مسؤويية) ذات) مؤسسة) وهي) (1996
محدودة)تتميز)الخصائص)ايتايية):
.STRATEVIC SARL(:(ايتسمية

 250.000 (: اإلجتماعي) ايرأسمال)
درهم.

عن7ان)ايشركة):)زنقة)واد)زيز)رقم)
16)أكدال)ايرباط.

ايهدف):)
اآلآلت) جميع) وتركيب) إصالح)

اإليكترونية.
املسير):)ايبردع)ابراهيم.

ايضريبة)املهنية):)023)3)25.
ايسجل)ايتجاري):))04)4.
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R-M OUNI
SARL AU

شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ش.و
رأسمايها):)100.000.00)درهم
املقر)اإلجتماعي):)دوار)ايكرينات)

اي7اد)زيرارة)سيدي)قاسم
طبقا)يعقد)خاص)بتاريخ)20)ابريل)
2021)تم)تأسيس)شركة)ش.م.م.ش.و)

ذات)ايصفات)ايتايية):
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اسم) تحمل) ايشركة) (: ايتسمية)
.R-M OUNI SARL AU

ايشركة)تهتم)ب):
أشغال)محتلفة)أو)ايبناء.

مفاوض.
ايكرينات) دوار) (: اإلجتماعي) املقر)

اي7اد)زيرارة)سيدي)قاسم.
في) حدد) يقد) (: ايرأسمال)
على) مقسم) درهم) (100.000.00
كل) ثمن) إجتماعية) حصة) (1000

واحدة)100.00)درهم.
يلسيد) مخ7ل) ايتسيير) (: ايتسيير)

ايرحم7ني)محمد.
تخصم) ايصافي) ايربح) من) (: ايربح)

%5)يإلحتياطات)ايقان7نية.
اإللداع)ايقان7ني):)يقد)تم)باملحكمة)
 21 ل7م) قاسم) بسيدي) اإلبتدائية)
326/21رقم) رقم) تحت) (2021 ل7ني7)

ايسجل)ايتجاري)28893.
من)أجل)اينسخ)وايبيان

100 P

SUPERETTE HAD KOURT
SARL AU

شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ش.و
رأسمايها):)100.000.00)درهم

املقر)اإلجتماعي):)ايرقم)2)حي)املجد)
جماعة)حد)ك7رت)سيدي)قاسم

9)ل7ني7) بتاريخ) طبقا)يعقد)خاص)
2021)تم)تأسيس)شركة)ش.م.م.ش.و)

ذات)ايصفات)ايتايية):
اسم) تحمل) ايشركة) (: ايتسمية)
 SUPERETTE HAD KOURT  SARL

.AU
ايشركة)تهتم)ب):
ايتغدلة)ايعامة.

مفاوض.
حي) (2 ايرقم) (: اإلجتماعي) املقر)
سيدي) ك7رت) حد) جماعة) املجد)

قاسم.
في) حدد) يقد) (: ايرأسمال)
على) مقسم) درهم) (100.000.00
كل) ثمن) إجتماعية) حصة) (1000

واحدة)100.00)درهم.
يلسيد) مخ7ل) ايتسيير) (: ايتسيير)

بنهيبة)بالل.

تخصم) ايصافي) ايربح) من) (: ايربح)
%5)يإلحتياطات)ايقان7نية.

اإللداع)ايقان7ني):)يقد)تم)باملحكمة)
 16 ل7م) قاسم) بسيدي) اإلبتدائية)
ل7ني7)2021)تحت)رقم)296/21)رقم)

ايسجل)ايتجاري)651.
من)أجل)اينسخ)وايبيان
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 CABINET YOUNESS DE COMPTABILTE

CABYOUCOM

 AV. CHAHID MBAREK BEN HOMMANI

SOUK EL ARBAA DE GHARB

TEL . 05.3(.90.29.(8

GSM : 06.61.25.96.46

STE. BELCHER LUXE TRANS
SARL

شركة)ذات))املسؤويية)املحدودة
 ADRESSE : CENTRE LALLA

MIMOUNA SOUK EL ARBAA
RC : 2(253

 10 بتاريخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
أربعاء) بس7ق) واملسجل) (2021 ل7ني7)
وضع) (2021 11ل7ني7) بتاريخ) ايغرب)
ذات) يشركة) األسا�سي) ايقان7ن)
 BELCHER LUXE(مسؤويية)محدودة

TRANS)حيث)تم)ما)للي):
تأسيس)يشركة)تحمل)الخصائص)

ايتايية):
 BELCHER LUXE (: ايتسمية)

.TRANS
ذات) شركة) (: ايقان7ني) ايشكل)

مسؤويية)محدودة.
رأس)املال):)حدد)في)100.000.00 
قسمة) (1000 إلى) مقسمة) درهم)
إجتماعية)من)فئة)100)درهم)يفائدة:
ايسيد)منصف)شريط)500حصة.

 500 بلعايية) ايرحيم) عبد) ايسيد)
حصة.

ايهدف):)نقل)املستخدمين.
املقر)اإلجتماعي):)مركز)يالميم7نة)

س7ق)أربعاء.
ملدة):)99سنة.

منصف) ايسيدلن) عين) (: ايتسيير)
شريط)وعبد)ايرحيم)بلعايية)مسيرلن)

يلشركة.

بكتابية) تم) (: ايقان7ني) اإللداع)
بس7ق) اإلبتدائية) باملحكمة) ايضبط)

 2021 21)ل7ني7) أربعاء)ايغرب)بتاريخ)

ايترتيبي) بايسجل) (411 عدد) تحت)

و253)2)بايسجل)ايتحليلي.
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 CABINET YOUNESS DE COMPTABILTE

CABYOUCOM

 AV. CHAHID MBAREK BEN HOMMANI

SOUK EL ARBAA DE GHARB

TEL . 05.3(.90.29.(8

GSM : 06.61.25.96.46

STE. CHAHEDNOV TRANS
SARL AU

شركة)ذات))املسؤويية)املحدودة)

بشريك)واحد

 ADRESSE : DOUAR ARBAOUA

 EL GHABA SIDI BOUBKER EL

HAJ SOUK EL ARBAA

 RC : 2(24(

بتاريخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
بس7ق) واملسجل) ماي2021) (25

وضع) (2021 ماي) (2( بتاريخ) أربعاء)

ذات) يشركة) األسا�سي) ايقان7ن)

واحد) بشريك) محدودة) مسؤويية)

 CHAHEDNOV TRANS TRANS

حيث)تم)ما)للي):

تأسيس)يشركة)تحمل)الخصائص)

ايتايية):

 CHAHEDNOV (: ايتسمية)

.TRANS TRANS

ذات) شركة) (: ايقان7ني) ايشكل)

مسؤويية)محدودة)بشريك)واحد.
رأس)املال):)حدد)في)100.000.00 

قسمة) (1000 إلى) مقسمة) درهم)

إجتماعية)من)فئة)100)درهم)يفائدة:

 1000 مصطفى) ايشاهد) ايسيد)

حصة.

ايهدف):

)نقل)املستخدمين.

عرباوة) دوار) (: اإلجتماعي) املقر)
س7ق) لحاج) ب7بكر) سيدي) ايغابة)

أربعاء.

املدة):)99)سنة.

ايشاهد) ايسيد) عين) (: ايتسيير)

املسير) (GB90566 بطاقته) مصطفى)

(: ايقان7ني) يلشركة.اإللداع) اي7حيد)

تم) ايتجاري) بايسجل) ايتسجيل) مع)

اإلبتدائية) باملحكمة) ايضبط) بكتابة)

بس7ق)أربعاء)ايغرب)بتاريخ)14)ل7ني7)

بايسجل) (399 عدد) تحت) (2021

ايترتيبي)و)24)2)بايسجل)ايتحليلي.

103 P

 CABINET YOUNESS DE COMPTABILTE

CABYOUCOM

 AV. CHAHID MBAREK BEN HOMMANI

SOUK EL ARBAA DE GHARB

TEL . 05.3(.90.29.(8

GSM : 06.61.25.96.46

 STE . ZDACHNOV EURO

TRANS
SARL AU

 شركة)ذات))املسؤويية)املحدودة)

بشريك)واحد

 ADRESSE : MOHAMED

 LAHMAR CENTRE SOUK EL

ARBAA

RC : 2(255

بتاريخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
بس7ق) واملسجل) (2021 ل7ني7) (3

وضع) (2021 ل7ني7) (4 بتاريخ) أربعاء)

ذات) يشركة) األسا�سي) ايقان7ن)

واحد) بشريك) محدودة) مسؤويية)

 ZDACHNOV EURO TRANS

حيث)تم)ما)للي):

تأسيس)يشركة)تحمل)الخصائص)

ايتايية):

 ZDACHNOV EURO (: ايتسمية)

.TRANS

ذات) شركة) (: ايقان7ني) ايشكل)

مسؤويية)محدودة)بشريك)واحد.
رأس)املال):)حدد)في)100.000.00 

قسمة) (1000 إلى) مقسمة) درهم)

إجتماعية)من)فئة)100)درهم)يفائدة:

 1000 ايهاشمي) ازدل7) ايسيد)

حصة.

ايهدف):

)نقل)املستخدمين.
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محمد) سيدي) (: اإلجتماعي) املقر)

لحمر)املركز)س7ق))أربعاء.

املدة):)99سنة.

ازدل7) ايسيد) عين) (: ايتسيير)

املسير) (G115456 بطاقته) ايهاشمي)

اي7حيد)يلشركة.

ايتسجيل) مع) (: ايقان7ني) اإللداع)

بكتابة)ايضبط) تم) ايتجاري) بايسجل)

أربعاء) بس7ق) اإلبتدائية) باملحكمة)

تحت) (2021 ل7ني7) (21 بتاريخ) ايغرب)

412)بايسجل)ايترتيبي)و255)2  عدد)

بايسجل)ايتحليلي.
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AFRO- WAVE AGENCY شركة

SARL

ت7فيت)الحصص)
تح7يل)ايشكل)ايقان7ني)يلشركة

استقاية)مسير)ايشركة)
وتعيين)مسير)جدلد

الجمع) اجتماع) محضر) بمقت�سى)

ايعام)ايغير)ايعادي)املنعقد)بتاريخ)18 

لنالر)2021)في)ايرباط)تقرر)ما)للي):

ايتي) الحصص) جميع) تف7يت)

إلج7روف) ميخائيل) ايسيد) لمتلكها)

وايسيدة)ن7ر)ايهدى)اي7رتيت)في)شركة)

.AFRO- WAVE AGENCY SARL

أي))6)سهما،)يصالح)ايسيد)هيبي)

بالل) ملياء) وايسيدة) حصة) (33 عدي)

34)حصة.

ايسيد) استقاال) يذيك) ونتيجة)

ميخائيل)إلج7رف)وايسيدة)ن7رايهدى)

كمسيران) منصبيهما) من) اي7رتيت)

سفيان) ايسيد) وعين) يلشركة)

الحمداوي)كمسير)يلشركة)يفترة)غير)

محدودة.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

ايتجارية)بايرباط)تحت)رقم)9)1386 

في)18)لنالر)2021.
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STE. STARCAM
SARL

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
قرر) (2018 ديسمبر) (18 في) املؤرخ)

شركة) سطاركام) شركة) شركاء)

رأسمايها) املحدودة) املسؤويية) ذات)

مقرها) درهم) (2000.000.00
زنقة) (6 امل7يد) إقامة) اإلجتماعي)

ب) (54 رقم) ايشقة) ايعزافي) اب7عباس)

املعاريف)ايدارايبيضاء.

طبقا) يلشركة) املبسق) الحل)

يلق7انين)األساسية)يلشركة)وايقان7ن.

الحسيني) صقلي) ايسيد) تعيين)

عالء)مصفي)يلشركة.

في) ايتصفية) مقر) تحدلد)

زنقة) أنفا) شارع) ((9 ايدارايبيضاء)

حابر)ابن)حيان)اإلقامة)ايبيضاء)أنفا)

ايدارايبيضاء.

يقد)تم)اإللداع)ايقان7ني)باملحكمة)

رقم) تحت) ايدارايبيضاء) ايتجارية)

13162)بتاريخ)6)أبريل)2021.

106 P

ALPEDECO شركة
SARL AU

ت7فيت)الحصص)
تح7يل)ايشكل)ايقان7ني)يلشركة)

تمدلد)اينشاط
استقاية)مسير)ايشركة)
وتعيين)مسير)جدلد

الجمع) اجتماع) محضر) بمقت�سى)

 31 بتاريخ) املنعقد) ايعادي) ايعام)غير)

ماي)2021)في)تمارة)تقرر)ما)للي):

ايتي) الحصص) جميع) تف7يت)

لحسن) أيدجيك) ايسيد) لمتلكها)

شركة) في) محمد) أيدجيك) وايسيد)

.ALPEDECO SARL

ايسيدة) يصالح) سهما،) (1000 أي)

مريم)ايعمراني.

ايسيد) استقال) يذيك) ونتيجة)

كمسير) منصبه) من) محمد) أيدجيك)

مريم) ايسيدة) وعينت) يلشركة)

غير) يفترة) يلشركة) كمسيرة) ايعمراني)

محدودة.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
اإلبتدائية)بتمارة)تحت)رقم)115581 

في))1)ل7ني7)2021.
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TP MAR شركة
SARL

نقل)املقر)وتمدلد)غرض)ايشركة
الجمع) اجتماع) محضر) بمقت�سى)
ايعام)ايغير)ايعادي)املنعقد)بتاريخ)25 

ماي)2021)في)ايرباط)تقرر)ما)للي):
إلى) يلشركة) اإلجتماعي) املقر) نقل)
رقم) املسيرة) شارع) (: ايتالي) ايعن7ان)

1110)شارع)3)شارع)املنزه)ايرباط.
بإضافة) ايشركة) غرض) ت7سيع)

اينشاط)ايتالي)إلى)نشاط)ايشركة):
إلى)ايشركة)

نقل)ايبضائع)يلغير.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ايتجارية)بايرباط)تحت)رقم)115581 

في))1)ل7ني7)2021.
108 P

 LE COMPTOIR VERT شركة
 SARL
نقل)املقر

الجمع) اجتماع) محضر) بمقت�سى)
 10 بتاريخ) املنعقد) ايعادي) ايعام)غير)
ل7ني7)2021)في)ايرباط)تقرر)ما)للي):

يلشركة) اإلجتماعي) املقر) نقل)
تمارة) طريق) (5 (: ايتالي) ايعن7ان) إلى)

ايكيل7متر)1)املنزه)تمارة.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ايتجارية)بايرباط)تحت)رقم)115590 

في)18)ل7ني7)2021.
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 KARTE’LL
COMMUNICATION

SARL AU
ايتصفية)ايكلية)يلشركة)

اي7حيد) ايشريك) قرار) بمقت�سى)
2020)بخص7ص) ديسمبر) فاتح) يي7م)
 KARTE’LL يشركة) ايكلية) ايتصفية)
رأسمايها) (COMMUNICATION

250000.00)درهم.

ميدان) (1( (: اإلجتماعي) ومقرها)
ايطابق) ب7يلد) بست7ر) إقامة) باست7ر)

ايسادس)ايدارايبيضاء).
ايتصفية)ايكلية)يلشركة.

ييلى) يطفي) ايسيدة) تسمية)
كمصفية)يلشركة.

ايشركة  تفكيك) مقر) تعيين)
باست7ر) ميدان) (1( بايدارايبيضاء)
إقامة)بست7ر)ب7يلد)ايطابق)ايسادس)

ايدارايبيضاء.
بايسجل) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ايتجارية) يلمحكمة) ايتجاري)
 2021 8فبرالر) بتاريخ) بايدارايبيضاء)

تحت)رقم)64404).
)بمثابة)مقتطف)وبيان
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ELAF SOUSS
S.A.R.L 

تأسيس)شركة)محدودة)املسؤويية
بمقت�سى)عقدعرفي)يي7م)29)أبريل)
األساسية) ايق7انين) وضع) تم) (2021
املسؤويية) محدودة) شركة) ( يتأسيس)

خصائصها)كايتالي):
.ELAF SOUSS(:(ايتسمية
رأسمايها):)100.000درهم).

الحصص)اإلجتماعية):
 WAFAA إجتماعية) حصة) (340

.MASSOUR
 330  MOHAMED CHANGA

حصة)إجتماعية.
 330  HANANE BOUHADI

حصة)إجتماعية.
شركة) (: ايقان7نية) ايصيغة)

محدودة)املسؤويية.
ايهدف):

)تصنيع)م7اد)كيماوية.
زنقة) تقاطع) (4 (: اإلجتماعي) املقر)
ايشاوية)وكمال)محمد)ايطابق)ايثايث)

ايدارايبيضاء.
تسيير)ايشركة):)تم)تعيين)ايسيدة)
وفاء)مص7ر)كمسيرة)وحيدة)يلشركة.)
باملحكمة) (: ايقان7ني) اإللداع) تم)
 2 بتاريخ) بايدارايبيضاء) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)80812). 
بمثابة)مقتطف)وبيان
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KONCAR D& ST

SUCCURSABLE MAROC

تفكيك)ايشركة

بمقت�سى)محضر)اجتماع)مجلس)

 2021 مارس) (26 يي7م) ايرقابة)

 KONCAR تفكيك)شركة) بخص7ص)

 D& ST SUCCURSABLE MAROC

زنقة) تقاطع) (4 اإلجتماعي) ومقرها)

ايشاوية)وكمال)محمد)ايطابق)ايثايث)

ايدارايبيضاء)قرر)ما)للي):

تفكيك)ايشركة.

 PETRA VLAIC ايسيد) تسمية)

كمصفي)يلشركة.

 4 ايشركة) تفكيك) مقر) تعيين)

محمد) وكمال) ايشاوية) زنقة) تقاطع)

ايطابق)ايثايث)ايدارايبيضاء.

بايسجل) ايقان7ني) اإللداع) تم)

بايدار) ايتجارية) يلمحكمة) ايتجاري)

2021)تحت) 11)ماي) بتاريخ) ايبيضاء)

رقم)935))).
)بمثابة)مقتطف)وبيان
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شركة الرباط الجهة للتهئية

 RABAT  REGION

AMENAGEMENTS

تعيين)مدلر)عام)جدلد)يشركة)

ايرباط)الجهة)يلتهئية

اإلدارة) مجلس) اجتماع) بم7جب)

قرر) يلتهئية) الجهة) ايرباط) يشركة)

أعضاء)املجلس)تعيين)ايسيد)بلبشير)

مدلرا)عاما)يلشركة)خلفا)يلسيد)عبد)

ايرحمن)إفراسن.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

 2021 11)ل7ني7) في) بايرباط) ايتجارية)

تحت)رقم)5890.
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 SOCIETE DE TRAVAUX

 ET EQUIPEMENTS DE

 GOUTTE A GOUTTE
SARL

شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

رأسمايها):)100.000)درهم

مقرها)اإلجتماعي):)شقة)رقم)4)طابق)

األول)عمارة)قادر)مرس)الخير)تمارة

تأسيس)شركة)
 4 بتاريخ) ايعرفي) ايعقد) بمقت�سى)

ل7ني7)2021)تم)وضع)ق7انين)ايشركة)

ذات)املميزات)ايتايية):

 SOCIETE DE (: ايتسمية)

 TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DE

.GOUTTE A GOUTTE SARL

ذات) شركة) (: ايقان7ني) ايشكل)

املسؤويية)املحدودة.

ايغرض)اإلجتماعي)بإلجاز):

واإلستغالل) ايزراعية) أشغال)

ايزراعي.

ومعدات) غيار) قطع) وشراء) بيع)

زراعية.

سقالة)وري)وتركيب.

املدة):)99)سنة.

 4 رقم) شقة) (: اإلجتماعي) املقر)

الخير) مرس) قادر) عمارة) األول) طابق)

تمارة.

مبلغ) في) حدد) ايرأسمال:)

 500 إلى) مقسمة) 100.000.00درهم)

درهم) (100 واحدة) كل) قيمة) حصة)

ايزاهي) ايعربي) ايشريك) على) مقسمة)

 100 واحدة) كل) قيمة) حصة) (500

خايد) ايشريك) على) مقسمة) درهم)

املخل7في.

املسير):)ايسيد)خايد)املخل7في.

كتابة) يدى) تم) (: ايقان7ني) اإللداع)

بتمارة) اإلبتدائية) باملحكمة) ايضبط)

رقم) تحت) (2021 ل7ني7) (1( بتاريخ)
5961)رقم)ايتقييد)بايسجل)ايتجاري)

بتمارة)133449.
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 SOCIETE FES OLD MEDINA

DISTRIBUTION

SARL

رقم)15)جنان)ب7هالل)باب)الخ7خة)

فاس

اإلستثنائي) ايعام) الجمع) على) بناء)

ايعامل) بها) الجاري) يلق7انين) وطبقا)

فإن) (2021 ماي) (3 بتاريخ) واملنعقد)

 SOCIETE FES OLD شركة) شركاء)

 MEDINA DISTRIBUTIOB SARL

رأسمال)ايشركة)100.000.00)درهم.

جنان) (15 رقم) (: اإلجتماعي) املقر)

ب7هالل)باب)الخ7خة)فاس.

اآلنسة) باعت) (: الحصص) تف7يت)

إلى)ايسيدة) ايعمراني)خدلجة)حصتها)

بن)طاهر)رفيعة)وبذيك)تصبح)حصته)

ب)560)حصة.

بكتابة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

بفاس) ايتجارية) باملحكمة) ايضبط)

تحت)رقم)2021/2319.
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SOCIETE SODAFCO

SARL

رقم)51)تجزئة)اينخلة)املرجة)فاس

اإلستثنائي) ايعام) الجمع) على) بناء)

ايعامل) بها) الجاري) يلق7انين) وطبقا)

فإن) (2021 ماي) (31 بتاريخ) واملنعقد)

ش.م.م) ص7دافك7) شركة) شركاء)

رأسمال)ايشركة)100.000.00)درهم.

تجزئة) (51 رقم) (: اإلجتماعي) املقر)

اينخلة)املرجة)فاس.

يلشركة) اإلجتماعي) املقر) تغيير)

ايكريم) عبد) شارع) جدلد) عن7ان) إلى)

 21 رقم) ايثايث) ايطابق) بنجل7ن)

املدلنة)الجدلدة)فاس.

بكتابة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

بفاس) ايتجارية) باملحكمة) ايضبط)

تحت)رقم)2612/2021.

116 P

 CIAO NETTOYAGE
SARL AU

ايطابق)األر�سي)رقم)4)تجزئة)كريم)

بنس7دة)فاس

اإلستثنائي) ايعام) الجمع) على) بناء)

ايعامل) بها) الجاري) يلق7انين) وطبقا)

فإن) (2021 ل7ني7) (9 بتاريخ) واملنعقد)

 CIAO NETTOYAGE شركة) شركاء)
ايشركة) رأسمال)  SARL AU

100.000.00)درهم.
ايطابق) رقم) (: اإلجتماعي) املقر)

بنس7دة) كريم) تجزئة) (4 رقم) األر�سي)

فاس.

تقرير)شركاء)ايشركة).

)تغيير)املقر)اإلجتماعي)يلشركة)إلى)

عن7ان)جدلد)كراج)اوالد)امحمد)عين)

ايشقف)م7الي)يعق7ب)فاس.

تف7يت)الحصص):

ايضاوية) ايفتاش) ايسيدة) باعت)

ايدري7ش) ايسيد) إلى) حصتها)

ب) حصته) تصبح) وبذيك) محمد)

100.000.00)درهم.

استقاية)ايسيدة)ايفتاش)ايضاوية)

ه7) محمد) ايدري7ش) ايسيد) وتعيين)

املسير)اي7حيد)يلشركة.

بكتابة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

بفاس) ايتجارية) باملحكمة) ايضبط)

تحت)رقم)86/2021)2.
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 STE.CABINET HIND EL

OUALI
SARL AU

ايطابق)األر�سي)رقم)33)زنقة)20)حي)

واد)فاس

بتاريخ) ت7ثيقي) عقد) بمقت�سى)

شركة) تأسيس) تم) (2021 ل7ني7) (16

خاصيتها) يتك7ن) املسؤويية) محدودة)

كايتالي):)

 CABINET HIND EL ايتسمية:)

.OUALI SARL AU

من) كل) في) ايشركة) من) ايغرض)

املغرب)والخارج):
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فيزلائي.) ومعالج) ايطبي) ايترويض)

مباشرة) غير) أو) مباشرة) وبصفة)

اينشاطات)ايتي)تهدف)إلى)ايتنمية.

واد) حي) فاس) (: اإلجتماعي) املقر)

زنقة) (33 رقم) األر�سي) ايطابق) فاس)

.20

 108.500.00 (: ايشركة) رأسمال)

درهم).

ايسيدة)هند)والي)108.500)درهم.

مسيرة) طرف) من) ( ايشركة) تسير)

تبتدئ) والي) هند) ايسيدة) وهي) واحدة)

31)ديسمبر) من)فاتح)لنالر)وتنتهي)في)

من)كل)سنة.

بكتابة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

بفاس) ايتجارية) باملحكمة) ايضبط)

تحت)رقم)21/2901.

118 P

 SOCIETE FALCON

GARDINNAGE

 SARL

حي)املستقبل)املسيرة)بنس7دة)فاس

اإلستثنائي) ايعام) الجمع) على) بناء)

ايعامل) بها) الجاري) يلق7انين) وطبقا)

 2021 ماي) (3 بتاريخ) واملنعقد)

 FALCON شركة) شركاء) فإن)

رأسمال)  GARDINNAGE SARL AU

ايشركة)100.000.00)درهم.

املستقبل) حي) (: اإلجتماعي) املقر)

املسيرة)بنس7دة)فاس.

قرروا)شركاء)ايشركة).

)تغيير)املقر)اإلجتماعي)يلشركة)إلى)

مرم7شة) زنقة) (1 رقم) جدلد) عن7ان)

إقامة)لاسمين)فاس)االطلس.

بكتابة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

بفاس) ايتجارية) باملحكمة) ايضبط)

تحت)رقم)2142/2021.
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SOCIETE BEGIN BAT
SARL AU

ايطابق)3)تجزئة)اسماء)عمارة)ال)

املكتب)10)فاس

اإلستثنائي) ايعام) الجمع) على) بناء)

ايعامل) بها) الجاري) يلق7انين) وطبقا)

فإن) (2021 ماي) (31 بتاريخ) واملنعقد)

ش.م.م) (  BEGIN BAT شركة) شركاء)

رأسمال)ايشركة)100.000.00)درهم.

املقر)اإلجتماعي):)ايطابق)3)تجزئة)

اسماء)عمارة)ال)املكتب)10)فاس.

قرروا)شركاء)ايشركة).

)تغيير)اينشاط)من)منعش)عقاري)

إلى)مهندس)معماري.

بكتابة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

بفاس) ايتجارية) باملحكمة) ايضبط)

تحت)رقم)2614/2021.
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MYHER CEMENT
رأسمايها):)80.000.00)درهم)

بنالة)مايهير)بست)ه7يدلنغ)مبنى)أم)

سعد)ايعي7ن

إعالم)بتأسيس
مؤرخ) عرفي) عقد) بم7جب)

(،2020 ن7فمبر) (23 في) بايدارايبيضاء)

تم)تأسيس)شركة)محدودة)املسؤويية)

تتجلى)فيها)الخاصيات)ايتايية):

.MYHER CEMENT(:(ايتسمية

ايهدف):

املغرب) في) االسمنت) وبيع) إنتاج)

والخارج.

املقر)ايرئي�سي):)بنالة)مايهير)بست)

ه7يدلنغ)مبنى)أم)سعد)ايعي7ن.

املدة):)99)سنة)ابتداء)من)ايتدوين)))

بايسجل)ايتجاري.

 80.000.00 (: ايشركة) رأسمال)

درهم)نقدا)مقسم)إلى)800.000)سهم)

اي7احد) يلسهم) 100درهم) فئة) من)

كايتالي):

 MYHER BEST شركة)

HOLDING 99.600))سهم).

ايسيد)م7الي)حمدى)ويد)ايرشيد)
1)سهم.

وايسيد)سيدي)محمد)ويد)ايرشيد)
1)سهم.)

 1 ايرشيد) بنت) ت7حجلب) الية)
سهم.

الية)آنها)بنت)ايرشيد)1)سهم.
إلى) لنالر) فاتح) من) (: املايية) ايسنة)

31)ديسمبر.
املتصرف):)ملدة)غير)محدودة.

ايسيد)م7الي)حمدى)ويد)ايرشيد)
في) (1945 م7اييد) الجنسية) مغربي)
رقم) اي7طنية) ايبطاقة) حامل) ايعي7ن)
SH9(5،)مقيم)في)ايحي)اإلداري)شارع)

10)رقم)23)ايعي7ن)املغرب.
ايسيد)سيدي)محمد)ويد)ايرشيد)
أكت7بر) (29 م7اييد) الجنسية) مغربي)
ايبطاقة) حامل) ايعي7ن) في) (19(8
مقيم) (،SH9(336 رقم) اي7طنية)
 23 رقم) (10 شارع) اإلداري) ايحي) في)

ايعي7ن)املغرب.
لقرر) (: وت7زيعه) ايربح) تخصيص) (
الجمع) طرف) من) ايربح) تخصيص)
اململ7كة) اينسبة) بايتناسب)مع) ايعام)

من)األسهم)في)رأس)املال.
املحكمة) في) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 2020 ن7فمبر) (24 بتاريخ) بايعي7ن)
رقم) ايتجاري) ايسجل) عدد) تحت)

.3395(
 121 P 

MYHER BEST HOLDING
رأسمايها):)10.000)درهم

)بنالة)مايهير)بست)ه7يدلنغ)مبنى)أم)
سعد)ايعي7ن
تأسيس

مؤرخ) عرفي) عقد) بم7جب)
بايدرايبيضاء)في)3)ن7فمبر)2020،)تم)
املسؤويية) محدودة) شركة) تأسيس)

تتجلى)فيها)الخاصيات)ايتايية):
 MYHER BEST (: ايتسمية)

.HOLDING
ايهدف):

ايعقارات) في) املايية) املشاركة)
وايترفيهية) وايسياحية) ايصناعية)

وجميع)املجاالت.

املقر)ايرئي�سي):)بنالة)مايهير)بست)

ه7يدلنغ)مبنى)أم)سعد)ايعي7ن .

املدة):)99)سنة)ابتداء)من)ايتدوين)))

بايسجل)ايتجاري.

 100.000.00 (: ايشركة) رأسمال)

 1000.000 إلى) مقسم) نقدا) درهم)

يلسهم) درهم) (100 فئة) من) سهم)

اي7احد)كايتالي):

ايسيد)م7الي)حمدى)ويد)ايرشيد)

)999.99)سهم.

وايسيد)سيدي)محمد)ويد)ايرشيد)

1)سهم).

الية)ت7حجلب)ويد)ايرشيد)1)سهم.

الية)آنها)ويد)ايرشيد)1)سهم.

إلى) لنالر) فاتح) من) (: املايية) ايسنة)

31)ديسمبر.

املتصرف):)ملدة)غير)محدودة.

ايسيد)م7الي)حمدى)ويد)ايرشيد)

في) (1945 م7اييد) الجنسية) مغربي)

رقم) اي7طنية) ايبطاقة) حامل) ايعي7ن)

SH9(5،)مقيم)في)ايحي)اإلداري)شارع)

10)رقم)23)ايعي7ن)املغرب.

ايسيد)سيدي)محمد)ويد)ايرشيد)

أكت7بر) (29 م7اييد) الجنسية) مغربي)

ايبطاقة) حامل) ايعي7ن) في) (19(8

مقيم) (،SH9(336 رقم) اي7طنية)

 23 رقم) (10 شارع) اإلداري) ايحي) في)

ايعي7ن)املغرب.

لقرر) (: وت7زيعه) ايربح) تخصيص) (

الجمع) طرف) من) ايربح) تخصيص)

اململ7كة) اينسبة) بايتناسب)مع) ايعام)

من)األسهم)في)رأس)املال.

الجمع) ايربح)من)طرف) تخصيص)

اململ7كة) اينسبة) بايتناسب)مع) ايعام)

من)األسهم)في)رأس)املال.

املحكمة) في) ايقان7ني) اإللداع) تم)

 2020 ن7فمبر) (1( بتاريخ) بايعي7ن)

رقم) ايتجاري) ايسجل) عدد) تحت)

.3388(
يلنسخ)واإلشارة
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األستاذة)سعاد)ايشباب

م7ثقة

52)شارع)الحسن)ايثاني،)إقامة)زازية)مكتب)رقم)

8)ايقنيطرة

شركة سكن غازي

)ش.م.م

تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)املسماة)سكن)غازي)

ش.م.م

تلقته) ت7ثيقي) عقد) بمقت�سى)

م7ثقة) ايشباب) سعاد) األستاذة)

تم) (،2021 ماي) (6 بتاريخ) بايقنيطرة)

يشركة) األسا�سي) ايقان7ن) إعداد)

الخصائص) ذات) املسؤويية) محدودة)

ايتايية):

ايتسمية:)سكن)غازي)ش.م.م.

ايهدف):

منعش)عقاري.

مقاول)في)أشغال)ايبناء.

بايقنيطرة،) (: اإلجتماعي) املقر)

886)متجر)رقم) 1،)رقم) تجزئة)األمل)

.1

ت7قيع) من) ابتداء) سنة) (99: املدة)

ايقان7ن)األسا�سي.

 100.000.00 ايرأسمال):)حدد)في)

حصة) (1000 إلى) مقسم) درهم)

إجتماعية)بقيمة)100)درهم)يلحصة.

غازي) حجاج) ايسيد) عين) (: ايتسيير)

كمسيران) غازي) حسن) وايسيد)

مع) محدودة) غير) ملدة) يلشركة)

اإلمضاء)املستقل)يلمسيران.

تم)تقييد)ايشركة)املسماة)أعاله)في)

ايسجل)ايتجاري)باملحكمة)اإلبتدائية)

بتاريخ) (83366 بايقنيطرة)تحت)عدد)

)1)ل7ني7)2021.

يلخلصة)واإلشهار
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 LA FONCIERE EMERGENCE

RABAT
SARL AU

شركة)محدودة)املسؤويية)ذات)

ايشريك)اي7حيد
رأسمايها)30.000.000)درهم)متح7ل

مقرها)االجتماعي):)تجزئة)تكن7ب7ييس)

29)املنطقة)الحرة)يتكن7ب7ييس)

ايطريق)ايدائري)ايرباط)سال)

الجدلدة

ايسجل)ايتجاري):))2526

تخفيض)رأسمال)ايشركة
 18 بتاريخ) عرفي) عقد) بم7جب)

اي7حيد) ايشريك) قرر) (2021 ديسمبر)

يلشركة):

بدافع) ايشركة) رأسمال) تخفيض)

درهم) (2.000.000 ايبايغة) الخسائر)

إلى) درهم) (30.000.000 من) ييصبح)

28.000.000)درهم.

تعدلل)ايقان7ن)األسا�سي)يلشركة.

كتابة) يدى) ايقان7ني) اإللـداع) تم)

ل7ني7) (3 ل7م) سال) بمحكمة) ايضبط)

2021)تحت)رقم)81)36. 
قصد)اينشر)واإلعالن
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ص7جيم)يالستشارة)ش.م.م)ش.و

استشارة)قان7نية)مايية)عقارية)واملحاسبة

 628)شارع)ادريس)الحارتي)قرية)الجماعة

ايدار)ايبيضاء

ELECTRI EAU
SARL

ايزيادة)في)رأسمال)ايشركة
تحدلث)اينظام)األسا�سي)يلشركة

ايغير) ايعام) الجمع) بمقت�سى)

ماي) (5 بتاريخ) املنعقد) ايعادي)

 ELECTRI EAU يشركة) (2021

درهم) (100.000 رأسمايها) (SARL

 100 بقيمة) حصة) (1000 إلى) مجزأة)

املقر) ذات) اي7احدة) يلحصة) درهم)

رقم) (13 زنقة) ايبركة) حي) االجتماعي)

تقرر ايبيضاء) ايدار) رشيد) م7الي) (6 

ما)للي):

من) ايشركة) رأسمال) في) ايزيادة)
 1.000.000 إلى) درهم) (100.000
900.000)درهم،) درهم)بزيادة)قدرها)
حصة() (9000( املحدثة) الحصص)
اي7احدة) يلحصة) درهم) (100 بقيمة)
عن) بايكامل) ومحررة) مكتتبة) كلها)
ييصبح) ايشركة) أرباح) دمج) طريق)
إلى) مقسما) ايشركة) رأسمال) بذيك)
ايشركاء) بين) م7زعا) حصة) (10.000

كما)للي):
 5000 (: غايمي) أحمد) ايسيد)

حصة.
 5000 (: روزاقي) محمد) ايسيد)

حصة.
تحدلث)ايقان7ن)األسا�سي)يلشركة)

وفق)آخر)ايتعدلالت.
بايسجل) ايتصريح) وضع) تم)
بايدار) ايتجارية) باملحكمة) ايتجاري)
2021)تحت) 24)ماي) بتاريخ) ايبيضاء)

رقم)18894.
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ص7جيم)يالستشارة)ش.م.م)ش.و
استشارة)قان7نية)مايية)عقارية)واملحاسبة
 628)شارع)ادريس)الحارتي)قرية)الجماعة

ايدار)ايبيضاء

STAR TIP TOP
SARL

هبة)حصص)ايشركة
استقاية)مسيرة

تعيين)مسيرلن)جدلدلن
تحدلث)ايقان7ن)األسا�سي)يلشركة

ايغير) ايعام) الجمع) بمقت�سى)
 2021 ماي) (5 بتاريخ) املنعقد) ايعادي)
 STAR TIP TOP SARL يشركة)
مجزأة) درهم) (1.000.000 رأسمايها)
100)درهم) 10.000)حصة)بقيمة) إلى)
يلحصة)اي7احدة)ذات)املقر)االجتماعي)
طريق)مدل7نة)كلم)10)إقليم)اين7اصر)

ايدار)ايبيضاء)تقرر)ما)للي):
يـ) املايكة) ن7ري) هدى) ايسيدة)
املذك7رة) ايشركة) في) حصة) (3000
أعاله)تهب)2500)حصة)من)الحصص)
الحسن) ايسيد) يزوجها) تمتلكها) ايتي)
األخير) هذا) بذيك) ييصبح) ايعب7بي)
رأسمال) في) حصة) (2500 يـ) مايكا)

ايشركة.

ايسيدة) ايشركة) مسيرة) استقاية)

يبطاقة) )الحاملة) ن7ري) هدى)

.(BL5654((ايتعريف)اي7طنية)عدد

ايعب7بي) الحسن) ايسيد) تعيين)

اي7طنية) ايتعريف) يبطاقة) )الحامل)

زكي) سهام) وايسيدة) ()I58885 عدد)

اي7طنية) ايتعريف) يبطاقة) )الحاملة)

جدلدلن) مسيرلن) ()ID30229 عدد)

االجتماعي) ايت7قيع) لملكان) يلشركة)

عدا) ما) محددة) غير) ملدة) املنفصل)

يلمؤسسات) باينسبة) األم7ال) سحب)

ايبنكية)ايتي)لك7ن)ايت7قيع)االجتماعي)

اي7حيد)فيها)يلسيد)الحسن)ايعب7بي.

تحدلث)ايقان7ن)األسا�سي)يلشركة)

وفق)آخر)ايتعدلالت.

بايسجل) ايتصريح) وضع) تم)

بايدار) ايتجارية) باملحكمة) ايتجاري)

2021)تحت) 24)ماي) بتاريخ) ايبيضاء)

رقم)18990.
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DONI شركة

ش.ذ.م.م

حل)ايشركة
تسمية)صاحب)ايتصفية

بتاريخ) مؤرخ) خاص) عقد) إثر) على)

شركاء) اجتمع) (2019 ديسمبر) (31

مسؤويية) ذات) شركة) (DONI شركة)

وقرروا) األخيرة) هذه) بمقر) محدودة)

املصادقة)على)ما)للي):

حل)ايشركة.

امعاش7) سمراء) ايسيدة) تسمية)

وتحدلد) ايتصفية) عن) املسؤوية)

تجزئة) (: ايتالي) ايعن7ان) في) مكانه)

 2 عمارة) (2 سناء) إقامة) ايب7شاري)

شقة)3)تابريكت)سال.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) أنجز)

مارس) (10 بتاريخ) بايرباط) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)111605.
من)أجل)املستخرج)واإلنجاز
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 SOCIETE AFRICAINE شركة
 ANNAHDA POUR LE

 DEVELOPPEMENT DE
 LA CONSTRUCTION ET

BETON
ش.ذ.م.م

تصفية)ايشركة
تعيين)مصف)يلشركة

مؤرخ) خاص) عقد) إثر) على)
 2020 ديسمبر) (31 بتاريخ)
 SOCIETE شركة) شركاء) اجتمع)
 AFRICAINE ANNAHDA POUR
 LE DEVELOPPEMENT DE LA
 CONSTRUCTION ET BETON
بمقر) ذات)مسؤويية)محدودة) شركة)
على املصادقة) وقرروا) األخيرة)  هذه)

ما)للي):
تصفية)ايشركة.

تعيين)ايسيد)عبد)ايفتاح)ابندكالي)
مصف)يلشركة.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) أنجز)
ل7ني7) (15 بتاريخ) بايرباط) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)115459.
من)أجل)املستخرج)واإلنجاز
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LACOP SYNDIC شركة
ش.ذ.م.م
حل)ايشركة

تسمية)صاحب)ايتصفية
بتاريخ) مؤرخ) خاص) عقد) إثر) على)
شركاء) اجتمع) (2020 ديسمبر) (31
شركة)LACOP SYNDIC)شركة)ذات)
مسؤويية)محدودة)بمقر)هذه)األخيرة)

وقرروا)املصادقة)على)ما)للي):
حل)ايشركة.

صنهاجي) حرية) ايسيدة) تسمية)
وتحدلد) ايتصفية) عن) املسؤوية)
مكانه)في)ايعن7ان)ايتالي):)19)شقة)10 
زنقة)هارون)ايرشيد)أكدال)ايرباط.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) أنجز)
أبريل) (29 بتاريخ) بايرباط) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)114268.
من)أجل)املستخرج)واإلنجاز
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HI SANTE شركة
ش.ذ.م.م

تف7يت)حصص
بتاريخ) مؤرخ) خاص) عقد) إثر) على)
2021)اجتمع)شركاء)شركة) 18)لنالر)
مسؤويية) ذات) شركة) (HI SANTE
وقرروا) األخيرة) هذه) بمقر) محدودة)

املصادقة)على)ما)للي):
1500)حصة)من)حصص) تف7يت)
اينبي) بنعبد) الحليم) عبد) ايسيد)

يلسيد)اسماعيل)الت)ايصغير.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) أنجز)
 2021 ل7ني7) (1( في) بسال) االبتدائية)

تحت)رقم)36884.
من)أجل)املستخرج)واإلنجاز
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AL ORZE TRAVAUX شركة
ش.ذ.م.م

ايزيادة)في)رأسمال)ايشركة
بتاريخ) مؤرخ) خاص) عقد) إثر) على)
15)أبريل)2021)اجتمع)شركاء)شركة)
ذات) شركة) (AL ORZE TRAVAUX
مسؤويية)محدودة)بمقر)هذه)األخيرة)

وقرروا)املصادقة)على)ما)للي):
رفع)رأسمال)ايشركة)من)100.000 

درهم)إلى)500.000)درهم.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) أنجز)
 2021 ل7ني7) (14 في) بسال) االبتدائية)

تحت)رقم)36858.
من)أجل)املستخرج)واإلنجاز
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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 INNOVATION
 COMPANY SARL

شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)
تأسيس

 3 بتاريخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ق7انين) حررت) ببي7كرى) (2021 ل7ني7)
محدودة) مسؤويية) ذات) شركة)

خصائصها)كايتالي):

 SOCIETE شركة) (: اإلسـم)
 INNOVATION COMPANY SARL

األهداف):)اعمال)الحراسة.
ايسفلي) ايطابق) (: املقر)االجتماعي)

رقم))))زنقة)املحكمة)بي7كرى.
تاريخ) من) ابتدءا) سنة) (99 (: املــدة)

ايتأسيس)اينهائي.
في) حدد) (: االجتماعي) ايرأسمال)
إلى) مقسم) درهم) (100.000 مبلغ)
1000)حصة)بثمن)100)درهم)يل7احد)

م7زع)كايتالي):
 500 أبا) الت) ايسالم) عبد) ايسيد)

حصة.)
ايسيد)رشدي)الحسن)500)حصة.

)املجم7ع)1000)حصة.
فاتح) من) تبتدئ) (: املايية) ايسنة)
كل) من) ديسمبر) (31 في) وتنتهي) لنالر)

سنة.
ايشركة) بتسيير) لق7م) (: ايتسيير)
عبد) ايسيد) محدودة) غير) وملدة)

ايسالم)الت)أبا.
اإلمضاءات) تك7ن) (: اإلمضاءات)
عبد) ايسيد) بين) مشتركة) ايبنكية)
رشدي) وايسيد) أبا) الت) ايسالم)

الحسن.
فقط) االجتماعية) اإلمضاءات) (

يلسيد)عبد)ايسالم)الت)أبا.
اإللداع) تم) (: ايقان7ني) اإللداع)
باملحكمة) ايضبط) بكتابة) ايقان7ني)
ل7ني7) (1( بتاريخ) بانزكان) االبتدائية)

2021)تحت)رقم)1384.
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شركة)الحسابات)–)ايتسيير)–)ايدراسات)
 SOCIETE(DE(GESTION(––(و)الجبالات

 ETUDES(–(FISCALITE(&(COMPTABLITE
 S O G E F C O : L’INFORMATIQUE AU

SERVICE DE LA GESTION

MOLABEL
SARL

 LOT 12( BIS Q.I ENNAMAE
BENSOUDA FES

1)-)بمقت�سى)عقد)عرفي)بتاريخ)19 
املدلنة) بنفس) مسجل) (،2021 مال7)
تأسيس) تم) (2021 مال7) (2( بتاريخ)
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة،)ذات)

املميزات)ايتايية.

 SOCIETE MOLABEL((:(ايتسمية
S.A.R.L

يألحذلة) أجزاء) ع) ُمصِنّ (: ايهدف) (
حسب)ايعمليات)امليكانيكية.

ع)ق7ايب)اينعال. ُمصِنّ
ايحي) مكرر) (12( تجزئة) (: املقر)

ايصناعي)اينماء)بنس7دة)فاس.
من) ابتداء) سنة) (99 (: املدة)

تأسيسها.
ايرأسمال)االجتماعي)حدد)في)مبلغ)

100.000)درهم.
 34.000 ايقادر) عبد) بايعربي)

درهم.
 33.000 ايرحيم) عبد) بايعربي)

درهم.
بايعربي)عبد)املعين)33.000)درهم.
يلسيد) ايتسيير) أسند) (: ايتسيير)
(- ايرحيم) عبد) ايقادر-) )عبد) بايعربي)

عبد)املعين(.
يدى) ايقان7ني) اإللداع) تم) (- (2
ايتجارية) باملحكمة) ايضبط) كتابة)
تحت) (2021 ل7ني7) (14 بتاريخ) بفاس)
(: ايتجاري) 2830/2021)ايسجل) رقم)

.68325
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SOUAD ISKANE
S.A.R.L

 11 بتاريخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
بتاريخ) بفاس) مسجل) (2021 ل7ني7)
شركة) تأسيس) تم) (2021 ل7ني7) (11
الخصائص) ذات) املسؤويية) محدودة)

ايتايية):
 SOUAD ISKANE(:(ايتسمية(-

 51 رقم) قطعة) (: االجتماعي) املقر)
مشروع) ايسفلي) ايطابق) (4 متجر) ب)

ايبردعي)بنس7دة)فاس.
امل7ض7ع)االجتماعي):

-)منعش)عقاري.
املختلفة) يألشغال) مقاوية) (-

وايبناء.
)-)رأس)املال):)100.000)درهم)دفع)
نقدا)مقسم)إلى)1.000)حصة)من)فئة)
إلى) مسندة) واحدة) يكل) درهم) (100

ايشركاء):
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ايسيد) إلى) مسندة) حصة) (500

محمد)عراقي)حسيني.)

ايسيدة) إلى) مسندة) حصة) (500

سعاد)ايبردعي.

عراقي) محمد) ايسيد) (: املسير)

ايتعريف) يبطاقة) الحامل) حسيني)

.C 138805(اي7طنية)رقم

تاريخ) من) ابتداء) سنة) (99 (: املدة)

ايتأسيس.

بكتابة) ايقان7ني) اإللداع) تم) يقد)

ايتجارية) املحكمة) يدى) ايضبط)

تحت) (2021 ل7ني7) (22 بتاريخ) بفاس)
ايتجاري) ايسجل) رقم) (3012 رقم)

  .684(9
بايتلخيص
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AGRI MHAYA
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE

 AU CAPITAL SOCIAL DE

28.000.000 DH

 بـــــمـــقـــتـــضـــى)مـــحـــضـــر)ايـــجــمــع)ايـــــعــــام

 AGRI يشركة) ايــــعــــادي) ايــــغـــيــــر)

MHAYA SARL)بــــتــــاريــــــــــــــخ)10)ن7فمبر)

على) واملصادقة) ايتقرير) تم) (2020

ماللي):)

مــــــــن) ايــشـــركــة) رأســـمـــال) رفــــــع)

 28.000.000 إيـــــى) درهــــــم) (100.000

درهـــــم.

 16 كلم) من) ايشركة) مقر) تح7يل)

سبع) مكناس) طريق) ايفرح) جمعية)

الى) فاس) يعق7ب) م7الي) روا�سي)

ايعباسية) جمعية) الجدلد) ايعن7ان)

ت7جطات) عين) يقصير) جماعة)

الحاجب.

األســـاســـي) ايــقـــانـــ7ن) تعدلل)

يلـــشـــركـــة.

تـــم) ايـــقـــانـــ7نـــي) اإللــــداع)

بــمــكــنــاس) ايـــتــجــاريـــة) بـــايــمــحــكــمـــة)

08أبريل) بـــتـــاريــخ) (1835 عــــدد) تـــحـــت)

2021)سجل)تجاري)رقم))5295.
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 SOCIETE ISKANE
 DEVELOPPEMENT

IMMOBILIERE
SARL AU

رأسمايها)1.128.000)درهم
مقرها)االجتماعي):)155)ح7مة)
س7اهل)سيدي)عمر)مكناس

تأسيس
مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
تم) (2021 ماي) (12 بتاريخ) بمكناس)
ذات) يشركة) األسا�سي) ايقان7ن) وضع)
وحيد) بشريك) املحدودة) املسؤويية)

ذات)امل7اصفات)ايتايية):
 SOCIETE (: ايتسمية)
 ISKANE DEVELOPPEMENT

.IMMOBILIERE SARL AU
ح7مة) (155 (: االجتماعي) املقر)

س7اهل)سيدي)عمر)مكناس.
(- ايعقاري) االنعاش) (: ايهدف)

األعمال)املختلفة.
 1.128.000 في) حدد) (: ايرأسمال)
حصة) (11.280 على) مقسمة) درهم)
من)فئة)100)درهم)يلحصة)اي7احدة.

 11.280 سعيد) مقالية) ايسيد)
حصة.

املدة):)99)سنة.
ايسيد) ايشركة) لدلر) (: اإلدارة)

مقالية)سعيد)ملدة)غير)محدودة.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (18 بتاريخ) بمكناس) ايتجارية)
2021)عدد)3020)سجل)تجاري)تحت)

رقم)53601.
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VALLEE DES PAPILLONS
SARL AU

رأسمايها)100.000)درهم
مقرها)االجتماعي):)كلم)2)طريق)
مكناس)جماعة)بن)صميم)ازرو

تأسيس)شركة
مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
بمكناس)بتاريخ)15)ديسمبر)2020)تم)
ذات) يشركة) األسا�سي) ايقان7ن) وضع)
وحيد) بشريك) املحدودة) املسؤويية)

ذات)امل7اصفات)ايتايية):

 VALLEE DES (: ايتسمية)
.PAPILLONS SARL AU

طريق) (2 كلم) (: االجتماعي) املقر)
مكناس)جماعة)بن)صميم)ازرو.

ايهدف):)نزل)فندق.
 100.000 في) حدد) (: ايرأسمال)
من) 1000)حصة) على) درهم)مقسمة)

فئة)100)درهم)يلحصة)اي7احدة.
 1000 مريم) يال) سليماني) ايسيدة)

حصة.
املدة):)99)سنة.

ايسيدة) ايشركة) لدلر) (: اإلدارة)
سليماني)يال)مريم)ملدة)غير)محدودة.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
أبريل) (13 بتاريخ) بأزرو) االبتدائية)
154)سجل)تجاري)تحت) 2021)عدد)

رقم))152.
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بيليكس ترانس
شركة)ذات)مسؤوييةمحدودة
برأسمال)قدره)100.000)درهم

املكتب)املسجل):)مكناس)189)شارع)
6)ن7فمبر)ايرياض

ايسجل)ايتجاري)رقم)45653
بمقت�سى)عقد)عرفي)يلجمع)ايعام)
ايغير)ايعادي)يلشركاء)بتاريخ)9)ل7ني7)
2021)يلشركة)املذك7رة)أعاله)تقرر)ما)

للي):
 تف7يت)جميع)الحصص)االجتماعية

كما)للي):
ايسيد) 5)1)حصة)اجتماعية)من)
بنعلي) اآلنسة) يصالح) بنبعيز) الخياط)

ملياء.
ايسيدة) من) اجتماعية) )8)حصة)
بنعلي) اآلنسة) يصالح) بنبعيز) مريم)

ملياء.
ايسيدة) من) اجتماعية) )8)حصة)
بنعلي) اآلنسة) يصالح) بنبعيز) غزالن)

ملياء.
ايسيدة) من) اجتماعية) )8)حصة)
فاطمة)ايزهراء)بنبعيز)يصالح)اآلنسة)

بنعلي)ملياء.
ايسيدة) من) اجتماعية) 64)حصة)
بنعلي) اآلنسة) يصالح) يعبيد) بهيجة)

ملياء.

ب7عزة) ايسيد) استقاية) طلب) مع)

يلشركة) كمسير) املت7في) بنبعيز)

املذك7رة)أعاله)وتنصيب)ايسيد)خايد)

بنعلي)مسير)غير)مرتبط)وغير)قان7ني)

مع)تح7يل)ايشكل)ايقان7ني)إلى)شركة)

بشريك) محدودة) مسؤويية) ذات)

ايسيد) املدلر) وفاة) وإعالن) وحيد)

املال) رأس) ت7زيع) مع) بنبعيز) ب7عزة)

وامل7افقة)على)شركاء)جدد.

األسا�سي) اينظام) بن7د) تغيير)

يلشركة)ايتي)يها)عالقة)بهذه)ايتغييرات)

 13 يظهير) (5.96 رقم) يقان7ن) )طبقا)

فبرالر))199).

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

ل7ني7) (1( بتاريخ) بمكناس) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)3003.
يلخالصة)واينشر
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 SOCTE BRICO

EQUIPEMENT
SARL AU

املنعقد) اإلدارة) قرار) إثر) على)

 STE يشركة) (2021 أبريل) (19 ل7م)

BRICO EQUIPEMENT)شركة)ذات)

مسؤويية)محدودة)ذات)شريك)وحيد)

ومقرها) درهم) (100.000 رأسمايها)

عمارة) (5 ايصفاء) بإقامة) االجتماعي)

ايعيالدة) ايقدس) قطاع) (6 شقة) (40

سال.

تقرر)ما)للي):

تغيير)مقر)ايشركة):

من)ايعن7ان):)رقم)23)مكرر)شارع)

سيدي)محمد)حي)ايرشاد)ايقرية)سال.

 5 ايصفاء) إقامة) (: ايعن7ان) إلى)

ايقدس) قطاع) (6 شقة) (40 عمارة)

ايعيالدة)سال.

تأسيس)قان7ن)جدلد.

كتابة) يدى) ايقان7ني) اإللداع) تم)

بسال) االبتدائية) باملحكمة) ايضبط)

رقم) تحت) (2021 ل7ني7) (9 بتاريخ)

.36800
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MASTER ARCIVES
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE
 A ASSOCIE UNIQUE

AU CAPITAL DE 1.100.000 DH
 SIEGE SOCIAL : N° 8 ALLEE

 ASSAFSSAF BLOC L SECTEUR
1( HAY RIAD RABAT
RC (RABAT( : (6249
رفع)رأسمال)ايشركة

 بمقت�سى)عقد)عرفي)مؤرخ)بايرباط
ايشريك) قرر) (2021 لنالر) (22 في)

اي7حيد)يلشركة)ما)للي):
رفع)رأسمال)ايشركة)من)600.000 

درهم)إلى)1.100.000)درهم.
تم)اإللداع)ايقان7ني)يدى)مصلحة)
ايتجارية) باملحكمة) ايتجاري) ايسجل)
بايرباط)بتاريخ)22)فبرالر)2021)تحت)

رقم)111258.
140 P

EDIFICE 3 GENERATIONS
رأس)مايها))100.000)درهم

مركزها)االجتماعي):)15)شارع)األبطال)
رقم)4)أكدال)ايرباط

تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة

بمقت�سى)عقد)عرفي)حرر)بايرباط)
تأسست) (2021 ل7ني7) (10 بتاريخ)
محدودة) مسؤويية) ذات) شركة)

بامل7اصفات)ايتايية):
 EDIFICE 3 (: ايتسمية)

.GENERATIONS
ذات) شركة) (: ايقان7ني) ايشكل)

مسؤويية)محدودة.
ايغرض):)منعش)عقاري)و)أشغال)

مختلفة.
لصل) (: االجتماعية) الحصص) (
 100.000 إلى) االجتماعي) رأسمايها)
درهم)مك7ن)من)1000)حصة)من)فئة)
بشكل) محررة) يل7احدة) درهم) (100

كامل)ومحررة)كايتالي):
ايسيد)عجيل)عادل)50))حصة.

 250 ب7بكر) دحمان) الت) ايسيد)
حصة.

املقر)االجتماعي):)15)شارع)األبطال)

رقم)4)أكدال)ايرباط.

)ايسنة)املايية):)من)فاتح)لنالر)إلى)

31)ديسمبر).

ابتداء) سنة) (99 (: ايقان7نية) املدة)

من)ايتسجيل)في)ايسجل)ايتجاري.

ايتسيير):)عين)كل)من)ايسيد)الت)

عادل) عجيل) وايسيد) ب7بكر) دحمان)

مسيران)ايشركة)ملدة)غير)محدودة.

بايسجل) ايقان7ني) اإللداع) تم)

بايرباط) ايتجارية) باملحكمة) ايتجاري)

رقم) تحت) (2021 ل7ني7) (22 ل7م)

.115655
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BELAZMI BATIMENT
SARL AU

شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد

)ايرأسمال)قدره)100.000)درهم

مقرها:)15)شارع)األبطال)رقم)4 

أكدال-)ايرباط

تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)
املحدودة)

تبعا)يلعقد)ايعرفي)بتاريخ)1)ل7ني7)

 1( بتاريخ) بايرباط) املسجل) (2021

شركة) ق7انين) وضع) تم) (2021 ل7ني7)

م.م)ذات)املميزات)ايتايية):

 BELAZMI (: ايتسمية)

BATIMENT SARL AU

ذات) شركة) (: ايقان7ني) ايشكل)

ايشريك) ذات) املحدودة) املسؤويية)

اي7حيد.

15)شارع)األبطال) (: ايرئي�سي) املقر)

رقم)4)أكدال-)ايرباط.

أشغال) مقاول) االجتماعي:) ايهدف)

عامة

ايرأسمال):)حدد)رأسمال)ايشركة)

في)100.000)درهم)مقسمة)إلى)1000 

يلحصة) درهم) (100 فئة) من) حصة)

م7زعة)على)ايشكل)ايتالي):

ايسيد)بشير)ايعزمي))1000)حصة.
ايتسيير):)تسير)ايشركة)من)طرف)
ايسيد)بشير)ايعزمي)ملدة)غير)محدودة
(: ايتجاري) بايسجل) ايتقييد) رقم)

.153065
ملخص)قصد)اينشر
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KENLO CALL AU
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)

محدودة)يشريك)واحد
 11 بتاريخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) وضع) تم) (2020 ن7فمبر)
مسؤويية) محدودة) يشركة) األسا�سي)
تتميز) ايتي) وحيد) بشريك) محدودة)

بالخصائص)ايتايية):
.KENLO CALL AU(:(ايتسمية

مرس) 26)شارع) (: االجتماعي) املقر)
 1 ايطابق) (3 رقم) مكتب) ايسلطان)

ايدار)ايبيضاء.
األهداف)االجتماعية):)مركز)اينداء)

.CENTRE D’APPELS
رأسمال)ايشركة):)100.000)درهم)
100)درهم) بـ) 100)حصة) م7زعة)على)
من) بكاملها) تحريرها) تم) حصة) يكل)
الحامل) سعيد) حب7س) ايسيد) طرف)
رقم) اي7طنية) ايتعريف) يبطاقة)

T18(119)ايقاطن)بفرنسا.
سعيد) حب7س) ايسيد) (: ايتسيير)
 KENLO يشركة) اي7حيد) ه7املسير)

CALL AU)ملدة)غير)محدودة.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 11 بتاريخ) ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

فبرالر)2021)تحت)رقم))48813.
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PARA ROSE شركة
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة

بشريك)وحيد
رأسمايها):)100.000)درهم

مقرها)االجتماعي):)عمارة)بزاوية)زنقة)
جميل)صدقي)زوهاوي)وزنقة)شاية)

متجر)رقم)1)ايقنيطرة
مسجل) عرفي) عقد) بمقت�سى)
 2021 أبريل) (10 بتاريخ) بايقنيطرة)
ذات) يشركة) األسا�سي) ايقان7ن) وضع)
وحيد) بشريك) محدودة) مسؤويية)

يتك7ن)خاصياتها)كايتالي):

.PARA ROSE(:(ايتسمية

شبه) املنتجات) بيع) (: ايهدف)

ايطيبة)وبيع)املعدات)واإلكسس7ارات)

ايطبية.

بزاوية) عمارة) (: االجتماعي) املقر)

وزنقة) زوهاوي) صدقي) جميل) زنقة)

شاية)متجر)رقم)1)ايقنيطرة.

تاريخ) من) ابتداء) سنة) (99 (: املدة)

ايتسجيل)اينهائي)بايسجل)ايتجاري.

100.000)درهم)م7زع) (: رأس)املال)

على)1000)حصة)من)فئة)100)درهم)

يلحصة)اي7احدة.

اي7حيدة) ايشريكة) (: ايشركاء)

ايسيدة)شدادي)سناء)1000)حصة.

ايسنة)االجتماعية):)من)فاتح)لنالر)

إلى)31)ديسمبر.

اي7حيدة) ايشريكة) (: ايتسيير)

ايسيدة)شدادي)سناء.

يدى) ايشركة) تسجيل) تم) قد)

االبتدائية) باملحكمة) ايضبط) كتابة)

2021)تحت) 5)ماي) بايقنيطرة)بتاريخ)

رقم)82299.
عن)اينسخة)واينص

املسير
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SANTE CLAIRE شركة
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة

بشريك)وحيد

رأسمايها):)100.000)درهم

C(مقرها)االجتماعي):)املغرب)ايعربي 

بقعة)C34)إقامة)زينب)ايطابق)

ايثايث)ايشقة)9)ايقنيطرة

مسجل) عرفي) عقد) بمقت�سى)

 2021 ماي) (1( بتاريخ) بايقنيطرة)

ذات) يشركة) األسا�سي) ايقان7ن) وضع)

وحيد) بشريك) محدودة) مسؤويية)

يتك7ن)خاصياتها)كايتالي):

.SANTE CLAIRE(:(ايتسمية

شبه) املنتجات) بيع) (: ايهدف)

ايطيبة)وبيع)املعدات)واإلكسس7ارات)

ايطبية.
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C(املقر)االجتماعي):) املغرب)ايعربي

بقعة)C34)إقامة)زينب)ايطابق)ايثايث)

ايشقة)9)ايقنيطرة.

تاريخ) من) ابتداء) سنة) (99 (: املدة)

ايتسجيل)اينهائي)بايسجل)ايتجاري.

100.000)درهم)م7زع) (: رأس)املال)

على)1000)حصة)من)فئة)100)درهم)

يلحصة)اي7احدة.

اي7حيدة) ايشريكة) (: ايشركاء)

ايسيدة)تغزاز)حياة)1000)حصة.

ايسنة)االجتماعية):)من)فاتح)لنالر)

إلى)31)ديسمبر.

اي7حيدة) ايشريكة) (: ايتسيير)

ايسيدة)تغزاز)حياة.

يدى) ايشركة) تسجيل) تم) قد)

االبتدائية) باملحكمة) ايضبط) كتابة)

 2021 ل7ني7) (14 بتاريخ) بايقنيطرة)

تحت)رقم)83050.
عن)اينسخة)واينص

املسير
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INGETRAV
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة

رأسمايها):)500.000)درهم

مقرها)االجتماعي):)حي)دلار)عمارة)

صفصاف)ايشقة)رقم)9)سال

الحل)املبكر)يلشركة
ايعام) الجمع) محضر) بمقت�سى)

ديسمبر) (22 بتاريخ) ايعادي) ايغير)

2020)يشركة)INGETRA SARL)تقرر)

ما)للي):

املبكر) الحل) على) املصادقة)

يلشركة.

امحمد) صدقي) ايسيد) تعيين)

بصفته)مصفي)يلشركة.

ايشركة) تصفية) مقر) تحدلد)

دلار) حي) (: أعاله) االجتماعي) بمقرها)

عمارة)صفصاف)ايشقة)رقم)9)سال.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

االبتدائية)بسال)بتاريخ)8)مارس)2021 

تحت)رقم)36128.

146 P

 MOROCCAN
 INTERNATIONAL
SERVICECENTER

شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة
املقر)االجتماعي):)382)شارع)محمد)

الخامس)برج)حسان)مكتب)18 
ايطابق)األول)ايقنيطرة

ايسجل)ايتجاري)رقم)53113 
ايقنيطرة

الحل)املبكر)يلشركة
الجمع) محضر) بمقت�سى)
يشركة) ايعادي) ايغير) ايعام)
 MOROCCAN INTERNATIONAL
ذات) شركة) (SERVICECENTER

املسؤويية)املحدودة)تقرر)ما)للي):
املبكر) الحل) على) املصادقة)

يلشركة.
تعيين)ايسيد)اقبال)باسيم)بصفته)

مصفي)يلشركة.
ايشركة) تصفية) مقر) تحدلد)
محمد) شارع) (382 (: ايتالي) بايعن7ان)
 18 مكتب) حسان) برج) الخامس)

ايطابق)األول)ايقنيطرة.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
االبتدائية)بايقنيطرة)بتاريخ)15)ل7ني7)

2021)تحت)رقم)83334.
147 P

AU BUREAU CHILL
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

املقر)االجتماعي):)زاوية)زنقة)حمان)
 LE(ايفط7اكي)وزنقة)ش7قي)عمارة

CHALET VERT)متجر)رقم)2)املدلنة)
ايعليا)ايقنيطرة

ايسجل)ايتجاري)رقم)1))59 
تف7يت)حصص)اجتماعية

وتعيين)مسير)جدلد
ايعام) الجمع) محضر) بمقت�سى)
 2021 ل7ني7) (( بتاريخ) ايعادي) ايغير)
شركة) (AU BUREAU CHILL يشركة)
ذات)املسؤويية)املحدودة)تقرر)ما)للي):
املصادقة)على)تف7يت)340)حصة)
ايعل7ي) ايسيد) ملك) في) اجتماعية)
حماني) هشام) ايسيد) يفائدة) محمد)
رقم) اي7طنية) يلبطاقة) الحامل)

.G229140

ايعل7ي) ايسيد) املسير) استقاية)
ايشركة) تسيير) مهام) من) محمد)
مسير) حماني) هشام) ايسيد) وتعيين)
 AU BUREAU CHILL يشركة) وحيد)

ملدة)غير)محدودة.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
رقم) تحت) بايقنيطرة) االبتدائية)

83196)بتاريخ)15)ل7ني7)2021.
148 P

IJ. TRADIV
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة)

بشريك)وحيد
رأسمايها):)100.000)درهم

املقر)االجتماعي):)تجزئة)صبري)زنقة)
L)بقعة)5)و)6)شقة)15)ايقنيطرة
تف7يت)حصص)اجتماعية

وتعيين)مسير)جدلد
ايعام) الجمع) محضر) بمقت�سى)
 IJ. TRADIV يشركة) ايعادي) ايغير)
املحدودة) املسؤويية) ذات) شركة)

بشريك)وحيد)تقرر)ما)للي):
 1000 تف7يت) على) املصادقة)
درهم) (100 بقيمة) اجتماعية) حصة)
يلحصة)في)ملك)ايسيدة)ناهد)الجناتي)

يفائدة)ايسيدة)رشيدة)ايسقاط.
ناهد) ايسيدة) استقاية) قب7ل)
ايشركة) تسيير) مهام) من) الجناتي)
ايسقاط) رشيدة) ايسيدة) وتعيين)
غير) ملدة) يلشركة) وحيدة) مسيرة)

محدودة.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
رقم) تحت) بايقنيطرة) االبتدائية)

82935)بتاريخ)8)ل7ني7)2021.
149 P

SOCIETE GOLD BAKERY
SARL

شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة
رأسمايها):)100.000)درهم

مقرها)االجتماعي):)بير)ايرامي)جن7ب)
1545)ايقنيطرة
تك7ين)شركة

مصحح) عرفي) عقد) بم7جب)
تم) (2021 ماي) (31 بتاريخ) اإلمضاء)

االتفاق)على)ما)للي):

 SOCIETE GOLD (: ايتسمية)
.BAKERY SARL

متجر) (: االجتماعي) ايهدف)
)ايشركة) املشترك) املعجنات)

املصنعة()بيع)بايتفصيل.
مخبزة.

املقر)االجتماعي):)بير)ايرامي)جن7ب)
1545)ايقنيطرة.

ايزمنية) املدة) (: ايزمنية) املدة)
ل7م) من) تبتدئ) سنة) (99 في) املحددة)
ايتجاري بايسجل) ايشركة)  تسجيل)
تمدلد) أو) املسبق) تفكيكها) عدا) ما)

املدة.
ايشركة) ايشركاء) مد) (: ايرأسمال)

بما)للي):
ايسيد)اغ7ثان)ان7ر)بمبلغ)50.000 

درهم.
ايسيدة)رزوق)ييلى)بملبغ)50.000 

درهم.
من) مسيرة) ايشركة) (: ايتسيير)
تقيم) ايتي) ييلى) رزوق) ايسيدة) طرف)
تمارة) (2409 رقم) ايعربي) املغرب) بحي)
 AD126913 اي7طنية) ايبطاقة) رقم)

ملدة)غير)محدودة.
املايية) ايسنة) (: املايية) ايسنة)
 31 في) وتنتهي) لنالر) فاتح) من) تبتدئ)
ديسمبر،)أول)سنة)عملية)ستنتهي)في)

31)من)ديسمبر)يسنة)2021.
من) (%(5 تخصم) (: األرباح) تقسيم)

أرباح)ايشركة)كاحتياج)قان7ني.
 تم)اإللداع)ايقان7ني)بكتابة)ايضبط
بايقنيطرة)تحت) االبتدائية) باملحكمة)

رقم)83191)بتاريخ)15)ل7ني7)2021.
150 P

 NIZAR OMAR شركة
PROMO

شركة)ذات)مسؤويية)محدودة
بشريك)وحيد

رأسمايها):)100.000)درهم
مقرها)االجتماعي):)طريق)206)كلم)2 

أوالد)برجال)ايقنيطرة
مسجل) عرفي) عقد) بمقت�سى)
 2021 ل7ني7) (4 بتاريخ) بايقنيطرة)
ذات) يشركة) األسا�سي) ايقان7ن) وضع)
وحيد) بشريك) محدودة) مسؤويية)

يتك7ن)خاصياتها)كايتالي):
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ايتسمية):)نزار)عمر)بروم7)ش.م.م.

ايهدف):)نجارة)الخشب)واألملني7م.

206)كلم) :)طريق) املقر)االجتماعي)

2)أوالد)برجال)ايقنيطرة.

تاريخ) من) ابتداء) سنة) (99 (: املدة)

ايتسجيل)اينهائي)بايسجل)ايتجاري.

ايشركاء):)ايسيد)رشيد)املزييغ.

ايسنة)االجتماعية):)من)فاتح)لنالر)

إلى)31)ديسمبر.

ايتسيير):)عين)ايسيد)رشيد)املزييغ)

كمسير)يلشركة.

بايسجل) ايشركة) تسجيل) تم) قد)

ايضبط) كتابة) يدى) ايتجاري)

بايقنيطرة)تحت) االبتدائية) باملحكمة)
رقم)61023.

151 P

C.L.H
SARL

مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)

 2021 ل7ني7) (4 بتاريخ) بايقنيطرة)

مسؤويية) ذات) شركة) تأسيس) تم)

الخصائص) تحمل) وايتي) محدودة)

ايتايية):

ايتسمية):)شركة)�سي)إل)أش.

ذات) شركة) (: ايقان7ني) ايشكل)

مسؤويية)محدودة.
املقر)االجتماعي):)رقم)206)ملغرب)

ايعربي)ف)1)ايقنيطرة.

ايهدف)االجتماعي):

غسل)وتنظيف)ايسيارات.

بيع)ي7ازم)وقطع)غيار)ايسيارات.

ايعمليات) كل) عامة) وبصفة)

يها) ايتي) واملايية) وايعقارية) ايتجارية)

من) وايتي) ايشركة) بنشاط) عالقة)

شأنها)املساهمة)في)تنمية)ايشركة.

من) ابتداء) سنة) (99 (: املدة)

ايتأسيس)اينهائي.

ايتسيير):)أسند)إلى)ايسيد)حريفي)

بدر)ايدلن.

من) تبتدئ) (: االجتماعية) ايسنة)

فاتح)لنالر)إلى)31)ديسمبر)من)كل)سنة)

ما)عدا)ايسنة)األولى)تبتدئ)من)تاريخ)

ايتسجيل.

راس)املال):)حدد)في)مبلغ)100.000 
درهم)مقسمة)إلى)1000)حصة)بقيمة)

100)درهم)يل7احدة.
بايسجل) ايتقييد) تم) (: ايتقييد)
االبتدائية) املحكمة) يدى) ايتجاري)
 2020 ل7ني7) (14 بتاريخ) بايقنيطرة)

تحت)رقم))6100.
152 P

TG PROMO
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة
رأسمايها):)100.000)درهم

املقر)االجتماعي):)15)زنقة)سب7)مركز)
املعامالت)الش7ب)مكتب)رقم)2 

ايطابق)5)ايقنيطرة
تأسيس)شركة

مسجل) عرفي) عقد) بمقت�سى)
بايقنيطرة)تم)وضع)ايقان7ن)األسا�سي)
املحدودة) املسؤويية) ذات) يشركة)
امل7اصفات) ذات) وحيد) بشريك)

ايتايية):
.TG PROMO(:(ايتسمية

ذات) شركة) (: ايقان7ني) ايشكل)
املسؤويية)املحدودة.

سب7) زنقة) (15 (: االجتماعي) املقر)
مركز)املعامالت)الش7ب)مكتب)رقم)2 

ايطابق)5)ايقنيطرة.
م7ض7ع)ايشركة):))منعش)عقاري.
رأسمال) حدد) (: ايشركة) رأسمال)
درهم) (100.000 مبلغ) في) ايشركة)
اجتماعية) حصة) (1000 إلى) مقسم)
محررة) يل7احدة) درهم) (100 بقيمة)
بكاملها)مكتتبة)وم7زعة)على)ايشركاء)

كايتالي):
ايسيد)ل7نس)ايدهيبة)500)حصة.
ايسيد)مصطفى)عب7د)500)حصة.

املدة):)99)سنة.
ل7نس) ايسيد) إلى) أسند) (: ايتسيير)

ايدهيبة)و)ايسيد)مصطفى)عب7د.
إلى) لنالر) فاتح) من) (: املايية) ايسنة)

31)ديسمبر)من)كل)سنة.
ايتجاري) بايسجل) ايتقييد) تم)
بايقنيطرة)تحت) االبتدائية) باملحكمة)

رقم))6109)بتاريخ))1)ل7ني7)2021.
153 P

مكتب)امل7فق)يلمحاسبة
محاسب)معتمد)من)طرف)ايدوية)املغربية
شهادة)تك7ين)في)املحاسبة)املعمقة)بمعهد)

COMPTALIA)بم7نبليي)بفرنسا

SOCIETE TRANS BENZIA
SARL AU

تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)
املحدودة)بشريك)وحيد

 16 بتاريخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) صياغة) تمت) (2021 ل7ني7)
املسؤويية) ذات) يلشركة) األسا�سي)
اآلتية) وحيد) بشريك) املحدودة)

خص7صياتها):
 SOCIETE TRANS (: ايتسمية)

.BENZIA SARL AU
 TRANSPORT DE (: األهداف)

.PERSONNEL
بسيدي) حدد) (: االجتماعي) املقر)

سليمان)حي)اوالد)مايك.
درهم) (100.000 (: املال) راس)
اجتماعية) حصة) (1000 إلى) مقسمة)
وم7زعة) يل7احدة) درهم) (100 بقيمة)

جميعها)على)ايشكل)ايتالي):
1000)حصة) كاسم) زهرة) ايسيدة)

أي)100.000)درهم.
لدلر) محددة) غير) ملدة) (: ايتسيير)
شؤون)املؤسسة)ايسيدة)زهرة)كاسم)
وتخ7ل)يها)كافة)ايصالحيات)من)أجل)
ذيك)مع)إمكانية)تعيين)مساعدلن)يها)

على)ايتسيير.
تاريخ) من) ابتداء) سنة) (99 (: املدة)
األسا�سي) ايقان7ن) على) املصادقة)

يلمؤسسة.
تصادف) (: االجتماعية) ايسنة)

ايسنة)املدنية.
اينتيجة)املحاسبية):

تعيينها) يلشركاء)صالحية) (: األرباح)
باقتراح)من)املسيرلن.

ايشركاء) لتقاسمها) (: الخسارة)
بحسب)حصصهم)االجتماعية.

كتابة) يدى) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ايضبط)باملحكمة)االبتدائية)بسيدي)
 2021 ل7ني7) (1( بتاريخ) سليمان)

ايسجل)ايتجاري)رقم)2021/155.
يلخالصة)وايبيان
امل7فق)حميد

154 P

SHINE TOGETHER

شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

بشريك)وحيد

رأسمايها):)100.000)درهم

املقر)االجتماعي):)22)شارع)محمد)

ايدل7ري)وزنقة)معم7رة)إقامة)وسط)

املدلنة)29)متجر)رقم)14)ايقنيطرة

تأسيس)شركة
مسجل) عرفي) عقد) بمقت�سى)

بايقنيطرة)تم)وضع)ايقان7ن)األسا�سي)

املحدودة) املسؤويية) ذات) يشركة)

امل7اصفات) ذات) وحيد) بشريك)

ايتايية):

.SHINE TOGETHER(:(ايتسمية

ذات) شركة) (: ايقان7ني) ايشكل)

املسؤويية)املحدودة)بشريك)وحيد.

املقر)االجتماعي):)22)شارع)محمد)

إقامة)وسط) معم7رة) وزنقة) ايدل7ري)

املدلنة)29)متجر)رقم)14)ايقنيطرة.

م7ض7ع)ايشركة):))

بيع)املالبس)بايتقسيط.

االستيراد)وايتصدلر.

تاجر.

رأسمال) حدد) (: ايشركة) رأسمال)

درهم) (100.000 مبلغ) في) ايشركة)

اجتماعية) حصة) (1000 إلى) مقسم)

محررة) يل7احدة) درهم) (100 بقيمة)

بكاملها)مكتتبة)وم7زعة)على)ايشركاء)

كايتالي):

ايسيد)محمد)أكرام)1000)حصة.

املدة):)99)سنة.

ايسيد)محمد) إلى) أسند) (: ايتسيير)

أكرام.

إلى) لنالر) فاتح) من) (: املايية) ايسنة)

31)ديسمبر)من)كل)سنة.

ايتجاري) بايسجل) ايتقييد) تم)

بايقنيطرة)تحت) االبتدائية) باملحكمة)

رقم)60931)بتاريخ)8)ل7ني7)2021.

155 P
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KIMANOTRAV

شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

بشريك)وحيد

رأسمايها):)100.000)درهم

 F(املقر)االجتماعي):)16)عمارة

ايطابق)ايرابع)شقة)رقم)10)إقامة)

نسيم)ايبحر)4)بئر)ايرامي)ايشرقية)

ايقنيطرة

تأسيس)شركة
مسجل) عرفي) عقد) بمقت�سى)

بايقنيطرة)تم)وضع)ايقان7ن)األسا�سي)

املحدودة) املسؤويية) ذات) يشركة)

امل7اصفات) ذات) وحيد) بشريك)

ايتايية):

.KIMANOTRAV(:(ايتسمية

ذات) شركة) (: ايقان7ني) ايشكل)

املسؤويية)املحدودة)بشريك)وحيد.

 F عمارة) (16 (: االجتماعي) املقر)

إقامة) (10 رقم) شقة) ايرابع) ايطابق)

ايشرقية) ايرامي) بئر) (4 ايبحر) نسيم)

ايقنيطرة.

في) املقاوية) (: ايشركة) م7ض7ع)

األشغال)املختلفة)أو)ايبناء.

رأسمال) حدد) (: ايشركة) رأسمال)

درهم) (100.000 مبلغ) في) ايشركة)

اجتماعية) حصة) (1000 إلى) مقسم)

محررة) يل7احدة) درهم) (100 بقيمة)

بكاملها)مكتتبة)وم7زعة)على)ايشركاء)

كايتالي):

ايسيد)عيدة)ايرياحي)1000)حصة.

املدة):)99)سنة.

عيدة) ايسيد) إلى) أسند) (: ايتسيير)

ايرياحي.

إلى) لنالر) فاتح) من) (: املايية) ايسنة)

31)ديسمبر)من)كل)سنة.

ايتجاري) بايسجل) ايتقييد) تم)

بايقنيطرة)تحت) االبتدائية) باملحكمة)

رقم)61209)بتاريخ)21)ل7ني7)2021.

156 P

SHAMA FAMILY 2
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

بشريك)وحيد

رأسمايها):)100.000)درهم

املقر)االجتماعي):)4))شارع)ل7سف)

ابن)تاشفين)إقامة)ب7عالم)ايطابق)

ايثاني)رقم)3)ايقنيطرة

تأسيس)شركة
مسجل) عرفي) عقد) بمقت�سى)

بايقنيطرة)تم)وضع)ايقان7ن)األسا�سي)

املحدودة) املسؤويية) ذات) يشركة)

امل7اصفات) ذات) وحيد) بشريك)

ايتايية):

 SHAMA FAMILY 2 (: ايتسمية)

.SARL AU

ذات) شركة) (: ايقان7ني) ايشكل)

املسؤويية)املحدودة)بشريك)وحيد.

املقر)االجتماعي):)4))شارع)ل7سف)

ايطابق) ب7عالم) إقامة) تاشفين) ابن)

ايثاني)رقم)3)ايقنيطرة.

م7ض7ع)ايشركة):

منعش)عقاري.

أو) املختلفة) األشغال) في) املقاوية)

ايبناء.

رأسمال) حدد) (: ايشركة) رأسمال)

درهم) (100.000 مبلغ) في) ايشركة)

اجتماعية) حصة) (1000 إلى) مقسم)

محررة) يل7احدة) درهم) (100 بقيمة)

بكاملها)مكتتبة)وم7زعة)على)ايشركاء)

كايتالي):

 1000 حنان) حيدون) ايسيدة)

حصة.

املدة):)99)سنة.

ايتسيير):)أسند)إلى)ايسيدة)حيدو)

حنان.

إلى) لنالر) فاتح) من) (: املايية) ايسنة)

31)ديسمبر)من)كل)سنة.

ايتجاري) بايسجل) ايتقييد) تم)

بايقنيطرة)تحت) االبتدائية) باملحكمة)

رقم)3)610)بتاريخ))1)ل7ني7)2021.

157 P

SHAZAM TRANSPORT

شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

بشريك)وحيد

رأسمايها):)100.000)درهم

املقر)االجتماعي):)بقعة))16)إلراك)

ايطابق)األر�سي)قصبة)مهدلة)

ايقنيطرة

تأسيس)شركة
مسجل) عرفي) عقد) بمقت�سى)

بايقنيطرة)تم)وضع)ايقان7ن)األسا�سي)

املحدودة) املسؤويية) ذات) يشركة)

امل7اصفات) ذات) وحيد) بشريك)

ايتايية):

 SHAZAM (: ايتسمية)

.TRANSPORT

ذات) شركة) (: ايقان7ني) ايشكل)

املسؤويية)املحدودة)بشريك)وحيد.

 16( بقعة) (: االجتماعي) املقر)

مهدلة) قصبة) األر�سي) ايطابق) إلراك)

ايقنيطرة.

ايبضائع) نقل) (: ايشركة) م7ض7ع)

يصالح)ايغير.

رأسمال) حدد) (: ايشركة) رأسمال)

درهم) (100.000 مبلغ) في) ايشركة)

اجتماعية) حصة) (1000 إلى) مقسم)

محررة) يل7احدة) درهم) (100 بقيمة)

بكاملها)مكتتبة)وم7زعة)على)ايشركاء)

كايتالي):

 1000 اسحيم) حميد) ايسيد)

حصة.

املدة):)99)سنة.

حميد) ايسيد) إلى) أسند) (: ايتسيير)

اسحيم.

إلى) لنالر) فاتح) من) (: املايية) ايسنة)

31)ديسمبر)من)كل)سنة.

ايتجاري) بايسجل) ايتقييد) تم)

بايقنيطرة)تحت) االبتدائية) باملحكمة)

رقم)61003.

158 P

STE ABDO MODERNE
تأسيس)شركة

املؤرخ) ايعرفي) ايعقد) بمقت�سى)
بتاريخ)4)مارس)2021)بايدار)ايبيضاء)
يلشركة) األسا�سي) ايقان7ن) وضع) تم)
تحمل) ايتي) املحدودة) املسؤويية) ذات)

الخصائص)ايتايية):
 STE ABDO (: ايتسمية)

.MODERNE
امل7ض7ع):)استيراد)وتصدلر)مقاول)

ايبناء)وأشغال)متن7عة.
احمد) زنقة) (( (: االجتماعي) املقر)
ايت7كي)ايطابق)ايثاني)ايدار)ايبيضاء.

في) حدد) (: االجتماعي) ايرأسمال)
 1000 إلى) مقسم) درهم) (100.000
مقسم) درهم) (100 قيمة) ذات) حصة)

بين)ايشركاء)بايشكل)ايتالي):
ايسيد)عبد)ايرحمان)الت)بن)الط7)
درهم) (100 قيمة) ذات) حصة) (500
يلحصة)أي)ما)قيمته)50.000)درهم.

 500 الط7) بن) الت) عمر) ايسيد)
حصة)ذات)قيمة)100)درهم)يلحصة)

أي)ما)قيمته)50.000)درهم.
ذات) شركة) (: ايقان7ني) ايشكل)

مسؤويية)محدودة.
ايرحمان) عبد) ايسيد) (: املسيرون)
بن) الت) عمر) وايسيد) الط7) بن) الت)

الط7.
اإللداع) تم) (: ايقان7ني) اإللداع)
بايدار) ايتجارية) باملحكمة) ايقان7ني)
رقم) ايتجاري) ايسجل) تحت) ايبيضاء)

498243)بتاريخ)))أبريل)2021.
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 STE EQUIPEMENT AUTO
TEMARA

SARL
تاسيس)شركة

بتاريخ) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) وضع) تم) (،2021 أبريل) (12
االسا�سي)يلشركة)على)اينح7)ايتالي):

 EQUIPEMENT (: ايتسمية)
.AUTO TEMARA

اجزاء) بيع) (: االجتماعي) امل7ض7ع)
ايسيارات)بايتقسيط.
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ذات) شركة) (: ايقان7نية) ايصفة)

مسؤويية)محدودة.

مقرها)االجتماعي):)زنقة)ايقنيطرة)

رقم))11)حي)ايعبادي)تمارة.

 100.000 (: االجتماعي) راسمال)

طرف) من) ومسجلة) مرقمة) درهم)

مغاربة)ذاتيين.

املسير):)ايسيد)فند)هللا)ابراهيم)أو)

أب7)صابر)محمد)املسيران)ايرئيسيان)

ملدة)غير)محدودة.

ايسنة)االجتماعية):)من)فاتح)لنالر)

الى)31)ديسمبر.

باملحكمة) ايقان7ني) االلداع) تم)

ماي) (16 بتاريخ) بتمارة) االبتدائية)

2021،)تحت)رقم)1046.

160 P

STE ALMA PARTNERS
SARL

راسمايها):)100.000)درهم

مقرها)االجتماعي):)عمارة)30)ايشقة)

رقم)8)زنقة)م7الي)احمد)اي7كيلي)

حسان)ايرباط

بايرباط) عرفي) عقد) بمقت�سى)

شركاء) قرر) (،2021 ل7ني7) (2 بتاريخ)

شركة)»املا)بارتنير«)ش.م.م.)ما)للي):

بيع)450)حصة)بقيمة)100)درهم)

من) درهم) (45.000 بمبلغ) يلحصة)

روبن) ميساء) أناس) ايسيدة) طرف)

يفائدة)ايسيدة)ايزهرة)املالح.

يلشركة) ايقان7ني) ايشكل) تغيير)

من)شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)الى)

ذات) محدودة) مسؤويية) ذات) شركة)

ايشريك)اي7حيد.

اعادة)تعيين)ايسيدة)ايزهرة)املالح)

زمنية) ملدة) يلشركة) وحيدة) كمسيرة)

غير)محدودة.

تعدلل)ايقان7ن)االسا�سي.

باملحكمة) ايقان7ني) االلداع) تم)

ايتجارية)بايرباط)تحت)رقم)115596 

في)21)ل7ني7)2021.

161 P

STE SUBLIMA
SARL

راسمايها):)100.000)درهم
مقرها)االجتماعي):)زنقة)ام)ايربيع)
شقة)رقم)8)عمارة)10)أكدال)ايرباط
بايرباط) عرفي) عقد) بمقت�سى)
شركاء) قرر) (،2021 ماي) (19 بتاريخ)
شركة)»سيبليمة«)ش.ذ.م.م.)ما)للي):

بيع)500)حصة)بقيمة)100)درهم)
من) درهم) (50.000 بمبلغ) يلحصة)
يفائدة) ( قالح) نادلة) ايسيدة) طرف)

ايسيدة)يطيفة)ب7زكاوي.
من) قالح) نادلة) ايسيدة) استقاية)

مهامهما)كمسيرة)يلشركة.
ب7زكاوي) يطيفة) ايسيدة) تعيين)
زمنية) ملدة) يلشركة) وحيدة) كمسيرة)

غير)محدودة.
تعدلل)ايقان7ن)االسا�سي.

باملحكمة) ايقان7ني) االلداع) تم)
ايتجارية)بايرباط)تحت)رقم))11559 

في)21)ل7ني7)2021.
162 P

STE ZIANKAR
SARL

تاسيس)شركة
رأسمايها):)150.000)درهم

املقر)االجتماعي):)زاوية)زنقة)ايغرب)
وبئر)أنزران)عمارة)انصاف)املحمدلة
مسجل) عرفي) عقد) بمقت�سى)
تمتاسيس) (،2021 أبريل) (14 بتاريخ)
ذات) املسؤويية) محدودة) شركة)

الخصائص)ايتايية):
.STE ZIANKAR(:(ايتسمية

ايغذائية) املنتجات) (: ايهدف)
ايزراعية.

ايراسمال):)150.000)درهم.
ذات) شركة) (: ايقان7ني) ايشكل)

مسؤويية)محدودة.
زنقة) زاوية) (: االجتماعي) مقرها)
انصاف) عمارة) أنزران) وبئر) ايغرب)

املحمدلة.
ايشركة) تسيير) عهد) (: ايتسيير)
غير) يفترة) كربيض) كريم) ايسيد) الى)

محدودة.

باملحكمة) تم) ايقان7ني) االلداع)
رقم) تحت) باملحمدلة) االبتدائية)
رقم) (،2021 ماي) (12 بتاريخ) (1153

ايسجل)ايتجاري)1)280.
163 P

 STE MOROCCO
ADVANCED MEDIA

SARL
تاسيس)شركة

في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
2021،)قد)تم) ايرباط)بتاريخ)2)ل7ني7)
املسؤويية) محدودة) شركة) تاسيس)

ذات)الخصائص)ايتايية):
 STE MOROCCO (: ايتسمية)

.ADVANCED MEDIA
خدمات) (: االجتماعي) ايهدف)

املعل7مات)ايتجارية.
منهجيات)ايت7اصل.

اعالنات.
ايراسمال):)100.000)درهم.
عبد)هللا)يشكر)..)500)حصة.
أمينة)ايرايس)...)500)حصة.

من) ابتداء) سنة) (99 (: املدة)
وضع) تاريخ) من) أي) اينهائي) ايتاسيس)

ايسجل)ايتجاري.
الى) لنالر) فاتح) من) (: املايية) ايسنة)
31)ديسمبر)من)كل)سنة)ماعدا)ايسنة)

االولى)تبتدئ)من)تاريخ)ايتسجيل.
املقر):)12)مكرر)زنقة)يبنان)رقم)3 

املحيط)ايرباط.
املسير):)علي)يشكر.

رقم)ايتسجيل)بايسجل)ايتجاري):)
.153015

164 P

JRH CONSULTING
SARL

STE FORBS CONSULTING
SARL AU

شركة)ذات)مسؤويية)محدودة
ذات)ايشريك)اي7حيد

تاسيس)شركة
تم)تاسيس)شركة))بايرباط)تحمل))
مارس) (18 بتاريخ) ايتايية) ايصفات)

: 2021

 STE FORBS (: االجتماعي) ايلقب)
.CONSULTING SARL AU

ذات) شركة) ( (: ايقان7نية) ايصفة)
مسؤويية)محدودة.

يها) ايشركة) (: االجتماعي) ايهدف)
ايهدف)الضا)في)املغرب)كما)في)الخارج:
االستشارة) وايتصدلر،) االستيراد)

ايقان7نية)وايفنية)ومفاوض.
املعامالت) جميع) عام،) وبشكل)
أو) ايصناعية) أو) ايتجارية) املايية)
املايية)أو)ايعقارية)بشكل)مباشر)أو)غير)
يصالح) أو) ايشركة) بم7ض7ع) مباشر)
ايتعاون) ذيك) في) بما) مصالحها،)
ايعمليات) جميع) مع) أشكايه) بجميع)
مماثل كائن) يديها) ايتي) ايشركات)  أو)

أو)ملحق.
رأسمال):)100.000)درهم)مقسمة)
100)درهم) فئة) من) 1000)حصة) الى)

يلحصة.
االبراهيمي)حكيم)1000)حصة.

من) ابتداء) سنة) (99 (: املدة)
ايتأسيس)اينهائي.

الى) لنالر) فاتح) من) (: املايية) ايسنة)
31)ديسمبر)من)كل)سنة)ماعدا)ايسنة)

االولى)تبتدئ)من)تاريخ)ايتسجيل.
املقر)االجتماعي):)15)شارع)االبطال)

شقة)رقم)4)اكدال)ايرباط.
ايتسيير):)تسيير)ايشركة)من)طرف)

ايسيد)االبراهيمي)حكيم.
باملحكمة) ايقان7ني) االلداع) تم)
ايتسجيل) رقم) بايرباط،) ايتجارية)

بايسجل)ايتجاري))15265.
165 P

STE FAINA TANGER
شركة)محدودة)املسؤويية
)ذات)ايشريك)اي7حيد

مقرها)االجتماعي):)رقم)9))س)2 
املنطقة)الحرة)يلتصدلر)طنجة
راسمايها):)500.000)اورو

ايسجل)ايتجاري)رقم):)98639 
طنجة

تغيير)مسير
بمقت�سى)محضر))قرارات)ايشريك)
اي7حيد)املحرر)بمقر)ايشركة)بطنجة)
تقرر (،2021 مارس) فاتح)  بتاريخ)

ما)للي:
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م7نتسيرات) ايسيدة) استقاية)

 MONTSERRAT اييز) غ7نز) مارتن)

مهامها) من) (MARTIN GONZALEZ

كمسيرة)يلشركة.

تعيين)ايسيد)ج7ردي)ميرو)م7ناسا)

كمسير) (JORDI  MIRO MANOSA

يلشركة)ملدة)غير)محدودة.

من) ( (31 يلفصل) امل7ازي) ايتعدلل)

ايق7انين)االساسية)يلشركة.

االساسية) ايق7انين) تنقيح)

يلشركة.

كتابة) يدى) ايقان7ني) االلداع) تم)

بطنجة) ايتجارية) باملحكمة) ايضبط)

رقم) تحت) (،2021 ماي) (2( بتاريخ)

.242(6(
يلخالصة)وايبيان

املسير

166 P

STE BUILDCOS
شركة)محدودة)املسؤويية

)ذات)ايشريك)اي7حيد

مقرها)االجتماعي):))))اقامة)رامي،)
زنقة)سبتة)ايطابق)ايثاني)مكتب)رقم)

8)ايدارايبيضاء
راسمايها):)405.000)درهم

ايسجل)ايتجاري)رقم):)240.583 

ايدارايبيضاء

الحل)املسبق)يلشركة
بمقت�سى)محضر))قرارات)ايشريك)

اي7حيد)املحرر)بمقر)ايشركة)بطنجة)

ما) تقرر) ( (،2020 ديسمبر) (31 بتاريخ)

للي:

الحل)املسبق)يلشركة.

مامبرلا) خ7�سي) ايسيد) استقاية)

  JOSE MEMBRILLA BERBEL(باربيل

من)مهامه)كمسير)يلشركة.

مامبرلا) خ7�سي) ايسيد) تعيين)

   JOSE MEMBRILLA BERBEL(باربيل

كمصف)يلشركة)ملدة)ايتصفية.

ايعن7ان) في) ايتصفية) مقر) تحدلد)
سبتة) زنقة) رامي،) اقامة) (( (: ايتالي)

 8 رقم) مكتب) ايثاني) ايطابق)

ايدارايبيضاء.

يدى) ايقان7ني) االلداع) تم)

ايتجارية) باملحكمة) ايضبط) كتابة)

ل7ني7) (1( بتاريخ) بايدارايبيضاء)

2021،)تحت)رقم)83105).
يلخالصة)وايبيان

املصفي

167 P

STE YOUZI SERVICES
SARL AU

شركة)محدودة)املسؤويية

)ذات)ايشريك)اي7حيد

تعدلل
يلجمع) عرفي) عقد) بمقت�سى)

 YOUZI يشركة) ايعادي) غير) ايعام)

SERVICES SARL AU)بتاريخ)10)ماي)

2021،)بسال)تقرر)ما)للي):

 IMANE من) ايشركة) اسم) تغيير)

.YOUZI SERVICES(الى(NET

تعدلل)ايقان7ن)االسا�سي)يلشركة.

باملحكمة) ايقان7ني) االلداع) تم)

ل7ني7) (1( بتاريخ) بسال) االبتدائية)

2021،)تحت)رقم)36882.

168 P

STE DREAME CAST
SARL AU

شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)

وذات)شريك)وحيد

راسمايها):)1.000.000)درهم

مقرها)االجتماعي):)زنقة)حيرة)رقم)26 

تابريكت)سال

ايعام) الجمع) محضر) على) بناءا)

ماي)) (18 بتاريخ) املنعقد) االستثنائي)

  DREAME شركة) شركاء) قرر) (2021

CAST))شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)

و)ذات)شريك)وحيد)ما)للي:

تف7يت) (... الحصص) تف7يت)

طرف) من) اجتماعية) حصة) (10000

يلسيد:)عبد) (، ( ازراحن) ايسيد)ل7نس)

الجليل)ادراز).

جدلد) مسير) تعيين) و) استقاية) (

يشركة:

ايعام) الجمع) محضر) على) بناء)
الحصص) بتف7يت) االستثنائي)
استقاية) قب7ل) تم) أعاله،) املذك7رة)
مهمة) من) ( ازراحن) ل7نس) ايسيد)
ايتسيير)مع)تعيين)ايسيد)عبد)الجليل)

ادراز))كمسيرجدلد)يلشركة.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
االبتدائية)بسال)بتاريخ:14/06/2021 
)يلسجل) (،36856 رقم) عدد) تحت)

ايتجاري)رقم)10191).
169 P

STE GLACE DOC
ل7م) املنعقد) االدارة) قرار) اثر) على)
 GLACE يشركة) (2021 ل7ني7) (11
درهمن) (100.000 راسمايها) (،DOC
(،3 رقم) شقة) ب) االجتماعي) مقرها)
12،)شارع)م7الي)ل7سف)سال) عمارة)

الجدلدة)تقرر)ما)للي):
 50 منير) اجعكر) (: ايسيد) باع)
حصة)يفائدة)ايسيد)ايصايحي)محمد.

تغيير)حصص)ايشركة):
اجعكر)منير)50)حصة.

ايصايحي)محمد)50)حصة.
محمد) ايصايحي) ايسيد) تعيين)
غير) ملدة) يلشركة) مشارك) كمسير)

محدودة.
(: يلشركة) ايقان7ني) ايشكل) تغيير)
املحدودة) املسؤويية) ذات) شركة) من)
ذات) شركة) الى) واحد) بشريك)

املسؤويية)املحدودة.
تحيين)اينظام)االسا�سي)يلشركة.

رقم)ايسجل)ايتجاري):)31161.
كتابة) يدى) ايقان7ني) االلداع) تم)
بسال) االبتدائية) باملحكمة) ايضبط)
رقم) تحت) (،2021 ل7ني7) (11 بتاريخ)

.36855
170 P

STE ELEGANCE HOME
على)اثر)الجمع)ايعام)املنعقد)ل7م)
 ELEGANCE(13)أبريل)2021،)يشركة
درهم،) (100.000 راسمايها) (،HOME
مكرر) (23 رقم) ب) االجتماعي) مقرها)
ايرشاد) حي) محمد،) سيدي) شارع)

ايقرية)سال،)تقرر)ما)للي):

باع)ايسادة):

راشد) امليل7دي) جليل،) ايتهامي)

ل7سف) يلسيد) حميد) واملنص7ري)

االدري�سي)اب7)عنان)1000)حصة.

(: يلشركة) ايقان7ني) ايشكل) تغيير)

من)ايشركة)ذات)املسؤويية)املحدودة)

الى)ايشركة)ذات)املسؤويية)املحدودة)

بشريك)واحد.

جليل،) ايتهامي) (: ايسادة) استقاية)

امليل7دي)راشد)واملنص7ري)حميد)من)

تسيير)ايشركة.

االدري�سي) ل7سف) ايسيد) تعيين)

غير) ملدة) يلشركة) كمسير) عنان) اب7)

محدودة.

تحيين)اينظام)االسا�سي)يلشركة.

كتابة) يدى) ايقان7ني) االلداع) تم)

بسال) االبتدائية) باملحكمة) ايضبط)

رقم) تحت) (،2021 ل7ني7) (10 بتاريخ)

.36844

171 P

شركة حبوب الشروق
شركة)محدودة)املسؤويية

ايراسمال)االجتماعي):)8.000.000 

درهم

مقرها)االجتماعي):)فاس)قطعة)رقم)

س)6/18)املنطقة)ايصناعية)ايقطب)

الحضري)راس)املاء

ايعادي) ايعام) الجمع) بمقت�سى)

املنعقد)بفاس)بتاريخ)24)ماي)2021،)

ايشروق) حب7ب) شركة) شركاء) قرر)

ش.م.م.)ما)للي):

الختامي) ايبيان) على) املصادقة)

يسنة) واملصارف) املداخل) وحساب)

.2020

ايسيد) ايشركة) مسير) ذمة) ابراء)

ايعل7ي)املدغري)محمد.

بكتابة) ايقان7ني) االلداع) تم) وقد)

بفاس) ايتجارية) باملحكمة) ايضبط)

رقم) تحت) (،2021 ل7ني7) (11 بتاريخ)

1865،)ايسجل)ايتجاري)رقم))4346.

172 P
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شركة شريفي علوي وزخنيني
شركة)محدودة)املسؤويية

ايراسمال):)10.000).9)درهم
مقرها)االجتماعي):)رقم)14)حي)

ايبساتين)عين)تاوجدات
ايعادي) ايعام) الجمع) بمقت�سى)
املنعقد)بفاس)بتاريخ)24)ماي)2021،)
عل7ي) شريفي) شركة) شركاء) قرر)
 9.(10.000 راسمايها) وايتي) وزخنيني)

درهم)ما)للي):
الختامي) ايبيان) على) املصادقة)
يسنة) واملصارف) املداخل) وحساب)

.2020
ايسادة) ايشركة) مسير) ذمة) ابراء)
شريفي)عل7ي)ل7سف)وشريفي)عل7ي)

هشام)وزخنيني)محمد.
بكتابة) ايقان7ني) االلداع) تم) وقد)
بفاس) ايتجارية) باملحكمة) ايضبط)
رقم) تحت) (،2021 ل7ني7) (12 بتاريخ)

386،)ايسجل)ايتجاري)رقم)38535.
173 P

شركة مطاحن الشروق
شركة)محدودة)املسؤويية

ايراسمال)االجتماعي):)26.000.000 
درهم

مقرها)االجتماعي):)تجزئة)ايقطب)
الحضري)راس)املاء)مفتاح)الخير)

قطعة)15)و16)و)1)فاس
ايعادي) ايعام) الجمع) بمقت�سى)
املنعقد)بفاس)بتاريخ)18)ماي)2021،)
ايشروق) مطاحن) شركة) شركاء) قرر)

ش.م.م.)ما)للي):
الختامي) ايبيان) على) املصادقة)
يسنة) واملصارف) املداخل) وحساب)

.2020
ايسيد) ايشركة) مسير) ذمة) ابراء)

ايعل7ي)املدغري)محمد.
بكتابة) ايقان7ني) االلداع) تم) وقد)
بفاس) ايتجارية) باملحكمة) ايضبط)
رقم) تحت) (،2021 ل7ني7) (11 بتاريخ)

.1863
ايسجل)ايتجاري)رقم)33135.

174 P

شركة مطاحن مرانية
شركة)محدودة)املسؤويية

مقرها)االجتماعي):)زنقة)عباس)املقري)
ايحي)ايصناعي)ايدكارات)فاس

ايعادي) ايعام) الجمع) بمقت�سى)
املنعقد)بفاس)بتاريخ)25)ماي)2021،)
مرانية)) مطاحن) شركة) شركاء) قرر)
ش.م.م.)وايتي)راسمايها)29.200.000 

درهم)ما)للي):
الختامي) ايبيان) على) املصادقة)
يسنة) واملصارف) املداخل) وحساب)

.2020
ابراء)ذمة)مسيري)ايشركة)ايسادة)
شريفي)عل7ي)ل7سف)وشريفي)عل7ي)

مهدي.
بكتابة) ايقان7ني) االلداع) تم) وقد)
بفاس) ايتجارية) باملحكمة) ايضبط)
رقم) تحت) (،2021 ل7ني7) (12 بتاريخ)

.1881
ايسجل)ايتجاري)رقم)24043.

175 P

 STE RASHDI IMMOBILER
SARL AU

في) ايعرفي) ايعقد) تسجيل) تاريخ)
2021،)بايرباط)وايتي)تحمل) 26)ماي)

الخصائص)ايتايية):)
ايبناء) أن7اعه،) بجميع) ايبناء)
أجل) من) يلبيع) عمارات) وتشيد)
ايعقار) وانعاش) ايتجارة) أو) ايسكن)

بجميع)أن7اعه.
املعطيات) بجميع) ايقيام) وعم7ما)
ايشركة) ايتنمية) في) تساهم) قد) ايتي)
من) ان7اعه) بجميع) االنعاش) وكذيك)
ايتقسيم)املباني،)تاجير،)بيع)ايشراء،)
ايغير) أو) املباشرة) ايتجهيزات) وتبادل)

املباشرة)لجميع)املباني.
درهم) (100.000 ايشركة) راسمال)
مقسم)الى)1000)حصة)من)فئة)100 
على) م7زعة) اي7احدة) يلحصة) درهم)

ايشكل)ايتالي):
راشد) بن) سعيد) ايراشدي) ايسيد)

بن)سعيد)1000)حصة.
من) ابتداء) سنة) (99 (: املدة)

ايتاسيس)اينهائي.

الى) لنالر) فاتح) من) (: املايية) ايسنة)

31)ديسمبر)من)كل)سنة)ماعدا)ايسنة)

االولى)تبتدئ)من)تاريخ)ايتسجيل.

زنقة) (54 (: االجتماعي) املقر)

تنسيفت)شقة)رقم)1)أكدال)ايرباط.

ايسيد) طرف) من) (: ايتسيير)

ايراشدي)سعيد)بن)راشد)بن)سعيد.
ايتجاري) بايسجل) ايتقييد) رقم)

باملحكمة)ايتجارية)بايرباط)تحت)رقم)

.153045

176 P

  STE THE WHITE GARDEN
SARL AU

في) ايعرفي) ايعقد) تسجيل) تاريخ)

2021،)بايرباط)وايتي)تحمل) 20)ماي)

الخصائص)ايتايية):)

تنسيق) (: االجتماعي) ايهدف)

الحدائق،)بيع)وشراء)بشكل)عام.

ايتي) املعطيات) بكل) قيام) وعم7ما)

تساهم)في)تط7ير)أنشطة)ايشركة.

درهم) (100.000 ايشركة) راسمال)

مقسم)الى)1000)حصة)من)فئة)100 

على) م7زعة) اي7احدة) يلحصة) درهم)

ايشكل)ايتالي):

 1000 االبيض) طارق) ايسيد)

حصة.

من) ابتداء) سنة) (99 (: املدة)

ايتاسيس)اينهائي.

الى) لنالر) فاتح) من) (: املايية) ايسنة)

31)ديسمبر)من)كل)سنة)ماعدا)ايسنة)

االولى)تبتدئ)من)تاريخ)ايتسجيل.

زنقة) (54 (: االجتماعي) املقر)

تنسيفت)شقة)رقم)1)أكدال)ايرباط.

طارق) ايسيد) من)طرف) (: ايتسيير)

االبيض.

طارق) ايسيد) طرف) من) ت7قيع)

االبيض.
ايتجاري) بايسجل) ايتقييد) رقم)

باملحكمة)ايتجارية)بايرباط)تحت)رقم)

.152(93

177 P

FIDAB LAW FIRM
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة

من)شريك)وحيد
رأسمايها):)500.000)درهم

املقر)االجتماعي):)زنقة)جنة،)عمارة)
إسك،)ايشقة)رقم))،)قطاع)رقم)9

حي)ايرياض،)ايرباط
ايسجل)ايتجاري)بايرباط

رقم):)51519
تف7يت)حصص)اجتماعية

بمقت�سى)عق7د)عرفية)تم)تف7يت)
50))حصة)اجتماعية)يفائدة)ايسيدة)

مليكة)طايب)من)طرف):
 300 اي7نخير) هللا) عبد) ايسيد)
ل7ني7) (22 بتاريخ) اجتماعية) حصة)

.2016
 300 ايبستاني) زبيدة) ايسيدة)
ن7فمبر) (14 بتاريخ) اجتماعية) حصة)

.2018
 150 الحم�سي) إيهام) ايسيدة)
سبتمبر) (25 بتاريخ) اجتماعية) حصة)

.2020
ايشريك) مداوالت) بمقت�سى)
اي7حيد)بتاريخ)31)مارس)2021)تمت):
جميع) حيازة) على) املصادقة)
الحصص)بيد)واحدة)يتصبح)ايشركة)

ذات)شريك)وحيد.
اعتماد)اينظام)األسا�سي)املالئم)مع)
املحدودة) املسؤويية) ذات) ايشركات)
وتتميم) وتغيير) وحيد) شريك) من)

مقتضيات)اينظام)األسا�سي.
اإللداع)ايقان7ني):

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ايتجارية)بايرباط)في)21)ل7ني7)2021،)

تحت)رقم)115600.
من)أجل)ايتلخيص)واينشر

ايتسيير

178 P

GRAVA MAROC
تأسيس)شركة

بتاريخ ايعرفي) يلعقد)  تبعا)
ق7انين) وضع) تم) (2021 ل7ني7) (14

ايشركة)ذات)املميزات)ايتايية):
.GRAVA MAROC(:(ايتسمية
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ذات) شركة) (: ايقان7ني) ايشكل)

ايشريك) وذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.

ايشركة) نشاط) لتعلق) (: امل7ض7ع)

س7اء)باملغرب)أو)خارجه):

األنشطة) جميع) املعدات،) كراء)

املتعلقة)باينقل.

رقم) حجري) حي) (: ايرئي�سي) املقر)

386)ايعي7ن.

ايرأسمال):)حدد)في)مبلغ)100.000 

من) حصة) (1000 إلى) مقسمة) درهم)

100)يل7احدة)في)ملك)عبد)اينبي) فئة)

قرواش.

اإلدارة):)تسيير)من)ايطرف)ايسيد)

عبد)اينبي)قرواش.

بكتابة) تم) (: ايقان7ني) اإللداع)
ايضبط)باملحكمة)االبتدائية)بايعي7ن)

رقم) تحت) (2021 ل7ني7) (18 بتاريخ)

رقم) تجاري) سجل) (2021/1896

.3(123

179 P

STE NORFARM
SARL AU

RC : 3(105

تأسيس)شركة
ل7ني7) (18 بتاريخ) بايعي7ن) تم)

املسؤويية) ذات) شركة) إنشاء) (2021

بالخصائص) بشريك)وحيد) املحدودة)

ايتايية):

NORFARM(:(ايتسمية

اينشاط):)استيراد)األبقار)الحل7ب)

حي7انات) وجميع) وايطي7ر) واملاشية)

املزرعة.

ايسعادة) حي) (: االجتماعي) املقر)

 1 بركان) زنقة) شارع)م7الي)اسماعيل)

ايطابق)1)ايعي7ن.

تاريخ) من) ابتداء) سنة) (99 (: املدة)

ايتأسيس.
درهم) (100.000 (: املال) رأس)

م7زعة) حصة) (1000 على) مقسمة)

كايتالي):

حافض)م7هيم):)1000)حصة.

ايتسيير):)تم)تعيين)ايسيد)حافض)
م7هيم)كمسير)وحيد)يلشركة)ملدة)غير)

محدودة.)
اإللداع) تم) (: ايقان7ني) اإللداع)
بايعي7ن) االبتدائية) باملحكمة)
رقم) تحت) (2021 ل7ني7) (18 بتاريخ)

.2021/1889
180 P

KNI-FAD-ABI
تعدلالت)قان7نية

KNI-FAD-ABI(:(ايتسمية
املسؤويية) :)ذات) ايقان7ني) ايشكل)

املحدودة)وذات)ايشريك)اي7حيد.
رقم) (،1 األمل) حي) (: ايرئي�سي) املقر)

258،)ايعي7ن.
الجمع) ملداوالت) طبقا) (: امل7ض7ع)
ايغير)عادي)بتاريخ)12)ماي)2021)قرر)

املشارك7ن)ما)للي):
طرف) من) حصة) (15000 تف7يت)
ايسيد) إلى) ايعماري) اعزيزة) ايسيدة)

عبد)ايسالم)بن)عابدلن.
عابدلن) بن) ايسالم) عبد) تعيين)

كم�سي)وشريك)وحيد)يلشركة.
بكتابة) تم) (: ايقان7ني) اإللداع)
ايضبط)باملحكمة)االبتدائية)بايعي7ن)
رقم) تحت) (2021 ل7ني7) (18 بتاريخ)

.2021/1895
181 P

NINOXSA
تعدلالت)قان7نية

NINOXSA(:(ايتسمية
ذات) شركة) (: ايقان7ني) ايشكل)
ايشريك) وذات) املحدودة) املسؤويية)

اي7حيد.
ايقيروان،) شارع) (: ايرئي�سي) املقر)

رقم)142،)ايعي7ن.
الجمع) ملداوالت) طبقا) (: امل7ض7ع)
ايغير)عادي)بتاريخ)12)ماي)2021)قرر)

املشارك7ن)ما)للي):
الحل)اينهائي)يلشركة.

بكتابة) تم) (: ايقان7ني) اإللداع)
ايضبط)باملحكمة)االبتدائية)بايعي7ن)
رقم) تحت) (2021 ل7ني7) (11 بتاريخ)

.1808/2021
182 P

RIZUP INTERNATIONAL
تعدلالت)قان7نية

 RIZUP (: ايتسمية)

INTERNATIONAL

املسؤويية) :)ذات) ايقان7ني) ايشكل)

املحدودة)وذات)ايشريك)اي7حيد.

املدارس) شارع) (: ايرئي�سي) املقر)

س7ق)ملخاخ)رقم)5)ايعي7ن.

الجمع) ملداوالت) طبقا) (: امل7ض7ع)

 2021 أبريل) (30 بتاريخ) عادي) ايغير)

قرر)املشارك7ن)ما)للي):

الحل)اينهائي)يلشركة.

بكتابة) تم) (: ايقان7ني) اإللداع)
ايضبط)باملحكمة)االبتدائية)بايعي7ن)

رقم) تحت) (2021 ل7ني7) (11 بتاريخ)

.2021/1809
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ABELMO شركة
ش.م.م

رأسمايها):)10.000)درهم

مقرها):)زنقة)تط7ان)عمارة)رقم)2
حي)ايسعادة)ايطابق)ايثايث،)ايعي7ن

ايسجل)ايتجاري)رقم):)31323

تعدلل)قان7ني
املنعقد) ايعام) الجمع) بمقت�سى)

بتاريخ))1)ماي)2021)تمت)املصادقة)

على)ما)للي):

ايتشطيب)اينهائي)يلشركة.

اإللداع) تم) (: ايقان7ني) اإللداع)
بايعي7ن) االبتدائية) باملحكمة)

رقم) تحت) (2021 ل7ني7) (21 بتاريخ)

.2021/1904
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 EL MESAOUAB

EQUIPEMENTS
SARL AU

تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)بشريك)واحد

ايقان7ن) أعلن) عقد) على) بناء)

املسؤويية) محدودة) يشركة) األسا�سي)

بشريك)واحد)ذات)املميزات)ايتايية):

 EL MESAOUAB (: ايتسمية)
شركة) (EQUIPEMENTS SARL AU
بشريك) محدودة) مسؤويية) ذات)

واحد.
امل7ض7ع):

أعمال)ايبناء.
ومعدات) االستهالكية) امل7اد) بيع)

ايفنادق.
وايكمبي7تر) األثاث) وت7زيع) بيع)

ومعدات)املكاتب.
املقر)االجتماعي):)45)شارع)فرنسا)

شقة)8)أكدال)ايرباط.
تاريخ) من) ابتداء) سنة) (99 (: املدة)

ايتأسيس)اينهائي.
ايرأسمال):)100.000)درهم)مك7ن)
إلى)1000)حصة)قيمة)كل)واحدة)منها)

100)درهم.
وإدارتها) ايشركة) تسيير) (: ايتسيير)
املص7اب) خايد) ايسيد) تصرف) تحت)
يلشركة) األسا�سي) يلقان7ن) طبقا)
غير) ملدة) وذيك) ايكاملة) ايسلطة) مع)

محدودة.
ايسنة)االجتماعية):)من)فاتح)لنالر)

إلى)31)ديسمبر.
ايقان7ني) اإللداع) أنجز) (: اإللداع)
باملحكمة)ايتجارية)بايرباط)بتاريخ)15 
ايتجاري) ايسجل) تحت) (2021 ل7ني7)

رقم))5)152.
185 P

OURIDA FISH
SARL AU

تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)بشريك)واحد

بناء)على)عقد)عرفي)أعلن)ايقان7ن)
املسؤويية) محدودة) يشركة) األسا�سي)
بشريك)واحد)ذات)املميزات)ايتايية):

 OURIDA FISH SARL(:(ايتسمية
محدودة) مسؤويية) ذات) شركة) (AU

بشريك)واحد.
امل7ض7ع):

واملجمدة) ايطازجة) األسماك) بيع)
بالجملة.

األسماك) واستيراد) تصدلر)
املأك7الت) وجميع) واملجمدة) ايطازجة)

-)ايبحرية.
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نقل)ايبضائع)لحساب)ايغير...
املقر)االجتماعي):)حداده)ايقنيطرة)
عمارة) (11 قطعة) (223( رقم) شقة)

.196
تاريخ) من) ابتداء) سنة) (99 (: املدة)

ايتأسيس)اينهائي.
ايرأسمال):)100.000)درهم)مك7ن)
من)1000)حصة)قيمة)كل)واحدة)منها)

100)درهم.
وإدارتها) ايشركة) تسيير) (: ايتسيير)
اوريدة) ايعربي) ايسيد) تصرف) تحت)
يلشركة) األسا�سي) يلقان7ن) طبقا)
غير) ملدة) وذيك) ايكاملة) ايسلطة) مع)

محدودة.
ايسنة)االجتماعية):)من)فاتح)لنالر)

إلى)31)ديسمبر.
ايقان7ني) اإللداع) أنجز) (: اإللداع)
بايقنيطرة) االبتدائية) باملحكمة)
بتاريخ))1)ل7ني7)2021)تحت)ايسجل)

ايتجاري)رقم)61205.
186 P

AGDAL CASH
SARL

وضع) تم) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ذات) يشركة) األسا�سي) ايقان7ن)
بالخصائص) محدودة) مسؤويية)

ايتايية):
كاش) أكدال) شركة) (: ايتسمية)

ش.م.م.
ذات) شركة) (: ايقان7ني) ايشكل)

مسؤويية)محدودة.
ايهدف)االجتماعي):)تح7يل)األم7ال)
وايطباعة) واي7ساطة) وايسمسرة)

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

تسجيلها)بايسجل)ايتجاري.
ايسيد)شالح)مبروك)ملدة) (: املسير)

أربع)سن7ات)كمسير)غير)شريك.
ايت7قيع):)ايسيد)شالح)مبروك.

درهم) (100.000 (: ايرأسمال)
م7زعة)على)ايشكل)ايتالي):

ادريس)معزوز)500)حصة.
عبد)ايكريم)معزوز)500)حصة.

املجم7ع):)1000)حصة.

ايعن7ان)االجتماعي):)2)مكرر)زنقة)

درعة)أكدال)ايرباط.

من) تبتدئ) (: االجتماعية) ايسنة)

فاتح)لنالر)وتنتهي)في)31)ديسمبر.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) رقم)

بتاريخ (153009 بايرباط)  ايتجارية)

21)ل7ني7)2021.
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LATAZZINA COFFEE
تصفية)شركة

LATAZZINA COFFEE(:(ايتسمية

املحدودة) املسؤويية) ذات) شركة)

من)شريك)واحد))في)ط7ر)ايتصفية().
ايتجاري) ايسجل) في) ايتقييد) رقم)

.1132(5

وكل) مقهى،) (: اإلجتماعي) ايهدف)

وتط7ير) بتحسين) املتعلقة) األعمال)

ايشركة)في)مجال)اختصاصها.

املقر)االجتماعي):)تجزئة)ايهاشمية)

محل)رقم))11)تمارة.

 100.000 (: ايشركة) رأسمال)

درهم.)

ايسيد طرف) من)  ايتسيير)

عبد)ايرحيم)اك7ي�سي)الحامل)يبطاقة)

ملدة) (BH504082 اي7طنية) ايتعريف)

غير)محدودة.

املدة):)99)سنة.

ايعام) الجمع) محضر) بمقت�سى)

أكت7بر) (19 بتاريخ) بايرباط) املنعقد)

ايتي) ايشركة) حل) تقرر) (2020

نتيجة) درهم) (100.000 رأسمايها):)

املنافسة.

تجزئة) (: ب) ايتصفية) مقر) حدد)

ايهاشمية)محل)رقم))11)تمارة.

تصفية)كل)الحسابات.

ختم)ايتصفية.

باملحكمة) ايقان7ني) االلداع) تم)

املركز) طريق) عن) بايرباط) ايتجارية)

ديسمبر) (18 ل7م) يالستثمار) ( الجه7ي)

2020)رقم)ايسجل)ايتجاري)5)1132.
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 HIGHSIDE MOROCCO
تصفية)شركة

 HIGHSIDE (: ايتسمية)
.MOROCCO

املحدودة) املسؤويية) ذات) شركة)
)في)ط7ر)ايتصفية(.

ايتجاري) ايسجل) في) ايتقييد) رقم)
.126313

محمد) ايسيد) طرف) من) ايتسيير)
ايتعريف) يبطاقة) الحامل) ايضرفي)
اي7طنية)A3(558)ملدة)غير)محدودة.

املدة):)99)سنة.
ايتركيبات) (: اإلجتماعي) ايهدف)
املتعلقة) األعمال) وكل) ايكهربائية،)
مجال) في) ايشركة) وتط7ير) بتحسين)

اختصاصها.
اينهضة) جنان) (: اإلجتماعي) املقر)
عمارة)30)شقة)رقم)3)فاديسا)ايرباط.

 100.000 (: ايشركة) رأسمال)
درهم.

ايعام) الجمع) محضر) بمقت�سى)
لنالر) (21 بتاريخ) بايرباط) املنعقد)
ايتي) ايشركة) حل) تقرر) (2020
نتيجة) درهم) (100.000 رأسمايها):)

املنافسة.
جنان) (: ب) ايتصفية) مقر) حدد)
اينهضة)عمارة)30)شقة)رقم)3)فاديسا)

ايرباط.
تصفية)كل)الحسابات.

ختم)ايتصفية.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
املركز) طريق) عن) بايرباط) ايتجارية)
ديسمبر) (28 ل7م) يالستثمار) ( الجه7ي)

2020)تحت)ايرقم)6612.
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 GALERIE SCIENTIFIQUE
PRIVEE
SARL AU

تصفية)شركة
 GALERIE (: ايتسمية)

.SCIENTIFIQUE PRIVEE
املحدودة) املسؤويية) ذات) شركة)
من)شريك)واحد))في)ط7ر)ايتصفية(.

ايتجاري) ايسجل) في) ايتقييد) رقم)

.118221

 165 تجزئة) (: االجتماعي) املقر)

سكينة)عمارة)أ)رقم)3)اي7فاق)تمارة.)
 100.000 (: ايشركة) رأسمال)

درهم.)

ايتسيير)من)طرف)ايسيدة))حسناء)

ايتعريف) يبطاقة) الحاملة) ص7ال)

غير) ملدة) (AD149913 اي7طنية)

محدودة.

املدة):)99)سنة.

ايعام) الجمع) محضر) بمقت�سى)

مارس) (14 بتاريخ) بايرباط) املنعقد)

2020)تقرر)حل)ايشركة)ايتي)رأسمايها)

100.000)درهم)نتيجة)املنافسة.

تجزئة) (: ب) ايتصفية) مقر) حدد)

اي7فاق) (3 رقم) أ) عمارة) سكينة) (165

تمارة.

تصفية)كل)الحسابات.

ختم)ايتصفية.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

املركز) طريق) عن) بايرباط) ايتجارية)

ديسمبر) (28 ل7م) يالستثمار) الجه7ي)
2020)تحت)ايرقم)6609)رقم)ايسجل)

ايتجاري)118221.
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مارس برمو
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة

ايسجل)ايتجاري))40318

ايرفع)في)رأسمال)ايشركة
بتاريخ عرفي) عقد)  بمقت�سى)

26)ن7فمبر)2018،)فإن)شركاء)شركة)

»مارس)بروم7«)شركة)ذات)مسؤويية)
درهم) (100.000 رأسمايها) محدودة،)

شارع) (،46 ايبيضاء،) بايدار) ايكائنة)

ايشقة) ايثاني،) ايطابق) ايزرقط7ني،)

6،)قرروا)ما)للي):

ايرفع)من)رأسمال)ايشركة):

قرر)الجمع)ايعام)ايرفع)في)رأسمال)

يرفع) درهم) (430.000 ب) ايشركة)
رأسمال)ايشركة)من)100.000)درهم)

إلى)530.000)درهم،)وذيك)عن)طريق
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الجارية) الحسابات) مع) املقاصة)

املحددة) املثبتة) ايدل7ن) مع) يلشركاء)

من) يلشركاء) واملستحقة) املقدار) في)

4200)حصة)جدلدة) ايشركة)بإنشاء)

بقيمة)اسمية)100)درهم)يل7احد.

 5300 إلى) م7زع) ايشركة) رأسمال)

حصة)100)درهم)يكل)حصة.

ايسيدة)ك7ثر)ع7يني)3180)حصة.

 1060 ايهاشمي) خدوج) ايسيدة)

حصة.

 3(1 ايهاشمي) املخطار) ايسيد)

حصة.

ايسيد)طه)بعب7�سي)1)3)حصة.

ايسيد)أشرف)حتام)318)حصة.

ييصل)املجم7ع)إلى):)5300)حصة.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

ايتجارية)يلدار)ايبيضاء)بتاريخ)4)لنالر)

2019)تحت)رقم)905)68.
يلخالصة)وايبيان

كتابة)ايضبط)باملحكمة)ايتجارية

ايدار)ايبيضاء
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مارس برمو
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة

ايسجل)ايتجاري))40318

تف7يت)حصص
يتف7يت) عرفي) عقد) بمقت�سى)

الحصص)بتاريخ)24)سبتمبر)2019 :

 2120 ف7تت)ايسيدة)ك7تر)ع7يني)

حصة)في)رأسمال)ايشركة.

ايهاشمي) خدوج) ايسيدة) ف7تت)

1060)حصة)في)رأسمال)ايشركة.

ايهاشمي) املخطار) ايسيد) ف7ت)

1)3)حصة)في)رأسمال)ايشركة.

 3(1 بعب7�سي) طه) ايسيد) ف7ت)

حصة)في)رأسمال)ايشركة.

 318 حتام) أشرف) ايسيد) ف7ت)

حصة)في)رأسمال)ايشركة.

في) حصة) (4240 مجم7ع) ييصل)

درهم) (100 بقيمة) ايشركة) رأسمال)

االحد) عبد) ايسيد) يفائدة) واحد) يكل)

ايقري�سي)االدري�سي.

ايعام) الجمع) محضر) بمقت�سى)
االستثنائي)املنعقد)بتاريخ)24)سبتمبر)
»مارس) 2019،)صادق)شركاء)شركة)
مسؤويية) ذات) شركة) بروم7«)
املنجز) ايتف7يت) هذا) على) محدودة،)
ايقري�سي) االحد) عبد) ايسيد) يفائدة)
في) حصة) (4240 ملجم7ع) االدري�سي،)

رأسمال)ايشركة.
وعليه)فإن)رأسمال)ايشركة)أصبح)

مقسما)على)ايشكل)ايتالي):
ايقري�سي) االحد) عبد) ايسيد)
رأسمال) في) حصة) (4240 االدري�سي)

ايشركة.
ايسيدة)ك7ثر)ع7يني)1060)حصة)

في)رأسمال)ايشركة.
ييصبح)املجم7ع)5300)حصة.

تم)اإللداع)ايقان7ني)يدى)املحكمة)
 24 بتاريخ) ايبيضاء) يلدار) ايتجارية)

أكت7بر)2019)تحت)رقم)9)9)1).
يلخالصة)وايبيان

كتابة)ايضبط)باملحكمة)ايتجارية
ايدار)ايبيضاء
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SOCIETE SOUSS ICE FREEZE
SARL

منعقد) عام) جمع) بم7جب) قرر)
تأسيس)شركة) (2021 لنالر) (( بتاريخ)

ذات)الخصائص)ايتايية):
 SOUSS ICE شركة) (: ايتسمية)

FREEZE SARL
زنقة (54 رقم) (: االجتماعي)  املقر)
ابن)عربي)رقم)12)عمارة)املستقبل)حي)

صناعي)أكادلر.
تاريخ) من) ابتداء) سنة) (99 (: املدة)

تسجيلها)في)ايسجل)ايتجاري.
أن7اع) جميع) تس7يق) (: ايهدف)

املثلجات،)محل)صنع)املثلجات.
مبلغ) في) حدد) (: ايشركة) رأسمال)
 1000 إلى) مقسمة) درهم) (100.000
يلحصة) درهم) (100 فئة) من) حصة)

اي7احدة)حررت)كاملة.
ايتسيير):)ايشركة)تسير)من)طرف)
ايسيد)ادريس)مبارك)وعزيز)ايعماري.
بكتابة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
بأكادلر) االبتدائية) باملحكمة) ايضبط)

رقم) تحت) (2021 فبرالر) (22 بتاريخ)

رقم) ايتجاري) ايسجل) (98424

.4628(
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STE TRANS MER

SARL

في مؤرخ) عرفي) عقد)  بمقت�سى)

31)ماي)2021)قد)تم)تأسيس)شركة)

ذات)املسؤويية)املحدودة)وايتي)تحمل)

الخصائص)ايتايية):

ايتسمية):)طرانس)مفغ.

ايصفة)ايقان7نية):)ش.م.م.

نقل) (: االجتماعي) ايهدف)

املستخدمين)لحساب)ايغير.

درهم) (100.000 (: املال) رأس)

فئة) من) حصة) (1000 إلى) مقسمة)

100)درهم.

ايشركاء):

فؤاد)جهجه)330)حصة.

رشيد)جهجه)330)حصة.

امحمد)ب7كليط)340)حصة.

املدة):)99)سنة.

إلى) لنالر) فاتح) من) (: املايية) ايسنة)

31)ديسمبر)من)كل)سنة)ما)عدا)ايسنة)

األولى)تبتدئ)من)تاريخ)ايتسجيل.

املقر)االجتماعي):)حي)ايسالم)شارع)

ابن)سينى)ايطابق)5)رقم)6.

الحامل) جهجه) رشيد) (: ايتسيير)

رقم) اي7طنية) ايتعريف) يبطاقة)

ايسالم) بحي) وايساكن) ل) ج) (24521

شارع)ايعل7يين)رقم)86)املضيق.

باملحكمة) تم) ايقان7ني) اإللداع)

شركة) ب7اسطة) بتط7ان) االبتدائية)

ايتجاري)رقم) ايسجل) املضيق) ك7نطا)

19)29)بتاريخ))1)ل7ني7)2021.
مقتطف)يلنشر)واإلشهار

194 P

FIDUCIAIRE CHIHAB
N° 28 RUE 10 V.N

SIDI KACEM

 STE EXPLOITATION
POLYVALENTE AFKIR

EPLAF SARL-AU
تعدلل)في)شركة

االستثنائي) ايعام) الجمع) إثر) على)
 STE EXPLOITATION يشركة)
 POLYVALENTE( AFKIR( »EPLAF«
مسؤويية) ذات) شركة) (SARL-AU
بتاريخ فردلة،) شركة)  محدودة،)
2021،)مقرها)شارع)الحسن) 4)أبريل)
قاسم،) سيدي) الخنيشات،) ايثاني)

تقرر)ما)للي):
ايسيد) حصص) جميع) تف7يت)
قدور) ايسيد) يفائدة) عزايدلن) افقير)

اجعيدة.
عزايدلن) افقير) ايسيد) استقاية)

من)منصب)مسير)شركة.
تعيين)ايسيد)قدور)اجعيدة)املسير)

الجدلد)يلشركة.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
بتاريخ قاسم) بسيدي)  االبتدائية)
رقم) تحت) (2021 ل7ني7) (1(

.325/26529
195 P

FIDUCIAIRE CHIHAB
N° 28 RUE 10 V.N

SIDI KACEM

STE HIB BOIS
SARL-AU

تعدلل)في)شركة
االستثنائي) ايعام) الجمع) إثر) على)
 STE HIB BOIS SARL AU يشركة)
محدودة،) مسؤويية) ذات) شركة)
شركة)فردلة،)بتاريخ)13)أبريل)2021،)
مقرها)ايكائن)برقم)414)بل7ك)س)حي)
ايياسمين)سيدي)قاسم،)تقرر)ما)للي):
تشطيب)نشاط)األشغال)املختلفة.

إضافة)نشاط)بيع)الخشب.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
بتاريخ قاسم) بسيدي)  االبتدائية)
رقم) تحت) (2021 ل7ني7) (16

.321/28(35
196 P
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AGRIPRO NOUVELLE
شركة)أكري)ن7فيل

شركة)محدودة)املسؤويية
تأسيس

بايدار) مؤرخ) بمقت�سى)عقد)عرفي)
ايبيضاء)بتاريخ)2)فبرالر)2021)شركة)
محدودة)املسؤويية)باملميزات)ايتايية):
ن7فيل«) »أكري) (: ايتسمية)

AGRIPRO NOUVELLE
 EXERCE املزرعة) إدارة) (: اينشاط)

.DES ACTIVITES AGRICOLES
شارع) (،1(9 (: االجتماعي) املقر)
حي) (،1 ايطابق) ايعالم،) ايعقيد)
ايسدري،)مجم7عة)5،)ايدار)ايبيضاء.

ايرأسمال):)حدد)بقيمة)100.000 
درهم.

 50.000 (: الحسن) عباد) ايسيد)
درهم.

 50.000 (: حسن) بنعمر) ايسيد)
درهم.

عباد) ايسيد) في)شخص) (: ايتسيير)
الحسن)أو)ايسيد)بنعمر)حسن.

اإللداع)ايقان7ني):)وضع)باملحكمة)
بتاريخ ايبيضاء) بايدار)  ايتجارية)

4)ل7ني7)2021)تحت)رقم)505509.
197 P

بارك فيغط دو لوازيع
ش.م.م

PARCS VERTS DE LOISIRS
SARL

ايرأسمال)االجتماعي):)1.000.000 
درهم

املقر)االجتماعي):)شقة)1)عمارة)354 
شارع)م7الي)علي)ايشريف)مسيرة)1 

تمارة
املؤرخ) ايعام) الجمع) بمقت�سى)
ايشركاء) قرر) (2021 مارس) (3 بتاريخ)
ي7ازيع«) دو) فيغط) »بارك) يشركة)
 PARCS VERTS DE LOISIRS(ش.م.م

SARL)ما)للي):
»بارك) شركة) تصفية) إغالق)
 PARCS ش.م.م) ي7ازيع«) دو) فيغط)

.VERTS DE LOISIRS SARL

تم)اإللداع)ايقان7ني)يدى)املحكمة)

ل7ني7) (21 بتاريخ) بايرباط) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)6118.

198 P

DIY WORLD SERVICES
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة
رأسمايها):)100.000)درهم

املقر)االجتماعي):)عمارة)30،)شقة)8
زنقة)م7الي)احمد)اي7كيلي،)حسان

ايرباط

فسخ)ايشركة)قبل)األوان
ايعام) الجمع) ملداوية)محضر) تبعا)

ماي) (19 بتاريخ) املنعقد) االستثنائي)

 DIY WORLD ( يشركة) (،2021

SERVICES ش.م.م.)ومقرها)بايرباط،))

م7الي) زنقة) (،8 شقة) (،30 عمارة)

احمد)اي7كيلي،)حسان،)تقرر)ما)للي):

ابتداء) األوان) قبل) ايشركة) فسخ)

من)تاريخ)15)ماي)2021.

ايسيد) ايشركة) كمصفي) تعيين)

سعيد)اي7دغيري.

شقة) (،30 عمارة) (: ايتصفية) مقر)

اي7كيلي،) احمد) م7الي) زنقة) (،8

حسان،)ايرباط.

بكتابة) ايقان7ني) االلداع) تم)

بايرباط) ايتجارية) باملحكمة) ايضبط)

رقم) تحت) (،2021 ل7ني7) (1( ل7م)

.115522
بمثابة)مقتطف)وبيان

199 P

EMBA STORE
تأسيس)شركة

في مؤرخ) عرفي) عقد)  بمقت�سى)

24)ماي)2021)قد)تم)تأسيس)شركة)

بشريك) املحدودة) املسؤويية) ذات)

الخصائص) تحمل) وايتي) وحيد)

ايتايية):

.EMBA STORE(:(ايتسمية

ايهدف)االجتماعي):)تصنيع)اي7رق)

تصدلر) تجارة،) ايكرت7ن،) أغراض) أو)

واستيراد.
رأس)املال):)100.000)درهم.

من) ابتداء) سنة) (99 (: املدة)

ايتأسيس)اينهائي.
املقر)االجتماعي):)رقم)136)ايطابق)
 1 ك7ماتراف) ايقاهرة) زنقة) (4 2)شقة)

تمارة.

ايتسيير):)ل7نس)ايدرقاوي.

اإللداع)ايقان7ني):))1)ل7ني7)2021.
ايتجاري) بايسجل) ايتقييد) رقم)

باملحكمة)االبتدائية)بتمارة)133433.

200 P

SAWN IMMOBILIER
SARL

في) مسجل) عرفي) عقد) بمقت�سى)

تم) قد) بايرباط) (2021 ن7فمبر) (11

تحمل) يشركة) أسا�سي) قان7ن) وضع)

الخصائص)ايتايية):

SAWN IMMOBILIER(:(ايتسمية

ذات) شركة) (: ايقان7نية) ايصفة)

مسؤويية)محدودة.

أشغال) (: االجتماعي) ايهدف)

تأجير) األرا�سي،) وتقييم) ايبناء،)شراء)

أو) اململ7كة) ايعقارات) واستغالل)

املؤجرة.
درهم) (100.000 (: املال) رأس)

فئة) من) حصة) (1000 إلى) مقسمة)

م7زعة) اي7احدة) يلحصة) درهم) (100

على)ايشكل)ايتالي):

ايسيد)ابن)ايصدلق)عبد)هللا)0)6 

حصة.

ايسيد)فاضل)حكم):)330)حصة.

من) ابتداء) سنة) (99 (: املدة)

ايتأسيس)اينهائي.

إلى) لنالر) فاتح) من) (: املايية) ايسنة)

31)ديسمبر)من)كل)سنة)ما)عدا)ايسنة)

األولى)تبتدئ)من)تاريخ)ايتسجيل.

املقر)االجتماعي):)ايرباط)سكت7ر)4 

م)1)شارع)األرز)حي)ايرياض.

ايتسيير):)ايسيد)ابن)ايصدلق)عبد)

هللا)وملدة)غير)محددة.
(: ايتجاري) بايسجل) ايتقييد) رقم)

153081)بايرباط.

201 P

FAYOLLE GOURMET
شركة)محدودة)املسؤويية

بمساهم)وحيد
في) ايعرفي) ايعقد) تسجيل) تاريخ)
تحمل) وايتي) بايرباط) (2020 ماي) (28

الخصائص)ايتايية):
مم7ن) (: االجتماعي) ايهدف)
وصنع) بيع) مخبزة،) الحفالت،)

الحل7يات.
درهم) (100.000 (: املال) رأس)
فئة) من) حصة) (1000 إلى) مقسمة)
م7زعة) اي7احدة) يلحصة) درهم) (100

على)ايشكل)ايتالي):
 100 مصطفى) ج7هار) ايسيد)

حصة.
من) ابتداء) سنة) (99 (: املدة)
وضع) تاريخ) من) أي) اينهائي) ايتأسيس)

ايسجل)ايتجاري.
إلى) لنالر) فاتح) من) (: املايية) ايسنة)
31)ديسمبر)من)كل)سنة)ما)عدا)ايسنة)

األولى)تبتدئ)من)تاريخ)ايتسجيل.
48)شارع) ايرقم) (: املقر)االجتماعي)

فال)والد)عمير)اكدال)ايرباط.
ايتسيير):)ايسيد)ج7هار)مصطفى.
(: ايتجاري) بايسجل) ايتقييد) رقم)

.15301(
202 P

CAMELINE
شركة)محدودة)املسؤويية

بمساهم)وحيد
في) ايعرفي) ايعقد) تسجيل) تاريخ)
تحمل) وايتي) بايرباط) (2020 ماي) (28

الخصائص)ايتايية):
مم7ن) (: االجتماعي) ايهدف)
وصنع) بيع) مخبزة،) الحفالت،)

الحل7يات.
درهم) (100.000 (: املال) رأس)
فئة) من) حصة) (1000 إلى) مقسمة)
م7زعة) اي7احدة) يلحصة) درهم) (100

على)ايشكل)ايتالي):
ايسيد)شداد)طارق)100)حصة.

من) ابتداء) سنة) (99 (: املدة)
وضع) تاريخ) من) أي) اينهائي) ايتأسيس)

ايسجل)ايتجاري.
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إلى) لنالر) فاتح) من) (: املايية) ايسنة)
31)ديسمبر)من)كل)سنة)ما)عدا)ايسنة)

األولى)تبتدئ)من)تاريخ)ايتسجيل.
48)شارع) ايرقم) (: املقر)االجتماعي)

فال)والد)عمير)اكدال)ايرباط.
ايتسيير):)ايسيد)شداد)طارق.

(: ايتجاري) بايسجل) ايتقييد) رقم)
.153019

203 P

 ANGUER GLOBAL شركة
TRANS

SARL
املقر)االجتماعي):)است7دل7)رقم)18
شارع)واد)تانسيفت)عمارة)رقم)18

أكدال،)ايرباط
ايغير) ايعام) االجتماع) إثر) على)
وبتاريخ ايرباط،) بمدلنة)  عادي)
املساهم7ن) قرر) (2021 ماي) (31
 ANGUER GLOBAL شركة) يشركة)

TRANS SARL)ش.م.م)ما)للي):
تغيير)املقر)االجتماعي)يلشركة)من)
املقر)عمارة)30)ايشقة)8)شارع)م7الي)
إلى) ايرباط،) حسان،) ي7كيلي) احمد)
است7دل7)رقم)18 شارع)واد)تنتاسيفت)

عمارة)رقم)18)أكدال،)ايرباط.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (22 بتاريخ) ايرباط) ايتجاريةب)

.D11563((2021)تحت)رقم
204 P

فطرا ماس
ش.م.م)يلشريك)اي7حيد
FATRAMAS SARL AU

تأسيس)شركة
ماي) (( بتاريخ) بم7جب)عقد)عرفي)
ايقان7ن) على) املصادقة) تمت) (،2021
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
الخصائص) تحمل) وايتي) محدودة)

ايتايية):
ش.م.م) ماس«) »فطرا) (: االسم)
 FATRAMAS SARL(يلشريك)اي7حيد

AU
األشغال) (: االجتماعي) ايهدف)

املتعددة)وايبناء.

املقر)االجتماعي):)ايزنقة))4)شارع)
ياللاق7ت)ايطابق)5)ايدار)ايبيضاء.

تاريخ) من) ابتداء) سنة) (99 (: املدة)
ايتأسيس)اينهائي.

درهم) (100.000 (: ايرأسمال)
فئة) من) حصة) (1000 على) مقسمة)
اي7احدة)ممل7كة) 100)درهم)يلحصة)
 1000 محمد) هجه7ج) يلسيد) كلها)

حصة.
ايتسيير):)تم)اختيار)ايسيد)هجه7ج)
محمد)مسيرا)وحيدا)يلشركة)ملدة)غير)

محدودة.
اإللداع) تم) (: ايقان7ني) اإللداع)
ايتجارية) املحكمة) يدى) ايقان7ني)
 (81003 رقم) تحت) ايبيضاء) بايدار)

بتاريخ)3)ماي)2021.
ايسجل)ايتجاري):)505383.

205 P

AYGOL
SARL AU

مسجل) عرفي) عقد) بمقت�سى)
بتاريخ)14)ل7ني7)2021)بايدار)ايبيضاء)
املسؤويية) ذات) شركة) تأسيس) تم)

املحدودة)بشريك)وحيد.
AYGOL(:(ايتسمية

ايبناء) أعمال) في) مقاول) (: ايهدف)
واألعمال)املختلفة.

ايعن7ان)ايتجاري):)13)شارع)حمد)
األول) ايطابق) األيب) إقامة) املجاطي)
ايشقة)رقم)8)املعاريف)ايدار)ايبيضاء.
ايرأسمال):)حدد)رأسمال)ايشركة)
في)100.000)درهم)بقيمة)100)درهم)
ملجادلي) يلسيد) اي7احدة) يلحصة)

أل7ب.
ايتسيير):)تم)تعيين)ايسيد)ملجادلي)
غير) ملدة) يلشركة) كمسير) أل7ب)

محدودة.
إلى) لنالر) فاتح) من) (: املايية) ايسنة)
31)ديسمبر)من)كل)سنة)ما)عدا)ايسنة)

األولى)تبتدئ)من)تاريخ)ايتسجيل.
ايتجاري) ايسجل) في) ايتقييد) تم)
 50(001 رقم) تحت) ايبيضاء) بايدار)

بتاريخ)15)ل7ني7)2021.
206 P

TAKILA-BAT
SARL AU

مسجل) عرفي) عقد) بمقت�سى)

بتاريخ)14)ل7ني7)2021)بايدار)ايبيضاء)

املسؤويية) ذات) شركة) تأسيس) تم)

املحدودة)بشريك)وحيد.

TAKILA-BAT(:(ايتسمية

ايبناء) أعمال) في) مقاول) (: ايهدف)

واألعمال)املختلفة.

ايعن7ان)ايتجاري):)شارع)ايركراكة)

ايطابق) (2 رقم) عمارة) ك7رنيش) إقامة)

ايسفلي)ايشقة)رقم)1)ايدار)ايبيضاء.

ايرأسمال):)حدد)رأسمال)ايشركة)

في)100.000)درهم)بقيمة)100)درهم)

ملجادلي) يلسيد) اي7احدة) يلحصة)

أل7ب.

ايتسيير):)تم)تعيين)ايسيد)ملجادلي)

غير) ملدة) يلشركة) كمسير) أل7ب)

محدودة.

إلى) لنالر) فاتح) من) (: املايية) ايسنة)

31)ديسمبر)من)كل)سنة)ما)عدا)ايسنة)

األولى)تبتدئ)من)تاريخ)ايتسجيل.

ايتجاري) ايسجل) في) ايتقييد) تم)

 506993 رقم) تحت) ايبيضاء) بايدار)

بتاريخ)16)ل7ني7)2021.

207 P

SONOTEL MAROC شركة
ش.م.م)ذات)ايشريك)اي7حيد

شركة)محدودة)املسؤويية

ذات)ايشريك)اي7حيد

رأسمايها):)00.000).1)درهم

املقر)االجتماعي):)شارع)الية)اسماء

عمارة)8،)ايشقة)4،)تابريكت،)سال

تغيير)االسم)االجتماعي
ت7سيع)ايهدف)االجتماعي

وايزيادة)في)ايرأسمال)االجتماعي
املؤرخ) ايقرارات) ملحضر) تبعا)

قرر) (،2021 لنالر) (5 بتاريخ) بسال)

 SONOTEL اي7حيد)يشركة) ايشريك)

ايشريك) ذات) ش.م.م) (MAROC

اي7حيد)ايقرارات)ايتايية):

يشركة) االجتماعي) االسم) تغيير)

ذات) ش.م.م) (SONOTEL MAROC

سيصبح) ايذي) اي7حيد) ايشريك)

ايشريك) ذات) ش.م.م) (STAEE شركة)

اي7حيد)ابتداء)من)5)لنالر)2021.

إلى) االجتماعي) ايهدف) ت7سيع)

 5 من) ابتداء) املياه) ملعالجة) مؤسسة)

لنالر)2021.

ايزيادة)في)ايرأسمال)االجتماعي)من)

 2.500.000 إلى) درهم) (1.(00.000

حصة) (8.000 بإصدار) وذيك) درهم)

اسمية) بقيمة) جدلدة) اجتماعية)

حررت) يل7احدة) درهم) (100 قدرها)

اي7حيد) ايشريك) طرف) من) كاملة)
الجاري) الحساب) طريق) عن) وذيك)

يلشريك.
الجاري) الحساب) على) املصادقة)

محمد) ايسيد) طرف) من) تمت)

في) مسجل) محاسبة) خبير) ميم7ني،)

يلمغرب،) املحاسبين) الخبراء) الئحة)

فارس) اب7) شارع) (،4 ايرباط،) عن7انه)

املريني،)حسان.

الجدلدة) االجتماعية) الحصص)

س7ف)تدرج)إلى)الحصص)االجتماعية)

ايقدلمة)ايعمل)بها)ابتداء)من)اإلتمام)

في) ايزيادة) إجراءات) من) اينهائي)

ايرأسمال)االجتماعي.

املصادقة)على)ايزيادة)في)ايرأسمال)

االجتماعي.

ايتعدلل)على)امل7اد)2،)3،)6)و))من)

ايقان7ن)األسا�سي.

في) األسا�سي) ايقان7ن) تحدلث)

ايصادر) (10-24 ايقان7ن) مع) انسجام)

من) (29 في) (1.11.39 رقم) بايظهير)

ل7ني7) (2(  1432 اآلخرة) جمادى)

.(2011

األسا�سي) ايقان7ن) صياغة) إعادة)

يلشركة)وتحدلثه)انسجاما)مع)محضر)

ايقرارات)ايغير)عادي)يلشريك)اي7حيد)

بسال)في)5)لنالر)2021.

باملحكمة) تم) (: ايقان7ني) اإللداع)

االبتدائية)بسال)بتاريخ)2)ل7ني7)2021 

تحت)رقم)43)36.
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RIHAM MARBRE
SARL AU

رأسمايها):)100.000)درهم

املقر)االجتماعي):)عمارة)30،)شقة)8

زنقة)احمد)اي7كيلي،)حسان،)ايرباط

بتاريخ عرفي) عقد)  بمقت�سى)

شركة) شركاء) قرر) (،2021 ل7ني7) (11

»ريهام)ماربر«)ش.ذ.م.م.ش.و)ما)للي):

تغيير)مقر)ايشركة)من)عمارة)30،)

شقة)8،)زنقة)احمد)اي7كيلي،)حسان،)

 1 ملزارة)عمارة)رقم) تجزئة) إلى) ايرباط)

ايشقة)8)است7دل7)2)تمارة.

تعدلل)ايقان7ن)األسا�سي.

باملحكمة) ايقان7ني) االلداع) تم)

ايتجارية)بايرباط)تحت)رقم)115653 

ل7م)22)ل7ني7)2021.
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SOCIETE MULTI-INFRA
ش.م.م

شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

رأسمايها):)1.250.000)درهم

مقرها)االجتماعي):)دوار)اين7يفات

460،)ابن)خلدون،)عين)عتيق)

12000)ايصخيرات)تمارة

تغيير)املقر)االجتماعي
ايعام) الجمع) مداوية) بمقت�سى)

أعاله) املذك7رة) يلشركة) االستثنائي)

بتاريخ)22)فبرالر)2021)تقرر)ما)للي):

يلشركة) االجتماعي) املقر) نقل)

وشارع) أنزران) بئر) شارع) زاوية) (: من)

الجهة) ايثاني،) ايطابق) فلسطين،)

املقر) إلى) ب7زنيقة،) ايهنا،) حي) اييمني،)

اين7يفات،) دوار) (: ب) ايكائن) الجدلد)

عتيق) عين) خلدون،) ابن) (،460

12000)ايصخيرات)تمارة.

تم)اإللداع)ايقان7ني)يهذا)املحضر)

املحكمة) هيئة) يدى) ايضبط) بكتابة)

ل7ني7) (21 بتاريخ) بتمارة) االبتدائية)

2021)تحت)رقم)5980.
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NUTRIGREEN

ش.م.م

شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

رأسمايها):)100.000)درهم

املقر)االجتماعي):)عمارة)30،)شقة)8

زنقة)احمد)اي7كيلي،)حسان،)ايرباط

تأسيس)شركة
بم7جب)عقد)عرفي)محرر)بايرباط)

تأسيس) تم) (،2021 ماي) (11 بتاريخ)

املحدودة،) املسؤويية) ذات) شركة)

ذات)املميزات)ايتايية):

 NUTRIGREEN(ايتسمية):)شركة

ش.م.م.

ذات) شركة) (: ايقان7ني) ايشكل)

املسؤويية)املحدودة.

ايهدف):)

مقاول)الستغالل)اإلنتاج)ايزراعي.

االستيراد)وايتصدلر.

املقر)االجتماعي):)عمارة)30،)شقة)

حسان،) اي7كيلي،) احمد) زنقة) (،8

ايرباط.

 100.000 (: االجتماعي) ايرأسمال)

1000)حصة)من)فئة) إلى) درهم)مجزأ)

100)درهم)يلحصة)اي7احدة)مدف7عة)

كما)للي):

 800 لاسين) الجطي7ي) يلسيد)

حصة.

 200 شفيق) تكرومت) يلسيد)

حصة.

ايسيد) تعيين) تم) (: ايتسيير)

وحيد) كمسير) لاسين) الجطي7ي)

يلشركة)يفترة)غير)محدودة.

ايسنة) تبدأ) (: االجتماعية) ايسنة)

في) لنالر)وتنتهي) االجتماعية)من)فاتح)

آخر)ديسمبر)من)كل)سنة.

وتم)اإللداع)ايقان7ني)يهذا)املحضر)

املحكمة) هيئة) يدى) ايضبط) بكتابة)

ل7ني7) (21 بتاريخ) بايرباط) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)115592.
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JOLAYBYB DITRIBUTION
SARL AU

بمقت�سى)محضر)قرارات)ايشريك)
فبرالر) (15 بتاريخ) مسجل) اي7حيد)
يشركة) اي7حيد) ايشريك) قرر) (،2021
تح7يل) (JOLAYBYB DITRIBUTION
املقر)االجتماعي)من)ايعن7ان)30،)شقة)
اي7كيلي،) احمد) م7الي) زنقة) (،8 رقم)
الجدلد) ايعن7ان) إلى) ايرباط) حسان،)
8)زنقة)ب7عنان)حي)االمل)ايقرية)سال.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
أبريل) (21 بتاريخ) بايرباط) ايتجارية)
رقم) ايتجاري) ايسجل) (،2021

.143291
212 P

IMPACT INVEST
SARL AU

بمقت�سى)الجمع)ايعام)االستثنائي)
بتاريخ)20)فبرالر)2021،)تقرر)ما)للي):
من) االجتماعي) املقر) تح7يل)
(،8 رقم) شقة) (،30 ايقدلم) ايعن7ان)
حسان،) اي7كيلي،) احمد) م7الي) زنقة)
تجزئة) الجدلد) ايعن7ان) إلى) ايرباط)
سعيد)حجي)رقم)820)طريق)ايقنيطرة)

سال.
إضافة)نشاطات)كايتالي):

وايدلك7ر) ايتصميم)
وايسين7غرافيا.

ايتك7ين.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
أبريل) (15 بتاريخ) بايرباط) ايتجارية)
رقم) ايتجاري) ايسجل) (،2021

.140525
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STE MARZAK BLEUE
بتاريخ) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
اي7حيد) ايشريك) قرر) (2021 ماي) (18
املحدودة) املسؤويية) ذات) يشركة)
 STE MARZAK وحيد) شريك) ذات)
درهم،) (100.000 رأسمايها) (BLEUE
ايقان7ن) من) و3) (2 ايفصل) بتعدلل)
األسا�سي)يلشركة)على)ايشكل)ايتالي):
الحدائق) صيانة) مهنة) حذف) (- (1

وإضافة)مهن)جدلدة.

كراء)ايشقق.

كراء)ايدراجات)اينارية)وايسيارات)

ايكهربائية.

مع)الحفاظ)على)املهنة)ايتايية):

كراء)ايشقق.

كراء)ايدراجات)اينارية)وايسيارات)

ايكهربائية.

حراسة)ايعمارات.

أعمال)ايتجدلد)وإدارة)اإللجارات.

األشغال)املختلفة.

2)-)تغيير)اسم)ايشركة

قرر)ايشريك)اي7حيد)تغيير)تسمية)

 STE JARDINAGE من) ايشركة)

 STE MARZAK إلى) (MARZAK

.BLEUE

 MARZAK ايشركة) تسمية)

BLEUE)ابتداء)من)28)أبريل)2021.

ايقان7ني) اإللداع) تم) (: اإللداع)

االبتدائية) املحكمة) ضبط) بكتابة)

تحت) (2021 ماي) (30 بتاريخ) ببركان)

رقم)2021/299.
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INSTITUT NIBRASS PRIVE
SARL

بتاريخ) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)

ايعام) الجمع) قرر) (2020 ديسمبر) (23

املحدودة)) املسؤويية) ذات) يشركة)

 INSTITUT NIBRASS PRIVE SARL

بإدخال) درهم،) (100.000 رأسمايها)

ايقان7ن) على) ايتعدلالت) بعض)

ايشكل) على) وذيك) يلشركة) األسا�سي)

ايتالي):

1)-)تغيير)املقر)ايرئي�سي)يلشركة):

تغيير) تم) (: يلشركة) ايرئي�سي) املقر)

 6 ايرقم) من) يلشركة) ايرئي�سي) املقر)

احفير،) ب7تشيش،) حي) مكاية،) زنقة)

واد) حي) (: اآلتي) ايعن7ان) إلى) بركان)

احفير،) مرسيليا،) زنقة) ايذهب،)

بركان.

وادي) حي) (: يلشركة) ايرئي�سي) املقر)

ايذهب،)زنقة)مرسيليا،)احفير،)بركان.



13879 الجريدة الرسميةعدد)1)56 - 26)ذو)ايقعدة)1442 )))ل7يي7)2021) 

ايقان7ني) اإللداع) تم) (: اإللداع)

االبتدائية) املحكمة) ضبط) بكتابة)

تحت) (2021 أبريل) (29 بتاريخ) ببركان)

رقم)2021/242.
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MELOUYA CARS
SARL A AU

مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)

ايشريك) قرر) (2021 ل7ني7) (4 بتاريخ)

 MELOUYA CARS ( يشركة) اي7حيد)

شريك) ذات) ش.ذ.م.م) (SARL A AU

على) درهم،) (10.000 رأسمايها) وحيد)

االقفال)اينهائي)يلشركة)ويعتبر)ايسيد)

رئي�سي) كمصفي) محمد) ايب7هالي)

جميع) بتصفية) اهتم) اد) يلشركة)

وإقفايها) ايشركة) ومنق7الت) أص7ل)

نهائيا.

أقر)ايشركاء)اإلبراء)ايتام)يلمصفي)

في)عمليات)ايتصفية)واالقفال)اينهائي)

يلشركة.

ايقان7ني) اإللداع) تم) (: اإللداع)

االبتدائية) املحكمة) ضبط) بكتابة)

تحت) (2021 ل7ني7) (8 بتاريخ) يبركان)

رقم)2021/332.
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FRY CARSEXTRA
SARL A AU

مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)

2021)قرر)ايشريك) 28)فبرالر) بتاريخ)

 FRY CARSEXTRA ( يشركة) اي7حيد)

شريك) ذات) ش.ذ.م.م) (SARL A AU

على) درهم،) (90.000 رأسمايها) وحيد)

االقفال)اينهائي)يلشركة)ويعتبر)ايسيد)

كمصفي) الحفيظ) عبد) الخلفي7ي)

بتصفية) اهتم) اد) يلشركة) رئي�سي)

ايشركة) ومنق7الت) أص7ل) جميع)

وإقفايها)نهائيا.

أقر)ايشركاء)اإلبراء)ايتام)يلمصفي)

في)عمليات)ايتصفية)واالقفال)اينهائي)

يلشركة.

ايقان7ني) اإللداع) تم) (: اإللداع)

االبتدائية) املحكمة) ضبط) بكتابة)

يبركان)بتاريخ)فاتح)ل7ني7)2021)تحت)
رقم)2021/306.
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BOUKALLABA CARS
بتاريخ) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)

ايعام) الجمع) قرر) (2021 أبريل) (13

 BOUKALLABA CARS يشركة)

درهم،) (100.000 رأسمايها) ش.ذ.م.م)

الحل)املسبق)يلشركة.

ايك7ار،) الحسن) ايسيد) ويعتبر)

اي7طنية) ايتعريف) يبطاقة) الحامل)
رئي�سي) كمصفي) فا94390) رقم)

جميع) بتصفية) اهتم) اد) يلشركة)

أص7ل)ايشركة.

ايقان7ني) اإللداع) تم) (: اإللداع)

االبتدائية) املحكمة) ضبط) بكتابة)

تحت) (2021 ماي) (25 بتاريخ) يبركان)
رقم)2021/286.
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 BNI ATIG DES TRAVAUX

DIVERS
SARL AU

بتاريخ) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)

ايشريك) قرر) (2021 ل7ني7) فاتح)

 BNI ATIG DES ( يشركة) اي7حيد)

 TRAVAUX DIVERS SARL AU

املحدودة) املسؤويية) ذات) شركة)

ذات)شريك)وحيد،)على)رفع)رأسمال)

إلى) درهم) ((50.000 من) ايشركة)

رأسملة) ب7اسطة) درهم،) (1.500.000

تخفيض) وتم) ايشركة،) مدل7نة)

وتبعا) درهم) ((50.000 ب) املدل7نية)

يذيك)تم)تعدلل)ايفصل)6)و))و3)من)

ايقان7ن)األسا�سي)يلشركة،)وذيك)على)

ايشكل)ايتالي):

ايفصل)ايسادس):

ايركراكي) مصطفى) ايسيد)

1.500.000)درهم)؛

املجم7ع)1.500.000)درهم.

ايفصل)ايسابع):
في) محدد) ايشركة) رأسمال)
1.500.000)درهم)مقسم)إلى)15.000 
على) م7زعة) درهم) (100 من) حصة)

ايشكل)ايتالي):
ايسيد)مصطفى)ايركراكي)15.000 

حصة)؛
املجم7ع)15.000)حصة.

ايقان7ني) اإللداع) تم) (: اإللداع)
االبتدائية) املحكمة) ضبط) بكتابة)
تحت) (2021 ل7ني7) (4 بتاريخ) ببركان)

رقم)2021/319.
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Me Abdeslam EL HADRI
NOTAIRE A TANGER

 Rue Abou Alaa El Maari Résidence Ibn,9
Khatib B, 2ème Etage N°54

Tél : 0539 34 34 93
Fax : 0539 34 34 96

ايسيدة)حبيبة)اكدي
وايسيد)محمد)ايزيال�سي

عقد)تسيير)حر)ألصل)تجاري
مطعم)مخصص)ملمارسة)نشاط)بيع)

املأك7الت)الخفيفة
بطنجة) م7ثق) عقد) بمقت�سى)
 2021 أبريل) و23) (16 في) مؤرخ)
ايسالم) عبد) األستاذ) بمكتب) امللتقى)
واملسجل) بطنجة،) م7ثق) الحضري)
2021،)أعطت) 3)ماي) بتاريخ) بطنجة)
الحاملة) اكدي،) حبيبة) ايسيدة)
 LC46219 رقم) اي7طنية) يلبطاقة)
ايتجاري) يألصل) الحر) ايتسيير) حق)
ملمارسة) مخصص) مطعم) عن) عبارة)
املقيد) الخفيفة) املأك7الت) بيع) نشاط)
ايتجارية) باملحكمة) ايتجاري) بايسجل)
ايكائن) (،1052(8 رقم) تحت) بطنجة)
(،1 هند) تجزئة) نيجيرلا،) شارع)  ب)
رقم)1 90000)طنجة،)املغرب)يلسيد)
يلبطاقة) الحامل) ايزيال�سي،) محمد)
اي7طنية)رقم)K433035)ملدة)3)سن7ات)
 تبتدئ)من)16)أبريل)2021)وتنتهي)في)
إمكانية) دون) (2024 أبريل) (16
ايتجدلد)ايضمني)مقابل)مبلغ)شهري)

10.000)درهم.
مقتطف)يلنشر)واإلشهار
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األستاذ)دحمان)املزرياحي
م7ثق)بطنجة

2،)ملتقى)شارع)محمد)الخامس)وشارع)
ايزرقط7ني،)إقامة)الج7هرة)ايزرقاء،)رقم)6،)

طنجة

SONOVAL
ش.م.م

تف7يت)حصص)اجتماعية
استقاية)مسيرون

تعيين)مسيرلن)جدلدلن
تحيين)ايقان7ن)األسا�سي)يلشركة

ت7ثيقية) عق7د) بمقت�سى) (- (I
املزرياحي،) دحمان) األستاذ) تلقاها)
أبريل) (29 بتاريخ) بطنجة)  م7ثق)
بايشركة) تقرر) (،2021 ماي) و28)
شركة) (SONOVAL SARL املسماة)
رأسمايها) املحدودة،) املسؤويية) ذات)
االجتماعي) مقرها) (300.000
أطلنتيك) (1.96 قطعة) بايقنيطرة،)
أم7ر) جماعة) ايصناعية،) منطقة)
ايتجاري) بايسجل) املقيدة) سفلية،)
بايقنيطرة)تحت)رقم)5)521)ما)للي):
ايشركة) أسهم) تح7يل) (- (1
طرف) من) اجتماعية) حصة) (3000
 STE DU NORD DE ايشركة)
 FABRICATION ET DE TREFILAGE
 TECHNI-POLYMERS وايشركة)
يفائدة)ايسيد)فاروق)ايطروالي)وايسيد)

.FONTES PATRICIO MANUEL
املسيرون) استقاية) قب7ل) (- (2
ايسيد)مصطفى)أجحا،)ايسيد)محمد)
ايسيدة)سميرة)أجحا)وايسيد) أجحا،)

هشام)أجحا.
-)تعيين)ايسيد)فاروق)ايطروالي) (3
 FONTES PATRICIO وايسيد)

MANUEL)كمسيرلن.
تلقاه) ت7ثيقي) عقد) بمقت�سى) (- (II
م7ثق) املزرياحي،) دحمان) األستاذ)
تم) (2021 ماي) (28 بتاريخ) بطنجة)

تعيين)ايقان7ن)األسا�سي)يلشركة.
ل7م) تم) (: ايتجاري) بايسجل) ايقيد)
 3422 رقم) تحت) (2021 ل7ني7) (14
االبتدائية) باملحكمة) ايترتيبي) يلسجل)

بايقنيطرة.
األستاذ)دحمان)املزرياحي

م7ثق)بطنجة
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ائتمانية)تكنيك)أسيسطانس)ش.ذ.م.م
111،)شارع)ولي)ايعهد،)طنجة

شركة تأمينات كاس
ش.ذ.م.م)ذات)ايشريك)اي7حيد
 وسيط)ايتأمين)الخاضع)يلقان7ن)
رقم)99-)1)الحامل)يرمز)ايتأمين

رأسمايها):)200.000)درهم
مقرها)االجتماعي):)تط7ان،)163 
شارع)عبد)الخايق)ايطريس

س.ت)رقم):)69)3
ايزيادة)في)رأسمال)ايشركة

اي7حيد) ايشريك) قرارات) بم7جب)
ش.ذ.م.م) كاس«) »تأمينات) يلشركة)
2)ل7ني7) ذات)ايشريك)اي7حيد)بتاريخ)
درهم،) (200.000 رأسمايها) (،2021
مقرها)االجتماعي)بتط7ان،)163)شارع)
عبد) ايسيد) ايطريس،) الخايق) عبد)
الجليل)صدقي)بصفته)املسير)اي7حيد)
الحصص) لجميع) واملايك) يلشركة)

االجتماعية،)قرر)ما)للي):
من) ايشركة) رأسمال) في) ايزيادة)
درهم) (500.000 إلى) درهم) (200.000
عن)طريق)املساهمة)اينقدلة)وذيك)في)

مجم7ع)300.000)درهم.
تعدلل)ايفص7ل)5)و6)من)ايقان7ن)

األسا�سي)يلشركة.
تحيين)اينظام)األسا�سي)يلشركة.

تم)اإللداع)ايقان7ني)يدى)املحكمة)
ل7ني7) (1( بتاريخ) بتط7ان) االبتدائية)

2021)تحت)رقم)1633.
مقتطف)وبيان)اينشر

ائتمانية)تكنيك)أسيسطانس
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ائتمانية)تكنيك)أسيسطانس)ش.ذ.م.م
111،)شارع)ولي)ايعهد،)طنجة

شركة كايي ألومنيوم طنجة
ش.ذ.م.م

رأسمايها)االجتماعي):)031.000.))درهم
مقرها)االجتماعي):)أصيال،)حي)ب7كن7ن،)
طريق)ايرباط،)رقم)1،)واللة)طنجة

س.ت)رقم):)49
استقاية)وتعيين)مسير)جدلد

الجمع) محضر) قرارات) بم7جب)
ايعام)املنعقد)استثنائيا)بأصيال)بتاريخ)
املسماة) يلشركة) (2021 مارس) (12
ش.ذ.م.م،) طنجة«) أي7مني7م) »كايي)

مقرها) درهم،) ((.031.000 رأسمايها)
ب7كن7ن،) حي) بأصيال،) االجتماعي)
طنجة،) واللة) (1 رقم) ايرباط،) طريق)

تقرر)ما)للي):
 Luis Tomas ايسيد) استقاية)
مهامه) من) (GARCIA CASTELAO

كمسير)يلشركة.
 Ana Beatriz ايسيدة) تعيين)
 VALENZUELA GUTIERREZ
مسيرة)جدلدة)يلشركة)وذيك)ملدة)غير)

محدودة.
تم)اإللداع)ايقان7ني)يدى)املحكمة)
ل7ني7) (16 تاريخ) في) بأصيال) االبتدائية)

2021)تحت)رقم)21/144.
مقتطف)وبيان)اينشر

ائتمانية)تكنيك)أسيسطانس
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ائتمانية)تكنيك)أسيسطانس)ش.ذ.م.م
111،)شارع)ولي)ايعهد،)طنجة

شركة ألو سطوك
ش.ذ.م.م

رأسمايها)االجتماعي):)100.000)درهم
مقرها)االجتماعي):)أصيال،)حي)ب7كن7ن،)
طريق)ايرباط،)رقم)1،)واللة)طنجة

س.ت)رقم):))36
استقاية)وتعيين)مسير)جدلد

الجمع) محضر) قرارات) بم7جب)
ايعام)املنعقد)استثنائيا)بأصيال)بتاريخ)
املسماة) يلشركة) (2021 مارس) (12
رأسمايها) ش.ذ.م.م،) سط7ك«) »أي7)
االجتماعي) مقرها) درهم،) (100.000
ايرباط،) ب7كن7ن،)طريق) بأصيال،)حي)

رقم)1)واللة)طنجة،)تقرر)ما)للي):
 Luis Tomas ايسيد) استقاية)
مهامه) من) (GARCIA CASTELAO

كمسير)يلشركة.
 Ana Beatriz ايسيدة) تعيين)
 VALENZUELA GUTIERREZ
ملدة) وذيك) يلشركة) جدلدة) مسيرة)

غير)محدودة.
تم)اإللداع)ايقان7ني)يدى)املحكمة)
ل7ني7) (16 تاريخ) في) بأصيال) االبتدائية)

2021)تحت)رقم)21/145.
مقتطف)وبيان)اينشر

ائتمانية)تكنيك)أسيسطانس
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 SCIENCE URBAINES ET DE

DEVELOPPEMENT
SARL

شركة)ذات)مسؤويية)محدودة

رأسمايها):)300.000)درهم

مقرها)االجتماعي):)شقة)رقم)2،)

ايطابق)ايرابع،)ايشارع)سيدي)محمد)

بن)عبد)هللا،)يقبيبات،)ايرباط

يلجمعية) عرفي) محضر) على) بناء)

املؤرخة) االستثنائية) ايعم7مية)

يشركة) (2021 مارس) (10 في)

 SCIENCE URBAINES ET DE

ش.م.م) (DEVELOPPEMENT SARL

قرر) درهم،) (300.000 رأسمال) ذات)

ايشركاء)بما)للي):

املقر) نقل) على) املصادقة)

بشقة) املدلنة) نفس) في) االجتماعي)

2)ايطابق)ايرابع،)ايشارع)سيدي) رقم)

محمد)بن)عبد)هللا،)يقبيبات،)ايرباط.

املحكمة) في) ايقان7ني) اإللداع) تم)

ل7ني7) (22 بتاريخ) بايرباط) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)2021/6181.
الستخراج)وذكر

املسير
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WORLD SERVICES COMPTA

FIDBOX CONSULTING
تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)
املحدودة)ذات)شريك)واحد

بتاريخ) بسال) عرفي) عقد) بمقت�سى)

ايقان7ن) وضع) تم) (2021 أبريل) (13

املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

واحد) شريك) ذات) املحدودة)

الخصائص)ايتايية):

 FIDBOX (: االجتماعية) ايتسمية)

.CONSULTING SARL AU

ايهدف)االجتماعي):

وايتطهير) ايتجارية) األعمال) مركز)

املحلي)؛

املش7رة)ايقان7نية)واملايية)؛

تاجر)عام.

محمد) شارع) (: االجتماعي) املقر)

الخامس،)رقم)2،)حي)اينهضة،)ايقرية،)

سال.

املدة)االجتماعية):)99)سنة)ابتداء)

من)تاريخ)تأسيسها.

ايرأسمال)االجتماعي):)100.000)درهم)

م7زعة)على)1000)حصة)من)فئة)100 

درهم)يلحصة)وزعت)كما)للي):

ايسرحاني) ايرحيم) عبد) ايسيد)

1000)حصة.

من) تبدئ) (: االجتماعية) ايسنة)

كل) من) ديسمبر) (31 إلى) لنالر) فاتح)

سنة.

ايرحيم) عبد) ايسيد) (: ايتسيير)

غير) ملدة) يلشركة) مسير) ايسرحاني)

محدودة.

تم)إلداع)ايسجل)ايتجاري)بمكتب)

سال) االبتدائية) باملحكمة) ايضبط)

بتاريخ)29)أبريل)2021)تحت)رقم)480 

إلداع)قان7ني.
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REPERE CONSEIL

ش.م.م)ش.و

فتح)فرع)شركة

بتاريخ) مؤرخ) قرار)  بمقت�سى)

25)ماي)2021،)قرر)ايسيد)املحج7ب)

اي7حيد) وايشريك) املسير) ايعجاج)

يلشركة)ما)للي):

فتح)فرع)يلشركة)بمدلنة)تفلت)في)

ايعن7ان)ايتالي):)حي)ايدايية)رقم)120،)

ايشقة)10،)تفلت.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

االبتدائية)بتفلت)بتاريخ))1)ل7ني7)2021 

تحت)رقم)165.
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BOUGHAZ MEUBLE
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة

رأسمايها):)5.000.000)درهم

مقرها)االجتماعي):)4،)زنقة)ايشهيد)

حم7ش،)طنجة

رقم)ايسجل)ايتجاري):))1314

إغالق)فرع)ايشركة
ايعام) الجمع) محضر) بمقت�سى)

االستثنائي)املنعقد)في)24)ماي)2021 

 BOUGHAZ MEUBLE يشركة)

محدودة،) مسؤويية) ذات) شركة)

ايشهيد) زنقة) (،4 االجتماعي) مقرها)

حم7ش،)طنجة)واملسجلة)في)ايسجل)

تقرر) (1314( رقم) تحت)  ايتجاري)

ما)للي):

إغالق)فرع)ايشركة.

قرر)الجمع)ايعام)االستثنائي)إغالق)

شارع) (،(5 ب) املت7اجد) ايشركة) فرع)

سيدي)محمد)بن)عبد)هللا،)ايعكاري،)

املهنية) ايضريبة) في) واملسجلة) ايرباط)

املسجلة) (2(120011 رقم) تحت)

تحت) بايرباط) ايتجاري) ايسجل)  في)

رقم)54223.

في) ايقان7ني) اإللداع) تم) وقد)

بتاريخ) بايرباط) ايتجارية)  املحكمة)

8)ل7ني7)2021)تحت)رقم))11523.
يلنشر)واإلعالن
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BOULOUZ
تأسيس)شركة)محدودة)املسؤويية)

بمساهم)واحد
بمقت�سى)عقد)عرفي)بايدار)ايبيضاء)
بتاريخ)15)ل7ني7)1999)وضع)ايقان7ن)

املسؤويية) محدودة) يشركة) األسا�سي)

بمساهم)واحد)يها)املميزات)ايتايية):

.BOULOUZ(:(ايتسمية

ايهدف):

إصالح)وصيانة)وشراء)وبيع)جميع)

ايدراجات)وايدراجات)اينارية)؛

جميع) وت7زيع) وتس7يق) وبيع) شراء)

قطع)ايغيار)ايتي)يها)عالقة)بايدراجات)

اينارية)وايسيارات)؛

ايصفقات) جميع) في) املشاركة)
ايعم7مية)أو)الخاصة)املتعلقة)بإصالح)
ايدراجات)اينارية)وت7ريد)قطع)ايغيار)

وايعقاقير)؛
جميع) وت7زيع) تس7يق) بيع،) شراء،)

امل7اد)واألجهزة)وايعقاقير)؛
ت7زيع) تس7يق،) تصدلر،) استيراد،)
املتعلقة) املنتجات) جميع) وتجارة)

بهدف)ايشركة)؛
جميع)عمليات)ايتمثيل،)ايعم7الت)
باملنتجات) املتعلقة) وايسمسرة)

امل7ضحة)في)األعلى)؛
االختراع) براءات) بيع)جميع) شراء،)
وايعمليات) ايتجارية) وايعالمات)

وحق7ق)ايتفرد)لحساب)ايشركة.
املدة):)99)سنة.

املقر)االجتماعي):)105،)زنقة)ايهرم)
بلفيدلر،)ايدار)ايبيضاء.

ايرأسمال):)100.000)درهم.
بن) ب7بكر) ايسيد) (: املساهم7ن)

ب7بكر)1000)حصة.
:)ايسيد)ب7بكر)بن)ب7بكر) ايتسيير)
مسير)وحيد)يلشركة)ملدة)غير)محددة.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
رقم) تحت) ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

)15588)بتاريخ)5)ل7يي7)1999.
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A.G.I.N SARL

 REGHAI NIZAR
ARCHITECTS

SARL AU
شركة) تأسيس) تم) عقد) بم7جب)
ذات)مسؤويية)محدودة)يشريك)واحد)

بامل7اصفات)ايتالي):
 REGHAI (: االجتماعي) االسم)

.NIZAR ARCHITECTS SARL AU
ذات) شركة) (: ايقان7ني) ايشكل)

مسؤويية)محدودة)يشريك)واحد.
رأسمال)ايشركة):)50.000)درهم.
ايهدف)االجتماعي):)مهندس)معماري.
املقر)االجتماعي):)15،)شارع)األبطال،)

شقة)4،)أكدال،)ايرباط.
املسير)ايقان7ني):)ايسيد)نزار)ايرغاي.

ايشركاء):)ايسيد)نزار)ايرغاي)500 
حصة.

املدة):)حددت)في)99)سنة.
يلشركة) ايقان7ني) اإللداع) تم) وقد)
بتاريخ) بايرباط) ايتجارية)  باملحكمة)

22)ل7ني7)2021)تحت)رقم)115230.
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استيثاقية)ميم7زا
مكتب)قان7ني)يلمحاسبة

ايتحكم)ايتجاري)ايدولي)واي7ساطة
ايطابق)األول،)إقامة)بال)روزا،)رقم)3،)ايقنيطرة

ايهاتف):)65.92.)3.)053

املغربية للمحروقات وزيوت 
التشحيم

شركة)ذات)مسؤويية)محدودة
رأسمايها):)200.000)درهم

مقرها)االجتماعي):)59)إقامة)م7الي)
عبد)ايعزيز،)شارع)م7الي)عبد)ايعزيز،)

ايقنيطرة
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)

محدودة)بشريك)منفرد
بمقت�سى)عقدعرفي)حرر)بايقنيطرة)
واملسجل) (2021 أبريل) (2( بتاريخ)
تأسيس) تم) (2021 ماي) (24 بتاريخ)
محدودة) مسؤويية) ذات) شركة)

بميزاتها)ايتايية):
يلمحروقات) املغربية) ايتسمية)

وزي7ت)ايتشحيم)ش.ذ.م.م.
وزي7ت) املحروقات) بيع) (: ايهدف)

ايتشحيم.
إقامة) (59 (: االجتماعي) املقر)
م7الي)عبد)ايعزيز،)شارع)م7الي)عبد)

ايعزيز،)ايقنيطرة.
املدة):)99)سنة.

مبلغ) في) حدد) (: ايرأسمال)
 2000 إلى) مقسم) درهم) (200.000
يلحصة) درهم) (100 فئة) من) حصة)
وم7زعة) بكاملها) ومؤداة) مكتتبة) كلها)

على)املساهمين.
:)ايسيد)اولحيان)محمد،) ايتسيير)
 1963 ماي) (20 بتاريخ) مزداد) مغربي،)

بايقنيطرة)ملدة)غير)محدودة.
ل7نس،) حريفي) ايسيد) (: ايتسيير)
مغربي،)مزداد)بتاريخ)21)ن7فمبر)1981 
غير) ملدة) عي7ن) سبعة) بالحاجب)

محدودة.
إلى) لنالر) فاتح) من) (: املايية) ايسنة)

31)ديسمبر.

االبتدائية) باملحكمة) تم) ايتسجيل)

بتاريخ) (60865 رقم) تحت)  بايقنيطرة)

3)ل7ني7)2021.
يإلشارة)وايتنبيه
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استيثاقية)ميم7زا

مكتب)قان7ني)يلمحاسبة

ايتحكم)ايتجاري)ايدولي)واي7ساطة

ايطابق)األول،)إقامة)بال)روزا،)رقم)3،)ايقنيطرة

ايهاتف):)65.92.)3.)053

شركة تايم توميك تشينج طيك
تعدلالت)قان7نية

بمقت�سى)عقدعرفي)حرر)بايقنيطرة)

واملسجل) (2021 مارس) (30 بتاريخ)

مساهم) قرر) (2021 أبريل) (5 بتاريخ)

طيك) تشينج) ت7ميك) تالم)  شركة)

ما)للي):

تغيير)املقر)االجتماعي)يلشركة.
قان7ن) من) (4 ايبند) تعدلل)

ايشركات.

باملحكمة) تم) ايقان7ني) اإللداع)

االبتدائية)بايقنيطرة)بتاريخ))1)ل7ني7)

2021)تحت)رقم)8)833.
يإلشارة)وايتنبيه
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 BUSINESS TRANSPORT

LOGISTIQUE
تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)بمساهم)واحد
تبعا)يلعقد)ايعرفي)بتاريخ)22)أبريل)

ذات) ايشركة) ق7انين) تم)وضع) (2021

املميزات)ايتايية):

 BUSINESS (: ايتسمية)

.TRANSPORT LOGISTIQUE

ذات) شركة) (: ايقان7ني) ايشكل)

املسؤويية)املحدودة)بمساهم)واحد.

امل7ض7ع):

نقل)ايبضائع)يفائدة)ايغير)؛

يلبضائع) وايدولي) اي7طني) اينقل)

يفائدة)ايغير)؛

تأجير)معدات)اينقل)؛

مختلفة،) أشغال) تاجر،) معشر،)

استيراد)وتصدلر.
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داد) شركة) يدى) (: ايرئي�سي) املقر)

يلنقل)ايكائنة)برقم)48،)شارع)ايشريف)

ايرا�سي،)حي)اي7حدة)1،)ايعي7ن.

ايرأسمال):)حدد)في)مبلغ)100.000 

من) حصة) (1000 إلى) مقسمة) درهم)

بايكامل) وتملكها) درهم) (100 فئة)

ايسيدة)ايهام)زهر.

ايسيدة) طرف) من) تسير) (: اإلدارة)

ايهام)زهر.

بكتابة) تم) (: ايقان7ني) اإللداع)

ايضبط)باملحكمة)االبتدائية)بايعي7ن)

رقم) تحت) (2021 ل7ني7) (15 بتاريخ)

بايسجل) تسجيلها) وتم) (2021/1852

ايتجاري)تحت)ايرقم)ايتحليلي))05)3.
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ATLANTIQUE MINE
تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)بمساهم)واحد
بتاريخ) ايعرفي) يلعقد)  تبعا)

ق7انين) وضع) تم) (،201( سبتمبر) (28

ايشركة)ذات)املميزات)ايتايية):

.ATNATIQUE MINE(:(ايتسمية

ذات) شركة) (: ايقان7ني) ايشكل)

املسؤويية)املحدودة)بمساهم)واحد.

امل7ض7ع):)استغالل)وتس7يق)امللح)

ومنتجات)ايتعدلن.

املقر)ايرئي�سي):)شارع)الية)سكينة،)

رقم)58)،)ب7جدور.

ايرأسمال):)حدد)في)مبلغ)100.000 

من) حصة) (1000 إلى) مقسمة) درهم)

بايكامل) ويملكها) درهم) (100 فئة)

ايسيد)عبد)ايرحمان)يبريهماني.

ايسيد) طرف) من) تسير) (: اإلدارة)

عبد)ايرحمان)يبريهماني.

بكتابة) تم) (: ايقان7ني) اإللداع)

ايضبط)باملحكمة)االبتدائية)بايعي7ن)

رقم) تحت) (201( أكت7بر) (2 بتاريخ)

بايسجل) تسجيلها) وتم) (1(/1(42

ايتجاري)تحت)ايرقم)ايتحليلي)22329.
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STE AFRICA GEO-SERVICES
SARL d’AU

تعدلالت)قان7نية
االستثنائي) ايعام) الجمع) إثر) على)
STE AFRICA GEO- شركة) ملساهم)
املسؤويية) ذات) شركة) (SERVICES
اي7احد،) املساهم) ذات) املحدودة)
درهم،) (500.000 رأسمايها) ايبايغ)

تقرر)ما)للي):
ايعن7ان) من) ايشركة) مقر) نقل)
ايكائن) الجدلد) ايعن7ان) إلى) ايقدلم)

بايعي7ن،)حي)ايراحة،)بقعة)رقم)20.
كتابة) يدى) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ايضبط)باملحكمة)االبتدائية)بايعي7ن)
رقم) تحت) (2021 ل7ني7) (( بتاريخ)
بايسجل) تسجيلها) وتم) (2021/1(43
ايتجاري)تحت)ايرقم)ايتحليلي)36923.
235 P

 CABINET D’ORTHPTIE
DRIOUCH
ايتأسيس

بدري7ش) عرفي) عقد) بم7جب)
وضع) تم) (2021 ماي) (24 بتاريخ)
 CABINET يشركة) األسا�سي) ايقان7ن)
شركة) (D’ORTHPTIE DRIOUCH

ذات)مسؤويية)محدودة):
 CABINET (: ايتسمية)

.D’ORTHPTIE DRIOUCH
ايهدف):

تصحيح)وتق7يم)ايبصر)؛
وبصفة)عامة،)كل)الخدمات)ذات)
إييها) املشار) باألهداف) مباشرة) صلة)
ايقادرة)على)ت7سيع)وتط7ير) أو) أعاله)

ايشركة.
في) ايشركة) مدة) حددت) (: املدة)
تأسيسها) تاريخ) من) ابتداء) سنة) (99

اينهائي.
رأسمال)ايشركة):)100.000)درهم)
م7زع)على)1000)حصة)من)فئة)100 

درهم)كايتالي):
 500 نعمة) ايعثماني) ايسيدة)

حصة)؛
ايسيدة)ث7ري)ابتهال)500)حصة)؛

املجم7ع)1000)حصة.

ايسيدة) عينت) (: ايشركة) تسيير)

ابتهال) ايعثماني)نعمة)وايسيدة)ث7ري)

كمسيرتان)شريكتان)يلشركة)ملدة)غير)

محددة.

املقر)االجتماعي):)عمارة)رقم)169،)

الجدلدة) املدلنة) ايثاني،) ايطابق)

ايدري7ش.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

االبتدائية)بدري7ش)ل7م)))ل7ني7)2021 

تحت)رقم)ايسجل)ايتجاري)325.
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AQUA VIA
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة
رأس)املال):)100.000)درهم

15،)شارع)األبطال،)شقة)رقم)4،)

أكدال،)ايرباط

في) حرر) عرفي) عقد) بمقت�سى)

قد) (2021 ماي) (21 بتاريخ) ايرباط)

املسؤويية) ذات) شركة) تأسيس) تم)

املحدودة)ذات)املميزات)ايتايية):

االستيراد) (: االجتماعي) ايهدف)

املياه،) ترشيح،) ملعدات) بالجملة)

ايتجارة) ايرفاه،) وملنتجات) وايتطهير)

واالستشارة.
رأسمال)ايشركة):)100.000)درهم)

فئة) من) حصة) (1000 إلى) مقسمة)

100)درهم)يلحصة)اي7احدة.

 LINDA BOUHADJAR ايسيدة)

500)حصة)؛

GUINNARD JEAN- ايسيد)

MARC 500)حصة.

من) ابتداء) سنة) (99 (: املدة)

ايتأسيس)اينهائي)يلشركة.

إلى) لنالر) فاتح) من) (: املايية) ايسنة)

31)ديسمبر)من)كل)سنة.

شقة) األبطال،) شارع) (،15 (: املقر)
رقم)4،)أكدال،)ايرباط.

 GUINNARD ايسيد) (: ايتسيير)

 LINDA وايسيدة) (JEAN-MARC

.BOUHADJAR
(: ايتجاري) بايسجل) ايتقييد) رقم)

.1528(9
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AMALLAH CAR

SARL AU

املقر)االجتماعي):)حي)اينهضة)1 

 إضافي،)مجم7عة)األحد،)إقامة)

رقم)15،)ايرباط

تك7ين)شركة)محدودة)املسؤويية

بايرباط) مؤرخ) محضر) بمقت�سى)

وضع) تم) (،2021 ل7ني7) (16 بتاريخ)

محدودة) يشركة) األساسية) ايق7انين)

املسؤويية)ذات)املميزات)ايتايية):

ايهدف):)كراء)ايسيارات.

إضافي،) (1 اينهضة) حي) (: املقر)

مجم7عة)األحد،)إقامة)رقم)15،)ايرباط.

املال) رأس) حدد) (: املال)  رأس)

بما)قدره)100.000)درهم.

ايشركة)من)طرف) تدار) (: ايتسيير)

أمالح)بدر)ايدلن.

بكتابة) تم) (: ايقان7ني) اإللداع)

بايرباط) ايتجارية) باملحكمة) ايضبط)

ايسجل) (2021 ل7ني7) (16 بتاريخ)

ايتجاري)رقم))15284.
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STE FAST SERVICES

املقر)االجتماعي):)رقم)1545)قطاع)

12،)حي)ايسالم،)سال

بالجريدة) وقع) خطإ) استدراك)

ل7ني7) (9 بتاريخ) (566( رقم) ايرسمية)

.2021

ايقان7ني) اإللداع) تم) (: ع7ض)

ل7م) بسال) االبتدائية)  باملحكمة)

20)ماي)2021.

ايقان7ني) اإللداع) تم) (: لقرأ)

بتاريخ) بسال) االبتدائية)  باملحكمة)

20)ماي)2021)تحت)رقم)36668.

ايباقي)بدون)تغيير.

239 P
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 STE GROUP BUSINESS
TECHNOLOGY MEDICAL

SARL AU
تح7يل)املقر)االجتماعي

االستثنائي) املحضر) بمقت�سى)
قررت) (،2021 ل7ني7) (14 في) املؤرخ)
محدودة) مسؤويية) ذات) ايشركة)
 GROUP BUSINESS(ايشريك)اي7حيد
 TECHNOLOGY MEDICAL SARL
(،30 عمارة) (: االجتماعي) مقرها) (AU
ي7كيلي،) احمد) م7الي) زنقة) (،8 شقة)

حسان،)ايرباط،)ما)للي):
نقل)املقر)االجتماعي)من)عمارة)30،)
ي7كيلي،) احمد) م7الي) زنقة) (،8 شقة)
حسان،)ايرباط)إلى)5،)زنقة)الخرط7م،)

متجر)رقم)1،)حي)املحيط،)ايرباط.
تعدلل)ايبند)4)تبعا)يذيك.

تم)اإللداع)ايقان7ني)بمكتب)ايضبط)
بتاريخ) بايرباط) ايتجارية)  باملحكمة)

22)ل7ني7)2021)تحت)رقم)115629.
240 P

VRDINGTECH
SARL

تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)
املحدودة

حرر) عرفي) عقد) بمقت�سى) (: أوال)
تم) (،2021 ماي) (4 بتاريخ) بسال)
ذات) يشركة) األسا�سي) اينظام) وضع)
املميزات) ذات) املحدودة) املسؤويية)

املبينة)فيما)للي):
 VRDINGTECH (: ايتسمية)

.SARL
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.
تركيب) (: هي) ايشركة) من) ايغالة)
االتصاالت)ايكهربائية،)أعمال)ايبناء،)

أعمال)مختلفة.
شارع) ملفضل،) شيخ) حي) (: املقر)

ايليم7ن،)رقم)19،)سال.
سنة) (99 في) مدتها) حددت) (: املدة)

اعتبارا)من)تاريخ)تأسيسها)اينهائي.
 100.000 (: الجماعي) املال) رأس)
1000)حصة)من)فئة) درهم)قسم)إلى)

100)درهم)م7زعة)كما)للي):

ايسيد)بن)خدة)أحمد)500)حصة)؛
 500 حمرة) أوالد) ادريس) ايسيد)

حصة.
طرف) من) ايشركة) تسير) (: اإلدارة)
ايسيد)بن)خدة)أحمد)بصفته)املسير)

ايقان7ني)يلشركة)ملدة)غير)محددة.
فاتح) بين) ما) (: الجماعية) ايسنة)

لنالر)إلى)متم)ديسمبر)من)كل)سنة.
ايقان7ني) اإللداع) تم) (: ثانيا)
بتاريخ) بسال) االبتدائية)  باملحكمة)

)1)ل7ني7)2021)تحت)رقم)36864.
رقم)ايسجل)ايتجاري):)33943.
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BADAKOU
SARL

تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)
املحدودة

حرر) عرفي) عقد) بمقت�سى) (: أوال)
تم) (،2021 مارس) (16 بتاريخ) بايرباط)
ذات) يشركة) األسا�سي) اينظام) وضع)
املميزات) ذات) املحدودة) املسؤويية)

املبينة)فيما)للي):
.BADAKOU SARL(:(ايتسمية

ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
املسؤويية)املحدودة.

مم7ل) (: ايشركة) من) ايغالة)
الحفالت،)املطعمة.

(،1 ايشقة) (،32 :)عمارة)رقم) املقر)
جنان)املنص7ر)2)تجزئة)أ،)تامسنا.

سنة) (99 في) مدتها) حددت) (: املدة)
اعتبارا)من)تاريخ)تأسيسها)اينهائي.

رأس)املال)الجماعي):)100.000)درهم)
 100 فئة) من) 1000)حصة) إلى) قسم)

درهم)م7زعة)كما)للي):
ايسيد)اسماعيل)إلدعلي)50.000 

درهم))500)حصة)؛
 50.000 ايغ7يجي) ل7سف) ايسيد)

درهم)500)حصة.
طرف) من) ايشركة) تسير) (: اإلدارة)
بصفته) إلدعلي) اسماعيل) ايسيد)
غير) ملدة) يلشركة) ايقان7ني) املسير)
ل7سف) ايسيد) وكذيك) محدودة)
املسير) مساعد) باعتباره) ايغ7يجي)

يلشركة.

فاتح) بين) ما) (: الجماعية) ايسنة)

لنالر)إلى)متم)ديسمبر)من)كل)سنة.

ايقان7ني) اإللداع) تم) (: ثانيا)

بتاريخ) بتمارة) االبتدائية)  باملحكمة)

ايسجل) رقم) (2021 أبريل) فاتح)

ايتجاري))13256.
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مكتب)املستشار

)3)زنقة)جبل)تازكا،)رقم)1،)أكدال،)ايرباط

ايهاتف):)1) 50 )) )053

لفبريك أملنتير
LA FABRIQUE ALIMENTAIRE

تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)
املحدودة

بم7جب)عقد)عرفي)بتاريخ)))ل7ني7)

األسا�سي) ايقان7ن) وضع) تم) (،2021

املحدودة) املسؤويية) ذات) يشركة)

بامل7اصفات)ايتايية):

يفبرلك) (: ايتجارية) ايتسمية) (- (1

أملنتير.

2)-)املقر)االجتماعي):)فيال)10،)حي)

اينهضة)2،)ايرباط.

بجميع) املطعمة) (: ايهدف) (- (3

أشكايها.

4)-)املدة):)99)عاما.

 100.000 (: ايشركة) رأسمال) (- (5

من) حصة) (1000 إلى) مقسمة) درهم)

مكتتبة) يل7احدة) درهم) (100 فئة)

بايكامل)ومحررة)كاملة)نقدا)كما)للي):

يلسيدة) اجتماعية) حصة) (500

الجنسية،) مغربية) ايتكم7تي،) رنية)

الحاملة) (،1988 ل7ني7) فاتح) م7اييد)

 AA989( رقم) اي7طنية) يلبطاقة)

إقامة) (،12 قطاع) ايرباط،) في) مقيمة)

بني)لزناسن،)عمارة)3)ايشقة)6،)شارع)

املهدي)بن)بركة،)حي)ايرياض.

يلسيدة) اجتماعية) حصة) (500

الجنسية،) مغربية) بريطل،) سحر)

الحاملة) (،198( فبرالر) (22 م7اييد)

(،A3(9529 رقم) اي7طنية) يلبطاقة)

29،)شارع)ب7تابت،) ايرباط) في) مقيمة)

ايس7ي�سي.

رنية) ايسيدة) (: ايتسيير) (- (6

ايتكم7تي)وايسيدة)سحر)بريطل.

ايسجل) (: ايقان7ني) اإللداع) (- ((

ايتجاري)بايرباط)بتاريخ)22)ل7ني7)2021 

تحت)رقم)115631.
املسير

243 P

دل7ان)األستاذة)خ7دار)ابتسام

م7ثقة

MY HOUSE EL HAMZAUI
SARL AU

شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)

بشريك)واحد

مقرها)بفاس،)تجزئة)جبل)تغات،)

ايقطعة)251)املرينيين،)طريق)

مكناس

رأسمايها)االجتماعي):)100.000)درهم

تلقته) ت7ثيقي) عقد) بمقت�سى)

األستاذة)خ7دار)ابتسام)م7ثقة)بفاس)

اإلعالن) تم) (2021 أبريل) (22 بتاريخ)

مسؤويية) ذات) شركة) تأسيس) عن)

محدودة):

 MY HOUSE EL (: ايتسمية)

.HAMZAUI SARL AU

تجزئة) بفاس،) (: االجتماعي) املقر)

املرينيين،) (251 ايقطعة) تغات،) جبل)

طريق)مكناس.

رأسمال)ايشركة):)100.000)درهم.

املدة):)99)سنة.

وايدلك7ر) األثاث) بيع) (: امل7ض7ع)

بايتقسيط.

ايشركة) تسير) (: ايشركة) تسيير)

من)طرف)الحمزاوي)حسناء)ملدة)غير)

طبقا) ايصالحيات) كامل) مع) محددة)

يلقان7ن)األسا�سي)يلشركة.

تم)اإللداع)ايقان7ني)بكتابة)ايضبط)

بتاريخ) بفاس) ايتجارية)  باملحكمة)
ايتجاري) بايسجل) (2021 ل7ني7) (14

تحت)رقم))283.
بمتابة)مقتطف)من)دل7ان

األستاذة)خ7دار)ابتسام

م7ثقة)بفاس
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COSMETICUM
SARL

رأسمايها):)100.000)درهم
مقرها)االجتماعي):)14)زنقة)جبل)
تزكا،)شقة)رقم)2،)أكدال،)ايرباط
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)

محدودة
.COSMETICUM SARL(:(ايتسمية

ايهدف):
استيراد)وتصدلر)؛

شبه) واملنت7جات) املعدات) تاجر)
طبية.

جبل) زنقة) (14 (: االجتماعي) املقر)
تازكا،)شقة)رقم)2،)أكدال،)ايرباط.

رأسمال) حدد) (: ايشركة) رأسمال)
ايشركة)في)100.000)درهم.

ص7مي) ايسيد) (: ايشركة) تسيير)
بترلك.

اإللداع)ايقان7ني):)وقد)تم)اإللداع)
بايرباط) ايتجارية) باملحكمة) ايقان7ني)
رقم) تحت) (2021 ل7ني7) (22 بتاريخ)

.RC153063
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YOZI EAT
SARL

ايعام) الجمع) محضر) وفق)
باملقر) (2021 ماي) (25 بتاريخ) املنعقد)
ذات) (YOZI EAT يشركة) االجتماعي)
ايشركاء) قرر) املحدودة)  املسؤويية)

ما)للي):
 3 رقم) تجزئة) من) ايشركة) تح7يل)
املنطقة)ايصناعية)1،)تمارة)إلى)رياض)
األنديس،)محل)رقم))،)عمارة))8،)حي)

ايرياض،)ايرباط.
ايزيادة)في)رأس)املال)من)100.000 

درهم)إلى)4.800.000)درهم.
تحدلث)ايقان7ن)ايداخلي)يلشركة)

مع)ايتغييرات)ايسابقة.
أسئلة)مختلفة.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
رقم) تحت) بايرباط) االبتدائية)

152823)بتاريخ)16)ل7ني7)2021.
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STE FEZ MAHAL
SARL

تأسيس)شركة)محدودة)املسؤويية
بتاريخ) عرفي) عقد)  بم7جب)

تأسيس) تم) بفاس،) (2021 ماي) (24

تبعا) املسؤويية) محدودة) شركة)

يلمعطيات)ايتايية):

ايتسمية):)فاز)محل.

ايهدف):)دار)ايضيافة.
درب) (( رقم) (: االجتماعي) مقرها)

ايشرقاوي،)عقبة)ايسبع،)املدلنة)فاس.
 100.000 في) محدود) (: رأسمايها)

درهم)املقسمة)على)1000)سهم)بثمن)

100)درهم)يلسهم)اي7احد.

في) محدودة) املقاوية) مدة) (:  املدة)

99)سنة)من)تاريخ)تسجيلها)في)ايسجل)

ايتجاري.

ايتسيير):)املقاوية)مسيرة)من)طرف)

ايسيد):

يلبطاقة) الحامل) بنيس،) ت7فيق)

.C469296(اي7طنية

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

ايتجارية)بفاس)تحت)رقم)))684)من)

 2021/3011 رقم) ايتجاري) ايسجل)

بتاريخ)22)ل7ني7)2021.
يلخالص)واإلشارة)-)اإلدارة
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RESTAURANT RAHLI
SARL

ايغير) ايعام) الجمع) يقرارات) تبعا)

ايعادي)بتاريخ)))ل7ني7)2021)تقرر)ما)

للي):

تف7يت)100)حصة)ممل7كة)يلسيد)

عبد)اي7هاب)ايراحلي)يصالح)ايسيدة)

ايراحلي)أسامة.

اينظام) من) (( املادة) تعدلل) وتقرر)

األسا�سي)املتعلقة)برأس)املال.

تحدلث)اينظام)األسا�سي.

كتابة) يدى) ايقان7ني) اإللداع) تم)

بسال) االبتدائية) باملحكمة) ايضبط)

رقم) تحت) (2021 ل7ني7) (22 بتاريخ)

.36915
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STE SULAF EVENTS
SARL AU

املقر)االجتماعي):)طريق)سيدي)
سعيد،)زنقة)انس)ابن)مايك،)بي7كرى)

اشت7كة)الت)باها
مارس) (4 بتاريخ) مداوالتها) إثر) على)
غير) ايعامة) الجمعية) قررت) (2021
 SULAF EVENTS يشركة) ايعادلة)

SARL AU)ما)للي):
اعتماد)تقرير)املصفي)بعد)ايفحص.
اي7دلة) ايتصفية) إقفال) إعالن)

يلشركة.
إبراء)ذمة)املصفي.

ايصالحيات) املصفي) تخ7يل)
األخيرة) اإلجراءات) إلنجاز) ايضرورية)
ايناتجة)عن)إقفال)ايتصفية)اي7دلة.

بكتابة) ايقان7ني) اإللداع) أنجز)
االبتدائية) املحكمة) يدى) ايضبط)
بتاريخ) (128( رقم) تحت)  بإنزكان)

8)ل7ني7)2021.
على) ايتشطيب) طلب) سي7دع)
813)1)بكتابة) ايسجل)ايتجاري)رقم)
بإنزكان) االبتدائية) باملحكمة) ايضبط)
وتلحق)به)اي7ثائق)املتعلقة)بايتصفية.
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ماستر تينك
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)وذات)

شريك)وحيد
رأسمال)اجتماعي)100.000)درهم

املكتب)ايرئي�سي):)9))شارع)ابن)سينا)
ايطابق)ايثاني)عمارة)رقم)6)اكدال)

ايرباط
ايسجل)ايتجاري):)151955

بتاريخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
شركة) تأسيس) تم) (2021 9)ل7ني7)
شريك) وذات) املسؤويية) محدودة)

وحيد،)مميزاتها)كايتالي):
ايتسمية):)ماستر)تينك.

ايسيدة) طرف) من) (: ايتسيير)
الجنسية) مغربية) سرغاوي،) نسرين)
رقم) اي7طنية) يلبطاقة) والحاملة)
أ) اسكال) ب) ايقاطنة) (،A629821
1)زنقة)والد)ايب7زيري)عمارة)الية) رقم)

غزالن)مادلال)ايرباط.

تركيب) (: ايشركة) من) ايغرض)

وصيانة)الحل7ل)ايتكن7ي7جية.

وإنشاء) ايتقنية) الحل7ل) ت7زيع)

ايبرامج)وايتطبيقات.

واملعدات) األثاث) وبيع) شراء)

والحاس7بية) وايفنية) املكتبية)

وايتعليمية.

أعمال)تركيب)األسالك)ايكهربائية)

وايكمبي7تر.

االتصاالت) شبكات) تركيب)

والحاس7ب)وايهاتف.

املعامالت،) جميع) عام،) وبشكل)

قان7نية،) منق7ية،) وايغير) املنق7ية)

ذات) وصناعية،) مايية) اقتصادلة،)

صلة)مباشرة)أو)غير)مباشرة)بأهداف)

ايشركة)أو)تخ7ل)املساعدة)في)تنميتها.
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STE ZAROILI COMPTA CONSULTING

    Travaux de comptabilité

 RAYHAN 10, ANGLE RUE DE FES ET RUE

 IBNOU EL KHATIB

ايهاتف):)0535280535

STE FOURAGLA
شركة)محدودة)املسؤويية)

رأسمايها)االجتماعي:)100.000)درهم

املقر)االجتماعي):)حي)اينهضة)3)واد)

امليل)،)تازة

بمقت�سى)عقد)عرفي)مؤرخ))بتاريخ))

01/06/2021))قرر)ايشركاء))يشركة)

محدودة) شركة) (« (FOURAGLA («

املسؤويية)ما)للي):

أسهم) ملكية) نقل) على) امل7افقة)

ايشركة.

ذات) شركة) من) ايشركة) تح7ل)

ذات) شركة) إلى) محدودة) مسئ7يية)

مسئ7يية)محدودة)ذات)شريك)وحيد

استقاية)ايسيد)أحمدوش)محمد،)

اي7طني) ايتعريف) يبطاقة) الحامل)
كمدلر) منصبه) من) (Z65129 رقم:)

وتعيين) (،»FOURAGLA« يشركة)

الحامل) مصطفى،) بعزيز) ايسيد)

 CIN: رقم) اي7طني) ايتعريف) يبطاقة)

يلشركة) جدلد) مدلر) (،Z214248

املذك7رة)؛
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اإللداع) تم) (: ايقانــ7ني) اإللداع) (-

ايضبط) كتابة) يدى) ايقان7ني)

ل7م) بتازة) االبتدائية) يلمحكمة)

18/06/2021)تحت)عدد))33.          
إمضاء):)بعزيز)مصطفى
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CHARIKA CAR
ش.ذ.م.م

ساحة)املجاهدلن)زنقة)شرقاوة)
عمارة)ايشارقة)2)ايطابق)االول)

خريبكة

تأسيس
بتاريخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)

تأسيس) تم) بخريبكة) (28/05/2021

شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة)ذات)

الخصائص)ايتايية):

 » CHARIKA CAR«((:ايتسمية((

ذات) شركة) (: ايقان7ني) ايشكل)

املسؤويية)املحدودة.

املقر)االجتماعي):)ساحة)املجاهدلن)
 2 ايشارقة) عمارة) شرقاوة) زنقة)

ايطابق)االول)خريبكة.

ايرأسمال):)))500.000)درهم)م7زع)

على)5000)حصة))قيمة)الحصة)100 

درهم).

ت7زيع)رأس)املال:

ايسيد)نزيه)خليل):)2500)حصة.

ايسيد)بدر)خليل):))2500)حصة.

ايهدف)أالجتماعي):))كراء)ايسيارات)

بدون)سائق)))))))))

ايهاشمي) بدر) ايسيد) (: ايتسيير)

خارج)ايقان7ن)االسا�سي)يلشركة))ملدة)

غير)محدودة)

ايسنة)املايية):)تبتدأ)في)فاتح)لنالر)

وتنتهي)في)31)ديسمبر)باستثناء)ايسنة)

في) ايتسجيل) بعد) تبدأ) ايتي) األولى)

ايسجل)ايتجاري.

ايشركة) تسجيل) تم) (: ايتسجيل)

باملحكمة) ايتجاري) بايسجل)

 (139 االبتدائية)بخريبكة)تحت)رقم)

بتاريخ)21/06/2021.
م7جز)و)بيان)))
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LA FONCIERE FIDAROC
تحدلد)محرر)غرض)ايشركة

 16 بتاريخ) مداوالت) بم7جب) (- (I

إدارة) مجلس) فإن) (،2021 أبريل)

 LA« يتسمية) الحاملة) ايشركة)

شركة) (»FONCIERE FIDAROC

 1.000.000 رأسمايها) مساهمة)

ايبيضاء) بايدار) ايكائن)مقرها) درهم،)

ايسالوي،) ادريس) شارع) (،( )ايعنق()

ايدار) ايتجاري) )ايسجل) املنار) تجزئة)

محرر) حدد) قد) (،)356(43 ايبيضاء)

غرض)ايشركة)كما)للي):

»عقارات)أو)عمليات)أخرى)عقارية)

)مدبر)ايعقارات(.

ايقان7ني) باإللداع) ايقيام) تم) (- (II

املحكمة) يدى) ايضبط) بكتابة)

 11 بتاريخ) ايبيضاء) يلدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)82291).
مجلس)اإلدارة
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DMS TECHNOLOGIES
ايزيادة)في)ايرأسمال)من)20.000 

درهم)إلى)300.000)درهم
غير) ايعامة) الجمعية) إن) (- (I

(،2021 ماي) (25 في) املنعقدة) ايعادلة)

 DMS« يتسمية) الحاملة) يلشركة)

ذات) شركة) (»TECHNOLOGIES

مقرها) ايكائن) املحدودة،) املسؤويية)

بايدار)ايبيضاء))ب7سك7رة()-)الحضيرة)

ايصناعية)CFCIM،)تجزئة)5))ايسجل)

(،)438891 ايبيضاء) ايدار) ايتجاري)

قد):

من) ايشركة) رأسمال) في) زادت)

درهم) (300.000 إلى) درهم) (20.000

عن)طريق)إحداث)2.800)حصة)ذات)

يلحصة) إسمية) كقيمة) درهم) (100

اي7احدة،)ايتي)تم)اكتتابها)نضيا)ودفع)

قيمتها)كليا)عند)االكتتاب.

واينهائي) ايف7ري) اإلنجاز) عالنت)

يهذه)ايزيادة)في)ايرأسمال.

ايسادس) ايفصلين) تالزميا) عديت)

وايسابع)من)اينظام)األسا�سي.

ايقان7ني) باإللداع) ايقيام) تم) (- (II

املحكمة) يدى) ايضبط) بكتابة)

 14 بتاريخ) ايبيضاء) يلدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)82481).
املدبر
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 CONSTRUCTION

MANAGEMENT SERVICES

تف7يت)الحصص
قب7ل)شركاء)جدد

تح7يل)ايشركة)من)شركة)ذات)
مسؤويية)محدودة)إلى)شركة)

مساهمة)-)نهالة)مهام)املدبر)-)تعيين)
متصرفين)جدد)-)اختيار)طريقة)
ممارسة)املدلرية)ايعامة)-)تعيين)

رئيس)مدلر)عام
مؤرخ) عرفي) عقد) عن) لترتب) (- (I

شركة) أن) (،2021 فبرالر) (15 في)

ف7تت) قد) (»PARTICIMMO«

تمتلكها) كانت) ايتي) حصص) (3

 CONSTRUCTION« شركة) في)

  »MANAGEMENT SERVICES

املحدودة،) املسؤويية) ذات) شركة)

رأسمايها)33.400.000)درهم،)ايكائن)

 1 مقرها)بايدار)ايبيضاء)-)برج)ايعاج)

ايطابق)األول،)جزأة)A3،)مارينا)ايدار)

بلي7ط) سيدي) مقاطعة) ايبيضاء،)

ايبيضاء) ايدار) ايتجاري) )ايسجل)

)19038(،)يفائدة):

  »AOD PARTICIPATIONS«(شركة

املحدودة) املسؤويية) ذات) شركة)

 300.000 رأسمايها) وحيد،) بشريك)

ايبيضاء) بايدار) ايكائن)مقرها) درهم،)

هللا،) عبد) بن) عالل) زنقة) (،(1  -

ايطابق)ايرابع))ايسجل)ايتجاري)ايدار)

ايبيضاء)193)43).

ايعلمي،) هللا) عبد) م7الي) ايسيد)

)املعاريف() ايبيضاء) بايدار) ايساكن)

)3،)زنقة)إبن)حزم.

ايسيد)يطفي)اإلبراهيمي،)ايساكن)

بني) زنقة) (،305 )ايس7ي�سي() بايرباط)

مسكين،)تجزئة)دار)ايسالم.

غير) ايعامة) الجمعية) إن) (- (II

(،2021 أبريل) (23 في) املنعقدة) ايعادلة)

 CONSTRUCTION«(يلشركة)املعنية

MANAGEMENT SERVICES«)،)قد):

أ()قررت)تح7يل)ايشركة)إلى)شركة)

وايتي) إدارة) مجلس) ذات) مساهمة)

األساسية) املميزات) بنفس) تحتفظ)

معاد) أسا�سي) نظام) واعتمدت)

ايصياغة.

زهير) ايسيد) املدبر) مهام) أنهت) ب()

تحت) ايشركة) ضمن) ايفهري) ايفا�سي)

شكل)شركة)ذات)مسؤويية)محدودة.

ج()عينت)بصفتهم)متصرفين)أوائل)

وملدة)ست)سن7ات):

ايسيد)زهير)ايفا�سي)ايفهري)؛

ايسيد)يطفي)اإلبراهيمي)؛

لمثلها) (»PARTICIMMO« شركة)

ايسيد)زهير)ايفا�سي)ايفهري)؛

مراقبا) بصفتها) أكدت) د()

 ERNEST &« شركة) يلحسابات،)

بايدار) مقرها) ايكائن) (»YOUNG

ايبيضاء)-))3،)شارع)عبد)ايلطيف)بن)

قدور.

 23 بتاريخ) مداوية) بم7جب) (- (III

إدارة) مجلس) فإن) (،2021 أبريل)

ايشركة)املعنية،)قد):

من) (6( يلمادة) تطبيقا) قرر) أ()

املدلرية) أن) (،1(.95 رقم) ايقان7ن)

رئيس) سيت7الها) يلشركة) ايعامة)

صفة) اكتسابه) مع) اإلدارة،) مجلس)

رئيس)مدلرا)عاما.

ايفهري) ايفا�سي) زهير) ايسيد) عين)

بصفته)رئيسا)مدلرا)عاما.

ايقان7ني) باإللداع) ايقيام) تم) (- (VI

بكتابة)ايضبط)يدى)املحكمة)ايتجارية)

يلدار)ايبيضاء)بتاريخ)15)ل7ني7)2021 

تحت)رقم)82656).
مجلس)اإلدارة
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VALYANS CONSULTING
ايزيادة)في)رأسمال)ايشركة)-)تعيين)
متصرف)-)تعدلل)تالزمي)يلفصل)
ايسادس)من)اينظام)األسا�سي)-
إحداث)فئات)األسهم)-)وإعادة)

صياغة)اينظام)األسا�سي
أ)-)إن)الجمعية)ايعامة)غير)ايعادلة)
ل7ني7) (10 في) املنعقدة) وايعادلة)
2021،)فإن)ايشركة)الحاملة)يتسمية)
 »VALYANS CONSULTING«
شركة)مساهمة،)ايكائن)مقرها)بايدار)
)3،)شارع)عبد)ايلطيف)بن) ايبيضاء)
ايرزاق،) عبد) علي) زنقة) زاوية) قدور،)
)ايسجل)ايتجاري)ايدار)ايبيضاء)رقم)

185)10(،)قد):
ايشركة) رأسمال) في) ايزيادة) قررت)
من) يرفعه) درهم) ((.855.000 من)
20.000.000)درهم)إلى)855.000.)2 
 (8.550 إحداث) طريق) عن) درهم)
100)درهم)كقيمة)إسمية) سهم)ذات)
بمكافأة) املقترنة) اي7احد،) يلسهم)
 42.145.000 بمبلغ) إجمايية) إصدار)
عند) كليا) ايقيامة) واملدف7عة) درهم)

االكتتاب.
امل7قف) ايشرط) تحت) قررت)
اينهائي) اإلنجاز) معالنة) في) املتمثل)

يلزيادة)في)ايرأسمال):
يلفصل) ايتالزمي) ايتعدلل)

ايسادس)من)اينظام)األسا�سي.
يألسهم) إثنتين) فئتين) إحداث)
اينظام) صياغة) وإعادة) على) وايعمل)

األسا�سي.
ايسيد) متصرفا) بصفته) ايتعيين)
محمد)عبد)اي7هاب)بنس7دة،)ايساكن)
املنار) تجزئة) )أنفا() ايبيضاء) بايدار)
ايضمانة،) دار) فيال) »ن«،) مجم7عة)

زنقة)با)حنيني.
خالل) اإلدارة) مجلس) إن) ب()
اجتماعه)بتاريخ)15)ل7ني7)2021،)قد):
I)-)عالن)اإلنجاز)اينهائي)يلزيادة)في)
ايرأسمال)من)20.000.000)درهم)إلى)

855.000.)2)درهم.
تعدلل) مفع7ل) سريان) سجل) (- (II
ايفصل)ايسادس)من)اينظام)األسا�سي)
املتصرف) وتعيين) أعاله) إييه) املشار)

ايسايف)ايذكر.

III)-)سجل)سريان)مفع7ل)ايفئتين)

صياغة) وإعادة) يألسهم) اإلثنتين)

اينظام)األسا�سي.

ايقان7ني) باإللداع) ايقيام) تم) (- ج)

املحكمة) يدى) ايضبط) بكتابة)

 18 بتاريخ) ايبيضاء) يلدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)83285).
مجلس)اإلدارة
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OSHAWA IMMO
ش.م.م

بايرباط) مؤرخ) عقد) بمقت�سى)

تأسيس) تم) (2021 ل7ني7) (16 بتاريخ)

شركة)ذات)الخصائص)ايتايية):

 OSHAWA شركة) (: ايتسمية)

.IMMO

ايصفة)ايقان7نية):)شركة)محدودة)

املسؤويية.

ايهدف)االجتماعي):)منعش)عقاري.

ايرأسمال)يلشركة):)حدد)رأسمال)

بقيمة) درهم) (100.000 في) ايشركة)

درهم) (100 فئة) من) سهم) (1000

يلسهم)اي7احد)في)ملك):

سهم) (500 امليم7ني) عزيز) ايسيد)

بقيمة)50.000)درهم.

 500 حم7شا) ايفتاح) عبد) ايسيد)

سهم)بقيمة)50.000)درهم.

املقر)االجتماعي):)48)فال)ويد)عمير)

أكدال)ايرباط.

ايتسيير):)عين)كل)من)ايسيد)عبد)

ايفتاح)حم7شة)وايسيد)عزيز)امليم7ني)

مسيران)يلشركة)ملدة)غير)محدودة.

تاريخ) من) ابتداء) سنة) (99 (: املدة)

في)ايسجل)ايتجاري)إال)إذا) ايتسجيل)

حصل)فسخ)أو)امتداد.

إلى) لنالر) فاتح) من) (: املايية) ايسنة)

31)ديسمبر)من)كل)سنة)ما)عدا)ايسنة)

ايتسجيل) تاريخ) من) تبتدئ) األولى)

 31 في) وتنتهي) ايتجاري) ايسجل) في)

ديسمبر)2021.

تم)اإللداع)ايقان7ني)يلشركة)بتاريخ)

22)ل7ني7)2021)تحت)رقم)115666.

ايسجل) في) ايشركة) تسجيل) وتم)

ايتجارية) املحكمة) يدى) ايتجاري)

بايرباط)تحت)رقم)153085.
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IR FREGAY

SOCIETE SEBOU CERAME
SARL

سجل)تجاري)رقم)28589

ايعام) الجمع) محضر) بمقت�سى)

االستثنائي)يشركة)سب7)صيرام)مقرها)

ايقنيطرة) وجيه) اوالد) ف) بل7ك) (195

املركز)ايذي)قرر)فيه)ايشركاء)ما)للي):

حل)ايشركة)بصفة)نهائية.

عصام) كيار) ايسيد) تسمية)

كمصفي)يلشركة.

ايشركة) يتصفية) مقر) تحدلد)

اوالد) ف) بل7ك) (195 ايتالي) بايعن7ان)

وجيه)ايقنيطرة)املركز.

يلشركةب) ايقان7ني) اإللداع) تم)

تحت) بايقنيطرة) االبتدائية) املحكمة)
 2021 ل7ني7) (21 بتاريخ) (3554 رقم)

سجل)تجاري)رقم)28589.
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SERVICES A DOMICILE
SARL

شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

إعالن)متعدد)ايقرارات
بمقت�سى)الجمع)ايعام)االستثنائي)

املؤرخ)في)24)ماي)2021)تم):

ايشركة) إضافة) على) امل7افقة) (- (1

وايسيدة) (»IB PARTISPATION«

جدد) كشركاء) حسيني) خياطي) ن7ال)

يلشركة.

2)-)ايزيادة)في)رأسمال)ايشركة)ب)

6.400)درهم.

يشركة) ايرئي�سي) املقر) تح7يل) (- (3

من) (»SERVICES A DOMICILE«

اين7اصر) طريق) (406 رقم) تكن7بارك)

إلى) (،1049CT و) (114 إقامة) ايزاوية)
 10 عمارة) (9 رقم) الخامس،) ايطابق)
ايدار) ك7تيي) نصير) بن) م7�سى) زنقة)

ايبيضاء.

ايقان7ن) صياغة) إعادة) (- (4

األسا�سي)يلشركة.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

بتاريخ) ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

)1)ل7ني7)2021)تحت)رقم))2252.
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 LA CAPITALE DES

 PRINCIPES DE

CONSTRUCTION

SARL AU

رأسمايها)100.000)درهم

سجل)تجاري)151169)ايرباط

تأسيس)شركة)محدودة)املسؤويية)
ذات)ايشريك)اي7حيد

تمت) (2021 مارس) (10 بتاريخ)

يشركة) األسا�سي) اينظام) صياغة)

 LA CAPITALE DES PRINCIPES«

 DE CONSTRUCTION SARL

AU«)شركة)محدودة)املسؤويية)ذات)

ايشريك)اي7حيد،)رأسمايها)100.000 

شارع) (15 االجتماعي) مقرها) درهم،)

األبطال)شقة)4)أكدال)ايرباط.

ايعقاري) اإلنعاش) (: امل7ض7ع)

وأعمال)ايبناء)املختلفة.

حكيمي) ايسيدة) (- (1 (: ايشركاء)

مزدادة) الجنسية،) مغربية) م7نية،)

بايرماني) (19(4 سبتمبر) (5 في)

الخميسات،)حاملة)يلبطاقة)اي7طنية)

أب7) بزنقة) ساكنة) (،A328(61 رقم)

فارس)املريني)عمارة)))شقة)3)حسان)

ايرباط،)ب)500)حصة.

ل7سف،) عبدالوي) ايسيد) (- (2

مغربي)الجنسية،)مزداد)في)19)سبتمبر)

يلبطاقة) حامل) تازة،) بأكن7ل) (19(1

اي7طنية)رقم)X95990،)ساكن)بزنقة)

 3 شقة) (( عمارة) املريني) فارس) أب7)

حسان)ايرباط،)ب)500)حصة.

املشترك) ايشركة) تسيير) ف7ض)

ملدة)غير)محددة)يـ):
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1)-)ايسيدة)حكيمي)م7نية،)مغربية)
الجنسية،)مزدادة)في)5)سبتمبر)4)19 
بايرماني)الخميسات،)حاملة)يلبطاقة)
ساكنة) (،A328(61 رقم) اي7طنية)
بزنقة)أب7)فارس)املريني)عمارة)))شقة)

3)حسان)ايرباط.
ل7سف،) عبدالوي) ايسيد) (- (2
مغربي)الجنسية،)مزداد)في)19)سبتمبر)
يلبطاقة) حامل) تازة،) بأكن7ل) (19(1
اي7طنية)رقم)X95990،)ساكن)بزنقة)
 3 شقة) (( عمارة) املريني) فارس) أب7)

حسان)ايرباط.
بايسجل) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ايتجارية) املحكمة) يدى) ايتجاري)
بايرباط)في)22)ل7ني7)2021)تحت)رقم)

.115634
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فلكسروسور
ش.ذ.م.م

شركة)ذات)مسؤويية)محدودة
رأسمايها)االجتماعي)15.000.000درهم
املقر)االجتماعي):)9.4)كلم)طريق)

ايرباط)-)عين)ايسبع)-)ايدار)ايبيضاء
س.ت)9)1204)ايدار)ايبيضاء

ايتعريف)الجبائي):)
00142889300008(
هبة)حصص)اجتماعية

استقاية)احد)املسيرلن)ايسيد)
ل7سف)عم7ر)وتعيين)مسير)جدلد)

ايسيد)محمد)نجيب)عم7ر
تحدلث)ايقان7ن)األسا�سي)يلشركة

بايدار) منجز) عرفي) يعقد) تبعا)
ايبيضاء)بتاريخ)16)أكت7بر)2018 :

ل7سف) عم7ر) ايسيد) وهب) (- (1
يلسادة) اجتماعية) حصة) (3(500
)22500)حصة() محمد)نجيب)عم7ر)
 (500( عم7ر) زوجة) اي7رداني) كريمة)
حصة()وسامية)عم7ر))500))حصة(.
يلحصص) الجدلد) ايتقسيم) (- (2

االجتماعية):
 3(500 عم7ر) نجيب) ايسيد)

حصة.
 3(500 عم7ر) احمد) ايسيد)

حصة.
زوجة) اي7رداني) كريمة) ايسيدة)

عم7ر)22500)حصة.

 30000 عم7ر) حمزة) ايسيد)
حصة.

 22500 عم7ر) سامية) ايسيدة)
حصة.

املجم7ع):)150.000)حصة.
3)-)استقاية)ايسيد)عم7ر)ل7سف)
ايسيد) وتعيين) كمسير) منصبه) من)
مسيرا) بصفته) عم7ر) نجيب) محمد)
احمد) ايسيد) مع) مشاركة) جدلدا)

عم7ر)وذيك)ملدة)غير)محددة.
األسا�سي) ايقان7ن) تحدلث) (- (4

يلشركة.
بكتابة) ايقان7ني) اإللداع) تم) (- (II
بايدار) ايتجارية) باملحكمة) ايضبط)
 2018 ديسمبر) (25 بتاريخ) ايبيضاء)

تحت)ايرقم)686641.
يلخالصة)وايبيان

ايتسيير
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فلكسروسور
ش.ذ.م.م

شركة)ذات)مسؤويية)محدودة
رأسمايها)االجتماعي)15.000.000درهم
املقر)االجتماعي):)كلم)9.4)طريق)

ايرباط)-)عين)ايسبع)-)ايدار)ايبيضاء
س.ت)9)1204)ايدار)ايبيضاء

ايتعريف)ايتجاري):)
00142889300008(

تمدلد)ايصالحيات)يلمسيرلن)
بايدار) منجز) عرفي) يعقد) تبعا) (- (I
تم) (2019 ل7يي7) (11 بتاريخ) ايبيضاء)
يلتعاقد) يلمسيرلن) ايتف7يض) منح)
ايقروض) جميع) على) ايشركة) باسم)
ايالزمة) ايضمانات) جميع) واعطاء)
واألص7ل) املعدات) تعهد) وكذيك)
ايقروض) ضمان) اجل) من) ايتجارية)
مؤسسات) من) املطل7بة) املصرفية)
اإلجراءات) جميع) واتخاذ) االئتمان)

ايالزمة)بشكل)عام.
بكتابة) ايقان7ني) اإللداع) تم) (- (II
بايدار) ايتجارية) باملحكمة) ايضبط)
ايبيضاء)بتاريخ)22)ل7ني7)2021)تحت)

ايرقم)0)836).
يلخالصة)وايبيان

ايتسيير
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SAKA-BOU
تعدلالت)قان7نية
.SAKA-BOU(:(ايتسمية

ذات) شركة) (: ايقان7ني) ايشكل)
املسؤويية)املحدودة.

اي7حدة،) مدلنة) (: ايرئي�سي) املقر)
رقم)1155)تجزئة)اي7كاية،)ايعي7ن.

الجمع) ملداوالت) طبقا) (: امل7ض7ع)
(،2021 ل7ني7) (21 بتاريخ) ايغير)عادي)

قرر)املشارك7ن)ما)للي):
طرف) من) حصة) (500 تف7يت)
ايسيد)دلد)ايكنتاوي)إلى)ايسيد)خايد)

ايكنتاوي.
طرف) من) حصة) (500 تف7يت)
إلى) ايسعيدي) حسنا) سيدي) ايسيد)

ايسيد)خايد)ايكنتاوي.
ايكنتاوي) خايد) ايسيد) تعيين)

كمسير)وشريك)وحيد)يلشركة.
يلشركة) ايقان7ني) ايشكل) تغيير)
املسؤويية) ذات) شركة) يتصبح)

املحدودة)وذات)ايشريك)اي7حيد.
بكتابة) تم) ( (: ايقان7ني) اإللداع)
ايضبط)باملحكمة)االبتدائية)بايعي7ن)
رقم) تحت) (2021 ل7ني7) (22 بتاريخ)

 .1929/2021
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KASER AL AJHIZA
SARL AU

في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
2021)بسال،)قد)تم)تأسيس) 8)ل7ني7)
املحدودة) املسؤويية) ذات) شركة)
تحمل) وايتي) اي7حيد) ايشريك) ذات)

الخصائص)ايتايية):
 KASER AL AJHIZA (: ايتسمية)

.SARL AU
ذات) شركة) (: ايقان7نية) ايصفة)
ايشريك) ذات) املحدودة) املسؤويية)

اي7حيد.
استيراد) (: االجتماعي) ايهدف)
بالجملة) املنزيية) األجهزة) جميع) وبيع)

وايتقسيط.
درهم) (100.000 (: املال) رأس)
مقسم)إلى)1000)حصة)من)فئة)100 

درهم)يلحصة.

من) ابتداء) سنة) (99 (: املدة)

ايتأسيس)اينهائي.

إلى) لنالر) فاتح) من) (: املايية) ايسنة)

31)ديسمبر)من)كل)سنة)ما)عدا)ايسنة)

األولى)تبتدئ)من)تاريخ)ايتسجيل.

املقر)االجتماعي):)إقامة)ص)3)شقة)

ايقرية) ايفرح) حي) اي7فاء) تجزئة) (31

سال.

ايتسيير):)تسير)ايشركة)من)طرف)

ايسيدة)عائشة)باحدو.

اإللداع) تم) (: ايقان7ني) اإللداع)

 36869 رقم) تحت) بسال) ايقان7ني)

بتاريخ))1)ل7ني7)2021.
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SOCIETE DUBAI GSM
ش.م.م

ذات)رأسمال)100.000)درهم

املقر)االجتماعي):)محل)تجاري)رقم)

22)شارع)احمد)اي7كيلي)املدلنة)

الجدلدة)فاس

مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)

 2021 مارس) (30 بتاريخ) بفاس)

يلشركة) ايعامة) الجمعية) قررت)

 SOCIETE املحدودة) املسؤويية) ذات)

DUBAI GSM)ذات)رأسمال)لقدر)ب)

مقرها) ل7جد) وايذي) درهم) (100.000

االجتماعي)محل)تجاري)رقم)22)شارع)

احمد)اي7كيلي)املدلنة)الجدلدة)فاس،)

ما)للي):

الحل)املسبق)يلشركة.

ب7هي7في) محمد) ايسيد) تعيين)

كمصف)يلشركة.

تعيين)مقر)الحل)في)ايعن7ان)ايتالي  :

احمد) شارع) (22 رقم) تجاري) محل)

اي7كيلي)املدلنة)الجدلدة)فاس.

كتابة) يدى) ايقان7ني) اإللداع) تم)

بفاس) ايتجارية) باملحكمة) ايضبط)

رقم) تحت) (2021 أبريل) (29 بتاريخ)

.209(
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 SOCIETE TRIO FILM
INTERNATIONAL

تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)
املحدودة

بعين) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى) (
(،2021 أبريل) (26 بتاريخ) تاوجطات)
يلشركة) ايق7انين)األساسية) تم)وضع)

وايتي)تحمل)الخصائص)ايتايية):
ذات) شركة) (: ايقان7نية) ايصفة)
شريك) ذات) املحدودة) املسؤويية)

وحيد.
 SOCIETE TRIO FILM (: إسمها)

.INTERNATIONAL
هدفها):)إنتاج)ايسمعي)ايبصري.

الحدث.
ايفعاييات)ايترفيهية)واإلعالن.

األداء) وت7ريد) وإعمال) إنتاج)
املقاالت) وكتابة) ايبصري،) ايسمعي)
وايفيدل7)وايص7ت)أو)مكت7بة)لجميع)
وسائل)اإلعالم)ايتلفزي7ن،)واألنترنت،)

دي)في)دي،)ايطبع.
إنتاج)األفالم)املؤسسية)واإلعالن،)
واستغالل) واقتناء) األفالم،) وإنتاج)
شكل) بأي) وإذاعتها) واينشر) وت7زيع)
كانت،) وسيلة) بأي) األشكال،) من)
واملسرحية) ايفنية) واألعمال) األدبية)
وايسينما) واملسرح) وامل7سيقية)
أي) في) ايبصري) ايسمعي) وايقطاع)

شكل)من)أشكال)ظه7رها.
وايفيدل7) ايسينمائية) األنشطة)

وايتلفزي7ن.
ايعمليات) جميع) عامة) وبصفة)
ايصناعية،) املايية،) ايتجارية،)
ترتبط) ايتي) ايعقارية) وغير) ايعقارية)
مباشرة) غير) أو) مباشرة) بصفة)
بكل) أو) أعاله) املذك7رة) باألهداف)
هدف)آخر)مشابه)أو)مرتبط،)أو)قابل)
يلمساهمة)في)تنمية)ايشركة)تحت)أي)

شكل)من)األشكال.
بحي) ايكائن) تجاري) محل) (: مقرها)

أكدال)رقم)215)عين)تاوجطات.
ل7م) من) تبتدئ) سنة) (99 (: أمدها)
100.000)درهم) ايتأسيس.رأسمايها):)
بقيمة) حصة) (1.000 إلى) مقسمة)
100)درهم)يل7احدة،)منحت)جميعها)

ايسيد)ال7ب)ب7دادي.
غير) وملدة) ايشركة) لدلر) (: إدارته)

محددة)يلسيد)ال7ب)ب7دادي.
من) تبتدئ) (: االجتماعية) ايسنة)
فاتح)لنالر)إلى)31)ديسمبر)من)كل)سنة.
األرباح) من) لقتطع) (: األرباح) ت7زيع)
ايقان7ني) االحتياط) أجل) من) (5%
ت7زع) ايصافية) األرباح) من) ايباقي)
الحصص،) حسب) املشاركين) على)
بها) املحتفظة) املبايغ) باستثناء)
املخصصة) أو) املتتايية) يلسن7ات)
يالحتياطات)حسب)قرارات)ايشركاء.

اإللداع) تم) (: ايقان7ني) اإللداع)
االبتدائية) املحكمة) يدى) ايقان7ني)
ايسجل) (2623 رقم) تحت) بمكناس)

ايتجاري)رقم)53363.
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 SOCIETE TRANSFERT
SAYYAD

تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)
املحدودة

بعين) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى) (
تم) (،2021 أبريل) (8 بتاريخ) تاوجطات)
يلشركة) األساسية) ايق7انين) وضع)

وايتي)تحمل)الخصائص)ايتايية):
ذات) شركة) (: ايقان7نية) ايصفة)

املسؤويية)املحدودة.
 SOCIETE TRANSFERT (: إسمها)

.SAYYAD
هدفها):)وسيط)في)تح7يل)األم7ال.
ايعمليات) جميع) عامة) وبصفة)
ايصناعية،) املايية،) ايتجارية،)
ترتبط) ايتي) ايعقارية) وغير) ايعقارية)
مباشرة) غير) أو) مباشرة) بصفة)
بكل) أو) أعاله) املذك7رة) باألهداف)
هدف)آخر)مشابه)أو)مرتبط،)أو)قابل)
يلمساهمة)في)تنمية)ايشركة)تحت)أي)

شكل)من)األشكال.
بحي) ايكائن) تجاري) محل) (: مقرها)

األنديس)رقم)0))عين)تاوجطات.
ل7م) من) تبتدئ) سنة) (99 (: أمدها)

ايتأسيس.
درهم) (100.000 (: رأسمايها)
مقسمة)إلى)1.000)حصة)بقيمة)100 

درهم)يل7احدة،)م7زعة)كايتالي):

نج7ى)ايصياد):)50))حصة)بقيمة)
100)درهم)يل7احدة)5.000))درهم.

يطيفة)ايصياد):)250)حصة)بقيمة)
100)درهم)يل7احدة)25.000)درهم.

بقيمة) حصة) (1000 (: املجم7ع)
100)درهم)يل7احدة)100.000)درهم.
غير) وملدة) ايشركة) لدلر) (: إدارته)

محددة)يلسيدة)نج7ى)ايصياد.
من) تبتدئ) (: االجتماعية) ايسنة)
فاتح)لنالر)إلى)31)ديسمبر)من)كل)سنة.
األرباح) من) لقتطع) (: األرباح) ت7زيع)
ايقان7ني) االحتياط) أجل) من) (5%
ت7زع) ايصافية) األرباح) من) ايباقي)
الحصص،) حسب) املشاركين) على)
بها) املحتفظة) املبايغ) باستثناء)
املخصصة) أو) املتتايية) يلسن7ات)
يالحتياطات)حسب)قرارات)ايشركاء.

اإللداع) تم) (: ايقان7ني) اإللداع)
االبتدائية) املحكمة) يدى) ايقان7ني)
تحت) (2021 ماي) (10 ل7م) بمكناس)
رقم) ايتجاري) ايسجل) (2358 رقم)

53229)بتاريخ)10)ماي)2021.
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 SOCIETE ASSWAK AIN
TAOUJDATE

ش.م.م)ذات)شريك)وحيد
ذات)رأسمال)100.000)درهم

املقر)االجتماعي):)محل)تجاري)ايكائن)
بدوار)الت)م7�سى)جماعة)ايقصير)

عين)تاوجدات
بعين) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
 2021 ماي) (20 بتاريخ) تاوجطات)
ذات) يلشركة) ايعامة) الجمعية) قررت)
شريك) ذات) املحدودة) املسؤويية)
 ASSWAK AIN TAOUJDATE وحيد)
ذات)رأسمال)لقدر)ب)100.000)درهم)
محل) االجتماعي) مقرها) ل7جد) وايذي)
تجاري)ايكائن)بدوار)الت)م7�سى)جماعة)

ايقصير)عين)تاوجدات،)ما)للي):
امل7افقة)على)تقرير)ايتصفية.

من) إنطالقا) اينهائية) ايتصفية)
ايي7م.

من) ايرحي7ي) زهير) ايسيد) إعفاء)
مهامه)كمصفي)يلشركة)وإبرائه.

من) ايشركة) تشطيب) طلب)
ايسجل)ايتجاري)رقم)40333.

كتابة) يدى) ايقان7ني) اإللداع) تم)
بمكناس) ايتجارية) باملحكمة) ايضبط)
بتاريخ)20)ماي)2021)تحت)رقم)6)1.
268 P

SAPHIR CERAMIC
SARL AU

تأسيس)شركة)محدودة)ذات)شريك)
وحيد

محرر) عرفي) عقد) بمقت�سى) (- (I
بايقنيطرة)بتاريخ)23)أبريل)2021،)تم)
إنشاء)شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)

ذات)الخاصيات)ايتايية):
املسؤويية) ذات) شركة) (: ايشكل)

املحدودة.
 SAPHIR CERAMIC (: اإلسم)

.SARL AU
ايشكل)ايقان7ني):)شركة)محدودة)

املسؤويية)ذات)شريك)وحيد.
امل7ض7ع)االجتماعي):)

 FABRICATION D’AUTRES
 PRODUITS EN CERAMIQUE ET

.EN PORCELAINE
 MARCHAND DE CARREAU -

.FAIENCE ET CERAMIQUE
.IMPORT ET EXPORT

ل7م) من) ابتداء) سنة) (99 (: املدة)
ايتقييد)بايسجل)ايتجاري.

املقر):)بايقنيطرة)املحل)رقم)1)و)3 
يعق7ب)املنص7ر)إقامة)ايفردوس.

درهم) (100.000 (: ايرأسمال)
اجتماعية) 1.000)حصة) إلى) مقسمة)
من)فئة)100)درهم)يلحصة)اي7احدة.
الحصص):)ايسيد)الحسني)فيصل)

1000)حصة.
ايتسيير):))ايسيد)الحسني)فيصل،)
رقم) اي7طنية) يلبطاقة) الحامل)

.G463926
تسجيل) تم) (: ايتجاري) ايسجل)
يدى) ايتجاري) بايسجل) ايشركة)
االبتدائية) املحكمة) ايضبط) كتابة)
بتاريخ) (61099 رقم) تحت) بايقنيطرة)

)1)ل7ني7)2021.
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إلى) لنالر) فاتح) من) (: املايية) ايسنة)
31)ديسمبر)من)كل)سنة.

يلشركة) ايقان7ني) اإللداع) تم) (- (III
باملحكمة)االبتدائية)ايقنيطرة.
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ALDAR MEDIA
SARL AU

ايسجل)ايتجاري)رقم)130193
يلجمع) قان7ني) محضر) بمقت�سى)
 2021 ماي) (31 في) ايعادي) غير) ايعام)

قرر)ايشريك)اي7حيد)ما)للي):
باع)جميع) ايسيد)رض7ان)حفياني)
حفياني) حسن) ايسيد) إلى) أسهمه)
ايص7�سي) ايعل7ي) امان) وايسيدة)

ايتقسيم)الجدلد):
حسن)حفياني)500)سهم)ب)100 

درهم)يلسهم)اي7احد.
امان)ايعل7ي)ايص7�سي)500)سهم)

ب)100)درهم)يلسهم)اي7احد.
حفياني) مريم) ايسيدة) تعيين)

كمسيرة)يلشركة.
حفياني) رض7ان) ايسيد) استقاية)

من)مهام)ايتسيير.
اعتماد)عقد)جدلد)منقح.

من) ايقان7ني) ايشكل) تح7يل)
ش.م.م)ش.و)إلى)ش.م.م.

كتابة) يدى) ايقان7ني) اإللداع) تم)
بايرباط) ايتجارية) يلمحكمة) ايضبط)

15)ل7ني7)2021.
270 P

TOP - TROFIM
SARL

شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)
بشريك)واحد

 10 في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
مارس) (1( في) واملسجل) (2021 مارس)
2021)بايرباط)تأسست)ايشركة)ذات)

الخصائص)ايتايية):
مسؤويية) ذات) شركة) (: ايشكل)

محدودة)بشريك)واحد.
أشغال) (- (1 (: االجتماعي) ايهدف)
نجارة) (- ايبناء) وأعمال) متن7عة)
األملني7م)أو)املعادن)ايطالء)في)املباني.

رأسمال)ايشركة):)100.000)درهم)
مقسمة)إلى)1000)حصة)بقيمة)100 

درهم)يلحصة)م7زعة)كما)للي):
ايت7اتي)عبد)هللا):)1000)حصة.

من) ابتداء) سنة) (99 (: املدة)
ايتأسيس)اينهائي.

إلى) لنالر) فاتح) من) (: املايية) ايسنة)
31)ديسمبر)من)كل)سنة)ماعدا)ايسنة)

األولى)تبتدئ)من)تاريخ)ايتسجيل.
أن7ال) 23)شارع) (: االجتماعي) املقر)
 4 رقم) مكتب) (11 فل7ري) عمارة)

ميم7زة)ايقنيطرة.
ايتجاري) بايسجل) ايتقييد) رقم)
بايقنيطرة) االبتدائية) باملحكمة)

.60459
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3 SPEED CAR
SARL AU

بمقت�سى)الجمع)ايعام)االستثنائي)
 15 بتاريخ) ايشركة) بمقر) عقد) ايذي)
ل7ني7)2021)وايذي)قرر)فيه)ما)للي):

ايسيد) لتنازل) (: أسهم) ملكية) نقل)
عمر)ب7ع7دة)على)100)سهم)املنتمية)
يلسيد) (»3 SPEED CAR« يشركة)
ايسلبي) تح7يل) وكذا) سعيد) دراوي)

وااللجابي)يلشركة)يصالحها.
استقاية)مسير)ايشركة):)استقاية)

ايسيد)عمر)ب7ع7دة.
تعيين) (: ايشركة) مسير) تسمية)
يلشركة) مدلر) دراوي) سعيد) ايسيد)

ملدة)غير)محدودة.
تم)اإللداع)ايقان7ني)يدى)املحكمة)
ل7ني7) (23 بتاريخ) بتمارة) االبتدائية)

2021)تحت)عدد)6004.
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CABINET COMPTABLE FIGHA
 Imm AICHATOU 2ème Etage Appart (

 Avenue Agadir GUELMIM

Tél : 05 28 (( 18 63 

شركة داركم تيك
تعدلل

غير) ايعام) الجمع) ملداوالت) طبقا)
قرر) (2021 ماي) (11 بتاريخ) ايعادي)

ايشركاء)ما)للي):

اينشاط) تغيير) ايشركاء) قرر)
األعمال) من) يلشركة) االقتصادي)
املختلفة)وايبناء)إلى)مكتب)ايدراسات،)

ايتحقيق،)واألبحاث.
ايسيد) ه7) اإلمضاء) عن) املسؤول)
محمد) وايسيد) مصطفى) ت7فيق)

ادم7شان.
كتابة) يدى) ايقان7ني) اإللداع) تم)
بكلميم) االبتدائية) باملحكمة) ايضبط)
رقم) تحت) (2021 ل7ني7) (4 بتاريخ)

.2021/219
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ISOUL COSMETIQUE
SARL AU

ل7م) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
19)ماي)2021)قرر)ايشركاء)نقل)مقر)

ايشركة)من):
128)ايطابق)ايثاني) زنقة)ايعارعار)
مكتب)رقم)6)ايدار)ايبيضاء)إلى)إقامة)
األمين)ايعمارة)ايرقم)38)ايشقة)ايرقم)
ايسالم) تجزئة) ايثاني) ايطابق) (10

قطاع)ايقدس)ايعيالدة)سال.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 15 ل7م) ايبيضاء) بايدار) االبتدائية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)82689).
274 P

CABINET COMPTABLE FIGHA
 Imm AICHATOU 2ème Etage Appart (

 Avenue Agadir GUELMIM
Tél : 05 28 (( 18 63 

افو شركة القوة طر
ش)م)م

إنشاء)شركة)ذات)مسؤويية)محدودة))
 اسم)ايتجاري):)شركة)ايق7ة)طراف7

ش)م)م.
ايعن7ان):)زنقة)مدريد)رقم)60)حي)

تكنة)كلميم.)
املهام):)أشغال)مختلفة)أو)ايبناء.

رأسمال)ايشركة):)100.000)درهم)
مقسم)على)ايشكل)ايتالي):

500)حصة) ايسيد)جل7ل)الحسن)
100)درهم)يلحصة.

 500 اي7دود) عبد) الجناني) ايسيد)
حصة)100)درهم)يلحصة.

ايتسيير):)ايسيد)جل7ل)الحسن.
تم)اإللداع)ايقان7ن)األسا�سي)يدى)
االبتدائية) باملحكمة) ايضبط) كتابة)
تحت) (2021 ماي) (28 بتاريخ) كلميم)
ايتجاري) وايسجل) ( (2021/210 رقم)

تحت)رقم)3511.
275 P

SOCOGESTION SARL
مكتب)ايدراسات،)الحسابات)واالستشارة
1،)زنقة)أفغانستان،)رقم)4،)حي)املحيط

ايرباط

 FAHDYOUNESS LUXURY
CAR
SARL

 2 بتاريخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
تأسيس) تم) بايرباط) (2021 ل7ني7)
كار) ي7كس7ري) ل7نس) فهد) شركة)
 FAHDYOUNESS LUXURY«
املسؤويية) ذات) شركة) (»CAR SARL

املحدودة)خصائصها)كايتالي):
ل7نس) فهد) (: ايشركة) إسم)
 FAHDYOUNESS« كار) ي7كس7ري)

.»LUXURY CAR SARL
مضم7ن)ايشركة):)كراء)ايسيارات)

بدون)سائق.
ج3،) مكرر،) (114 (: ايشركة) مقر)

ح.ي.م)ايرباط.
رأسمال)ايشركة):)100.000)درهم)
مقسمة)إلى)1.000)حصة)بقيمة)100 
بين) م7زعة) اي7احدة) يلحصة) درهم)

كايتالي):
ايسيد)حلمي)فهد)):)500)حصة.

 500 (: ل7نس) ايصنهاجي) ايسيد)
حصة.

ايسيد) تعيين) تم) (: ايشركة) تسيير)
حلمي)فهد))كمسير)وحيد)يلشركة.

 %  5 خصم) بعد) (: ايشركة) أرباح)
تصرف) في) ايباقي) ل7دع) األرباح) من)

ايشريك)اي7حيد.
ايتسجيل)) تم) (: ايتجاري) ايسجل)
بتاريخ) (153031 رقم) تحت) ايتجاري)
ايتجارية) باملحكمة) (2021 ل7ني7) (22

بايرباط.
يلبيان)واالستشارة
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إكسبوريس

ش.م.م

تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)
املحدودة

ايسجل)ايتجاري)بايرباط)152815

 19 بتاريخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)

ذات) شركة) تأسيس) تم) (2021 أبريل)

خصائصها) املحدودة) املسؤويية)

كايتالي):

ايتسمية):)إكسب7ريس)ش.م.م.

املقر)االجتماعي):)عمارة)30)ايشقة)

اي7كيلي)حسان) أحمد) م7الي) زنقة) (8

ايرباط.

املدة):)99)سنة.

ايهدف)االجتماعي):)هدف)ايشركة)

خارجه) أو) املغرب) داخل) س7اء)

لحسابها)أو)لحساب)اآلخرين):

ايبنالات،)اإلنعاش)املباني.

رأس)املال):)حدد)رأسمال)ايشركة)

مقسمة) درهم) (100.000 مبلغ) في)

درهم) (100 فئة) من) 1000)حصة) إلى)

يلحصة)اي7احدة)مقسمة)كاآلتي):

 9(0 (: مصطفى) ب7علي) ايسيد)

حصة)بقيمة)000.)9)درهم.

 30 (: إسماعيل) ب7علي) ايسيد)

حصة)بقيمة)3.000)درهم.

ايتسيير)ايشركة):)تم)تعيين)ايسيد)

ب7علي)مصطفى)كمسير)يلشركة)وملدة)

غير)محدودة.

بايت7قيع) ايشركة) تلتزم) (: ايت7قيع)

املنفرد)يلسيد)ب7علي)مصطفى)لجميع)

ايعق7د)واملعامالت.

كتابة) يدى) تم) (: ايقان7ني) اإللداع)

بايرباط) ايتجارية) باملحكمة) ايضبط)

ايتجاري) بايسجل) تسجيلها) تم) وقد)

ل7ني7) (16 بتاريخ) (6001 رقم) تحت)

.2021
وهذا)بمثابة)مقتطف)وبيان

277 P

غ إن فاصيليتي
ش.م.م

تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)
املحدودة

ايسجل)ايتجاري)بايرباط)152821
 19 بتاريخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ذات) شركة) تأسيس) تم) (2021 أبريل)
خصائصها) املحدودة) املسؤويية)

كايتالي):
ايتسمية):)غ)إن)فاصيليتي)ش.م.م.
املقر)االجتماعي):)عمارة)30)ايشقة)
اي7كيلي)حسان) أحمد) م7الي) زنقة) (8

ايرباط.
املدة):)99)سنة.

ايهدف)االجتماعي):)هدف)ايشركة)
خارجه) أو) املغرب) داخل) س7اء)

لحسابها)أو)لحساب)اآلخرين):
وايصيانة) وايت7ريد) ايصيانة)
يلمنشآت) وايعالجية) اي7قائية)
املباني) في) ايتقنية) واملعدات)

وايصناعية)وايتجارية.
إبادة) وايبستنة،) اينظافة) أعمال)
الحشرات،) ومكافحة) ايفئران،)

وايتطهير.
ايتجارة)اي7طنية)وايدويية.

رأس)املال):)حدد)رأسمال)ايشركة)
مقسمة) درهم) (100.000 مبلغ) في)
درهم) (100 فئة) من) 1000)حصة) إلى)

يلحصة)اي7احدة)مقسمة)كاآلتي):
 9(0 (: مصطفى) ب7علي) ايسيد)

حصة)بقيمة)000.)9)درهم.
 30 (: إسماعيل) ب7علي) ايسيد)

حصة)بقيمة)3.000)درهم.
ايتسيير)ايشركة):)تم)تعيين)ايسيد)
ب7علي)مصطفى)كمسير)يلشركة)وملدة)

غير)محدودة.
بايت7قيع) ايشركة) تلتزم) (: ايت7قيع)
املنفرد)يلسيد)ب7علي)مصطفى)لجميع)

ايعق7د)واملعامالت.
كتابة) يدى) تم) (: ايقان7ني) اإللداع)
بايرباط) ايتجارية) باملحكمة) ايضبط)
ايتجاري) بايسجل) تسجيلها) تم) وقد)
ل7ني7) (16 بتاريخ) (6004 رقم) تحت)

.2021
وهذا)بمثابة)مقتطف)وبيان

278 P

FAMACO
فاماك7

رأسمايها)1.000.000)درهم
املقر)االجتماعي):)تجزئة)رقم)122،)
ايحي)ايصناعي)بايساحل)26400 - 

حد)ايس7ايم
ايسجل)ايتجاري)ببرشيد)2935

استقاية)وتعيين)مدلر)عام)وتف7يت)
األسهم

اإلدارة) مجلس) محضر) بمقت�سى)
املنعقد) (FAMACO فاماك7) يشركة)
بمقر)شركة) (2021 مارس) (29 بتاريخ)
شارع) (8-10 ب) ايكائنة) س.أ) شانتيل)
بفرنسا،) بكاشان) (94230 بروفينيي،)

تقرر)ما)للي):
ايكسندر) ايسيد) استقاية) (- (1
من) (ALEXANDRE OUDRY اودري)
ج7ن) واستقاية) عام) كمدلر) مهامه)
 JEAN ج7ردانيس) دونيس) فرونس7ا)
 FRANCOIS DENIS GEORDANIS

من)مهامه)كمدلر)عام)منتدب.
فرونس7ا) ج7ن) ايسيد) تعيين) (- (2
 JEAN ج7ردانيس) دونيس)
 FRANCOIS DENIS GEORDANIS
من)مهامه)كمدلر)عام)وتحدلد)مهامه.
األسهم) بيع) على) املصادقة) (- (3

واملساهم)الجدلد.
4)-)تف7يت)ايسلط)من)أجل)إتمام)

اإلجراءات.
بكتابة) تم) (: ايقان7ني) اإللداع)
االبتدائية) باملحكمة) ايضبط)
2021)تحت) 21)ل7ني7) ببرشيد)بتاريخ)

رقم)90).
يلخالصة)وايبيان

املسير

279 P

 ATMA LINGERIE
SA

أتما)النجري
رأسمايها)4.000.000)درهم

املقر)االجتماعي):)تجزئة)رقم)د)2،)
ايحي)ايصناعي)تقدوم))ايرباط

ايسجل)ايتجاري)ببرشيد)49249
استقاية)نائب)املدلر)ايعام

اإلدارة) مجلس) محضر) بمقت�سى)
بتاريخ) املنعقد) (ATMA أتما) يشركة)

11)مارس)2021)بمقر)ايشركة)ايكائن)
ايصناعي) ايحي) (،2 د) رقم) بتجزئة)

تقدوم))ايرباط،)تقرر)ما)للي):
اييكس7ندر) ايسيد) استقاية) (- (1
من) (ALEXANDRE OUDRY اودري)

مهامه)كنائب)املدلر)ايعام.
2)-)تف7يت)ايسلط)من)أجل)إتمام)

اإلجراءات.
يدى) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ايتجارية) املحكمة) ضبط) كتابة)
تحت) (2021 ل7ني7) (3 بتاريخ) بايرباط)

رقم)115143.
يلخالصة)وايبيان

املسير

280 P

 STE TRAVAUX RBS 
TELECOMS

SARL
وضع) تم) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ذات) يشركة) االسا�سي) ايقان7ن)
بالخصائص) املحدودة) املسؤويية)

ايتايية):
 STE TRAVAUX (: ايتسمية)

.TELECOMS SARL
ذات) شركة) (: ايقان7ني) ايشكل)

مسؤويية)محدودة.
تاريخ) من) ابتداء) سنة) (99 (: املدة)

تسجيلها)بايسجل)ايتجاري.
املسيرلن):)طارق)ب7رزق.

الت)عبد)ايطايب)عبد)الحكيم.
درهم) (100.000 (: ايراسمال)
فئة) من) حصة) (1000 الى) مقسمة)

100)درهم)يلحصة)اي7احدة.
طارق)ب7رزق)..)500)حصة.

(... الت)عبد)ايطايب)عبد)الحكيم)
500)حصة.

قيسارية) (223 (: االجتماعي) مقرها)
52)حي)ايكريمة) ايغندوري)محل)رقم)

سال.
ايسنة)االجتماعية):)تبتدئ)في)فاتح)

لنالر)وتنتهي)في)31)ديسمبر.
باملحكمة) ايقان7ني) االلداع) تم)
ايسجل) رقم) بسال،) االبتدائية)

ايتجاري)32085.
281 P
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STE NABACEN
SARL AU

بمقت�سى)جمع)عام)استثنائي)حرر)
(،2021 ل7ني7) (1( بتاريخ) ايرباط) في)
 NABACEN ايشركة) ايشريك) قرر)

ش.م.م.)ذات)شريك)وحيد)ما)للي):
من) ابانة) لحسن) ايسيد) استقاية)

منصبه)كمسير)يلشركة.
خدلر) ايدلن) ايسيد)صالح) تعيين)

كمسير)وحيد)يلشركة.
ايقان7ن) من) (13 املادة) تعدلل)

االسا�سي)يلشركة.
باملحكمة) ايقان7ني) االلداع) تم)
رقم) تحت) بايرباط،) ايتجارية)

22)115))بتاريخ)23)ل7ني7)2021.
282 P

STE CASTRO TOUR
SARL

بمقت�سى)جمع)عام)استثنائي)حرر)
(،2021 ل7ني7) (14 بتاريخ) ايرباط) في)
 STE CASTRO قرر)ايشركاء)ايشركة)

TOUR)ش.م.م.)ذات))ما)للي):
استقاية)ايسيد)املصطفى)خ7ر�سى)

من)منصبه)كمسير)يلشركة.
اخ7اجه)) امين) ايسيد) تعيين)

كمسير)وحيد)يلشركة.
تعدلل)املادة)13)و16)من)ايقان7ن)

االسا�سي)يلشركة.
باملحكمة) ايقان7ني) االلداع) تم)
رقم) تحت) بايرباط،) ايتجارية)

21)115))بتاريخ)23)ل7ني7)2021.
283 P

STE BILDITERRA
SARL AU

 14 في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ل7ني7)2021،)بايرياط)قد)تم)تأسيس)
ذات) املسؤويية) محدودة) شركة)
الخصائص) تحمل) اي7حيد) ايشريك)

ايتايية):
 BILDITERRA SARL (: ايتسمية)

.AU
ذات) شركة) (: ايقان7نية) ايصفة)

مسؤويية)محدودة)بشريك)وحيد.

تنظيف) (: االجتماعي) ايهدف)

ايتجارية) واملحالت) املحالت) واجهات)

منتجات) وبيع) شراء) وايشقق،)

ايتنظيف.
100.000)درهم)مقسم) (: راسمال)

100)درهم) فئة) من) 1000)حصة) الى)

يلحصة.

من) ابتداء) سنة) (99 (: املدة)

ايتاسيس)اينهائي.

الى) لنالر) فاتح) من) (: املايية) ايسنة)

31)ديسمبر)من)كل)سنة)ماعدا)ايسنة)

االولى)تبتدئ)من)تاريخ)ايتسجيل.

30)شقة) اقامة) (: االجتماعي) املقر)
ي7كيلي) احمد) م7الي) زنقة) (8 رقم)

حسان)ايرباط.

بيل) ردويف) ارن7) (: ايتسيير)

يهمك7هل)ملدة)غير)محدودة.

تم)االلداع)ايقان7ني)يدى)املحكمة)
ايتقييد) رقم) بايرباط،) ايتجارية)

بايسجل)ايتجاري)153083)بتاريخ)22 

.D115664(ل7ني7)2021،)تحت)رقم

284 P

 STE RED TOUCH
SARL AU

راسمايها):)10.000)درهم

اقفال)ايشركة
ايعام) الجمع) ملقتضيات) طبقا)

االستثنائي)ايذي)انعقد)بمقر)ايشركة)

وسجل)ل7م)19)أبريل)2021،)بايرباط)

تقرر)ما)للي):

امل7افقة)على)تقرير)املصفي.

ابراء)ايذمة)يلمصفي.

االقفال)اينهائي)يلتصفية.

االقفال) (، ايعام) الجمع) يعلن)

هذا) من) اعتبارا) يلتصفية) اينهائي)

ايي7م)وابراء)املصفي)من)ادارته)وانتهاء)

واللته.

باملحكمة) ايقان7ني) االلداع) تم)

ل7ني7) (15 بتاريخ) بايرباط) ايتجارية)
رقم) (،115430 رقم) تحت) (،2021

ايسجل)ايتجاري)95893.

285 P

STE MBD METAL
SARL

مقرها)االجتماعي):)تجزئة)نمسية)رقم)

16)تمارة

ايسجل)ايتجاري)رقم):)50091

تف7يت)الحصص)عن)طريق)االرثة)
وتعيين)مسير)جدلد)يلشركة

بمقت�سى)الجمع)ايعام)االستثنائي)

بتمارة) (،2020 ديسمبر) (28 في) املؤرخ)

تم)تف7يت)الحصص)عن)طريق)االراثة)

وتعيين)مسير)جدلد)يلشركة.

 624( يلحصص) ايكلي) تف7يت)

ايتي)لمتلكها) حصة)عن)طريق)االراثة)

االسالم) شرف) ايلطيف) عبد) ايسيد)

بايراسمال) (،2020 ن7نبر) (5 في) املت7في)

ايشركة،)بم7جب)ايضمانات)ايعادلة)

بحكم)اي7اقع)وايقان7ن،)يل7ارثين.

 1041 (.. االسالم) شرف) مبارك)

حصة.

نجمة)بنشريفة)....)1041)حصة.

يبني)ايعمراني)...)81))حصة.

 846 (... االسالم) شرف) أسماء)

حصة.

علياء)شرف)االسالم)..)846)حصة.

زيد)شرف)االسالم)...)1692)حصة.

ايشركة) وحصص) وبايتالي)

أصبحت)كايتالي):

 (289 (... االسالم) شرف) مبارك)

حصة).....)28.900))درهم.

حصة) (1041 (... ( بنشريفة) نجمة)

..... 104.100)درهم.

ب) حصة) ((81 (... ايعمراني) يبني)

8.100))درهم.

 846 (... االسالم) شرف) أسماء)

حصة)ب)84.600)درهم.

علياء)شرف)االسالم)..)846)حصة)

ب)84.600)درهم.
زيد)شرف)االسالم)...)1692)حصة)

ب)169.200)درهم.

 26(( (... االسالم) شرف) فاطمة)

حصة)ب)00).268)درهم.

 26(( (... االسالم) شرف) سعد)

حصة)ب)00).268)درهم.

يلشركة) جدلد) مسير) تعيين) تم)
الحامل) االسالم) شرف) سعد) ايسيد)
 AD20(851 رقم) اي7طنية) يلبطاقة)
كمسير)ثاني)يلشركة)تبعا)ي7فاة)املسير)
الحامل) ايلطيف) عبد) االسالم) شرف)

.AD101600(يلبطاقة)اي7طنية)رقم
باملحكمة) ايقان7ني) االلداع) تم)
ل7ني7) (16 بتاريخ) بايرباط) ايتجارية)

2021،)تحت)رقم)115493.
286 P

 STE GLOBAL CORNER
SARL

شركة)ذات)مسؤويية)محدودة
تاسيس)شركة

تم)تاسيس)شركة)تحمل)ايصفات)
ل7ني7) (12 بتاريخ) بايرباط) ايتايية)

.2021
 GLOBAL (: االجتماعي) ايلقب)

.CORNER SARL
ذات) شركة) (: ايقان7نية) ايصفة)

مسؤويية)محدودة.
من) ايغرض) (: االجتماعي) ايهدف)
ايشركة)س7اء)في)املغرب)أو)في)الخارج):
وايصيانة) ايبناء) أعمال) جميع)

وتجدلد)يلمباني.
ايتصميم)ايداخلي)وايدلك7ر.

)ايتصميم) وايصيانة) ايكهرباء)
األمن) أنظمة) وايصيانة،) وايتركيب)

واالتصاالت(.
اعمال) مقاول) وتصدلر،) استيراد)

ايتنظيف)والحراسة)وايبستنة.
أشغال)صبانة)وتجهيز)مختلفة.

رأسمال):)100.000)درهم))مقسمة)
100)درهم) فئة) من) 1000)حصة) الى)

يلحصة.
فضل) خميس) حسن) ايسيد)

اينعيمي)...)250)حصة.
 (50 (... ايتازي) محمد) ايسيد)

حصة.
من) ابتداء) سنة) (99 (: املدة)

ايتاسيس)اينهائي.
الى) لنالر) فاتح) من) (: املايية) ايسنة)
31)ديسمبر)من)كل)سنة)ماعدا)ايسنة)

االولى)تبتدئ)من)تاريخ)ايتسجيل.
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املقر)االجتماعي):)زاوية)بهت)ووادي)
سب7)رقم)8)شقة)رقم)1)اكدال)ايرباط.

ايتسيير):)ايسيد)محمد)ايتازي.
باملحكمة) ايقان7ني) االلداع) تم)
رقم) تحت) بايرباط،) ايتجارية)
ايتجاري) بايسجل) ايتسجيل)

.153101
287 P

 STE TECHOBY
SARL

تاريخ)تسجيل)ايعقد)ايعرفي)بتاريخ)
8)ل7ني7)2021)بايرباط،)بالخصائص)

ايتايية):
ايعام) املقاول) (: االجتماعي) ايهدف)
لجميع)االعمال)ايعامة)أو)الخاصة.

انشاءات) أو) مختلفة) أعمال)
)مقاول(.

طالء)في)املباني))املقاول(.
راسمال):)100.000)درهم)مقسمة)
100)درهم) فئة) من) 1000)حصة) الى)
يلحصة)اي7احدة)م7زعة)بين)ايشركاء)

على)ايشكل)ايتالي):
 500 (.. امل7قت) ب7عزة) ايسيد)

حصة.
وايسيد)ل7نس)شاوش)500)حصة.
من) ابتداء) سنة) (99 (: املدة)

ايتاسيس)اينهائي.
زنقة) (54 (: االجتماعي) املقر)
تنسيفت)شقة)رقم)1)اكدال)ايرباط.

امل7قت) ب7عزة) ايسيد) (: ايتسيير)
وايسيد)ل7نس)شاووش.

امل7قت) ب7عزة) ايسيد) (: ايت7قيع)
وايسيد)ل7نس)شاووش.

(: ايتجاري) بايسجل) ايتقييد) رقم)
.1530(3

288 P

شركة مياني شبهي 
شركة)ذات)مس7يية)محدودة

شركة) قرار) محضر) بمقت�سى)
 19 بتاريخ) املنعقد) شبهي«) »مياني)
وضع) تم) ايشركة) بمقر) (،2021 ماي)
شركاء) قرر) حيث) االسا�سي) ايقان7ن)

ايشركة)ما)للي):

االسم):)مياني)شبهي)ش.ذ.م.م.

بناء)وبيع)شقق) :)عقارات) ايغرض)

أشغال)بناء)وتجهيز.

الية) شارع) (39 (: االجتماعي) املقر)

د) ايشقة) رقم) (5 ايطابق) ايياق7ت)

ايدارايبيضاء.

املدة):)99)سنة.

راسمال):)100.000)درهم)مقسمة)

واحدة) كل) نصيب) 1000)حصة) على)

100)درهم.

الحبيب)شبهي)...))500)حصة.

رشيد)شبهي)...)500)حصة.

ايتسيير) مهمة) أسندت) (: ايتسيير)

وايسيد) شبهي) رشيد) ايسيد) من) كل)

مع) محددة) غير) ملدة) شبهي) الحبيب)

ايسيد) أما) ت7قيع) احادي) اعتماد)

رشيد)شبهي)أو)الحبيب)شبهي.

باملحكمة) ايقان7ني) االلداع) تم)

ل7ني7) (4 بتاريخ) بايبيضاء،) ايتجارية)

2021،)تحت)رقم)81222).

289 P

شركة الرباط نيطوياج

رأسمايها):)100.000)درهم

تعدلل)في)ايشركة

االستثنائي) ايعام) الجمع) اطار) في)

واملنعقد) نيط7ياج) ايرباط) يشركة)

بتاريخ)15)مارس)2021)تقرر)ما)للي):

في) مقاول) (: ايشركة) حذف)نشاط)

أعمال)الحراسة.

مقاول) (: ايشركة) نشاط) اضافة)

ايتشغيل)واي7ساطة.

ايقان7ني)يلشركة)يدى)) تم)االلداع)

ايتجارية) باملحكمة) ايضبط) كتابة)

بتاريخ) (115508 رقم) تحت) بايرباط)

16)ل7ني7)2021.
مقتطف)بمثابة)واعالن
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STE IKBAL METAL
SARL AU

رأسمايها):)100.000)درهم
تاسيس)شركة

بتيفلت) عرفي) عقد) بمقت�سى)
وضع) تم) (،2021 ل7ني7) فاتح) بتاريخ)
ذات) يشركة) االسا�سي) ايقان7ن)
ايشريك) ذات) املحدودة) املسؤويية)

اي7حيد)بالخصائص)ايتايية):
 STE IKBAL (: ايتسمية)االجتماعي)

.METAL SARL AU
نجارة) مقاول) (: االجتماعي) ايهدف)
املعادن)وااللن7كس،)ايلحام)بعمليات)
ورشة) )تشغيل) كهربائية) أو) تلقائية)

عمل(.
 (0 2)رقم) املقر)االجتماعي):)دكان)
بحراوي) عالل) سيدي) (1 سعادة) حي)

تيفلت.
املدة)االجتماعية):)99)سنة)ابتداء)

من)تاريخ)تاسيسها.
حدد) (: االجتماعي) ايراسمال)
 100.000 مبلغ) في) ايشركة) راسمال)
من) حصة) (1000 على) م7زعة) درهم)
كما) وزعت) يلحصة) درهم) (100 فئة)

للي):
 1000 (.... قبدي) حسن) ايسيد)

حصة.
ايسنة)االجتماعية):)تبدأ)من)فاتح)

لنالر)الى)31)ديسمبر)من)كل)سنة.
ايسيد)حسن) تعيين) تم) (: ايتسيير)
قبدي)كمسير)وحيد)يلشركة)ملدة)غير)

محدودة.
بايسجل) ايقان7ني) االلداع) تم)
باملحكمة) ايضبط) بمكتب) ايتجاري)
ل7ني7) (8 بتاريخ) بتيفلت) االبتدائية)

2021،)تحت)رقم)159.
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STE INSPIRE SOFT
SARL AU

رأسمايها):)100.000)درهم
تاسيس)شركة

بتيفلت) عرفي) عقد) بمقت�سى)
وضع) تم) (،2021 ماي) ( (2( بتاريخ)
ذات) يشركة) االسا�سي) ايقان7ن)
بالخصائص) املحدودة) املسؤويية)

ايتايية):

 STE (: االجتماعية) ايتسمية)

.INSPIRE SOFT  SARL AU

الح7سبة) (: االجتماعي) ايهدف)

ايتدريب) مصمم() محلل،) )مبرمج،)

املنهي)الخاص)ايتجارة.

املنزه) تجزئة) (: االجتماعي) املقر)

عالل) سيدي) تيفلت) (108 رقم) فيال)

ايبحراوي.

املدة)االجتماعية):)99)سنة)ابتداء)

من)تاريخ)تاسيسها.

حدد) (: االجتماعي) ايراسمال)
 100.000 مبلغ) في) ايشركة) راسمال)

من) حصة) (1000 على) م7زعة) درهم)

كما) وزعت) يلحصة) درهم) (100 فئة)

للي):

 P114(49  ....(ايسيد)علي)شكري

1000)حصة.

ايسنة)االجتماعية):)تبدأ)من)فاتح)

لنالر)الى)31)ديسمبر)من)كل)سنة.

علي) ايسيد) تعيين) تم) (: ايتسيير)

غير) كمسير) ( (PB151165 شكري)

شريك))يلشركة)ملدة)غير)محدودة.

بايسجل) ايقان7ني) االلداع) تم)

باملحكمة) ايضبط) بمكتب) ايتجاري)

ل7ني7) (15 بتاريخ) بتيفلت) االبتدائية)

2021،)تحت)رقم)162.

292 P

STE AUDIO PROD
SARL AU

ايتصفية)اينهائية)يلشركة
بمقت�سى)الجمع)ايعام)االستثنائي)

ماي) (11 بتاريخ) بايرباط) املنعقد)

ما) اي7حيدة) ايشريكة) قررت) (،2021

للي):

انتهاء)تصفية)ايشركة.

انهاء)مهام)ايقائم)بايتصفية.

تحفظ) وبدون) تام) ابراء) منح)

يلمصفي)ط7ل)مدة)ايتصفية.

باملحكمة) ايقان7ني) االلداع) تم)

 23 بتاريخ) بايدارايبيضاء) ايتجارية)

ل7ني7)2021،)تحت)رقم)23183.
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STE ARTKITECT
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة

ذات)شريك)وحيد
ايسجل)ايتجاري)رقم):)153093

تاسيس)شركة
وضع) تم) ايعرفي،) يلعقد) تبعا)
املسؤويية) محدودة) ايشركة) ق7انين)
في) املسجلة) اي7حيد) ايشريك) ذات)
رقم) تحت) بايرباط) ايتجاري) ايسجل)

153093)باملميزات)ايتايية):
.STE ARTKITECT(:(ايتسمية

ايهندسة) مهندس،) (: ايهدف)
سين7غرافيا) تصميم،) املعمارية،)

ومهندس)مناظر)طبيعية.
احمد) زنقة) (30 (: االجتماعي) املقر)

ي7كيلي)شقة)رقم)8)حسان)ايرباط.
املدة):)99)سنة.

مبلغ) ( في) حدد) (: ايراسمال)
 1000 ( الى) مقسمة) درهم) (100.000
100)درهم) حصة)اجتماعية)من)فئة)

يل7احدة.
ايسيدة) تسيرها) ايشركة) (: االدارة)

بندري7ش)حسناء.
من) تبتدئ) (: االجتماعية) ايسنة)

فاتح)لنالر)وتنتهي)في)31)ديسمبر.
ايربح) من) (% (5 تقتطع) (: االرباح)
طبقا) ايقان7ني) يالدخار) ايصافي)
تصرف) تحت) ل7ضع) وايباقي) يلقان7ن)

الجمع)ايعام)ايعادي.
باملحكمة) ايقان7ني) االلداع) تم)

ايتجارية)بايرباط.
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شركة ايموفير كابيتال
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة
راسمايها):)120.000)درهم

مقرها)االجتماعي):)ساحة)ايعل7يين)
ص.ب)49.  10000ايرباط

ايسجل)ايتجاري)رقم):)695)12
ايتعريف)ايضريبي):)40153299
رقم)ايتعريف)امل7حد)يلمقاوية):)

000051480000050
ايعام)) الجمع) محضر) ( بم7جب)
 2021 مارس) (11 بتاريخ) االستثنائي)

تقرر)ما)للي):

محمد)) ايسيد) ( املسير) استقاية)

عافي)من)مهامه.
تعيين)ايسيد)محمد)مهدي)ايهمزي)

غير) ملدة) يلشركة) جدلدا) ( مسيرا)

محدودة.

بيان) على) واملصادقة) امل7افقة)

 bulletins de transfert ايتح7يل)

من) اململ7كة) االجتماعية) يلحصة)

يفائدة) عافي) محمد) ايسيد) طرف)

ايقرض)ايفالحي)يلمغرب)CAM S.A)؛

بيان) على) واملصادقة) امل7افقة)

 bulletins de transfert ايتح7يل)

اململ7كتين) االجتماعيتين) يلحصتين)

ايفالحي) ايقرض) طرف) من)

شركة) يفائدة) (CAM S.A يلمغرب)

إيهام) وايسيدة) (.HOLDAGRO S.A

ج7هر.

كتابة) يدى) ايقان7ني) االلداع) تم)

بايرباط) ايتجارية) باملحكمة) ايضبط)

رقم) تحت) (،2021 ل7ني7) (9 بتاريخ)

.115263
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FIDUCIAIRE BOUJAOUB

 IMM 162 APPT N°10 AVENUE

MOHAMED DIOURI KENITRA

GSM : 06.66.06.29.53

TEL : 05.3(.36.21.(6

EMAIL(:(ste(fidmohbouj@gmail.com

STE MEDICAL STORE
SARL

شركة)محدودة)املسؤويية

راسمايها):)100.000)درهم

مقرها)االجتماعي):)زنقة)طنجة)اقامة)

علي)1)رقم)16)محل)رقم)1)ايقنيطرة

ايفسخ)املسبق
الجمع) محضر) ملقتضيات) تبعا)

ايعادي) ايغير) االستثنائي) ايعام)

(،MEDICAL STORE SARL يشركة)

2021،)قرر) 11)ل7ني7) بتاريخ) املنعقد)

شركاء)ايشركة)ما)للي):

فسخ)ايشركة)مسبقا.

حفيظ) بنلمليح) ايسيد) اعطاء)

صفة)ايقائم)بايتصفية.

االجتماعي) املقر) عن7ان) تسمية)

علي) اقامة) طنجة) زنقة) (: يلشركة)

ايقنيطرة) (1 رقم) محل) (16 رقم) (1

كعن7ان)يهذا)ايفسخ.

بكتابة) ايقان7ني) االلداع) تم)

االبتدائية) باملحكمة) ايضبط)

(،2021 ل7ني7) (23 بتاريخ) بايقنيطرة)

تحت)عدد)83641.
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STE INFOLUM

SARL

بتاريخ) املؤرخ) ايعقد) بم7جب)

ق7انين) وضعت) (،2021 ل7ني7) (21

ايشركة:

االسم)االجتماعي):)انف7ييم.

بايتقسيط) وبيع) :)استيراد) ايهدف)

وايتجهيزات) االيكترونية) املعدات)

ايكهربائية.

زنقة) (35 عمارة) (: االجتماعي) املقر)

سب7)اقامة)نعمة)اكدال)ايرباط.

الحصص) جميع) (: الحصص)

500.000)درهم)م7زعة) نقدلة)قدرها)

كايتالي):

 1250 رشيد) صحراوي) ايسيد)

حصة)من)فئة)100)درهم.

 1250 خايص) حكيمة) ايسيدة)

حصة)من)فئة)100)درهم.

 1250 رشا) صحراوي) االنسة)

حصة)من)فئة)100)درهم.

 1250 ندى) صحراوي) االنسة)

حصة)من)فئة)100)درهم.

تم)االلداع)ايقان7ني)يدى)املحكمة)

ل7ني7) (16 بتاريخ) بايرباط) ايتجارية)

2021،)تحت)عدد)115485.
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STE WIMTECH
SARL AU

شركة)ذات)مسؤويية)محدودة

شريك)وحيد

راسمايها):)100.000)درهم

مقرها)االجتماعي):)عمارة)30،)شقة)

رقم)8،)شارع)م7الي)احمد)ي7كيلي)

حسان)ايرباط

تاسيس)شركة
في) محرر) عرفي) عقد) بم7جب)

 2021 ل7ني7) فاتح) بتاريخ) ايرباط)

املسؤويية) ذات) شركة) تاسيس) تم)

ذات) وحيد،) بشريك) املحدودة)

املميزات)ايتايية):

  WIMTECH شركة) (: ايتسمية)

ش.ذ.م.م.ش.و.

ذات) شركة) (: ايقان7ني) ايشكل)

مسؤويية)محدودة)بشريك))وحيد.

االجهزة) تحليل) برمجة،) (: ايهدف)

االيكترونية.

املقر)االجتماعي):)عمارة)30،)شقة)

ي7كيلي) احمد) م7الي) شارع) (،8 رقم)

حسان)ايرباط.

 100.000 (: االجتماعي) راسمال)

1000)حصة)من)فئة) الى) درهم)مجزأ)

100)درهم)يلحصة)اي7احدة)مدف7عة)

يلشريك) واملخصصة) بايكامل،)

اي7حيد):

(.... ايصمد) عبد) هالل) يلسيد)

1000)حصة.

هالل) ايسيد) تعيين) تم) (: ايتسيير)

يلشركة) وحيد) كمسير) ايصمد) عبد)

يفترة)غير)محدودة.

ايسنة) تبدأ) (: االجتماعية) ايسنة)

في) لنالر)وتنتهي) االجتماعية)من)فاتح)

آخر)ديسمبر)من)كل)سنة.

وتم)االلداع)ايقان7ني)يهذا)املحضر)

املحكمة) هيئة) يدى) ايضبط) بكتابة)

ل7ني7) (23 بتاريخ) بايرباط) ايتجارية)

2021،)تحت)رقم)12)115.

298 P



عدد)1)56 - 26)ذو)ايقعدة)1442 )))ل7يي7)2021)الجريدة الرسمية   13894

STE YEALEAD
SARL AU

شركة)ذات)مسؤويية)محدودة

بشريك)وحيد

راسمايها):)100.000)درهم

مقرها)االجتماعي):)عمارة)30،)شقة)

رقم)8،)شارع)م7الي)احمد)ي7كيلي)

حسان)ايرباط

تاسيس)شركة
في) محرر) عرفي) عقد) بم7جب)

تم) (2021 ل7ني7) (4 بتاريخ) ايرباط)

املسؤويية) ذات) شركة) تاسيس)

ذات) وحيد،) بشريك) املحدودة)

املميزات)ايتايية):

  YEALEAD شركة) (: ايتسمية)

ش.ذ.م.م.ش.و.

ذات) شركة) (: ايقان7ني) ايشكل)

مسؤويية)محدودة)بشريك))وحيد.

االجهزة) تحليل) برمجة،) (: ايهدف)

االيكترونية)وتك7ين)واستشارة.

املقر)االجتماعي):)عمارة)30،)شقة)

ي7كيلي) احمد) م7الي) شارع) (،8 رقم)

حسان)ايرباط.

 100.000 (: االجتماعي) راسمال)

1000)حصة)من)فئة) الى) درهم)مجزأ)

100)درهم)يلحصة)اي7احدة)مدف7عة)

يلشريك) واملخصصة) بايكامل،)

اي7حيد):

(.... محمد) بدر) يس7د) بن) يلسيد)

1000)حصة.

بن) ايسيد) تعيين) تم) (: ايتسيير)

وحيد) كمسير) محمد) بدر) يس7د)

يلشركة)يفترة)غير)محدودة.

ايسنة) تبدأ) (: االجتماعية) ايسنة)

في) لنالر)وتنتهي) االجتماعية)من)فاتح)

آخر)ديسمبر)من)كل)سنة.

وتم)االلداع)ايقان7ني)يهذا)املحضر)

املحكمة) هيئة) يدى) ايضبط) بكتابة)

ل7ني7) (23 بتاريخ) بايرباط) ايتجارية)

2021،)تحت)رقم)13)115.
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STE IDAZ NEGOCE
SARL

تاسيس)شركة
2021،)وضع) ل7ني7) (11 بتاريخ) تم)
املسؤويية) ذات) يشركة) منظم) قان7ن)
باملميزات) وحيد) بشريك) املحدودة)

ايتايية):
 STE IDAZ NEGOCE (: ايتسمية)

.SARL
ايهدف):)مقاول)ايتعبئة)وايتغليف.

تاجر)بقاية)بالجملة.
(،2952 ايهناء) (: االجتماعي) املقر)

ايحي)ايصناعي)قلعة)ايسراغنة.
تاريخ) من) تبتدئ) سنة) (99 (: املدة)

11)ل7ني7)2021.
 100.000 (: االجتماعي) ايراسمال)
درهم)مقسم)على)1000)سهم)من)فئة)

100)درهم)م7زع)كاالتي):
 500 (... ايعزيزي) مروان) ايسيد)

حصة.
 500 (... الدومج7د) زياد) ايسيد)

حصة.
الى) لنالر) فاتح) من) (: املايية) ايسنة)

31)ديسمبر.
ايسيد) طرف) من) تسير) (: االدارة)
زياد) وايسيد) ايعزيزي) مروان)

الدومج7د.
باملحكمة) ايقان7ني) االلداع) وتم)
 22 ل7م) ايسراغنة) يقلعة) االبتدائية)
ل7ني7)2021،)تحت)رقم)228/2021،)

رقم)ايسجل)ايتجاري)4663.
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STE HARTI SERVICE COM
SARL AU

تاسيس)شركة
وضع) (،2021 ل7ني7) (( بتاريخ) تم)
املسؤويية) ذات) يشركة) منظم) قان7ن)
باملميزات) وحيد) بشريك) املحدودة)

ايتايية):
 STE HARTI SERVICE(:(ايتسمية

.SARL AU
ايدفع،) عمليات) اداء) (: ايهدف)

ومقاول)االعمال)املتن7عة)أو)ايبناء.
املقر)االجتماعي):)واجهة)املرس)رقم)

5))قلعة)ايسراغنة.

املدة):)99)سنة)تبتدئ)من)تاريخ)8 
ل7ني7)2021.

 100.000 (: االجتماعي) ايراسمال)
درهم)مقسم)على)1000)سهم)من)فئة)

100)درهم)م7زع)كاالتي):
ايسيد)عبد)هللا)الحارتي))...)1000 

حصة.
الى) لنالر) فاتح) من) (: املايية) ايسنة)

31)ديسمبر.
ايسيد) طرف) من) تسير) (: االدارة)

عبد)هللا)الحارتي.
باملحكمة) ايقان7ني) االلداع) وتم)
 21 ل7م) ايسراغنة) يقلعة) االبتدائية)
ل7ني7)2021،)تحت)رقم)285/2021،)

رقم)ايسجل)ايتجاري)4659.
301 P

STE BEST SYNERGIC
SARL

يشركة) ايعام) الجمع) يقرار) تبعا)
شركة) (BEST SYNERGIC SARL
راسمايها) املحدودة،) املسؤويية) ذات)
االجتماعي) مقرها) درهم،) (100.000
شقة)رقم)8)عمارة)102)واجهة)اينخلة)
ماي) (31 بتاريخ) تقرر) ايسراغنة) قلعة)

2021)ما)للي):
حل)ايشركة.

لحل) كحل) ايشركة) مقر) تعيين)
ايشركة.

لحل) عالوي) علي) ايسيد) تعيين)
ايشركة.

باملحكمة) ايقان7ني) االلداع) تم)
 1( ل7م) ايسراغنة) بقلعة) االبتدائية)
ل7ني7)2021،)تحت)رقم)9/2021)2.
302 P

STE STATION EL WAFA
SARL

تسيير)حر)ألصل)تجاري
مصادق) حر) تسيير) يعقد) تبعا)
تحت) (،2021 فبرالر) (15 بتاريخ) عليه)
حر) تسيير) منح) تم) (021/2911 رقم)
 STE STATION EL من)طرف)شركة)
طرف) من) املسيرة) (،WAFA SARL
الحاملة) بنشليخة) رجاء) ايسيدة)
(،E122894 رقم) اي7طنية) يلبطاقة)

بني) بطريق) ايكائن) ايتجاري) يالصل)
ايسراغنة) ايقلعة) (،2 كلم) مالل)
)دون) مقهى) عن) عبارة) ه7) ايذي)
اي7فاء،) بمحطة) املت7اجد) املطعم()
درهم) (15.000 قدرها) كرائية) بس7مة)
يدى) ايتجاري) بايسجل) واملسجل)
ايسراغنة) بقلعة) االبتدائية) املحكمة)
عالل) ايسيد) يفائدة) (45 رقم) تحت)
ايتعريف) يبطاقة) الحامل) ايطائع،)
وايساكن) (Y111340 رقم) اي7طنية)

بحي)املرس)رقم)584)ايقلعة.
303 P

STE SABA IAMAR
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة

بشريك)وحيد
ايسجل)ايتجاري)رقم):)153091

وضع) تم) ايعرفي،) يلعقد) تبعا)
املسؤويية) محدودة) ايشركة) ق7انين)
في) املسجلة) اي7حيد) ايشريك) ذات)
رقم) تحت) بايرباط) ايتجاري) ايسجل)

153091)باملميزات)ايتايية):
.SABA IAMAR(:(ايتسمية

انعاش) ايبناء،) أشغال) (: ايهدف)
عم7مية) أشغال) ايبناء) عقاري،)
وايبيع) ايشراء) عمليات) ترصيف،)
ايبناء،) ادوات)واييات) وايكراء)لجميع)
اينجارة) ايصباغة،) ايكهرباء،) أشغال)

و)االملني7م.
احمد) زنقة) (30 (: االجتماعي) املقر)
اي7كيلي)شقة)رقم)8)حسان)ايرباط.

املدة):)99)سنة.
مبلغ) في) حددت) (: ايراسمال)
 1000 الى) مقسمة) درهم) (100.000
100)درهم) حصة)اجتماعية)من)فئة)

يل7احدة.
ايسيد) يسيرها) ايشركة) (: االدارة)

حمداوي)عبد)ايرحمان.
من) تبتدئ) (: االجتماعية) ايسنة)

فاتح)لنالر)وتنتهي)في)31)ديسمبر.
ايربح) من) (% (5 تقتطع) (: االرباح)
طبقا) ايقان7ني) يالدخار) ايصافي)
تصرف) تحت) ل7ضع) وايباقي) يلقان7ن)

الجمع)ايعام)ايعادي.
باملحكمة) ايقان7ني) االلداع) تم)

ايتجارية)بايرباط.
304 P
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 STE   SILVER EQUIPEMENTS
 SARL AU 

في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إلداع) تم) ( (،2021 ل7ني7) (14
املسؤويية) ذات) يشركة) ايتأسي�سي)
اي7حيد)ذات) ايشريك) املحدودة)ذات)

املميزات)ايتايية:
 SILVE (: ايتسمية)

.EQUIPEMENTS  SARL AU
يلشركة) اي7حيد) ايغرض) (: ايهدف)

ه7:
امل7اد) جميع) وتصدلر) استيراد)

واملعدات
املهنية) املعدات) وبيع) شراء)
املعجنات) -)صناعة) املخابز) )معدات)

-)املطاعم)-)ايفنادق(.
شراء)وبيع)قطع)ايغيار)وامللحقات
وتصميم) املش7رة) وتقدلم) دراسة)
يلمخابز) ايبناء) مشاريع) وتنفيذ)
ومحالت)الحل7يات)واملقاهي)وغيرها.

اآلالت) وتركيب) صيانة) أعمال)
واملعدات)املختلفة))كهرباء)،)تكييف،)

ته7ية)،)إنشاءات)،)الخ(.
ايبناء) أعمال) أن7اع) جميع)
هيئة) أي) وايتجدلد،) وايتشييد)
وإجراء) عام،) مقاول) أو) حك7مية)
واالستشارات،) ايفنية،) ايدراسات)
املشاريع) وإدارة) االختبارات،) وتحليل)
لحسابها) واملشترلات) واألعمال،)
الخاص)وإدارة)جميع)األوراق)املايية.

اإلنشائية) األعمال) كافة)
وايتشطيبات)ايداخلية)والخارجية.

ايتركيب)وايصيانة.
املست7دعات)وتخزين)ايبضائع.

وايسمسرة) واي7ساطة) ايتجارة)
في)جميع)قطاعات) وطباعة)األص7ات)

اينشاط.
ايتجارة)ايعامة

الخدمات)بكافة)أشكايها
جميع) أداء) أعم،) وبص7رة)
واالستيراد) ايتجارية) ايعمليات)
واملنق7ية) وايصناعية) وايتصدلر)
أو) مباشر) بشكل) واملايية) وايعقارية)
من) ألي) جزئًيا،) أو) كلًيا) مباشر،) غير)
أو)أي)أشياء)مماثلة) األشياء)املحددة)
أو)ذات)صلة)قد)تك7ن)يلترويج)تط7ير)

اينشاط)االجتماعي.

املقر)االجتماعي):)شارع)عبد)امل7من)

د) عمارة) ايبارك) سنطرال) إقامة)

ايطابق)2)رقم)15)املحمدلة.))

تاريخ) من) ابتداء) سنة) (99 املدة:)

تأسيسها)اينهائي.

محدد)) االجتماعي) ايرأسمال)

  100 الى) مقسم) درهم) (10.000 ( في)

100.درهم) حصة)اجتماعية)من)فئة)

يل7احدة.

ايسنة)االجتماعية):)تبتدئ)ايسنة)

في) لنالر)وتنتهي) االجتماعية)من)فاتح)

31)دجنبر.

ايتسيير):)تم)تعيين)ايسيد))))))خ7جا)

محند))مسير)يلشركة.

بايسجل) ايقان7ني) اإللداع) تم)

االبتدائية) املحكمة) يدى) ايتجاري)

((،2021 ل7ني7) (21 بتاريخ) باملحمدلة،)

تحت)رقم)3)283.
ملخص)قصد)اينشر
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 DIANORA CONSULTING &

  SUPPORT

SARL AU

غير) ايقرارات) محضر) ( بمقت�سى)

(، (2021 مارس) (1( بتاريخ) ايعادلة)

شركة) في) ( اي7حيدة) املساهمة) قررت)

 DIANORA CONSULTING &

ذات) شركة) (SUPPORT SARL AU

(، وحيد) بشريك) املحدودة) املسؤويية)

درهم،املسجلة) (10000.00 رأسمايها)

ايرباط)) ملدلنة) ايتجاري) بايسجل)

تحت)رقم)43)143)تقرر)ماللي:

حل)ايشركة)املبكر).

بايسجل) ايقان7ني) اإللداع) تم)

ايتجارية)) املحكمة) يدى) ايتجاري)

((، (2021 ل7ني7) (09 ل7م) (، بايرباط)

تحت)رقم)))921)4011112101.
))ملخص)قصد)اينشر
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شركة أزيل كريت سيرفيس 
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة

بشريك)وحيد
مقرها)االجتماعي):)))زنقة)علي)ابن)

ابي)طايب)بطانة)سال
ايعام) الجمع) ملحضر) تبعا)
 4 بتاريخ) اي7حيد) االستثنائي)يلشريك)
ماي)2021،)املسجلة)في)ايرباط)بتاريخ)

4)ماي)2021،)تقرر)ما)للي):
كريت) أزيل) ايشركة) االنحالل)

سيرفيس)ش.م.م.ش.و.
مريم) بكاري) ايسيدة) تعيين)

كمصفية)يشركة.
زنقة) (( في) ايتصفية) مقر) تثبيت)

علي)ابن)ابي)طايب)بطانة)سال.
كتابة) يدى) ايقان7ني) االلداع) تم)
بسال) االبتدائية) باملحكمة) ايضبط)
عدد) تحت) (،2021 ل7ني7) (21 بتاريخ)

.36914
307 P

STE LAMBARKI  SAFAKAT
ايسجل)ايتجاري)رقم):)569)2

تصفية)شركة
ايعام) الجمع) يقرارات) تبعا)
يلشركاء)بتاريخ)2)أبريل)2021)يشركة)

.LAMBARKI SAFAKAT
عن7انها)ايتجاري):)تجزئة)رقم))54 
سال،) تابريكت) ايرحمة) حي) سكت7ر)

تقرر)ما)للي):
قفل)ايتصفية.

املباركي)مصفي) ل7سف) ذمة) ابراء)
يلشركة.

كتابة) يدى) ايقان7ني) االلداع) تم)
بسال) االبتدائية) باملحكمة) ايضبط)
عدد) تحت) (،2021 ل7ني7) (21 بتاريخ)

.3691
308 P

STE ARAB PAPERS
RC N° : 25907

dissolution anticipée
تبعا)يقرارات)الجمع)ايعام)يلشركاء)
 ARAB 2021)يشركة) 11)ماي) بتاريخ)

.PAPERS

زنقة) (214 (: ايتجاري) عن7انها)
تقرر) سال،) يعيالدة) االيفة) االل7بيين)

ما)للي):
حل)ايشركة.

اعراب) ايرحمان) عبد) تعيين)
مصفي)يلشركة.

214)زنقة) ايتصفية) تحدلد)مكان)
االل7بيين)االيفة)يعيالدة)سال.

كتابة) يدى) ايقان7ني) االلداع) تم)
بسال) االبتدائية) باملحكمة) ايضبط)
عدد) تحت) (،2021 ل7ني7) (10 بتاريخ)

.36843
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STE CLEARTRAV
RC N° : 2(289

dissolution anticipée
تبعا)يقرارات)الجمع)ايعام)يلشركاء)
 STE يشركة) (2021 أبريل) (21 بتاريخ)

.CLEARTRAV
:)سانية)ب7شعرة) ايتجاري) عن7انها)
2)زنقة)بيروني)رقم)0)6)سيدي)م7�سى)

سال،)تقرر)ما)للي):
حل)ايشركة.

مصفي) اريقي) محمد) تعيين)
يلشركة.

سانية) ايتصفية) مكان) تحدلد)
 6(0 رقم) بيروني) زنقة) (2 ب7شعرة)

سيدي)م7�سى)سال.
كتابة) يدى) ايقان7ني) االلداع) تم)
بسال) االبتدائية) باملحكمة) ايضبط)
عدد) تحت) (،2021 ل7ني7) (( بتاريخ)

.36(92
310 P

MSK PHARMA
SARL

بتاريخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
اينظام) إنشاء) تم) (،2021 ماي) (2(
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اينح7) على) وخصائصها) محدودة،)

ايتالي):
.MSK PHARMA SARL(:(االسم

ذات) شركة) (: ايقان7ني) ايشكل)
مسؤويية)محدودة.
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من) ايغرض) (: ايشركة) هدف)
ايشركة)ه7):

يلمنتجات) وتاجر) جملة) تاجر)
ايطبية)شبه)ايطبية،)تاجر)مست7رد.

شبه) املنتجات) تفاصيل) تاجر)
ايطبية.

مست7رد)املنتجات)شبه)ايطبية.
شبه) منتجات) ترويجي،) صندوق)

ايصيديية،)منتجات)جمايية.
4)شارع)واد)زيز) (: املقر)االجتماعي)
أكدال،) (،( شقة) ايثايث) ايطابق) (3

ايرباط.
تأسيس) من) سنة) (99 (: املدة)

ايشركة.
 100.000 (: االجتماعي) ايرأسال)
حصة) (1000 إلى) مقسم) درهم)
درهم) (100 فئة) من) اجتماعية)
يل7احدة،)محررة)من)طرف)ايشركاء.

 500 املسكيني) ن7ال) ايسيدة)
حصة)اجتماعية.

 500 املسكيني) ك7تر) ايسيدة)
حصة)اجتماعية.

ايسيدة) تعيين) تم) (: ايتسيير)
الحاملة) يلشركة) كمسير) املسكيني)
ملدة) (966(1 رقم) اي7طنية) يلبطاقة)

غير)محددة.
من) تبتدئ) (: االجتماعية) ايسنة)
31)ديسمبر)من) فاتح)لنالر)وتنتهي)في)

كل)سنة.
بكتابة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
بايرباط) ايتجارية) باملحكمة) ايضبط)
رقم) تحت) ايتاري) بايسجل) واملسجلة)

153061)بتاريخ)22)ل7ني7)2021.
311 P

BATIMENT SUPERIEUR
DISSOLUTION ANTICIPÉE

RC 28623
ايعام) الجمع) يقرارات) تبعا)
يلشركاء)بتاريخ)8)مارس)2021)يشركة)

.BÂTIMENT SUPERIEUR
سكت7ر) ((12 (: ايتجاري) عن7انها)

دال)حي)ايرحمة)سال.
تقرر)ما)للي):
حل)ايشركة.

مصفي) ايرفاعي) عادل) تعيين)
يلشركة.

 (12 ايتصفية) مكان) تحدلد)
سكت7ر)دال)حي)ايرحمة)سال.

كتابة) يدى) ايقان7ني) اإللداع) تم)
بسال) االبتدائية) باملحكمة) ايضبط)
رقم) تحت) (،2021 ل7ني7) (10 بتاريخ)

.36845
312 P

RENOV AIT YAHYA
SARL AU

بمقت�سى)عقد)عرفي)بتاريخ)))ماي)
األسا�سي) اينظام) إنشاء) تم) (،2021
محدودة،) مسؤويية) ذات) يشركة)

وخصائصها)على)اينح7)ايتالي):
RENOV AIT YAHYA(:(االسم

.SARL AU
ذات) شركة) (: ايقان7ني) ايشكل)
املساهم) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
من) ايغرض) (: ايشركة) هدف)

ايشركة)ه7):
إطارات،) تاجر) سيارات،) مغسلة)
تاجر) سيارات،) غيار) قطع) تاجر)
زي7ت،)أعمال)متن7عة)أو)أعمال)بناء،)
عام،) كهرباء) مياه،) وم7اسير) ع7ازل)

استيراد)وتصدلر،)تاجر)م7اد)بناء.
شارع) (62 (: االجتماعي) املقر)
الحمراء،) دار) ايفتح) تجزئة) ب7جدور)

سال.
تأسيس) من) سنة) (99 (: املدة)

ايشركة.
 100.000 (: االجتماعي) ايرأسمال)
حصة) (1000 إلى) مقسم) درهم)
درهم) (100 فئة) من) اجتماعية)
ايشريك) طرف) من) محررة) يل7احدة)

اي7حيد)ايسيد)حسن)بحي7ي.
ايسيد)حسن) تعيين) تم) (: ايتسيير)
الحاملة) يلشركة) كمسير) بحي7ي)
رقم) اي7طنية) ايتعريف) يلبطاقة)

954))1)ملدة)غير)محددة.
من) تبتدئ) (: االجتماعية) ايسنة)
31)ديسمبر)من) فاتح)لنالر)وتنتهي)في)

كل)سنة.

تم)اإللداع)ايقان7ني)بكتابة)ضبط)

واملسجلة) بسال) االبتدائية) املحكمة)

 33969 رقم) تحت) ايتجاري) بايسجل)

بتاريخ)21)ل7ني7)2021.
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 STE DE CONSTRUCTION,

MAINTENANCE 

 ET DEVELOPPEMENT

INDUSTRIEL - COMADI

شركة)مساهمة

رأس)املال):)6.000.000)درهم

ايسجل)ايتجاري):)))149)باملحمدلة

املقر)االجتماعي):)املحمدلة)ايطريق)

ايساحلية)رقم)111

ايعام) الجمع) محضر) حسب)

أبريل) (12 في) عقد) ايذي) ايعادي)

عشرة،) ايثانية) ايساعة) على) (،2021

عبد) ايسيد) استقاية) قب7ل) تقرر)

ايلطيف)امهيضرة)من)مهامه)كرئيس)

مجلس)اإلدارة)من)منصب)كمتصرف)

بشركة) (ADMINISTRATEUR

يشركة) وممثال) (COMADI ك7مادي)

ايرئيسية) املتصرفة) (SDCC SA

 31 غالة) إلى) (COMADI شركة) في)

ديسمبر)2021.

املحضر) بم7جب)ذات) ألضا) تقرر)

االتية) املتصرفين) مهام) تجدلد)

غالة) إلى) سن7ات) (3 ملدة) أسمائهم)

العتماد) ايعادي) ايعام) الجمع) انعقاد)

2022)شركة) املايية) ايسنة) حسابات)

هرن7ش،) احمد) ايسيد) (SDCC SA

ايسيد) بالخدلر،) ل7سف) ايسيد)

يشركة) ايعام) واملدلر) امحرف) احمد)

COMADI)ايسيد)سفيان)ت7يج.

بكتابة) ايقان7ني) اإللداع) تم)اجراء)

باملحكمة) ايتجاري) يلسجل) ايضبط)

ل7ني7) (3 ل7م) باملحمدلة) االبتدائية)

2021،)تحت)رقم)1311.
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AMASOUS IMMO
SARL

الجماعي) ايقرار) ملحضر) طبقا)
لنالر) (20 بتاريخ) املنعقد) يلشركاء)
2021)يشركة)أماس7س)الم7)ش)م)م.
درهم،) (2.000.000 رأسمايها)
ايبيضاء) بايدار) االجتماعي) مقرها)
 5 رقم) شقة) ايقري) محمد) زنقة)
يلدار) ايتجاري) بايسجل) ومسجلة)
قرر) (،182403 رقم) تحت) ايبيضاء)

شركاء)ايشركة)ما)للي):
إعالن)وفاة)ايراحل)ايسيد)ابراهيم)

س7�سي.
ايشركاء) على) وامل7افقة) االعتراف)

الجدد)من)ورثة)املت7فى.
ايت7زيع) على) بامل7افقة) االعتراف)
ايسيد) وفاة) بعد) املال) يرأس) الجدلد)

ابراهيم)س7�سي.
و)  (6 يلمادتين) املقابل) ايتعدلل)

من)اينظام)األسا�سي.
من) و16) (15 املادتين) تعدلل)

اينظام)األسا�سي.
تح7يل)املقر)االجتماعي.

اينظام) من) (4 املادة) تعدلل)
األسا�سي.

وفقا) األسا�سي) اينظام) تحدلث)
 19.21 ايقان7ن) مع) وم7اءمته) يذيك)

املؤرخ)في)29)أبريل)2019.
بكتابة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
االبتدائية) املحكمة) يدى) ايضبط)
(،2021 ل7ني7) (1( تاريخ) في) باملحمدلة)

تحت)رقم)83082).
315 P

 STE IMMOBILIERE
IBRAHIM D’AIN SEAA

S A
مقرها)االجتماعي):)شارع)

ايشفشاوني،)ايزنقة)E،)طريق)110،)
ايحي)ايصناعي)عين)ايسبع،

ايدار)ايبيضاء
ايسجل)ايتجاري)502401

ايعام) الجمع) محضر) قرار) تحت)
االستثنائي)بتاريخ)8)فبرالر)2021،)تم)

اتخاذ)ايقرارات)ايتايية):
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 IMMOBILIERE (: ايشركة) تح7ل)

من) (IBRAHIM D’AIN SEBAA SA

شركة)مجه7ية)االسم)إلى)شركة)ذات)

ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.

نضيفي) عثمان) ايسيد) تعيين)

مدلرا)جدلدا)يلشركة.

الجدلد) األسا�سي) اينظام) انشاء)

يلشركة.

إلتمام) ايصالحيات) تف7يض)

اإلجراءات)ايقان7نية.

أسئلة)مختلفة.

كتابة) يدى) ايقان7ني) اإللداع) تم)

بايدار) ايتجارية) باملحكمة) ايضبط)

ايبيضاء)بتاريخ)10)ماي)2021،)تحت)
رقم)610))).
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 CABINET CONSEIL

D’EXPERTS
شركة)محدودة)املسؤويية

ذات)ايشريك)اي7حيد
رأسمال):)500.000)درهم

1)شارع)ايشهيد)ضياء)ايرحمان)

قطاع)1)بل7ك)ج)ايس7ي�سي)ايرباط

TIPI LAMAR
SARL AU

راسمايها):)100.000)درهم

شارع)محمد)سادس)كيل7متر)4 

س7ي�سي)ايرباط

بمقت�سى)عقد)عرفي)حرر)بايرباط)

ومسجل) (،2021 أبريل) (12 بتاريخ)

انشاء) تم) (،2021 أبريل) (29 بتاريخ)

محدودة) يشركة) األسا�سي) اينظام)

املسؤويية)ذات)ايشريك)اي7حيد.

 TIPI LAMAR (: ايشركة) تسمية)

.SARL AU

بيع) شراء،) (: االجتماعي) ايهدف)

ايسجائر)اإليكترونية)وايسائلة.

محمد) شارع) (: االجتماعي) املقر)

ايسادس)كيل7متر)4)س7ي�سي)ايرباط.

املدة):)99)سنة)من)ل7م)ايتسجيل)

في)ايسجل)ايتجاري.

رأسمال)ايشركة):)تم)تحدلد)رأس)

مال)ايشركة)بمبلغ)100.000)درهم.

هللا) عبد) محمد) ايسيد) (: ايتسيير)

ايتعريف) يبطاقة) الحامل) كانغ) ب7ي)

.A399821(اي7طنية)رقم

باملحكمة) تم) (: ايقان7ني) اإللداع)

ايتجارية)بايرباط)في)23)ل7ني7)2021،)

تسجيل) وتم) (،DM5(23 تحت)

رقم) ايتجاري) ايسجل) في) ايشركة)

.153129

317 P

STE BEAYTRAV

SARL AU

تأسيس)شركة
 24 بتاريخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)

مارس)2021،)بتمارة)تم)وضع)ايقان7ن)

ايتأسي�سي)يشركة)محدودة)املسؤويية)

ذات)شريك)وحيد.

 STE BEAYTRAV (: ايتسمية)

.SARL AU

(: بناء) مقاول) (: االجتماعي) ايهدف)

مقاول)ألعمال)مختلفة.

غينيا) (102 (: االجتماعي) املقر)

وئام) ايعثمانية)سكت7ر) تجزئة) بيساو)

ايعيالدة)سال.

مدة)ايشركة):)99)سنة.

 100.000 (: االجتماعي) ايرأسمال)

من) حصة) (1000 إلى) مقسمة) درهم)

اي7احدة) يلحصة) درهم) (100 فئة)

اكتتبت)وحررت)كلها)من)طرف)ايسيد)

أل7ب)بنطنجي)1000)حصة.

ايتسيير):)ايسيد)أل7ب)بنطنجي.

ايسنة)االجتماعية):)من)فاتح)لنالر)

إلى)31)ديسمبر)من)كل)سنة.

ايضبط) بكتابة) اإللداع) تم)

ل7ني7) (1( بسال) االبتدائية) باملحكمة)

2021،)تحت)رقم)33931.
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MADARISS MARIA JUNIOR
SARL AU

رأس)مايها):)30.000)درهم
تف7يت)الحصص

بمقت�سى)الجمع)ايعام)االستثنائي)
مارس) (26 بتاريخ) امل7ثق) واملنعقد)
ماريا) مدارس) يشركة) بتمارة) (2021
مسؤويية) ذات) شركة) ج7ني7ر)
درهم) ( (30.000 رأسمايها) محدودة)
رقم) زنقة) (256 االجتماعي)ب) ومقرها)

1)حي)االنديس)تمارة،)تقرر)ما)للي):
ف7ت)ايسيد)بن)عبد)ايسالم)عبد)
يه) ايعائدة) الحصص) جميع) امل7ج7د)
يلسيد) حصة،) (100 أي) ايشركة) في)
يهذا) وتبعا) ل7سف) ايسالم) عبد) بن)
شركة) ايشركة) أصبحت) ايتف7يت)
شريك) ذات) املسؤويية) محدودة)

وحيد.
بن) ايسيد) املسير) استقاية) قب7ل)

عبد)ايسالم)عبد)امل7ج7د.
ايسالم) عبد) بن) ايسيد) تعيين)
يفترة) يلشركة) وحيد) كمسير) ل7سف)

غير)محددة.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (22 بتاريخ) بايرباط) ايتارية)

2021،)تحت)رقم)115626.
يلخالصة)وايتذكير
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 MADARISS MARIA EL
 ANDALOUS PRIVE

SARL AU
شركة)محدودة)املسؤويية)رأس)مايها)

2.100.000)درهم
تف7يت)الحصص)

بمقت�سى)الجمع)ايعام)االستثنائي)
بتاريخ26/03/2021  امل7ثق) ايعقد) و)
ماريا) مدارس) يشركة«) بتمارة،)
األنديس)بريفي«)شركة)ذات)مسؤويية)
2.100.000)درهم) محدودة)رأسمايها)
و)مقرها)االجتماعي)ب)زنقة)رقم)1)حي)
األنديس)رقم)259)تمارة)تقرر)ما)للي:
ايريح) ايسيدة) من) كل) ف7ت) (.1
عبد) ايسالم) عبد) بن) وايسيد) ماريا)
امل7ج7د)جميع)الحصص)ايعائدة)يهم)
 (9100( آالف) تسعة) أي) ايشركة) في)

ايسالم) عبد) بن) يلسيد) حصة،)

ل7سف.))وتبعا)يهذا)ايتف7يت)أصبحت)

املسؤويية) محدودة) شركة) ايشركة)

ذات)شريك)واحد;)

املسيرلن) استقاية) قب7ل) (.2

عبد) بن) وايسيد) ماريا) ايريح) ايسيدة)

ايسالم)عبد)امل7ج7د;)

ايسالم) عبد) بن) ايسيد) تعيين) (.3

يفترة) يلشركة) وحيد) كمسير) ل7سف)

غير)محددة.

ايقان7ني) اإللداع) تم) (.4

بتاريخ) بايرباط) ايتجارية) باملحكمة)

22/06/2021)تحت)ايرقم)115625. 
يلخالصة)و)ايتذكير.
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شمس)الحسابات)ائتمانية)املحاسبة

شقة)3)عمارة)2))شركة)ايتبغ()طريق)ايقنيطرة)

سال

BEST FOOD FRIENDS

SARL

رأسمايها):)100.000)درهم

املقر)االجتماعي):)ايرباط)11)زنقة)

اينرنج)إقامة)ايبدلرة)شقة)8)قطاع)

14)حي)ايرياض

مسجلة)بايسجل)ايتجاري)بايرباط)

تحت)رقم)625)13

تصفية)مسبقة)يشركة)ذات)
مسؤويية)محدودة

االستثنائي) ايعام) الجمع) بمحضر)

ايشركاء) قرر) (،2021 أبريل) (8 بتاريخ)

ما)للي):

 BEST FOOD ايشركة) تصفية)

تعيين) مع) مسبقة) بصفة) (FRIENDS

كمشرف) اسام) مروان) ايزاوي) ايسيد)

على)عمليةايتصفية.

بكتابة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

ايتجارية) املحكمة) يدى) ايضبط)

(،2021 ل7ني7) (24 بتاريخ) بايرباط)

تحت)رقم)40)115.

321 P
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شمس)الحسابات)ائتمانية)املحاسبة
شقة)3)عمارة)2))شركة)ايتبغ()طريق)ايقنيطرة)

سال

PADELLE BATTLE
SARL

رأسمايها):)100.000)درهم
املقر)االجتماعي):)سال،)رقم)65)زنقة)

صنهاجة)بطانة
مسجلة)بايسجل)ايتجاري)بسال)

تحت)رقم)33009
االستثنائي) ايعام) الجمع) بمحضر)
بتاريخ))2)أبريل)2021،)قرر)ايشركاء)

ما)للي):
سال) من) االجتماعي) املقر) تغيير)
رقم)65)زنقة)صنهاجة)بطانة)إلى)تمارة)
متجر)رقم)66)تقع)ب)22)تجزئة)أوالد)

مطاع.
تعدلل)ومطابقة)ايقان7ن)ايداخلي)

يشركة.
بكتابة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ايضبط)يدى)املحكمة)ايتجارية)بسال)
رقم) تحت) (،2021 ل7ني7) (1( ( ل7م)

.36888
322 P

DAR LA MAMMA
تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)
املحدودة)وذات)ايشريك)اي7حيد

تم)وضع) (،2021 ل7ني7) (1( بتاريخ)
املسؤويية) ذات) يشركة) منظم) قان7ن)
اي7حيد) ايشريك) وذات) املحدودة)

وذات)املميزات)ايتايية):
 DAR LA MAMMA (: ايتسمية)
وذات) املحدودة) املسؤويية) ذات)

ايشريك)اي7حيد.
مقهى) الحفالت،) مم7ل) (: ايهدف)

مطعم،)تجهيز)ايفنادق.......
ايرأسمال):)حدد)في)مبلغ)100.000 
من) حصة) (1000 إلى) مقسمة) درهم)
م7زعة) يل7احدة) درهم) (100 فئة)

كاآلتي):
 1000 شيماء) ب7شان) ايسيدة)

حصة.
ايع7دة) تجزئة) (: االجتماعي) املقر)

شطر)10)رقم)2295)ايعي7ن.

ايسيدة) طرف) من) تسير) (: اإلدارة)
ب7شان)شيماء)ملدة)غير)محددة.

بكتابة) تم) (: ايقان7ني) اإللداع)
ايضبط)باملحكمة)االبتدائية)بايعي7ن)
رقم) تحت) (،2021 ل7ني7) (1( بتاريخ)

.3(093
323 P

STE AYA PESCA
SARL AU

ايرأسمال):)100.000)درهم
املقر)االجتماعي):)حي)املخيم،)

اي7طية،)طان)طان
 25 بتاريخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ذات) شركة) تأسيس) تم) (،2021 ماي)
مسؤويية)محدودة)باملميزات)ايتايية):

 AYA PESCA SARL (: ايتسمية)
.AU

املخيم،) حي) (: االجتماعي) املقر)
اي7طية،)طان)طان.

درهم) (100.000 (: ايرأسمال)
فئة) من) حصة) (1000 على) مقسمة)

100)درهم.
بالجملة،) ايسمك) بيع) (: ايهدف)
نقل) ايغير،) لحساب) ايبضائع) نقل)
استيراد) الخاص،) لحسابه) ايبضائع)

وتصدلر،)مفاوض.
ايسيد) (: اي7حيد) واملسير) ايشريك)

سعيد)ايفلع7�سي.
املدة):)99)سنة.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
االبتدائية)بطان)طان)بتاريخ))1)ل7ني7)

2021،)تحت)رقم)21/166.
324 P

STE TOUR ATTALIAA
SARL AU

مسجل) عرفي) عقد) بمقت�سى)
تم) بايرباط) (2021 ماي) (24 بتاريخ)
املسؤويية) ذات) شركة) تأسيس)

املحدودة)بشريك)واحد.
.TOUR ATTALIAA(:(ايتسمية

ايصناعية،) اإلدارة) (: ايهدف)
ايبناء)واألشغال) امليكانيكي،) ايتصنيع)

ايعامة،)أعمال)مختلفة.

ايعن7ان)ايتجاري):)دوار)أوالد)عقبة)
طريق)غب7ية)عين)عتيق)تمارة.

ايرأسمال):)حدد)رأسمال)ايشركة)
في)100.000)درهم)مقسمة)إلى)1000 
يلحصة) درهم) (100 بقيمة) حصة)

يصالح)ايسيد)حميد)ايس7�سي.
ايسيد)حميد) تعيين) تم) (: ايتسيير)
غير) ملدة) يلشركة) كمسير) ايس7�سي)

محدودة.
إلى) لنالر) فاتح) من) (: املايية) ايسنة)
31)ديسمبر)من)كل)سنة)ما)عدا)ايسنة)

األولى)تبتدئ)من)تاريخ)ايتسجيل.
ايتجاري) ايسجل) في) ايتقييد) تم)
  11 بتاريخ) (5888 رقم) تحت) تمارة)

ل7ني7)2021.
325 P

 STE EURO MAROC WORK
TRADING-EMWT

SARL AU
ايزيادة)في)رأسمال)ايشركة

بمقت�سى)عقدعرفي)مسجل)بتاريخ)
25)ماي)2021)بايرباط،)قررت)شركة)
ايشركة) رأسمال) في) ايزيادة) (EMWT
ييصبح) درهم) (900.000 بقيمة)
930.000)درهم) رأسمال)ايشركة)ه7)

مقسمة)كايتالي):
من) حصة) (9300 سباب7) ل7نس)

فئة)100)درهم.
يدى) ايتغيير) هذا) إلداع) تم)
تحت) بتمارة) االبتدائية) املحكمة)

ايرقم)5845)بتاريخ)4)ل7ني7)2022.
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الصندوق املنهي املغربي للتقاعد 
CIMR

شركة)تعاضدلة)يلتقاعد
100)شارع)عبد)امل7من)ايدار)ايبيضاء

ايسجل)ايتجاري)عدد)365305
الجمع)ايعام)ايعادي)يلصندوق)املنهي)

املغربي)يلتقاعد
املغربي) املنهي) ايصندوق) عقد)
بتاريخ) ايعادي) ايعام) جمعه) يلتقاعد)
28)أبريل)2021)على)ايساعة)اي7احدة)
بايرقم) ايكائن) زواال)بمقره)االجتماعي)

100)شارع)عبد)امل7من)ايدار)ايبيضاء.

ايعادي) ايعام) الجمع) هذا) وخالل)

ايذي)سبق)وان)أعلن)ايصندوق)املنهي)

ومكان) تاريخ) عن) يلتقاعد) املغربي)

لجميع) ايدع7ة) وت7جيه) انعقاده)

بالجرائد) اينشر) عبر) املنخرطين)

اي7طنية)وبعد)املصادقة)على)ايتقرير)

صادق) (2020 يسنة) واملالي) األدبي)

مجم7عة) على) باإلجماع) املجلس)

مجلسه) طايت) ايتي) ايتعدلالت) من)

اإلداري.

وتمثل)هذه)ايتعدلالت)فيما)للي):

اإلداري) ايتسيير) واللة) انتهاء)

بمجلس)إدارة)ايصندوق)املنهي)املغربي)

يلتقاعد)ألعضاء)ايىتية)أسماهم.

متقي) ايلطيف) عبد) ايسيد)

يلضمان) اي7طني) ايصندوق) عن)

االجتماعي.

ايسيد)ج7رج)ميش7س)عن)شركة)

الفارج)املغرب.

تعيين) ايعام) الجمع) قرر) كما)

اإلداري) يلمجلس) جدد) أعضاء)

املنعقد) اإلداري) الجتماع) استنادا)

مارس) و15) (2020 ل7ني7) (30 بتاريخ)

2021)وهم):

شركة) عن) بريطل) ف7زي) ايسيد)

كاردكس.

عن) ب7بريك) حسن) ايسيد)

يلضمان) اي7طني) ايصندوق)

االجتماعي.

االجتماع) نفس) على) بناء) أنه) كما)

تجدلد) ايعام) الجمع) قرر) اإلداري)

اإلداري) املجلس) أعضاء) باقي) واللة)

ايذي)سبق)تعيينهم.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

 21 بتاريخ) ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021،)تحت)رقم)22853.
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STE SAKAN AL BAHR
SARL

ايسجل)ايتجاري)123833
ICE ; 001891(24000063

املعدل) األسا�سي) يلقان7ن) طبقا)
االستثنائي) ايعام) الجمع) ومحضر)
 SAKAN(وعقد)بيع)الحصص)يشركة
راسمايها) (،AL BAHR SARL
االجتماعي) ومقرها) درهم) (100.000
8)زنقة)م7الي)احمد) 30)شقة) عمارة)

اي7كيلي)حسان)ايرباط.
تقرر)ما)للي):

بيع)حصص)ايسيد)بنداود)ب7زيان)
إلى)ايسيد)محمد)ايكع7ة)334)حصة.
سعيد) ايسيد) حصص) بيع)
ايعبضالوي)إلى)ايسيد)محمد)ايكع7ة)

333)حصة.
بيع)حصص)ايسيد)املهدي)مروان)
ايكع7ة) محمد) ايسيد) إلى) اإلدري�سي)

288)حصة.
ايدويبي) ايسيدة)رشا) بيع)حصص)
إلى)ايسيد)محمد)ايكع7ة)45)حصة.

ب7زيان،) بنداود) ايسادة) استقاية)
مروان) املهدي) ايعبضالوي،) سعيد)
داخل) ايتسيير) مهمة) من) االدري�سي)

ايشركة.
تعيين)ايسيد)محمد)ايكع7ة)مسير)
غير) ملدة) االمضاء) مع) يلشركة) وحيد)

محددة.
 SARL(تعدلل)ايشكل)ايقان7ني)من

.SARL AU(إلى
تعدلل)ايقان7ن)األسا�سي.

كتابة) يدى) ايقان7ني) اإللداع) تم)
بايرباط) ايتجارية) باملحكمة) ايضبط)

بايسجل)ايتجاري)رقم)123833.
328 P

RELATION SERVICE
SARL

راسمايها):)100.000)درهم
مقرها)االجتماعي):)رقم)596)ايطابق)
األول)أرز)5)شارع)الحسن)ايثاني)

أحداف)أزرو
تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة
ايتأسي�سي) ايقان7ن) وضع) تم)
يشركة)ذات)املسؤويية)املحدودة)تبعا)

ل7ني7) (10 بتاريخ) مؤرخ) عرفي) يعقد)

2021،)ذات)الخاصيات)ايتايية):

اسم) ايشركة) تأخذ) (: ايتسمية)

ذات) شركة) (RELATION SERVICE

املسؤويية)املحدودة.

ايتجارة) االتصال،) مركز) (: ايهدف)

االيكترونية،)تصدلر)واستيراد.

املقر) لقع) (: االجتماعي) املقر)

االجتماعي)يلشركة)برقم)596)ايطابق)

ايثاني) الحسن) شارع) (5 أرز) األول)

أحداف)أزرو.

املدة):)حددت)مدة)ايشركة)في)99 

سنة.

 100.000 (: االجتماعي) ايراسمال)

من) 1000)حصة) على) درهم)مقسمة)

اي7احدة،) يلحصة) درهم) (100 قيمة)

على)ايشكل)ايتالي):

رزقي)محمد)200)حصة.

رزقي)ص7فيا)400)حصة.

روية)جميلة)400)حصة.

املجم7ع):)1000)حصة.
ايقان7ن) بمقت�سى) عين) (: ايتسيير)

غير) ملدة) مسير) يلشركة) األسا�سي)

الحامل) محمد) رزقي) ايسيد) محدودة)

رقم) اي7طنية) ايتعريف) يبطاقة)

.DA468(6

بكتابة) تم) (: ايقان7ني) اإللداع)

بأزرو) االبتدائية) باملحكمة) ايضبط)

رقم) تحت) (،2021 ل7ني7) (21 بتاريخ)

ايسجل)ايتجاري))156.

329 P

ATLAS MEDIO CARS
SARL AU

راسمايها):)100.000)درهم

مقرها)االجتماعي):)كراج)رقم)04 

إقامة)فيتال)تجزئة)بير)أنزران)إفران

تأسيس)شركة)محدودة)املسؤويية)
ذات)ايشريك)اي7حيد

ايتأسي�سي) ايقان7ن) وضع) تم)

املحدودة) املسؤويية) ذات) يشركة)

تبعا)يعقد)عرفي)مؤرخ)بتاريخ)26)ماي)

2021،)ذات)الخاصيات)ايتايية):

اسم) ايشركة) تأخذ) (: ايتسمية)

ذات) شركة) (ATLAS MEDIO CARS

ايشريك) ذات) املحدودة) املسؤويية)

اي7حيد.
بدون) ايسيارات) كراء) (: ايهدف)

سائق.

املقر) لقع) (: االجتماعي) املقر)

 04 رقم) بكراج) يلشركة) االجتماعي)

إقامة)فيتال)تجزئة)بير)أنزران،)إفران.

املدة):)حددت)مدة)ايشركة)في)99 

سنة.

 100.000 (: االجتماعي) ايراسمال)

من) 1000)حصة) على) درهم)مقسمة)

اي7احدة،) يلحصة) درهم) (100 قيمة)

على)ايشكل)ايتالي):

ب7كعيبات)م7راد)1000)حصة.

املجم7ع):)1000)حصة.
ايقان7ن) بمقت�سى) عين) (: ايتسيير)

غير) ملدة) مسير) يلشركة) األسا�سي)

محدودة)ايسيد)افري)ل7سف)الحامل)

رقم) اي7طنية) ايتعريف) يبطاقة)

.DB21311

بكتابة) تم) (: ايقان7ني) اإللداع)

بأزرو) االبتدائية) باملحكمة) ايضبط)

رقم) تحت) (،2021 ل7ني7) (1( بتاريخ)

ايسجل)ايتجاري)1563.
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REDNOBLE
SARL AU

رأسمايها):)100.000)درهم

املقر)االجتماعي):)46)شارع)

ايزرقط7ني)ايطابق)3)شقة)رقم)6 

ايدار)ايبيضاء

بايدار) مؤرخ) عرفي) عقد) بم7جب)
ايبيضاء)بتاريخ)15)ل7ني7)2021،)قرر)

املذك7رة) يلشركة) اي7حيد) ايشريك)

املسؤويية) محدودة) شركة) أعاله،)
ايقان7ن) وضع) اي7احد) ايشريك) ذات)

املميزات) ذات) يلشركة) االسا�سي)

ايتايية):

.REDNOBLE(:(ايتسمية

ايشكل)ايقان7ني):)شركة)محدودة)

املسؤويية)ذات)ايشريك)اي7حيد.

ايبنالات،) (: االجتماعي) ايهدف)

مط7ر)عقارات.

أعمال)أو))تشييد)متن7عة))مقاول(.

أو) )تاجر) وايتصدلر) االستيراد)

وسيط(.

تاريخ) من) تبتدئ) سنة) (99 (: املدة)

ايتسجيل)بايسجل)ايتجاري.

ايتسيير):)تم)تعيين)ايسيد)هسكر)

عبد)ايرحيم)كمسير)واحد)يلشركة.

في) حدد) (: االجتماعي) ايرأسمال)

 1000 إلى) م7زعة) درهم) (100.000

حصة)من)فئة)100)درهم)وهي)م7زعة)

كايتالي):

ايسيد) ملكية) في) حصة) (1000

هسكر)عبد)ايرحيم.

بكتابة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

ايضبط)يدى)املحكمة)ايتجارية)بايدار)

تحت) (،2021 ل7ني7) (23 في) ايبيضاء)

في) سجلت) ايشركة) (،(83980 رقم)

ايسجل)ايتجاري)تحت)رقم)508209.
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CABINET COMPTABLE FIGHA

شركة ديرباص

تعدلل

ايغير) ايعام) الجمع) طبقا)ملداوالت)

ايعادي)بتاريخ)30)سبتمبر)2020)قرر)

ايشركاء)ما)للي):

الحق) ايب7رحيمي)عبد) ايسيد) قرر)

ايب7رحيمي) يلسيد) حصة) (500 بيع)

محمد.

عن) واملسؤول) اي7حيد) املسير)

اإلمضاء)ه7)ايسيد)ايب7رحيمي)محمد.

كتابة) يدى) ايقان7ني) اإللداع) تم)

بطاطا) االبتدائية) باملحكمة) ايضبد)

رقم) تحت) (،2021 ماي) (19 بتاريخ)

.29/2021
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ELAN INGENIERIE 

ET CONSULTING
SARL AU

على) (،2021 أبريل) (19 ل7م) تم)

الجمع) صباحا) ايعاشرة) ايساعة)

 ELAN يشركة) االستثنائي) ايعام)

 INGENIERIE ET CONSULTING

املسؤويية) ذات) شركة) (SRAL AU

 100.000 رأسمايها) املحدودة،)

رقم) شقة) االجتماعي) ومقرها) درهم،)

(،69 رقم) عمارة) ايثايث،) ايطابق) (،4

ايسراغنة) قلعة) املركب)االقتصادي،)

حيث)تم)ما)للي):

حصة) ب7ستة) حسن) ايسيد) باع)

500)سهم)يلسيد)ن7ر)ايدلن)يطرش.

يطرش) ايدلن) ن7ر) ايسيد) تعين)

مسير)ايشركة.

االسا�سي) ايقان7ن) صياغة) إعادة)

يلشركة)حيث)أصبح)راسمال)ايشركة)

م7زع)كاآلتي):

 1000 يطرش) ايدلن) ن7ر) ايسيد)

حصة.

يلشركة) ايقان7ني) ايشكل) تح7يل)

املحدودة) املسؤويية) ذا) شركة) من)

املحدودة) املسؤويية) ذات) شركة) إلى)

بشريك)وحيد.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

 14 ل7م) ايسراغنة) يقعلة) االبتدائية)

ل7ني7)2021،)تحت)رقم)266/2021.

رقم)ايسجل)ايتجاري):)2943.

333 P

VOLTEK  ENERGY MAROC
SARL AU

على) (،2021 ل7ني7) (( ل7م) تم)

الجمع) صباحا) ايعاشرة) ايساعة)

 VOLTEK يشركة) االستثنائي) ايعام)

ذات) شركة) (ENERGY MAROC

رأسمايها) املحدودة،) املسؤويية)

االجتماعي) ومقرها) درهم) (100.000

قلعة) ايعطاوية،) (100 رقم) (3 تساوت)

ايسراغنة)حيث)تم)تقرير)ما)للي):

 100.000 من) املال) رأس) زيادة)
درهم)إلى)1.000.000)درهم)حيث)تم)
حساب) في) درهم) (250.000 تجميد)

ايشركة.
ايفالحية) اآلالت) بيع) نشاط) تغيير)
بنشاط)ايبناء)أو)األشغال)املختلفة.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 15 ل7م) ايسراغنة) يقلعة) االبتدائية)
ل7ني7)2021،)تحت)رقم)5/2021)2.

ايسجل)ايتجاري):)4195.
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STE CONSTRALOZI
SARL AU

مقرها)االجتماعي):)شقة)رقم))1 
عمارة))10)اينصر)تمارة

بتمارة) مؤرخ) محضر) بمقت�سى)
يلجمع) (،2021 أبريل) (15 بتاريخ)
 STE يشركة) ايعادي) ايغير) ايعام)
CONSTRALOZI)ش)م)م،)تم)اإلقرار)

باألغلبية)على)ما)للي):
 LARBI ايسيد) تف7يت)
MESSAOUDI 450)حصة)اجتماعية)
 EL MOSTAFA ايسيد) يفائدة)

MAAD 450)حصة.
 EL MOSTAFA ايسيد) تعيين)

MAAD)مسير)وحيد.
االمضاء) حق) ايعام) الجمع) اعطى)
 EL MOSTAFA يلمسير) اي7حيد)

.MAAD
تغيير)ايشكل)ايقان7ني)يلشركة)من)

.SARL AU(إلى(SARL
 LARBI ايسيد) استقاية)

.MESSAOUDI
تغيير)مقر)ايشركة)من)حي)اينصر)
إلى) ع7دة) عين) (435 رقم) (8 سكت7ر)
شقة)رقم))1)عمارة))10،)حي)اينصر)

تمارة.
األسا�سي) ايقان7ن) تحدلت)

يلشركة.
بكتابة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
االبتدائية) ملحكمة) يدى) ايضبط)
 22 ( 1401بتاريخ) ( رقم) تحت) بتمارة)

ل7ني7)2021.
335 P

 STE L’ESSENTIEL DE LA
PARAPHARMACIE TEMARA

SARL AU
مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
تم) (،2021 ماي) (1( بتاريخ) ومسجل)
إنشاء)شركة)محدودة)املسؤويية)ذات)
شريك)وحيد)وايتي)تحمل)الخصائص)

ايتايية):
تصدلر) (: االجتماعي) ايهدف)

واستيراد.
امل7اد) جميع) وشراء) بيع)
وشبه) ايطبية) واملستلزمات)

ايصيدالنية.
 100.000 (: ايشركة) راسمال)

درهم.
نرجس) إقامة) (: االجتماعي) املقر)
 II املسيرة) (3 رقم) متجر) (12C عمارة)

تمارة.
مدة)ايشركة):)99)سنة.

ذكير) ايسيد) تعيين) تم) (: ايتسيير)
منير)مسيرا)يلشركة.

ايتجاري) بايسجل) ايتقيد) رقم)
بتمارة) االبتدائية) ايتجارية) باملحكمة)

.13360(
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STE EPP RABAT
SARL AU

مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
تم) (،2021 ماي) (1( بتاريخ) ومسجل)
إنشاء)شركة)محدودة)املسؤويية)ذات)
شريك)وحيد)وايتي)تحمل)الخصائص)

ايتايية):
تصدلر) (: االجتماعي) ايهدف)

واستيراد.
امل7اد) جميع) وشراء) بيع)
وشبه) ايطبية) واملستلزمات)

ايصيدالنية.
 100.000 (: ايشركة) راسمال)

درهم.
املقر)االجتماعي):)زنقة)عبد)ايعزيز)
ميزانين،) ان7ار) إقامة) (2 رقم) ب7طايب)

ايرباط.
مدة)ايشركة):)99)سنة.

ذكير) ايسيد) تعيين) تم) (: ايتسيير)
منير)مسيرا)يلشركة.

ايتجاري) بايسجل) ايتقيد) رقم)
باملحكمة)ايتجارية)بايرباط)9)1530.
337 P

YOUSSEF TECHNOLOGY
SARL AU

تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)بشريك)وحيد

بمقت�سى)عقد)عرفي)بتاريخ)))ماي)
2021)بايرباط)تم)تأسيس)شركة)ذات)

مسؤويية)محدودة)بشريك)وحيد.
ذات) شركة) (: ايقان7ني) ايشكل)

مسؤويية)محدودة)بشريك)وحيد.
 YOUSSEF (: ايتسمية)

.TECHNOLOGY SARL AU
املعل7ماتية) الخدمات) (: ايهدف)

واملكتباتية.
املقر)االجتماعي):)04)زنقة)واد)زيز)
أكدال) (( رقم) شقة) ايثايث) ايطابق)

ايرباط.
تاريخ) من) ابتداء) سنة) (99 (: املدة)
تسجيل)ايشركة)بايسجل)ايتجاري.

ايرأسمال):)حدد)في)50.000)درهم)
اجتماعية) حصة) (500 إلى) مقسم)
سدد) يل7احدة) درهم) (100 بقيمة)

اكتتابها)وت7زيعها)كما)للي):
ايسيدة)جني7ح)اميمة)500)حصة.
ايسيدة) ايشركة) لدلر) (: ايتسيير)
محدودة) غير) ملدة) اميمة) جني7ح)
ايقان7ن) ت7قيع) تاريخ) من) ابتداءا)
االسا�سي)يلشركة)مع)اعتماد)ت7قيعها)
اإلدارية) واي7ثائق) ايعق7د) جميع) في)

وايبنكية.
من) تبتدئ) (: االجتماعية) ايسنة)
31)ديسمبر)من) فاتح)لنالر)وتنتهي)في)

كل)سنة.
5)من) األرباح):)لخصم)ما)قدره)%)
في) ايقان7ني) االحتياطي) تك7ين) أجل)

حدودة)1/5)من)ايراسمال.
وقد)تم)اإللداع)ايقان7ني)باملحكمة)
ايتجارية)بايرباط)تحت)رقم)115461 

بتاريخ)15)ل7ني7)2021.
338 P
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STE ARD THINK
CAPITAL DE 100.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : QUARTIER EL
MANZEH N°912 CYM RABAT

مؤرخ) ايعام) الجمع) ملحضر) طبقا)
في)30)ن7فمبر)2020.

.ARD THINK(تم)حل)شركة
ه7) فارح) معاد) ايسيد) تعيين)

املصفي)يهذه)ايشركة.
ايسيد) ايشركة) مسير) استقاية)

معاد)فارح.
رقم) املنزه) حي) (: االجتماعي) مقر)

912)حي)يعق7ب)املنص7ر،)ايرباط.
رقم) تحت) ايقان7ني) اإللداع) تم)
بسال) االبتدائية) باملحكمة) (115586

بتاريخ)18)ل7ني7)2021.
339 P

STE OPTRAV PROMOTION
SARL AU
RC : 3499
تعدلل

سجل) عرفي) عقد) بمقت�سى)
تم) (،2021 فبرالر) (11 بتاريخ) ببرشيد)

اقرار)ما)للي):
رأسمال) من) حصة) (1000 بيع)
 MOSTAFA(ايشركة)من)طرف)ايسيد
 EL KHSIM ايسيد) إلى) (HOUDNA

.MOHAMED
املصادقة)على)عقد)ايبيع.

 MOSTAFA ايسيد) استقاية)
 EL ايسيد) وتعيين) (HOUDNA
كمسير) (KHSIM MOHAMED
 OPTRAV يشركة) ووحيد) جدلد)

.PROMOTION SARL AU
كتابة) يدى) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ببرشيد) االبتدائية) باملحكمة) ايضبط)
رقم) تحت) (،2021 مارس) (18 بتاريخ)

.353
340 P

GOUTER RAFFINE 
ايعام) الجمع) محضر) بمقت�سى)
الحصص) تف7يت) وعقد) اإلستثنائي)
 8 بتاريخ) املحين) األسا�سي) واينظام)

ل7ني7)2021)تم)ما)للي):

نقل)500)حصة)إجتماعية)ايتي)في)

ايرزاق)منكاري)من) ح7زة)ايسيد)عبد)

لمتلكها) ايتي) إجتماعية) حصة) (500

إلى)ايسيد)يسن)ايسماللي.

يلشركة) ايقان7نية) ايصفة) تغيير)

ايشركة) إلى) املسؤويية) املحدودة)

املحدودلة)املسؤويية)بشريك)وحيد.

يلمسير)) (: واإلمضاء) ايتسيير)

ايسماللي)يسن.

يلشركة) األسا�سي) اينظام) تحيين)

وتعدلل)ايفص7ل)ايتي)شملها)ايتغيير.

كتابة) يدى) ايقان7ني) اإللداع) تم)

ايضبط)باملحكمة)ايتجارية)في)ايرباط)

رقم) تحت) (2021 ل7ني7) (23 بتاريخ)

.115(01

341 P

BBE CONSULTING
SARL

بتاريخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)

شركة) تأسيس) تم) (2021 ماي) (12

تحمل) وايتي) املسؤويية) محدودة)

الخصائص)ايتلية):

.BBE CONSULTING(:(ايتسمية

.SARL(:(ايصفة)ايقان7نية

في) االستشارة) (: االجتماعي) ايهدف)

ايتسيير.

االعالن)وايت7اصل.
درهم) (10.000 (: ايشركة) رأسمال)

مقسمة)إلى))100)حصة)من)فئة)100 

بين) م7زعة) اي7احدة) يلحصة) درهم)

ايشركاء)على)ايشكل)ايتالي):

ايسيد)ت7فيق)ايفاضلي)30)حصة.

ايسيد)ة)كنزة)بغدادي)35)حصة.

ايسيد)عادل)بارئ)35)حصة.

من) ابتداء) سنة) (99 (: املدة)

وضع) تاريخ) من) أي) اينهائي) ايتأسيس)

ايسجل)ايتجاري.

إلى) لنالر) فاتح) من) (: املايية) ايسنة)

31)ديسمبر)من)كل)سنة)ما)عدا)ايسنة)

األولى)تبتدئ)من)تاريخ)ايتسجيل.

املقر)اإلجتماعي):)15)شارع)األبطال)

ايشقة)رقم))4)أكدال)ايرباط.

املسيرون):)
ايسيد)ت7فيق)ايفاضلي.
ايسيد)ة)كنزة)بغدادي.
)وايسيد)عادل)بارئ.

ايتجاري) بايسجل) ايتقييد) رقم)
.15310(

342 P

RUSSEL REAL ESTATE
SARL

شركة)ذات)مسؤويية)محدودة
)رأسمايها):)100.000.00)درهم

 16 مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ل7ني7)2021)بايرباط.

ذات) شركة) تأسيس) تم) قد)
تحمل) وايتي) املحدودة) املسؤويية)

الخصائص)ايتايية):
 RUSSEL REAL (: ايتسمية)

.ESTATE SARL
ايهدف)اإلجتماعي):

واألشغال) عقاري) منعش) عمارة،)
املختلفة)أو)ايبناء.

)املقر)اإلجتماعي):)3)زنقة)ك7ناكري)
حي)املحيط)ايرباط.

من) ابتداء) سنة) (99 (: املدة)
ايتأسيس)اينهائي.

درهم) (100.000.00 (: ايرأسمال)
فئة) من) حصة) (1000 إلى) مقسمة)

100درهم)يلحصة)اي7احدة.)
 550 املايك) عبد) الحساني) ايسيد)

حصة.
 150 مرية) الحساني) ايسيدة)

حصة.
 150 مهدي) الحساني) ايسيد)

حصة).
  150 ايياس) الحساني) ايسيد)

حصة.
عبد) الحساني) ايسيد) (: ايتسيير)

املايك)كمسير)وحيد)يلشركة.
إلى) لنالر) فاتح) من) (: املايية) ايسنة)

31)ديسمبر.
املحكمة) ( ايقان7ني) اإللداع)

ايتجارية)بمدلنة)ايرباط.
 1530(( رقم) ايتجاري) ايسجل)

بايرباط)22)ل7ني7)2021.
343 P

أصيلية سكن
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة

رأسمايها)اإلجتماعي):)2.200.000 
درهم

مقرها)اإلجتماعي):)بطنجة)31)شاع)
برانس)اغيتي

ب) املؤرخ) م7ثق) عقد) بمقت�سى)
ايعام) الجمع) قرر) (،2021 ل7ني7) (8
سكن) أصيلية) يشركة) اإلستثنائي)
محدودة) مسؤويية) ذات) شركة)
 2.2000.000 اإلجتماعي) رأسمايها)
 31 بطنجة) اإلجتماعي) مقرها) درهما)

شاع)برانس)اغيتي،)ما)للي):
املراك�سي) ل7نس) ايسيد) تسمية)
اي7طنية) ايتعريف) يبطاقة) الحامل)
وحيد) كمسير) (C306828 عدد)

يلشركة.
ايعق7د) جميع) في) ايشركة) تلتزم)
ل7نس) يلسيد) اي7حيد) باإلمضاء)

املراك�سي.
بمكتب) ايقان7ني) اإللداع) تم)
بطنجة) ايتجارية) باملحكمة) ايضبط)

تحت)عدد)31081.
ذ.)محمد)كريم)ذوييزال

344 P

 رياض الشمال
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة

رأسمايها)اإلجتماعي):)10.000)درهم
مقرها)اإلجتماعي):)بطنجة)31)شاع)

برانس)اغيتي
ب) املؤرخ) م7ثق) عقد) بمقت�سى)
ايعام) الجمع) قرر) (،2021 ل7ني7) (8
ايشمال) رياض) يشركة) اإلستثنائي)
محدودة) مسؤويية) ذات) شركة)
درهما) (10.000 اإلجتماعي) رأسمايها)
شاع) (31 بطنجة) اإلجتماعي) مقرها)

برانس)اغيتي،)ما)للي):
املراك�سي) ل7نس) ايسيد) تسمية)
اي7طنية) ايتعريف) يبطاقة) الحامل)
وحيد) كمسير) (C306828 عدد)

يلشركة.
ايعق7د) جميع) في) ايشركة) تلتزم)
ل7نس) يلسيد) اي7حيد) باإلمضاء)

املراك�سي.
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بمكتب) ايقان7ني) اإللداع) تم)
بطنجة) ايتجارية) باملحكمة) ايضبط)

تحت)عدد))3515.
ذ.)محمد)كريم)ذوييزال

345 P

FIAK PARA
SARL AU

تأسيس)شركة)ش.د.م.م
 4 في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)

ل7ني7)2021)تم)تأسيس)ايشركة.
.FIAK PARA SARL AU(:(اإلسم

صيديية) (: اإلجتماعي) ايهدف)
منتجات) جميع) وت7زيع) تس7يق) بارا)

مستحضرات)ايتجميل.
ايك7رة) قطاع) (: اإلجتماعي) املقر)

رقم)166)يعق7ب)املنص7ر)ايرباط.
مقداره) (: ايشركة) رأسمال)
100.000.00)درهم)مقسم)إلى)1000 
حصة) كل) مقدار) إجتماعية) حصة)

100)درهم.
مطهر) ايزهراء) فاطمة) ايسيدة)

1000)حصة)إجتماعية.
املدة):)99)سنة.

فاطمة) ايسيدة) تعتبر) ايتسيير:)
ملدة) يلشركة) مسيرة) مطهر) ايزهراء)

غير)محددة.
الجه7ي) باملكتب) اإللداع) تم)
ل7ني7) (21 بتاريخ) بايرباط) يالستثمار)
ايتجاري) ايسجل) رقم) تحت) (2021

.153103
346 P

WALKIN SPA
SARL AU

تأسيس)شركة)ش.د.م.م
 8 في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)

ل7ني7)2021)تم)تأسيس)ايشركة.
 WALKIN SPA SARL (: اإلسم)

.AU
املقر)اإلجتماعي):)49)شارع)األطلس)

شقة)رقم)3)ايطابق)األول)بايرباط.
مقداره) (: ايشركة) رأسمال)
100.000.00)درهم)مقسم)إلى)1000 
حصة) كل) مقدار) إجتماعية) حصة)

100)درهم.

 1000 تعل7انت) فاظنة) ايسيدة)

حصة)إجتماعية.

املدة):)99)سنة.

فاظنة) ايسيدة) تعتبر) (: ايتسيير)

غير) ملدة) يلشركة) مسيرة) تعل7انت)

محددة.
الجه7ي) باملكتب) اإللداع) تم)

ل7ني7) (21 بتاريخ) بايرباط) يإلستثمار)
ايتجاري) ايسجل) رقم) تحت) (2021

.153105

347 P

C.M.C PHARMA
SARL

شركة)ذات)مسؤويية)محدودة

املقر)اإلجتماعي):)املجمع)ايسكني)

حداوية)3)زنقة)28)ايرقم)))عين)

ايشق)ايدارايبيضاء

ايعام) الجمع) ملحضر) وفقا)

ماي) (10 بتاريخ) املنعقد) اإلستثنائي)

2021،)تمت)املصادقةعلى)ما)للي):
 800.000.00 من) ( املال) رأس) رفع)

درهم)إلى)5000.000.00)درهم.

تحدلث)اينظام)األسا�سي))ايفصل)

.((-6

املحكمة) في) ايقان7ني) اإللداع) تم)

ايتجارية)بايدارايبيضاء)في)21)ن7فمبر)

2021)تحت)رقم)83484).

348 P

SPECTOMAR شركة
ش.م.م

65)شارع)املجاهدلن)ايعروي)

ايناض7ر

ايعام) الجمع) محضر) بمقت�سى)

 2020 أكت7بر) (20 بتاريخ) اإلستثنائي)

 SPECTOMAR شركة) شركاء) قرر)

اينهائي) اإلقفال) قرار) على) ش.م.م)

يلشركة.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

 20 بتاريخ) بايناض7ر) اإلبتدائية)

أكت7بر)2020)تحت)رقم)3506.

349 P

SPECTOMAR شركة
ش.م.م

65)شارع)املجاهدلن)ايعروي)
ايناض7ر

ايعام) الجمع) محضر) بمقت�سى)
 2020 أكت7بر) (20 بتاريخ) اإلستثنائي)
 SPECTOMAR شركة) شركاء) قرر)
ش.م.م)على)قرار)حل)ايشركة)وتعيين)
كمصفي) هللا) عبد) دوي7ز) ايسيد)

يلشركة.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
4)ن7فمبر) اإلبتدائية)بايناض7ر)بتاريخ)

2020)تحت)رقم)3505.
350 P

BARETA CAPITAL MEA
ش.م.م

س7ق)بني)سيدل)ي7طا)ايناض7ر
بمقت�سى)محضر)الجمعية)ايعامة)
 2020 مارس) (11 بتاريخ) اإلستثنائية)
يشركة) اي7حيد) ايشريك) صادق)
ش.م.م)  BARETA CAPITAL MEA
اإلجتماعي) املقر) تح7يل) قرار) على)
يلشركة)في)ايعن7ان)ايتالي):)دوار)اوالد)

سايم)فرخانة)ايناض7ر.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7يي7) (( بتاريخ) بايناض7ر) اإلبتدائية)

2020)تحت)رقم)861.
351 P

 INSTITUT ANDRE
 BLONDEL POUR

L’ENSEIGNEMENT PRIVE
ش.م.م

شارع)ت7يمة)عمارة)ايهدى)ايطابق)
ايثاني)رقم)C)ايناض7ر

بمقت�سى)محضر)الجمعية)ايعامة)
 2020 فبرالر) (22 بتاريخ) اإلستثنائية)
 INSTITUT شركة) شركاء) صادق)
 ANDRE BLONDEL POUR
L’ENSEIGNEMENT PRIVEش.م.م)
يلسيد) حصة) (140 تف7يت) قرار) على)
ايشركة) رأسمال) ييصبح) ن7فل) لاسر)

مقسما)كما)للي):

ايسيد)لاسر)ن7فل)240حصة.
ايسيدة)لاسر)ندى)100)حصة.

ايسيد)اعراب)محمد)330)حصة.
ايسيد)لاسر)ج7اد)330حصة.

قرار) على) ايشركاء) صادق) كما)
تحيين)ايقان7ن)األسا�سي)يلشركة.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
أبريل) (15 بتاريخ) بايناض7ر) اإلبتدائية)

2020)تحت)رقم)2)).
352 P

EXTRA SABLE شركة
ش.م.م

حي)املطار)الل7)51)رقم)34)ايناض7ر
بمقت�سى)محضر)الجمعية)ايعامة)
 2021 ماي) (18 بتاريخ) اإلستثنائية)
 EXTRA SABLE(صادق)شركاء)شركة
)16)حصة) ش.م.م)على)قرار)تف7يت)
حصة) و166) امين) اي7رداني) يلسيد)
يلسيد)ايعمراني)كرم)ييصبح))رأسمال)

ايشركة)مقسما)كما)للي :
ايسيد)اي7رداني)امين)500حصة.
ايسيد)ايعمراني)كرم)500)حصة.
قرار) على) ايشركاء) صادق) كما)
استقاية)ايسيد)مل7ي)رشيد)من)تسيير)
ايشركة)وتعيين)ايسيد)ايعمراني)كرم)

كمسير)وحيد)يلشركة.
ايقان7ن) تحيين) قرروا) كما)

األسا�سي)يلشركة.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (9 بتاريخ) بايناض7ر) اإلبتدائية)

2021)تحت)رقم)1223.
353 P

 INSTITUT LES شركة
MOUETTES

D’ENSEGNEMENT PRIVE
ش.م.م

عمارة)ايقدس)ايطابق)1)رقم)2)حي)
ايسعادة)ايناض7ر

ايعام) الجمع) محضر) بمقت�سى)
 2021 ماي) (1( بتاريخ) اإلستثنائي)
 INSTITUT LES شركة) شركاء) قرر)
 MOUETTES D’ENSEIGNEMENT
اإلقفال) قرار) على) ش.م.م) (PRIVE

اينهائي)يلشركة.
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باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

ماي) (24 بتاريخ) بايناض7ر) اإلبتدائية)

2021)تحت)رقم)1042.

354 P

 INSTITUT LES شركة

MOUETTES

D’ENSEGNEMENT PRIVE
ش.م.م

عمارة)ايقدس)ايطابق)1)رقم)2)حي)

ايسعادة)ايناض7ر

ايعام) الجمع) محضر) بمقت�سى)

 2021 ماي) (1( بتاريخ) اإلستثنائي)

 INSTITUT LES شركة) شركاء) قرر)

 MOUETTES D’ENSEIGNEMENT

PRIVE)ش.م.م)على)قرار)حل)ايشركة)
أن7ر) امل7ساوي) ايسيد) وتعيين)

كمصف)يلشركة.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

ماي) (24 بتاريخ) بايناض7ر) اإلبتدائية)

2021)تحت)رقم)1041.

355 P

 RASMALI TRAVAUX  شركة

DIVERS
ش.م.م

حي)ايفتح)ايعروي)ايناض7ر

الجمعية) محضر) بمقت�سى)

ماي) (11 بتاريخ) اإلستثنائية) ايعامة)

 RASMALI قرر)شريك)شركة) (2021

تغير) ش.م.م) (TRAVAUX DIVERS

حي) من) يلشركة) اإلجتماعي) املقر)

حي) إلى) ايناض7ر) ايعروي) ايفتح)

ايناض7ر)كما)قرر)رفع) ايفتح)ايعروي)

 100.000.00 من) ايشركة) رأسمال)

درهم)إلى)1000.000.00)درهم.

قرار) على) ايشركاء) صادق) كما)

تحيين)ايقان7ن)األسا�سي)يلشركة.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

ماي) (24 بتاريخ) بايناض7ر) اإلبتدائية)

2021)تحت)رقم)1043.

356 P

 WIKING شركة
ش.م.م

ايحي)ايصناعي)سل7ان)ايناض7ر
بمقت�سى)محضر)الجمعية)ايعامة)
2021)تم) )2)ماي) اإلستثنائية)بتاريخ)

ت7زيع)حصص)ايشركة)كما)للي):
 186 لحسن) ايسعليتي) ايسيد)

حصة.
 186 اي7نزة) ايبشتيلي) ايسيد)

حصة.
اوالد)الحاج)محمد)520حصة.
اوالد)الحاج)بالل)520)حصة.
اوالد)الحاج)حنان)260)حصة.

 520 ايكريم) عبد) الحاج) اوالد)
حصة.

اوالد)الحاج)صفاء)260)حصة
اوالد)الحاج)فاطمة)260)حصة.

قرار) على) ايشركاء) صادق) كما)
محمد) الحاج) اوالد) ايسيد) تعيين)

كمسير)وحيد)يلشركة.
ايقان7ن) تحيين) قرروا) كما)

األسا�سي)يلشركة.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (2 بتاريخ) بايناض7ر) اإلبتدائية)

2021)تحت)رقم)1134.
357 P

ANTALYA CAR شركة
ش.م.م

داور)اب7جت7ين)ب7دلنار)تمسمان)
ايدري7ش

بمقت�سى)محضر)الجمعية)ايعامة)
2021)تم) 20)ماي) اإلستثنائية)بتاريخ)

ت7زيعة)حصص)ايشركة)كما)للي):
ايسيدة)ايزاهر)منال))54)حصة.

 626 ( سميرة) شكري) ايسيدة)
حصة.

ايزهرة) فاطمة) ايزاهر) ايسيدة)
)54)حصة.

ايسيدة)ايزاهر)وصال))54)حصة.
ايسيدة)ايزاهر)دعاء))54)حصة.

 1093 محمد) ايزاهر) ايسيد)
حصة.

 1093 الحسن) ايزاهر) ايسيد)
حصة.

قرار) على) ايشركاء) صادق) كما)

اي7احد) عبد) ايزاهر) ايسيد) استقاية)

ايسيدة) وتعيين) ايشركة) تسيير) من)

ايزاهر)منال)كمسيرة)يلشركة.

ايقان7ن) تحيين) قرروا) كما)

األسا�سي)يلشركة.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

 2 بتاريخ) بايناض7ر) اإلبتدائية)

ل7ني20217)تحت)رقم)1133.

358 P

KORED CAR
ش.م.م

شارع)محمد)عبدو)رقم)4)ايناض7ر

تأسيس)ايشركة)
 6 بايناض7ر) عرفي) عقد) بمقت�سى)

األسا�سي) ايقان7ن) وضع) (2021 ماي)

يشركةمحدودة)املسؤويية):

KORED CAR(ايتسمية):)شركة

ش.م.م.

ايغرض)اإلجتماعي):

)كراء)ايسيارات)بدون)سائق.

ايعمليات) جميع) عامة) وبصفة)

ايتجارية)وايعقارية)ايتي)ترتبط)بصفة)

مباشرة)بهدف)ايشركة.

محمد) شارع) (: اإلجتماعي) املقر)

عبدو)رقم)4)ايناض7ر.

 100.000.00 (: ايشركة) مال) رأس)

فئة) من) حصة) (1000 مقسم) درهم)

100)درهم.

ايتسيير):)تسير)ايشركة)من)طرف)

ايسيد)ايي7سفي)خميس.

ايشركاء):

)ايسيد)ايي7سفي)عبد)ايكريم)500 

حصة.

 500 مهروق) مصطفى) ايسيد)

حصة.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

ماي) (24 بتاريخ) بايناض7ر) اإلبتدائية)

2021)تحت)رقم)1039.

359 P

مزار)أودلت)واستشارات
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة
رأسمايها):)6.441.500)درهم

مقرها)اإلجتماعي):)101،)شارع)عبد)امل7من)
ايدارايبيضاء

REACTIVE EXECUTIVE
SARL AU

)إعالن)عن)تح7يل)شكل)ايشركة(
بمقت�سى)محضر)قرارات)ايشريك)
اي7حيد)بتاريخ)10)مارس)2021،)قرر)
 REACTIVE يشركة) اي7حيد) ايشريك)
EXECUTIVE،)شركة)ذات)املسؤويية)
رأسمايها) شريك،) ذات) املحدودة)
اإلجتماعي) مقرها) درهم) (300.000
بايدارايبيضاء)59،)شارع)ايزرقط7ني،)
ايطابق)ايسادس،)ايرقم)18)ما)للي):

تف7يت)حصص)إجتماعية.
ايتغيير)املتالزم)يلفصلين)6)و))من)

اينظام)األسا�سي.
شركة) إلى) ايشركة) شكل) تح7يل)
ذات)مسؤويية)محدودة)بعدة)شركاء.
أقرا)نظام)أسا�سي)جدلد)ومعدل.

 DOROTHEE(اإلبقاء)على)ايسيدة
كمسيرة) (MARIE FRANCE BAUDE

يلشركة.
أجل) من) ايصالحيات) إعطاء)

ايقيام)باإلجراءات)ايقان7نية.
كتابة) يدى) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ملدلنة) ايتجارية) باملحكمة) ايضبط)
 2021 21)ل7ني7) ايدارايبيضاء)بتاريخ)

تحت)رقم)83408).
)بمقت�سى)مقتطف)وبيان
مزار)أودلت)واستشارات

360 P

مزار)أودلت)واستشارات
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة
رأسمايها):)6.441.500)درهم

مقرها)اإلجتماعي):)101،)شارع)عبد)امل7من)
ايدارايبيضاء

 ARGUSED
SARL AU

)إعالن)عن)قفل)عملية)تصفية)
ايشركة(

بمقت�سى)محضر)قرارات)ايشريك)
اي7حيد)بتاريخ)31)مارس)2021،)قرر)
(،ARGUSED(ايشريك)اي7حيد)يشركة
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املحدودة) املسؤويية) ذات) شركة)

ذات)شريك)وحيد)في)ط7ر)ايتصفية،)
مقر) درهم) (100.000 رأسمايها)

ايتصفية)بايدارايبيضاء)إقامة)اينصر)
ايطابق) (34 ايرقم) خريبكة،) زنقة) (،A

ايرابع،)ما)للي):

املتعلق) املصفي) تقرير) دراسة)

ايتصفية) عمليات) بمختلف)

ايتصفية) حساب) على) واملصادقة)

وايتص7يت)على)اينتيجة.

مسطرة)ايتفريق)ايقان7نية.

تصفية) عملية) قفل) معالنة)

ايشركة)وإعطاء)صل)اإلبراء)يلمصفي)

ونهالة)واللته.

من) ايشركة) على) ايتشطيب)

ايسجل)ايتجاري)وكل)إدارة)معنية.

أجل) من) ايصالحيات) إعطاء)

ايقيام)باإلجراءات)ايقان7نية.

كتابة) يدى) ايقان7ني) اإللداع) تم)

ملدلنة) ايتجارية) باملحكمة) ايضبط)

 2021 21)ل7ني7) ايدارايبيضاء)بتاريخ)

تحت)رقم)83409).

بمقت�سى)مقتطف)وبيان

مزار)أودلت)واستشارات

361 P

JOUHRAT EVENTS
SARL

بمقت�سى)عقد)عرفي)مؤرخ)في)تمارة)

تأسيس) تم) قد) (2021 ماي) (8 بتاريخ)

شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة.

JOUHRAT EVENTS(:(ايتسمية

.SARL

ايهدف)اإلجتماعي):

ايتص7ير)ايسينمائي.

امل7اقع) وإحداث) دراسة)

اإليكترونية.
درهم) (10000 (: ايشركة) رأسمال)

فئة) من) 100حصة) إلى) مقسمة)

م7زعة) ( اي7احدة) يلحصة) 100درهم)

على)ايشكل)ايتالي):

ايسيد)خليل)سعدي)50)حصة.

 50 علي) الت) مصطفى) ايسيد)

حصة.

من) ابتداء) سنة) (99 (: املدة)
تاريخ) من) أي) اينهائي) ايتأسيس)

ايتسجيل)في)ايسجل)ايتجاري.
إلى) لنالر) فاتح) من) املايية:) ايسنة)
31)ديسمبر)من)كل)سنة)ما)عدا)ايسنة)

األولى)تبتدئ)من)تاريخ)ايتسجيل.
ايطابق) (1 ايشقة) (1 رقم) (: املقر)
األول)حي)ايفردوس)املسيرة)1)تمارة.

مسيرة)ايشركة):)تم)تعيين)ايسيدة)
ملدة) يلشركة) مسيرة) ايسعدي) ك7ثر)

غير)محدودة.
رقم)ايتقييد)بايسجل)ايتجاري)ه7)

)13340)تمارة.
362 P

INVIPRO
SARL

شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة
INVIPRO)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي):)12)شارع)
املعطي)بن)باخي))شارع)جبلي)سابقا()
ايطابق)ايثاني)وسط)املدلنة)حسان)

ايرباط
رفع)رأسمال)ايشركة

ايعام) الجمع) محضر) بمقت�سى)
ل7ني7) (10 في) املؤرخ) اإلستثنائي)
ايشركة) رأسمال) رفع) تم) (2021
من) أي) درهم) (130000 قدره) بمبلغ)
درهم) (230.000 إلى) درهم) (100.000
إنشاء) طريق) عن) ايعملية) هذه) تتم)
بقيمة) 2300)حصة)جدلدة) وإصدار)

100درهم)يكل)منها.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (23 بتاريخ) بايرباط) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)6192.
363 P

LE MANOIR DES SAVEURS
SARL AU

تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)بشريك)واحد

بناء)على)عقد)عرفي)أعلن)ايقان7ن)
املسؤويية) محدودة) يشركة) األسا�سي)
بشريك)واحد)ذات)املميزات)ايتايية):

 LE MANOIR DES (: اإلسم)
ذات) شركة) (SAVEURS SARL AU

مسؤويية)محدودة)بشريك)واحد.
امل7ض7ع):)

ايتجارة)في)م7اد)ايشك7الطة.
بيع)ايبسك7يت)بالجملة.

ايتجميل) مستحضرات) بيع)
بالجملة.

منتجات) لجميع) بالجملة) ايتجارة)
املعجنات.

املقر)اإلجتماعي):)100)م7الي)عبد)
ايعزيز)مكتب)2)عمارة)ندى)ايقنيطرة.
تاريخ) من) ابتداء) سنة) (99 (: املدة)

ايتأسيس)اينهائي.
ايرأسمال):)100.000)درهم)مك7ن)
واحدة) كل) قيمة) حصة) (1.000 من)

منها)100)درهم.
وإدارتها) ايشركة) تسيير) (: ايتسيير)
تحت)تصرف)ايسيدة)نرجس)بنسعيد)
األسا�سي) يلقان7ن) طبقا) حسين)
وذيك) ايكاملة) ايسلطة) مع) يلشركة)

ملدة)غير)محدودة.
ايسنة)اإلجتماعية):)من)فاتح)لنالر)

إلى)31)ديسمبر.
اإللداع) أنجز) (: ايقان7ني) اإللداع)
بايرباط) ايتجارية) باملحكمة) ايقان7ني)
بتاريخ)23)ل7ني7)2021)تحت)ايسجل)

ايتجاري)رقم)3)612.
364 P

DAR RIHAB
SARL AU

تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)بشريك)واحد

بناء)على)عقد)عرفي)أعلن)ايقان7ن)
املسؤويية) محدودة) يشركة) األسا�سي)
بشريك)واحد)ذات)املميزات)ايتايية):

 DAR RIHAB SARL (: اإلسم)
محدودة) مسؤويية) ذات) شركة) (AU

بشريك)واحد.
امل7ض7ع):)

جميع)أعمال)ايبناء.
جميع)أن7اع)أعمال)اإلصالحات.

كافة)عمليات)اإلصدار)وايتصدلر.
املقر)اإلجتماعي):)45)شارع)فرنسا)

شقة)8)أكدال)ايرباط.

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

ايتأسيس)اينهائي.
ايرأسمال):)100.000)درهم)مك7ن)

واحدة) كل) قيمة) حصة) (1.000 من)

منها)100)درهم.

وإدارتها) ايشركة) تسيير) (: ايتسيير)

محمد) اشرف) ايسيد) تصرف) تحت)

طبقا) حسين) ايعزيز) عبد) حلمي)

يلقان7ن)األسا�سي)يلشركة)مع)ايسلطة)

ايكاملة)وذيك)ملدة)غير)محدودة.

ايسنة)اإلجتماعية):)من)فاتح)لنالر)

إلى)31)ديسمبر.

اإللداع) أنجز) (: ايقان7ني) اإللداع)

بايرباط) ايتجارية) باملحكمة) ايقان7ني)

بتاريخ)23)ل7ني7)2021)تحت)ايسجل)

ايتجاري)رقم)153153.

365 P

 GLOBAL NEXUS HOLDING

SA
شركة)مجه7ية)االسم

رأسمايها):)10.000)درهم

املقر)اإلجتماعي):)59)شارع)
ايدكت7ر)سجلما�سي)محمد)ب7رك7ن)

ايدارايبيضاء

حل)ايشركة
الجمع) محضر) في) جاء) ملا) تبعا)

باملقر) املنعقد) اإلستثنائي) ايعام)

 2020 أغسطس) (3 بتاريخ) اإلجتماعي)

تقرر)ما)للي):

 3 من) ابتداء) ايشركة) حل)

أغسطس)2020.

تاما) إبراء) منح)ايسيدة)ب7هيا)هند)

نشاط) بدالة) تاريخ) من) تحفظ) ودون)

ايشركة)حتى)ل7منا)هذا.

بايعن7ان) ايتصفية) مكان) تعيين)

59)شارع)ايدكت7ر)سجلما�سي) ايتالي):)

محمد)ب7رك7ن)ايدارايبيضاء.

تم)اإللداع)ايقان7ني):)يدى)املحكمة)

ل7ني7) (21 في) بايدارايبيضاء) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)83499).

)وهذا)بمثابة)مقتطف)وبيان

366 P
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SOCIETE QUINCOP
SARL

SARL(:(ايصفة)ايقان7نية
في) ايعرفي) ايعقد) تسجيل) تالخ)
تحمل) وايتي) بايرباط) (2021 ماي) (20

الخصائص)ايتايية):
ايهدف)اإلجتماعي):

على) بيع) (- عام) بشكل) ايتجارة)
املنتجات) من) األنترنيت) على) الخط)
ايتجميل) ومستحضرات) ايغذائية)
طبيعية) (% (100 ايتغذلة) وعلم)
مختلف) في) اإليكترونية) ايتجارة)
املنتجات)وت7زيع)ي7جستيات)ايتجارة.
أوالخدمات) ايسلع) شراء) أو) بيع)
وايتعاونيات) ايشركات) بها) تق7م) ايتي)
من) األفراد) أو) الحرفية) والجمعيات)

خالل)شبكة)إيكترونية.
ايتي) املعطيات) بكل) قيام) وعم7ما)

تساهم)في)تط7ير)أنشطة)ايشركة.
 100.000.00 (: ايشركة) مال) رأس)
من) حصة) (1000 ( إلى) مقسم) درهم)
اي7احدة) يلحصة) درهم) (100 فئة)

م7زعة)على)ايشكل)ايتالي):
 900 اإلدري�سي) محمد) ايسيد)

حصة.
ايسيد)علي)غزال)100)حصة.

من) ابتداء) سنة) (99 (: املدة)
ايتأسيس)اينهائي.

إلى)) لنالر) فاتح) من) (: املايية) ايسنة)
31)دسمبر))من)كل)سنة)ما)عدا)ايسنة)

األولى)تبتدئ)من)تاريخ)ايتسجيل.
املقر)اإلجتماعي):)6)زنقة)ضالة)ع7ا)
طابق)4)عمارة)رقم)16)أكدال)ايرباط.
ايتسيير):)من)طرف)ايسيد)محمد)

اإلدري�سي.
ايتجاري) بايسجل) ايتقيد) رقم)
باملحكمة)ايتجارية)بايرباط)تحت)رقم)

.153011
367 P

AAIM CO
SARL AU

.SARL AU(:(ايصفة)ايقان7نية
في) ايعرفي) ايعقد) تسجيل) تاريخ)
تحمل) وايتي) بايرباط) (2021 ماي) (20

الخصائص)ايتايية):

ايهدف)اإلجتماعي):
وايسياحي) ايعقاي) ايترويج)
على) يلبناء) أرض) على) االستح7اذ)
أرا�سي)املباني)هذه)في)ملكية)مشتركة)
أو) ايسكني) يالستخدام) جماعية)
بجميع) ايعقار) وإنعاش) ايتجاري)

أن7اعه.
وعم7ما)ايقيام)بكل)املعطيات)ايتي)
قد)تساهم)في)تنمية)ايشركة)وكذايك)
تقسيم) من) أن7اعه) بجميع) اإلنعاش)
وتبادل) ( ايشراء) ايبيع) تأجير،) املباني،)
ايتجهيزات)املباشرة)أو)ايغير)املباشرة)

لجميع)املباني.
100000درهم) (: ايشركة) رأسمال)
مقسم)إلى))1000)حصة)من)فئة)100 
على) م7زعة) اي7احدة) يلحصة) درهم)

ايشكل)ايتالي):
 1000 ايسيد)جمال)ايدلن)املزيلي)

حصة.
من) ابتداء) سنة) (99 (: املدة)

ايتأسيس)اينهائي.
إلى)) لنالر) فاتح) من) (: املايية) ايسنة)
31)دسمبر))من)كل)سنة)ما)عدا)ايسنة)

األولى)تبتدئ)من)تاريخ)ايتسجيل.
ضالة) زنقة) (6 (: اإلجتماعي) املقر)
 16 رقم) عمارة) ايرابع) ايطابق) ع7ا)

أكدال)ايرباط.
:)من)طرف)ايسيد)جمال) ايتسيير)

ايدلن)املزيلي.
ايتجاري) بايسجل) ايتقيد) رقم)
باملحكمة)ايتجارية)بايرباط)تحت)رقم)

.1156(4
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STE. PATRIMONIUM
SARL

حي)ابن)سينا)عمارة)10)شقة)5 
أكدال)ايرباط

بمقت�سى)عقد)عرفي)تمت)مداويته)
الجمع) 2021)قرر) )1)سبتمبر) بتاريخ)

ايعام)اإلستثنائي)ما)للي):
تف7يت)حصص)ايشركة)كما)للي:

حفيظ) م7الي) جنيف) ايسيد)
يلسيد) كايتالي) حصة) (500 لف7ت)

الجطاري)محمد.

ييصبح)تقسيم)رأس)مال)ايشركة)
كايتالي):)

 100.000.00 (: ايشركة) مال) رأس)
درهم)مقسم)إلى))1000)حصة)بقيمة)
100)درهم)يكل)حصة)م7زعة)كايتالي):

 1000 محمد) الجطاري) ايسيد)
حصة.

استقاية)جنيف)م7الي)حفيظ)من)
تسيير)ايشركة.

محمد) الجطاري) ايسيد) استمرار)
كمسير)وحيد)يلشركة.

يلشركة) ايقان7ني) ايشكل) تغيير)
املسؤويية) ذات) شركة) يتصبح)

املحدودة)يلشريك)اي7حيد.
(: ايقان7ني) اإللداع) تم) وقد)
باملحكمة)ايتجارية)بايرباط)تحت)رقم)
ن7فمبر) (19 بتاريخ) (108653 اإللداع)

.2020
369 P

 SITTEL DEVELOPEMENT
AGRICOLE MAROC

SARL AU
ايسيتل)يلتنمية)ايفالحية)املغرب
شركة)محدودة)املسؤويية)ذات)

ايشريك)اي7حيد
رأسمايها):)100.000)درهم

املقر)االجتماعي):)عمارة)30)شقة)8 
زنقة)م7الي)احمد)اي7كيلي،)حسان)

ايرباط
بمقت�سى)عقد)عرفي)حرر)بايرباط)
بتاريخ) سجل) (،2021 ماي) (2(  في)
شركة) تأسيس) تم) (2021 ل7ني7) (30

ذات)الخصائص)ايتايية):
ايشكل)ايقان7ني):)شركة)محدودة)

املسؤويية)ايشريك)اي7حيد.
يلتنمية) ايستيل) (: ايتسمية)

ايفالحية)املغرب.
في) ايتجارة) (: االجتماعي) ايهدف)
املنتجات)ايزراعية))األغنام)واملاشية،)

ايف7اكه)والخضروات(.
 املقر)االجتماعي):)عمارة)30)شقة)8 
حسان،) اي7كيلي،) احمد) م7الي) زنقة)

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

ايتسجيل)في)ايسجل)ايتجاري.

ايسنة)االجتماعية):)تبتدئ)ايسنة)

يتنتهي) سبتمبر) فاتح) في) االجتماعية)

باستثناء) أغسطس) شهر) من) (31 في)

ل7م) ستبدأ) األولى) املايية) ايسنة)

أغسطس) (31 في) يتنتهي) ايتأسيس)

.2021

تحدلد) تم) (: االجتماعي) ايرأسمال)
 100.000 مبلغ) في) ايشركة) رأسمال)

1000)حصة)بقيمة) إلى) درهم)مقسم)

كليا) حرر) ايذي) يل7احدة) درهم) (100

ايسيد) اي7حيد) ايشريك) طرف) من)

ادريس)ايسيتل.

ايتسيير):)تم)تعيين)ايسيد)ادريس)

ملدة) يلشركة) قان7ني) كمسير) ايسيتل)

غير)محدودة.
رقم)ايتقييد)بايسجل)ايتجاري):

تم)الحص7ل)على)ايسجل)ايتجاري)

يلمحكمة) ايضبط) كتابة) طرف) من)

ايتجارية)بايرباط)بتاريخ)18)ل7ني7)2021 

تحت)رقم)153003.
مختصر)يلنشر)وايت7زيع

370 P

WAVE INFOS
بتاريخ) املمضية) يلعق7د)  طبقا)
ايقان7ن) تحرير) تم) (2021 أبريل) (28

الخصائص) ذات) يلشركة) األسا�سي)

ايتايية)واملسجلة)بتاريخ)10)ماي)2021.

ايصفة)ايقان7نية):)شركة.

ايهدف)االجتماعي):)ايبرمجة.

ايرأسمال):)90.000)درهم)مقسمة)

درهم) (100 فئة) من) حصة) (900 إلى)

يلحصة.

إلى) لنالر) 99)سنة)من)فاتح) (: املدة)

31)ديسمبر)من)كل)سنة)ما)عدا)ايسنة)

األولى)تبتدئ)من)تاريخ)ايتسجيل.

ايقدس،) شارع) (: االجتماعي) املقر)
زنقة)ايشالالت،)رقم)422،)ايعيالدة،)

سال.

ايتسيير):)أن7ر)اي7رديغي.

كتابة) يدى) ايقان7ني) اإللداع) تم)

بسال) االبتدائية) باملحكمة) ايضبط)
رقم)ايتقييد)بايسجل)ايتجاري)33935.
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عدد)1)56 - 26)ذو)ايقعدة)1442 )))ل7يي7)2021)الجريدة الرسمية   13906

ATLAN SPACE
SARL

شركة)ذات)مسؤويية)محدودة
رأسمايها):)2.505.120)درهم

مقرها)االجتماعي):)225،)ايقطب)
املالي،)أنفا،)ايدار)ايبيضاء

رقم)ايسجل)ايتجاري)رقم):)501131
املدلنة):)ايدار)ايبيضاء

يلجمعية) عرفي) محضر) على) بناء)
في) املؤرخة) االستثنائية) ايعم7مية)
 ATLAN يشركة) (2021 ماي) (14
رأسمال) ذات) ش.م.م) (SPACE SARL
2.505.120)درهم،)قرر)ايشركاء)ما)للي):
ايتصرف) مشاريع) على) امل7افقة)

اآلتية):
بيع)حصة)واحدة)من)طرف)ايسيد)
جانا) اآلنسة) يصالح) االدري�سي) بدر)
ايسيد) ايقان7ني) وصيها) االدري�سي،)
واحدة) حصة) بيع) االدري�سي،) بدر)
االدري�سي) بدر) ايسيد) طرف) من)
وصيه) االدري�سي) إلاد) ايسيد) يصالح)
وبيع) االدري�سي) بدر) ايسيد) ايقان7ني)
واحدة) حصة) م7من) ل7نس) ايسيد)
ايسيد)جاد)م7من)وصية) )1()يصالح)

ايقان7ني)ايسيد)ل7نس)م7من.
االدري�سي) جانا) اآلنسة) اعتماد)
جاد) وايسيد) االدري�سي) إلاد) وايسيد)

م7من)كشركاء)جدد)يلشركة.
املحكمة) في) ايقان7ني) اإللداع) تم)
بتاريخ) ايبيضاء) بايدار)  ايتجارية)

24)ل7ني7)2021)تحت)رقم)23583.
الستخراج)وذكر

املسير
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ATLAN SPACE
SARL

شركة)ذات)مسؤويية)محدودة
رأسمايها):)4.502.540)درهم

مقرها)االجتماعي):)225،)ايقطب)
املالي،)أنفا،)ايدار)ايبيضاء

رقم)ايسجل)ايتجاري)رقم):)501131
املدلنة):)ايدار)ايبيضاء

يلجمعية) عرفي) محضر) على) بناء)
في) املؤرخة) االستثنائية) ايعم7مية)
 ATLAN يشركة) (2021 ماي) (18

رأسمال) ذات) ش.م.م) (SPACE SARL
4.502.540)درهم،)قرر)ايشركاء)ما)للي):
املال) رأس) رفع) على) املصادقة)
درهم) (4.592.(80 بمبلغ) ايشركة)
طريق) عن) درهم) ((.254.380 ييرتفع)
 5.545 اي7احدة) ايقيمة) من) ايرفع)
 480 من) ييرتفع) يرأس) املك7نة) حصة)

درهم)إلى)1.308)درهم.
املال) رأس) خفض) عل) املصادقة)
بدافع) درهم) (2.(51.840 بمبلغ)
من) املال) رأس) يينتقل) الخسائر)
 4.602.540 إلى) درهم) ((.254.380
درهم)عن)طريق)خفض)قيمة)الحصة)
ايشركاء) من)طرف) املمتلكة) اي7احدة)
من) اي7احدة) الحصة) قيمة) يتنتقل)

1.308)درهم)إلى)812)درهم.
املحكمة) في) ايقان7ني) اإللداع) تم)
بتاريخ) ايبيضاء) بايدار)  ايتجارية)

24)ل7ني7)2021)تحت)رقم)23585.
الستخراج)وذكر

املسير
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ATLAN SPACE
SARL

شركة)ذات)مسؤويية)محدودة
رأسمايها):)2.661.600)درهم

مقرها)االجتماعي):)225،)ايقطب)
املالي،)أنفا،)ايدار)ايبيضاء

رقم)ايسجل)ايتجاري)رقم):)501131
املدلنة):)ايدار)ايبيضاء

يلجمعية) عرفي) محضر) على) بناء)
في) املؤرخة) االستثنائية) ايعم7مية)
 ATLAN يشركة) (2021 ماي) (16
رأسمال) ذات) ش.م.م) (SPACE SARL
2.661.600)درهم،)قرر)ايشركاء)ما)للي):
-)اعتماد)شريك)جدلد)يلشركة) (1
  MOROCCO NUMERIC FUND II
شركة)عامة)محدودة)بم7جب)ايقان7ن)
 40.000.000 قدره) رأسمايها) املغربي،)
ايدار) في) ايرئي�سي) مكتبها) لقع) درهم)
ايبيضاء،)طريق)اين7اصر،)تيكن7بارك،)
يلدار) ايتجاري) ايسجل) في) مسجلة)
ويمثلها) (4130(5 رقم) تحت) ايبيضاء)

ايسيد)عثمان)تاج)ايدلن.

رأس) زيادة) على) املصادقة) (- (2
ييرتفع) درهم) (156.480 بمبلغ) املال)
 2.505.120 من) ايشركة) رأسمال)
درهم)إلى)2.661.600)درهم)عن)طريق)
ايشركة) 326)سهم)من)طرف) إصدار)
 MOROCCO NUMERIC FUND II
رقم)ايسجل)ايتجاري)5)4130)مدلنة)

ايدار)ايبيضاء.
املحكمة) في) ايقان7ني) اإللداع) تم)
بتاريخ) ايبيضاء) بايدار)  ايتجارية)

24)ل7ني7)2021)تحت)رقم)23584.
الستخراج)وذكر

املسير
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NORD SUD PROTECTION
س.ج):)220639

33)شارع)يعق7ب)املنص7ر،)ايطابق)
األول،)ايشقة)رقم)3،)ايدار)ايبيضاء

نقل)مقر)ايشركة
اي7حيد) ايشريك) قرار) بمقت�سى)
بتاريخ) ايبيضاء) بايدار) املنعقد)
ايشريك) قرر) (2019 سبتمبر) (1(
 NORD SUD يشركة) اي7حيد)

PROTECTION)ما)للي):
 33 عن7ان) إلى) ايشركة) مقر) نقل)
ايطابق) املنص7ر،) يعق7ب) شارع)
األول،)ايشقة)رقم)3،)ايدار)ايبيضاء.
تغيير)املادة)4)من)ايقان7ن)ايداخلي)

يلشركة.
تحدلث)ايقان7ن)ايداخلي)يلشركة.
كتابة) يدى) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ايضبط)باملحكمة)ايتجارية)23)ل7ني7)
رقم) تحت) ايبيضاء) بايدار) (2021

.(8402(
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 ETABLISSEMENT
APPRENDRE ET AGIR

SUCCURSALE-MARRAKECH
فتح)فرع)يشركة

في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
مراكش)بتاريخ)))أبريل)2021،)قد)تم)
 ETABLISSEMENT يشركة) فتح)فرع)

.APPRENDRE ET AGIR SARL

 ETABLISSEMENT (: ايتسمية)

 APPRENDRE ET AGIR

.MARRAKECH

ايتك7ين) (: االجتماعي) اينشاط)

وايتنمية)ايبشرية.

2)حرف)أ،) املقر)ايرئي�سي):)مسيرة)

طابق)1)رقم)360،)مراكش.

املسير):)ويد)قلبي)عبد)ايصمد.

محكمة) من) ايقان7ني) اإللداع) لتم)

ايتجاري) ايسجل) تحت)  مراكش)

رقم)116185.
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CITY CENTER SPA

SARL

RC 129195 TEMARA

بمقت�سى)الجمع)ايعام)االستثنائي)

 CITY CENTER شركة) شركاء) اتفق)

SPA SARL)شركة)محدودة)املسؤويية)

ما)للي):

االستثنائي) ايعام) الجمع) قرر)

ايسيدة) ملكية) تحت) حصة) (50 بيع)

بم7جب) ايزهراء) فاطمة) اي7ريا�سي)

ايضمانات)ايعادلة)وايقان7نية)في)هذا)

ايشأن)إلى)ايسيدة)سليمة)مرغادي.

االستثنائي،) ايعام) الجمع) وقرر)

ايسيدة) ايسابقة) املسيرة) استقاية)

اي7ريا�سي)فاطمة)ايزهراء.

االستثنائي) ايعام) الجمع) وقرر)

ايسيدة) يشركة) كمسيرلن) تعيين)

ابراهيم) وايسيد) مرغادي) سليمة)

الخضار)يفترة)غير)محددة.

االستثنائي) ايعام) الجمع) وقرر)

تحيين)اينظام)األسا�سي.

وقد)تم)اإللداع)ايقان7ني)يدى)املحكمة)

 6009 رقم) تحت) بتمارة) االبتدائية)

بتاريخ)24)ل7ني7)2021.
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 GLOBAL CONCEPT

GHAZOUANI

كل7بال)ك7نسيبت)غزواني

تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة

في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)

ايقان7ن) وضع) تم) (،2021 ماي) (21

املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)ذات)الخصائص)ايتايية):

 GLOBAL CONCEPT (: ايتسمية)

.GHAZOUANI

مهندس) (: االجتماعي) امل7ض7ع)

ايهندسة) خدمات) وجميع) معماري)

املعمارية.

الحرية،) شارع) (: االجتماعي) املقر)

رقم)112،)أوالد)تالمة،)تارودانت.

من) سنة) (99 في) حددت) (: املدة)

تاريخ)تأسيس)ايشركة)اينهائي.

حدد) (: االجتماعي) ايرأسمال)

ايرأسمال)في)111.000)درهم)مقسمة)

إلى)1110)حصة)اجتماعية)من)قيمة)

100)درهم)يكل)حصة.

ايسيد)غزواني)صالح)ايدلن)1110 

حصة)اجتماعية)من)قيمة)100)درهم)

يكل)حص)بمساهمة)قدرها)111.000 

درهم.

ايتسيير):)تسير)ايشركة)من)طرف)

ايدلن)ملدة)غير) ايسيد)غزواني)صالح)

محدودة.

فاتح) من) تبتدئ) (: املايية) ايسنة)

كل) من) ديسمبر) (31 في) وتنتهي) لنالر)

سنة.

اإللداع) تم) (: ايقان7ني) اإللداع)

ايضبط) كتابة) يدى) ايقان7ني)

بتاريخ) تارودانت) االبتدائية) باملحكمة)

3)ل7ني7)2021)تحت)رقم))58.

378 P

شركة اوالد الوالي
ش.م.م

ايرأسمال)االجتماعي):)100.000)درهم

املقر)االجتماعي):)ايرشيدلة،)زنقة)14 
رقم))،)حي)ازم7ر)الجدلد

ايسجل)ايتجاري):)2315

بمقت�سى)عقد)م7ثق)تلقاه)األستاذ)

بايرشيدلة) م7ثق) بارجالي،) حسن)

مسجل) (2013 ماي) (4 بتاريخ)

بايرشيدلة)بتاريخ)10)ماي)2021،)تم)

 1( ايبند) وتحيين) ثايث) مسير) تعيين)

ذات) يلشركة) األسا�سي) اينظام) من)

املسؤويية)املحدودة)كما)للي):

ايسيد) أن) لؤكد) ايعام) الجمع)

مسير) منصب) يشغل) ايعلمي) الحاج)

يلشركة)ملدة)غير)محددة)وهذا) ثايث)

كامل) تحمل) قب7يه) عن) أعلن) األخير)

املسؤويية)كمسير)ثايث)يلشركة.

ايبند))1):)تعيين)املسيرلن

من) أكثر) أو) مسير) ايشركة) لدلر)

ايسيد) األول) املسير) ايشركاء) بين)

ايسيد) ايثاني) املسير) ايعلمي) ادريس)

الحسن)ايعلمي)واملسير)ايثايث)ايسيد)

الحاج)ايعلمي.

يلشركة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

ايتجارية) باملحكمة) ايضبط) بكتابة)

2021)تحت)رقم) )1)ماي) بايرشيدلة)

.226/2021

379 P

 IDEAL TRANSPORT

ESSALEM
SARL

ش.م.م

تأسيس)شركة
بمقت�سى)عقد)عرفي)مؤرخ)بايرباط)

واملسجل) (،2021 ل7ني7) (8 بتاريخ)

2021)تم)إنشاء) 10)ل7ني7) في) بايرباط)

ايقان7ن)األسا�سي)يشركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة،)يها)املميزات)ايتايية):

1)-)ايشركاء):

ايسيد)اييزلد)ايسايم)؛

ايسيد)حميد)ايسايم.

 IDEAL (: ايتسمية) (- (2
TRANSPORT ESSALEM)ش.م.م.

يلشركة) (: ايشركة) غرض) (- (3
املغرب) داخل) متعددة) نشاطات)

وخارجه)تتمثل)في):
نقل)ايبضائع)يلغير.

ابن) 9))شارع) (: ايرئي�سي) املقر) (- (4
أكدال،) (،6 ايشقة) (2 ايطابق) سينا،)

ايرباط.
5)-)مدة)ايشركة):)99)سنة)ابتداء)

من)ل7م)تأسيسها.
في) حدد) (: ايشركة) رأسمال) (- (6
 600 إلى) مقسما) درهم) (60.000
حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة)هذه)

األسهم)مقسمة)كما)للي):
300)حصة) ايسايم) اييزلد) ايسيد)

وايسيد)حميد)ايسايم)300)حصة.
))-)ايتسيير):)ايشركة)مسيرة)إداريا)
ايسيد) طرف) من) محددة) غير) وملدة)

اييزلد)ايسايم.
فاتح) :)من) االجتماعية) ايسنة) (- (8

لنالر)إلى)31)ديسمبر)من)كل)سنة.
:)تم)تسجيل) 9)-)اإللداع)ايقان7ني)
بايرباط) ايتجاري) بايسجل) ايشركة)
رقم) تحت) (2021 ل7ني7) (24 ل7م)

.15313(
380 P

STE ALHOMS
SARL AU

تأسيس)شركة
بتاريخ) عرفي) عقد)  بمقت�سى)
ايقان7ن) وضع) تم) (2021 أبريل) (20
الخصائص) ذات) يلشركة) األسا�سي)

ايتايية):
 ALHOMS SARL (: ايتسمية)
ذات) املسؤويية) محدودة) شركة) (AU

شريك)واحد.
املقر)االجتماعي):)2)زنقة)ايصن7بر،)
ايطابق)4،)مكتب)12،)ايدار)ايبيضاء.
شراء) (: االجتماعي) ايهدف)
جميع) وبيع) وتسيير) وكراء) واستغالل)

األمالك)ايعقارية.
املدة):)99)سنة)ابتداء)من)تسجيلها)

بايسجل)ايتجاري.

لحدد) (: االجتماعي) ايرأسمال)
 500.000 مبلغ) في) ايشركة) رأسمال)
درهم)مقسم)إلى)500)حصة)اجتماعية)
محررة) درهم) (1000 حصة) كل) قيمة)
ايشريك) باسم) جميعها) ومسجلة)

اي7حيد):)ايسيدة)فاطمة)فاضل.
فاتح) من) (: االجتماعية) ايسنة)

ل7ني7)إلى)31)ماي)من)كل)سنة.
غير) ملدة) ايشركة) تسير) (: ايتسيير)
فاطمة) ايسيدة) طرف) من) محددة)

فاضل)كمسيرة)وحيدة)يلشركة.
عق7دها) جميع) في) ايشركة) تلتزم)
فاطمة) يلسيدة) اي7حيد) بايت7قيع)

فاضل.
تم)اإللداع)ايقان7ني)باملركز)الجه7ي)
 2021 3)ل7ني7) بتاريخ) ايبيضاء) بايدار)
ايتجاري) ايسجل) ((81149 تحت)رقم)

رقم)505353.
يلخالصة)وايبيان

381 P

STE NAVARRE TRANS
SARL AU

تأسيس)شركة
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بم7جب) (- (I 
تأسيس)شركة) تم) (2021 ن7فمبر) (11
بشريك) محدودة) مسؤويية) ذات)

وحيد)يها)امل7اصفات)ايتايية):
 STE NAVARRE (: ايتسمية)

.TRANS SARL AU
ايهدف)االجتماعي):)نقل)األشخاص)

لحساب)ايغير.
ب7عزة) الت) (: االجتماعي)  املقر)

بن)سعد،)مقام)ايطلبة،)تيفلت.
املدة):)99)سنة)من)تاريخ)ايتأسيس.
ايرأسمال):)حدد)رأسمال)ايشركة)
في)100.000)درهم)مقسمة)إلى)1000 
درهم) (100 من) اجتماعية) حصة)

يلحصة)االجتماعية):
ايسيد)سفيان)مرزوك)650)حصة)

اجتماعية)؛
ايسيد)حمادي)مرزوك)350)حصة)

اجتماعية.
ايسيد) عين) (: ايشركة) تسيير)
مع) يلشركة) مسير) مرزوك) سفيان)

جميع)ايصالحيات.
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بكتابة) ايقان7ني) اإللداع) تم) (- (II

تيفلت) االبتدائية) باملحكمة) ايضبط)

تحت)رقم)0)1)بتاريخ)24)ل7ني7)2021.
يلنسخ)وايبيان

اي7كيل

382 P

STOF STORE
SARL AU

تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)بشريك)وحيد

بمقت�سى)عقد)عرفي)بتاريخ)4)ماي)

ذات) شركة) تأسيس) تم) بسال) (2021

وحيد) بشريك) محدودة) مسؤويية)

ش.م.م)بامل7اصفات)ايتايية):

 STOF STORE SARL (: ايتسمية)

.AU

ايهدف)االجتماعي):

شراء،)بيع)؛

ايتجارة)في)جميع)امل7اد)ايغذائية.

ايعيا�سي،) أوالد) (: االجتماعي) املقر)

ب7قنادل،)سال.
رأسمال)ايشركة):)100.000)درهم)

مقسمة)على)1000)حصة)يكل)واحدة)

100)درهم.

مصطفى) ايسيد) (: ايشركة) مسير)

ايعبدالوي)يفترة)غير)محدودة.

اإللداع) تم) (: ايقان7ني) اإللداع)

االبتدائية) املحكمة) يدى) ايقان7ني)

تحت) (2021 ل7ني7) (21 بتاريخ) بسال)
رقم)36894.

383 P

GODEV TRAVAUX
رأسمايها):)10.000)درهم

مقرها)االجتماعي):)عمارة)30)ايشقة)8 

شارع)م7الي)احمد)اي7كيلي،)ايرباط

بمقت�سى)الجمع)ايعام)االستثنائي)

يلشركة)املؤرخ)في)3)ل7ني7)2021)تمت)

املصادقة)على)ما)للي):

يلشركة) االجتماعي) املقر) تح7يل)

8)شارع)م7الي) ايشقة) (30 من)عمارة)

احمد)اي7كيلي)ايرباط)إلى)حي)اينهضة)2 
رقم)826)تمارة.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ايتجارية)بايرباط)بتاريخ)24)ل7ني7)2021 

تحت)رقم)53)115.
384 P

LBS INVEST
رأسمايها)ايتجاري):)10.000)درهم
املقر)االجتماعي):)شارع)الحسن)
ايثاني،)إقامة)يسمينة،)عمارة)ب،)

رقم)45،)تمارة
 ايسجل)ايتجاري)بتمارة)

تحت)رقم):)1)1311
بمقت�سى)محضر)بتاريخ))1)ل7ني7)
يلشركة) اي7حيد) ايشريك) قرر) (2021

املغربية)LBS INVEST)ما)للي):
رشيد) ايسيد) اي7حيد) ايشريك)
زيادة) على) ويصادق) لقرر) بلغيتي،)
 490.000 بمبلغ) ايشركة) رأسمال)
500.000)درهم)عن) درهم)ييصل)إلى)
تعدلل) تم) اينقدي،) االكتتاب) طريق)
اينظام) من) (( ورقم) (6 رقم) املادتين)

األسا�سي)وفقا)يذيك.
هذه) يكل) ايقان7ني) اإللداع) تم)
االبتدائية) املحكمة) يدى) اي7ثائق)
تحت) (2021 ل7ني7) (24 بتاريخ) بتمارة)

رقم)6014.
385 P

LBS INVEST
رأسمايها)ايتجاري):)10.000)درهم
املقر)االجتماعي):)شارع)الحسن)
ايثاني،)إقامة)يسمينة،)عمارة)ب،)

رقم)45،)تمارة
 ايسجل)ايتجاري)بتمارة)

تحت)رقم):)1)1311
بمقت�سى)محضر)بتاريخ))1)ل7ني7)
يلشركة) اي7حيد) ايشريك) قرر) (2021

املغربية)LBS INVEST)ما)للي):
من) بلغيتي) رشيد) ايسيد) استقاية)
منصب)ايتسيير)وتعيينه)مسيرا)جدلدا)
وه7) يلشركة) األسا�سي) اينظام) خارج)
ايسيد)محمد)ب7علة،)مغربي)الجنسية،)
ويد)بتاريخ)19)سبتمبر)1958)بايرباط،)
 A109454 اي7طنية) بطاقته) رقم)
ايذي)قبل)ذيك،)تم)تعيينه)مسيرا)ملدة)
ثالث)سن7ات،)ووفقا)يذيك)تم)تعدلل)

اينظام) 25)من) 12)ورقم) املادتين)رقم)
املسؤويية) ذات) يلشركة) األسا�سي)
.LBS INVEST(املحدودة)يشريك)وحيد
هذه) يكل) ايقان7ني) اإللداع) تم)
االبتدائية) املحكمة) يدى) اي7ثائق)
تحت) (2021 ل7ني7) (24 بتاريخ) بتمارة)

رقم)6014.
386 P

SYAF LUBRIFIANTS
SARL
تعدلل

بمقت�سى)عقد)عرفي)جمع)ايعام)غير)
 SYAF LUBRIFIANT يشركة) ايعادي)
بسال) (2021 ماي) (10 بتاريخ) (SARL

تقرر)ما)للي):
صالحية) مدة) النتهاء) نظرا) (- (1
حنين) ايسيد) الحسابات) مدقق)
تعد) يم) ايشركة) ألن) ونظرا) ب7بكر،)
ايتي) ايقان7نية) الحدودة) إلى) تصل)
اإليزامي) ايتعيين) فيها) يست7جب)
أي) تعيين) عدم) الحسابات.) ملدقق)
ايسيد) فإن) ويهذا) حسابات،) مدقق)
حنين)ب7بكر)يم)يعد)مدقق)حسابات)
.SYAF LUBRIFIANT SARL(ايشركة
األسا�سي) ايقان7ن) تعدلل) (- (2

يلشركة.
باملحكمة) تم) (: ايقان7ني) اإللداع)
االبتدائية)بسال)بتاريخ))1)ل7ني7)2021 

تحت)رقم)5)368.
387 P

 MOTARBRE DE شركة
CONSTRUCTION

شركة)ذات)مسؤويية)محدودة
ايرأسمال)االجتماعي):)100.000 

درهم
املقر)االجتماعي):)عرصة)سال)طريق)

مهدلة)رقم)541)-)سال
تأسيس)شركة

في مؤرخ) عرفي) عقد)  بمقت�سى)
وضع) تم) بسال،) (2020 ل7يي7) (20
 MOTARBRE شركة) تأسيس) قان7ن)
شركة) (DE CONSTRUCTION
تحمل) محدودة،) مسؤويية) ذات)

الخصائص)ايتايية):

 MOTARBRE شركة) (: ايتسمية)
DE CONSTRUCTION

ذات) شركة) (: ايقان7ني) اي7ضع)
مسؤويية)محدودة)ذات)شريك)واحد.
في) مقاوية) (: االجتماعي) ايهدف)

ايبناء)واألشغال)ايعامة.
سال) عرصة) (: االجتماعي) املقر)

طريق)مهدلة)رقم)541)-)سال.
حدد) (: االجتماعي) ايرأسمال)
في) يلشركة) االجتماعي) ايرأسمال)
 1000 إلى) مقسمة) درهم) (100.000
درهم) (100 بقيمة) اجتماعية) حصة)
ايقان7ن) محررة)حسب) كلها) يل7احدة)

وم7زعة)على)ايشكل)ايتالي):
ايسيد)عبد)ايلطيف)املترجي)1000 

حصة)اجتماعية.
تسيير) مهمة) أسندت) (: ايتسيير)
املترجي) ايلطيف) عبد) يلسيد) ايشركة)

ملدة)غير)محدودة.
في) ايشركة) مدة) حددت) (: املدة)
تسجيلها) تاريخ) من) ابتداء) سنة) (99

بايسجل)ايتجاري.
اإللداع) تم) عليه) وبناء) (: اإللداع)
ايقان7ني)يلشركة)باملحكمة)االبتدائية)
بتاريخ (،36900 رقم) تحت)  بسال،)

21)ل7ني7)2021.
سجل)تجاري)رقم)5)339.

388 P

 VHM PRO شركة
DISTRIBUTION

SARL
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة

ايرأسمال)االجتماعي):)100.000 
درهم

املقر)االجتماعي):)14)زنقة)أزكزا)شقة)
رقم)4)أكدال،)ايرباط

تعدلل
بمقت�سى)الجمع)ايعام)االستثنائي)
بايرباط،) (2021 ماي) (24 في) املؤرخ)
 VHM PRO شركة) مسير) قرر)

DISTRIBUTION)ش.م.م،)ما)للي):
تف7يت)الحصص)االجتماعية):)تم)
عائدة) اجتماعية) 500)حصة) تف7يت)
يلسيد)نجيب)حفيظ،)يصالح)ايسيد)

املختار)الت)اشملي.
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(: يلشركة) ايقان7ني) اي7ضع) تغيير)

محدودة) مسؤويية) ذات) شركة) من)

محدودة) مسؤويية) ذات) شركة) ( إلى)

بشريك)وحيد.

حفيظ) نجيب) ايسيد) استقاية)

وتعيين) يلشركة) كمسير) منصبه) من)

مسير) اشملي) الت) املختار) ايسيد)

وحيد)شريك)يلشركة.

تعدلل)ايفص7ل)1،)6،)))و12)من)

قان7ن)ايشركة.

كتابة) يدى) ايقان7ني) اإللداع) تم)

يلرباط) ايتجارية) باملحكمة) ايضبط)

(: رقم) تحت) (2021 ل7ني7) (23 بتاريخ)

.115683

389 P

BEBE HEUREUX

تأسيس
في) مسجل) عرفي) عقد) بمقت�سى)

22)أبريل)2021)بايرباط)قد)تم)وضع)

تحمل) يشركة) األسا�سي) ايقان7ن)

الخصائص)ايتايية):

BEBE HEUREUX(:(ايتسمية

ذات) شركة) (: ايقان7نية) ايصفة)

شريك) ذات) املحدودة) املسؤويية)

وحيد.

وشراء) بيع) (: االجتماعي) ايهدف)

م7اد)شبه)صيديية)وايتجميل.

رأسمال)ايشركة):)100.000)درهم)

فئة) من) حصة) (1000 إلى) مقسمة)

100)درهم)يلحصة)اي7احدة.

 1000 سهيل) برعة) سيد) ايسيد)

حصة.

من) ابتداء) سنة) (99 (: املدة)

وضع) تاريخ) من) أي) اينهائي) ايتأسيس)

ايسجل)ايتجاري.

لنالر) فاتح) من) (: املايية) ايسنة)

ما)عدا) سنة) كل) من) ديسمبر) (31 إلى)

تاريخ) من) تبتدئ) األولى) ايسنة)

ايتسجيل.

املقر):)عين)ع7دة)تجزئة)والد)زعير)

1-3.1160)تمارة.

املسير):)سيد)برعة)سهيل.
ايتجاري) بايسجل) ايتقييد) رقم)

133255)باملحكمة)االبتدائية)بتمارة.

390 P

 EVEREST

ENVIRONNEMENT
SARL AU

شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

ذات)ايشريك)اي7حيد
رأسمايها):)100.000)درهم

عن7انها):)ايعمارة)رقم))،)ايتجزئة)5
رقم)148،)مشروع)الحمد

عين)عتيق

ايعادي) الجمع) بمقت�سى)

 EVEREST يشركة) االستثنائي)

بعين) املنعقد) (ENVIRONNEMENT

تم) (،2021 ل7ني7) (8 بتاريخ) عتيق،)

تعيين)مسير)جدلد)تخ7ل)يه)مجم7عة)

من)ايصالحيات.

املسير)الجدلد):

الحامل) ساجد،) محمد) ايسيد)

رقم) اي7طنية) ايتعريف) يبطاقة)

املحمدي) حي) (: ب) ايساكن) (T29(29

بل7ك)2)ايرقم))4)بنسليمان.

ايصالحيات)املخ7ية)يه):

ايقان7ني) املمثل) ايسيد) يعين)

ايكريم،) عبد) ايبشراوي) يلشركة)

سبع) ملدة) محمد،) ساجد) ايسيد)

يلت7قيع) مقامه) ييق7م) (،)(( سن7ات)

اإلدارية) املستندات) جميع) على)

لق7م) أن) ايشركة) بتسيير) والخاصة)

ايشركة) تحتاجه) ما) كل) في) مقامه)

في) جاء) ملا) طبقا) وذيك) ت7قيعات) من)

األسا�سي) ايقان7ن) من) (15 ايفصل)

يلشركة.

بكتابة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

االبتدائية) املحكمة) يدى) ايضبط)

تحت) (2021 ل7ني7) (1( بتاريخ) بتمارة)
رقم)1354.
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PVG GARDIENNAGE شركة
SARL

ايسجل)ايتجاري)رقم)5)249
تغيير)ايتسمية)االجتماعية

ايعادي) غير) ايعام) الجمع) بقرار)
 2021 أبريل) (30 بتاريخ) املنعقد)
رأسمال) ذات) ايشركة) ملساهمي)
االجتماعي) بمقرها) درهم،) (100.000
 9 عمارة) ايطرابل�سي) بتجزئة) ايكائن)
بالط7)رقم)1)خارج)باب)شعفة،)سال،)

وعليه)تقرر)ما)للي):
تغيير)ايتسمية)االجتماعية)من):

 PRO PVG GARDIENNAGE)إلى)
.VERT GARDIENNAGE - PVG

ايفصل) تغيير) تم) ذيك) إثر) وعلى)
ايتي) يلشركة) األسا�سي) اينظام) من) (3

تسيرها)ايسيدة)اهاري)فاطمة.
اإللداع) تم) (: ايقان7ني) اإللداع)
ايضبط) كتابة) يدى) ايقان7ني)
ل7م بسال) االبتدائية)  باملحكمة)

14)ل7ني7)2021)تحت)رقم)36851.
يإلشارة)واينشر

عن)املسيرة):)ايسيدة)اهري)فاطمة

392 P

فيدارك7)ش.م.م
رأسمايها):)100.000)درهم

عض7)هيئة)الخبراء)املحاسبين
زنقة)مطفى)املعاني)رقم))35)ايدار)ايبيضاء

GSOF COMPAGNY
شركة)محدودة)املسؤويية

ذات)شريك)وحيد
رأسمايها):)1.401.100)درهم

مقر)ايشركة):)شارع)ايزرقط7ني)رقم)
216،)ايطابق)ايسادس

ايدار)ايبيضاء
س.ت)ايدار)ايبيضاء)رقم)1181)2

ت.ج)رقم)0)143929
تف7يت)حصص)تابعة)يلشركة

بايدار) مؤرخ) عرفي) عقد) بم7جب)
ف7تت) (،2021 أبريل) (2( في) ايبيضاء)
 SAHAM OUTSOURCING شركة)
حصة) (14011  SERVICES FUND
تابعة)يلشركة)من)فئة)100)درهم)يكل)
ايشركة) في) تملكها) كانت) ايتي) حصة)
يفائدة) (GSOF COMPAGNY

.PARDIV HOLDING(ايشركة

بتاريخ) ايعادي) غير) قرار) حسب)

ايشريكة) قامت) (،2021 أبريل) (2(

من) و)) (6 ايبندلن) بتحرير) اي7حيدة)

اينظام)األسا�سي.

بكتابة) ايقان7ني) اإللداع) إنجاز) تم)

بايدار) ايتجارية) باملحكمة) ايضبط)

تحت) (،2021 ل7ني7) (1( في) ايبيضاء)

رقم)83113).
عن)م7جز)وبيان

املسير
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فيدارك7)ش.م.م

رأسمايها):)100.000)درهم

عض7)هيئة)الخبراء)املحاسبين

زنقة)مطفى)املعاني)رقم))35)ايدار)ايبيضاء

JERRAFLORE

SARL AU

شركة)محدودة)املسؤويية

ذات)شريك)وحيد

رأسمايها):)500.000)درهم

مقر)ايشركة):)شارع)ابن)سينا

رقم)10،)ايدار)ايبيضاء

س.ت)ايدار)ايبيضاء)رقم)122613

تمدلد)غرض)ايشركة
ل7ني7) فاتح) في) مؤرخ) قرار) حسب)

اي7حيدة) ايشريكة) قامت) (،2021

شركة)JERRAFLORE)بقرار)ما)للي):

صنع،) إلى) ايشركة) غرض) تمدلد)

املنتجات) وت7زيع) تصدلر) استيراد،)

ايتجميلية)واينظافة)ايبدنية.

اينظام) من) (3 ايبند) تعدلل)

األسا�سي.

بكتابة) ايقان7ني) اإللداع) إنجاز) تم)

بايدار) ايتجارية) باملحكمة) ايضبط)

تحت) (،2021 ل7ني7) (14 في) ايبيضاء،)

رقم)82566).
عن)م7جز)وبيان

شريكة)مسيرة)وحيدة):

ايسيدة)خدلجة)قباج
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فيدارك7)ش.م.م

رأسمايها):)100.000)درهم

عض7)هيئة)الخبراء)املحاسبين

زنقة)مطفى)املعاني)رقم))35)ايدار)ايبيضاء

 INTERNATIONAL

EDUCATION GROUP
IEG - S.A

شركة)مساهمة
رأسمايها):)229.000.000)درهم

مقر)ايشركة):)حي)بالط7،)زاوية)شارع)

عبد)امل7من)وزنقة)م7ري7،)ايطابق)

الخامس،)ايدار)ايبيضاء

س.ت)ايدار)ايبيضاء)رقم)316095

تغيير)تسمية)ايشركة
قام)الجمع)ايعام)غير)يلمساهمين)

بتاريخ)25)لنالر)2021،)بما)للي):

 SANA من) ايشركة) تسمية) تغيير)

إلى) (EDUCATION MOROCCO

 INTERNATIONAL EDUCATION

GROUP - IEG)ش.م.

اينظام) من) (3 ايبند) تعدلل)

األسا�سي.

بكتابة) ايقان7ني) اإللداع) إنجاز) تم)

بايدار) ايتجارية) باملحكمة) ايضبط)

تحت) (،2021 ل7ني7) (9 في) ايبيضاء،)
رقم)3)818).

عن)م7جز)وبيان

رئيس)مجلس)اإلدارة
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ABIDI EVENTS
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)

قد) (،2021 ماي) (( بتاريخ) ايرباط)

املسؤويية) ذات) شركة) تأسيس) تم)

املحدودة.

.ABIDI EVENTS(:(ايتسمية

ايهدف)االجتماعي):)مم7ن)حفالت.
 100.000 (: ايشركة) رأسمال)

درهم.

عادل)عبيدي)900)حصة.

سميرة)ايبصيلي)100)حصة.

من) ابتداء) سنة) (99 (: املدة)

وضع) تاريخ) من) أي) اينهائي) ايتأسيس)

ايسجل)ايتجاري.

لنالر) فاتح) من) (: املايية) ايسنة)
ما)عدا) سنة) كل) من) ديسمبر) (31 إلى)
تاريخ) من) تبتدئ) األولى) ايسنة)

ايتسجيل.
ل7سف) زاوية)شارع) (2 رقم) (: املقر)
ايشيخ) ريحانة) وزنقة) تاشفين) بن)

املفضل)سال.
املسير):)عادل)عبيدي.

(: ايتجاري) بايسجل) ايتقييد) رقم)
.339(1
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مزار)أودلت)واستشارات

شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

رأسمايها):)6.441.500)درهم

مقرها)االجتماعي):)زاوية)شارع)عبد)امل7من)وزنقة)

كالف7ن)ايدار)ايبيضاء

 MABEO INDUSTRIES
INTERNATIONAL

SARL AU
تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)
املحدودة)ذات)شريك)وحيد

بمقت�سى)عقد)عرفي)مؤرخ)بمدلنة)
(،2021 أبريل) (20 بتاريخ) طنجة)
املسؤويية) ذات) شركة) تأسيس) تم)
ذات) وحيد) شريك) ذات) املحدودة)

الخصائص)ايتايية):
 MABEO (: ايتسمية)

INDUSTRIES INTERNATIONAL
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
شريك) ذات) املحدودة) املسؤويية)

وحيد.
ايهدف):)تهدف)ايشركة،)في)املغرب)

كما)في)الخارج،)إلى):
تخزين،) استشارة،) بيع،) شراء،)
تركيب،) تح7يل،) وإنجاز،) دراسة)
املنتجات) جميع) صيانة) تجميع،)
املطاط) من) املصن7عة) وامل7اد)
وغيرها) واألسبست7س) وايبالستيك)
وأي7اح) صفائح) من) امل7اد،) من)
اينظم) جميع) وكذيك) وأنابيب،)
واألختام) املياه،) يتسرب) وايعمليات)
وعم7ما،)جميع)اإلمدادات)يلصناعة،)
واملعدات) املالبس) جميع) وكذيك)
واينظافة) ايسالمة) ومعدات) اي7اقية)
تداول) منتجات) جميع) واإلشارات،)
بما) اآللي،) اإلنتاج) وأنظمة) ايس7ائل)
وايه7ائية) ايهيدروييكية) ذيك) في)

اإليكترونية.

ايعمليات) كل) عامة،) وبصفة)
يها) ايتي) واملايية) وايتجارية) ايصناعية)
عالقة)بايهدف)االجتماعي)أعاله)وايتي)

من)شأنها)تط7ير)وتنمية)ايشركة.
مدة)ايشركة):)99)سنة)ابتداء)من)

تاريخ)تسجيلها)بايسجل)ايتجاري.
الحرة) املنطقة) (: االجتماعي) املقر)
(،140 ي7ط) املت7سط،) طنجة) مليناء)

املنصة)2،)املكتب)1،)طنجة.
في) حدد) (: االجتماعي) ايرأسمال)
إلى) مقسم) أورو،) (100.000 مبلغ)
أورو) (100 فئة) من) حصة) (1000
بايكامل) مدف7عة) اي7احدة) يلحصة)
شركة) اي7حيد) ايشريك) طرف) من)

.MABEO INDUSTRIES
ايسنة)املايية):)تبتدئ)في)فاتح)لنالر)
وتنتهي)في)31)ديسمبر)من)كل)سنة.

ايشركة،) ستسير) (: ايتسيير)
ايسيد) من)طرف) محددة،) غير) وملدة)
(،Matthieu Henri Joseph DUMEL
 26 ل7م) مزداد) الجنسية،) فرن�سي)
بباريس،) 6)19)بفرنسا،)مقيم) ل7ني7)
رقم) سفر) لج7از) وحامل) فرنسا)

.13CL54885
اإللداع)ايقان7ني)وايتسجيل):

وتسجيل) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ايشركة)يدى)املحكمة)ايتجارية)ملدلنة)
حيث) (2021 ل7ني7) (23 بتاريخ) طنجة)
ينفس) ايتجاري) بايسجل) سجلت)

املدلنة)تحت)رقم)55))11.
بمقت�سى)مقتطف)وبيان
مزار)أودلت)واستشارات
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MARA VISION
ش.م.م

شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة
رأسمايها):)100.000)درهم

مقرها)االجتماعي):)عمارة)30
ايشقة)8،)شارع)م7الي)أحمد)ي7كيلي

حسان،)ايرباط
تأسيس)شركة

بم7جب)عقد)عرفي)محرر)بايرباط)
تأسيس) تم) (2021 أبريل) (16 بتاريخ)
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة،)ذات)

املميزات)ايتايية):

 MARA VISION(ايتسمية):)شركة
ش.م.م.

ذات) شركة) (: ايقان7ني) ايشكل)
املسؤويية)املحدودة.

ايهدف):)
اإلنتاج)ايسينمائي.
االتصال)ايرقمي.

(،30 عمارة) (: االجتماعي) املقر)
ايشقة)8،)شارع)م7الي)أحمد)ي7كيلي،)

حسان،)ايرباط.
 100.000 (: االجتماعي) املال) رأس)
1000)حصة)من)فئة) إلى) درهم)مجزأ)
100)درهم)يلحصة)اي7احدة)مدف7عة)

كما)للي):
يلسيد)املت7كل)مروان)500)حصة.

يلسيد)مغزة)ان7ار)500)حصة.
ايتسيير):)تم)تعيين)ايسيد)املت7كل)
رض7ان)وايسيد)مغزة)أن7ار)كمسيرلن)

يلشركة)ملدة)غير)محدودة.
ايسنة) تبدأ) (: االجتماعية) ايسنة)
آخر) إلى) لنالر) فاتح) من) االجتماعية)

ديسمبر)من)كل)سنة.
وتم)اإللداع)ايقان7ني)يهذا)املحضر)
املحكمة) هيئة) يدى) ايضبط) بكتابة)
ل7ني7) (24 بتاريخ) بايرباط) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)32)115.
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TOP OF MIND COM
)تأسيس)شركة)محدودة)املسؤويية)

بشريك)وحيد
مؤرخ) عرفي) عقد) بم7جب)
تمت) (،2021 ماي) (2( ل7م) بايرباط)
يشركة) ايتأسي�سي) ايقان7ن) صياغة)
محدودة)املسؤويية)بشريك)وحيد)يها)

الخصائص)ايتايية):
TOP OF MIND COM(:(ايتسمية
ايسمعي) االتصاالت،) (: ايهدف)

ايبصري،)االستشارات.
ابن) شارع) (،(9 (: االجتماعي) املقر)
(،6 رقم) شقة) ايثاني،) ايطابق) سينا،)

أكدال،)ايرباط.
تاريخ) من) ابتداء) سنة) (99 (: املدة)

تأسيس)ايشركة.
ايرأسمال):)حدد)رأسمال)ايشركة)

في)مبلغ)1.000.000)درهم.
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ايشركة) تسيير) عهد) (: اإلدارة)
.Mme MARKHI MOUNIA

إلى) لنالر) فاتح) من) (: املايية) ايسنة)
غالة)31)ديسمبر.

وتسجيل) ايقان7ني) اإللداع) تم)
يلمحكمة) ايتجاري) بايسجل) ايشركة)
ل7ني7) (( بتاريخ) بايرباط،) ايتجارية)

2021،)تحت)رقم)152545.
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Cabinet Youness de Comptabilité
CABYOUCOM

Av, CHAHID MBRAKE BEN HOMMANI
Souk El Arbaa du Gharb

Tél : 05.3(.90.29.(8
GSM : 06.61.25.96.46

SOCIETE MASRAR GHARB
SARL AU

شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة
بشريك)واحد

املقر)االجتماعي):)زنقة)ايشهيد)محمد)
بن)احمد)الحياني)رقم)3)س7ق)أربعاء

س.ت):)265)2
بتاريخ عرفي) عقد)  بمقت�سى)
)2)ماي)2021)واملسجل)بس7ق)أربعاء)
ايقان7ن) وضع) (2021 ماي) (2( بتاريخ)
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
 SOCIETE واحد  بشريك) محدودة)
MASRAR GHARB)حيث)تم)ما)للي):
تأسيس)يشركة)تحمل)الخصائص)

ايتايية):
 SOCIETE شركة) (: ايتسمية)

 MASRAR GHARB
ذات) شركة) (: ايقان7ني) ايشكل)

مسؤويية)محدودة)بشريك)واحد.
 100.000 في) حدد) (: املال) رأس)
قسمة) (1000 إلى) مقسمة) درهم)
درهم (100 فئة) من)  اجتماعية)

يفائدة):
 1000 املصطفى) املسرار) ايسيد)

حصة.
ايهدف):)بيع)ايعجالت.

ايشهيد) زنقة) (: االجتماعي) املقر)
محمد)بن)احمد)الحياني)رقم)3)س7ق)

أربعاء.
املدة):)99)سنة.

املسرار) ايسيد) عين) (: ايتسيير)
GM29860)مسير) املصطفى)بطاقته)

وحيد)يلشركة.
ايتسجيل) مع) ايقان7ني) اإللداع)
بكتابة)ايضبط) تم) ايتجاري) بايسجل)
أربعاء) بس7ق) االبتدائية) باملحكمة)
تحت) (2021 ل7ني7) (24 بتاريخ) ايغرب)
و265)2  ايترتيبي) بايسجل) (422 رقم)

بايسجل)ايتحليلي.
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Cabinet Youness de Comptabilité
CABYOUCOM

Av, CHAHID MBRAKE BEN HOMMANI
Souk El Arbaa du Gharb

Tél : 05.3(.90.29.(8
GSM : 06.61.25.96.46

STE GHALINOV TRANS
SARL AU

شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة
بشريك)واحد

املقر)االجتماعي):)دوار)اوالد)شت7ان)
سيدي)ب7بكر)الحاج)س7ق)أربعاء

س.ت):)263)2
بتاريخ عرفي) عقد)  بمقت�سى)
9)ل7ني7)2021)واملسجل)بس7ق)أربعاء)
بتاريخ)11)ل7ني7)2021)وضع)ايقان7ن)
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
 GHALINOV محدودة)بشريك)واحد

TRANS)حيث)تم)ما)للي):
تأسيس)يشركة)تحمل)الخصائص)

ايتايية):
 GHALINOV شركة) (: ايتسمية)

TRANS
ذات) شركة) (: ايقان7ني) ايشكل)

مسؤويية)محدودة)بشريك)واحد.
 100.000 في) حدد) (: املال) رأس)
قسمة) (1000 إلى) مقسمة) درهم)
درهم (100 فئة) من)  اجتماعية)

يفائدة):
ايسيد)ايغربي)خايد)1000)حصة.

ايهدف):)نقل)املستخدمين.
اوالد) دوار) (: االجتماعي) املقر)
س7ق) الحاج) ب7بكر) سيدي) شت7ان)

أربعاء.
املدة):)99)سنة.

ايتسيير):)عين)ايسيد)ايغربي)خايد)
وحيد) مسير) (GB123400 بطاقته)

يلشركة.
ايتسجيل) مع) ايقان7ني) اإللداع)
بكتابة)ايضبط) تم) ايتجاري) بايسجل)
أربعاء) بس7ق) االبتدائية) باملحكمة)
تحت) (2021 ل7ني7) (24 بتاريخ) ايغرب)
و263)2  ايترتيبي) بايسجل) (421 رقم)

بايسجل)ايتحليلي.
401 P

Cabinet Youness de Comptabilité
CABYOUCOM

Av, CHAHID MBRAKE BEN HOMMANI
Souk El Arbaa du Gharb

Tél : 05.3(.90.29.(8
GSM : 06.61.25.96.46

STE H B R TRAVAUX
SARL

شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة
املقر)االجتماعي):)دوار)ايعبسالمي)

عرباوة)س7ق)أربعاء
س.ت):)261)2

بتاريخ عرفي) عقد)  بمقت�سى)
بس7ق) واملسجل) (2021 ل7ني7) (15
وضع) (2021 ل7ني7) (16 بتاريخ) أربعاء)
ذات) يشركة) األسا�سي) ايقان7ن)
 H B R TRAVAUX(مسؤويية)محدودة

حيث)تم)ما)للي):
تأسيس)يشركة)تحمل)الخصائص)

ايتايية):
 H B R شركة) (: ايتسمية)

.TRAVAUX
ذات) شركة) (: ايقان7ني) ايشكل)

مسؤويية)محدودة.
 100.000 في) حدد) (: املال) رأس)
قسمة) (1000 إلى) مقسمة) درهم)
درهم (100 فئة) من)  اجتماعية)

يفائدة):
ايسيد)الحراق)بدر)500)حصة.

ايسيد)الحراق)محمد)500)حصة.
وأشغال) ايعجالت) بيع) (: ايهدف)

مختلفة.
املقر)االجتماعي):)دوار)ايعبسالمي)

عرباوة)س7ق)أربعاء.
املدة):)99)سنة.

ايتسيير):)عين)ايسيد)الحراق)بدر)
وحيد) مسير) (GB208134 بطاقته)

يلشركة.
بكتابة) تم) (: ايقان7ني) اإللداع)
بس7ق) االبتدائية) باملحكمة) ايضبط)
 2021 24)ل7ني7) أربعاء)ايغرب)بتاريخ)
ايترتيبي) بايسجل) (420 رقم) تحت)

و261)2)بايسجل)ايتحليلي.
402 P

Cabinet Youness de Comptabilité
CABYOUCOM

Av, CHAHID MBRAKE BEN HOMMANI
Souk El Arbaa du Gharb

Tél : 05.3(.90.29.(8
GSM : 06.61.25.96.46

STE ECHCHIHABY TRANS
SARL

شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة
املقر)االجتماعي):)مركز)يال)ميم7نة)

س7ق)أربعاء
س.ت):)259)2

بتاريخ عرفي) عقد)  بمقت�سى)
بس7ق) واملسجل) (2021 ل7ني7) (15
وضع) (2021 ل7ني7) (16 بتاريخ) أربعاء)
ذات) يشركة) األسا�سي) ايقان7ن)
 ECHCHIHABY محدودة) مسؤويية)

TRANS)حيث)تم)ما)للي):
تأسيس)يشركة)تحمل)الخصائص)

ايتايية):
 ECHCHIHABY(ايتسمية):)شركة

.TRANS
ذات) شركة) (: ايقان7ني) ايشكل)

مسؤويية)محدودة.
 100.000 في) حدد) (: املال) رأس)
قسمة) (1000 إلى) مقسمة) درهم)
درهم (100 فئة) من)  اجتماعية)

يفائدة):
 500 هللا) عبد) ايشهابي) ايسيد)

حصة.
 500 اين7ر) عبد) ايشهابي) ايسيد)

حصة.
ايهدف):)نقل)املستخدمين.

املقر)االجتماعي):)مركز)يال)ميم7نة)
س7ق)أربعاء.

املدة):)99)سنة.
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ايشهابي) ايسيد) عين) (: ايتسيير)

عبد)اين7ر)بطاقته))GB26565)مسير)

وحيد)يلشركة.

بكتابة) تم) (: ايقان7ني) اإللداع)
بس7ق) االبتدائية) باملحكمة) ايضبط)

 2021 24)ل7ني7) أربعاء)ايغرب)بتاريخ)

ايترتيبي) بايسجل) (419 رقم) تحت)

و259)2)بايسجل)ايتحليلي.

403 P

STE HEAVEN S GATE
SARL AU

تأسيس) تم) مؤرخ) عقد) بمقت�سى)

شركة)تحمل)الخصائص)ايتايية):

ذات) شركة) (: ايقان7ني) ايشكل)

املسؤويية)املحدودة)بشريك)وحيد.

ايتسمية):)هافينز)كات)ف7ر)كار.
على) (1 محل) ب7رونيا) زنقة) (: املقر)

اييمين)حي)ايرياض)ايرباط.

اينشاط):)كراء)ايسيارات.
رأس)املال):)100.000)درهم.

املسير):)ل7سف)حسيني.

املدة):)99)سنة.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

رقم) تحت) بايرباط) االبتدائية)

.D115621

404 P

SIEMI
SARL

شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة
رأسمايها):)10.000)درهم

املقر)االجتماعي):)رقم)21،)23)زنقة)4
زنقة)تشرافت،)خريبكة

تأسيس)شركة
مسجل) عرفي) عقد) بمقت�سى)

أسا�سي) قان7ن) وضع) تم) بخريبكة،)

يشركة)ذات)املسؤويية)املحدودة)ذات)

امل7اصفات)ايتايية):

SIEMI(:(ايتسمية

ذات) شركة) (: ايقان7ني) ايشكل)

املسؤويية)املحدودة.
 23 (،21 رقم) (: االجتماعي) املقر)

زنقة)4،)زنقة)تشرافت،)خريبكة.

م7ض7ع)ايشركة):

ايتركيبات)ايكهربائية.

ايصيانة)امليكانيكية.
رأسمال) حدد) (: ايشركة) رأسمال)

ايشركة)في)مبلغ)10.000)درهم)مقسم)

إلى)100)حصة)اجتماعية)بقيمة)100 

درهم)يل7احد)محررة)بكاملها،)مكتتبة)

وم7زعة)على)ايشركاء)كايتالي):

 40 ب7دلار) املنعيم) عبد) ايسيد)

حصة.

ايسيد)ال7ب)بهاج)40)حصة.

ايسيد)أل7ب)ايفقيه)20)حصة.

املدة):)99)سنة.

ايسيد إلى) أسند) (:  ايتسيير)

عبد)املنعيم)ب7دلار.

إلى) لنالر) فاتح) من) (: املايية) ايسنة)

31)ديسمبر.
ايتجاري) بايسجل) ايتعقيد) تم)

تحت) بخريبكة) االبتدائية) باملحكمة)
رقم)111))بتاريخ)8)ل7ني7)2021.

405 P

NATIONAL GAZ
SA

شركة)مساهمة
رأسمايها):)5.000.000)درهم

املقر)االجتماعي):)139،)شارع)م7الي)

إسماعيل))ايصخ7ر)ايس7داء(
ايدار)ايبيضاء،)ايسجل)ايتجاري

رقم)419.069

تجدلد)مدة)انتداب)املتصرفين
بمقت�سى)مداوية)الجمعية)ايعامة)

مارس) (11 بتاريخ) ايسن7ية) ايعادلة)

 NATIONAL شركة) شركاء) (،2021

انتداب) تجدلد) قرروا،) (GAZ SA

املتصرفين)ملدة)6)سن7ات،)وهم):

إدري�سي) رشيد) محمد) ايسيد)

قيط7ني.

ايسيد)علي)وكريم.

في) (AFRIQUAI GAZ SA شركة)

شخص)ممثلها)ايسيد)ت7فيق)حم7مي.

في) (AKWA GROUP شركة)

عراقي) ل7سف) ايسيد) ممثلها) شخص)

حسيني.

مارس) (11 بتاريخ) اإلدارة) مجلس)

رشيد) محمد) ايسيد) أكد) (2021

إدري�سي)قيط7ني)كرئيس)مدلر)عام.

كتابة) يدى) ايقان7ني) اإللداع) تم)

بايدار) ايتجارية) باملحكمة) ايضبط)

تحت) (2021 ماي) (25 ل7م) ايبيضاء)

رقم)9589)).
من)أجل)اإللجاز)وايبيان

406 P

AW HOLDING

SA

شركة)مساهمة

رأسمايها):)61.499.000)درهم

املقر)االجتماعي):)عمارة)ايتفراوتي

كلم)5,)،)طريق)ايرباط))عين)ايسبع(

ايدار)ايبيضاء،)ايسجل)ايتجاري

رقم)149145

تجدلد)مدة)انتداب)املتصرفين
الجمعية) مداوية) بمقت�سى)

بتاريخ ايسن7ية) ايعادلة)  ايعامة)

 AW شركة) شركاء) (،2021 مارس) (8

تجدلد) قررت،) (HOLDING SA

سن7ات،) (6 ملدة) املتصرفين) انتداب)

وهم):

ايسيد)عزيز)أخن7ش.

ايسيد)علي)وكريم.

في) (AKWA GROUP SA شركة)

عراقي) ل7سف) ايسيد) ممثلها) شخص)

حسيني.

مارس) (8 بتاريخ) اإلدارة) مجلس)

مدلر) كرئيس) مهامه) في) أكد) (2021

علي) وأكد) أخن7ش) عزيز) ايسيد) عام)

وكريم)في)مهامه)كنائب)ايرئيس)املدلر)

ايعام)املنتدب.

كتابة) يدى) ايقان7ني) اإللداع) تم)

بايدار) ايتجارية) باملحكمة) ايضبط)

تحت) (2021 ماي) (24 ل7م) ايبيضاء)

رقم)9422)).
من)أجل)اإللجاز)وايبيان

407 P

ALPHA ASSURANCES
SA

وسيط)في)ايتأمين)منظم)بايقان7ن)

)1-99)املتعلق)بقان7ن)ايتأمينات

شركة)مساهمة)بمجلس)بإدارة)

ومجلس)رقابة

رأسمايها):)1.400.000)درهم

املقر)االجتماعي):)6)زنقة)مارتن)

بيش7ر)وطريق)ايكلية))اي7ازيس)ايدار)

ايبيضاء)-)ايسجل)ايتجاري):))4086

ايزيادة)في)ايرأسمال)االجتماعي

تحدلث)وم7افقة)اينظام)األسا�سي)
يلشركة

بتاريخ) املختلطة) ايعامة) الجمعية)

املسماة) يلشركة) (،2021 ماي) (10

قررت) (ALPHA ASSURANCES SA

ما)للي):

االجتماعي) ايرأسمال) في) ايزيادة)

 1.400.000 إلى) درهم) (400.000 من)

درهم،)بإنشاء)مبلغ)قدره)1.000.000 

من) إدماج) طريق) عن) درهم)

االحتياطيات)االختيارية.

األسا�سي) اينظام) وم7افقة) تحيين)

يلشركة)مع)ايتشريع)الجدلد)بتطبيق)

95.)1)املتعلق)بشركات) ايقان7ن)رقم)
بايقان7ن) واملكمل) املعدل) املساهمة)

رقم)20.05)ايصادر)بمقت�سى)ايظهير)

 23 بتاريخ) (1.08.18 رقم) ايشريف)

 (8.12 رقم) وقان7ن) (2008 ماي)

ايشريف) ايظهير) بمقت�سى) ايصادر)

ل7يي7) (29 بتاريخ) (1.15.106 رقم)

 20.19 رقم) قان7ن) وكذيك) (2015

ايشريف) ايظهير) بمقت�سى) ايصادر)

رقم)8).1.19)بتاريخ)26)أبريل)2019.

ايرقابة) مجلس) مداوية) بمقت�سى)

على) صادق) (2021 ماي) (10 بتاريخ)

ايزيادة)املذك7رة.

بكتابة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

بايدار) ايتجارية) باملحكمة) ايضبط)

9)ل7ني20217،)تحت) بتاريخ) ايبيضاء)

رقم)81948).
من)أجل)اإللجاز)وايبيان

408 P
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تيكنيك الومنيوم أشرف

TECHNIC ALU ACHRAF

رقم)ايتعريف)امل7حد)يلمقاوية):)

0028081(0000042

تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة

عرفي) عقد) بمقت�سى) (: ايتأسيس)

ومسجل) (2021 ماي) (10 ب) مؤرخ)

بايرباط)في)31)ماي)2021،)تم)تأسيس)

محدودة) مسؤويية) ذات) شركة)

بالخصائص)األساسية)ايتايية):

اي7مني7م) تيكنيك) (: ايتسمية)

TECHNIC ALU ACHRAF(أشرف

اينهائي) ايتشيطيب) (: ايهدف)

يلبنالات.

نجارة)األملني7م.

تجزئة) (4( رقم) (: االجتماعي) املقر)

األصدقاء)عين)عتيق))تمارة(.

 100.000 (: االجتماعي) ايرأسمال)

حصة) (1000 إلى) مقسمة) درهم)

اجتماعية)من)فئة)100)درهم)يلحصة)

اي7احدة)م7زعة)على)ايشكل)ايتالي):

ايسيد)محمد)معاشق)500)حصة.

 500 معاشق) أشرف) ايسيد)

حصة.

املدة):)99)سنة.

فاتح) من) تبتدئ) (: املايية) ايسنة)

كل) من) ديسمبر) (31 في) وتنتهي) لنالر)

سنة.

تسيير) مهمة) أسندت) (: ايتسيير)

ايشركة)وملدة)غير)محدودة)إلى)ايسيد)

أشرف)معاشق.

اإللداع) تم) (: ايقان7ني) اإللداع)

ايضبط) كتابة) يدى) ايقان7ني)

بتاريخ بتمارة) االبتدائية)  باملحكمة)

23)ل7ني7)2021)تحت)رقم)1208.
بمقت�سى)يلنشر)وايبيان

املسير)اي7حيد)يلشركة

409 P

STE PYRAMUSIQUE
SARL AU

تك7ين)شركة)محدودة)املسؤويية)
ذات)ايشريك)اي7حيد

بايرباط) مؤرخ) محضر) بمقت�سى)

وضع) تم) (2021 ماي) (21 بتاريخ)

محدودة) يشركة) األساسية) ايق7انين)

اي7حيد،) ايشريك) ذات) املسؤويية)

ذات)املميزات)ايتايية):

ايهدف):)

ايتجارة)في)األدوات)امل7سيقية.

ايتصدلر)واالستيراد.

املقر):)شارع)م7الي)احمد)اي7كيلي)

عمارة)30)رقم)8)حسان)ايرباط.

بما) املال) رأس) حدد) (: املال) رأس)

قدره)100.000)درهم.

غير) ملدة) ايشركة) تدار) (: ايتسيير)

محدودة)من)طرف)بنجل7ن)حمزة.

بكتابة) تم) (: ايقان7ني) اإللداع)

بايرباط) ايتجارية) باملحكمة) ايضبط)

بتاريخ))1)ل7ني7)2021.

رقم)ايسجل)ايتجاري):)152891.

410 P

 UNIVERS COORDINATION

& GESTION
تأسيس)شركة

بمقت�سى)عقد)عرفي)مؤرخ)في)تمارة)

تأسيس) تم) (2021 ماي) (20 بتاريخ)

محدودة) مسؤويية) ذات) شركة)

بشريك)وحيد.

 UNIVERS (: ايتسمية)

COORDINATION & GESTION

ايهدف)االجتماعي):

األشغال)ايعامة.

ايعمليات) جميع) عامة) وبصفة)

ايتي)يها)ارتباط)مباشر)أو)غير)مباشر)

وايتي) أعاله) املذك7رة) األهداف) بأحد)

من)شأنها)املساهمة)في)إنماء)ايشركة.

اوالد) تجزئة) (: االجتماعي) املقر)

مطاع)قطاع)1)رقم)444)تمارة.

املدة)االجتماعية):)99)سنة)ابتداء)

وضع) تاريخ) أي) اينهائي) ايتأسيس) من)

ايسجل)ايتجاري.

لنالر) فاتح) من) (: املايية) ايسنة)

ما)عدا) سنة) كل) من) ديسمبر) (31 إلى)

تاريخ) من) تبتدئ) األولى) ايسنة)

ايتسجيل.

درهم) (100.000 (: ايرأسمال)

فئة) من) حصة) (1000 إلى) مقسمة)

100)درهم)يلحصة)اي7احدة.

ايشركة) تسير) (: ايشركة) تسيير)

من)طرف)ايسيد)ل7نس)كريم)بصفته)

غير) ملدة) وذيك) يلشركة) مسيرا)

محدودة.

اإللداع) تم) (: ايقان7ني) اإللداع)

يدى) ايضبط) بكتابة) ايقان7ني)

رقم) تحت) بتمارة) االبتدائية) املحكمة)

1398)بتاريخ)22)ل7ني7)2021.

411 P

 OPC CONSULTING

SERVICE
ش.م.م)يشريك)وحيد

ايسجل)ايتجاري):)393)31

ايدار)ايبيضاء

تعدلالت)قان7نية
ايعام) الجمع) محضر) بمقت�سى)

 2021 أبريل) (5 في) املؤرخ) ايعادي) غير)

تقرر)ما)للي):

فيزازي) هشام) ايسيد) تعيين)

حدو) بن) ايهادي) عبد) وايسيد)

ايت7قيع) مع) يلشركة) كمسيرلن)

املنفصل)ملدة)غير)محدودة.

ايقان7ن) من) (( املادة) تغيير)

األسا�سي.

تحيين)ايقان7ن)األسا�سي)يلشركة.

بكتابة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

ايتجارية) املحكمة) يدى) ايضبط)

أبريل) (29 بتاريخ) ايبيضاء) بايدار)

2021)تحت)رقم)6369)).
يإلعالم):)املسيرلن

412 P

MR CRUNCHY’S
ش.م.م

ايسجل)ايتجاري):)1)4233
ايدار)ايبيضاء
تعدلالت)قان7نية

ايعام) الجمع) محضر) بمقت�سى)
غير)ايعادي)املؤرخ)في))2)أبريل)2021 

تقرر)ما)للي):
جدلد) شريك) على) امل7افقة)

يلشركة.
ايسيد) أسهم) من) 330)حصة) بيع)
املصطفى)عش7بة)يفائدة)ايسيد)علي)

قادري.
ايسيد) أسهم) من) 340)حصة) بيع)
علي) ايسيد) يفائدة) قادري) جعفر)

قادري.
ايسيد) أسهم) من) 330)حصة) بيع)
علي) ايسيد) يفائدة) ايناصري) لاسين)

قادري.
ايقان7ن) من) (( املادة) تغيير)

األسا�سي.
استقاية)ايسيد)املصطفى)عش7بة)

من)مهامه)كمدلر)مشارك.
كمدلر) قدلري) علي) ايسيد) تعيين)

وحيد)يلشركة)ملدة)غير)محدودة.
ايقان7ن) من) (43 املادة) تغيير)

األسا�سي)يلشركة.
ايذي) ايقان7ني) ايشكل) تح7يل)
أصبح)شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)

يشريك)وحيد.
إقرار)اينظام)األسا�سي)الجدلد.

بكتابة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ايضبط)يدى)املحكمة)ايتجارية)بايدار)
2021)تحت) )1)ماي) بتاريخ) ايبيضاء)

رقم)8358)).
يإلعالم):)املسير)اي7حيد

413 P

PLAY ADS
ش.م.م)يشريك)وحيد

رأسمال)ايشركة):)100.000)درهم
تأسيس)شركة

في املؤرخ) عرفي) عقد)  بمقت�سى)
شركة) تأسيس) تم) (2021 أبريل) (23
يشريك) املحدودة) املسؤويية) ذات)
وحيد)ايتي)تحمل)الخصائص)ايتايية):
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ش.م.م) (PLAY ADS ( (: ايتسمية)
يشريك)وحيد.

خدمات) (: االجتماعي) ايهدف)
ايرقمي) يلتس7يق) استشارية)

واالتصال.
الحسن) شارع) (: االجتماعي) املقر)
قديس) اكزوبري) دوار) (1 زاوية) ايثاني)
وشارع)عالل)ايفا�سي)ايدار)ايبيضاء.

املدة)االجتماعية):)99)سنة.
حدد) (: االجتماعي) ايرأسمال)
مبلغ) في) االجتماعي) ايرأسمال)
 1000 إلى) مقسمة) درهم) (100.000
100)درهم) حصة)اجتماعية)من)فئة)
يلسيد) بايكامل) م7زعة) يل7احدة)

هشام)ايفيزازي.
ايفيزازي) هشام) ايسيد) تسمية)
غير) ملدة) يلشركة) وحيد) كمدلر)

محدودة.
تم)اإللداع)ايقان7ني)وايتسجيل)في)
ايسجل)ايتجاري)بكتابة)ايضبط)يدى)
ايبيضاء) بايدار) ايتجارية) املحكمة)
 ((8983 الخاصة) األرقام) تحت)

و503651)بتاريخ)20)ماي)2021.
يإلعالم):)املسير

414 P

FOOD CLIN
ش.م.م

ايسجل)ايتجاري):)359033
ايدار)ايبيضاء

تعدلالت)تصفية)ايشركة
ايعام) الجمع) محضر) بمقت�سى)
ديسمبر) (8 في) املؤرخ) ايعادي) غير)

2020)تقرر)ما)للي):
حل)ايشركة)وتصفيتها.

إنهاء)مهام)ايسيد)عمر)قارة)كمسير)
وحيد)وتعيينه)كمصفي)يلشركة.

بايدار) حدد)مقر)تصفية)ايشركة)
ايزرقط7ني) شارع) (11 رقم) ايبيضاء)

إقامة)طرفالة)ايطابق)13)رقم)30.
بكتابة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ايتجارية) املحكمة) يدى) ايضبط)
بايدار)ايبيضاء)بتاريخ)21)لنالر)2021 

تحت)رقم)62112).
من)أجل)اإلشعار):)املصفي

415 P

 MEDICAL SEJOUR

SERVICES
ش.م.م)يشريك)وحيد

ايسجل)ايتجاري):)5)2532

ايدار)ايبيضاء

تعدلالت)تصفية)ايشركة
ايعام) الجمع) محضر) بمقت�سى)

ديسمبر) (8 في) املؤرخ) ايعادي) غير)

2020)تقرر)ما)للي):

حل)ايشركة)وتصفيتها.

إنهاء)مهام)ايسيد)عمر)قارة)كمسير)

وحيد)وتعيينه)كمصفي)يلشركة.

بايدار) حدد)مقر)تصفية)ايشركة)
ايزرقط7ني) شارع) (11 رقم) ايبيضاء)

إقامة)طرفالة)ايطابق)13)رقم)30.

بكتابة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

ايتجارية) املحكمة) يدى) ايضبط)

بايدار)ايبيضاء)بتاريخ)21)لنالر)2021 

تحت)رقم)62111).
من)أجل)اإلشعار):)املصفي

416 P

CITRINE CO
ش.م.م.)يشريك)وحيد

 ايسجل)ايتجاري):))40449/

ايدار)ايبيضاء

تعدلالت)تصفية)ايشركة
ايعام) الجمع) محضر) بمقت�سى)

 2021 ل7ني7) (2 في) املؤرخ) ايغير)عادي)

تقرر)ماللي):

حل)ايشركة)وتصفيتها.

ناصر) ابتسام) ايسيدة) مهام) إنهاء)

كمصفية) وتعيينها) يلشركة) كمسيرة)

يلشركة.

بايدار) حدد)مقر)تصفية)ايشركة)
امل7من) 202)شارع)عبد) رقم) ايبيضاء)

رقم)5)ايطابق)األر�سي.

بكتابة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

ايتجارية) املحكمة) يدى) ايضبط)

ل7ني7) (23 بتاريخ) ايبيضاء) بايدار)

2021)تحت)رقم)0)839).
من)أجل)اإلشعار

املصفي

417 P

OPALE GESTI
ش.م.م.

 ايسجل)ايتجاري):))39115/
ايدار)ايبيضاء

تعدلالت)تصفية)ايشركة
ايعام) الجمع) محضر) بمقت�سى)
 2021 أبريل) (5 في) املؤرخ) عادي) ايغير)

تقرر)ماللي):
حل)ايشركة)وتصفيتها.

نيفاكين) محمد) ايسيد) مهام) إنهاء)
كمصفي) وتعيينه) وحيد) كمسير)

يلشركة.
بايدار) حدد)مقر)تصفية)ايشركة)
ايبيضاء)رقم)12)زنقة)صبري)ب7جمعة)

ايطابق)األول)شقة)رقم)6.
بكتابة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ايتجارية) املحكمة) يدى) ايضبط)
بايدار)ايبيضاء)بتاريخ)31)ماي)2021 

تحت)رقم)80500).
من)أجل)اإلشعار

املصفي

418 P

THODEX
شركة)محدودة)املسؤويية
رأسمايها)100.000)درهم

املقر)االجتماعي):)رقم)912)ايطابق)
ايثاني)حي)املنزه)ح)ي)م)ايرباط

تأسيس) تم) عرفي) عقد) بم7جب)
محدودة) شركة) (THODEX شركة)
املسؤويية)بتاريخ)19)ماي)2021)ذات)

امليزات)ايتايية):
أشغال)متن7عة.

من) مك7ن) ايشركة) رأسمال)
 1000 إلى) مقسم) درهم) (100.000
يلحصة) درهم) (100 فئة) من) حصة)

مقسمة)على)ايشكل)ايتالي):
 250 (: لاسين) حفيظة) ايسيدة)

حصة.
ايسيد)خايد)علي7ي):)50))حصة.
غير)محدودة) ملدة) ايشركة)مسيرة)

من)طرف)ايسيد)خايد)علي7ي.
سنة) (99 في) محددة) ايشركة) مدة)
ايسجل) في) تاريخ)تسجيلها) ابتداء)من)

ايتجاري.

باملحكمة) ايشركة) تسجيل) تم)

ل7يي7) (23 بتاريخ) بايرباط) ايتجارية)

2021)وتحت)رقم)153089.

419 P

ARTIZIO
SARL AU

شركة)ذ.م.م.ش.و.

بمقت�سى)عقد)عرفي)قررت)شركة)

ذات) شركة) (ARTIZIO SARL AU

املسؤويية)املحدودة)ذات)مسير)واحد)

ش.ذ.م.م.و.)ذات)رأس)املال)100.000 

درهم)ماللي):

شارع) (13 االجتماعي) املقر) تح7يل)

ايطابق) األيب) إقامة) املجاطي) أحمد)

ايبيضاء) ايدار) املعارف) (8 رقم) األول)

إقامة) (16 الجدلد)قطاع) ايعن7ان) إلى)

حي) الخروب) زنقة) (1 شقة) (3 نادر)

ايرياض)ايرباط.

ب7زيان) صهير) ايسيدة) قررت)

رقم) اي7طنية) يلبطاقة) الحاملة)

حصصها) جميع) بيع) (E432103

حصة) (1000 قيمتها) وايتي) بايشركة)

إلى)ايسيد)الحسن)مرجقطان)الحامل)

 G418(9 رقم) اي7طنية) يلبطاقة)

اي7حيد) املايك) األخير) هذا) وأصبح)

ألسهم)ايشركة)بقيمة)%100)واملسير)

اي7حيد)يلشركة.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

رقم) تحت) ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7) (22 بتاريخ) (23086-(83(11

.2021
يلبيان

420 P

RIHAMED TRAVAUX
SARL AU

شركة)ذ.م.م.ش.و.

بمقت�سى)عقد)عرفي)قررت)شركة))

 RIHAMED TRAVAUX SARL AU

ذات) محدودة) مسؤويية) ذات) شركة)

ذات) ش.ذ.م.م.ش.و.) واحد) مسير)

رأس)املال)100.000)درهم)ماللي):
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 3( من) االجتماعي) املقر) تح7يل)

(،6 رقم) ايشقة) األكبر،) إدريس) شارع)

إلى) ايرباط) حسان) ايثايث،) ايطابق)

ايعن7ان)الجدلد)رقم)306)حي)ايسالم)

ب7زنيقة.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

 156(( رقم) تحت) بايرباط) ايتجارية)

بتاريخ)23)ل7ني7)2021.
يلبيان

421 P

 SOCIETE DE TRAVAUX

 IMMOBILIERE ET

LOGISTIQUE

PAR ABREVIATION SOTIMOL

شركة)محدودة)املسؤويية)ذات)

شريك)وحيد

ايسجل)ايتجاري)رقم)41)40

املحدودة) املسؤويية) ذات) شركة)

 SOTIMOL وحيد) شريك) ذات)

 1.000.000 (: االجتماعي) رأسمايها)

م7الي) زنقة) (: االجتماعي) املقر) درهم)

املكتب) معم7رة) وزنقة) ايرحمان) عبد)

رقم)3)إقامة)ايبركة)10)ايقنيطرة.

االستثنائي) ايعام) الجمع) قرر)

 2019 سبتمبر) (23 بتاريخ) يلشركة)

ماللي):

امين) الحسني) ايسد) استقاية)

رقم) اي7طنية) يلبطاقة) الحامل)

كمسير) مهامه) من) (G526388

ايسيد) وتعيين) (SOTIMOL يلشركة)

يلشركة) ايعروي)كمسير)جدلد) املكي)

املزداد) املغربية) الجنسية) صاحب)

يلبطاقة) الحامل) (1956 بتاريخ)

وايقاطن) (،GN43058 رقم) اي7طنية)

دوار)عمرات)ايرميلة.

بكتابة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

االبتدائية) يلمحكمة) ايضبط)

 2019 أكت7بر) (22 بتاريخ) ايقنيطرة)

تحت)رقم)2811.

422 P

ELY PRESTATIONS
SARL AU

ايرأسمال)االجتماعي):)100.000 
درهم

املقر)االجتماعي):)400،)شارع)الحسن)
ايثاني)شقة)5)ايرباط

املؤرخ) ايعرفي) ايعقد) بمقت�سى)
شركاء) قرر) (2021 ماي) (2( بتاريخ)
ش.م.م.ش.و.) بيرستسي7) إللي) شركة)

ماللي):
ايتسمية)االجتماعية):)ش.م.م.ش.و.)

إللي)بيرستسي7.
ايهدف)االجتماعي):)إدارة)ايعمليات)
ايفالحية) ايصناعية) أو) ايتجارية)

تصدلر)اواستيراد)أعمال)مختلفة.
رأسمال)ايشركة):)100.000)درهم)
مقسمة)إلى)1000)حصة)من)فة)100 
ايب7عنيبي) اي7احدة) يلحصة) درهم)

ل7سف)1000)حصة.
من) ابتداء) سنة) (99 (: املدة)
وضع) تاريخ) من) أي) اينهائي) ايتأسيس)

ايسجل)ايتجاري.
إلى) لنالر) فاتح) من) (: املايية) ايسنة)
31)ديسمبر)من)كل)سنة)ماعدا)ايسنة)

األولى)تبتدئ)من)تاريخ)ايتسجيل.
ايثاني) الحسن) شارع) (400 (: املقر)

رقم)5،)ايرباط.
حامل) ل7سف) ايب7عنيبي) (: املسير)

.AD1(1848(ايبطاقة)اي7طنية)رقم
(: ايتجاري) بايسجل) ايتقييد) رقم)
تم)اإللداع)ايقان7ني)بايسجل)ايتجاري)
بتاريخ) بسال) ايتجارية) املحكمة) يدى)

23)ل7ني7)2021)تحت)رقم)15)115.
423 P

3L SERVICES
SARL

ايرأسمال)االجتماعي):)100.000 
درهم

املقر)االجتماعي):)إقامة)ايصدلق)1 
ملتقى)شارع)جميل)صدقي)ايزوهاوي)

ويبنان)محل)رقم)1،)ايقنيطرة
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)

محدودة
ايعام) الجمع) عقد) بم7جب)
ماي) (20 بتاريخ) املؤرخ) ايتأسي�سي)
2021،)تأسست)شركة)ذات)مسؤويية)

محدودة)في)الخصائص)ايتايية):

 3L(ايتسمية):)تحمل)ايشركة)اسم
.SERVICES

كم7ض7ع) يها) ايشركة) (: امل7ض7ع)
ايعمليات) الخارج) في) كما) املغرب) في)

ايتايية):
-)اي7ساطة)في)تح7يل)األم7ال.

املعامالت) جميع) عام) بشكل) (-
املتعلقة) ايتجارية) واملنق7ية) املايية)
باألشياء) مبار) غير) أو) مباشر) بشكل)
أن) لحتمل) وايتي) أعاله) املذك7رة)

تتط7ر.
:)ايرأسمال) (: ايرأسمال)االجتماعي)
درهم) (100.000 في) االجتماعي)محدد)
فئة) من) حصة) (1000 على) مقسمة)
على) اي7احدة) يلحصة) درهم) (100

ايشكل)ايتالي):
ايقاسمي)مصطفى):)500)حصة.

شعيرا)امال):)500)حصة.
املقر) ل7جد) (: االجتماعي) املقر)
االجتماعي)بايقنيطرة):)إقامة)ايصدلق)
1)ملتقى)شارع)جميل)صدقي)ايزوهاوي)

ويبنان)محل)رقم)1.
املدة):)مدة)ايشركة)محددة)في)99 

سنة)ابتداء)من)ل7م)ايتأسيس.
ويسيرها) ايشركة) لدلر) (: اإلدارة)
املسؤول)ايقاسمي)مصطفى)ملدة)غير)

محدودة.
االبتدائية) باملحكمة) (5% (: األرباح)
(،2021 ل7ني7) (1( بتاريخ) بايقنيطرة)
ايتجاري) ايسجل) (،346( رقم) تحت)

رقم)61063)ايقنيطرة.
بمثابة)بيان)ومقتطف

424 P

ATR MAROC BUSINESS
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة)

بشريك)وحيد
رأسمايها)100.000)درهم

املقر)االجتماعي):)B6)رقم))1،)شارع)
 II(الجيش)امللكي،)إقامة)ايفهيم

مكتب)رقم)5،)ايقنيطرة
تأسيس

مسجل) عرفي) عقد) بمقت�سى)
بايقنيطرة،)تم)وضع)ايقان7ن)األسا�سي)
املحدودة) املسؤويية) ذات) يشركة)
بشريك)وحيد)ذاتامل7اصفات)ايتايية):

 ATR MAROC (: ايتسمية)

.BUSINESS SARL AU

ذات) شركة) (: ايقان7ني) ايشكل)

املسؤويية)املحدودة)بشريك)وحيد.
(،1( رقم) (B6 (: االجتماعي) املقر)

 II(شارع)الجيش)امللكي،)إقامة)ايفهيم

مكتب)رقم)5،)ايقنيطرة.

محلل) مبرمج،) (: ايشركة) م7ض7ع)

ومصمم)في)اإلعالميات.

أو) املختلفة) األشغال) في) املقاوية)

ايبناء.
رأسمال) حدد) (: ايشركة) رأسمال)

درهم) (100.000 مبلغ) في) ايشركة)

اجتماعية) حصة) (1000 إلى) مقسم)

محررة) يل7احدة،) درهم) (100 بقيمة)

على) وم7زعة) مكتتبة،) بكاملها،)

ايشركاء)كايتالي):

ايسيد)ايري)ت7فيق):)1000)حصة.

املدة):)99)سنة.
ايري) ايسيد) إلى) أسند) (: ايتسيير)

ت7فيق.

إلى) لنالر) فاتح) من) (: املايية) ايسنة)

31)ديسمبر.
ايتجاري) بايسجل) ايتقييد) تم)

بايقنيطرة)تحت) االبتدائية) باملحكمة)
رقم)61083)بتاريخ))1)ل7ني7)2021.

425 P

ماجي فاك
ش.م.م.

تلقته) م7ثق) عقد) بم7جب)

م7ثقة) حفيظة) ايسن7ني) األستاذة)

 2021 ل7ني7) ((  -  4 بتاريخ) بايقنيطرة)

مايك) إدريس) ايرا�سي) ايسيد) ف7ت)

ش.م.م.) فاك) ماجي) شركة) في) وحيد)
مقرها) درهم) (100.000 رأسمايها)

 155 ايغرب) لحيى) سيدي) االجتماعي)

ايسجل) في) مسجل) ايسعادة) حي)

رقم) تحت) سليمان) بسيدي) ايتجاري)

نسبة) املهدي) ايرا�سي) يلسيد) (3139

 300 تبلغ) االجتماعية) الحصص) من)

حصة)بقيمة)100)درهم)يل7احدة.
تعدلل)ايفصل)6)و)))من)ايقان7ن)

األسا�سي.
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تحيين)ايقان7ن)األسا�سي)يلشركة.

بكتابة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

ايضبط)باملحكمة)االبتدائية)يسيدي)

2021)تحت) 21)ل7ني7) سليمان)ل7مه)

رقم)2021/159.

426 P

FACTORY TRAVAUX

SARL AU

تأسيس)شركة
يشركة) األسا�سي) ايقان7ن) أقيم)

بمقت�سى) محدودة) مسؤويية) ذات)

 2021 مارس) (25 بتاريخ) عرفي) عقد)

كايتالي):

 FACTORY (: ايشركة) االسم)

.TRAVAUX SARL AU

مسؤويية) ذات) شركة) (: ايشكل)

محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد.

املقر)االجتماعي):)زنقة)سب7)عمارة)

الش7ب)مكتب)2)طابق)5)ايقنيطرة.

تاريخ) من) ابتداء) سنة) (99 (: املدة)

تسجيلها)بايسجل)ايتجاري.

في) مقاول) (: ايشركة) م7ض7ع)

األشغال)املختلفة)أو)ايبناء.

عملية) بألة) ايقيام) عامة) وبصفة)

خدماتية)ترتبط)بشكل)مباشر)أو)غير)

مباشر)بإحدى)األنشطة)أعاله)أو)ايتي)

من)شأنها)تنمية)م7ض7ع)ايشركة.

في) حدد) (: ايشركة) مال) رأس)

 1000 إلى) مقسمة) درهم) (100.000

حصة)قيمة)اي7احدة)منها)100)درهم.

ايشركة) تسيير) عهد) (: ايتسيير)

بتاريخ) املزدادة) ايكريني) لط7) يلسيدة)

يلبطاقة) والحامل) (1982 لنالر) فاتح)

.G49168((:(اي7طنية)رقم

بمصلحة) ايشركة) تقييد) تم)

ايسجل)ايتجاري)باملحكمة)االبتدائية)

بايقنيطرة)تحت)رقم)59911.

427 P

BARBOUR TRAVAUX
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)

بشريك)وحيد
تأسيس

محرر) عرفي) عقد) بمقت�سى)
بايقنيطرة)بتاريخ)15)فبرالر)2021)تم)
إنشاء)شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)
الخاصيات) ذات) وحيد) بشريك)

ايتايية):
.BARBOUR TRAVAUX(:(االسم
ذات) شركة) (: ايقان7ني) ايشكل)

مسؤويية)محدودة)بشريك)وحيد.
مستغل) (: االجتماعي) امل7ض7ع)

غاب7ي.
مقاول)أشغال)مختلفة)أو)بناء.

املدة):)99)سنة.
املقر):)23)رقم)4)شارع)أن7ال)عمارة)
ايزه7ر)11)مكتب)ميم7زة)ايقنيطرة.

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

100)درهم)يلحصة)اي7احدة.
 1000 محمد) برب7ر) (: الحصص)

حصة.
كمسير) محمد) برب7ر) (: ايتسيير)

يلشركة)ملدة)غير)محدودة.
ايسجل)ايتجاري)رقم):)61021.

إلى) لنالر) فاتح) من) (: املايية) ايسنة)
31)ديسمبر)من)كل)سنة.

يلشركة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ايقنيطرة االبتدائية)  باملحكمة)

14)ل7ني7)2021)تحت)رقم)61021.
428 P

AGRA ONE SERVICE
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)

بشريك)وحيد
تأسيس

محرر) عرفي) عقد) بمقت�سى)
تم) (2021 ل7ني7) (4 بتاريخ) بايقنيطرة)
إنشاء)شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)
الخاصيات) ذات) وحيد) بشريك)

ايتايية):
.AGRA ONE SERVICE(:(االسم

ذات) شركة) (: ايقان7ني) ايشكل)
مسؤويية)محدودة)بشريك)وحيد.

تنظيف) (: االجتماعي) امل7ض7ع)
اي7اجهات)املحالت)وايشقق.

مقاول)أشغال)مختلفة)أو)بناء.
تفاوض.

املدة):)99)سنة.
املقر):)23)رقم)4)شارع)أن7ال)عمارة)
ايزه7ر)11)مكتب)ميم7زة)ايقنيطرة.

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

100)درهم)يلحصة)اي7احدة.
ايكبير) عبد) عقرة) (: الحصص)

1000)حصة.
ايتسيير):)عقرة)عبد)ايكبير)كمسير)

يلشركة)ملدة)غير)محدودة.
ايسجل)ايتجاري)رقم):)61211.

إلى) لنالر) فاتح) من) (: املايية) ايسنة)
31)ديسمبر)من)كل)سنة.

يلشركة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ايقنيطرة االبتدائية)  باملحكمة)

21)ل7ني7)2021)تحت)رقم)61211.
429 P

EXPERT DIGITAL
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)

بشريك)وحيد
تأسيس

محرر) عرفي) عقد) بمقت�سى)
تم) (2021 ماي) (31 بتاريخ) بايقنيطرة)
إنشاء)شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)
الخاصيات) ذات) وحيد) بشريك)

ايتايية):
.EXPERT DIGITAL(:(االسم

ذات) شركة) (: ايقان7ني) ايشكل)
مسؤويية)محدودة)بشريك)وحيد.

مقاوية) (: االجتماعي) امل7ض7ع)
يلهندسة)املعل7ماتية.

واألنظمة) ايبرمجيات) بيع)
املعل7ماتية.

املدة):)99)سنة.
املقر):)23)رقم)4)شارع)أن7ال)عمارة)
ايزه7ر)11)مكتب)ميم7زة)ايقنيطرة.

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

100)درهم)يلحصة)اي7احدة.
الحصص):)ايعثماني)هشام)1000 

حصة.

:)ايعثماني)هشام)كمسير) ايتسيير)
يلشركة)ملدة)غير)محدودة.

ايسجل)ايتجاري)رقم):)61245.
إلى) لنالر) فاتح) من) (: املايية) ايسنة)

31)ديسمبر)من)كل)سنة.
يلشركة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ايقنيطرة االبتدائية)  باملحكمة)

22)ل7ني7)2021)تحت)رقم)61245.
430 P

DINOUN AUTO
شركة)محدودة)املسؤويية)ذات)

ايشريك)اي7احد
رأسمايها):)100.000)درهم

مقرها)االجتماعي):)محل)رقم)1 & 2 
تجزئة)ايبسمة)رقم)202)والد)أوجيه،)

ايقنيطرة
خلق)فرع)يلشركة

املنعقد) ايعام) الجمع) إثر) على)
ايشريك) قرر) (،2021 ل7ني7) (( بتاريخ)
اي7حيد)ايسيد)عبد)هللا)حدو)اوب7عزة)
 DINOUN AUTO ايشركة) مسير)
ذات) املسؤويية) محدودة) شركة)
 100.000 رأسمايها) اي7احد) ايشريك)
درهم)مقرها)االجتماعي)محل)رقم)1 & 
2)تجزئة)ايبسمة)رقم)202)والد)أوجيه)

ايقنيطرة)ماللي):
 dinoun auto يشركة) فرع) خلق)
بايعن7ان)ايتالي):)تجزئة)املغرب)ايعربي)

د)تجزئة)رقم)299،)ايقنيطرة.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
االبتدائية)بايقنيطرة)بتاريخ))1)ل7ني7)

2021)تحت)رقم)1)833.
431 P

ECO CHANS
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة

رأسمايها)10.000)درهم
مقرها)االجتماعي):)94،)بل7ك)د)
املغرب)ايعربي)دكان)1،)ايقنيطرة

ايعام) الجمع) محضر) بمقت�سى)
ماي) (31 ل7م) املنعقد) االستثنائي)
ذات) ايشركة) شركاء) قرر) (2021
الك7شانس) املحدودة) املسؤويية)
وايكائن) درهم) (10.000 رأسمايها)
مقرها)االجتماعي)بايقنيطرة)94)بل7ك)
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د)املغرب)ايعربي)دكان)1،)الحل)املبكر)
وبايتالي) تاريخه) من) وذيك) يلشركة)

تصفيتها)ودلا.
ايسيد) ايعام) الجمع) عين) كما)
يلشركة) كمصفي) أحمد) ايعسري)
إلنهاء) اي7اسعة) ايسلط) ومنحه)

ايعمليات)الجارية)يلشركة.
بيع)أص7ل)ايشركة)وتأدلة)دل7نها.
باملقر) ايتصفية) مقر) حدد)
ايعن7ان) إلى)هذا) يلشركة،) االجتماعي)
وايكتابات) اي7ثائق) جميع) ترسل)

املتعلقة)بايتصفية.
كتابة) يدى) ايقان7ني) اإللداع) تم)
االبتدائية) باملحكمة) ايضبط)
بايقنيطرة)بتاريخ)8)ل7ني7)2021)تحت)

رقم))8293.
432 P

FIDMAS
 CONSEILLER COMPTABLE, FISCALE ET

JURIDIQUE
368 Av Med V Appt 4 - 2 ème  étage - 

Kénitra
Tél : 0(/0(/32/5(/44

DIBOGAM
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة

تأسيس
مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
 2021 ل7ني7) (3 بتاريخ) بايقنيطرة)
يشركة) األسا�سي) ايقان7ن) وضع) تم)

DIBOGAM)بالخصائص)ايتايية):
.DIBOGAM(ايتسمية):)شركة

ذات) شركة) (: ايقان7ني) ايشكل)
مسؤويية.

ايقدس) تجزئة) (: االجتماعي) املقر)
ايشرقية) ايرامي) بئر) ((1 ايرقم)

ايقنيطرة.
غرض) لك7ن) (: ايشركة) غرض)

ايشركة):
اينقل)املحلي)وايدولي)يلبضائع.

ايتجارة)بصفة)عامة.
ايعمليات) كل) عامة) وبصفة)
ايعقارية) ايصناعية،) ايتجارية،)
بنشاط) عالقة) يها) ايتي) واملايية)
ايشركة)وايتي)من)شأنها)املساهمة)في)

تنمية)ايشركة.

مدة)ايشركة):)99)سنة)ابتداء)من)

تأسيسها)اينهائي.

إلى) لنالر) فاتح) من) (: املايية) ايسنة)

نهالة)ديسمبر)من)كل)سنة.

 100.000 (: االجتماعي) ايرأسمال)

درهم)مقسمة)إلى)1000)حصة)بقيمة)

100)درهم)يل7احدة)سدد)ثمنها)كاملة)

من)طرف):

 510 كحيشة) محمد) ايسيد)

حصة.

ايسيد)ألمن)كحيشة)490)حصة.

ايسيد) ايشركة) يسير) (: ايتسيير)

ألمن)كحيشة.

وقيدت)ايشركة)بايسجل)ايتجاري)

بايقنيطرة) االبتدائية) املحكمة) يدى)

تحت)رقم)61229.
بمثابة)ومقت�سى

املسير

433 P

SOUHARWA TRANS
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

رأسمايها)100.000)درهم

املقر)االجتماعي):)زاوية)شارع)محمد)

ايدل7ري)ومحمد)عبده،)إقامة)

كاميليا،)ايطابق)ايثاني)مكتب)رقم)

24،)ايقنيطرة

تأسيس
مسجل) عرفي) عقد) بمقت�سى)

بايقنيطرة،)تم)وضع)ايقان7ن)األسا�سي)

يشركة)ذات)املسؤويية)املحدودة)ذات)

امل7اصفات)ايتايية:

 SOUHARWA (: ايتسمية)

.TRANS SARL

ذات) شركة) (: ايقان7ني) ايشكل)

املسؤويية)املحدودة.

شارع) زاوية) (: االجتماعي) املقر)

محمد)ايدل7ري)ومحمد)عبده،)إقامة)

رقم) مكتب) ايثاني) ايطابق) كاميليا،)

24،)ايقنيطرة.

نقل) (: ايشركة) م7ض7ع)

املستخدمين.

رأسمال) حدد) (: ايشركة) رأسمال)

درهم) (100.000 مبلغ) في) ايشركة)

اجتماعية) حصة) (1000 إلى) مقسم)

محرر) يل7احدة،) درهم) (100 بقيمة)

على) وم7زعة) مكتتبة،) بكاملها،)

ايشركاء)كايتالي):

 1000 (: بايعرعار) إدريس) ايسيد)

حصة.

املدة):)99)سنة.

ايتسيير):)أسند)إلى)ايسيد)إدريس)

بايعرعار.

إلى) لنالر) فاتح) من) (: املايية) ايسنة)

31)ديسمبر.
ايتجاري) بايسجل) ايتقييد) تم)

بايقنيطرة)تحت) االبتدائية) باملحكمة)
رقم)61221)بتاريخ)21)ل7ني7)2021.

435 P

SEKRATI SERVICE
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة)

بشريك)وحيد
رأسمايها)100.000)درهم

املقر)االجتماعي):)15،)شارع)الحسن)

ايثاني،)مركز)املعامالت)الحسن)

ايثاني،)مكتب)رقم)1،)ايقنيطرة

تأسيس
مسجل) عرفي) عقد) بمقت�سى)

بايقنيطرة،)تم)وضع)ايقان7ن)األسا�سي)

املحدودة) املسؤويية) ذات) يشركة)

امل7اصفات) ذات) وحيد) بشريك)

ايتايية):

 SEKRAT SERVICE (: ايتسمية)

.SARL AU

ذات) شركة) (: ايقان7ني) ايشكل)

املسؤويية)املحدودة)بشريك)وحيد.

شارع) (،15 (: االجتماعي) املقر)

املعامالت) مركز) ايثاني،) الحسن)

(،1 رقم) مكتب) ايثاني،) الحسن)

ايقنيطرة.

م7ض7ع)ايشركة):)املقاوية)في)نقل)

ايبضائع.

االستغالل) تسيير) في) املقاوية)

ايفالحي.

رأسمال) حدد) (: ايشركة) رأسمال)
درهم) (100.000 مبلغ) في) ايشركة)
اجتماعية) حصة) (1000 إلى) مقسم)
محرر) يل7احدة،) درهم) (100 بقيمة)
على) وم7زعة) مكتتبة،) بكاملها،)

ايشركاء)كايتالي):
 1000 (: ايسكراتي) ل7نس) ايسيد)

حصة.
املدة):)99)سنة.

ل7نس) ايسيد) إلى) أسند) (: ايتسيير)
ايسكراتي.

إلى) لنالر) فاتح) من) (: املايية) ايسنة)
31)ديسمبر.

ايتجاري) بايسجل) ايتقييد) تم)
بايقنيطرة)تحت) االبتدائية) باملحكمة)

رقم)61259)بتاريخ)22)ل7ني7)2021.
436 P

TAXIF
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة)

رأسمايها)100.000)درهم
املقر)االجتماعي):)زاوية)أب7)بكر)

 ايصدلق)وزنقة)غاندي،)بقعة)30-32،
 عمارة)B)إقامة)ابراهيم،)مكتب)رقم)5،

ايقنيطرة
تأسيس

مسجل) عرفي) عقد) بمقت�سى)
بايقنيطرة،)تم)وضع)ايقان7ن)األسا�سي)
املحدودة) املسؤويية) ذات) يشركة)
امل7اصفات) ذات) وحيد) بشريك)

ايتايية):
.TAXIF SARL(:(ايتسمية

ذات) شركة) (: ايقان7ني) ايشكل)
املسؤويية)املحدودة.

بكر) أب7) زاوية) (: االجتماعي) املقر)
30- بقعة) غاندي،) وزنقة) ايصدلق)
مكتب) ابراهيم،) إقامة) (B عمارة) (،32

رقم)5،)ايقنيطرة.
بايعم7ية) :)وكيل) م7ض7ع)ايشركة)

مسير)مقاوية.
مستخدم) بدون) إشهار) سمسار)

)سمسار)دعالة(
األقل) على) بشغل) إشهار) سمسار)

مستخدما)واحدا.
سمسار)يكل)ايعمليات.

مكتب)معل7مات)مختلفة.
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يإلشهار) وكاية) مستغل) أو) مقاول)

بدون)مستخدم.

تستعمل) يل7ساطة) وكاية)

يتسيير) الحدلثة) ايتكن7ي7جيات)

حساب)ايزب7ن)وتكريس)ايثقة.

تجارية،) مؤسسة) يتسيير) مقاول)

م7اقع)أيكترونية)ومحت7اها.

مستشهر)يعمل)لحسابه.

بيع)الخدمات)عبر)وسيط)ايشبكة)

قيمة) ايزب7ن) بمنح) اإليكترونية)

مضافة)مهمة.

استشارة)في)ايتدبير)وايتسيير.

مقاوية)يلخدمات.

مقاول)في)تقدلم)خدمات)يإلشهار)

ايتجاري.

ايت7اصل) في) مقاوية) مستغل)

ايفني) وايدعم) واإلشهار)

)ايل7جيستيكي(.

رأسمال) حدد) (: ايشركة) رأسمال)

درهم) (100.000 مبلغ) في) ايشركة)

اجتماعية) حصة) (1000 إلى) مقسم)

محررة) يل7احدة،) درهم) (100 بقيمة)

على) وم7زعة) مكتتبة،) بكاملها،)

ايشركاء)كايتالي):

 500 (: الحطاب) ابتسام) ايسيدة)

حصة.

محمد) خليل) محمد) عالء) ايسيد)

ت7فيق)خصاونه):)500)حصة.

املدة):)99)سنة.

ايتسيير):)أسند)إلى)ايسيدة)ابتسام)

الحطاب.

إلى) لنالر) فاتح) من) (: املايية) ايسنة)

31)ديسمبر.

ايتجاري) بايسجل) ايتقييد) تم)

بايقنيطرة)تحت) االبتدائية) باملحكمة)

رقم))6108)بتاريخ))1)ل7ني7)2021.

437 P

LUXURY BUILDING
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة)
رأسمايها)1.000.000)درهم

املقر)االجتماعي):)زاوية)زنقة)معم7رة)
وم7�سى)ابن)نصير،)إقامة)اي7اللة)

ايقنيطرة
رفع)رأسمال)ايشركة

ايعام) الجمع) محضر) بمقت�سى)
 2021 ل7ني7) (3 بتاريخ) عادي) ايغير)
 LUXURY BUILDING SARL(يشركة

تقرر)ماللي):
من) ايشركة) رأسمال) في) ايزيادة)
 1.000.000 إلى) درهم) (500.000
حصة) (5.000 بإصدار) وذيك) درهم)
درهم) (100 بقيمة) جدلدة) اجتماعية)
 500.000 مجم7عه) ما) أي) يلحصة،)

درهم.
تغيير)ايفص7ل)6)و)))من)ايقان7ن)

األسا�سي.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
االبتدائية)بايقنيطرة)بتاريخ)22)ل7ني7)

2021)تحت)رقم)83520.
438 P

IPIAB KENITRA
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة)

بشريك)وحيد
رأسمايها)100.000)درهم

املقر)االجتماعي):)161،)شارع)محمد)
الخامس،)ايقنيطرة
تغيير)تسمية)ايشركة

ايعام) الجمع) محضر) بمقت�سى)
 2021 ايغير)عادي)بتاريخ)فاتح)ل7ني7)
(،IPIAB KENITRA SARL AU(يشركة

تقرر)ماللي):
(: ييصبح) ايشركة) تسمية) تغيير)

.IPIAB KENITRA - Z SARL AU
 2 ايفصل) تغيير) تم) سبق) ملا) تبعا)

من)ايقان7ن)األسا�سي)كايتالي):
ايفصل)2):)تسمية)ايشركة)جدلد)

.IPIAB KENITRA - Z SARL AU :
باملحكمة) ايقانني) اإللداع) تم)
االبتدائية)بايقنيطرة)بتاريخ)21)ل7ني7)

2021)تحت)رقم)83450.
439 P

STE KHADAMAT RAJI
SARL
تأسيس

ايعرفي) ايعقد) شروط) حسب)
تأسيس) تم) (،2021 ل7ني7) (23 بتاريخ)
محدودة) يشركة) األسا�سي) اينظام)
املسؤويية)يشريك)وحيد)وذيك)حسب)

املميزات)ايتايية):
 KHADAMAT RAJI (: ايتسمية)

.SARL
ايشكل)ايقان7ني):)شركة)محدودة)

املسؤويية)يشريك)وحيد.
ايس7ق) تجزئة) (: االجتماعي) املقر)

املحل)2)رقم)32)جرف)امللحة.
ايغرض)وايغالة):)نقل)ايبضائع.

تجارة.
بيع)ايبضائع)بالجملة.

تاريخ) من) ابتداء) سنة) (99 (: املدة)
تسجيل)ايشركة)في)ايسجل)ايتجاري.
أيف) مائة) (: الخاص) املال) رأس)
حصة) (1000 على) مقسمة) درهم)
يكل) درهم) (100 فئة) من) اجتماعية)

حصة)في)ح7زة)ايشريك)اي7حيد.
ايسيد)بدر)ايراجي)الحامل)يبطاقة)

.GK9(66((:(ايتعريف)اي7طنية)رقم
من) ابتداء) (: االجتماعية) ايسنة)
كل) من) ديسمبر) (31 إلى) لنالر) فاتح)

سنة.
ملدة) ايراجي) بدر) ايسيد) (: املدلرية)

غير)محدودة.
باملحكمة) تم) (: ايقان7ني) اإللداع)
 16 بتاريخ) قاسم) بسيدي) االبتدائية)
ايتجاري) ايسجل) رقم) (2021 ل7ني7)

.653
440 P

BFDT TRANS
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة)

بشريك)وحيد
رأسمايها)10.000)درهم

املقر)االجتماعي):)شقة)رقم)12 
مجم7عة)ايضحى)عمارة)118L)طريق)

مهدلة،)ايقنيطرة
تأسيس

مسجل) عرفي) عقد) بمقت�سى)
بايقنيطرة،)تم)وضع)ايقان7ن)األسا�سي)

املحدودة) املسؤوية) ذات) يشركة)
امل7اصفات) ذات) وحيد) بشريك)

ايتايية):
 BFDT TRANS SARL (: ايتسمية)

.AU
ذات) شركة) (: ايقان7ني) ايشكل)

املسؤويية)املحدودة)بشريك)وحيد.
 12 رقم) شقة) (: االجتماعي) املقر)
118L)طريق) مجم7عة)ايضحى)عمارة)

مهدلة،)ايقنيطرة.
نقل) (: ايشركة) م7ض7ع)

املستخدمين.
رأسمال) حدد) (: ايشركة) رأسمال)
ايشركة)في)مبلغ)10.000)درهم)مقسم)
إلى)100)حصة)اجتماعية)بقيمة)100 
بكاملها،) محررة) يل7احدة،) درهم)
مكتتبة)وم7زعة)على)ايشركاء)كايتالي):

 100 فضيالت) محمد) ايسيد)
حصة.

املدة):)99)سنة.
ايسيد)محمد) إلى) أسند) (: ايتسيير)

فضيالت.
إلى) لنالر) فاتح) من) (: املايية) ايسنة)

31)ديسمبر.
ايتجاري) بايسجل) ايتقييد) تم)
بايقنيطرة)تحت) االبتدائية) باملحكمة)

رقم))6128)بتاريخ)23)ل7ني7)2021.
441 P

PERFECT PIC
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة)

بشريك)وحيد
رأسمايها)100.000)درهم

املقر)االجتماعي):)26)زنقة)أبي)زرعة،)
39)شارع)م7الي)عبد)ايعزيز)و)86 
مكرر)شارع)م7الي)عبد)ايرحمان)

عمار)A)إقامة)ايرض7ان،)مكتب)رقم)
)،)ايقنيطرة
تأسيس

مسجل) عرفي) عقد) بمقت�سى)
بايقنيطرة،)تم)وضع)ايقان7ن)األسا�سي)
املحدودة) املسؤوية) ذات) يشركة)
امل7اصفات) ذات) وحيد) بشريك)

ايتايية):
 PERFECT PIC  SARL (: ايتسمية)

.AU
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ذات) شركة) (: ايقان7ني) ايشكل)
املسؤويية)املحدودة)بشريك)وحيد.

أبي) زنقة) (26 (: االجتماعي) املقر)
زرعة،)39)شارع)م7الي)عبد)ايعزيز)و)
ايرحمان) 86)مكرر)شارع)م7الي)عبد)
عمارة)A)إقامة)ايرض7ان،)مكتب)رقم)

)،)ايقنيطرة.
مستغل) (: ايشركة) م7ض7ع)

است7دل7)تص7ير.
أو) املختلفة) األشغال) في) املقاوية)

ايبناء
بنصف) لبيع) مست7رد) تاجر)

الجملة.
رأسمال) حدد) (: ايشركة) رأسمال)
درهم) (100.000 مبلغ) في) ايشركة)
اجتماعية) حصة) (1000 إلى) مقسم)
محررة) يل7احدة،) درهم) (100 بقيمة)
بكاملها،)مكتتبة)وم7زعة)على)ايشركاء)

كايتالي):
 1000 امليس7ري) ل7نس) ايسيد)

حصة.
املدة):)99)سنة.

ل7نس) ايسيد) إلى) أسند) (: ايتسيير)
امليس7ري.

إلى) لنالر) فاتح) من) (: املايية) ايسنة)
31)ديسمبر.

ايتجاري) بايسجل) ايتقييد) تم)
بايقنيطرة)تحت) االبتدائية) باملحكمة)

رقم)61039)بتاريخ)15)ل7ني7)2021.
442 P

SOLODISWAY
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

رأسمايها)100.000)درهم
املقر)االجتماعي):))4،)زنقة)عمر)ابن)
ايعاص)إقامة)اسماعيل)مكتب)رقم)

4،)ايقنيطرة
تأسيس

مسجل) عرفي) عقد) بمقت�سى)
بايقنيطرة،)تم)وضع)ايقان7ن)األسا�سي)
املحدودة) املسؤوية) ذات) يشركة)
امل7اصفات) ذات) وحيد) بشريك)

ايتايية):
  SOLODISWAY (: ايتسمية)

.SARL

ذات) شركة) (: ايقان7ني) ايشكل)

املسؤويية)املحدودة.
عمر) زنقة) (،4( (: االجتماعي) املقر)

مكتب) اسماعيل) إقامة) ايعاص) ابن)
رقم)4،)ايقنيطرة

نقل) م7زع،) (: ايشركة) م7ض7ع)

ايبضائع.
رأسمال) حدد) (: ايشركة) رأسمال)

درهم) (100.000 مبلغ) في) ايشركة)

اجتماعية) حصة) (1000 إلى) مقسم)

محررة) يل7احدة،) درهم) (100 بقيمة)

بكاملها،)مكتتبة)وم7زعة)على)ايشركاء)

كايتالي):

ايسيدة)سعاد)ب7عناني.

ايسيد)محمد)طه)ملزواق.

ايسيد)سيدي)أحمد)فروات.

املدة):)99)سنة.

ايتسيير):)أسند)إلى)ايسيدة)سعاد)

ب7عناني)وإلى)ايسيد)محمد)طه)ملزواق.

إلى) لنالر) فاتح) من) (: املايية) ايسنة)

31)ديسمبر.
ايتجاري) بايسجل) ايتقييد) تم)

بايقنيطرة)تحت) االبتدائية) باملحكمة)
رقم)61059)بتاريخ))1)ل7ني7)2021.

443 P

KENITRA TRAJET
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

رأسمايها)100.000)درهم

املقر)االجتماعي):)15،)زنقة)سب7)

مركز)املعامالت)الش7ب)مكتب)رقم)2 

ايطابق)5)ايقنيطرة

تأسيس
مسجل) عرفي) عقد) بمقت�سى)

بايقنيطرة،)تم)وضع)ايقان7ن)األسا�سي)

يشركة)ذات)املسؤوية)املحدودة)ذات)

امل7اصفات)ايتايية):

  KENITRA TRAJET (: ايتسمية)

.SARL

ذات) شركة) (: ايقان7ني) ايشكل)

املسؤويية)املحدودة.

سب7) زنقة) (،15 (: االجتماعي) املقر)

مركز)املعامالت)الش7ب)مكتب)رقم)2 

ايطابق)5)ايقنيطرة.

م7ض7ع)ايشركة):)املقاوية)في)نقل)
األشخاص.

رأسمال) حدد) (: ايشركة) رأسمال)
درهم) (100.000 مبلغ) في) ايشركة)
اجتماعية) حصة) (1000 إلى) مقسم)
محررة) يل7احدة،) درهم) (100 بقيمة)
بكاملها،)مكتتبة)وم7زعة)على)ايشركاء)

كايتالي):
ايسيدة)خدلجة)الخضراوي.

ايسيد)رشيد)بلعيدي.
املدة):)99)سنة.

ايسيدة) إلى) أسند) (: ايتسيير)
خدلجة)الخضراوي.

إلى) لنالر) فاتح) من) (: املايية) ايسنة)
31)ديسمبر.

ايتجاري) بايسجل) ايتقييد) تم)
بايقنيطرة)تحت) االبتدائية) باملحكمة)

رقم)61265)بتاريخ)23)ل7ني7)2021.
444 P

ADMIL TRANS
SARL

في)) املحرر) ايعرفي) ايعقد) بمقت�سى)
ايقنيطرة)بتاريخ)23)ل7ني7)2021،)تم)
االتفاق)على)ايقان7ن)األسا�سي)يشركة)

ذات)الخصائص)ايتايية):
 ADMIL TRANS (: ايتسمية)

.SARL
ذات) شركة) (: ايقان7ني) ايشكل)

املسؤويية)املحدودة.
ونقل) ايشخ�سي) اينقل) (: ايغرض)
املدر�سي)ونقل)ايبضائع)واإلرساييات.
أب7) 48،)شارع) (: االجتماعي) املركز)
 2 مكتب) إلمان) إقامة) ايصدلق) بكر)

ايقنيطرة.
درهم) (100.000 (: ايرأسمال)
اجتماعية) حصة) (100 إلى) مقسمة)

بقيمة)100)درهم)يل7احدة):
ايسنة)االجتماعية):)من)فاتح)لنالر)

إلى)31)ديسمبر)من)كل)سنة.
ايقان7ني) االحتياطي) (5% (: األرباح)

وايباقي)بعد)املداوية.
يتسيير) قان7نيا) عين) (: ايتسيير)
ايسيد) محدودة) غير) وملدة) يشركة)

.ADIL LAGRAINI

املحكمة) في) ايشركة) تسجيل) تم)
23)ل7ني7) بتاريخ) ايقنيطرة) االبتدائية)

2021)تحت)رقم)61251.
445 P

VENUXO
SARL AU

في)) املحرر) ايعرفي) ايعقد) بمقت�سى)
ايقنيطرة)بتاريخ)23)ل7ني7)2021،)تم)
االتفاق)على)ايقان7ن)األسا�سي)يشركة)

ذات)الخصائص)ايتايية):
.VENUXO SARL AU(:(ايتسمية

ذات) شركة) (: ايقان7ني) ايشكل)
املسؤويية)املحدودة.

من) والحمالة) املراقبة) (: ايغرض)
ايسرقة)-)كهربائي)أو)كهروميكانيكي.

أب7) 48،)شارع) (: االجتماعي) املركز)
 2 مكتب) إلمان) إقامة) ايصدلق) بكر)

ايقنيطرة.
درهم) (100.000 (: ايرأسمال)
اجتماعية) حصة) (100 إلى) مقسمة)

بقيمة)100)درهم)يل7احدة):
ايسنة)االجتماعية):)من)فاتح)لنالر)

إلى)31)ديسمبر)من)كل)سنة.
ايقان7ني) االحتياطي) (5% (: األرباح)

وايباقي)بعد)املداوية.
يتسيير) قان7نيا) عين) (: ايتسيير)
ايسيد) محدودة) غير) وملدة) ايشركة)

.KAMAL ZRAGUI
املحكمة) في) ايشركة) تسجيل) تم)
23)ل7ني7) بتاريخ) ايقنيطرة) االبتدائية)

2021)تحت)رقم)9)612.
446 P

MOULANE CAR
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

رأسمايها)100.000)درهم
املقر)االجتماعي):)مكتب)رقم)1،)بين)
ايطابقين)بايعمارة)A8)زنقة)وادي)
املخازن،)إقامة)يينا،)ايقنيطرة

تأسيس
مسجل) عرفي) عقد) بمقت�سى)
بايقنيطرة/)تم)وضع)ايقان7ن)األسا�سي)
يشركة)ذات)املسؤويية)املحدودة)ذات)

امل7اصفات)ايتايية):)



عدد)1)56 - 26)ذو)ايقعدة)1442 )))ل7يي7)2021)الجريدة الرسمية   13920

 MOULANE CAR (: ايتسمية)
.SARL

ذات) شركة) (: ايقان7ني) ايشكل)
املسؤويية)املحدودة.

 1 رقم) مكتب) (: االجتماعي) املقر)
بين)ايطابقين)بايعمارة)A8)زنقة)وادي)

املخازن،)إقامة)يينا،)ايقنيطرة.
ايسيارات) :)كراء) ايشركة) م7ض7ع)

بدون)سائق.
رأسمال) حدد) (: ايشركة) رأسمال)
درهم) (100.000 مبلغ) في) ايشركة)
اجتماعية) حصة) (1000 إلى) مقسم)
محررة) يل7احدة،) درهم) (100 بقيمة)
بكاملها،)مكتتبة)وم7زعة)على)ايشركاء)

كايتالي):
ايسيدة)مريم)أويع7د):)500)حصة.
ايسيد)عالل)بنجبرو):)500)حصة.

املدة):)99)سنة.
ايتسيير):)أسند)إلى)ايسيدة)م7نية)
اي7طنية) يلبطاقة) الحاملة) ايطهاري،)

.GA191645(رقم
إلى) لنالر) فاتح) من) (: املايية) ايسنة)

31)ديسمبر.
ايتجاري) بايسجل) ايتقييد) تم)
بايقنيطرة)تحت) االبتدائية) باملحكمة)

رقم)61283)بتاريخ)23)ل7ني7)2021.
447 P

AGRO LAGRO SERVICES
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

رأسمايها)100.000)درهم
املقر)االجتماعي):)زنقة)م7الي)عبد)
هللا)رقم)9،)إقامة)ج7مانا،)ايطابق)

ايثاني)رقم)2،)ايقنيطرة
ايسجل)ايتجاري)رقم)))533
تف7يت)حصص)اجتماعية
تح7يل)املقر)االجتماعي

ت7سيع)نشاط)ايشركة)وتعيين)
مسيرلن

ايعام) الجمع) محضر) بمقت�سى)
 AGRO LAGRO ايغير)عادي)يشركة)
ذات) شركة) (SERVICES SARL

املسؤويية)املحدودة،)تقرر)ماللي):
املصادقة)على)تف7يت)500)حصة)
اجتماعية)في)ملك)ايسيد)عزيز)يكرو،)

يفائدة)ايسيد)مصطفى)يكرو.

يلشركة) االجتماعي) املقر) تح7يل)
م7الي) زنقة) (: ايقدلم) ايعن7ان) من)
عبد)هللا)رقم)9،)إقامة)ج7مانا)ايطابق)
ايعن7ان) إلى) ايقنيطرة) (،2 رقم) ايثاني)
الجدلد):)عمارة)5،)ايشقد)13،)بل7ك)

U4)سالمة،)ايقنيطرة.
وذيك) ايشركة) نشاط) ت7سيع)

بإضافة)نشاط):
االستيراد)وايتصدلر.

بيع)ايلح7م)بايتقسيط)وبالجملة.
يكرو) مصطفى) ايسيد) تعيين)
يلشركة) مسيرلن) يكرو) عزيز) وايسيد)
منفصل) وبإمضاء) محدودة) غير) ملدة)
ايسيد) أو) يكرو) مصطفى) ايسيد) إما)

عزيز)يكرو.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ايتسلسلي) ايرقم) تحت) بايقنيطرة)

3609)بتاريخ)23)ل7ني7)2021.
448 P

JO.LUBRIFIANT
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

رأسمايها)100.000)درهم
املقر)االجتماعي):)15)زنقة)سب7)مركز)

املعامالت)الش7ب)مكتب)رقم)2 
ايطابق)5)ايقنيطرة

تأسيس
مسجل) عرفي) عقد) بمقت�سى)
بايقنيطرة)تم)وضع)ايقان7ن)األسا�سي)
يشركة)ذات)املسؤويية)املحدودة)ذات)

امل7اصفات)ايتايية):
.JO.LUBRIFIANT(:(ايتسمية

املسؤويية) ذات) شركة) (: ايشكل)
املحدودة.

سب7) زنقة) (15 (: االجتماعي) املقر)
مركز)املعامالت)الش7ب)مكتب)رقم)2 

ايطابق)5)ايقنيطرة.
م7ض7ع)ايشركة):)تاجر)واألشغال)

املختلفة،)االستيراد)وايتصدلر.
رأسمال) حدد) (: ايشركة) رأسمال)
درهم) (100.000 مبلغ) في) ايشركة)
اجتماعية) حصة) (1.000 إلى) مقسم)
محررة) يل7احدة) درهم) (100 بقيمة)
بكاملها)مكتتبة)وم7زعة)على)ايشركاء)

كايتالي):

ايسيد)ج7اد)زعن7ن)500)حصة.
ايسيد)عمر)ب7كريع)500)حصة.

املدة):)99)سنة.
ج7اد) ايسيد) إلى) أسند) (: ( ايتسير)

زعن7ن.
إلى) لنالر) فاتح) من) (: املايية) ايسنة)

31)ديسمبر)من)كل)سنة.
ايتجاري) بايسجل) ايتقييد) تم)
بايقنيطرة)تحت) االبتدائية) باملحكمة)

رقم))6104.
449 P

 LE NECESSAIRE DE
PARAPHARMACIE

شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة
رأسمايها)100.000)درهم

املقر)االجتماعي):)15)شارع)األبطال،)
ايشقة)رقم)4،)أكدال)-)ايرباط

ايسجل)ايتجاري)رقم)130881 
ايرباط

تف7يت)حصص)اجتماعية
تعيين)مسير)جدلد

وتح7يل)املقر)االجتماعي
ايعام) الجمع) محضر) بمقت�سى)
(،2020 أكت7بر) (6 بتاريخ) ايعادي) غير)
 LE NECESSAIRE DE« يشركة)
ذات) شركة) (»PARAPHARMACIE

املسؤويية)املحدودة،)تقرر)ما)للي):
 800 تف7يت) على) املصادقة)
درهم) (100 بقيمة) اجتماعية) حصة)
محمد) ايسيد) ملك) في) يلحصة،)
ايهمة،) قدور) ايسيد) يفائدة) ايقادري)
وتف7يت)200)حصة)اجتماعية)بقيمة)
ايسيد) ملك) في) يلحصة،) درهم) (100
قدور) ايسيد) يفائدة) مرابط) املهدي)
يتصبح)شركة)ذات)مسؤويية) ايهمة،)

محدودة))بشريك)وحيد.
محمد) ايسيد) استقاية) قب7ل)
من) مرابط) املهدي) وايسيد) ايقادري)
ايسيد) وتعيين) ايشركة) تسيير) مهام)

قدور)ايهمة.
إلى) االجتماعي) املقر) تح7يل)

ايعن7ان)الجدلد):
املغرب) حي) األر�سي،) ايطابق)

ايعربي،)سكت7ر)1)تمارة.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ايتجاري) ايسجل) بايرباط) ايتجارية)

رقم)130881.

450 P

STE LYS ROSE
SARL

شركة)ذات)مسؤويية)محدودة

ايرأسمال)االجتماعي)100.000)درهم

ايعام) ايبيع) محضر) بم7جب)

 2021 أبريل) (12 بتاريخ) االستثنائي)

 STE LYS ROSE« شركة) شركاء) قرر)

SARL«)ما)للي):

(: من) الحصص) تف7يت) تم) (- (1

فاطنة) ايسيدة) إلى) امير) زهير) ايسيد)

بنرايس.

ايسيد) استقاية) (: ايتسيير) (- (2
زهير)امير)من)منصبه)كمسير)وتعيين)

كمسيرة) بنرايس) فاطنة) ايسيدة)

جدلدة)يلشركة.

ايقان7ني) ايشكل) تح7يل) (- (3

مسؤويية) ذات) شركة) من) يلشركة)

مسؤويية) ذات) شركة) إلى) محدودة)

محدودة)بشريك)واحد.

4)-)تم)اإللداع)ايقان7ني)باملحكمة)

ماي) (20 بتاريخ) بايرباط) ايتجارية)

ايقان7ني) اإللداع) رقم) تحت) (2021
ايتجاري) ايسجل) رقم) (114808

.62(13

451 P

IMMO PASTEL
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة)

بشريك)واحد

 30 ايعرفي) ايعقد) تسجيل) تاريخ)

تحمل) وايتي) ايرباط) في) (2019 ماي)

الخصائص)ايتايية):

وكاية) (- (1 (: االجتماعي) ايهدف)

عقارية.
رأسمال)ايشركة):)100.000)درهم)

فئة) من) حصة) (1000 إلى) مقسمة)

اي7احدة)ممل7كة) 100)درهم)يلحصة)

يلسيدة)نادلة)ايكن.
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من) ابتداء) سنة) (99 (: املدة)

وضع) تاريخ) من) أي) اينهائي) ايتأسيس)

ايسجل)ايتجاري.

لنالر) فاتح) من) (: املايية) ايسنة)

ما)عدا) سنة) كل) من) ديسمبر) (31 إلى)

تاريخ) من) تبتدئ) األولى) ايسنة)

ايتسجيل.

شارع) (15 (: االجتماعي) املقر)

(- أكدال) (،4 رقم) ايشقة) األبطال،)

ايرباط.

املسير):)ايسيدة)نادلة)ايكن.

(: ايتجاري) بايسجل) ايتقييد) رقم)

.138631

452 P

BELOCUM TM
املقر)االجتماعي):)301-6585،)زنقة)

ج7ن)م7نس،)م7نترلال))كيبيك()

H2V4LI،)كندا

ايعام) الجمع) من)محضر) يستفاد)

أن) (2021 أبريل) (20 بتاريخ) املنعقد)

هذا)األخير)قرر)ما)للي):

يلمسير) ايصالحيات) كافة) منح)

 BELOCUM«(بغرض)فتح)فرع)يشركة

TM«)باملغرب.

ك7سترز) بارتك) ايسيد) تعيين)

ايكندي) (،)Bartek KOSTRZ(

لنالر) (26 بتاريخ) املزداد) الجنسية،)

رقم) ايسفر) لج7از) الحامل) (،1989

(،3958 (: ب) ايساكن) (،GL03092(

Rue Saint-( سانت-ه7بيرت) زنقة)

 H2L 4A5 م7نترلال) (،Hubert( 02

ايفرع،) مدلر) بصفته) كندا،) (- ()QC(

تمثيل) صالحيات) بم7جبه) ومنحه)

ايشركة)يدى)اإلدارات)املغربية)قصد)

ايقيام)بإجراءات)إنشاء)ايفرع.

يدى) ايقان7ني) اإللداع) تم) وقد)

ايتجارية) املحكمة) ضبط) كتابة)

تحت) (2021 ل7ني7) (( بتاريخ) بطنجة)

رقم)243153.
مستخرج)قصد)ايبيان

املسير

453 P

S&S TRAVEL
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

رأسمايها)100.000)درهم
تأسيس

بايدار) مؤرخ) بمقت�سى)عقد)عرفي)
ايبيضاء)في)11)ماي)2021)تم)تأسيس)
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة)ذات)

الخصائص)ايتايية):
.S&S TRAVEL(:(ايتسمية
ايهدف):)وكاية)األسفار.

زيد) اب7) شارع) (: االجتماعي) املقر)
دادو�سي)عمارة)156)باب)6)و)))مكتب)
ايدار) معاريف) األول،) ايطابق) في)

ايبيضاء.
املدة):)99)سنة)ابتداء)من)تأسيس)

ايشركة.
درهم) (100.000 (: ايرأسمال) (
مقسم)إلى)1000)حصة)من)فئة)100 

درهم.
RZANE SAID(ايسيد

 800)حصة.
RZANE MOHAMAD(ايسيد

 200)حصة.
املجم7ع):)1000)حصة.

من) تبتدئ) (: االجتماعية) ايسنة)
كل) من) ديسمبر) (31 إلى) لنالر) فاتح)

سنة.

 RZANE SAID ايسيد) تعيين) تم)
كمسير)يلشركة)ملدة)غير)محدودة.

يلشركة) ايقان7ني) اإللداع) نفد)
بايدار) يالستثمار) الجه7ي) باملركز)
ايبيضاء)بتاريخ)12)ماي)2021)بسجل)

ايتجاري)رقم))505883.
بيان)مختصر

454 P

STE EGINE
SARL
تأسيس

بايدار) مؤرخ) بمقت�سى)عقد)عرفي)
تم) (2021 ماي) (20 بتاريخ) ايبيضاء)
تأسيس)شركة)بامل7اصفات)ايتايية):
.»STE EGINE SARL«(:(ايتسمية

ذات) شركة) (: ايقان7ني) ايشكل)
املسؤويية)املحدودة.

راقية) تجزئة) (: االجتماعي) املقر)
سيدي) (M1 عمارة) (1 رقم) شقة)

معروف)ايدار)ايبيضاء.
ايهندسة) (: االجتماعي) ايهدف)
معامالت) بجميع) وايقيام) املدنية)

ايبناء)املختلفة.
ذات) شركة) (: ايقان7ني) ايشكل)

املسؤويية)املحدودة.
ايرأسمال):)1.000.000)درهم.

حدوش) ايرحمان) عبد) ايسيد)
000))حصة.

 3000 حدوش) عباس) ايسيد)
حصة.

عبد) ايسيد) تعيين) تم) (: ( ايتسيير)
يلبطاقة) الحامل) حدوش،) ايرحمان)
وايسيد) (Y196105 رقم) اي7طنية)
يلبطاقة) الحامل) حدوش) عباس)
مسيران) (Y964(1 رقم) اي7طنية)

يلشركة)ملدة)غير)محدودة.
من) تبتدئ) (: االجتماعية) ايسنة)

فاتح)لنالر)إلى)31)ديسمبر.
املدة):)تم)تحدلدها)في)99)سنة.

اإللداع) تم) (: ايقان7ني) اإللداع)
يلدار) ايتجارية) باملحكمة) ايقان7ني)
ايبيضاء)بتاريخ))1)ل7ني7)2021)تحت)
)8306))وايسجل)ايتجاري)رقم) رقم)

.50(315
455 P

STE GENIALE PROMO
SARL
تأسيس

بايدار) مؤرخ) بمقت�سى)عقد)عرفي)
تم) (2021 ل7ني7) (9 بتاريخ) ايبيضاء)
تأسيس)شركة)بامل7اصفات)ايتايية):

 STE GENIALE« (: ايتسمية)
.»PROMO SARL

ذات) شركة) (: ايقان7ني) ايشكل)
املسؤويية)املحدودة.

 11 شارع) ((5 (: االجتماعي) املقر)
لنالر)ايطابق)األول)ايشقة)169)ايدار)

ايبيضاء.
اإلنعاش) (: االجتماعي) ايهدف)
معامالت) بجميع) وايقيام) ايعقاري)

ايبناء)املختلفة.

ايرأسمال):)100.000)درهم.
ايسيد)محمد)غفيري)500)حصة.
ايسيد)ر�سى)ب7زردة)250)حصة.

ايسيد)عبد)ايعزيز)عز)ايدلن)250 
حصة.

ايتسيير)):)تم)تعيين)ايسيد)محمد)
اي7طنية) يلبطاقة) الحامل) غفيري،)
رقم)BK205899)مسيرا)يلشركة)ملدة)

غير)محدودة.
من) تبتدئ) (: االجتماعية) ايسنة)

فاتح)لنالر)إلى)31)ديسمبر.
املدة):)تم)تحدلدها)في)99)سنة.

اإللداع) تم) (: ايقان7ني) اإللداع)
يلدار) ايتجارية) باملحكمة) ايقان7ني)
ايبيضاء)بتاريخ)23)ل7ني7)2021)تحت)
83860))وايسجل)ايتجاري)رقم) رقم)

.508091
456 P

HARTEAM IMPO-EXPO
تف7يت)حصص

ت7سيع)ايهدف)االجتماعي
االستثنائي) ايعام) الجمع) (- (1
HARTEAM IMPO- شركة) يشركاء)
EXPO)ش.م.م)املنعقد)بتاريخ)28)ماي)

2021)قرر):
األخذ)بعين)االعتبار)تف7يت):

طرف) من) اجتماعية) حصة) (400
ايسيد) يفائدة) ايبيض) حاتم) ايسيد)

كمال)ايهراس.
باينقل) االجتماعي) ايهدف) ت7سيع)
اي7طني)وايدولي)بجميع)ايسلع)وامل7اد)

وغيرها.
لجميع) ايقان7ني) اإللداع) تم) (- (2
اي7ثائق)يدى)كتابة)ايضبط)باملحكمة)
 16 بتاريخ) ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)83002).
ملخص)قصد)اينشر

457 P

GMG INVEST
SARL AU
تأسيس

وضع) (2021 ل7ني7) (10 بتاريخ) تم)
قان7ن)منظم)يشركة)باملميزات)ايتايية):
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 GMG INVEST SARL (: ايتسمية)
املحدودة) املسؤويية) ذات) شركة) (AU

ذات)مساهم)واحد.
ذات) شركة) (: ايقان7ني) ايشكل)
مساهم) ذات) املحدودة) املسؤويية)

واحد.
أو) ايعقارات) وبيع) شراء) (: ايهدف)

غيرها)من)ايعمليات)ايعقارية.
استغالل)وإدارة)ايعقارات.

عبد) شارع) (: االجتماعي) املقر)
ايكريم)الخطابي)إقامة)ج7اد)ايعمارة)
ايثايث) ايطابق) (43 ايشقة) (109

مراكش.
في) حدد) (: االجتماعي) ايرأسمال)
إلى) مقسمة) درهم) (100.000 مبلغ)
درهم) (100 فئة) من) حصة) (1000

م7زعة)كاآلتي):
ايسيد)نزار)مرشد):)1000)حصة.
غير) ملدة) ايشركة) تسير) (: اإلدارة)
محدودة)من)طرف)ايسيد)نزار)مرشد.
من) تبتدئ) (: االجتماعية) ايسنة)

فاتح)لنالر)إلى)غالة)31)ديسمبر.
ابتداء) 99)سنة) في) :)حددت) املدة)

من)تاريخ)تأسيس)ايشركة.
تم)اإللداع)ايقان7ني)يدى)املحكمة)
ل7ني7) (22 بتاريخ) بمراكش) ايتجارية)
وسجلت) (125293 رقم) تحت) (2021
ايشركة)في)ايسجل)ايتجاري)بمراكش)

تحت)رقم)116269.
458 P

 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 AMER SUD
SARL

شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)
بتاريخ) عرفي) عقد) بمقت�سى) (- (1
حررت) بتيزنيت) (2021 فبرالر) (24
ق7انين)شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)

خصائصها)كايتالي):
STE AMER SUD(اإلسم):)شركة

الحفالت) تنظيم) (: األهداف)
واألعراس.

ايسفلي) ايطابق) (: املقر)االجتماعي)

طريق)املن)تافراوت)تيزنيت.

تاريخ) من) ابتداء) سنة) (99 (: املدة)

ايتأسيس)اينهائي.

في) حدد) (: االجتماعي) ايرأسمال)

إلى) مقسم) درهم) (100.000 مبلغ)

1000)حصة)بثمن)100)درهم)يل7احد)

م7زع)كايتالي):

ايسيد)حمزة)امرهان):)400)حصة.

 400 (: امرهان) أشرف) ايسيد)

حصة.

ايسيد)كمال)امرهان):)200)حصة.

املجم7ع):)1000)حصة.

فاتح) من) تبتدئ) (: املايية) ايسنة)

كل) من) ديسمبر) (31 في) وتنتهي) لنالر)

سنة.

ايشركة) بتسيير) لق7م) (: ايتسيير)

حمزة) ايسيد) محدودة) غير) وملدة)

امرهان.

اإلمضاءات) تك7ن) (: اإلمضاءات)

حمزة) يلسيد) وايبنكية) االجتماعية)

امرهان.

اإللداع) تم) (: ايقان7ني) اإللداع)

باملحكمة) ايضبط) بكتابة) ايقان7ني)

ل7ني7) (23 بتاريخ) بتيزنيت) االبتدائية)

2021)تحت)رقم)2283.

459 P

HOUMA BADY
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة)

بشريك)وحيد

ايسجل)ايتجاري)سال)رقم)28621

بسال) محرر) عرفي) سند) بمقت�سى)

في))2)لنالر)2021،)تم)ما)للي):

ح7اصلي،) أسية) ايسيدة) باعت)

الحاملة) املغربية،) الجنسية) ذات)

 ZT198517، رقم) اي7طنية) يلبطاقة)

100)درهم)جلي) فئة) 100)حصة)من)

 HOMA BADY شركة) في) حصتها)

يفائدة) درهم) (10.000 مجم7عه) بما)

الجنسية) ذو) بعط7ط،) نعيم) ايسيد)

اي7طنية) يلبطاقة) الحامل) املغربية،)
.GM1632(8(رقم

أسية) ايسيدة) استقاية) وقب7ل)
ح7اصلي)من)تسييرها)يلشركة)وتعيين)
ايسيد)نعيم)بعط7ط)كمسير)وشريك)

وحيد.
كتابة) يدى) ايقان7ني) اإللداع) تم)
بسال) االبتدائية) باملحكمة) ايضبط)
 512 2021)تحت)رقم) ل7ني7) (15 ل7م)

رقم)ايسجل)ايتجاري)ه7)28621.
460 P

 TAMAINOUT
HEBERGEMENT

SARL
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7احد
رأس)املال):)10.000)درهم

املقر)رقم))1)تجزئة)شرف)طريق)
سيدي)افني))تيزنيت

بتاريخ)) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
شركاء) قرر) تيزنيت) (28/12/2020
املسبقة) ايتصفية) ايشركة) هذه)
 MATEOS(يلشركة.)وتم)تعيين)ايسيد
 SANCHEZ MARCO ANTONIO

كمصفي)يلشركة.
رقم) تصفية) مقر) تحدلد) وتم)
افني) سيدي) طريق) شرف) تجزئة) (1(

تيزنيت.
إلداع) تم) (: ايقان7ني) اإللداع)
ايضبط) بمكتب) ايقان7ني) امللف)
بتبزنيت) االبتدائية) املحكمة) يدى)
(: عدد) تحت) بتاريخ03/06/2021)

.206/2021
461 P

 SOCIETE ZIOUNI
CONSTRUCTION

SARL AU
املقر)االجتماعي):)حي)تبارين)زنقة)
3501)رقم)15)ايدشيرة)انزكان

على)إثر)مداوالتها)بتاريخ)14)ل7ني7)
ايعادي) غير) ايعام) الجمع) قرر) (2021
ايتجاري) بايسجل) املسجلة) يلشركة)
تحت) بانزكان) االبتدائية) باملحكمة)

رقم)13693.)ما)للي):

ابتداء) مبكرة) بصفة) ايشركة) حل)
من)14)ل7ني7)2021.

في)شخص) ايشركة) تعيين)مصفي)
زي7ني)يعيا�سي.

حي) (: واملراسلة) ايتصفية) مقر)
ايدشيرة) (15 رقم) (3501 زنقة) تبارين)

انزكان.
بكتابة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
بانزكان) االبتدائية) باملحكمة) ايضبط)
رقم) تحت) (2021 ل7ني7) (23 بتاريخ)

.1425
462 P

BRICOSSA
SARL AU

شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)
يشريك)واحد

رقم)ايسجل)ايتجاري)3)149
إنشاء)شركة

بتاريخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) وضع) تم) (،2021 3)ل7ني7)
املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
في) تتلخص) واحد) يشريك) املحدودة)

ما)للي):
BRICOSSA SARL AU(:(ايتسمية
ايعقاقير) بيع) (: االجتماعي) ايهدف)

بايتقسيط)-)وايتم7ين.
تجاري) محل) (: االجتماعي) املقر)
بايطابق)ايسفلي)رقم)86)شارع)محمد)
(- سابقا) ايداخلة) شارع) (- ايسادس)

ايرشيدلة.
 100.000 (: ايشركة) رأسمال)

درهم.
ايصدقي) ايسيد)شهب7ن) (: ايتسيير)

.UC28260(رقم)ايبطاقة)اي7طنية
سجل)ايتجاري)رقم)3)149)بتاريخ)
2021)باملحكمة)االبتدائية) )1)ل7ني7)

بايرشيدلة.
463 P

GAG PLANTE
SARL
تأسيس

 GAG PLANTE (: ايشركة) إسم)
.SARL

في) مقاول) االجتماعي) ايهدف)
الحدائق)وايش7ارع) ايتشجير)وصيانة)

ايتجارة.
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 ( رقم) املحل) (: االجتماعي) املقر)
تجزئة)اينمسية)ايقطاع)األول)ايطابق)

األول)تمارة.
درهم) (30.000 (: ايشركة) رأسمال)
درهم) (100 فئة) من) حصة) (300

يلحصة)اي7احدة)مقسمة)كايتالي):
فئة) حصةمن) (100 (: فائز) نادلة)

100)درهم)يلحصة)اي7احدة.
محمد)كليل7):))100)حصةمن)فئة)

100)درهم)يلحصة)اي7احدة.
ب7عزة)ايص7كاكي):))100)حصةمن)

فئة)100)درهم)يلحصة)اي7احدة.
ايتسيير):)محمد)كليل7.

(: ايتجاري) بايسجل) ايتقييد) رقم)
.1333(5

464 P

STAZICON
SARL AU
تأسيس

 STAZICON (: ايشركة) إسم)
.SARL AU

في) مقاول) االجتماعي) ايهدف)
مقاول) ايبناء،) أو) املختلفة) األشغال)
وايطرق) الحدائق) صيانة) ايغرس،) في)

تنظيف)واجهات)املتاجر.
ن7باييا) زنقة) (4 (: االجتماعي) املقر)
حي) (1 بل7ك) (1( سكت7ر) (4 تجزئة)

ايرياض)ايرباط.
درهم) (10.000 (: ايشركة) رأسمال)
 100 فئة) من) حصة) (100 يـ) مقسمة)
يلسيدة) اي7احدة) يلحصة) درهم)

فاطمة)اونير.
ايتسيير):)ايسيدة)فاطمة)اونير.

ايتجاري) بايسجل) ايتقييد) رقم)
(: بايرباط) االبتدائية) املحكمة) يدى)

.15300(
465 P

SFDN
SARL AU

تعدلالت)بايشركة
.SFDN SARL AU(:(إسم)ايشركة

 46 من) ايشركة) مقر) تح7يل)
رقم) شقة) األول) ايطابق) عقبة) شارع)
ن7باييا) زنقة) (4 (: إلى) ايرباط) أكدال) (2
حي) (1 بل7ك) (1( سكت7ر) (4 تجزئة)

ايرياض)ايرباط.

املحكمة) في) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ايتجارية)بايرباط)تحت)رقم))11530 

بتاريخ)9)ل7ني7)2021.
466 P

 STE CHRONO
AMENAGEMENT

SARL AU
تأسيس

(: يلشركة) ايقان7ني) اإلسم)
.CHRONO AMENAGEMENT

بمقت�سى)عقد)عرفي)محرر)ل7م)15 
ماي)2021)مسجل)في)ايرباط)بتاريخ)2 
ايشركة) تأسيس) تم) قد) (2021 ل7ني7)
بشريك) املحدودة) املسؤويية) ذات)

واحد):
ايسباكة) (: االجتماعي) ايهدف)

ايعامة)وتكييف)ايه7اء.
أشغال)ايبناء.

رأسمال)ايشركة):)100.000)درهم)
فئة) من) حصة) (1000 إلى) مقسمة)

100)درهم)يلحصة)اي7احدة):
 1000 (: حمزة) ايهردوم) ايسيد)

حصة.
من) ابتداء) سنة) (99 (: املدة)
وضع) تاريخ) من) أي) اينهائي) ايتأسيس)

ايسجل)ايتجاري.
باتريس) شارع) ((( (: ايعن7ان)

ي7م7مبا)رقم)6)حسان)ايرباط.
املسير):)ايسيد)ايهردوم)حمزة.

املحكمة) في) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ايتجارية)بايرباط)تحت)رقم)114285 

بتاريخ)29)أبريل)2021.
رقم)ايسجل)ايتجاري))0)151.

467 P

OCP HOSPITALITY
شركة)مساهمة

رأسمايها)00).)45.16).1)درهم
املقر)االجتماعي):)131،)شارع)أنفا،)
إقامة)أزور)رقم)11)ب)-)ايدار)

ايبيضاء
ايسجل)ايتجاري)رقم)1)94)2

اإلدارة  مجلس) محضر) بمقت�سى)
ما) تقرر) (،2021 ماي) (24 في) املنعقد)

للي):
طريقة)مزاوية)مهام)اإلدارة)ايعامة): 
ابتداء) يلشركة،) ايعامة) اإلدارة) لت7لى)
من)ايي7م،)شخص)طبيعي)غير)رئيس)
مجلس)اإلدارة،)بلقب)»املدلر)ايعام«.

أهادي) مصطفى) ايسيد) استقاية)

من)مهامه)كمدلر)عام)والحفاظ)على)

واللته)كرئيس)مجلس)اإلدارة.

بلحاج) سامية) ايسيدة) تعيين)

كمدلر)عام)يلشركة.

بكتابة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

ايتجارية) املحكمة) يدى) ايضبط)

ل7ني7) (16 بتاريخ) ايبيضاء) بايدار)

2021)تحت)رقم)82911).
قصد)اينشر)واإلعالن

468 P

أنترفيد)ماروك

3)2)شارع)محمد)الخامس)ايدار)ايبيضاء

A.MORO CONSULTING

SARL

شركة)ذات)مسؤويية)محدودة

رأسمايها):)10.000)درهم

املقر)ايرئي�سي):)ايدار)ايبيضاء)12 

زنقة)صبري)ب7جمعة)ايطابق)األول)

ايشقة)رقم)6

س.ت.)رقم)443583

الحل)املبكر

االستثنائي) ايعام) الجمع) قرر)

 2021 مارس) (29 بتاريخ) املنعقد)

تسجيل):

1)-)حــل)ايشــركة)املبكــر)اعتبــارا)مــن)

31)مارس)2021.

2)-)تعيين)املصفي)ايســيد)انط7ني7)

م7رو.

3)-)تحدلــد)مقــر)ايتصفيــة)فــي)ايــدار)

ب7جمعــة) صبــري) زنقــة) (12 ايبيضــاء)

.6 ايشــقة)رقــم) ايطابــق)األول)

تــم)اإللــداع)ايقان7نــي)بكتابــة)ضبــط)

املحكمــة)ايتجاريــة)بايــدار)ايبيضــاء)فــي)

3)مــاي)2021)تحــت)رقــم)6682)).
عن)م7جز)وبيان

469 P

أنترفيد)ماروك

3)2)شارع)محمد)الخامس)ايدار)ايبيضاء

SARALIA

SARL

شركة)ذات)مسؤويية)محدودة

رأسمايها):)50.000)درهم

املقر)ايرئي�سي):)ايدار)ايبيضاء)12 

زنقة)صبري)ب7جمعة)ايطابق)األول)

ايشقة)رقم)6

مقر)ايتصفية):)ايدار)ايبيضاء،)1 

مكرر،)زنقة)ايصخيرات،)فال)دانفا

س.ت.)رقم)224429

االستثنائي) ايعام) الجمع) قرر)

املنعقد)بتاريخ)28)أبريل)2021)إغالق)

من) شطبها) وبايتالي) ايشركة) تصفية)

ايسجل)ايتجاري.

تــم)اإللــداع)ايقان7نــي)بكتابــة)ضبــط)

املحكمــة)ايتجاريــة)بايــدار)ايبيضــاء)فــي)

10)مــاي)2021)تحــت)رقــم)683))).
عن)م7جز)وبيان

470 P

أنترفيد)ماروك

3)2)شارع)محمد)الخامس)ايدار)ايبيضاء

ENGINE

SARL

شركة)محدودة)املسؤويية

رأسمايها):)100.000)درهم

املقر)ايرئي�سي):)ايدار)ايبيضاء)-)زنقة)

أحمد)املقري)رقم)18

س.ت.)رقم)0405)1

قرر) (،2020 ل7ني7) (30 بتاريخ)

ايشركة) حل) عدم) اي7حيد) ايشريك)

فقدان) رغم) واستمرارها) األوان) قبل)

أكثر)من)3/4)من)رأسمال)ايشركة.

تــم)إنجــاز)اإللــداع)ايقان7نــي)بكتابــة)

بايــدار) ايتجاريــة) باملحكمــة) ايضبــط)

تحــت) (2020 16)ل7ييــ7) فــي) ايبيضــاء)

.(39848 رقــم)
عن)م7جز)وبيان

471 P
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أنترفيد)ماروك

3)2)شارع)محمد)الخامس)ايدار)ايبيضاء

 GE GRID SOLUTIONS

MAROC

SARL AU

شركة)محدودة)املسؤويية)ذات)

شريك)وحيد

رأسمايها):)5.000.000)درهم

املقر)ايرئي�سي):)ايدار)ايبيضاء)-)

20190)-)عمارة)»ي7شادوي«)تجزئة)

ايت7فيق)سيدي)معروف

س.ت.)رقم)128045

قرر) (،2020 ل7ني7) (30 بتاريخ)

ايشركة) حل) عدم) اي7حيد) ايشريك)

فقدان) رغم) واستمرارها) األوان) قبل)

أكثر)من)3/4)من)رأسمال)ايشركة.

تــم)إنجــاز)اإللــداع)ايقان7نــي)بكتابــة)

بايــدار) ايتجاريــة) باملحكمــة) ايضبــط)

تحــت) (2020 19)أكت7بــر) فــي) ايبيضــاء)

.(50284 رقــم)
عن)م7جز)وبيان

472 P

أنترفيد)ماروك

3)2)شارع)محمد)الخامس)ايدار)ايبيضاء

ELODIE CANTAREL

شركة)محدودة)املسؤويية

رأسمايها):)500.000)درهم

املقر)ايرئي�سي):)ايدار)ايبيضاء)-)زنقة)

باب)املندب

س.ت.)رقم))23046

ايعادي) غير) ايعام) الجمع) إن)

قد) (2020 ل7ني7) (30 بتاريخ) املنعقد)

قرر)استمرار)ايشركة)رغم)ضياع)أكثر)

من)3/4)من)رأس)املال.

يــدى) ايقان7نــي) اإللــداع) تــم) وقــد)

ايتجاريــة) باملحكمــة) ايضبــط) كتابــة)

أغســطس) (5 بتاريــخ) ايبيضــاء) بايــدار)

.(41999 رقــم) تحــت) (2020
عن)م7جز)وبيان

473 P

SARAH MATERNELLE PRIVE
تأسيس)شركة

في) مؤرخ) عرفي) يعقد) تبعا)
وضع) تم) حيث) ل7م25/02/2021)
ذات) املساهمة) ايشركة) ق7انين)
املميزات) وذات) املحدودة) املسؤويية)

ايتايية):
ماتيرنيل) سارة) شركة) (: ايتسمية)

بريفي))ش.م.م(.
ايصفة)ايقان7نية):)شركة)مساهمة)

ذات)مسؤويية)محدودة.
ايشركة) م7ض7ع) حدد) (: امل7ض7ع)

في)ما)للي،))):)-)الحضانة.))))
ايرأسمال) حدد) (: ايرأسمال)
يالكتتاب) كلها) درهم) (100.000 ( في)

وايدفع.
املقر)االحتماعي):)مجم7عة)سكنية)
حي) ( (2 ايسعادة) (141 عمارة) أ) (0(

املحمدي)اكادلر).
ابتداء) 99)سنة) في) :)حددت) املدة)

من)تاريخ)تأسيس)ايشركة.
فاتح) من) تبتدئ) (: املايية) ايسنة)
كل) من) دجنبر) (31 في) تنتهي) و) لنالر)

سنة.
ايسيدة) ايشركة) لدلر) (: اإلدارة)

سارة)ايعل7ي)ملدة)غير)محدودة.)
بكتابة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ايتجارية) املحكمة) يدى) ايضبط)
الكادلر)بتاريخ)24/06/2021))))تحت)

رقم100451.
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OA  ELGUANI
تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)بمساهم)واحد
بـتاريخ) ايعرفـي) يلعقـد) تـبعا)
قـ7انـيــن) وضــع) تـــم) (،2020.12.11

ايـشـركة)ذات)املميزات)ايـتاييـة)
.»OA  ELGUANI(«((:(ايتسميـــة

ذات) شركة) (: ايقان7ني) ايشكل)
املسؤويية)املحدودة)بمساهم)واحد.

مختلفة،) أعمال) (: امل7ضـــ7ع)
ايسريعة) اي7جبات) اعـداد) متعهد،)

وايتم7ين)يلحفالت)واملناسبات.
ايثابتة) الحفالت) قاعات) تأجير) (

واملتنقلة.

أدوات)ووسائل) وكـراء) بيع،)شـراء) (
ايتضـاهـرات.

وامل7اد) املعدات) وبيع) شـراء)
املتعلقـة)بـخدمـات)املطعمــة.

ايعمل) ايعامة) ايبناء) أشغـال)
على) ايباطن) من) وايتعاقد) اإلضافي)

ايعقارات.
ايصبـاغـة) املنشآت،) مباني) (
يلجبص) وايتقليدلـة) الحدلثة)

وايدلك7ر.
وم7اد) منتجات) وبيع) إنتاج)وشراء)

ايبناء،)الخ)...
ايعـراق) شـارع) (: ايرئـيسـي) املقـر)

تجـزئـة))0))بـدون)رقـم)ايعيـ7ن.
ايرأسمال):)حدد)في)مبلغ)100.000 
من) حصة) (1.000 إلى) مقسمة) درهم)
بـايكـامـل) وتملكهـا) درهـم) (100 فئة)

ايسيـدة)أميمـة)ايڴـ7انـي.
ايسيـدة) طــرف) تـسـير)من) (: اإلدارة)

أميمـة)ايڴـ7انـي.
بكتابة) تم) (: ايقان7ني) اإللداع)
ايضبط)باملحكمة)االبتـدائـية)بايعي7ن)
رقـم) تحت) ( (2020 دجنبـر) (23 بتـاريـخ)
3164/2020)،)وتـم)تسجيلها)بايسجل)
عدد) ايتحليلي) ايرقم) تحت) ايتجاري)

.34411
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NBBH
SARL

شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة
برأسمال)قدره)100.000)درهم

مقرها)االجتماعي):)55،)شارع)محمد)
الخامس،)عمارة)جكار)شقة)33،)

جليز،)مراكش
تأسيس)

 21 في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
بتاريخ) بمراكش) مسجل) (2021 ماي)
شركة) تأسيس) تم) (2021 ل7ني7) (2
املحدودة)خصائصها) املسؤويية) ذات)

كايتالي):
.NBBH SARL(:(ايتسمية

وتدبير) استغالل) (: امل7ض7ع)
تدبير) (- ايضيافة) ودور) ايرياضات)

واستغالل)املنشآت)ايسياحية.

من) سنة) (99 (: ايشركة) مدة)
ايتأسيس)اينهائي.

: وايشركاء) االجتماعي)  ايرأسمال)
إلى) مقسم) درهم) (100.000 في) حدد)
 100 ب) اجتماعية) حصة) (1.000
ايشكل) على) م7زعة) يلحصة) درهم)

ايتالي):
الحاملة) ايرياض) نعيمة) ايسيدة)
وايسيد) اجتماعية) حصة) (500 ل)
 BERNDT HENNING GUNTER
500)حصة) :)الحامل)ل) (SEIGFRIED

اجتماعية.
ايرياض) نعيمة) ايسيدة) (: ايتسيير)
 BERNDT HENNING وايسيد)
GUNTER SEIGFRIED)هما)املسيران)
ايقان7نيان)يلشركة)ملدة)غير)محدودة.
من) تبتدئ) (: االجتماعية) ايسنة)
فاتح)لنالر)وتنتهي)في))31)ديسمبر)من)

كل)سنة.
بكتابة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
بمراكش) ايتجارية) باملحكمة) ايضبط)
ايسجل) وفي) ( (2021 ل7ني7) (8 بتـاريـخ)

ايتجاري)تحت))1)115.
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SOCIETE ZALIN TRADING
SARL AU

ايتعدلل):)بيع)الحصص)االجتماعية
بمقت�سى)محضر)رسمي)من)الجمع)
لنالر) (8 في) املؤرخ) االستثنائي) ايعام)
فبرالر) (19 بتاريخ) واملسجل) (2021
 ZALIN TRADING يلشركة) (2021
يشريك) املحدودة) املسؤويية) ذات)

واحد،)تم)تقرير)ما)للي):
الحصص) بيع) على) امل7افقة)
ب7زملاط) ابراهيم) ايسيد) (: االجتماعية)
قام)ببيع)1000)حصة)اجتماعية)من)
ب7مهدي) يلسيد) باملائة) مائة) أصل)
ب7مهدي) ايسيد) لصبح) وبهذا) بداز،)
واملسير) اي7حيد) ايشريك) بداز)

ايقان7ني)الجدلد)يلشركة.
بكتابة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
بمراكش) ايتجارية) باملحكمة) ايضبط)
 2((0 برقـم) ( (2021 مارس) (8 بتـاريـخ)
رقم) تحت) ايتجاري) ايسجل) وفي)

.66239
477 P



13925 الجريدة الرسميةعدد)1)56 - 26)ذو)ايقعدة)1442 )))ل7يي7)2021) 

1MS RIADS
SARL AU

شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

برأسمال)قدره)100.000)درهم

مقرها)االجتماعي):)55،)شارع)محمد)

الخامس،)عمارة)جكار)شقة)33،)

جليز،)مراكش

تأسيس)
 21 في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)

بتاريخ) بمراكش) مسجل) (2021 ماي)

2)ل7ني7)2021)تم)تأسيس)شركة)ذات)

واحد) يشريك) املحدودة) املسؤويية)

خصائصها)كايتالي):

 1MS RIADS SARL (: ايتسمية)

.AU

امل7ض7ع):)مسؤول)ومسير)عقارات)

-)تصدلر)واستيراد.

من) سنة) (99 (: ايشركة) مدة)

ايتأسيس)اينهائي.

وايشركاء) االجتماعي) ايرأسمال)

مقسم) درهم) (100.000 في) حدد)   :

 100 ب) اجتماعية) 1.000)حصة) إلى)

ايشكل) على) م7زعة) يلحصة) درهم)

ايتالي):

الحاملة) ايرياض) نعيمة) ايسيدة)

وايسيد) اجتماعية) حصة) (500 ل)

 BERNDT HENNING GUNTER

500)حصة) :)الحامل)ل) (SIEGFRIED

اجتماعية.

ايرياض) نعيمة) ايسيدة) (: ايتسيير)

 BERNDT HENNING وايسيد)

GUNTER SIEGFRIED)هما)املسيران)

ايقان7نيان)يلشركة)ملدة)غير)محدودة.

من) تبتدئ) (: االجتماعية) ايسنة)

فاتح)لنالر)وتنتهي)في))31)ديسمبر)من)

كل)سنة.

بكتابة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

بمراكش) ايتجارية) باملحكمة) ايضبط)

ايسجل) وفي) ( (2021 ل7ني7) (8 بتـاريـخ)

ايتجاري)تحت)41)115.
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ORGANICULTURE
SARL AU

شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة)

يشريك)واحد

برأسمال)قدره)100.000)درهم

مقرها)االجتماعي):)55،)شارع)محمد)

الخامس،)عمارة)جكار)شقة)33،)

جليز،)مراكش

تأسيس)
 23 في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)

ن7فمبر)2020)مسجل)بمراكش)بتاريخ)

شركة) تأسيس) تم) (2020 3)ديسمبر)

يشريك) املحدودة) املسؤويية) ذات)

واحد)خصائصها)كايتالي):

 ORGANICULTURE (: ايتسمية)

.SARL AU

شراء) حصاد،) زراعة،) (: امل7ض7ع)

وتأجير) ايفالحية،) األرا�سي) وبيع)

األرا�سي)ايزراعية)الخاصة)والجماعية)

-)تصدلر)واستيراد)وتجارة.

من) سنة) (99 (: ايشركة) مدة)

ايتأسيس)اينهائي.

وايشركاء) االجتماعي) ايرأسمال)

مقسم) درهم) (100.000 في) حدد)   :

 100 ب) اجتماعية) 1.000)حصة) إلى)

ايشكل) على) م7زعة) يلحصة) درهم)

ايتالي):

املجاهد) ابن) ايفتاح) عبد) ايسيد)

حامل)ل)1000)حصة)اجتماعية.

ابن) ايفتاح) ايسيد)عبد) (: ايتسيير)

ايقان7ني) واملسير) املايك) ه7) املجاهد)

اي7حيد)يلشركة)ملدة)غير)محددة.

من) تبتدئ) (: االجتماعية) ايسنة)

فاتح)لنالر)وتنتهي)في))31)ديسمبر)من)

كل)سنة.

بكتابة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

بمراكش) ايتجارية) باملحكمة) ايضبط)

رقم) تحت) (2020 ديسمبر) (9 بتـاريـخ)

)11829))وفي)ايسجل)ايتجاري)تحت)

.109135
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STE BIGAPRO
SARL

شركة)ذات)مسؤويية)محدودة

.STE BIGAPRO((:(االسم)ايتجاري

ايعن7ان):)تجزئة)اكدال)رقم)1025 

الت)مل7ل.

املهام):)ايزخرفة)أو)زخرفة)ايشقق)

االشهار.
 100.000 (: ايشركة) راسمال)

درهم.

ايتسيير):)ايسيد)ابن7)مهدي)خليل.

االمضاء):)ايسيد)ابن7)املهدي)خليل)

وايسيد)ازار)حسن.

تم)االلداع)ايقان7ني)االسا�سي)يدى)

االبتدائية) باملحكمة) ايضبط) كتابة)

بانزكان)بتاريخ)16)ل7ني7)2021،)تحت)
تحت) ايتجاري) وايسجل) (13(( رقم)

رقم))2364.
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 SOCIETE ZE BLUEPRINTS

 SARL A A.U
CONSTITUTION

تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)رأسمايها)100.000)درهم)
املقر)االجتماعي)عمارة))9)طابق)3 

شارع)عمر)بن)الخطاب)ايي7سفية)

تزنيت

بمقت�سى)عقد)عرفي)محرر)بتاريخ)
ايقان7ن) انجاز) تم) (2020 مارس) (09

األسا�سي

محدودة) مسؤويية) ذات) يشركة)

ذات)امل7اصفات)ايتايية):

 SOCIÉTÉ ZE (: ايتسمية)

     BLUEPRINTS SARL A A.U

غرض)ايشركة):)مهندس

ايتي) ايعمليات) كل) انجاز) وعم7ما)

مباشرة) غير) أو) مباشرة) عالقة) يها)

شانها) من) وايتي) املذك7رة) بايعمليات)

أن)تساهم)في)تنمية)ايشركة).

 99 ملدة) ايشركة) تأسست) (: املدة)

في) تقييدها) ل7م) من) ابتداءا) سنة)
ايسجل)ايتجاري)

رأسمال) حدد) (: ايشركة) رأسمال)
درهم) (100.000 مبلغ) في) ايشركة)
مقسم)إلى)1000)حصة)من)فئة)100 

درهم)يفائدة)كل)من):)
 1000 ايعدناني) زكرياء) ايسيد)

حصة
ايعدناني) )زكرياء) تم)تعيين)ايسيد)
كامل) تحمله) مع) يلشركة) كمسير)
ايصالحيات)حسب)ايقان7ن)األسا�سي)

يلشركة.
بكتابة) ايقان7ني) اإللداع) انجاز) تم)
االبتدائية) املحكمة) يدى) ايضبط)
تحت) (21/05/2020 بتاريخ) بتيزنيت)

رقم)118/2020
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 STE   MORO SCHOOL
PRIVEE S.A.R.L
تأسيـــس)شركـــــــة

مؤرخ) عرفي) محضر) بمقت�سى)
تأسيس) تم) (،26/05/2021 بتاريخ)

ايشركة)ايتايية:
سك7ل) م7رو) شركة) (: ايتسمية)

الخاصة،)ش.م.ل.)م)
 STE   MORO SCHOOL PRIVEE

S.A.R.L
ايهـد)ف):)مؤسسة)يلتعليم)الحر.

املقر)االجتماعي:)زنقة)عبد)ايكريم)
الخطابي)رقم)24)إنزكـان..

رأسمايها):)حدد)في)مبلغ)100.000 
اجتماعية) حصة) (1000 إلى) مقسم)

بقيمة))100)درهم)يل7احدة):)
حصة) (600 محمد) ايساخي)

اجتماعية.
حصة) (400 جمــــال) ايساخي)

اجتماعية.
ايقان7ني) واإلمضاء) ايتسيير)
وايبنكي)عهد)يلسيد:)ايســـاخي)مــــحمـــد.
بكتابة) ايقان7ني) االلداع) تم)
أإلبتدائية) املحكمة) يدى) ايضبط)
   1423/2021 رقم) تحت) بإنزكان)
س–ت) (،22/06/2021 بتاريخ)

.23(03
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 GLOBAL COLD شركة

ENERGY  ش م م
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) وضع) تم) (11/05/2021

مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

ذات) اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

امل7اصفات)ايتايية:

 GLOBAL COLD ( (: ايتسمية)

ENERGY))؛

ايهدف)االجتماعي):)دراسة)وإنشاء)

وتركيب)وصيانة)معدات)ايتبرلد)؛
رقم) (1525 رقم) (: االجتماعي) املقر)

05)حي)ايسالم)-)أكادلر؛

سنة) (99 (: االجتماعية) املدة)

ايسجل) في) تاريخ)تسجيلها) ابتداء)من)

ايتجاري)عدا)إذا)تم)الحل)املسبق)أو)

ايتمدلد؛

من) لتك7ن) (: االجتماعي) ايرأسمال)

50.000)درهم)؛

ايسيد) تعيين) (: ايشركة) تسيير)

ملدة) يلشركة) كمسير) ل7نس) ايطايب)

غير)محدودة)؛

ايسجل) في) ايتقييد) تم) (: ايتقييد)

بأكادلر) ايتجارية) يلمحكمة) ايتجاري)

عدد) تحت) (1(/06/2021 بتاريخ)

.100243
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 EUROFASTECH  SARL
شركة)محدودة)املسؤويية)

)رأسمايها)100.000)درهم

املقر)االجتماعي:))رقم)88)بل7ك)8 

بنسركاو)اكادلر.)

انشاء)شركة
بتاريخ)) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) وضع) ثم) (16/02/2021

املسؤويية) محدودة) يشركة) األسا�سي)

ذات)املميزات)ايتايية):

EUROFASTECH(:(االسم

هدف)ايشركة):

االستيراد)وايتصدلر

املساومة)ايتجارية)

املدة)محددة)في)99)سنة)

ايراسمال)محدد)في)مبلغ)100.000 
من) حصة) ( (1000 الى) مقسم) درهم)
اي7احدة) يلحصة) درهم) (100 فئة)
خايد) يلسيد) كايتالي:) اكتتابها) تم) قد)
هشام) يلسيد) و) حصة) (600 امك7ن)

قسيس)400)حصة.
خايد) ايسيد) تعيين) :تم) ايتسير)
امك7ن)كمسير)يلشركة)و)ايسيد)هشام)
غير) ملدة) بايتناوب) كمسير) قسيس)
االمضاء) صالحية) واعطائه) محدودة)

اإلداري)و)ايبنكي)منفردا.
يتك7ين) (5% اقتطاع) لتم) األرباح)
عليه) املنص7ص) االحتياطي) ايرصيد)

قان7نا.
اإللداع) تم) ايقان7ني) اإللداع)
يدى) ايضبط) بكتابة) ايقان7ني)
رقم) تحت) الكادلر) ايتجارية) املحكمة)

99808)بتاريخ)05/2021/)2
484 P

 JAMAL SUD  SARL AU
إعـــــــالن)عن)إنشـــاء)شركـــــة

بتاريخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
شركة) تأسيس) تم) (0(/06/2021
ذات)) املحدودة) املسؤويية) ذات)

املميزات)ايتايية:
 JAMAL SUD  SARL (: ايتسمية)

AU
01)شارع) ايرقم) (: املقر)االجتماعي)

املقاومة)–)طانطان))
درهم) (100.000 (: ايرأسمال)
فئة) من) حصة) ( (1000 على) مقسمة)

100,00)دراهم.
ايغذائية) امل7اد) بيع) ( (- (: ايهدف)

بايتقسيط)والجملة)
مغربي،) جمال،) وييد) (- ايشركاء:)
02/1988/)1))ب)طان) مزداد)بتاريخ)
JF39446((طان)طانطان)،)ب.ت.و)رقم
فاتح) من) تبتدئ) (: املايية) ايسنة)
لنالر)و)تنتهي)في)31)دجنبر)من)كل)سنة
ايتسيير):)تسير)ايشركة)حاييا)من)
طرف:)وييد)جمال)ملدة)غير)محددة.

باملحكمة) تم) (: ايتجاري) ايسجل)
بتاريخ) بطانطان) االبتدائية)

22/06/2021)تحت)رقم))584
485 P

 IMANE EL HJOUJI

  ARCHITECTURE

تأسيس)شركة
ش.م.م)ذات)شريك)وحيد

بتاريخ) )على)عقد)عرفي)مؤرخ)
ْ
بناءا

شركة) تأسيس) تم) (،01/06/2021

ذات)مسؤويية)محدودة)و)ذات)شريك)

وحيد،)خصائصها)كايتالي):

الحج7جي) »إلمان) (: ايتسمية) (-

 IMANE EL HJOUJI (: (< يلهندسة«)

ذات) .م.م) ش) (> (ARCHITECTURE

شريك)وحيد.)

-)ايغــــرض):

*)ايهندسة)املعمارية.)

رأسمال) حدد) (: ايرأسمـــال) (-

 (50.000( يف)
ٌ
ا خمسين) في) ايشركة)

درهم،)مقسم)إلى)500)حصة)من)100 

ايشريك) يفائدة) كلها) مكتتبة) درهم،)

اي7حيد)ايسيدة)إلمان)الحج7جي).

املقراإلجتماعي) حدد) (: املقــر) (-

(،516 زنقة) (،39 رقم) (: في) يلشركة)

ب7اركان)-)أكادلر.

):))حددت)مدة)ايشركة)في) -)املــدة)

ايتقييد) تاريخ) من) إبتداءا) سنة) (99

بايسجل)ايتجاري.

إلمان) ( ايتسييــــر:)عينت)ايسيدة) (-

(،J4(4(05 (: ت) و) ب) (، الحج7جي)

غير) ملدة) يلشركة) وحيدة) متصرفة)

محدودة.

األرباح) من) لخصم) (: األربـــــاح) (-

ايسن7ية)يلشركة)نسبة)5)في)املائة)من)

أجل)تك7ين)االحتياط)ايقان7ني)وايباقي)

ل7ضع)رهن)تصرف)ايشريك.))))

اإللداع) تم) (: ايقان7ني) اإللــداع)

ايتجارية) املحكمة) يدى) ايقان7ني)

ألكادلر)ل7م)14/06/2021))تحت)رقم))

100.168
من)أجل)الخالصة)وايبيان

املسيـــــــر
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IKABMED TRANS الشركة
إعالن)عن)تأسيس

بتاريخ) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايق7انين) وضع) تم) (2(/05/2021
األساسية)يشركة)محدودة)املسؤويية)

ذات)املميزات)ايتايية:
  IKABMED TRANS(ايتسمية(-

)-)ايشكل)ايقان7ني:)شركة)محدودة)
املسؤويية.)

-)ايهدف):)نقل)األشخاص)لحساب)
ايغير)

)-املقر)االجتماعي:)رقم)5)شارع)31 
اينجاح)شل7ت)بي7كرى

في) :حدد) االجتماعي) -ايرأسمال)
 1000 إلى) مقسم) درهم) (100.000
املمثلة) هم) در) (100 فئة) من) حصة)

يلحصة)اي7احدة)في)ملكية)
-)ايسيد)عبد)ايهادي)اي7ادي))500 

حصة
-ايسيد)محمد)اعمارة)))500)حصة)
-ايتسيير:)عين)عبد)ايهادي)اي7ادي))

مسير)يلشركة)ملدة)غير)محددة
-)املدة:)99)سنة

يدى) ايقان7ني) اإللداع) تم) وقد)
االبتدائية) باملحكمة) ايضبط) كتابة)
تحت) (1(/06/2021 بتاريخ) بإنزكان)

رقم)1382
املسير))

487 P

 HIM BELLA SARL AU
إعـــــــالن)عن)إنشـــاء)شركـــــة

بتاريخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
شركة) تأسيس) تم) (01/06/2021
ذات)) املحدودة) املسؤويية) ذات)

املميزات)ايتايية:
 HIM BELLA  SARL (: ايتسمية)

.AU
االداري)) ايحي) (: االجتماعي) املقر)

اي7طية)اقليم)طانطان.
درهم) (100.000 (: ايرأسمال)
فئة) من) حصة) ( (1000 على) مقسمة)

100,00)دراهم.
ايغذائية) امل7اد) بيع) ( (- (: ايهدف)

بايتقسيط)والجملة.
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بال،) الت) ابراهيم) (- ايشركاء:)

  09/0(/19(1 بتاريخ) مزداد) مغربي،)

تارودانت،) الحمري) م7�سى) ب)سيدي)

JC96420((ب.ت.و)رقم

فاتح) من) تبتدئ) (: املايية) ايسنة)

لنالر)و)تنتهي)في)31)دجنبر)من)كل)سنة

ايتسيير):)تسير)ايشركة)حاييا)من)

غير) ملدة) ايكتيف) الحسين) (: طرف)

محددة.

باملحكمة) تم) (: ايتجاري) ايسجل)

بتاريخ) بطانطان) االبتدائية)

06/2021/)1))تحت)رقم)5843.

488 P

   HELMER FILMS شركة
عند)شقة)رقم)3)،)ايطابق2)،)قطعة)

أرض)رقم)4548)حي)املحمادي)

-اكادلر-

اكادلر) بمقت�سى)عقد)عرفي)مؤرخ)

تأسيس) تم) (،31/05/2021 بتاريخ)

صفاتها))) ( املسؤويية) محدودة) شركة)

كما)للي):)

       .HELMER FILMS(:(ايتسمية

أساسا) ايشركة) تهدف) ( ايهــدف:)

إلى:)اإلنتاج)ايسينمائي)واملسم7ع.

وعم7ما)جميع)ايعمليات)ايتجارية)

ايصناعية)املايية)و)ايعقارية)املتعلقة)

األنشطة) وكل) املذك7رة) باالنشطة)

شأنه) من) طابع) ذات) أو) املشابهة)

ت7سيع)وتنمية)ايهدف)االجتماعي.

رقم) شقة) عند) (: االجتماعي) املقر)

3،)ايطابق2،)قطعة)أرض)رقم)4548 

حي)املحمادي)اكادلر.

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

ايتسجيل)بايسجل)ايتجاري)باستثناء)

حاية)ايتمدلد)أو)ايفسخ)املسبق.

ايرأسمال):))حدد)رأسمال)ايشركة))

في)100.000)درهم))مقسم))إلى)1000 

حصة.

 1000 ب7ذهبين) ج7اد) ايسيد) (-

حصة

ب7ذهبين) ج7اد) ايسيد) (: ايتسيير)

غير) ملدة) ذيك) و) يلشركة) مسير)

محدودة.)

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
  1(/06/2021 ل7م) اكادلر) االبتدائية)

تحت)رقم)100239.
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   H.A LUXURY CARS S.A.R.L
شــــــركة)أش.أ)يـــــ7كــــســــ7ري)كـــــــــــار))

ش.م.م
انشاء)شركة)محدودة)املسؤويية

بأكـادلر) عرفـــي) عــقد) بمقت�سى)
تأسيس) تم) ( (2021 ل7ني7) (0( بتاريخ)

شركة)محدودة)املسؤويية)
االسم):))أش.أ)يـــــــ7كـــــســــــــ7ري)كــــــــــــــار)

ش.م.م.)
ايسيارات) كراء) (: ايشركة) هدف)

بدون)سائق
مقر)ايشركة):)تجزئة)ايهدى))-))رقم)
50))-))منطقة)ج))-))ايهدى)-)أكـــادلر.

املدة):)محدودة)في)99)سنة.
مبلغ)))) في) محدد) (: ايرأسمال)
 1000 الى) مقسمة) درهم) (100.000
يل7احدة) درهم) (100 فئة) من) حصة)

مقسمة)كايتالي):
محمد)أمين)حماش)500)حصة.

المان)حماش)500)حصة.
أمين) محمد) ايسيد) (: ايتسيير)
ملدة) و) يلشركة) املسيراي7حيد) حماش)

غير)محدودة)
ايصافية) االرباح) ت7زع) (: االرباح)
على) ايقان7نية) االقتطاعات) بعد)

ايشركاء.
بكتابة) ايقان7ني) االلداع) تم)
ايتجارية) املحكمة) يدى) ايضبط)
2021)تحت) )1)ل7ني7) باكادلر)بتاريخ)

رقم))10023.
الخالصة)و)ايتذكير:)

490 P

 LABORATOIR ROKNI 
 D’ANALYSES MEDICALES

SARL AU
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)

محدودة
 طبقا)يلعقد)املؤرخ)في)01/06/2021
تم)تأسيس)شركة)املسؤويية)محدودة))))

بالخصائص)ايتايية):

 LABORATOIR ROKNI(((:(االسم

 D’ANALYSES MEDICALES SARL

AU

 LABORATOIRE (/ ايهدف)

 .D’ANALYSES MEDICALES

 100.000 (: املجم7عة) رأسمال)

)مائة)ايف()درهم.

ايتسيير):)ايسيد))ركني)ت7فيق

 8 عمارة) تحت) (: االجتماعي) املقر)

ايثاني) الحسن) شارع) الحرية) تجزئة)

تزنيت

املدة):))99)سنة

يلمجم7عة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

باملحكمة) ايتجاري) بايسجل)

  333 رقم) تحت) يتزنيت) االبتدائية)

بتاريخ)06/2021/)1.

491 P

KMD TRANS -SARL
اإلشهار)ايقان7ني

ايعام) الجمع) محضر) حسب)

16/06/2120)قرر) بتاريخ) ايتأسي�سي)

 KMD TRANS  SARL شركاء)شركة)

   100.000 محدودة) مسؤويية) ذات)

درهم)ماللي):

ايزياني) :)شارع)حم7) مقر)ايشركة)

 13 رقم) ((0( عمارة) ايقدس) حي)

ايعي7ن.

 100.000 (: في) حدد) املال) رأس)

من) 1000)حصة) إلى) مقس7مة) درهم)

وم7زعة) اي7احدة) درهم) (100 فئة)

كتالي:

-)دهدود)ب7شعيب)500)حصة.)

-)مقب7ل)عبد)ايرحيم)500)حصة.

ايشركة:) أهداف) من) امل7ض7ع:)

يلبضائع) ايدولي) و) اي7طني) –اينقل) (1

لحساب)ايغير.

دهدود) ايسيد) تعين) ( ( ايتسيير:)

 KMD يلشركة) ( مسير) ( ب7شعيب)

TRANS - SARL)-)))ملدة)غير)محدودة.

من) ابتداء) سنة) (99 املدة:)

ايتسجيل)بايسجل)ايتجاري.

ايقان7ني) اإللداع) ( تم) (: اإللداع) (-
بمدلنة) االبتدائية) املحكمة) يدى)
تحت) ( (22/06/2021 بتاريخ) ايعي7ن)
ايتجاري) ايسجل) (1935/2021 رقم)

رقم)))1)3.
492 P

SALON DE THE INMOKARE
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)شريك)واحد

ل7ني7) (11 في) املؤرخ) يلعقد) طبقا)
ذات) شركة) تأسيس) تم) (2021
شريك) ذات) املحدودة) املسؤويية)

واحد)بالخصائص)ايتايية):
 SALON DE THE (: االسم)

.INMOKARE
شركة) باسم) مقهى) (: ايهدف)

أنم7قار)قاعة)يلشاي.
رأسمال)املجم7عة):)100.000)درهم.

املسير):)عمر)ايلشكر.
 املقر)االجتماعي):)زنقة)616)رقم)1
ب7ركان) املقاومة) شارع) مبارك) درب)

اكادلر.
املدة):)99)سنة.

بايسجل) ايقان7ني) اإللداع) تم)
بأكادلر) ايتجارية) باملحكمة) ايتجاري)
ل7ني7) (16 بتاريخ) (100218 تحت)رقم)

.2021
493 P

 STE  KAMTRAV SARL شركة
 A.U

إعـالن)عن)إنشـــاء)شركـــــة
بتاريخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
شركة)) تأسيس) تم) (26/05/2021
ذات) املحدودة) املسؤويية) ذات)

املميزات)ايتايية:
   STE KAMTRAV (: ايتسمية)

SARL A.U
06)مكرر) ايرقم) (: املقر)االجتماعي)

بل7ك)02)حي)املسيرة)-)طانطان
درهم) (1.000.000 ( (: ايرأسمال)
مقسمة)على)10.000))حصة)من)فئة)

100)دراهم.
املياه) ومعالجة) جمع) (: ايهدف)

وت7زيعها.
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مغربي،) ايعلمي،) م7راد) (- ايشركاء:)

مزداد)بتاريخ)1)19/)0/)0))،)ب.ت.و)

JF10381(رقم

فاتح) من) تبتدئ) (: املايية) ايسنة)

لنالر)و)تنتهي)في)31)دجنبر)من)كل)سنة

ايتسيير):)تسير)ايشركة)حاييا)من)

طرف:

م7راد)ايعلمي)ملدة)غير)محددة.

باملحكمة) تم) (: ايتجاري) ايسجل)

بتاريخ) بطانطان) االبتدائية)

06/2021/)1)تحت)رقم)5845.

494 P

 STE KAMALID  SARL

إعالن)عن)تأسيس)شركة)محدودة)

املسؤويية

ICE: 002849395000042

بمقت�سى)عقد)عرفي)محرر)بتاريخ))

شركة) تأسيس) تم) (04/06/20201

الخصائص) ذات) املسؤويية) محدودة)

ايتايية):)

  STE KAMALID  Sarl(:(ايتسمية(-

-املقر)االجتماعي:))بل7ك)د)رقم)14 

حي)املسيرة)الت)مل7ل).

لحساب) ايبضائع) نقل) -ايهدف:)

ايغير.

 100.000 االجتماعي) -ايرأسمال)

درهم.

-ايتسيير):خايد)اكدلمن).

-املدة:)99)سنة.

-ايسنة)املايية):))فاتح)لنالر)حتى31 

دجنبر).

بايسجل) ايشركة) تسجيل) تم)

  1380 رقم) تحت) بانزكان) ايتجاري)

ايسجل) رقم) ( (1(/06/2021 بتاريخ)

ايتجاري)23655.

495 P

 NUEVA FRUIT - S.A.R.L.

.A.U

شركة)محدودة)املسؤويية)ذات)

ايشريك)اي7حيد

رأسمايها))100.000)درهم

ايعن7ان):)رقم)1525)رقم)املكتب)05 

حي)ايسالم))-)اكادلر

تأسيس
باكادلر,) ( (2021 مال7) ( (29 ( بتاريخ)

تم)تأسيس)شركة)محدودة)املسؤويية)

صفاتها)كما)للي):)

 NUEVA FRUIT (: ايتسمية)

ش.م.م.)ذات)ايشريك)اي7حيد)

أساسا) تهدف) ايشركة) ( (: ايهدف)

إلى:

األسمدة) وت7زيع) تصدلر) استيراد)

في) املستعملة) ايكيماوية) واملنتجات)

ايفالحة)وكذا)امل7اد)ايزراعية).

األنشطة) و) ايري) أشغال) مختلف)

املشابهة.)

رقم) (1525 رقم) (: االجتماعي) املقر)

املكتب)05)حي)ايسالم)–)اكادلر

ايرأسمال):))حدد)رأسمال)ايشركة)

درهم) أيف) مائة) درهم() (100.000 في)

ايف) حصة() (1000 إلى) )مقسمة)

يل7احدة) درهم) (100 بقيمة) ( حصة)

كلها)في)ح7زة)ايسيد)مشاط)أحمد.

تاريخ) من) ابتداء) سنة) (99 (: املدة)

ايتسجيل)بايسجل)ايتجاري)باستثناء)

حاية)ايتمدلد)أو)ايفسخ)املسبق.

ايسنة)املايية):))من)فاتح)لنالر)إلى)

31))دجنبر)من)كل)سنة.)

مشاط) ايسيد) ( عين) (: ايتسيير)

أحمد)مسيرا)يلشركة))و)ذيك)ملدة)غير)

محدودة.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

ل7ني7) (1( ( بتاريخ) ( باكادلر) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)100232 .
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 NEXUS CONTACT شركة
 CENTER s.a.r.l / a.u

ش.م.م)/)رأسمايها):))90.000.00 
درهم

املقر)االجتماعي):)شارع)م7الي)عبد)
هللا)ايعمارة)م2)ايطابق)ايثاني)ايشقة)

رقم)19)أكادلر
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)

محدودة)بشريك)وحيد
ايتأسيس)

بمقت�سى)عقد)عرفي)مؤرخ)بأكادلر)
نظام) خلق) تم) (،18/05/2021 في)
املسؤويية) ذات) ايشركة) تأسيس)

املحدودة)و)باملميزات)ايتايية):
مسؤويية) ذات) شركة) (: ( ايشكل)

محدودة)بشريك)وحيد
 NEXUS شركة) (: ايتسمية)

  CONTACT CENTER
ايهدف)):)تهدف)ايشركة)إلى):

-)مركز)االتصال
تقنية) مجاالت) في) االستشارات) (-
وايتجارية) وايقان7نية) املعل7مات)

واإلدارية)وايتس7يق)واإلعالن.
-))استيراد)و)تصدلر.

ونقل) وتصدلر) وحيازة) إنشاء) (-
وايتراخيص) االختراع) براءات) جميع)
وايعمليات) ايتجارية) وايعالمات)
املتعلقة)بايغرض)املؤس�سي)يلشركة.

ايعمليات) جميع) عامة) بصفة) و) (-
املتعلقة)بشكل)مباشر)أو)غير)مباشر)

بهدف)ايشركة.
املقر)اإلجتماعي)):)شارع)م7الي)عبد)
هللا)ايعمارة)م2)ايطابق)ايثاني)ايشقة)

رقم)19)-)أكادلر
وزدي) (« ايسيد) تعيين) ( (: ايتسيير) (
ن7ر)ايدلن«)كمسير)وحيد)يلشركة)ملدة

غير)محدودة.)
رأسمال) حدد) (: ايشركة) رأسمال)
مجزأ) درهم) (90.000 ( (: في) ايشركة)
درهم) (100 فئة) من) 900)حصة) على)
ايشكل) على) م7زعة) اي7احد،) يلسهم)

ايتالي):
 900 (: ايدلن) ن7ر) وزدي) ايسيد) (-

حصة،)أي):)90.000)))درهم.

مدة) حددت) (: ( ( اإلجتماعية) املدة)
ايشركة)في)99)سنة).
اإللداع)ايقان7ني):)

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 ايتجارية)بأكادلر)بتاريخ)06/06/2021 

حت)رقم)100209.
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 MONTESSORI CENTER
WORSHOPS PRIVE   SARL
إعالن)عن)تأسيس)شركة)محدودة)

املسؤويية
ICE: 002855853000082

بمقت�سى)عقد)عرفي)محرر)بتاريخ)))
شركة) تأسيس) تم) ( (26/05/2021
الخصائص) ذات) املسؤويية) محدودة)

ايتايية):)
 MONTESSORI (: ايتسمية)
   CENTER WORSHOPS PRIVE

  .Sarl
-املقر)االجتماعي:)عمارة)رقم))43 

ف7نتي)ايعليا)اكادلر.
ايدعم) و) ايتك7ين) -ايهدف:مركز)

املدر�سي)//تك7ين)و)تنمية)ايقدراة.
 100.000 االجتماعي) -ايرأسمال)

درهم.
علي) أنس) و) ايرجي) :قمر) -ايتسيير)

حرش.
-املدة:)99)سنة.

-ايسنة)املايية):))فاتح)لنالر)حتى31 
دجنبر.

بايسجل) ايشركة) تسجيل) تم)
ايتجاري)اكادلر))تحت)رقم))100199 
ايسجل) رقم) (15/06/2021 بتاريخ)

ايتجاري)9)8)4.
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 SOCIETE MAZAYA THREE
   SARL AU

تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)
املحدودة)شريك)وحيد

في) املؤرخ) ايعرفي) ايعقد) بمقت�سى)
20)مال7)2021)تمت)صياغة)ايقان7ن)
املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
ذات) وحيد) شريك) املحدودة)

الخصائص)ايتايية):
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اسم))))) تحمل) ايشركة) (: ايتسمية)
املسؤويية) ذات) شركة) ( تري«) »مزالا)

املحدودة)شريك)وحيد
ايهدف)االجتماعي:)))

بيع)وشراء)املنتجا)ت)ايشبه)طبية)
ومستحضرات)ايتجميل)

املقر)االجتماعي):)))شارع)كناوة)رقم)
1238)ايتمسية)الت)ملل7ل

املدة:)محددة)في)99)سنة)
مبلغ) في) محدد) (: ايراسمال)
 1000 إلى) مقسم) درهم) (100.000
حصة)اجتماعية)بمائة))درهم)يلحصة)

اي7احدة)مقسمة)كماللي)))))
-)زكرياء)ايديش)1000)حصة))))

 01 من) تبدأ) (: االجتماعية) ايسنة)
لنالر)وتنتهي)في)31)دجنبر)

باملحكمة) تم) (: ايقان7ني) اإللداع)
ل7ني7) ( (18 ل7م) ن) نزكا) بإ) االبتدائية)

2021)تحت)رقم)1392.
مقتطف)قصد)االشهار.
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LIVE COLOR
بتاريخ)) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
11ماي)2021)،)املسجل)بأكادلر)بتاريخ)
ذات) شركة) تك7نت) (2021 ماي) (20
وحيد) بشريك) املحدودة) املسؤويية)
مسماة)LIVE COLOR)رأسمايها)100 
000.00)درهم)مقرها)االجتماعي:)رقم)

46)دوار)الت)تاووكت)اكادلر.
ايهدف)االجتماعي):)

اعمال) ايتشطيب،) اعمال) (•
ايبناء،)ايكهرباء)وايطالء.

ايعمليات) جميع) عامة) وبصفة)
ايعقارية،) ايتجارية،) ايصناعية،)
أو) مباشرة) بصفة) املتعلقة) املايية،)
بايعمليات) جلها) أو) كلها) مباشرة) غير)
أن) شانها) من) وايتي) أعاله) املذك7رة)

تسهل)وتنمي)نشاط)ايشركة.
)املقر)االجتماعي:)رقم)46)دوار)الت)

تاووكت)اكادلر.
تاريخ) من) ابتداء) سنة) (99 املدة:)

تسجيلها)بايسجل)ايتجاري.
)رأسمال)ايشركة:)100.000)درهم)
درهم) (100 حصة) (1000 إلى) مقسم)

يكل)حصة)مقسمة)كما)للي):

 1000 ( حسن) صبير) ايسيد) (-
حصة

ايسيد) طرف) من) ايشركة) تسير)
صبير)حسن،)بصفته)املسير)اي7حيد)
وبإمضاء) محدودة) غير) ملدة) يشركة)
ايبنكية) املعامالت) لجميع) فردي)

واإلدارية)يلشركة.
من) تبتدئ) االجتماعية:) ايسنة)

فاتح)لنالر)وتنتهي)في)31)ديسمبر.
اإللداع)ايقان7ني:

باملحكمة) ايضبط) بمكتبة) تم)
 18 بتاريخ) بأكادلر) ايتجارية)

ل7ني20217)تحت)رقم)100248
ايتقيد)بايسجل)ايتجاري:

باملحكمة) ايضبط) بمكتبة) تم)
 18 بتاريخ) باكادلر) ايتجارية)

ل7ني20217)تحت)رقم)923)4
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شركة  PAUSE APPART  ش 
م م 

في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) وضع) تم) (09/06/2021
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
ذات) اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

امل7اصفات)ايتايية:
-)ايتسمية):))PAUSE APPART))؛

تأجير) (: االجتماعي) ايهدف) (-
أو) اململ7كة) ايعقارات) واستغالل)

املؤجرة)؛
األول) ايطابق) (: االجتماعي) املقر) (-
(- املحمدي) ايحي) (3212 رقم) عمارة)

أكادلر؛
سنة) (99 (: االجتماعية) املدة) (-
ايسجل) في) تاريخ)تسجيلها) ابتداء)من)
ايتجاري)عدا)إذا)تم)الحل)املسبق)أو)

ايتمدلد؛
-)ايرأسمال)االجتماعي):)لتك7ن)من)

100.000)درهم)؛
ايسيد) تعيين) (: ايشركة) تسيير) (-
ملدة) يلشركة) كمسير) ل7سف) ميال)

غير)محدودة)؛
ايسجل) في) ايتقييد) تم) (: ايتقييد)
بأكادلر) ايتجارية) يلمحكمة) ايتجاري)
عدد) تحت) (22/06/2021 بتاريخ)

.100428
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 PARAPHARMACIE ALFATH
TIKIOUINE - SARL -A.U

اإلشهار)ايقان7ني
بمقت�سى)ايقرار)من)طرف)ايشريك)
 PARAPHARMACIE(اي7حيد)يلشركة
 ALFATH TIKIOUINE - SARL
املنعقد) (100.000 رأسمايها) (-A.U
بتاريخ))) يلشركة) االجتماعي) باملقر)

20/05/2021)قرر)ما)للي:
-)مقر)ايشركة:)حي)اوجعا)بل7ك)1 

رقم)1)تك7ين)اكادلر.
 :100.000 في) حدد) املال) رأس) (-
درهم)مقس7مة)إلى))1000)حصة)من)
وم7زعة) اي7احدة) درهم) (100 ( ( فئة)

كتالي):
-)الحيداري)سكينة)1000)حصة)
-)امل7ض7ع:)من)أهداف)ايشركة:)

ايتجميل) مستحضرات) بيع) (- (1
واملكمالت)ايغذائية.

ومنتجات) طبية) م7اد) تاجر) (- (2
تق7يمية.

ايعام) الجمع) قرر) ( ايتسيير:) (-
 PARAPHARMACIE شركة) أن)
   ALFATH TIKIOUINE - SARL -A.U
سكينة) الحيداري) ايسيدة) سيسرها)

ملدة)غير)محدودة.
من) ابتداء) سنة) (99 ( املدة:) (-

ايتسجيل)بايسجل)ايتجاري.
-)اإللداع))))):)تم))اإللداع)ايقان7ني)
بمدلنة) ايتجارية) املحكمة) يدى)
تحت) ( (23/06/2021 بتاريخ) اكادلر)
رقم)))100429)ايسجل)ايتجاري)رقم)

.4(9(1
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حسابات)ادميم)ش.م.م

  OASIS ORIKA شركة
ICE : 002805943000031
إعالن)عن)تأسيس)شركة)ذات)

مسؤويية)محدودة)
بتاريخ) محرر) عرفي) عقد) بم7جب)
ايقان7ن) وضع) ثم) (2021 ابريل) (14
محدودة) شركة) يتأسيس) األسا�سي)

املسؤويية)باملميزات)ايتايية:
.OASIS ORIKA(ايتسمية:)شركة

املسؤويية) ذات) شركة) ايشكل:) ( ( (
املحدودة)

رأسمال) حدد) ايشركة:) رأسمال)
مقسمة) درهم) (100.000 في) ايشركة)
بقيمة) اجتماعية) حصة) (1000 إلى)
مقسمة) و) يل7احدة) دراهم) (100
عبد) ب7تلكاست) ايسيد) للي:) كما)
ايعزيز500)حصة)و)ايسيد)ب7تلكاست)

ابراهيم)500)حصة.
اوبال) الت) حي) ايشركة:) مقر)

ايقليعة)الت)امل7ل.
اي7طني) اينقل) ايشركة:) نشاط)
اي7طني) اينقل) يلبضائع،) وايدولي)

وايدولي)يألشخاص).
ايتسيير:)عين)ايسيدان)ب7تلكاست)
ابراهيم) ب7تلكاست) و) ايعزيز) عبد)
كمسيرلن)يلشركة)ملدة)غير)محدودة.
ايت7قيع):)ايشركة)ملزمة)بت7قيعات)
عبد) ب7تلكاست) يسيدلن) املنفصلة)

ايعزيز)او)ب7تلكاست)ابراهيم.
ايسنة)املايية:)من)01)لنالر)إلى)31 

ديسمبر.)
املدة:))مدة)ايشركة)محددة)في)99 

سنة.
بكتابة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
إلنزكان) االبتدائية) باملحكمة) ايضبط)
 9(0 رقم) تحت) (2(/04/2021 ل7م)

ورقم)ايسجل)ايتجاري))2313.
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 STE SIBAB   
 DEVELOPPMENT

ذات)املسؤويية)املحدودة)شركة
تأسيس)شركــة

بتاريخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
شركة) تأسيس) تم) (10/05/2021
املحدودة)خصائصها) املسؤويية) ذات)

كايتايــــــي:
 SIBAB (: ايتسمية)

DEVELOPPEMENT
منعش) (- االجتماعي:) ايهدف)

عقاري)-أشغال)متن7عة)او)ايبناء.)
ايقليعة) دوار) االجتماعي:) املقر)

آيف7قنية)ألت)مل7ل.
املدة)99)))سنة.)
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درهم) (100.000 ايرأسمال)
إجتماعية) حصة) (1000 إلى) مقسمة)
من)فئة)100)درهم)يلحصة)اي7احدة،)
أمكرود) (-: ( كايتالي) يلشركاء) منتسبة)
عبد)ايقا)در:)334))حصة)اجتماعية)،

-)ايسيد)ب7)مهر)ود)الحسين):)333 
حصة)اجتماعية.

-)ايسيد)ن7ر)ايدلن)ب7شريك):)333 
حصة)اجتماعية.

ايتسيير:)يعهد)بتسيير)ايشركة)إلى)
ايسيد)أمكرود)عبد)ايقا)در)أو))ايسيد)
الحسين)ملدة)غير)محددة،) ب7)مهرود)

أما)ايت7قيع)فينسب)يهما
بكتابة) ايقان7ني) اإللداع) تم) وقد)
بتداءلة) اال) املحكمة) يدى) ايضبط)
تحت) (16/06/2021 بتاريخ) بانزكان)

. 13(1
يلخالصة)و)ايبيان

عن)املسير
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 SAIF EDDINE TRANS - SARL
-A.U

اإلشهار)ايقان7ني
بمقت�سى)ايقرار)من)طرف)ايشريك)
 SAIF EDDINE يلشركة) اي7حيد)
رأسمايها) ( (-TRANS - SARL -A.U
االجتماعي) باملقر) املنعقد) (100.000
19/04/2021قرر ( بتاريخ)  يلشركة)

ما)للي:
شارع) (3333 رقم) ايشركة:) مقر)
ايدار)ايبيضاء)ايحي)املحمدي)اكادلر.

 100.000,00 رأس)املال)حدد)في):)
درهم)مقس7مة)إلى))1000)حصة)من)
وم7زعة) اي7احدة) 100درهم) ( ( فئة)

كتالي):
-)اي7ر�سي)ه7دى)1000)حصة.)

ايشركة:) أهداف) من) (: امل7ض7ع)
اي7طنية) ايبضائع) يلنقل) –مقاول) (1

وايدويية)لحساب)ايغير.
أن) ايعام) الجمع) قرر) ( ايتسيير:)
 SAIF EDDINE TRANS شركة)
ايسيدة) سيسرها) (-- SARL -A.U

اي7ر�سي)ه7دى)ملدة)غير)محدودة.
من) ابتداء) سنة) (99 ( املدة:)

ايتسجيل)بايسجل)ايتجاري.

ايقان7ني) اإللداع) ( تم) (: اإللداع)

بمدلنة) ايتجارية) املحكمة) يدى)

تحت) ( (1(/06/2021 بتاريخ) اكادلر)

رقم)))100222)ايسجل)ايتجاري)رقم)

.4(899
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 RIO DE ORO BEACH SARL
تأسيس)شركة

بمقت�سى)ايقان7ن)األسا�سي)املؤرخ)

تأسيس) تم) (1(/06/2021 بتاريخ)

 RIO (« املسؤويية) محدودة) شركة)

ذات) (»DE ORO BEACH SARL

الخصائص)ايتايية):)

ايهدف:

في) كما) املغرب) في) ايشركة) هدف) (

الخارج)ه7:

1)-)ايفندق

2)-)ايفندقة,)مطعم),مقهى),إقامة)

سياحية

ايرسمية) اي7ف7د) استقبال) (- (3

اي7طنية)و)ايدويية

4)-)اي7جبات)ايسريعة

5)-)تجارة)االستيراد)و)ايتصدلر

6)-)وبشكل)أعم،)جميع)املعامالت)

أو) ايصناعية) املنق7ية) أو) املايية)

بشكل) املتعلقة) ايعقارية) أو) ايتجارية)

مباشر)أو)غير)مباشر)باألشياء)املحددة)

أعاله)أو)بأشياء)مماثلة)أو)ذات)صلة.

حي) اي7الء) شارع) االجتماعي:) املقر)

ايفيالت)رقم)20)ايداخلة)واد)ايذهب

املدة):)99)سنة)

 100.000 في) حدد) ايرأسمال:)

حصة) (1000 على) مقسم) درهم)

اجتماعية)بقيمة)100)درهم)يل7احدة)

وهي)في)نصيب):-)ايسيد)سيم7ن)ايشر)

لقي:)330)حصة.

علي)معطال):)340)))حصة.

  330 (: اكريطة) م7ي7د) محمد)

حصة.

غير) وملدة) ايشركة) تسير) ايتسيير:)

محدودة)من)طرف)علي)معطال.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
بتاريخ) بايداخلة) االبتدائية)

06/2021/)1)تحت)رقم):)18621.
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 RAZANE E.L.G.H -  SARL -
A.U

اإلشهار)ايقان7ني
بمقت�سى)ايقرار)من)طرف)ايشريك)
 RAZANE E.L.G.H يلشركة) اي7حيد)
 100.000 رأسمايها) (- SARL -A.U
يلشركة) االجتماعي) باملقر) املنعقد)

بتاريخ)))08/06/2021)قرر)ما)للي:
بايطابق) شقة) ايشركة:) مقر)
الت) ايقليعة) ايعزيب) حي) ايسفلي)

مل7ل.
 :100.000 في) حدد) املال) رأس)
من) 1000)حصة) إلى) مقس7مة) درهم)
وم7زعة) اي7احدة) درهم) (100 فئة)

كتالي):
ايغ7تي)فاطمة)1000)حصة)

(: ايشركة) أهداف) من) امل7ض7ع:)
و) اي7طنية) ايبضائع) يلنقل) مقاول) (–

ايدويية)لحساب)ايغير.
أن) ايعام) الجمع) قرر) ( ايتسيير:)
 RAZANE E.L.G.H - SARL شركة)
A.U-)سيسرها)ايسيدة)ايغ7تي)فاطمة)

ملدة)غير)محدودة.
من) ابتداء) سنة) (99 املدة:)

ايتسجيل)بايسجل)ايتجاري.
اإللداع):)تم))اإللداع)ايقان7ني)يدى)
انزكان) بمدلنة) االبتدائية) املحكمة)
رقم))) تحت) (21/06/2021 بتاريخ)
1394)ايسجل)ايتجاري)رقم)5)236.
507 P

PVC HAMDANE شركة
شارع)ب7جدور)مجمع)4)رقم)2)ايفرح)

بنسركاو)اكادلر)
تـــأسـيــس

اكادلر) بمقت�سى)عقد)عرفي)مؤرخ)
تأسيس) تم) (،02/06/2021 بتاريخ)
صفاتها)) ( املسؤويية) محدودة) شركة)

كما)للي):)
.PVC HAMDANE(:((ايتسمية

أساسا) ايشركة) تهدف) ( ايهــدف:)
إلى):)بيع)أي)قطعة)من)ايف7الذ)املقاوم)

يلصدأ
وعم7ما)جميع)ايعمليات)ايتجارية)
ايصناعية)املايية)و)ايعقارية)املتعلقة)
األنشطة) وكل) املذك7رة) باالنشطة)
شأنه) من) طابع) ذات) أو) املشابهة)

ت7سيع)وتنمية)ايهدف)االجتماعي.
املقر)االجتماعي):)محل)تجاري)كائن)
برقم)3002)ايحي)املحمدي)اكادلر)))))))))))))))))))))))))))))
تاريخ) من) ابتداء) 99)سنة) ( (: املدة)
ايتسجيل)بايسجل)ايتجاري)باستثناء)

حاية)ايتمدلد)أو)ايفسخ)املسبق.
ايرأسمال):))حدد)رأسمال)ايشركة))
في)100.000)درهم))مقسم))إلى)1000 

حصة)
 1000 الحميد) حمدان) ايسيد) (-

حصة
الحميد) ايسيد)حمدان) (: ايتسيير)
مسير)يلشركة)و)ذيك)ملدة)غير)محدودة)
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7م18/06/2021  باكادلر) ايتجارية)

تحت)رقم)100255.
508 P

 STE  PIGEON ASCENDANT
SARL

تأسيس)ايشركة
بتاريخ) مؤرخ) عرفي) عقد) بم7جب)
ايشركة) تأسيس) تم) (14/06/2021

ذات)املميزات)ايتايية:
شركة)) (: االجتماعية) ايتسمية)

بيج7ن)اس7ندو))ش.م.م
ايدولي) اينقل) (: االجتماعي) ايهدف)

واملحلي)يلبضائع
املقر)االجتماعي):حي)امزيل)بل7ك)أ)

رقم)05))بنسركاو)أكادلر.)
 100.000 (: االجتماعي) ايرأسمال)
درهم)مجزأة)الى)1000)حصة))من)فئة)

100)درهم)يلحصة)
أنس) ايسيد) تعين) تم) (: ايتسيير)
يلشركة) ( شريك) كمسير) ايعرع7ري)

ملدة)غير)محدودة)
من) ابتداء) سنة) (99 (: املدة)

ايتأسيس)اينهائي
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إلى) لنالر) فاتح) من) (: املايية) ايسنة)

31)دجنبر)من)كل)سنة)ماعدا)ايسنة)

األولى)ايتي)تبتدئ)من)تاريخ)ايتسجيل)

بايسجل)ايتجاري.

تم)اإللداع)ايقان7ني)يدى)مصلحة)

ايتجارية) باملحكمة) ايضبط) كتابة)

تحت)) (22/06/2021 بــتاريخ) اكادلر)

رقم))))10041

509 P

مكتـــب)حسابــات)ســروا)ش.)م.م.

  STE  TALASSIN TRANS

 SARL AU
رأسمايها)100.000Dhs)درهم)

تأسيس)شركة
وبم7جب) (02/06/2021 بتاريخ)

ذات) شركة) تأسست) عرفي) عقد)

 STE ( املسؤويية)املحدودة)تحت)إسم)

 TALASSIN TRANS  SARL AU

ايبضائع) اينقل) مقاوية) (- (: هدفها)

اي7طنية)و)ايد)ويية)لحساب)ايغير).

رقم) (05 :بل7ك) ايتجاري) ايعن7ان)

33)حي)اينهضة)ألت)مل7ل.

100.000))درهم)م7زعة) رأسمايها)

إلى)1000)حصة)قيمة)كل)حصة)100  

دراهم،)م7زعة)كما)للي:

 1000 الحيان) محمد) ايسيد) (-

حصة

ايسيد)) تعيين) تم) ايشركة) تسيير)

محمد)الحيان)مسيرا)يلشركة)ملدة)غير)

محدودة)مع)تخ7يله)كامل)ايصالحيات)

حسب)ايقان7ن)األسا�سي)يلشركة.

تاريخ) من) سنة) (99 املدة:) (-

تأسيسها.

بمكتب) تم) ايقان7ني) اإللداع) (-

االبتدائية) املحكمة) يدى) ايضبط)

بتاريخ)) (1406 رقم) تحت) بانزكان)

22/06/2021

 STE TALASSIN -)سجلت)شركة)
TRANS SARL AU)بايسجل)ايتجاري)

بتاريخ)) (23691 ( رقم) تحت) بانزكان)

.22/06/2021

510 P

 STE YAMIK IMPORT شركة
SARL AU

إعالن)عن)تأسيس)
محرر) عرفي) عقد) بمقت�سى)
تمت) (2021 ل7ني7) (02 بتاريخ) بٲكادلر)
األسا�سي) ايقان7ن) على) املصادقة)
ذات) املسؤويية) محدودة) يشركة)
شريك)وحيد)ذات)الخصائص)ايتايية

 STE  YAMIK IMPORT(:(ايتسمية
 .SARL AU

املالبس) استيراد) ايهدف:)
واكسس7رات)

عمارة) رقم5) االجتماعي:) املقر)
اينصر)شارع)إمام)غزالي)حي)ايداخلة)

اكادلر
رأسمال) حدد) ايشركة:) رأسمال)
درهم) (100.000 مبلغ) في) االجتماعي)
اجتماعية) حصة) (1000 إلى) مقسمة)
من)فئة)100)درهم)يل7احدة)في)ملك:

-)ايسيدة)اوتمراغت)جميلة))1000  
حصة)اجتماعية
املدة):)99)سنة

اوتمراغت) ايسيدة) ايتسيير:)
جميلة)و)ايسيد)اوتمراغت)عماد)

لنالر) (01 من) االجتماعية:) ايسنة)
إلى)31)دجنبر

كتابة) يدى) ايقان7ني) اإللداع) تم)
بٲكادلر) ايتجارية) باملحكمة) ايضبط)
رقم:) تحت) (2021 ل7ني7) (15 بتاريخ:)

100194
511 P

YAHYA FRAICHEUR
بتاريخ))) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
بأكادلر) املسجل) (،2021 19ماي)
شركة) تك7نت) (2021 ماي) (20 بتاريخ)
بشريك) املحدودة) املسؤويية) ذات)
 YAHYA FRAICHEUR(وحيد)مسماة
مقرها) درهم) (100.000 رأسمايها)
االجتماعي:)رقم)26)بايطابق)الخامس)
ايحي) ايضحى) (1 ايسعادة) (23 عمارة)

املحمدي))اكادلر.
ايهدف)االجتماعي:)

•)بيع)املنتجات)ايفالحية.

ايعمليات) جميع) عامة) وبصفة)

ايعقارية،) ايتجارية،) ايصناعية،)

أو) مباشرة) بصفة) املتعلقة) املايية،)

بايعمليات) جلها) أو) كلها) مباشرة) غير)

أن) شانها) من) وايتي) أعاله) املذك7رة)

تسهل)وتنمي)نشاط)ايشركة.
)املقر)االجتماعي:)رقم)26)بايطابق)

 1 ايسعادة) (23 عمارة) الخامس)

ايضحى)ايحي)املحمدي))اكادلر.

تاريخ) من) ابتداء) سنة) (99 املدة:)

تسجيلها)بايسجل)ايتجاري.
)رأسمال)ايشركة:)100.000)درهم)

درهم) (100 حصة) (1000 إلى) مقسم)

يكل)حصة)مقسمة)كما)للي):

 1000 ( -)ايسيد)املري7ش)محسين)

حصة

ايسيد) طرف) من) ايشركة) تسير)

املسير) بصفته) محسين،) املري7ش)

محدودة) غير) ملدة) يشركة) اي7حيد)

املعامالت) لجميع) فردي) وبإمضاء)

ايبنكية)واإلدارية)يلشركة.

من) تبتدئ) االجتماعية:) ايسنة)

فاتح)لنالر)وتنتهي)في)31)ديسمبر.

بمكتبة) تم) ايقان7ني:) اإللداع)

بأكادلر) ايتجارية) باملحكمة) ايضبط)

رقم) تحت) ل7ني20217) (18 بتاريخ)

10024(

تم) ايتجاري:) بايسجل) ايتقيد)

ايتجارية) باملحكمة) ايضبط) بمكتبة)

تحت) ل7ني20217) (18 بتاريخ) باكادلر)
رقم)921)4

512 P

  WAMDACON شركة
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)
رأسمايها)100.000)درهم

كراج)رقم)1)تجزئة)ب7كيدو)رقم)123 

محيطة)تارودانت)

سجل)ايتجاري)رقم)865)

املؤرخ) ايعرفي) ايعقد) بمقت�سى)

بتارودانت) ل7ني20217) (01 ل7م)

مسؤويية) ذات) شركة) تأسيس) تم)

محدودة)بامل7اصفات)ايتايية:

.»WAMDACON«(((:ايتسمية

هدف)ايشركة:)

أشغال) و) ايبناء) في) مقاول) (-

مختلفة.

-)تاجر

 1 رقم) كراج) (: االجتماعي) املقر)

محيطة) (123 رقم) ب7كيدو) تجزئة)

تارودانت.

املدة:))مدة)ايشركة)99)سنة.

لنالر) (01 من) االجتماعية:) ايسنة)

إلى)31)دجنبر..
رأسمال) حدد) ايشركة:) رأسمال)

ايشركة)االجتماعي)في)100.000)درهم)

اجتماعية) حصة) (1000 إلى) مقسم)

بمقدار)100)درهم)يكل)حصة

ايسيدانفؤاد) عين) ايتسيير:)

كمسيرلن)) افقير) بن) طه) و) تازراكين)

يلشركة)ملدة)غير)محدودة.

تم)اإللداع)ايقان7ني)بكتابة)ايضبط))

باملحكمة)االبتدائية)بتارودانت)بتاريخ)

16ل7ني7)2021)تحت)رقم)))6وسجل)

بايسجل)ايتجاري)بنفس)املدلنة)تحت)
رقم865).

مقتطف)من)أجل)اإلشهار

513 P

SOCIETE WAD-SERVICE-

NET SNC
AU CAPITAL DE 10.000 Dhs 

ايتأسيس
بتاريخ) ( عرفي) عقد) بمقت�سى)

شركة) تأسيس) تم) (22/03/2021

ايتضامن)باملميزات)ايتايية:

WAD-SERVICE- (: ايتسميـــــــــــــة)

 NET SNC

املختار) شارع) (: االجتماعي) املقر)

ايس7�سي)كلميم.))

درهم) (10.000 ايرأسمــــــــــــال:)

مقسمة)على)100)حصة)من)فئة)100 

درهم.

أشغال) في) مقاول) ايهـــــــــــــــدف:)

اينظافة

فاطمة،) وداك) ايسيدة) ايشركاء:)

اي7طنية) ايتعريف) يبطاقة) الحاملة)
رقم)JA108(43 )50)حصة(.
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الحاملة) سلم،) تشيبت) ايسيدة)

رقم) اي7طنية) ايتعريف) يبطاقة)

)JA15923  )50)حصة(.

ايسيدة) ( تعيين) تم) ايتسيير:)

وداك)فاطمة،كمسيرة)يلشركة،)و)تم))

اعتماد)اإلمضاء)اي7حيد)يلمسيرة)يدى)

جميع)اإلدارات)ايعم7مية)أو)الخاصة)

و)املؤسسات)املايية)واملصرفية)،)يفترة)

غير)محددة.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

بتاريخ) بكلميم) االبتدائية)

02/04/2021)تحت)رقم)134/2021 

514 P

STE SAMIFISC

 STE TRAVAUX DE

 SOUTENEMENT ET

CONSOLIDATION
األسا�سي) ايقان7ن) بمقت�سى)

تأسيس) تم) بتاريخ15/10/2020،)

املسؤويية)) محدودة) شركة)

:
ُ
بامل7اصفات)ايتايية

دو) تخاف7) شركة) (: ايتسمية) (
س7تنم7ن)إ)ك7نص7يدصي7ن)))

 STE  TRAVAUX DE

 SOUTENEMENT ET

CONSOLIDATION

أو) متن7عة) أعمال) (: ايهدف)

إنشاءات.

أعمال)الحفر)وايدعامات.
10)ايطابق) :)رقم) املقر)االجتماعي)

ايدشيرة) كاو) أكر) أف7يكي) عمارة) (3

الجهادلة)انزكان.

املدة):))99)سنة)ا)ابتدءا)من)تاريخ)

ايتأسيس
)رأسمايها):))100.000)درهم.

)ايتسيير):))يلسيد)ن7فل)مضمض).)))

اإلمضاء):)))يلسيد)ن7فل)مضمض.)))

تم) ايقان7ني) اإللداع)

إلنزكان) االبتدائية) باملحكمة)

رقم) تحت) بتاريخ21/06/2021)

  .1395

515 P

 STE TRANS SANTAMA

SARL AU
املؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سي)

مل7ل)) لت) بأ) ( (08/06/2021 بتاريخ)

املسؤويية)) ذات) شركة) تأسيس) تم)

اي7حيد) املساهم) ذات) ( ( املحدودة)

تحمل)الخصائص)ايتايية):

 STE TRANS (: ايتسمية) (

          SANTAMA SARL AU

ببل7ك) كراج) ( ( (: االجتماعي) املقر)

الت) ازرو) اسايس) حي) (192 ايرقم) (4

مل7ل.

رأس)املال):))100.000)درهم.

املدة):)99)سنة))

املسير):))ايسيد)ت7فيق)املشرفي

ايبضائع) ينقل) مقاول) (: اينشاط)

لحساب)ايغير

تم)اإللداع)ايقان7ني)يدي)املحكمة))

  16/06/2021 بأنزكان) االبتدائية)

تحت)رقم)3)13 .

516 P

 STE TOP G A KUMAS SARL

AU
إنشاء)شركة)ذات)مسؤويية)محدودة))
 STE TOP G A ايتجاري) اسم)

 KUMAS SARL AU

حي) (424 رقم) ك) بل7ك) (: ايعن7ان)

ايهدى)اكادلر

املهام):)1()تاجر)استيراد)وتصدلر)

- 2()تاجر)أقمشة)بالجملة

 100.000 ( (: ايشركة) مال) راس)

درهم

كالوي) احمد) ايسيد) ( (- (: ايتسيير)

مشارك)وحيد)و)مسير)يلشركة

تم)اإللداع)ايقان7ن)األسا�سي)يدى)

ايتجارية) باملحكمة) ايضبط) كتابة)

تحت) (18/06/2021 بتاريخ) اكادلر)
ايتجاري) وايسجل) ( (100344 ( رقم)

رقم939)4  

517 P

UNIVERTICAL
SARL

تأسيس)شركة)محدودة)املسؤويية
بمقت�سى)عقد)عرفي)محرر)بتاريخ)
شركة) تأسيس) تم) (2021 ماي) (28
الخصائص) ذات) املسؤويية) محدودة)

ايتايية):
.UNIVERTICAL SARL(:(ايتسمية

 LOT 1454 RUE(:(املقر)االجتماعي
.926 N9 CITE SALAM AGADIR

وخدمة) ايصيانة) أعمال) (: ايهدف)
ايصيانة)ايعامة.

 100.000 (: االجتماعي) ايرأسمال)
درهم.

ايتسيير):)
ايياس)ورناش.

محمد)الخطابي.
سفيان)الخدري.
املدة):)99)سنة.

املحكمة) في) ايشركة) تسجيل) تم)
 100192 ايتجارية)بأكادلر)تحت)رقم)
ايسجل) رقم) (2021 ل7ني7) (15 بتاريخ)

ايتجاري)869)4.
518 P

STE NAGAZ NEGOCE
SARL

تأسيس)شركة
طبقا)يلعقد)املؤرخ)بتاريخ)23)أبريل)
تأسيس) على) ايشركاء) اتفق) (2021
املحدودة املسؤويية) ذات)  شركة)

وذيك)كما)للي):
 STE NAGAZ NEGOCE (: االسم)

.SARL
جميع) االييات،) كراء) (: ايهدف)

أن7اع)ايتجارة.
حي) (5(0 رقم) ب) بل7ك) (: ايعن7ان)

امزيل)بنسركاو)اكادلر.
درهم) (100.000 (: ايرأسمال)
مقسمة)إلى)1000)حصة)بس7مة)100 

درهم)يلحصة)اي7احدة.
ت7فيق،) نقاز) ايسيد) (: ايتسيير)
حامل)يبطاقة)ايتعريف)اي7طنية)رقم)

JB311(58)كمسير)وحيد)يلشركة.

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

إلى) (01/01 (: االجتماعية) ايسنة)
12/31)من)كل)سنة.

ايتجارية) باملحكمة) (: اإللداع) رقم)
بأكادلر)تحت)رقم)100254)بتاريخ)18 

ل7ني7)2021.
519 P

 SOCIETE PLOMBERIE
CONFORT AGADIR

SARL
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة
بمقت�سى)عقد)عرفي)بأكادلر)بتاريخ)
ايقان7ن) وضع) تم) (2021 أبريل) (12
املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)ذات)امل7اصفات)ايتايية):
 SOCIETE (: ايتسمية)
 PLOMBERIE CONFORT

.AGADIR SARL
ذات) شركة) (: ايقان7ني) ايشكل)

املسؤويية)املحدودة.
املقر)االجتماعي):)بل7ك)1)رقم)145 

بنسركاو)اكادلر.
م7ض7ع)ايشركة):)

ايصحي) ايترصيص) أشغال) جميع)
وايغاز)وايتبرلد.

وايتدفئة) واملاء) ايغاز) تركيب)
املركزية)واملبردات.

 بيع)جميع)ي7ازم)ايترصيص)ايصحي
عالقة) يه) ما) وكل) وايتبرلد) وايغاز)

بنشاط)ايشركة.
رأسمال) حدد) (: ايشركة) رأسمال)
درهم) (100.000 مبلغ) في) ايشركة)
اجتماعية) حصة) (1000 إلى) مقسمة)
محررة) يل7احدة) درهم) (100 بقيمة)
بكاملها)مكتتبة)وم7زعة)على)ايشركاء)

كايتالي):
ايسيد)ايكزار)عبد)هللا)500)حصة)

أي)50.000)درهم.
 500 مصطفى) مكاوي) ايسيد)

حصة)أي)50.000)درهم.
املدة):)99)سنة.
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ايتسيير) مهمة) أسندت) (: ايتسيير)
وملدة)غير)محدودة)إلى):

والحامل) هللا) عبد) ايكزار) ايسيد)
رقم) اي7طنية) ايتعريف) يبطاقة)

.J31948(
والحامل) مصطفى) مكاوي) ايسيد)
رقم) اي7طنية) ايتعريف) يبطاقة)

.JB1(1668
إلى) لنالر) فاتح) من) (: املايية) ايسنة)

31)ديسمبر)من)كل)سنة.
بكتابة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
بأكادلر) ايتجارية) باملحكمة) ايضبط)
بتاريخ)6)ماي)2021)تحت)رقم)99454 
تحت) ايتجاري) بايسجل) ايتقييد) وتم)

رقم)343)4.
520 P

 STE AMEZDOUGH
  REPARATION AUTO

SARL AU
تاسيس)شركة

إلصالح) امزدوغ) شركة) (: ايتسمية)
 STE ( ( ش.و) ش.م.م.) ( ايسيارات)
 AMEZDOUGH REPARATION

 .AUTO  SARL AU
املقر)االجتماعي):)رقم)39)بل7ك)3  
شارع)املسيرة)حي)يالمريم)سيدي)افني.
ايهدف:)تهدف)ايشركة)الى)ممارسة)
ايسيارات) اصالح) (: االتي) اينشاط)

واالالت)امليكانيكية).
ايتجارة.

مبلغ)) في) حدد) ايشركة:) رأسمال)
100.000)درهم.

طرف) من) مسيرة) ايشركة) املسير:)
:)احمد)الحسناوي)وذيك)ملدة) ايسيد)

غير)محدودة.
:)ايشركة)تأسست) ايتأسيس) مدة)

ملدة)99)سنة.
االلداع) تم) ايقان7ني:) االلداع)
ايضبط) بكتابة) يلشركة) ايقان7ني)
بتيزنيت) االبتدائية) باملحكمة)
رقم) تحت) (،2021 ل7ني7) (22 بتاريخ)

.241/2021
521 P

FIDUCIAIRE BIOU COMPTA FISC
 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 03062(00  

STE AGRI BUSINESS
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة

ذات)شريك)وحيد
تاسيس)شركة

 1( بتاريخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ل7ني7)2021،)ببي7كرى)حررت)ق7انين)
ذات) محدودة) مسؤويية) ذات) شركة)
شريك)وحيد)خصائصها)كايتالي):))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
 AGRI بيزلنيس) اكري) (: االسم)

. BUSINESS
استغالل) و) تدبير) (: األهداف) (
اآلبار/) حفر) (/ ايفالحية) ايضيعات)

تقنيات)ايري.
املقر)االجتماعي):)دوار)الت)هروك)
الت) اشت7كة) ايصفاء) وادي) جماعة)

باها.
  100.000 االجتماعي) ايرأسمال)

درهم.)))))))))
ايتسيير):)تم)تكليف)ايسيد)مبارك)
مفلح)كمسير)وحيد))يلشركة)ملدة)غير)

محدودة.
اإللداع)ايقان7ني):)تم)اإللداع)يدى)
املحكمة)االبتدائية)بانزكان)بتاريخ)21 

ل7ني7)2021،)تحت)رقم)1401.
522 P

  STE  AGHARAS LKHIR
 SARL 

شركة)ذات)مسؤويية)محدودة))
تأسيس)شركة

مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
((،2021 ل7ني7) (( في) اكادلر) بدراركة)
مسؤويية) ذات) شركة) تأسيس) تم)

محدودة)خصائصها:
 .  AGHARAS LKHIR. (: ايتسمية)
اينشاط:)األشغال)املختلفة)أو)ايبناء.)

ذات) شركة) (: ايقان7ني) ايشكل)
مسؤويية)وحيدة.

درهم) (100.000 (: ايرأسمال)
فئة) من) حصة) (1000 الى) مقسمة)

100)درهم)مقسمة)كما)للي):
 (00 (... صابر) كريمة) ايسيدة)

حصة)...)0.000))درهم.
ايسيد)رشيد)اجدور)...)300)حصة)

.... 30000)درهم.)
صابر) كريمة) ايسيدة) (: ايتسيير)

وايسيد)رشيد)اجدور.
ايشيكات) جميع) (: ايت7قيع)
بايت7قيع) سارية) تك7ن) وايكمبياالت)

ايفريد)يسيدة)كريمة)صابر.
ايتجاري) املحل) (: االجتماعي) املقر)
ايكائن)باكي)اوخريب)دراركة)اكادلر.

املدة:)99)سنة.
ايسنة) تبدأ) أالجتماعية:) ايسنة)
االجتماعية)في)األول)من)لنالر)وتنتهي)
ايسنة) وستشمل) ديسمبر،) (31 في)
اينهائي) تأسيس) وقت) األولى) املايية)

يلشركة)حتى)31)ديسمبر)2021.
بمصلحة) تم) ايقان7ني) اإللداع)
ايتجارية) باملحكمة) ايتجاري) ايسجل)
رقم) (،2021 ل7ني7) (22 باكادلرفي)

اإللداع)))100408.
523 P

CABINET   COMPTA    OUSSAMA

 Adresse : APP.N° 21 IMM.TR 01 CITE

ADRAR-AGADIR-TEL : 06-(6-83-26-5(

STE 889 TRANS       
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

بشريك)واحد
 IC E : 002861(6200000(

تأسيس)شركة
 25 بتاريخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
فبرالر2021)باكادلر)ثم)تأسيس)شركة)
يشريك) املحدودة) املسؤويية) ( ذات)

اي7احد)ذات)الخصائص)ايتايية):
.889 TRANS(((:(((ايتسمية

3)جيت) عمارة) (9 :)شقة) ( ( ( ( املقر)
سكن)بنسركاوأكادلر.

ينقل) مقاوية) ( ( امل7ض7ع:)
املستخدمين))يلغير.

في) ايرأسمال) حدد) ايرأسمال:)
 1000 على) م7زعة) درهم) (100.000
يكل) درهم) (100 قيمة) من) حصة)
املدني) ايسيد) باسم) مسجلة) واحدة)

ل7نس:
1000)حصة)) ايسيد)املدني)ل7نس)

... 100.000)درهم.
ايتسيير):)تسير)ايشركة)من)طرف)
غير)) ملدة) حسناء) املــــــــــــــــــــــــــــدني) ايسيدة)

محدودة)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
اإللداع) تم) ( (: ايقان7ني) اإللداع)
ايضبط) كتابة) يدى) ايقان7ني)
باملحكمة)ايتجارية)باكادلر)بتاريخ))18 

ل7ني7)2021،)تحت)عدد))10025.
524 P

مكتـــب)حسابــات)ســروا)ش.)م.م.
عمــارة)دام7)شــارع)محمد)ايسادس)الت)ملــ7ل

ايفاكس:)028-24-22-65  
)ايهاتف:)2-46)-028-24

 STE 2EB ISKANE
 SARL 

رأسمايها):)100.000)درهم)
تأسيس)شركة

تأسست) عرفي) عقد) وبم7جب)
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة)تحت)
 STE 2EB((إسم)8)ل7ني7)2021،)بتاريخ

. ISKANE SARL
هدفها):)منعش)عقاري.

مقاول)أعمال)مختفة)أو)ايبناء.
ايتجارة)في)األرا�سي)املجهزة)و)ايغير)

مجهزة.
اينجمة) حي) (: ايتجاري) ايعن7ان)
الت) انزكان) عماية) ايقليعة) بجماعة)

مل7ل.)))))
م7زعة) درهم) (100.000 رأسمايها)
حصة)) كل) قيمة) حصة) (1000 إلى)

100دراهم،)م7زعة)كماللي):
(... ( ب7مهاوت) مصطفى) ايسيد)

500حصة.
 500 (... ( ايعامري) ايسيد)عبد)هللا)

حصة.))))))
ايسيد)) تعيين) تم) ايشركة) تسيير)
يلشركة) مسيرا) ب7مهاوت) مصطفى)
كامل) تخ7يله) مع) محدودة) غير) ملدة)
ايصالحيات)حسب)ايقان7ن)األسا�سي)

يلشركة.
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املدة:)99)سنة)من)تاريخ)تأسيسها.

بمكتب) تم) ايقان7ني) اإللداع)

االبتدائية) املحكمة) يدى) ايضبط)

 22 ( بتاريخ) (140( رقم) تحت) بانزكان)

ل7ني7)2021.

 STE 2EB« شركة) سجلت)

ISKANE(«((SARL)بايسجل)ايتجاري)

بانزكان)تحت)رقم))23693)بتاريخ))22 

ل7ني7)2021. 

525 P

SOCIETE AZILALE SUDE

SARL

Capital : 1 000.000 Dhs    

 Siège : HAY CHOUHDAE      

 RUE LQUADI EL GHALLAOUI

.N°20 LAAYOUNE

ICE: 002(63595000088

تـــأسيــس))شركة
 1( بتاريخ) ( عرفي) عقد) بمقت�سى)

شركة) تأسيس) تم) (،2021 مارس)

باملميزات) ( املحدودة) املسؤويية) ذات)

ايتايية:

ايتسمية)):))شركة)أزيالل)س7د.

املقر)االجتماعي):حي)ايشهداء)زنقة)

ايقالد)ايغيالني))رقم)20)ايعي7ن.)

درهم) (1000.000 ايرأسمـــــــــــــال:)

فئة) من) 10000)حصة) على) مقسمة)

100)درهم.

)أشغال)مختلفة)وايبناء))ايهـــــــــــــــــدف:))

ايشــــــــــــــركاء):)

)جمال)ايبطاح)...)5000))حصة.)

  5000 (...... ايبطاح) ( الحسين) (

حصة.)

املسير)ايقان7ني))))):)أحمد)عم7م7))

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

ل7ني7) (14 بتاريخ) ( ( بكلميم) االبتدائية)

2021،)تحت)رقم)2021/1824 .

526 P

 STE AUTO ECOLE
 BEYROUK
  SARL AU

CAPITAL : 100.000 Dhs 
تأسيس)شركة

 15 بتاريخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ل7ني7)2021،)تم)تأسيس)شركة)ذات)
وحيد) بشريك) محدودة) مسؤويية)

باملميزات)ايتايية:
 AUTO ECOLE (: ايتسمية)

.BEYROUK
امحيريش) حي) (: ( االجتماعي) املقر)

زنقة)14رقم)2)كلميم.))
درهم) (100.000 (: ايرأسمــــــــــــال)
فئة) من) حصة) (1000 على) مقسمة)

100)درهم.
يتعليم) مؤسسة) (: ( ايهـــــــــــــــدف)

ايسياقة
ايسيد)سفيان) تعيين) (: ايتسييـــــــــــــر)
ايتعريف) يبطاقة) الحامل) اب7زيد)
 1000  JA162414 رقم) اي7طنية)
يلشركة،) وحيد) كمسير) حصة،)
اي7حيد) اإلمضاء) اعتماد) وسيتم)
املتعلقة) يل7ثائق) باينسبة) يلمسير)
ايعم7مية) وشبه) ايعم7مية) باإلدارات)

واإلدارات)املايية.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (1( بتاريخ) بكلميم) االبتدائية)

2021،)تحت)رقم236. 
527 P

 STE BM ESSAADA
SARL AU

تـــأســيس)شــــركـــــة
بتاريخ) عرفي) عقد) على) بناءا)
ايق7انين) وضع) تم) (،2021 ماي) (31
األساسية)يشركة)محدودة)املسؤويية)
بشريك)وحيد):)BM ESSAADA))ذات)

الخصائص)ايتايية):)
ايهدف):)هدف)ايشركة)في)املغرب)

كما)في)الخارج)ه7):
)خدمات)املطاعم،املقاهي)وتم7ين)
واألشغال) واملناسبات) الحفالت)

املختلفة.

)املقر)االجتماعي)):)رقم)12)حي)تيرت)
ايسفلى)بل7ك)س)زنقة))0))كلميم.

املدة):))99)سنة.
 100.000 في) حدد) (: ايرأسمال)
حصة) (1000 على) مقسم) درهم)
اجتماعية)بقيمة)100)درهم)يل7احدة)

وهي)في)نصيب)ايسيد)):)
)حصة) (1000 (.... محمد) ب7مهدي)

اجتماعية.
ايتسيير):)تسير)ايشركة)وملدة)غير)
ب7مهدي) ايسيد) طرف) من) محدودة)

محمد.
رقم) تحت) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ايسجل) في) ايتسجيل) و) ( (2021/230
باملحكمة) ( (353( رقم) تحت) ايتجاري)
ل7ني7) (11 بتاريخ) ( بكلميم) االبتدائية)

  .2021
528 P

STE BLF TRANSPORT
SARL  

ICE. :  0028510(1000089
شركة)محدودة)املسؤويية

تأسيس)شركة
بمقت�سى)عقد)عرفي)محرر)بتاريخ)
فاتح)ل7ني7)2021،))تم)تأسيس)شركة)
الخصائص) ذات) املسؤويية) محدودة)

ايتايية):)
 STE BLF (: ايتسمية)

.TRANSPORT  Sarl
االرتقاء)) عمارة) االجتماعي:) املقر)

رقم)1)حي)ب7اركان)أكادلر).
لحساب) ايبضائع) نقل) (: ايهدف)

ايغير).
 100.000 (: االجتماعي) ايرأسمال)

درهم.
ايتسيير:)ادريس)اسعيدي).

املدة:)99)سنة.
ايسنة)املايية):))فاتح)لنالر)حتى31 

دجنبر).
بايسجل) ايشركة) تسجيل) تم)
ايتجاري)باكادلر))تحت)رقم)100350  
بتاريخ)21)ل7ني7)2021،))رقم)ايسجل)

ايتجاري)941)4.
529 P

 STE BELFAQIR
  CONSULTING

SARL
شركة)محدودة)املسؤويية

 ICE:002849964000005
تأسيس)شركة

بمقت�سى)عقد)عرفي)محرر)بتاريخ))
فاتح)ل7ني7)2021،)تم)تأسيس)شركة)
الخصائص) ذات) املسؤويية) محدودة)

ايتايية):)
 STE BELFAQIR (: ايتسمية)

.CONSULTING   Sarl
)10)رقم) املقر)االجتماعي:))عمارة)

فات)امليل)حي)املحمدي)اكادلر).
ايهدف:)ت7جيه)في)ايتسيير).

 100.000 (: االجتماعي) ايرأسمال)
درهم.

ايتسيير):لاسمين))بلفقير).
املدة:)99)سنة.

ايسنة)املايية):))فاتح)لنالر)حتى31 
دجنبر).

بايسجل) ايشركة) تسجيل) تم)
ايتجاري)باكادلر))تحت)رقم))100198  
بتاريخ)15)ل7ني7)2021،))رقم)ايسجل)

ايتجاري)))8)4 .
530 P

 STE CLIN
SARL AU

تأسيس)شركة
ش.م.م.) كلين) شركة) (: ايتسمية)

. STE CLIN SARL AU(((،(ش.و
  3 بل7ك) (39 رقم) االجتماعي:) املقر)
شارع)املسيرة)حي)يالمريم)سيدي)افني.
ايهدف:)تهدف)ايشركة)الى)ممارسة)

اينشاط)االتي):
ومعدات) ي7ازم) وشراء) بيع)

املعل7ميات.
ايتجارة.

مبلغ) في) حدد) ايشركة:) رأسمال)
100.000)درهم.

طرف) من) مسيرة) ايشركة) املسير:)
ملدة) وذيك) ( ب7زاييم،) ن7ار) (: ايسيدة)

غير)محدودة.
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:)ايشركة)تأسست) ايتأسيس) مدة)

ملدة)99)سنة.

االلداع) تم) ايقان7ني:) االلداع)

ايضبط) بكتابة) يلشركة) ايقان7ني)

بتاريخ) بتيزنيت) االبتدائية) باملحكمة)

رقم) تحت) (،2021 ل7ني7) (22  :

.240/2021

531 P

 STE  CIRYS SERVICES

SARL

تاسيس)شركة
بتاريخ) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)

ايق7انين) وضع) تم) (،2020 فبرالر) (19

األساسية)يشركة)محدودة)املسؤويية)

ذات)املميزات)ايتايية:

.CIRYS SERVICES(ايتسمية

)ايشكل)ايقان7ني:)شركة)محدودة)

املسؤويية.)

ايشركة)) مسير) :وصيت) ايهدف)

ومقاول)في)تسير)الخدمات.)

تكادلرت) دوار) االجتماعي:) املقر)

نعبادو)دراركة)اكادلر.

في) :حدد) االجتماعي) ايرأسمال)

 1000 إلى) مقسم) درهم) (100.000

املمثلة) هم) در) ( فئة100) من) حصة)

يلحصة)اي7احدة)في)ملكية):

  500 يعك7بي) شامة) ايسيدة)

حصة.

ايسيد))عماد)ب7يي500))حصة).

شامة) ( ايسيدة) عينة) ايتسيير:)

غير) ملدة) يلشركة) مسير) يعك7بي)

محددة.

املدة:)99)سنة.

يدى) ايقان7ني) اإللداع) تم) وقد)

ايتجارية) باملحكمة) ايضبط) كتابة)

بأكادلر)بتاريخ)22)ل7ني7)2021،))تحت)

رقم)100426.
)املسير))

532 P

 STE  CASH WAY
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة

بمقت�سى)جمع)عام)تأسي�سي)مؤرخ)
في))))ل7ني7)2021،))تم)وضع)ايقان7ن)
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
ذات) اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

امل7اصفات)ايتايية:
ايتسمية):)»)CASH WAY)«)؛

تح7يل) (: االجتماعي) ايهدف)
األم7ال؛

 0( رقم) متجر) (: االجتماعي) املقر)
ايفرح) حي) (4 تجزئة) (05 رقم) عمارة)

بنسركاو)-)أكادلر؛
سنة) (99 (: االجتماعية) املدة)
ايسجل) في) تاريخ)تسجيلها) ابتداء)من)
ايتجاري)عدا)إذا)تم)الحل)املسبق)أو)

ايتمدلد؛
من) لتك7ن) (: االجتماعي) ايرأسمال)

100.000)درهم)؛
ايسيد) تعيين) (: ايشركة) تسيير)
بطاحي)كمال)كمسير)يلشركة)ملدة)غير)

محدودة)؛
ايسجل) في) ايتقييد) تم) (: ايتقييد)
بأكادلر) ايتجارية) يلمحكمة) ايتجاري)
عدد) تحت) (،2021 ل7ني7) (21 بتاريخ)

.100343
533 P

CABINET 2C GESTION 
SARL AU
ش.)م.)م

تأسيس)شركة
مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
تأسيس) تم) (،2021 ل7ني7) (( في)
تحمل) املسؤويية) محدودة) شركة)

الخصائص)ايتايية):
 CABINET 2C ( ايتسمية:)

GESTIONش)م)م.
 100.000 (: رأسمال)ايشركة))
بقيمة) 1000حصة) الى) مقسم) درهم)

100)درهم)يكل)حصة.
06)بايطابق) املقر)االجتماعي):رقم)
 12/1( رقم) أكدال) بتجزئة) ايثايث)

ألت)مل7ل.

االستشارات) أالجتماعي:) ايهدف)

اإلدارية.

ايتسيير:)تسيير)ايشركة)من)طرف)

ايبطاقة) رقم) باحسيس) الحسن)

.JB42120(اي7طنية

يلشركة) ايقان7ني) امللف) إلداع) تم)

يدى)املحكمةاالبتدائية)بانزكان)تحت)

رقم)9)13)بتاريخ))1)ل7ني7)2021.

534 P

STE C&O COSMETICS
SARL AU  

رأسمايها):))100.000)درهم)

تأسيس)شركة
تأسست) عرفي) عقد) وبم7جب)

شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة)تحت)

 C&O«((إسم)12)مارس)2021،))بتاريخ

 .COSMETICS«((SARL(AU

ايتجميل) م7اد) بيع) (: هدفها)

وايتصدلر) االستراد) ( بايتقسيط،)

وايتجارة.

زنقة) (19 :بل7ك) ايتجاري) ايعن7ان)

114)رقم)44)حي)املحمدي)أكادلر.)))))

م7زعة) درهم) ( (2000 (: رأسمايها)

  100 حصة) كل) قيمة) حصة) (20 إلى)

دراهم،)م7زعة)كما)للي:

ايسيدة)أميمة)هبان))...)20)حصة.

ايسيدة) تعيين) تم) ايشركة) تسيير)

أميمة)هبان)مسيرة)يلشركة)ملدة)غير)

محدودة)مع)تخ7يله)كامل)ايصالحيات)

حسب)ايقان7ن)األسا�سي)يلشركة.

املدة:)99)سنة)من)تاريخ)تأسيسها.

بمكتب) تم) ايقان7ني) اإللداع)

ايتجارية) املحكمة) يدى) ايضبط)

باكادلر)تحت)رقم)100424)بتاريخ)22 

ل7ني7)2021.

 C&O« شركة) سجلت)

بايسجل) (COSMETICS«( (SARL(AU

 4(961 ( رقم) تحت) باكادلر) ايتجاري)

بتاريخ)22)ل7ني7)2021.

535 P

STE   BUS LYLY
ش.)م.)م

تأسيس)شركة))
مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
تأسيس) تم) (،2021 ل7ني7) (14 في)
تحمل) املسؤويية) محدودة) شركة)

الخصائص)ايتايية):
ايتسمية:))BUS LYLY)ش)م)م.

 100.000 (: )رأسمال)ايشركة))
بقيمة) 1000حصة) الى) مقسم) درهم)

100)درهم)يكل)حصة)ممل7كة)ل):
غزالن)ب7طرب7ش):)ب)500)حصة.

عبد)ايعالي)ييلي:ب500)حصة.
الت) ت7دلي) حي) االجتماعي:) املقر)

اعميرة)اشت7كة)الت)باها.
ايهدف)أالجتماعي:)نقل)األشخاص)

لحساب)ايغير.
من) ايشركة) تسيير) ايتسيير:)
ايبطاقة) طرف)غزالن)ب7طرب7ش)رقم)

.QB26864اي7طنية
يلشركة) ايقان7ني) امللف) إلداع) تم)
يدى)املحكمةاالبتدائية)بانزكان)تحت)

رقم)8)13)بتاريخ))1)ل7ني7)2021.
536 P

 STE EL KAHBI NASSIRI
 SARL 

مقرها)االجتماعي):)ايطابق)ايسفلي)
حي)ب7تب7ز)ماسة)شت7كة)الت)باها

سجل)ايتجاري)رقم)):))2369
تاسيس) ثم) (2021 24)ماي) بتاريخ)

شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة.)
ايتسمية):)))شركة)ايكبهي)ناصيري))
ذات) شركة) ( ايقان7ني:) ايشكل)

املسؤويية)املحدودة.
معدات) ت7زيع) و) بيع) ايهدف:) (

الحالقة.
ايسفلي) ايطابق) املقر)االجتماعي:) (
حي)ب7تب7ز)ماسة)شت7كة)الت)باها.)

راس)املال:)حدد)في)مبلغ))100.000 
درهم)م7زعة)كما)للي:

ايسيد)حفيظ)ايكبهي):)500)حصة.
ايسيد)كريم)ناصيري)500)حصة.
حفيظ) ايسيدان) عين) ايتسيير:)
كمسيران) ناصيري) كريم) و) ايكبهي)

يلشركة)ملدة)غير)محدودة.
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تاريخ) من) ابتداء) سنة) (99 املدة:)

تسجيل)ايشركة)في)ايسجل)ايتجاري)

لر) لنا) (01 ايسنة)االجتماعية:)من)

الى)31)ديسمبر))من)كل)سنة.)

كتابة) يدى) ايقان7ني) االلداع) ثم)

النزكان) االبتدائية) باملحكمة) ايضبط)

رقم) تحت) (،2021 ل7ني7) (22 بتاريخ)

.141(

537 P

STE DORAYZ       

  SARL AU 

CAPITAL : 100.000 Dhs  

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

ل7ني7)2021،)تم)تأسيس)شركة)ذات)

وحيد) بشريك) محدودة) مسؤويية)

باملميزات)ايتايية:

.DORAYZ(:(ايتسمية

املقر)االجتماعي)):)حي)ايرجاء)فاهلل)

بل7ك)د)زنقة)2)رقم)80)كلميم.))

درهم) (100.000 (: ايرأسمــــــــــــال)

فئة) من) حصة) (1000 على) مقسمة)

100)درهم.

ايهـــــــــــــــدف)):)مقاول)في)نقل)ايسلع،)

وايبناء،) املختلفة) األشغال) في) مقاول)

مفاوض.

عبد) ايسيد) تعيين) (: ايتسييـــــــــــــر)

يبطاقة) الحامل) احربيل) ايكريم)

   JA144124 رقم) اي7طنية) ايتعريف)

يلشركة،) وحيد) كمسير) 1000حصة)

اي7حيد) اإلمضاء) اعتماد) وسيتم)

املتعلقة) يل7ثائق) باينسبة) يلمسير)

ايعم7مية) وشبه) ايعم7مية) باإلدارات)

واإلدارات)املايية.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

ل7ني7) (15 بتاريخ) بكلميم) االبتدائية)

2021،))تحت)رقم233. 

538 P

 STE CLINIQUE DE
 L’UNIVERSITE

S.A.R.L
شركة)محدودة)املسؤويية

تاسيس)شركة
 18 ( بمقت�سى)عقد)عرفي)مؤرخ)في)
تمت)صياغة) (، أكادلر) ( (2021 مارس)
ذات) يشركة) األسا�سي) ايقان7ن)
بالخصائص) ( املحدودة) املسؤويية)

ايتايية):
ايتسمية:)ايشركة)تحمل)اسم

اونيفرستي()شركة)ذات) كلينيك) ((
املسؤويية)املحدودة).)

استغالل) (: االجتماعي) ايغرض) (
وفق) أكثر) أو) طبية) مصحة) وإدارة)
يألنظمة) وفًقا) املتطلبات) و) معالير)

وايق7انين)املعم7ل)بها.
خاصة)) متن7عة) أشغال)

باملصحات.
أي)مصحة) مال) في)رأس) مساهمة)

طبية)خاصة.
تسيير)املنشآت)ايصحية.

عمارة) (13 رقم) ( االجتماعي:) املقر)
انفالس)ب)شارع)عبد)ايرحيم)ب7عبيد)

اكادلر.
املدة:)محددة)في)99)سنة.

مبلغ) في) محدد) ايرأسمال:)
  4.000 إلى) مقسم) درهم) ( (400.000
درهم) (100 بقيمة) اجتماعية) حصة)
ايسيد) لدي) بين) م7زعة) ( ( يلحصة)
حصة) (2000 ( ( ازناك) الحاكم) عبد)
اجتماعية)و)ايسيد)رشيد)ايتغباي7تي)

2000)حصة)اجتماعية.
من) مسيرة) ايشركة) ( ايتسيير:)
طرف)ايسيد)عبد)الحاكم)ازناك)ملدة)

3)سن7ات.
من) تبتدئ) االجتماعية:) ايسنة)
فاتح)لنالر)و)تنتهي)في)31)ديسمبر)من)

كل)سنة.
األرباح:))م7زعة)حسب)مقتضيا)ت)

ايفصل)25)من)ايقان7ن)األسا�سي.
اإللداع)ايقان7ني:)تم)يدى)املحكمة)
ل7ني7) ( (22 بتاريخ) ( بأكادلر) ايتجارية)

2021)))تحت)رقم)100425  .

ايشركة)) (: ( ايتجاري) ايسجل)
بأكادلر) ايتجاري) ايسجل) في) سجلت)
رقم) تحت) (2021 ل7ني7) ( (22 بتاريخ)

.4(963
مقتطف)مخصص)يإلشهار

املسير

539 P

 STE GOLDEN HAND
 EQUIPEMENT

                           SARL
بمقت�سي)عقد)عرفي)املؤرخ)بتاريخ)
تأسيس) تم) ( بإنزكان) ( ( (04/06/2021
املحدودة) املسؤويية) ذات) شركة)

تحمل)الخصائص)ايتايية):
 STE GOLDEN (: ايتسمية)

.HAND EQUIPEMENT SARL
الخير) )مشروع) ( (: االجتماعي) املقر)

رقم)165)تمزارت)ألت)مل7ل).)
رأس)املال))):)))100.000)درهم.

املدة):)99))))))سنة.
املسير):))يطيفة)اين7يصري.

)اينشاط):)))بيع)ايتجهيزات)املنزيية)
بايتقسيط)ومعدات)كهربائية.

تم)اإللداع)ايقان7ني)يدي)املحكمة)
ل7ني7) (21 ( في) ( بانزكان) االبتدائية)

2021،)تحت)رقم)1398.
540 P

    
املركز)الجهــ7ي)يلخدمـــات

تيزنيت)).ايهاتف:)05.28.60.24.10

 STE GLOBAL ENGINEERING
 AND ENTREPRENEURSHIP

COMPANY
تاسيس)شركة

شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة)
ايعام) الجمع) محضر) على) بناء) (
 26 بتاريخ) املنعقد) ايتأسي�سي)
ذات) شركة) تأسست) (،2021 أبريل)
باالعتبارات) املحدودة) املسؤويية)

ايتايية:)
 GLOBAL شركة) االسم:)
 ENGINEERING AND
 E N T R E P R E N E U R S H I P
املسؤويية) ذات) (»COMPANY

املحدودة.

أربعاء) حي) ايفتح) ودادلة) ايعن7ان:)
رسم7كة)تيزنيت.

ودراسات) االختبار) معمل) ايهدف:)

املدنية) ايهندسة) مجال) في) الخبرة)

وايهندسة) وايزراعة) وايصناعة)

املائية.

وايتحقيقات) ايدراسات) مكتب)

وايبح7ث))عقد)واحد(.

مهندس)أو)ط7ب7غرافي.

إدارة) يبعثات) ايتحكم) مكتب)

املخاطر)واملش7رة)ايفنية.

مقاول)في)األشغال)ايعامة)وايبناء.

)مفاوض.

 99( سنة) تسع7ن) و) تسعة) املدة:)

سنة(.
ه7) ايشركة) رأسمال) املــال:) رأس)

درهم) (1.000.000 درهم) ملي7ن)

مقسمة)إلى)10.000)حصة)بقيمة

مائة))100()درهم)يكل)حصة.

ب7دوال) ( ايسيد) تعيين) ايتسيير:)

عبدايسالم))مسيرا)يلشركة.

اإللداع) تم) (: ايقان7ني) اإللداع)

ايقان7ني)باملحكمة)االبتدائية)بتيزنيت)

رقم) تحت) (،2021 ل7ني7) (3 بتاريخ)

 .205

541 P

شركة االدهم سيكير
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة

تـأسـيـس)شــركة
بتأريخ) ( عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) وضع) تم) (،2021 ماي) (28

ايتاسي�سي)يشركة)محدودة)املسؤويية)

تحمل)الخصائص)ايتايية:

ايـتـسـميـــــــــــــــة):)االدهم)سيكير.

املسؤويية) ذات) شركة) ( ( ( ايشكل)

املحدودة.

الحراسة) شركة) (: ايـمـ7ضـــــ7ع)

واالمن.

اقامة) (: االجـتـماعــي) ايـمـقر)

ايتضامن)-2)عمارة)-33)شقة)-3149 

بنسركاو))–)اكادلر).

مــــــدة)ايشركــــــة))):)99))سنة)ابتداء)

من)ل7م)تأسيسها.)
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رأسمـــال)ايشركـــة):))100.000درهم)
فئة) من) حصة) (1000 على) مقسم)

100)درهم):
500)حصة)يلسيد)حسن)اميم7ن.
مصبر.) خايد) يلسيد) حصة) (500
 5 (% نسبة) اقتطاع) لتم) (: ( ( األربــــــــــــــــــاح)
من)األرباح))يالحتياط)ايقان7ني)وايباقي)

حسب)تقرير)ايشركاء.
من) ايشركة) تسير) ايـتسـيـيـــــــــــــر:)
كل) مع) اميم7ن) حسن) ايسيد) طرف)

صالحيات)االمضاء.
ايسنـــة)االجتمـاعيـة):)من)فاتح)لنالر)

إلى)31)دجنبـــــر.
يدى) ايقان7ني) اإللداع) تم) يقد)
 8 لـ7م) ( باكادلر) ايتجارية) ( املحكمة)

ل7ني7)2021،)تحت)رقم)100110.
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STE KATANOUR PRIVE
SARL AU

Capital:  50.000 Dhs
 SIEGE : AVENUE DES FAR

 N°309 2EME ETAGE GUELMIM
ICE : 00283(602(000061

تـــأسيــس))شركة
 8 بتاريخ) ( عرفي) عقد) بمقت�سى)
ل7ني7)2021،)تم)تأسيس)شركة)ذات)
وحيد)) بشريك) املحدودة) املسؤويية)

باملميزات)ايتايية:
.KATANOUR PRIVE(:(ايتسمية

الجيش) شارع) ( (: االجتماعي) املقر)
امللكي))ايطابق)ايثاني))رقم)309،كلميم
درهم) (50.000 ايرأسمـــــــــــــال:)
مقسمة)على)500)حصة)من)فئة)100 

درهم.
أو) متن7عة) أعمال) ايهـــــــــــــــــدف:)
املتاجر) تنظيف) )مقاول() إنشاءات)
واملتاجر)وايشقق.)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

ايشــــــــــــــركاء):)
محمد)سايم)ايكتاني))500))حصة.)
سايم) محمد) ايقان7ني:) املسير)

ايكتاني.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (10 بتاريخ) ( ( بكلميم) االبتدائية)

2021،)تحت)ر)قم)3535.     
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شركة كراونتيل 
ش.م.م)

تأسيس)شركة
في) محرر) عرفي) عقد) بم7جب)

تم) (،2021 ل7ني7) (03 بتاريخ) اكادلر)

إنشاء)ايقان7ن)األسا)�سي)يشركة)ذات)

هي) وايبيانات) محدودة) مسؤويية)

كراونتيل.) االسم:) (- ايتالي) اينح7) على)
املقر)االجتماعي:عمارة)1988)رقم)14 
ااالول) الحسن) ( شارع) ايرابع) ايطابق)

مركز) ايشركة:) نشاط) ( املسيرة) حي)

ايعمالء.) عالقات) إدارة) االتصال.)

في) ايشركة) مدة) تحدلد) تم) املدة:)

تأسيسها.) تاريخ) من) ابتداء) عاما) (99

 100.000( االجتماعي:) ايرأسمال)

حصة) (1000 ( على) مقسمة) درهم)

يلحصة) درهم) (100 اجتماعية)

تنسب)إلى)كل)شريك)بما)لتناسب)مع)

اشتراكاته)وهي)كما)للي):)

 1000 باكري) وصال) ايسيدة) (

حصة)اجتماعية.)

مسييرة) باكري) وصال) ايتسيير)

محدودة.) غير) ملدة) وحيد) بت7قيع)

لنالرإلى31  (1 من) االجتماعية:) ايسنة)

دجنبر.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم) (

ل7ني7) (11 بتاريخ) باكادلر) ايتجارية)
رقم) (،100161 رقم) تحت) (2021
ايتجاري) بايسجل) ايتسجيل)

ه833:7)4.
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CABINET   COMPTA    OUSSAMA

 Adresse : APP.N° 21 IMM.TR 01 CITE

ADRAR-AGADIR-TEL : 06-(6-83-26-5(

شركة الزيتونة
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

بشريك)اي7احد

ICE : 002(9024(000030

تأسيس)شركة
 08 بتاريخ) عرفي) عقد) بمقت�سى) ( (

أبريل2021)باكادلر)ثم)تأسيس)شركة)

يشريك) املحدودة) املسؤويية) ( ذات)

اي7احد)ذات)الخصائص)ايتايية):

ايتسمية))):)))ايزيت7نة.

 2 طابق) (1(4 عمارة) (: ( ( ( ( املقر)

إسالن)26)حي)املحمدي)أكادلر.

ايبضائع) ينقل) )مقاوية) ( امل7ض7ع:)

استيراد) ( يلغير،) وايدويية) اي7طنية)

وايتصدلر.

في) ايرأسمال) حدد) ايرأسمال:)

 1000 على) م7زعة) درهم) (100.000

يكل) درهم) (100 قيمة) من) حصة)

باحيدة) ايسيد) باسم) واحدة)مسجلة)

عبد)ايرحيم:

ايسيد)باحيدة)عبد)ايرحيم))1000 

حصة)...)100.000)درهم.

ايتسيير):)تسير)ايشركة)من)طرف)

ايرحيم)ملدة)غير) باحيدة)عبد) ايسيد)

محدودة.)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

اإللداع) تم) ( (: ايقان7ني) اإللداع)

ايضبط) كتابة) يدى) ايقان7ني)

 5 ( بتاريخ) باكادلر) ايتجارية) باملحكمة)

ماي)2021،)تحت)عدد)99436.
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شركة ادواق لبالد
ش.م.م)

تأسيس)شركة
في) محرر) عرفي) عقد) بم7جب)

تم) (،2021 ابريل) (15 بتاريخ) اكادلر)

إنشاء)ايقان7ن)األسا)�سي)يشركة)ذات)

مسؤويية)محدودة)وايبيانات)هي)على)

يبالد.) ادواق) االسم:) (- ايتالي) اينح7)

املقر)االجتماعي:)دوار)تكدلرت)نعبادو)

دراركة)اكادلر).)نشاط)ايشركة:)مقهى)

مطعم.)إطعام)سريع.)املدة:)تم)تحدلد)

من) ابتداء) عاما) (99 في) ايشركة) مدة)

تاريخ)تأسيسها.)ايرأسمال)االجتماعي:)

 1000 على) مقسمة) درهم) (100.000

100)درهم)يلحصة) حصة)اجتماعية)

تنسب)إلى)كل)شريك)بما)لتناسب)مع)

اشتراكاته)وهي)كما)للي:

 500 ايرحمان) بشارات) ايسيد) (

حصة)اجتماعية.)
 500 وايسيد))رجا)صدقات)الحق)

حصة)اجتماعية).

رجا) و) ايرحمان) بشارات) ايتسيير:)

ايتسيير) شريكان) ( الحق) صدقات)

بت7قيع)منفصل)ملدة)غير)محدودة.

 1 من) االجتماعية:) ايسنة) (

لنالرإلى31)دجنبر.)

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

ايتجارية)بأكادلر)بتاريخ))2)ماي)2021 
ايتسجيل) رقم) (،99806 رقم) تحت)

بايسجل)ايتجاري)ه615:7)4.
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شركة ام اس اكروتيك 
ش.م.م)

تأسيس)شركة
في) محرر) عرفي) عقد) بم7جب)

تم) (،2021 ل7ني7) (03 بتاريخ) اكادلر)

إنشاء)ايقان7ن)األسا)�سي)يشركة)ذات)

مسؤويية)محدودة)وايبيانات)هي)على)

اينح7)ايتالي):

االسم:)ام)اس)اكروتيك.)

املقر)االجتماعي):)حي)ايسالم)بل7ك)

أ)رقم))43)دراركة)اكادلر.

لق7م) تاجر) ايشركة:) نشاط)

باالستيراد)وايتصدلر.)تعبئة)وتغليف)

ايف7اكه)والخضروات.

في) ايشركة) مدة) تحدلد) تم) املدة:)

99)عاما)ابتداء)من)تاريخ)تأسيسها.

 100.000 (: االجتماعي) ايرأسمال)

حصة) (1000 على) مقسمة) درهم)

يلحصة) درهم) (100 اجتماعية)

تنسب)إلى)كل)شريك)بما)لتناسب)مع)

اشتراكاته)وهي)كما)للي:

 1000 عايم) محب7ب) ايسيد) (

حصة)اجتماعية.

مسير) عايم) محب7ب) ايتسيير)

محدودة.) غير) ملدة) وحيد) بت7قيع)

لنالرإلى31  (1 من) االجتماعية:) ايسنة)

دجنبر.)

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

ل7ني7) (11 بتاريخ) بأكادلر) ايتجارية)
رقم) (،100163 رقم) تحت) (2021
ايتجاري) بايسجل) ايتسجيل)

ه7:)83)4.
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شركة صوكرتيم

شركة)محدودة)املسؤويية

تـأسـيـس)شــركة

بتأريخ)) ( عرفي) عقد) بمقت�سى)

ايقان7ن) وضع) تم) (،2021 مال7) (30

ايتاسي�سي)يشركة)محدودة)املسؤويية)

تحمل)الخصائص)ايتايية:

ايـتـسـميـــــــــــــــة):)شركة.»)ص7كرتيم)«

املسؤويية) ذات) شركة) ( (: ( ايشكل)

املحدودة)).

ايـمـ7ضـــــ7ع):))إنعاش)عقاري.

 2 مكتب) ( (: ( االجـتـماعــي) ايـمـقر)

عمارة)رقم)1عملية3)إقامة)أنير)ايهدى)

ايدشيرة)إنزكان.

مــــــدة)ايشركــــــة))))):))99))سنة)ابتداء)

من)ل7م)تأسيسها))سنة.

رأسمـــال)ايشركـــة):)))100.000درهم)

فئة) من) حصة) (1000 على) مقسم)

100)درهم)يلحصة.

ايشركاء)و)مساهمتهم):

 100 محمد) ايزرالدي) ايسيد) (

حصة.)

 100 ايعربي) منص7ري) ايسيد)

حصة.

بن7نة)ي7ريدي)خليد50)حصة.

بن7نة)ي7ريدي)ص7فيا150)حصة).

شركة)م7زر)ه7يدلنغ)600)حصة)

من) ايشركة) تسير) ( ( (: ايـتسـيـيــــــــــــــــــر)

طرف)ايسيد)ايزرالدي)محمد.))

ايسيد)منص7ري)ايعربي.)

ايسيد)بن7نة)ي7ريدي)خليد.

فاتح) من) ( (: ( ( االجتمـاعيـة) ايسنـــة)

لنالر)إلى)31)دجنبـــــر.

يدى) ايقان7ني) اإللداع) تم) يقد)

 18 لـ7م) بانزكان) اإلبتدائية) املحكمة)

ل7ني7)2021،))تحت)رقم)1388.
))يلخالصة)ايبيان
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 ENTREPRISE

 D’ELECTRICITE GENERALE

LEVY SIMON
عمارة)أرسالن)شارع)الحسن)2 - 

أكادلر

ايرأسمال)االجتماعي):)500.000.)1 

درهم.

ايسجل)ايتجاري)رقم):)03)4.

بتاريخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)

2021/04/08)قرر)املساهمين)ما)للي):

»ايسيد) املتصرفين) تعيين) اعادة)

أغيال) يفي) ايسيد) سيم7ن«،) يفي)

 6 ملدة) هرفي) يفي) وايسيد) ابراهام)

املايية) ايسنة) من) تبتدئ) سن7ات)

2021)إلى)غالة)ايسنة)املايية)2026.

سيم7ن)) يفي) ايسيدلن) انتداب)

ايقيام) قصد) ابراهام) أغيال) ويفي)

بطريقة) ايشركة) باسم) بايت7قيع)

منفردة)؛

بايسجل) ايقان7ني) اإللداع) تم)

بأكادلر) ايتجارية) باملحكمة) ايتجاري)

عدد) تحت) (2021/06/21 بتاريخ)

.100346
املسير
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CABINET SABCONSULTING

THE SWARMERS
SARL

Au capital de 10.000 dhs

إعالن)عن)تح7يل)املقر)االجتماعي
يلجمع) ايعرفي) ايعقد) بمقت�سى)

بتاريخ) املؤرخ) االستثنائي) ايعام)

2021/06/01)قرر)ايشركاء)ما)للي):

 20 (: من) االجتماعي) املقر) تح7يل)

امل7ظفين) حي) (AFE5(2480 زنقة) (18

إلليغ) زنقة) الجدلد) املقر) إلى) أكادلر،)

رقم)15)حي)ايسالم)-)أكادلر.

تم)اإللداع)ايقان7ني)يدى)املحكمة)

 100342 ايتجارية)بأكادلر)تحت)رقم)

بتاريخ)2021/06/21.

550 P 

STE  POWER BETON
SARL

 Siège : HAY ELJADID AUPRES

 DU 4EME ARRONDISSEMENT

TANTAN

Capital : 500.000 DHS

          IF : 45((3684    

         RC :   5421

ICE : 0025445669000088

تعدلالت)قان7نية
بمقت�سى)الجمع)ايعام)االستثنائي)

فاتح) بتاريخ) ايشركة) بمقر) املنعقد)

ل7ني7)2021،))قرر)ايشركاء))ما)للي:

استقاية)مسيير)ايشركة)و)وتعيين)

مسير)جدلد).

مسيير) ( ايدرو�سي) املختار) تعيين)

جدلد)وتع7يضه)مكان)جاد)ب7نمي).

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

االبتدائية))بطانطان))بتاريخ)22)ل7ني7)

2021،)تحت)رقم).2)1.
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C.A CONSEIL

 Siège social : 9(, 1ER ETAGE, AVENUE

 ,MANSOUR DAHBI, CITE DAKHLA

 Tél/ 05 28 23( 626 Fax 05 28 22 81 55

E-mail(:(cabinet_arrad@yahoo.fr

Agadir

 AGADIR LIVE 
 SARL AU

DISSOLUTION
ايعام) الجمع) محضر) بمقت�سى)

ماي) (25 في) املنعقد) ايعادي) ايغير)

2021،))ثم)بم7جبه):

في) ووضعها) يلشركة) مسبق) حل)

تصفية))

مهدي) اوهدي) ايسيد) تعيين)

مصفي)يلشركة).

تثبيت)مقر)ايتصفية)في)شارع)رقم)
)66)رقم)20)الخيام)2)اكادلر.))))))))))))))

باملحكمة) ايقان7ني) ( لداع) أال) ( ثم)

ايتجارية)باكادلر)في)22)ل7ني7)2021،)))
تحت)))رقم))100414.   
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 STE AGA BAY IMMO
SARL

)نهالة)تصفية)ايشركة
 16 ( ( بتاريخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
يشركة) ايشركاء) قرر) (،2021 أبريل)
 AGA BAY املحدودة) املسؤويية) ذات)

IMMO)ما)للي):)
الختامي) الحساب) على) امل7افقة)
يلتصفية)ايتي)أنشأها)ايسيدة)فتيحة)

مصفي).
ايشركة) تصفية) إجراءات) إنهاء)
AGA BAY IMMO)و)ديك) ( ( املسماة)

ابتداء)من)تاريخ)16)أبريل)2021.
بكتابة) ايقان7ني) اإللداع) تم) قد)
بأكادلر) ايتجارية) باملحكمة) ايضبط)
تحت)رقم)100249)))بتاريخ)18)ل7ني7)

.2021
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 CENTRE AL AIFA DE
   COUTURE

مقرها)االجتماعي):)دوار)تكادلرت)
نعبادو)ايدراركة)اكادلر

))تـــصفية)
بمقت�سى)عقد)عرفي)مؤرخ)باكادلر)
)امل7افقة) 2021،)تم) 16)أبريل) بتاريخ))

على)ما)للي)):
تصفية)ووقف)نشاط)ايشركة.

اسباع) مليكة) ايسيدة) تعيين)
مصفية)قان7نية)يلشركة.

باملقر) ايتصفية) مقر) تحدلد)
ايرئي�سي)يلشركة.)

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ماي) (19 بتاريخ) باكادلر) ايتجارية)

2021،)تحت)رقم))9962.
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 EXCELLENCE SUD NORD
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)

ذات)ايشريك)اي7حيد
في)ط7ر)ايتصفية

مقرها)االجتماعي):)بل7ك))10)رقم)
19)ايحي)الحسني)اكادلر)املغرب

ملحضر) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايعادلة)يشركة) ايعامة)غير) الجمعية)
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EXCELLENCE SUD NORD)شركة)

ايشريك) ذات)مسؤيية)محدودة)ذات)

 2019 مارس) من) (18 بتاريخ) اي7حيد)

مارس) (31 بتاريخ) باكادلر) مسجل)

(،0958 عدد) املداخيل) كناش) (2019

تم) (8819 عدد) باستخالص) أمر)

االتفاق)وايترا�سي)على)ماللي):

)إ)نهـاء)عمليات)ايتصفية)

)إ)براء)ذمة)املصفي.

ايتشطيب)علـــى)ايشركة)في)ايسجل)

ايتجاري)و)ايضريبة)املهنية.
ايتجاري) ايسجل) في) ايتقييد) رقم)

.29139
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 STE N.ATLAS TRANS
ش.م.م

االنحال)ل)اينهائي)يلشركة
ايقرار)من)طرف)شركاء) بمقت�سى)

(،N.ATLAS TRANS  - SARLيلشركة
املنعقد) درهم،) (100.000 رأسمايها)

 15 بتاريخ) يلشركة) االجتماعي) باملقر)

ل7ني7)2021،))قرر)ايشركاء)ماللي):))

الحصيلة) حسابات) على) امل7افقة)

ايسن7ية)يلتصفية).

اإلبراء)يلمصفي.

اإلغالق)اينهائي)يتصفية)ايشركة.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) ( تم)

بتاريخ) تارودانت) بمدلنة) االبتدائية)

رقم689  تحت) (،2021 ل7ني7) (1(

ايسجل)ايتجاري)رقم))565.

556 P

 STE MARINA SOUSS
االقفال)اينهائي

 15 ( بتاريخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)

شركاء) قرر) باكادلر) ( (2021 ابريل)

 MARINA SOUSS  SARL ( ( ( شركة)

AU))ما)للي):

يشركة) اينهائي) اإلقفال)

  *MARINA SOUSS*

إبراء)ذمة)املصفي.

املصادقة)على)تقرير)ايتصفية.

بكتابة) ايقان7ني) االلداع) تم)

باكادلر) ايتجارية) باملحكمة) ايضبط)

رقم) تحت) (،2021 ل7ني7) (1( بتاريخ)

.100225
يلخالصة)و)ايتذكير)

557 P

 STE TAOUFIQ MULTI

SERVICES
SARL

تصفية)ايشركة
Iبناء)على)مداوالت)بتاريخ)31)ماي)

تصفية) ايعام) الجمع) قرر) (،2021

STE TAOUFIQ MULTI-« شركة)

بصفة) ش.م.م) (« (SERVICES SARL

نهائية.

عبدهللا) تسمية) تمت) وألضا)

هذا) منح) مع) كمصفي،) املجدوب)

األخير)جميع)ايصالحيات)يت7لي)املهمة)

املذك7رة.

االبتدائية) باملحكمة) اإللداع) تم) (

بتيزنيت)ل7م)16))ل7ني7)2021،))تحت))

رقم)232/2021.

558 P

EMAA POLY PREPA
ش.م.م.ش.و

ايعام) الجمع) محضر) بمقت�سى)

 2021/06/03 في) املؤرخ) االستثنائي)

قرر)ما)للي):

فسخ)مسبق)يلشركة)؛

استقاية)ايسيد)املسير)من)مهامه)

كمسير)يلشركة)؛

تعيين)مصفي)يلشركة)؛

ايعن7ان) في) ايتصفية) مقر) تحدلد)

ايتالي):

دار) عمارة) ايثاني،) الحسن) شارع)

املحامي)رقم)640)أكادلر)؛

تم)اإللداع)ايقان7ني)يدى)املحكمة)

 2021/06/1( في) بأكادلر) ايتجارية)

تحت)عدد)100229.

559P

شركة أكرو ناتير 
ش.م.م

برأسمال):)100.000)درهم

مقرها)االجتماعي):)شارع)الحسن)

ايثاني)ت7هم7)الت)مل7ل)انزكان

ايعام) الجمع) محضر) بمقت�سى) (

ماي) (4 (: بتاريخ) املنعقد) االستثنائي)

2021،)تمت)املصادقة)باإلجماع)على)

املقترحات)اآلتية):

ايشناق) ايلطيف) ايسيد)عبد) قام)

بتف7يت)300)حصة)اجتماعية)بقيمة)

100)درهم)يل7احدة)و)ايتي)لمتلكها)في)

ايشركة)إلى)ايسيد)عمراوي)ابراهيم.).

االجتماعي) ايرأسمال) من) ايرفع)

يلشركة)نقدا))من)100.000)درهم)الى)

300.000)درهم).)

تحدلث)ايق7انين.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

ل7ني7) (9 بتاريخ) ( ( ( بانزكان) ( االبتدائية)

2021،))تحت)رقم):)1313/2021.

مقتطف)قصد)االشهار)

560 P

انفك

 PARCELLE N°H8 Lotissement Founty

Bensergao-Agadir

Tel:05282224(0/Fax:0528222466

 ANEZI DE DISTRIBUTION
 DES PRODUITS DE

QUINCAILLERIE
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة))

رأسمايها):))500.000)درهم)

مقرها)االجتماعي:)141)مكرر)2)حي)
ايعرب)الت)مل7ل

ايعام) الجمع) محضر) بمقت�سى)

ماي) (5 بتاريخ) املنعقد) اإلستثنائي)

2021)تقرر)ما)للي:)

)تف7يت)1250)حصة)من)رأسمال)

علي) ادايكزار) طرف) من) ايشركة)

يفائدة)ادايكزار)مصطفى).

تعدلل)ايقان7ن)االسا�سي)يلشركة.

باإلجراءات) ايقيام) صالحية)

ايقان7نية.

يدى) ايقان7ني) باإللداع) ايقيام) تم)

اإلبتدائية) باملحكمة) ايضبط) كتابة)

2021)تحت) 22)ل7ني7) بانزكان)بتاريخ)

رقم)1405.
مقتطف)يلنشر)و)ايبيان

561 P

FIDUCIAIRE BIOU COMPTA FISC

 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 03062(00

STE BULLDO TRANS

تعدلل
ايعام) الجمع) ملقتضيات) طبقا)

 BULLDO االستثنائي)ألعضاء)شركة)

(((،2021 مارس) (16 بتاريخ) (TRANS

تقرر)ما)للي:)

ابراهيم) ايسيد) حصص) تف7يت)

حصة) (500 في) املحددة) و) اوايعربي)

يفائدة)ايسيد)محمد)عشف7ن.

شركة) من) ايشركة) تح7يل)

شركة) إلى) املسؤويية) محدودة)

شريك) ذات) املسؤويية) محدودة)

وحيد.

عشف7ن) محمد) ايسيد) تعيين)

غير) ملدة) يلشركة) وحيد) كمسير)

محددة.

ايفصل) على) تعدلالت) إدخال)

ايسادس)و)ايسابع)عشر)من)ايقان7ن)

األسا�سي).

املحكمة) يدى) اإللداع) تم)

ل7ني7) (8 بتاريخ) بانزكان) االبتدائية)

2021،))تحت)رقم)1300.

562 P
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FIDUCIAIRE BIOU COMPTA FISC
 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 03062(00

STE BIOCITY NEGOCE
SARL

))تعــــــــــــــــدلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
ايعام) الجمع) ملقتضيات) طبقا)
 BIOCITY شركة) ألعضاء) االستثنائي)
ل7ني7) ( (16 بتاريخ) (NEGOCE SARL

2021،)تقرر)ما)للي:)
قب7ل)تف7يت)ايسيد)عبد)ايلطيف)
يفائدة) حصة) (500 ل) ييفصال)

ايسيدة)امال)ناضير.
شركة) من) ايشركة) تح7يل)
شريك) ذات) املسؤويية) محدودة)
وحيد)إلى)شركة)محدودة)املسؤويية.

عبد) ايسيد) استقاية) قب7ل)
وحيد) كمسير) ييفصال) ايلطيف)

يلشركة.
تعيين)ايسيدة)امال)ناضير)كمسيرة)

وحيدة)يلشركة)ملدة)غير)محددة.
ايفصل) على) تعدلالت) إدخال)
ايسادس)و)ايسابع)عشر)من)ايقان7ن)

األسا�سي).
املحكمة) يدى) اإللداع) تم)
ل7ني7) (18 بتاريخ) بانزكان) االبتدائية)

2021،)تحت)رقم)1389.
563 P

   STE BAZ LINES
مقرها)االجتماعي):)رقم)19

تجزئة)ايعيساوي)ب7ركان)اكادلر)
خالل)الجمع)ايعام)غير)ايعادي)
املنعقد)ل7م)2)ل7ني7)2021،))تم)

اتخاذ)ايقرار)بشان)ايتغييرات)ايتايية)
  :

تف7يت)الحصص:)تف7يت)ايسيدة)
تملكها) ايتي) حصة) (800 ايزين) نجاة)
هشام) ايسيد) يصالح) ايشركة) من)

ايكب7ري.

تبعا)يتف7يت)الحصص)هذا)لصبح)

ايشكل) على) ايشركة) راسمال) ت7زيع)

ايتالي):

ايكب7ري)))))))))))))))))))))))))))))))))))) هشام) ايسيد)

800)حصة.

ايزين))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) نجاة) ايسيدة)

200)حصة.

جدلد) مسير) وتعيين) االستقاية)

يشركة):

من) ايزين) نجاة) ايسيدة) استقاية)

ايشركة)بصفة)نهائية.))

ايكب7ري) هشام) ايسيد) تعيين)

كمسير)وحيد))يلشركة)وذيك)ملدة)غير)

محدودة.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

ل7ني7) (22 ( بتاريخ) ( باكادلر) ايتجارية)

2021،))تحت)رقم)100405.

564 P

شركة فريدي لوجيستيك 
ش.م.م

رأسمايها):))100.000)درهم

مقرها)االجتماعي):)بل7ك)س-)رقم)01 

حي)املسيرة)بالت)مل7ل)انزكان

ايعام) الجمع) محضر) بمقت�سى)

ماي) (25 (: بتاريخ) املنعقد) االستثنائي)

2021،)تمت)املصادقة)باإلجماع)على)

املقترحات)اآلتية):

ايلطيف) عبد) ايسيد) وهب)

جميع) حصة() (500( ايفضيلي)

ايفضيلي) ايدلن) ن7ر) )ألخيه) حصصه)

ييصبح)األخير)ايشريك)اي7حيد)).

يع7د)كل)من)ايت7قيعين)االجتماعي)

وايبنكي)إلى)ايسيد)ن7ر)ايدلن)ايفضيلي)

ي7حده)و)ذيك)ملدة)غير)محدودة.

تح7يل)ايصيغة)ايقان7نية)يلشركة)

من)ش.م.م)الى)ش.م.م)بشريك)وحيد).

تحدلث)ايق7انين.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

ل7ني7) (9 بتاريخ) ( ( ( بانزكان) ( االبتدائية)

2021،))تحت))رقم):)1312/2021.
مقتطف)قصد)االشهار)

565 P

 STE  SAHARA MOBIL
ايسجل)ايتجاري:)05)26)املحكمة)

االبتدائية)بايعي7ن
إعالن)عن)تعدلل

بتاريخ)) محرر) محضر) بمقت�سى)
ايعام) الجمع) قرر) (2021 ل7ني7) (09
 SAHARA (« ( يشركة) االستثنائي)
محدودة،) مسؤويية) ذات) (»MOBIL

ما)للي)))):
 340 ف7ت)ايسادة))الحسين)ازرك)
 330 يشكر) ألت) ابراهيم) حصة،)
يشكر330  ألت) هللا) عبد) حصة،)
حصصهم) جميع) أي) حصة،)
ايتي) حصة() (1000( االجتماعية)
يفائدة) كلها) ايشركة،) في) لملك7نها)

ايسيد)اب7)بكر)ايعن7ني.
)))وبم7جب)هذا)ايتف7يت)رأسمال)
حصة) أيف) من) املك7ن) ايشركة)
وكلها) بايكامل) محررة) اجتماعية)
أب7) ايسيد) اي7حيد) ايشريك) يفائدة)

بكر)ايعن7ني.
ازرك) الحسين) ايسيدلن) استقاية)
ايتسيير) من) يشكر) ألت) ابراهيم) و)
ومغادرتهما)يلشركة)بدون)أي)تحفظ)
بكر) أب7) ايسيد) تعيين) و) متابعة) وال)
ملدة) ( يلشركة) وحيدا) مسيرا) ايعن7ني)

غير)محدودة.)
تعدلل)ايقان7ن)األسا�سي)يلشركة.)))
بكتابة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
االبتدائية) املحكمة) يدى) ايضبط)

بايعي7ن)بتاريخ))1)ل7ني7)2021.    
يلنشر)وايبيان)

املسير)

566 P

EVOLUTION COMPTA
Fiduciaire & Conseil
Tel : 0600 036 4(3

شركة تزيمــــــولـــــت
شركة)محدودة)املسؤويية

)رأسمايها):)3.000.000))درهم
مقرها)االجتماعي):)شقة)01)عمارة)
45)زنقة)ايعقاد)حي)ايداخلة)اكادلر.
بمقت�سى)عقد)عرفي)مؤرخ)في)فاتح)
شركة) مساهم7ا) قرر) ل7ني20217)

تزيمـــ7يـت)ماللي:

اجتماعية) حصة) (1000 تف7يت)

ايتي) ل7نس) ايسيدة)حبيبة) من)طرف)

تملك))1000حصة)اجتماعية))بقيمة)

الى) حصة) يكل) درهم) (100 قدرها)

ايسيد)عبد)ايصمد)عقي.

عقي) ايسابق) املسير) استقاية)

لاسين)من)وظائفه)اإلدارية.

عقي) ايسيدلن:) من) كل) تعيين)

ايصمد)كمسيرلن) لحسن)وعقي)عبد)

االجتماعي) ايت7قيع) مع) يلشركة)

وايبنكي)الحد)املسيرلن)ايسيد)لحسن)

عقي)أو)ايسيد)عبد)ايصمد)عقي.)

تحيين)ايقان7ن)األسا�سي)يلشركة.

بكتابة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

ايتجارية) املحكمة) يدى) ايضبط)

تحت) ل7ني20217) (18 بتاريخ) بأكادلر)

رقم)100246.

567 P

   STE TRAVEL TOURS
مقرها)االجتماعي):)بل7ك)2)رقم)3)حي)

سيدي)محمد)احشاش)اكادلر

ايعادي) غير) ايعام) الجمع) خالل)

املنعقد)ل7م)3)ل7ني7)2021،))تم)اتخاذ)

ايقرار)بشان)ايتغييرات)ايتايية):))

)ايسيد) تف7يت)الحصص:)تف7يت)

ايتي) حصة) (41( إبراهيم) جل7ل) ألت)

ايسيد) يصالح) ايشركة) من) لملكها)

ب7جيكي)حسن.

يعكاك))) فاطمة) ايسيدة) تف7يت)

ايشركة) من) تملكها) ايتي) حصة) (41(

يصالح)ايسيد)ب7جيكي)حسن.

ايطالطا)) ابتسام) ايسيدة) تف7يت)

ايشركة) من) تملكها) ايتي) حصة) (313

يصالح)ايسيد)ب7جيكي)حسن.

جل7ل) آلت) منال) اآلنسة) تف7يت)

ايشركة) من) تملكها) ايتي) حصة) (451

يصالح)ايسيد)ب7جيكي)حسن.

جل7ل)) ألت) رشيد) ايسيد) تف7يت)

ايشركة) من) لملكها) ايتي) حصة) (902

يصالح)ايسيد)ب7جيكي)حسن.
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آلت)جل7ل) ايسيد) أسهم) بيع) بعد)
جل7ل) آلت) رشيد) وايسيد) إبراهيم)
وايسيدة) يعكاك) فاطمة) وايسيدة)
آلت) منال) واآلنسة) ايطالطا) ابتسام)
جل7ل)،)يم)يعدوا)جزًءا)من)ايشركة،)
اينح7) على) املال) رأس) ت7زيع) وأصبح)

ايتالي:
حسن))))))))))))))))))))) ب7جيكي) ايسيد)

5000)حصة.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (1( ( بتاريخ) ( باكادلر) ايتجارية)

2021،)تحت)رقم)100239.
568 P

 TRANS LONG VOYAGE  
  SARL
))))ش.َم.م

))))رأسمايها):)100.000))درهم
مقرها)االجتماعي):)زنقة))0)9))رقم)) 

مكرر)تراست)انزكان
ايعام) الجمع) محضر) بمقت�سى)
اإلستثنائي))بتاريخ)1)ل7ني7)2021))قرر)
شركاء)ايشركة)املذك7رة)أعاله)ماللي):
تف7يت)ايسيد)بيخندافن)الحسن)
ايبايغ) ايشركة) في) حصصه) يكل)
ب7تيري) يلسيد) حصة) (400 عددها)

علي.
هللا) عبد) ايدامير) ( ايسيد) تف7يت)
ايبايغ) حصصه) من) حصة) (100
بنجدي) يلسيد) ( حصة) (200 عددها)
يباقي)حصصه) تف7يته) و) ايكريم) عبد)
يلسيد) ( حصة) (100 عددها) ايبايغ)

ب7تيري)علي.
وبذيك)لصبح)ايسيد)بنجدي)عبد)
500)حصة)و)ايسيد) ايكريم)مايكا)ل)

ب7تيري)علي)مايكا)ل)500)حصة.)
ايدامير) ايسيد) استقاية) قب7ل)
ييصبح) يلشركة) كمسير) هللا) عبد)
ايكريم) عبد) بنجدي) ايسيد) بذيك)

املسيراي7حيد)يلشركة.)
تعيين)ايسيد)بنجدي)عبد)ايكريم)

املسؤول)عن)نشاط)اينقل.)
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (08 بتاريخ) إنزكان) االبتدائية)

2021)تحت)رقم)1295.
569 P

CABINET SABCONSULTING

BEN D’OR SARL
إعالن)عن)بيع)حصص/استقاية)

وتعيين)مسير)جدلد
ايعام) الجمع) ملحضر) طبقا)

بتاريخ) يلشركة) االستثنائي)

2021/06/02)تقرر)وبإجماع)ايشركاء)

ما)للي):

من) سهم) (2000 بيع) عن) اإلعالن)

طرف)ايسيد)عبد)هللا)بن)عب7د)يلسيد)
رشيد)بن)عب7د.

من) سهم) (8000 بيع) عن) اإلعالن)

 R.B(طرف)ايسيد)عبد)هللا)بن)عب7د)ل

.Business Group

استقاية)ايسيد)عبد)هللا)بن)عب7د)

وتعيين)ايسيد)رشيد)بن)عب7د)كمسير)

جدلد)يلشركة.

تم)اإللداع)ايقان7ني)يدى)املحكمة)

 100208 ايتجارية)ألكادلر)تحت)رقم)

بتاريخ)16/06/2021.

570P

STE M.L.C
 SARL AU

AU CAPITAL DE 100.000 DH

 CHARAF OPERATION AL

 HOUDA IMM 4 1ER ETAGE APP

4 MARRAKECH

تف7يت)الحصص)االجتماعية
ايعام) الجمع) محضر) بمقت�سى) (

ايشركة) بمقر) املنعقد) االستثنائي)

بتاريخ)25)ماي)2021)تقرر)ما)للي):

الحصص) جميع) تف7يت)

ايسيد) لملكها) كان) ايتي) االجتماعية)

عبد) ايسيد) يفائدة) مروان) الحسين)

هللا)بنعمر.

بنعمر) هللا) عبد) ايسيد) تعيين)

كمسير)يلشركة.

تحيين)ايقان7ن)األسا�سي)يلشركة.

بكتابة) ايقان7ني) اإللداع) تم) وقد)

ايضبط)يدى)هيئة)املحكمة)ايتجارية)

 124924 رقم) تحت) مراكش) بمدلنة)

بتاريخ) 11)ل7ني7)2021.

571 P

شركة)أييما)س7د
ش.م.م

ايرأسمال):)100.000)درهم
املقر)االجتماعي):)محل)رقم)1)عمارة)
نادا)زنقة)ابن)زيدون)حي)ايسالم)

اكادلر
ايسجل)ايتجاري):)5)0)4)اكادلر

االستثنائي) ايعام) الجمع) قرر) (
أبريل) (20 بتاريخ) بأكادلر) املنعقد)

2021)ما)للي):
املصادقة)على)تف7يت)500)حصة)
صبي7) ايسيد) إلى) زهري) ايسيد) من)

لحبيب.
هشام) زهري) ايسيد) استقاية)

كمسير)في)ايشركة.
سعاد) حجي) ايسيدة) تعيين)

كمسيرة)وحيد)بايشركة.
يلشركة) األسا�سي) ايقان7ن) مالئمة)
وفق)شكلها)ايقان7ني)الجدلد)كشركة)

محدودة)املسؤويية.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 2021 ايتجارية)بأكادلر)في) 11)ل7ني7)

تحت)رقم)100158.
572 P

 STE ENTREPRISE SAID
 BENCHTIOUDE TRAVAUX

DIVERS
ايزيادة)في)رأسمال)ايشركة

)بناء)على)محضر)عرفي)حرر)بتزنيت)
ايشريك) قرر) (، (2021 ل7ني7) (21 في)
 ENTREPRISE (« يشركة) اي7حيد)
 SAID BENCHTIOUDE TRAVAUX
 1.000.000 رأسمايها) (،»DIVERS
 15 رقم) االجتماعي) ومقرها) درهم،)

تجزئة)ايعي7ن)3))تيزنيت،)ما)للي):)
من) ايشركة) راسمال) في) ايزيادة)
  1.500.000 الى) درهم) (500.000

درهم.
األساسية) ايق7انين) في) تحيين)

يلشركة.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (21 ل7م) بتيزنيت) االبتدائية)

2021)تحت)رقم)239/2021.
573 P

شركة اليغ نيكوص
))ش.م.م)بشريك)وحيد

برأسمايها):)10.000.000)درهم

مقرها)االجتماعي):)رقم)ب)196)زنقة)

ايدار)ايبيضاء)ايدشيرة)الجهادلة)

انزكان)

ايعام) الجمع) محضر) بمقت�سى) (

أبريل) (28 بتاريخ) املنعقد) االستثنائي)

2021،)تمت)املصادقة)باإلجماع)على)

املقترحات)اآلتية):

االجتماعي) ايرأسمال) من) ايرفع)

الى) درهم) (1.000.000 من) يلشركة)

10.000.000)درهم)وذيك)عن)طريق)

9.000.000)درهم) دمج)األرباح)بمبلغ)

90.000)حصة)جدلدة) بذيك) محدثا)

بقيمة)100)درهم)يل7احدة)من)نصيب)

ايشريك)اي7حيد.)

تحدلث)ايق7انين.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

28)ماي) بتاريخ) ( ( ( بانزكان) ( االبتدائية)

2021،))تحت)رقم)1210/2021.
مقتطف)قصد)االشهار)

574 P

مكتـــب)حسابــات)ســروا))ش.)م.م.
عمــارة)دام7)شــارع)محمد)ايسادس)الت)ملــ7ل

ايفاكس):)65-22-24-28-05)))ايهاتف):)-05-28

24-(2-46

 Sté ENTREPRISE TIMITAR

CONSTRUCTION
SARL 

ايغير) ايعام) الجمع) بمقتضـى)

((،2021 ماي) (25 في) املؤرخ) ايعادي)

 ENTREPRISE TIMITAR« يشركة)

تقرر) (CONSTRUCTION( «( ( SARL

ماللي:)
بمبلغ) ايشركة) رأسمال) قيمة) رفع)

380.000)درهم)يينتقل)من)120.000 

باملقاصة) درهم،) (500.000 إلى) درهم)

بمبلغ) يلشركأ) الجاري) الحساب) مع)

  3.800 الى) م7زعة) درهم) (380.000

100درهم) حصة) كل) قيمة) حصة)

يفائدة.

تعدلل)ايقان7ن)األسا�سي)يلشركة.
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بمكتب) تم) ايقان7ني) اإللداع)
ايتجارية) املحكمة) يدى) ايضبط)
باكادلر))تحت)رقم))1408))بتاريخ))22 

ل7ني7)2021.
575 P

 SOCIETE HASSELT CARS
SARL AU

رأسمايها):)))1.000.000.00)درهم))))))
مقرها)االجتماعي):)تجزئة)اينصر)رقم)

30)حي)ايداخلة)أكادلر)

زيادة)رأسمال)ايشركة)
محضر) على) بناًء) (- (1
بتاريخ) اي7حيد) ايشريك) قرارات)

16ل7ني20217)،)تقرر)ما)للي:
تحرير)نصف)رأس)املال))االجتماعي)
درهم) (500.000.00 وه7) املحرر) غير)

)خمسمائة)أيف)درهم(.
2)-)وقد)تم)اإللداع)ايقان7ني)بكتابة)
ايضبط)يدى)هيئة)املحكمة)ايتجارية)
الكادلر)وذيك)بتاريخ)22)ل7ني20217.  

تحت)رقم)100404. 
من)اجل)اينسخة

وايبيان

576 P

 STE MAFEB
SARL AU

RC N°41((
 15 ( بتاريخ) ( عرفي) عقد) بمقت�سى)
الجمع) محضر) وضع) تم) ل7ني20217)

ايعام)لحمل)الخصائص)ايتايية:
من)) ايشركة) املال) راس) رفع) تم)
500.000)درهم)الى)1.000.000درهم.
يدى) ايقان7ني) اإللداع) تم) يقد)
لـ7م)) بتارودانت) االبتدائية) ( املحكمة)

21)ل7ني20217)تحت)رقم00) .
577 P

  SWISS IMPRESSION  شركة
ش.م.م)

املقر)االجتماعي):)س)26)مركز)الحياة)
تاسيال)ايدشيرة)الجهادلة)انزكان

رقم)ايسجل)ايتجاري):))504)انزكان
االستثنائية ايعامة) الجمعية)  قررت)

املنعقدة))بتاريخ)14)ل7ني20217)ماللي))): 

ايشركة) رأسمال) في) ايزيادة) (-
1900.000)درهم،)عن)طريق) ( بقيمة)

إدماج)أرباح.
-تحيين)ايقان7ن)األسا�سي)يلشركة.
يدى) تم) (: ايقان7ني) اإللداع)
بتاريخ) بانزكان،) االبتدائية) املحكمة)

22)ل7ني20217،)تحت)رقم)1419.
578 P 

 RTL TRANSPORT ET شركة
    LOGISTIQUE

ش.م.م))
ايسجل)ايتجا)ري):)رقم)30513  

 املقرا)الجتماعي):)شقة)رقم))0
رقم))5)شا)ر)ع)عبد)هللا)كن7)ن)حي)

ايسالم)أكادلر)
اي7حيد) لك) ايشر) قرار) بمقت�سى)
تمت) باكادلر) (2021 ي) ما) (28 بتاريخ)
ايصادقة))على)ما)للي:))))))))))))))))))))))))))))))))
كة) ايشر) رأسمال) من) ايرفع) (-
من000 100درهم)الى000 500)درهم)
ود)يك)عن)طر)لق)الحسا)با)ت)الجارية)

يلشر)لك)اي7)حيد)في)ايشركة).)
بكتابة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ايتجارية) املحكمة) يدى) ايضبط)
تحت) ( ل7ني20217) (9 بتاريخ) ( بأكادلر)

رقم)100120.                      
579 P

شركة مكتبة وارقة السوي�سي
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة

رأسمايها)االجتماعي):)1.000.000 
درهم

مقرها)االجتماعي):)رقم)49)شارع)
فرحات)حشاد)ايقدس)اكادلر

ايزيادة)في)ايراسمال
ايعام) الجمع) ملحضر) تبعا)
في) باكادلر) املؤرخ) يلشركاء) االستثنائي)

))ل7ني7)2021،)تقرر)ما)للي):
ايزيادة)في)ايراسمال):)قرر)ايشركاء)
بمبلغ) ايشركة) راسمال) في) ايزيادة)
من) يرفعه) درهم) (11.000.000
 12.000.000 الى) درهم) (1.000.000
110.000)حصة) بخلق) وذيك) ( درهم)
اجتماعية)جدلدة)من)فئة)100)درهم)
يلحصة)اي7احدة،)وذيك)عن)طريق):

الجاري) الحساب) مع) املقاصة)
يلشركاء)بمبلغ)6.400.000)درهم.

بمبلغ) املؤجلة) االرباح) ادماج)
4.600.000)درهم.

يلشركة) االسا�سي) ايقان7ن) تحيين)
ايتغييرات) مع) منسجما) ييك7ن)

ايسابقة.
تم)االلداع)ايقان7ني)يدى)مصلحة)
ايتجارية) باملحكمة) ايضبط) كتابة)
باكادلر)بتاريخ)15)ل7ني7)2021،)تحت)

رقم))10019.
580 P

شركة أماليونص
))ش.م.م)بشريك)وحيد

برأسمال)اجتماعي)قدره):)
100.000.00)درهم

رقم11)زنقة)12)حي)يشالي)بي7كرى)
اشت7كة)الت)باها)

ايعام) الجمع) محضر) بمقت�سى)
 8 بتاريخ) املنعقد) االستثنائي)
ماي2021)،)تمت)املصادقة)باإلجماع)

على)املقترحات)اآلتية):
-)تح7يل))املقر)االجتماعي)يلشركة)
حي) املرينيين) :زنقة) ايتالي) ايعن7ان) إلى)
يشالي)2)بي7كرى)اشت7كة)الت)باها).

-)تحدلث)ايق7انين.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (11 بتاريخ) بانزكان) االبتدائية)
2021)تحت)عدد)رقم):)1349/2021.

مقتطف)قصد)االشهار

581 P

  Société  BIDAFOOD
SARL

ايغير) ايعام) الجمع) بمقتضـى)
(،2021 ماي) (28 في) املؤرخ) ايعادي)

يشركة)BIDAFOOD)تقرر)ماللي:
 3 بل7ك) املقر)االجتماعي) تغيير) (1-
رقم)A 8))تجزئة)ايفتح)ألت)مل7ل)الى)

رقم)) EIC)أركانة)ألت)مل7ل.
ايقان7ن) من) (4 ايفقرة) تغيير) (2-

األسا�سي)يلشركة.
األسا�سي) ايقان7ن) تحدلت) (3-

يلشركة.

بمكتب) ايقان7ني) اإللداع) تم) وقد)

بإنزكان) االبتدائية) باملحكمة) ايضبط)

رقم) تحت) (2021 ل7ني7) ( (15 بتاريخ)

1363))وتم)تسجيل)ايشركة)بايسجل)

ايتجاري)تحت)6431.

582 P

    HADDOUN NEGOCE شركة
عند)عمارة)اومليل)رقم)01)ايطابق)

االول)شارع)الحسن)ايثاني)اكادلر

ايعادي) غير) ايعام) الجمع) خالل)

تم) (2021 مارس) (12 ل7م) املنعقد)

اتخاذ)ايقرار)بشان)ايتغييرات)ايتايية):

االجتماعي) املقر) تغيير) تم) (- (1

رقم) اومليل) عمارة) من:عند) يلشركة)

01)ايطابق)االول)شارع)الحسن)ايثاني)

شارع) (21 اآلتي) ايعن7ان) إلي) اكادلر)

ايزرقط7ني)اقامة)ايبرج)ايطابق)االول)

رقم)2)ايدار)ايبيضاء.

-2)تغير)نشاط)ايشركة.

مركز)ايتك7ين.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

 21 ( بتاريخ) باكادلر) ايتجارية)

ل7ني20217)تحت)رقم)100348.

583 P

 LASDONAS ONE CARS
 SARL AU 

RC N° 40305

يقرارات) عرفي) محضر) بمقت�سى)

 5 بتاريخ) املنعقد) اي7حيد) ايشريك)

ما) تقرر) فقد) بأكادلر،) ( (2021 ل7ني7)

للي:

ايعن7ان) الى) ايشركة) مقر) تغيير) (-

 130 رقم) ايتجاري) املحل) الجدلد)

أبطيح) بل7ك) زكرياء) أحمد) شارع)

تمدلد)ايداخلة)أكادلر.

اإللداع) تم) ( ايقان7ني:) اإللداع) (-

يدى) ايضبط) بمكتب) ( ايقان7ني)

رقم) تحت) باكادلر) ايتجارية) املحكمة)

100251)بتاريخ)18)ل7ني7)2021.

584 P
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 ZIDANI AHMED COMPTABLE AGREE

STE. KIWA TRAV
SRAL AU

1)-بمقت�سي)محضر)الجمع)ايعام)
 2021 ل7ني7) فاتح) بتاريخ) االستثنائي)

تقرر)ما)للي):
 STE KIWA((تح7يل)مقر)ايشركة-
ايتالي) ايعن7ان) إلى) (TRAV SRAL AU
29شارع) رقم) عمارة) (01 رقم) ايشقة)

ط7بقال)حي)املسيرة)أكادلر.
-تعدلل)ايقان7ن)األسا�سي)يلشركة.
2)-)تم)اإللداع)ايقان7ني)يدى)كتابة)
أكادلر)) ايتجارية) باملحكمة) ايضبط)
رقم) تحت) (2021 ل7ني7) (16 بتاريخ)

.100215
585 P       

SERVICES ILLIGH
نقل)املقر)االجتماعي)يشركة)

SERVICES ILLIGH)).م.م.يشريك)
واحد

االستثنائي) ايعام) يلجمع) تبعا)
ما) تقرر) ماي2021،) (18 ل7م) املنعقد)

للي:
-)تنقيل)املقر)االجتماعي):

نصير،رقم) بن) م7�سى) زنقة) من:)
زنقة) أكادلرالى:) ايصناعي،) )1،ايحي)
35مكرر،) رقم) تاشفين،) بن) ل7سف)
شقة)رقم)5،)تجزئة)املسيرة)الخضراء،)

امليناء،)ايعي7ن.
-نتيجة)ملاسلف)تم)تحيين)اينظام)

ايداخلي)يلشركة.
ايقان7ني)) اإللداع) تم) (: اإللداع)
بتاريخ) بايعي7ن) االبتدائية) باملحكمة)
15)ل7ني7)2021)تحت)رقم1839/21 .
586 P

شركة بيطروكيم  
ش.م.م)بشريك)وحيد

برأسمال)اجتماعي)قدره):)
100.000.00)درهم

سيدي)ميم7ن)قصبة)ايطاهر)الت)مل7ل
ايعام) الجمع) محضر) بمقت�سى)
 28 بتاريخ) املنعقد) االستثنائي)
ماي2021)،)تمت)املصادقة)باإلجماع)

على)املقترحات)اآلتية):

يلشركة) االجتماعي) املقر) نقل) (-

إلى)ايعن7ان)ايتالي):)تجزئة)اكدال)رقم)

683)الت)مل7ل)انزكان)

-)تحدلث)ايق7انين.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

ل7ني7) (11 بتاريخ) بإنزكان) ( االبتدائية)

2021))تحت)عدد)رقم):)1350/2021.
مقتطف)قصد)االشهار)

587 P

STE. FISHOU NEGOCE  
S.A.R.L AU

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)

2021)تمت) ل7ني7) (11 بتاريخ) املنعقد)

املصادقةعلى)ما)للي):

اإلجتماعي)من)شارع) املقر) تح7يل)

أمام)دوادي) ايثاني)حي)االمل) الحسن)

مرآب) إلى) طنطان) اي7طنية) (1 شقة)

سيس)بل7ك)ف)))رقم)191)حي)داخلة)

أكادلر.

مم7ن) في) إجتماعي) نشاط) إضافة)

الحفالت)ومطعمة)جماعية.

املحكمة) تم) (: ايقان7ني) اإللداع)

ل7ني7) (22 ل7م) بطنطان) اإلبتداءلة)

2021)تحت)عدد)رقم)1)2021/1.
مقتطف)قصد)اإلشار
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STE FIF TRANS

S.A.R.L 

 1( بتاريخ) عرفي) عقد) بم7جب)

ايسيد) استقاية) تمت) ل7ني20217)

إييه) امل7ك7ية) املهام) من) ايش) ايعربي)

داخل)ايشركة)كمسير)ال)شريك).

ب7سمي) ايسيد)حفيظ) تعيين) وتم)

غير) ملدة) يلشركة) اي7حيد) املسير)

محدودة.))

تم)اإللداع)ايقان7ني)يدى)مصلحة)

االبتدائية) باملحكمة) ايضبط) كتابة)

بإنزكان)بتاريخ):))22ل7ني20217)تحت)

رقم))1410.
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STE FAOUZI AUTO TEC

SARL AU 

RC N°1535

 28 ( بتاريخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)

الجمع) محضر) وضع) تم) أبريل2021)

ايعام)لحمل)الخصائص)ايتايية:

حذف)اينشاط:

ايتجارة.

يدى) ايقان7ني) اإللداع) تم) يقد)

لـ7م) بتارودانت) االبتدائية) املحكمة)

15)ل7ني20217)تحت)رقم661.
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حسابات)ادميم)ش.م.م

336)شارع)املقاومة)الت)مل7ل

ايهاتف):)0004 24 0528 

ايفاكس):)16 92 24 0528

 OASIS ORIKA شركة

   SARL

تغيير)نشاط)ايشركة

ايعام) الجمع) محضر) بمقت�سى)

 OASIS ORIKA ( ( االستثنائي)يشركة)

 2021 ل7ني7) (21 ل7م) املنعقد) (SARL

تقرر)ما)للي:

ايقان7ن) من) (2 ايبند) -تغيير)

األسا�سي)يلشركة:)

بإزاية)نشاط:

)-)اينقل)اي7طني)وايدولي)يلبضائع.

ايدولي)) و) اي7طني) اينقل) (-

يألشخاص

واضافة)نشاط):)نقل)املستخدمين)

لحساب)ايغير.

األسا�سي) ايقان7ن) -تحدلث)

يلشركة)وفق)ايتعدلل.)

بكتابة) ايقان7ني) اإللداع) تم) ( (

النزكان) االبتدائية) باملحكمة) ايضبط)

ل7م)22)ل7ني20217)تحت)رقم)1416 .
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  SYNBAUFASER  شركة
ش.م.م

رأسمايها):)100.000.00)درهم
 املقر)االجتماعي):)زنقة)6)5،

رقم)10،)الراك)ب7ركان،)اكادلر))
 RCN : 40383, IF N°: 3(536056,

ICE : 00228209000000(
ايتصحيح)

بمقت�سى)عقد)عرفي)يلجمع)ايعام)
ل7ني7) (02 بتاريخ) املحرر) ايعادي) غير)

2021)تقرر)ما)للي.
املصادقة)على)ايهبة)االتية.

إضافة)اينشاط)ايتجاري)األسا�سي)
لجميع) وايدولي) اي7طني) ايبري) اينقل)

أن7اع)ايسلع)يفائدة)ايغير.)
 (50 احمد) ارخا) ايسيد) وهب)
حصة)يفائدة)أبيه)ايسيد)ارخا)علي.

يشركة)) ايقان7ني) ايشكل) تح7يل)
ذات) شركة) من) (SYNBAUFASER
إلى) وحيد) بشريك) محدودة) مسؤويية)

شركة)ذات)مسؤويية)محدودة
:)ارخا)احمد))من) استقاية)ايسيد)
مهامه)وتعيين)ايسيد)ارخا)علي)كمسير)

يلشركة)ملدة)غير)محدودة.
باإلمضاء) ملزمة) ستك7ن) ايشركة)

اي7حيد)يلسيد)ارخا)علي.
اإللداع) تم) (: ايقان7ني) 1.اإللداع)
بأكادلر) ايتجارية) باملحكمة) ايقان7ني)
رقم) تحت) ( ل7ني20217) (22 بتاريخ)

.100413
592 P

 TIZNIT MINE
ش.م.م.ش.و)

رأسمايها):)100.000.00)درهم))
ومقرها)االجتماعي):)رقم)12)س7ق)

ايباشا،)تيزنيت
تحيين)اينظام)األسا�سي

حرر) عرفي) محضر) على) بناء) (-I
قرر) (، ماي2021) (20 بتاريخ) بتزنيت)
 TIZNIT يشركة) اي7حيد) ايشريك)
رأسمايها) ش.م.م.ش.و،) (MINE
ومقرها) (، درهم) (100.000.00
ايباشا،) س7ق) (12 رقم) االجتماعي)

تيزنيت،)ما)للي):)
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معمل) شغل) ( نشاط:) -حذف)
ايتصدلر) و) املعادن) يتكسير)وغسيل)

واالستيراد.)
اينقل) في) مقاول) (: نشاط) -اضافة)
املج7هرات) تس7يق) و) املدر�سي)

وايساعات)واملعادن)اينفيسة.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم) (-II
ل7ني7) (04 ل7م) بتيزنيت،) االبتدائية)

2021)تحت)عدد)208/2021.
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AZUL CONSULTANT
 Siége Social : Avenue Bir Anzarane N°1

Majmaa Lahbab Taroudant
   TEL : 05.28 85 33 (4
GSM : 06.(6.26.((.80

E-mail(:(naouar09@yahoo.fr

  LIBRAIRIE PAPETRIE
 M’HAMEDI

 Sarl
RC 2951 TAROUDANT

ايعامان) الجمعان) 1.بـمقت�سى)
 2( بـتـاريـخ) املنعقدان) االستثنائيان)

ماي2021)تم)االتفاق)على)ما)للي):
امحمدي) ايسيد) وفاة) إعالن)
ايشركة) في) ومسير) شريك) محمد)
الحق7ق) وانتقال) أعاله) املذك7رة)

االجتماعية)ي7رثته)وهم)كايتالي:)
زوجته)ايسيدة)هنية)سالم.

فاطنة) امحمدي) ايسيدات) أبناؤه)
سناء) وامحمدي) غزالن) وامحمدي)
ايزهراء)وامحمدي) وامحمدي)فاطمة)

جميعة)وامحمدي)ك7ثر.
املصطفى) امحمدي) إخ7ته)
وامحمدي)عائشة)وامحمدي)فضيلة.))
مسيرة) هنية)سالم) ايسيدة) تعيين)
يلشركة))وتخ7يلها)اإلمضاء)على)جميع)

اي7ثائق)املتعلقة)بايشركة.
الحصص) ( تف7يت) على) املصادقة)

االجتماعية)كما)للي:
يلسيدة) اجتماعية) حصة) (2
ايسيدة) ( يفائدة) فضيلة) امحمدي)

هنية)سالم.
يلسيدة) اجتماعية) حصة) (13
ايسيدة) ( يفائدة) ( فضيلة) امحمدي)

امحمدي)فاطنة.

يلسيدة) اجتماعية) حصة) (6

ايسيدة) ( يفائدة) ( فضيلة) امحمدي)

امحمدي)غزالن.

يلسيدة) اجتماعية) حصة) ((

ايسيدة) ( يفائدة) ( عائشة) امحمدي)

امحمدي)غزالن

يلسيدة) اجتماعية) حصة) (14

ايسيدة) ( يفائدة) ( عائشة) امحمدي)

امحمدي)سناء

يلسيد) اجتماعية) حصة) (14

ايسيدة) ( يفائدة) املصطفى) امحمدي)

امحمدي)فاطمة)ايزهراء.

يلسيد) اجتماعية) حصة) (14

ايسيدة) ( يفائدة) املصطفى) امحمدي)

امحمدي)جميعة.

يلسيد) اجتماعية) حصة) (14

ايسيدة) ( يفائدة) املصطفى) امحمدي)

امحمدي)ك7ثر.

يلشركة) األسا�سي) ايقان7ن) تحيين)

تبعا)يلتعدلالت)ايطارئة.

2.وقد)تم)اإللداع)ايقان7ني)بكتابة)

االبتدائية) املحكمة) يدى) ايضبط)

و660  (659 رقم) تحت) بتارودانت)

وذيك)بتاريخ)15)ل7ني20217.
من)اجل)اينسخة)وايبيان
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شــركة ألفا كاص
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة

ايعام) الجمع) محضر) بمقت�سى)

)مارس) (29 بتاريخ) االستثنائي)املنعقد)

2021)باكادلر)قرر))مساهم7))ايشركة)

ما)للي):

أيفا) إلي) ايشركة) تسمية) تغير) (- (1

كاص:

تقرر)تغير)تسمية)ايشركة)إلي)أيفا)

كاص.

2)-)سلطة)ايت7قيع.

جميع) متصل) ايت7قيع) سلطة)

اي7ثائق) على) ل7قع7ن) املساهمين)

ايبنكية.

3)-)تغيير)ايبن7د)رقم)20)و43))من)

كاص) أيفا) يشركة) األسا�سي) اينضام)

ذات)مسؤويية)محدودة)).

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

أبريل) (28 بتاريخ) باكادلر) االبتدائية)

2021)تحت)رقم))99326 .
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 STE SYSPACK

تغيير)اسم)ايشركة
بتاريخ عرفي) عقد)  بم7جب)

ايشركاء نحن) نقرر) ل7ني20217) (4 

ما)للي:))

1/-)تغيير)اسم)ايشركة)من):)ديتا)

بريم)،إلى)اسمها)الجدلد):)سيسباك.

تم)اإللداع)ايقان7ني)يدى)مصلحة)

ايتجارية) باملحكمة) ايضبط) كتابة)

2021)تحت) )1)ل7ني7) بأكادلر)بتاريخ)

رقم)100226. 

596 P

 SOUSS BATIMENT

D’ILLIGH

»SBI«((

ايعام) الجمع) محضر) بمقت�سى)

االستثنائي)املؤرخ)في)فاتح)ل7ني20217،)

قرر)الجمع)ايعام)غير)ايعادي)يلشركة)

 SOUSS BATIMENT D’ILLIGH

ذات) شركة) ( (en abréviation  SBI

وحيد) بشريك) املحدودة) املسؤويية)

1300.000.00)درهم) ايرأسمال) ذات)

مقرها:)عمارة)ب7)س7س)شقة)رقم)01 

حيت) اكادلر) الخامس) محمد) شارع)

تقرر)ماللي:

ايتجاري) االسم) اختصار) إضافة)

 SOCIETE SOUSS BATIMENT

. D’ILLIGH SBI

بكتابة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

باكادلر) ايتجارية) باملحكمة) ايضبط)

رقم) تحت) 16ل7ني20217) بتاريخ)

.100216
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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

EMAIL(:(samifisc@gmail.com

STE LE MUSEE TOUR
بمقت�سى)عقد)عرفي)بتاريخ)6)ماي)

2021،)تم)إقرار)ما)للي:
في) يلشركة) جدلد) فرع) -انشاء)
زنقة) رقم3/11) محل) ايتالي:) ايعن7ان)
سيدي)علي)اك7يجان)تايبرجت)أكادلر.)
)-))ايتسيير)يلسيد)إبراهيم)مسكة.)

-)ايت7قيع)يلسيدة)مريم)مسكة.
باملحكمة) تم) ايقان7ني) اإللداع)
 16 بتاريخ) بايعي7ن) االبتدائية)
رقم1853/2021   تحت) ل7ني20217)

ر.س.ت)28925.   
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TIGMINVEST
SARL AU

RC: 50(24(
تأسيس)شركة) ((((

مؤرخ) عرفـي) عقد) بمقت�سى) ( (-I
ايقان7ن) إلداع) تم) ل7ني20217،) (8 في)
املسؤويية) ذات) يشركة) ايتأسي�سي)

املحدودة))وذات)املميزات)ايتايية:
 TIGMINVEST SARL (: ايتسمية)

.AU
ايهدف):)غرض)ايشركة)في)كل)من)

املغرب)والخارج:
-)نشاط)ايتط7ير)ايعقاري)وتشييد)
يالستخدامات) املباني) جميع) وبيع)
ايسكنية)أو)ايتجارية)أو)ايصناعية)أو)

املهنية.
-)شراء)وبيع)وإدارة)املباني.

أي) في) حصة) على) االستح7اذ) (-
صناعية) أو) تجارية) أو) مدنية) شركة)
أو)مايية)،)فرنسية)أو)أجنبية)،)وعلى)
لك7ن) شركة) أي) الخص7ص) وجه)
غرضها)شراء)وبيع)وبناء)وبيع)ومعاملة)

وإدارة)وتأجير)وإدارة)املباني.
-)نشاط)تاجر)ايبضائع.
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في) حصة) على) -االستح7اذ)
ايشركات)ايتي)يديها)نشاط)أو)أكثر)من)

هذه)األنشطة).
ب7رك7ن) حي) (: االجتماعي) املقر)
يك7رنيش) اقامة) رقراقا) زنقة)
 2 ( عمارة) ايسفلي) ايطابق) (1 ايشقة)

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

تأسيسها)اينهائي.
ايرأسمال) (: االجتماعي) ايرأسمال)
 100.000.00 ( في) ( محدد) االجتماعي)
حصة) (1000 إلى) مقسم) درهم)
100درهم) ( فئة) من) اجتماعية)
بايكامل) ومحررة) مكتتبة) يل7احدة،)

وم7زعة)يفائدة):
)ايسيد)ب7بكري)عبد)ايغني.

)ايسنة)االجتماعية):)تبتدئ)ايسنة)
في) لنالر)وتنتهي) االجتماعية)من)فاتح)

31)ديسمبر.
ايتسيير):)تم)تعيين)ايسيد)ب7بكري)
ماي8)19   (29 ( املزداد) ايغني) عبد)
رقم.) اي7طنية) يلبطاقة) حامل)
)))BH240)مقيم)في)ايدارايبيضاء)،)
 2( رقم) (، (35 بل7ك) (، عثمان) سيدي)

مسيرا)يلشركة.
ايقان7ني) اإللداع) تم) (-II
املحكمة) يدى) ايتجاري) بايسجل)
 1( ( بايدارايبيضاء،بتاريخ) ايتجارية)

ل7ني20217،)تحت)رقم4)831).
ملخص)قصد)اينشر
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الحداني انفست
))ش)د)م)م)و

شركة) قرار) محضر) بمقت�سي)
 4 بتاريخ) املنعقد) انفست) الحداني)
وضع) تم) ( ايشركة) بمقر) ماي2021)
ايقان7ن)األسا�سي)حيت)قرر)املساهم)

اي7حيد)يلشركة)ما)للي:
.د) )ش) ( ( انفست) :الحداني) االسم)

م.)م).و).
ايغرض):)
مقهى).

 39)شارع)الية)ايياق7ت))ايطابق)5 

رقم)ايشقة)د)ايدار)ايبيضاء.

املدة:)99)سنة.

رأسمال:)مائة)أيف)درهم)مقسمة)

واحدة) كل) نصيب) حصة) أيف) على)

مائة))درهم).

مينة)الحداني)أيف)حصة.))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

ايتسيير) مهمة) أسندت) (: ايتسيير)

غير) ( ملدة) ( الحداني) مينة) ايسيدة) إلى)

محددة)مع)اعتماد)ت7قيع))اي7حيد)إلى)

ايسيد)ة)مينة)الحداني).)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

وضعه) تم) ايقان7ني:) اإللداع)

بتاريخ) ( ( بايبيضاء) ايتجارية) باملحكمة)

)2)ماي2021)تحت)رقم)9994)).
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سرانوس كونستغكسيو

))ش)د)م)و

شركة) قرار) محضر) بمقت�سي)

املنعقد) ك7نستغكسي7) سران7س)

ايشركة)) بمقر) (2021 ماي) (19 بتاريخ)

تم)وضع)ايقان7ن)األسا�سي)حيت)قرر)

املساهم)اي7حيد)يلشركة)ما)للي:

ك7نستغكسي7) سران7س) (: االسم)

ش)د)م)و.

ايغرض):)

اشغال) )شقق) وبيع) ( بناء) عقارات)

بناء)وتجهيز.)

عمارة) ايفرحتين) اقامة) (: املقر) (

02)شارع) 06)ايطابق) 12)رقم)ايشقة)

محمد)ب7زيان))ايدارايبيضاء.

املدة:)99)سنة.

رأسمال:)مائة)أيف)درهم)مقسمة)

واحدة) كل) نصيب) حصة) أيف) على)

مائة))درهم.

محمد)صابري)1000)حصة.

ايتسيير) مهمة) أسندت) (: ايتسيير)

)غير) ملدة) ( ( )صابري) نبيل) ايسيد) ( إلى)

اي7حيد)) ايت7قيع) اعتماد) مع) محددة)

يلسيد)نبيل)صابري).)

وضعه) تم) ايقان7ني:) اإللداع)

بتاريخ))) ( ( بايبيضاء) ايتجارية) باملحكمة)

16)ل7ني20217)تحت)رقم)82800).
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 CONSULTING ZEROUALI

MOUNIR
رأسمايها):)10.000,00)درهم

مقرها:)مركز)األمان)شارع)ب7رك7ن)

زنقة)ركراكة)شارع)الك7رنيش)شقة)

01)عمارة)02)ايدار)ايبيضاء

ايسجل)ايتجاري):5)5066

إعالن)ايتأسيس
بتاريخ) مؤرخ) عرفي) عقد) بم7جب)

شركة) تأسيس) تم) ل7ني20217) (22

الخصائص) ذات) املسؤويية) محدودة)

ايتايية):

 CONSULTING ( (: ايتسمية)

. ZEROUALI(MOUNIR–SARLAU

داخل) ايشركة) تعنى) ايغرض:)

املغرب)وخارجه,)يفائدتها)أو)يلغير)ب:

االستشارية) الخدمات) -جميع)

لجميع)ايشركات.

-)تصميم)وإنتاج)وتشغيل)منتجات)

تكن7ي7جيا)املعل7مات.

املدة:)99)سنة.

ايسنة)االجتماعية:)من)فاتح)لنالر)

إلى)31)ديسمبر)من)كل)سنة.

)بمركز)األمان)شارع) املقر:)م7طن)

ب7رك7ن)زنقة)ركراكة)شارع)الك7رنيش)

شقة)01)عمارة)02)ايدارايبيضاء.

رأسمال) تحدلد) تم) (: املال) رأس)

درهم) (10.000,00 في) ايشركة)

اجتماعية) حصة) (100 إلى) مقسمة)

100)درهم)يلحصة,)مكتتبة)و) بقيمة)

محررة)بايكامل)كلها)باسم)ايسيد:منير)

ايزروالي)ب7خال.

منير) ايسيد) تعيين) تم) (: ايتسيير)

ملدة) يلشركة) مسيرا) ب7خال) ايزروالي)

غير)محددة)مع)أوسع)ايصالحيات.)

وايتسجيل) ايقان7ني) اإللداع) تم)

ايتجارية) باملحكمة) ايتجاري) بايسجل)

بايدار)ايبيضاء)بتاريخ)15)ل7ني20217 

ايدارايبيضاء) ((82680 رقم) تحت)

ايسجل)ايتجاري)5)5066 .

602 P

NIPENG 
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة
وعن7ان)مقرها)االجتماعي):)10 
زنقة)الحرية)ايطابق)3)شقة)5 

ايدارايبيضاء)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري:)

505435
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) ماي2021) (4
املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية):
ذات) شركة) ايشركة:) شكل)

املسؤويية)املحدودة.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
تسميتها بمختصر) االقتضاء)

.NIPENG
غرض)ايشركة)بإلجاز):)

الخدمات)ايتقنية)وايكهربائية.
 10 (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
 5 شقة) (3 ايطابق) الحرية) زنقة)

ايدارايبيضاء)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ايشركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)مقسم)كايتالي:
بقيمة) حصة) (500 ك7نكا) سعيد)

50000)درهم.
بقيمة) حصة) (500 فالق) جالل)

50000)درهم.
وايعائلية) ايشخصية) -األسماء)

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
عن7انه)) ك7نكا) سعيد) ايسيد)

ايدارايبيضاء.
عن7انه)) فالق) جالل) ايسيد)

ايدارايبيضاء.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء)

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عن7انه)) أمري) محمد) ايسيد)

ايدارايبيضاء.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 3 بتاريخ) بايدارايبيضاء) ايتجارية)

ل7ني20217   .
603 P
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 OPTI CALL 
اؤبتي)كال

ش.)م.)م

)رأسمايها):)100.000)درهم

املقر)االجتماعي):)10)شارع)الحرية,)

ايطابق)3,)رقم5,)ايدار)ايبيضاء

سجل)تجاري)عدد):505609

بمقت�سى)عقد)عرفي))منجز)بتاريخ))

أنظمة) تأسيس) تم) فبرالر2021) (11

شركة)محدودة)املسؤويية)وايتي)تتميز)

بما)للي):

   OPTI CALL شركة) (: ايتسمية)

ش.م.م.)

داخل) ايشركة) تهدف) (: ايهدف)

اي7طن)املغرب)وخارجه)إلى):)

عن) ايبحت) وتحدلد) ايتنقيب)

ايهاتفي() االستعمال) زبائن) ايس7ق)

مركز)االتصال(.

في) وتأهيل) ت7جيه) تدريب,) تك7ين,)

املجال)ايتجاري.

املقابالت) م7اعيد) بيع)

واالجتماعات)))خالل)ايفترة)املحدد)ة.

االتصاالت) وكاية) استغالل)

وايدعالة)اإلعالنية.

إنشاء)أو)حيازة)أو)تأجير)أو)تشغيل)

أو)تأجير)أي)منشآت)تجارية)أو)صناعية)

تتعلق)بايعمليات)املذك7رة)أعاله.

على) الحص7ل) أو) على) الحص7ل)

ايتراخيص) أو) االختراع) براءات) جميع)

ايتجارية) وايعالمات) أوايعمليات)

(، مساهمتها) أو) ونقلها) واستخدامها)

ومنح)جميع)تراخيص)ايتشغيل.

االستح7اذ)على)حصة)أو)مصلحة)

بأي)شكل)من)األشكال)،)في)أي)شركة)

ذي) أو) مشابه) غرض) ذات) شركة) أو)

صلة).

جميع)األنشطة)ايتي)تك7ن)ايهدف)

االجتماعي)و)ايتي)لمكن)تط7يرها,)

ايعمليات) جميع) عامة,) بصفة)

ايتجارية,ايصناعية,)املدنية,)ايعقارية)

أو)املنق7ية)وايتي)يها)ارتباط)مباشر)أو)

املحددة) األهداف) بأحد) مباشر) غير)

أو)املرتبطة)بايشركة.

االجتماعي) ايرأسمال) (: ايرأسمال)

درهم) (100.000 في) تحدلده) تم)

اجتماعية) حصة) إلى))0 100) مقسمة)

من)فئة)100)درهم)يل7احدة,)جميعها)

اآلنسة) من) يكل) بايتساوي) منها) يكل)

ويآلنسة) )500)حصة() غالف)شروق)

ميباركيا)فريال))500)حصة(.

املقر)االجتماعي):)10)شارع)الحرية,)

ايطابق)3,)رقم)5,)ايدارايبيضاء.

املدة)99:)سنة.

شروق) غالف) اآلنسة) (: ايتسيير)

املسيرات) فريال) ميباركيا) واآلنسة)

املشترك) وبايت7قيع) اي7حيدات)

يلشركة))ملدة)غير)محدودة.
ستك7ن) ايشركة:) باسم) ايت7قيع)

ايشركة)ملزمة)قان7ًنا)بجميع)األفعال)

بايت7قيع) لتعلق) فيما) بها) املتعلقة)

شروق) اآلنسة) من) يكل) املشترك)

واآلنسة)فريال)ميباركيا.

ايسنة)االجتماعية):)من)فاتح)لنالر)

إلى)31)ديسمبر.

يدى) ايقان7ني) اإللداع) تم)

ايتجارية) باملحكمة) ايضبط) كتابة)

بايدارايبيضاء)بتاريخ))))))4)ل7ني20217 

تحت)رقم))))81224).
مقتطف)من)أجل)اإلشهار

604 P

شركة مسعودي هاوس ديكور
ش.م.م.ش.و)

تأسيس)شركة)محدودة)املسؤويية)
ذات)ايشريك)وحيد

بتاريخ)) املحرر) ايعرفي) يلعقد) تبعا)

شركة) إنشاء) تم) (،2021 30أبريل)

ايشريك) ذات) املسؤويية) محدودة)

وحيد)وايتي)يها)املميزات)ايتايية):)

ايتسمية:)شركة)مسع7دي)هاوس)

دلك7ر)ش.م.م.ش.و).

املساهم7ن):)

ايسيد)مسع7دي)هشام.

ايغرض)االجتماعي:)

ايداخلي) بايدلك7ر) ايقيام)

والخياطة)واينسيج.

املقر)االجتماعي:)
رقم) (24 شارع) اإلجتماعي) املقر)
الحسني) حي) ميسيمي) مكرر) (9

ايدارايبيضاء.
ملدة) ايشركة) هذه) أسست) (: املدة)

99)سنة.
رأس)املال):حدد)رأس)املال)في)مائة)
ايف)حصة) على) مقسمة) درهم) ايف)
اجتماعية)من)فئة)100)درهم)يلحصة)
مقابل) محررة) جميعها) اي7احدة،)

مساهمات)نقدلة)في)رأس)املال.)
يلسيد) ايتسيير) وكل) ايتسيير:)
مسع7دي)هشام)ملدة)غير)محدودة.))

ايسنة) تبتدئ) االجتماعية:) ايسنة)
في) وتنتهي) لنالر) فاتح) في) االجتماعية)

31)ديسمبر.)
الجه7ي) باملركز) اإللداع) تم)
 9 بتاريخ) بايدارايبيضاء) يإلستثمار)

ل7ني7)2021 .
يلخالصة)وايبيان)

605 P

INTER PRESTIGE
SARL AU

تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)
املحدودة)ذات)شريك)وحيد

في) مؤرخ) عرفـي) عقد) I-بمقت�سى)
ايقان7ن) إلداع) تم) (،2021 ل7ني7) (03
املسؤويية) ذات) يشركة) ايتأسي�سي)
ذات) و) وحيد) شريك) ذات) املحدودة)

املميزات)ايتايية:
.ش.ذ.م.م) انتيربرستيج) (: ايتسمية)

.ش.و.
س7اء) ايشركة) :هدف) ايهدف)
أو) لحسابها) بالخارج) أو) باملغرب)

لحساب)ايغير):
-استشارة)في)ايتسيير.

ايعمليات) جميع) عامة،) -وبصفة)
املنق7ية،) ايصناعية،) ايتجارية،)
يها) لمكن) ايتي) املايية) ايعقارية،)
غير) أو) مباشرة) بصفة) االرتباط)
أعاله) املذك7رة) باألهداف) مباشرة)
ايشركة. تنمية) في) تساهم) أن) أو)
زنقة) ب7رك7ن) :حي) املقراالجتماعي)
ايشقة) الك7رنيش) إقامة) ركراكة)
 2 عمارة) األر�سي) ايطابق) (1 رقم)

ايدارايبيضاء.
تاريخ) من) ابتداء) 99سنة) املدة:)

تأسيسها)اينهائي.
(: االجتماعي) ايرأسمال)
محدد)) االجتماعي) ايرأسمال)
إلى) مقسم) في100.000,00درهم)
فئة) من) اجتماعية) حصة) (1.000
مكتتبة) يل7احدة،) 100,00درهم)

ومحررة)بايكامل)وم7زعة)يفائدة:
بلمقدم)))))))))) هشام) -ايسيد)

1000حصةاجتماعية.)
املجم7ع):1000حصةاجتماعية.

ايسنة) تبتدأ) االجتماعية:) ايسنة)
في) لنالر)وتنتهي) االجتماعية)من)فاتح)

31)ديسمبر.
ايتسيير)):)تم)تعيين)ايسيد)هشام)
ملدة) يلشركة) ( وحيد) كمسير) بلمقدم)

غير)محدودة.
بايسجل) ايقان7ني) اإللداع) تم) (-II
ايتجارية) املحكمة) يدى) ايتجاري)
بايدار)ايبيضاء،)بتاريخ16ل7ني20217 

تحت)رقم506433.
ملخص)قصد)اينشر

606 P

 SMART TRANSMISSION
  TRADERS

شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة
تأسيس)ايشركة

 SMART TRANSMISSION
TRADERS

شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة
عن7ان)مقرها)االجتماعي):)ملتقى)زنقة)
االمير)م7الي)عبد)هللا)وزنقة)نحلة)

 عمارة)1)طابق)4)شقة)))
ايدار)ايبيضاء).

تاسيس)شركة)ذات)املسؤويية)
املحدودة

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)
5))504)ايبيضاء)

في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) اعداد) تم) (2021 أبريل) (26
املسؤويية) ذات) ( يلشركة) االسا�سي)

املحدودة))باملميزات)ايتايية).
ذات) :شركة) ( ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة)).
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عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
 SMART(االقتضاء)بمختصر)تسميتها

.TRANSMISSION TRADERS
بالجاز:) ايشركة) غرض)

. NEGOCIANT
:ملتقى) االجتماعي) مقرها) عن7ان)
وزنقة) عبدهللا) م7الي) االمير) زنقة)
 ( ( شقة) (4 طابق) (1 عمارة) نحلة)

ايدارايبيضاء.
اجلها) من) تاسست) ايتي) املدة)

ايشركة)99)سنة.
 100000 ايشركة) ( راسمال) مبلغ)

درهم)مقسم)كايتالي.
حصة) بلفقيرزكرياء900) ايسيد) (-

بقيمة))100)درهم)يلحصة.
-)ايسيد)بلفقير)محمد100)حصة)

بقيمة)100)درهم)يلحصة.
ايعائلية) و) ايشخصية) االسماء)

وم7اطن)مسير)ايشركة))):
عن7انه) زكرياء) بلفقير) -ايسيد)
اي7طنية) بطاقته) رقم) ايبيضاء) ايدار)

.OD43466
عن7انه) ( محمد) بلفقير) ايسيد) (-
اي7طنية) بطاقته) رقم) بايداخلة)

.P10(1(3
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 2( بتاريخ) ( بايدارايبيضاء) ايتجارية)

ماي2021)تحت)رقم)80020).
607 P

  SOUMAYA IMMOBILIER    
 SARL AU
تأسيس)شركة) (

في) مؤرخ) عرفـي) عقد) I-بمقت�سى)
ايقان7ن) إلداع) تم) ل7ني20217،) فاتح)
املسؤويية) ذات) يشركة) ايتأسي�سي)
وذات) ( واحد) شريك) ذات) ( املحدودة)

املميزات)ايتايية:
 SOUMAYA (: ايتسمية)

. IMMOBILIER  SARL AU
اينشاط)ايرئي�سي)يلشركة):)

-)ايترويج)ايعقاري.
زنقة) (5 (: االجتماعي) املقر)
دكسم7د)ايطابق)1)ايشقة)2)بنجدلة))

ايدارايبيضاء).

تاريخ) من) ابتداء) سنة) (99 املدة:) (
تأسيسها)اينهائي.

ايرأسمال) (: االجتماعي) ايرأسمال)
.100.000,00 في) ( محدد) االجتماعي)
حصة) (1000 إلى) مقسم) درهم)
100.درهم) فئة) من) اجتماعية)
بايكامل) محررة) و) مكتتبة) يل7احدة،)

وم7زعة)يفائدة):
ازوكاي) س7مية) ايسيدة) (

1000حصة)اجتماعية.
)املجم7ع:)))1000)حصة)اجتماعية.
)ايسنة)االجتماعية):)تبتدئ)ايسنة)
في) لنالر)وتنتهي) االجتماعية)من)فاتح)

31)ديسمبر.
ايسيدة)) تعيين) تم) (: ايتسيير)
يفترة) ( فرًدلة) ( مدلرة) ( ازوكاي) س7مية)
غير)محدودة)))تمتع)بسلطات)واسعة)

وبت7قيع)وحيد).)))
بايسجل) ايقان7ني) اإللداع) تم) (-II
ايتجاري))رقم)29)505))يدى)املحكمة)
 ( ( بتاريخ) ايبيضاء،) بايدار) ايتجارية)

ل7ني20217،)تحت)رقم81480).
ملخص)قصد)اينشر

608 P

STE BIJOUTERIE CHAHD
SARL AU

مؤرخ) أسا�سي) قان7ن) بمقت�سى)
قد) بشفشاون) (2021 ماي) (2( في)
املسؤويية) ذات) شركة) تأسيس) تم)
تحمل) وايتي) وحيد) بشريك) املحدودة)

الخصائص)ايتايية):
 STE BIJOUTERIE (: ايتسمية)

.CHAHD SARL AU
ذات) شركة) (: ايقان7نية) ايصفة)

املسؤويية)املحدودة)بشريك)وحيد.
ايهدف)االجتماعي):)
صناعة)املج7هرات.
تجارة)املج7هرات.

رأس)املال):)50.000)درهم)مقسمة)
درهم) (100 فئة) من) حصة) (500 إلى)

يلحصة.
ايسيد)محسن) (: اي7حيد) ايشريك)
ايتعريف) يبطاقة) الحامل) امل7ان)
اي7طنية)رقم)ل)182350)لمتلك)100 

حصة)اجتماعية.

 املدة):)99)سنة)ابتداء)من)ايتأسيس

اينهائي.

إلى) لنالر) فاتح) من) (: املايية) ايسنة)

31)ديسمبر)من)كل)سنة)ما)عدا)ايسنة)

األولى)تبتدئ)من)تاريخ)ايتسجيل.

ايكائن) ايكراج) (: االجتماعي) املقر)

زياد) فيال) الحميد) بشارع)سيدي)عبد)

ايحي)اإلداري)شفشاون.

ايشريك) يفائدة) كلها) (: األرباح)

املدخرات) نقص) بعد) اي7حيد)

ايقان7نية)%5.

ايتسيير):)تم)تعيين)ايسيد)محسن)

غير) ملدة) يلشركة) مسيرا) امل7ان)

محدودة.

 تم)اإللداع)ايقان7ني)بكتابة)ايضبط

باملحكمة)االبتدائية)بشفشاون)بتاريخ)

9)ل7ني7)2021)تحت)رقم)4)/2021.
مقتطف)يلنشر)واالشهار
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ADAMRUSS
SARL AU

رأسمايها):)10.000)درهم

مقرها)االجتماعي):)مكتب)رقم)1 

ايطابق)األول)إقامة)محمد)مروان)

51/49)تجزئة)راطما)مراكش

ايتأسيس
بم7جب)عقد)عرفي)مؤرخ)بمراكش)

تأسيس) تم) (2021 ماي) (11 بتاريخ)

بشريك) املسؤويية) محدودة) شركة)

وحيد)ذات)الخصائص)ايتايية):

.ADAMRUSS(:(ايتسمية

داخل) ايشركة) تعني) (: ايغرض)

املغرب)وخارجه)بـ):

غذائية) )م7اد) تصدلر) (/ استيراد)

وأخرى(.

مقاول)في)مختلف)األعمال)وايتشييد.

اينجارة.

املدة):)99)سنة.

 1 رقم) مكتب) (: االجتماعي) املقر)

مروان) محمد) إقامة) األول) ايطابق)

49/51)تجزئة)راطما)مراكش.

رأسمال) تحدلد) تم) (: املال) رأس)

مقسمة) درهم) (10.000 في) ايشركة)

بقيمة) اجتماعية) حصة) (100 يـ)

ومحررة) مكتتبة) يلحصة) درهم) (100

ايشريك) باسم) كلها) م7زعة) بايكامل)

اي7حيد)ايسيد)ايكسيف)أندري.

ايسيد) تعيين) تم) (: ايتسيير)

وحيدا) مسيرا) أندري) ايكسيف)

يلشركة)ملدة)غير)محددة.

وايتسجيل) ايقان7ني) اإللداع) تم)

ايتجارية) باملحكمة) ايتجاري) بايسجل)

2021)تحت) )2)ماي) بمراكش)بتاريخ)
رقم)124436.

يإلشارة)وايبيان
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UPPER TEAM
SARL AU

شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

يلشريك)اي7حيد

بتاريخ مبرم) عرفي) يعقد)  تبعا)

اينظام) وضع) تم) (2021 ماي) (20

األسا�سي)يشركة)ذات)املميزات)ايتايية):

 UPPER TEAM SARL(:(ايتسيمية

.AU

ذات) شركة) (: ايقان7ني) ايشكل)

املسؤويية)املحدودة)يلشريك)اي7حيد.

نشاط)ايشركة)األسا�سي):)ايغرض)

وخارجه،) املغرب) في) ايشركة) من)

بهدف) استشارية) شركة) تشغيل) ه7)

ايشركات) وتط7ير) إدارة) في) املساعدة)

معارفهما) وضع) خالل) من) واألفراد)

)ايتطبيقات،) خدمتهم) في) وبرامجهما)

مجال) في) إلخ() االيكتروني،) امل7قع)

في) وخبراتهم) االقتصادي) نشاطهم)

وايت7ظيف) وايتنظيم) ايهيكلة) إعادة)

مجال) في) ومهاراتها) ايبشرية) وامل7ارد)

سبيل) في) املعل7مات) تكن7ي7جيا)

ايهدف،)تمارس)ايشركة) تحقيق)هذا)

يصالح)عمالئها،)بشكل)مباشر)أو)من)

خالل)شركات)فرعية)أو)تابعة،)واحدا)

أو)أكثر)من)األنشطة)ايتايية)املنعزية)

بشكل) األنشطة) هذه) من) ايعدلد) أو)

منفصل)أو)متكامل):
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نشاط)االستشارة)باملعنى)اي7اسع.

تصميم)وتنفيذ)نظم)املعل7مات.

إدارة)نظام)املعل7مات.

إنجاز)وبيع)برمجيات)الحاس7ب.

تصميم)وإنشاء)برامج)ايكمبي7تر.

تكامل)حل7ل)تكن7ي7جيا)املعل7مات.

إدارة)ايكمبي7تر.

وامل7اد) وايبرامج) األجهزة) بيع)

ايكمبي7تر) ألجهزة) االستهالكية)

واالتصاالت.

ايتك7ين.

ايتعاقد)من)ايباطن)على)األنشطة)

ايسابقة.

االستغالل)املباشر)أو)غير)املباشر)

لجميع) ثايثة) أطراف) مع) املشترك) أو)

االمتيازات)أو)ايتراخيص)أو)ايعالمات)

من) غيرها) أو) االمتيازات) أو) ايتجارية)

عمليات)االستح7اذ.

مرس) شارع) (26 (: ايشركة) مقر)

ايدار) (3 ايشقة) (1 ايطابق) سلطان)

ايبيضاء.

املدة):)99)سنة.

ايرأسمال):)حدد)في)مبلغ)10.000 

حصة) (100 إلى) مقسمة) درهم)

اجتماعية)من)فئة)100)درهم)محررة)

يفائدة)ايسيدة)ايعايية)شريف.

إلى) لنالر) فاتح) من) (: املايية) ايسنة)

31)ديسمبر.

غير) ملدة) ايشركة) تسير) (: اإلدارة)

ايعايية) ايسيدة) طرف) من) محدودة)

شريف.

بكتابة) تم) ايقان7ني) اإللداع)

ايضبط)يدى)املحكمة)ايتجارية)بايدار)

تحت) (2021 ل7ني7) (8 بتاريخ) ايبيضاء)

رقم) ايتجاري) ايسجل) ((81591 رقم)

.505943
يلبيان)واالشارة
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 R&A BLUE SKY  شركة
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة،)
رأسمايها):))100.000))درهم

املقر)االجتماعي):)شارع)عالل)ايفا�سي)
إقامة)ج7هرة)شقة)رقم)1)مراكش)
تأسيس)شركة)محدودة)املسؤويية)

مبرم) عرفي) عقد) على) بناءا)
تم) ماي2021،) (24 بتاريخ) بمراكش)
ذات) يشركة) األسا�سي) ايقان7ن) وضع)
مسؤويية)محدودة)،)مميزاتها)كايتالي):
ايتسمية:))R&A Blue Sky)ش.م.م.
عالل) شارع) ( (: االجتماعي) املقر)
 1 رقم) شقة) ج7هرة) إقامة) ايفا�سي)

مراكش.
في99  ايشركة) :)حددت)مدة) املدة)
تسجيلها) تاريخ) من) ابتدءا) عاما)
لتم))))))))))))))))))))))))))))) يم) ما) ايتجاري) بايسجل)

تمد)لد)ها)أو)حلها)قبل)األوان.
)ايهدف):

ايعروض) وكافة) األسفار) وكاية)
واينشر)واإلعالن،ايسياحة)واإلجازات)
الخدمة) تقدلم) في) واالختالفات)
اإلقامات) و) ايرحالت) تنظيم) (،
منتجات) وبيع) والجماعية) ايفردلة)
الخدمات) تقدلم) (، اينشاط) هذا)
وال) (، اإلقامة) أو) بايسفر) املتعلقة)
(، اينقل) تذاكر) وتسليم) حجز) سيما)
وايتأجير)نيابة)عن)عمالئها)،)ووسائل)
مؤسسات) في) ايغرف) وحجز) (، اينقل)
الخدمات) تقدلم) (، ايسياحي) اإلل7اء)
وال) (، ايسياحي) باالستقبال) املتعلقة)
إلى) وايزيارات) ايرحالت) تنظيم) سيما)
ايتاريخية) املعايم) أو) وامل7اقع) املدن)
واملرشدلن) املرشدلن) خدمة)
ايطرود) بيع) أو) ايسياحيين،إنتاج)
بايعمليات) وايقيام) (، ايسياحية)
أو) املؤتمرات) بتنظيم) املرتبطة)
األنشطة) وكذيك) (، املماثلة) األحداث)
ايسياحية)املرتبطة)بايرياضة)وايصيد)
وصيد)األسماك)وايتظاهرات)الجبلية)

وايفنية)وايثقافية.
)ايرأسمال:)حدد)رأسمال)ايشركة)
إلى) مقسم) درهم) (100.000 مبلغ) في)
1000))حصة)من)فئة)100.00)درهم)
كما) ايشركاء) على) قسمت) يلحصة،)

للي:

الحامل) محمد) رش7عي) ( -ايسيد)

رقم) اي7طنية) ايتعريف) يبطاقة)

E506951 : 510)حصة.

-ايسيد))محمد)بن)هزاع)بن)محمد)

رقم) ايسفر) لج7از) الحامل) املطيري)

41U)194 : 490)حصة.

ايتسيير:))تم)تعيين)ايسيد)رش7عي)

ايتعريف) يبطاقة) الحامل) محمد)

:)كمتصرف) (E506951 رقم) اي7طنية)

يلشركة)ملدة)غير)محدودة.

فاتح) :)من) يلشركة) املايية) ايسنة) (

لنالر)إلى)غالة31)ديسمبر)من)كل)سنة.

اإللداع) تم) ( (: ايقان7ني) اإللداع)

ايقان7ني)باملحكمة)ايتجارية)بمراكش)

عدد) تحت) ل7ني20217) (10 بتاريخ)

.124886
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STE FIDAFCO SARL

 Comptable agréé

GSM : 0662 55 12 40 CASA

INTRADING
))ش.م).م)ش.و()

)تأسيس)شركة
فاتح) بتاريخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)

وضع) تم) بايبيضاء،) ل7ني20217)

محدودة) يشركة) األسا�سي) ايقان7ن)

تتسم) وحيد) شريك) ذات) ( املسؤويية)

بالخصائص)ايتايية):

.م)ش.و()) ش.م) (: ايتسمية)

. INTRADING

)))ايهدف)االجتماعي:))

-االستيراد)وايتصدلر.
املقر)االجتماعي:))10)زنقة))الحرية))

ايطابق)3))شقة))5ايدارايبيضاء.)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

في)) حدد) االجتماعي:) ايرأسمال)

على1000  م7زعة) درهم،) (100.000

درهم) فئة100) من) اجتماعية) حصة)

يلحصة)اي7احدة)على)ايشكل)ايتالي:

بنعدي1000  ( املصطفى) ايسيد)

حصة).))))

املدة:)99)سنة.

ايسنة)االجتماعية:)من)فاتح)لنالر)

إلى)31)ديسمبر.

اإلدارة):))))تسير)ايشركة)من)طرف)
ايسيد)املصطفى))بنعدي.

))تلتزم)ايشركة)بإمضاء) ( اإلمضاء:)
املسير)ايسيد)املصطفى))بنعدي.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 16 بتاريخ) بايدارايبيضاء) ايتجارية)
 (8280 رقم) ل7ني7 2021 تحت)
وسجلت)بايسجل)ايتجاري)بتاريخ)16 

ل7ني20217))تحت)رقم081)50 .
613 P

 SOCIETE 3WT
SARLAU

(( تأسيس)شركة (((((
في) مؤرخ) عرفـي) عقد) بمقت�سى) ( (-I
ايقان7ن) إلداع) تم) (، ل7ني20217) (2
املسؤويية) ذات) يشركة) ايتأسي�سي)
وذات) ( وحيد) شريك) ذات) املحدودة.)

املميزات)ايتايية:
 SOCIETE 3WT (: ايتسمية)

.SARLAU
ه7) ايشركة) من) ايغرض) (: ايهدف)
الخدمة)املقص7دة)100)٪)الى)الخارج)
(، ( )ايهيدروييك) املجاالت) جميع) في)
ايهياكل)بجميع) (، ايهندسية) ايدراسة)
(، املعل7مات) تكن7ي7جيا) (، األشكال)
جميع) وتط7ير) ايبرمجيات) إنشاء)
أن7اع)املعدات))ايصناعية)،)ايزراعية)
()......... وايطبية) ايصيدالنية)
(، وايدعم) يلمساعدة) نشاط) أي)
يألفراد) املش7رة) وتقدلم) (، والخدمة)
صياغة) في) واملساعدة) (، وايشركات)
وايبحث)) (، اإلدارية) اي7ثائق) وت7ريد)
على) يلحص7ل) واملتابعة) واملش7رة)
ايدوية) مساعدات) وجميع) ايتم7يل)
أجل) من) وايشركات) يألفراد) األخرى)
مثل:) (، نشاطهم) وتح7يل) (، تط7يرهم)
)ج7دة) (، مالي) (، اجتماعي) (، إداري)
(، ايتجارة) بيئة(.) (، أمان) (، نظافة)
وبيع) شراء) (، وايتصدلر) االستيراد)
جميع)املنتجات)وايبضائع.)شراء)،)بيع)
والخدمات) امل7اد) وتصدلر) واستيراد)
بشركة) تتعلق) ال) ايتي) أو) املتعلقة)
واالضطرابات) املضخات) تصدلر)
ايصحي) ايصرف) ومياه) اينقية) املياه)
جميع) وكذيك) وايهندسة) وايدراسة)
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غيرها) أو) يلزراعة) املخصصة) امل7اد)
تعمل) وجميعها) (، وأوروبا) إفريقيا) في)
ايتصنيع) وايشركات) ايصناعات) في)

وايتعاقد)من)ايباطن..
ايبيضاء) ايدار) (: االجتماعي) املقر)
عين) (8400 كلم) (111 زناتة) طريق) (-

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

تأسيسها)اينهائي.
ايرأسمال) (: االجتماعي) ايرأسمال)
.100.000.00 ( في) ( محدد) االجتماعي)
حصة) (1000 إلى) مقسم) درهم)
100درهم) ( فئة) من) اجتماعية)
محررة) و) مكتتبة) يل7احدة،)
ايسيد) (: يفائدة) وم7زعة) بايكامل)
سهم.) (1000 سعداوي) حاتم)
ايسنة) تبتدئ) (: االجتماعية) ايسنة)
في) لنالر)وتنتهي) االجتماعية)من)فاتح)

31)ديسمبر.
حاتم) ايسيد) تعيين) تم) (: ايتسيير)
حامل) (، الجنسية) مغربي) (، سعداوي)
 BJ210(9( رقم) اي7طنية) ايبطاقة)
من) (، ل7ني20297) (18 يغالة) صالحة)
م7اييد)6/06/14)19)بايدارايبيضاء.
املقيم:)-)بايدار)ايبيضاء)إقامة)رياض)
جاردن)عمارة)4)شقة)1)األيفة.)مسيرا)

يلشركة.
بايت7قيع) تلتزم) (: ايشركة) ت7قيع)

ايفريد)ملسير)ايشركة.
بايسجل) ايقان7ني) اإللداع) تم) (-II
ايتجارية) املحكمة) يدى) ايتجاري)
 15 ( بتاريخ) بايدارايبيضاء،)

ل7ني20217،)تحت)رقم82681).
ملخص)قصد)اينشر

614 P

HIIBIO
تأسيس)شركة)هالبي7

بايدار) مؤرخ) بمقت�سى)عقد)عرفي)
تم) (2021 ماي) (31 بتاريخ) ايبيضاء)
تأسيس)شركة)بامل7اصفات)ايتايية):

ايتسمية):)هالبي7.
املقر)االجتماعي):)10)زنقة)الحرية)

ايطابق)3)شقة)5)ايدار)ايبيضاء.
استيراد) بيع،) (: االجتماعي) ايهدف)

وتصدلر)امل7اد)ايشبه)طبية.

ايتسيير):)عرو�سي)محمد)منصف.
ايرأسمال):)100.000)درهم.

املدة):)99)سنة.
كتابة) يدى) ايقان7ني) اإللداع) تم)
بايدار) ايتجارية) باملحكمة) ايضبط)
تحت) (2021 ل7ني7) (9 بتاريخ) ايبيضاء)

رقم)81843).
ايتجاري) بايسجل) ايتسجيل) تم)

تحت)رقم)506181.
615 P

ESPACE ERRACHIDIA
S.A.R.L 

شركة)محدودة)املسؤويية))
ذات)رأسمال):)00. 000 100)درهم
املقر)االجتماعي):)طنجة)مركب)

الحسني)إقامة)ن7ر/رقم)50
ايعمارة)84)شطر)20)متجر)1

ايسجل)ايتجاري)عدد):)9)3)11
من) م7ثق) عقد) بمقت�سى) (/1
اين7ري،)) عادل) األستاذ) طرف)
 26 بتاريخ) بايدارايبيضاء،)
ايقان7ن) تحرير) فبرالر2021،تم)
املسؤويية)) محدودة) يشركة) األساس)

ذات)املميزات))ايتايية):
 ESPACE ERRACHIDIA:ايتسمية

.S.A.R.L
ايهدف:)ايشركة)من)اجل)هدف):)

)مقهى)–)مطعم-)مخبزة.
مكان)يلطعام.

)اإلنعاش)ايعقاري.
اي7ساطة) ايعقارات،) وشراء) بيع)

وايتدبير)ايعقاري.
جميع)األنشطة)ايتجارية).

مركب) االجتماعي:طنجة) املقر)
عمارة) (50 رقم) (/ ن7ر) إقامة) الحسني)

84)شطر)20)متجر)1.
مدة)ايشركة):مدة)ايشركة)محددة)
ايتسجيل) تاريخ) من) سنة) (99 في)
حاية) في) عدا) ما) ايتجاري،) بايسجل)

حل)ايشركة)أو)تمدلد)املدة.))
رأس)املال):)محدد)في)100.000.00 
حصة) (1000 إلى) مقسمة) درهم)
اجتماعية)100,00)درهم)يكل)واحدة)
م7زعة)باملبايغ)على)ايشركاء))كايتالي):)

حصة) (90 أمين) بلخيري) -ايسيد) (
اجتماعية.

80)حصة) -ايسيد)بلخيري)ل7نس) (
اجتماعية.)

حصة) (80 أسماء) -بخليري)
اجتماعية.

حصة) (250 فريدي) -الحاج)
اجتماعية.

حصة) فريدي250) -ابراهيم)
اجتماعية.

حصة) (125 ( ع7ني) -جمال)
اجتماعية).

حصة) (125 ملجيمر) -فتيحة)
اجتماعية).))

1000)حصة)اجتماعية.
ايتســيير:ايشركة)مسيرة)من)طرف)

ايسيد)الحاج)ايراكبي.)
في) ايقان7ني) اإللداع) تم) يقد) (/2
ايتجارية) يلمحكمة) ايضبط) كتابة)
ل7ني20217تحت) (11 في) بطنجة)
(: عدد) تجاري) 243465،)سجل) عدد)

. 11(3(9
616 P

 AH PLAST NEGOCE
  SARL

رأسمايها:)100.000,00)درهم
مقرها)االجتماعي:)46)شارع)

ايزرقط7ني)ايطابق)ايتاني)ايدار)
ايبيضاء

ايسجل)ايتجاري:)3)4)50 
إعالن)ايتأسيس

بتاريخ) مؤرخ) عرفي) عقد) بم7جب)
شركة) تأسيس) تم) ماي2021) (28
امل7اصفات) ذات) املسؤويية) محدودة)

ايتايية:
 AH PLAST NEGOCE ايتسمية:)

     .SARL
امل7اد) صناعة) ايهدف.)

ايبالستيكية.
))املدة:)99)سنة.

ايسنة)االجتماعية:)من)فاتح)لنالر)
إلى)31)ديسمبر)من)كل)سنة.

شارع) (: االجتماعي) مقرها)
ايدار) ايتاني) ايطابق) ايزرقط7ني)

ايبيضاء.

رأسمال) تحدلد) تم) املال:) رأس)
درهم) (100.000,00 في) ايشركة)
اجتماعية) حصة) (1000 ل) مقسمة)
مكتتبة) يلحصة,) درهم) (100 بقيمة)

ومحررة)بايكامل).)
ايتسيير:)تم)تعيين)ايسيدة)عائشة)
هماني)))كمسيرة))ملدة)غير)محددة)مع)

أوسع)ايصالحيات).
وايتسجيل) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ايتجازية) باملحكمة) ايتجاري) بايسجل)
 2021 ل7ني7) (18 بتاريخ) ( بايبيضاء)
تحت)رقم)83234))ايسجل)ايتجاري:)

.50(4(3
يإلشارة)وايبيان

617 P

  SARGOTEX
SARL A.U

بتأسيس)شركـــــة))ذات)املسؤويية)
املحدودة))يلشريك)اي7حيد

بتاريخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) وضع) تم) (2021 ل7ني7) (3
املميزات) ذات) يلشركة) األسا�سي)

ايتايية):
 SARGOTEX ( ( (: ايتسمية) (- (1

   .SARL A.U
شراء) االستيراد،) (: ( ايهدف) (- (2
وبيع)وتجارة)وتركيب)وصيانة)وإصالح)
تتعلق) أو)مادة)أويية) وت7زيع)أي)منتج)
باينشاط)االجتماعي)استيراد)املالبس.
تط7ير)ايعالقات)ايتجارية)في)جميع)
املذك7ر) باينشاط) املتعلقة) املجاالت)

أعاله).
زنقة)) (،10 (: اإلجتماعي) املقر) (- (3
الحرية)ايطابق))ايثايث)ايشقة)ايرقم)

5)))ايدار)ايبيضاء.)
 100.000,00 ( (: ايرأسمال) (- (4
حصة) (1000 إلى) م7زعة) درهم)
درهم) (100.00 بقيمة) ( اجتماعية)

يلحصة)اي7احدة)في)ملك)ايسيد)):
عزيز)))))))))))))))))))))))))))))))) ايدلن) صالح) ( ايسيد)

1000)حصة)اجتماعية.
5)-)املدة):)99)سنة.

:)ايشركة)مسيرة)ملدة)) -)ايتسيير) (6
)صالح) ايسيد) ( (: ( من) ( محدودة) غير)

ايدلن)عزيز).)
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اإللداع) تم) (: ايقان7ني) اإللداع) (- ((
ايضبط) كتابة) يدى) ايقان7ني)
ايبيضاء)) بايدار) ( ايتجارية) باملحكمة)
عدد) تحت) ( ل7ني20217) (18 بتاريخ)
تحت) ايتجاري) وايسجل) ((83216

عدد)435)50 .                
بمثابة)مقتطف)وبيان

618 P

  FLEUR DE SEL TRAITEUR
 SARL

تأسيس)شركـــــة))ذيت)املسؤويية)
املحدودة))

بتاريخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) وضع) تم) ل7ني20217) (3
املميزات) ذات) يلشركة) األسا�سي)

ايتايية):
 FLEUR DE SEL ( ( (: ايتسمية) (- (1

  .TRAITEUR  SARL
2)-)ايهدف)):)

أشكايه) بجميع) ايطعام) تقدلم)
يلحفالت) ايل7ازم) وت7صيل)
االستقبال) وحفالت) واملهرجانات)

وغيرها).
واملعدات) امل7اد) جميع) تأجير)
أعاله) املذك7رة) يألنشطة) ايالزمة)
أو) ايطهي) حدث) أي) في) واملشاركة)
تذوق)ايطعام)و)عمليات)بيع)األغذلة)
تتعلق) ايتي) وايتم7ين) واملشروبات)

باينشاط)االجتماعي.)
زنقة)) (،10 (: اإلجتماعي) املقر) (- (3
الحرية)ايطابق))ايثايث)ايشقة)ايرقم)

5)))ايدار)ايبيضاء.)
 100.000,00 ( (: ايرأسمال) (- (4
حصة) (1000 إلى) م7زعة) درهم)
درهم) (100.00 بقيمة) ( اجتماعية)

يلحصة)اي7احدة)في)ملك)ايسيد)):
حصة) رشيد500) وسالم) ايسيد)

اجتماعية.
  5 0 0 ايسيدة)منار)اسمير))قندي)))

حصة)اجتماعية.)
5)-)املدة):)99)سنة.

:)ايشركة)مسيرة)ملدة)) -)ايتسيير) (6
)وسالم) ايسيد) ( (: ( من) ( محدودة) غير)
رشيد)و)ايسيدة)منار)اسمير))قندي.

تم) (: ايقان7ني) اإللداع) (- ( (

ايضبط) كتابة) يدى) ايقان7ني) اإللداع)

ايبيضاء)) بايدار) االبتدائية) باملحكمة)

عدد) تحت) ( ( ل7ني20217) (18 بتاريخ)

تحت) ايتجاري) وايسجل) ((8321(

عدد))43)50   .
بمثابة)مقتطف)وبيان

619 P

AQUA DOS
اك7ا)دوس)ش.م.م

تأسيس
 3 بتاريخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)

ذات) شركة) تأسيس) تم) (2021 لنالر)

املميزات) يها) محدودة) مسؤويية)

ايتايية):

ايتسمية):)اك7ا)دوس.

ذات) شركة) (: ايقان7ني) ايشكل)

مسؤويية)محدودة.

غرض)ايشركة):)االنعاش)ايعقاري.

مدة)ايشركة):)99)سنة)ابتداء)من)

تاريخ)تسجيلها)بايسجل)ايتجاري.
ابن) زنقة) (56 (: االجتماعي) املقر)

اي7نان)عين)ايسبع)ايدار)ايبيضاء.

لرتفع) (: االجتماعي) ايرأسمال)

 10.000 إلى) االجتماعي) ايرأسمال)

 100 بـ) حصة) (100 إلى) مقسم) درهم)

درهم)يل7احدة)مكتتبة)ومحررة)بايكل)

ومعطاة)يلشركاء)بنسب)حصصهم):

 99 جس7س) زاكي) محمد) ايسيد)

حصة.

 1 جس7س) انييس) ماريا) ايسيدة)

حصة.

املجم7ع):)100)حصة.

وحيد) كمسير) يعين) (: ايتسيير)

يلشركة)ملدة)غير)محدودة.

جس7س) رض7ان) احمد) ايسيد)

رقم) اي7طنية) يلبطاقة) الحامل)

:B1560(1

ايسجل) في) ايشركة) تسجيل) تم)

باملركز) ايبيضاء) يلدار) ايتجاري)

الجه7ي)يالستثمار)يلدار)ايبيضاء)ل7م)

31)لنالر)2020)تحت)رقم))45502.

620 P

ائتمانية)زمام)
 63،)واجهة)املرس))قلعة)ايسراغنة

06.(0.11.01.13

شركةرنزال
تأسيس)شركةرنزال

بم7جب)عقد)عرفي)مثبت)إمضاؤه)
واملسجل) فبرالر2021) (4 بتاريخ)
بتاريخ)) (1092 اإللداع) رقم) تحت)
ايتسجيل) بمصلحة) 25فبرالر2021)
بقلعة)ايسراغنة))،)تم)تأسيس)شركة)

ذات)امل7اصفات)ايتايية:
:شركة)رنزال. -االسم)ايتجاري)

:ش.م.م. -ايشكل)ايقان7ني)
 100.000.00: املال) -رأس)
من) حصة) (1000 إلى) درهم،مقسم)

قيمة)100)درهم.)
ايقنطرة) :انزاية) ايتجاري) ايعن7ان)

اوالد)ايكرن)قلعة)ايسراغنة.
من) ابتداء) سنة) ( (99 -املدة:)

ايتأسيس)اينهائي.
-املسير:)لاسين)ايرواك.

-نشاط)املزاول:)))))
االنشاءات) او) االعمال) في) مقاول)

املتن7عة.
لنالر) فاتح) من) (: املايية) ايسنة)
األولى) ايسنة) عدا) ما) ديسمبر) (31 إلى)

تبتدئ)من)تاريخ)ايتسجيل.
بكتابة) امللف) إلداع) تم) وقد)
بقلعة) االبتدائية) باملحكمة) ايضبط)
ايسراغنة)بتاريخ)9)مارس2021)تحت)
ايتجاري) وايسجل) رقم2021/)10)

رقم)4459.
621 P

 HB MATÉRIAUX DE 
  CONSTRUCTION
شركة)محدودة)املسؤويية)

)رأسمايها):)100000.00)درهم
)ومقرها)اإلجتماعي):)ايكائن)بتقاطع)
زنقة)األمير)م7الي)عبد)هللا)وزنقة)

اينخلة)عمارة)1)ايطابق)4)ايشقة))  
ايدار)ايبيضاء
تأسيس))شركة)

تأسيس) تم) ( عرفي) عقد) بمقت�سى)
ذات) ( املسؤويية) محدودة) شركة)

املميزات)ايتايية):

محدودة) شركة) (: ( ( ( ( ( 1.ايشكل)
املسؤويية.

 HB MATÉRIAUX (:( ( ( ( ( ( 2.االسم)
.  DE CONSTRUCTION

3.ايهدف)))))):
)بيع)وشراء)جميع))م7اد)ايبناء))).))

األمير)م7الي) زنقة) :تقاطع) 4.املقر)
 1 عمارة) اينخلة) وزنقة) هللا) عبد)
ايطابق)4)ايشقة))))ايدار)ايبيضاء.

تاريخ) ابتداء)من) 99)سنة) 5.املدة:)
إنشائها.

ايشركة:100000.00  6.رأسمال)
درهم.

).الحصص)ايعينية:)
ايسيد):)عبد)ايعزيز)بكار))50000. 
اجتماعية) حصة) (500 يعني:) درهم)

بقيمة)100)درهم)يلحصة.
 .50000 ( ( ( ايسيد):)حصاد)محمد)
اجتماعية) حصة) (500 يعني:) درهم)

بقيمة)100)درهم)يلحصة.
يعني) درهم) املجم7ع:100000.00)
1000)حصة)اجتماعية).)بقيمة)100 

درهم)يلحصة.)
من) ابتداء) االجتماعية:) 8.ايسنة)

فاتح)لنالر)إلى)31)من)ديسمبر.
9.مسيرو))ايشركة:)ايسيد)حصاد)

محمد))وعبد)ايعزيز)بكار.))
باملركز)) ايقان7ني) اإللداع) تم)
بايدارايبيضاء) ( يالستثمار) الجه7ي)

ايكبرى.))
ايسجل)ايتجاري)رقم)499239.

))يإلشارة)وايبيان)

622 P

 RAMAF ISKANE
SARLAU

       ICE : 002832(50000056   
    RC : 505655

TEL : 0522 28 38 95 
تأسيس)شركة

في) مؤرخ) عرفـي) عقد) بمقت�سى) ( (-I
ايقان7ن) إلداع) تم) (، ماي2021) (12
املسؤويية) ذات) يشركة) ايتأسي�سي)

املحدودة))و)ذات)املميزات)ايتايية:
  RAMAF ISKANE (: ايتسمية)

.SARLAU
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ايهدف):
))االنعاش)ايعقاري.

أعمال)إنشائية)متن7عة.
ايتجارة)ايعامة.

،شارع) (23 (: االجتماعي) املقر)
املحمدي) ايحي) (، نافع) بن) عقبة)

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

تأسيسها)اينهائي.
ايرأسمال) (: االجتماعي) ايرأسمال)
  100.000,00 ( في) ( محدد) االجتماعي)
حصة) (1000 إلى) مقسم) درهم)
100.درهم) فئة) من) اجتماعية)
بايكامل) ومحررة) مكتتبة) يل7احدة،)
الخيالني) ايسيد) (: يفائدة) وم7زعة)

عبد)ايقادر.
ايسنة)االجتماعية):)تبتدئ)ايسنة)
في) لنالر)وتنتهي) االجتماعية)من)فاتح)

31)ديسمبر.
ايسيد) تعيين) تم) (: ايتسيير)
الخيالني)عبد)ايقادرمسيرا)يلشركة.

بايسجل) ايقان7ني) اإللداع) تم) (-II
ايتجارية) املحكمة) يدى) ايتجاري)
بايدارايبيضاء،)بتاريخ))4)ل7ني20217 

تحت)رقم281266).
ملخص)قصد)اينشر

623 P

PINTO-INDUSTRIEL
شركــة)ذات)مسؤوييـة)محـدودة)

 20 ( بتاريخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
انشاء) تم) باملحمدلة،) ماي2021)
ق7انين)شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)
االجتماعية:)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ايتسمية)

 .PINTO-INDUSTRIEL
)ايهدف:)تهدف)ايشركة)الى:

-استيراد)وتصدلر.
األصناف) كافة) وتصليح) تركيب) (-

ايصناعية.
امل7اد) جميع) وت7زيع) وبيع) شراء) (-

ايصناعية.
ايتجارية،) ايعمليات) كل) عم7ما) (-
املنق7ية) غير) او) املنق7ية) املايية)
مباشرة) غير) أو) مباشرة) املرتبطة)
تساهم) وايتي) أعاله) املذك7ر) بايهدف)

في)تنمية)ايشركة.

تحدلده) تم) االجتماعي:) املقر)

اقامة) فلسطين) شارع) (، باملحمدلة)

الخساس)رقم)1)املحمدلة.

املدة:)حددت)في)99)سنة.

في) حدد) االجتماعي:) ايرأسمال)

على) مقسمة) درهم) ( (100.000,00

كل) قيمة) اجتماعية) حصة) (1000

(، كليا) محررة) درهم) (100 واحدة)

ومقسمة)كما)للي:

ايسيد:)بركات)ل7سف00, 50000 

م7�سى)))))))))))))))))))))))))))))))))))))) بركات) ايسيد:)

.25000 ,00

نبيل)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) بركات) ايسيد:)

                           .25000 ,00

املجم7ع)):100.000 . 

ل7سف) بركات) عين) ايتسيير:)

غير) ملدة) يلشركة) وحيد) كمسير)

محدودة.

بعين) لأخذ) االجتماعي:) ايت7قيع)

بركات)ل7سف) ايسيد) ت7قيع) االعتبار)

في)جميع)تعامالت)ايشركة.

باملحكمة) ( تم) ايقان7ني:) االلداع)

 16 بتاريخ) باملحمدلة) ايتجارية)

ايسجل) رقم) وتحت) ل7ني20217)

ايتجاري))2834.

624 P

 POLYBLEND    

تأسيس)شركة
في) مؤرخ) عرفـي) عقد) بمقت�سى) ( (-I
ايقان7ن) إلداع) تم) أبريل2021،) (14

املسؤويية) ذات) يشركة) ايتأسي�سي)

وذات) ( واحد) مسير) ذات) املحدودة)

املميزات)ايتايية:

. POLYBLEND(:(ايتسمية(

املل7نات) وبيع) شراء) (: ايهدف)

املنتجات) وتصنيع) (، يلبالستيك)

ايبالستيكية)،)واالستيراد
 5 رقم) (( شارع) (: االجتماعي) املقر)

سيدي) سعادة) (4 رقم) شقة) (2 طابق)

ايبرن7�سي.

تاريخ) من) ابتداء) سنة) (99 املدة:)

تأسيسها)اينهائي.

ايرأسمال) (: االجتماعي) ايرأسمال)

 100.000.00 في) ( محدد) االجتماعي)

إلى1000حصة) مقسم) درهم)

درهم) (100 فئة) من) اجتماعية)

بايكامل) ومحررة) مكتتبة) يل7احدة،)

وم7زعة)يفائدة):

 1000 ( ( ( ( ايزين) ل7نس) ايسيد)

حصة.)

املجم7ع:))1000)حصة.

)ايسنة)االجتماعية):)تبتدئ)ايسنة)

في) لنالر)وتنتهي) االجتماعية)من)فاتح)

31)ديسمبر.

)ايتسيير):)تم)تعيين)ايسيد)ل7نس)

ايزين.

بايسجل) ايقان7ني) اإللداع) تم) (-II

ايتجارية) املحكمة) يدى) ايتجاري)

ماي2021،) (4 بتاريخ) بايدارايبيضاء،)

تحت)رقم)501565.
ملخص)قصد)اينشر
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 MOUAKIT NADIA

PHARMACIE DOUMA

SARLAU

مقرها)اإلجتماعي):)62)شارع)اينهضة)’)

حي)دوما)سيدي)م7من)ايدار)ايبيضاء

RCN° : 258(1(

 21 بتاريخ) عرفي) عقد) بم7جب)

نادلة) ( ايسيدة) قررت) أبريل2021)

م7قيت))باعتبارها)ايشريك)اي7حيد)ل))

 MOUAKIT NADIA PHARMACIE

DOUMA تغيير)عن7ان)املقر)انطالقا)

شهادة) في) املدرجة) ايتغيرات) من)

دوما) حي) م7من) سيدي) (: إلى) ايترقيم)

املجم7عة)04)شارع)اينهضة)رقم)املحل)

ايتجاري)22)س)م))ايدارايبيضاء.))

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

 11 ( بتاريخ) ايبيضاء) ايدار) ايتجارية)

ل7ني20217.
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PARADIGITAL TIME
رأسمايها:)90.000,00)درهم

مقرها:)زنقة)10)رقم)30)ايطابق)

األر�سي)باب)رقم)1)مجم7عة)2 

مركب)41)إقامة)ايبيضاء)2)سيدي)

عثمان)ايدار)ايبيضاء

ايسجل)ايتجاري:)49939

إضافة)ايعالمة)تجارية)
ايعام) الجمع) محضر) بمقت�سى)

 2021 ماي) (1( بتاريخ) ايعادي) غير)

تقرر)ماللي):

)تحت)إسم) تجارية) إضافة)عالمة)

 PARAPHARMACIE HAY AL

 . BAIDA

وايتسجيل) ايقان7ني) اإللداع) تم)

ايتجارية) باملحكمة) ايتجاري) بايسجل)

ل7ني20217  (4 بتاريخ) بايدارايبيضاء)

تحت)رقم)81296).
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PHARMACIE K.M 9

ايسجل)ايتجاري))49422

إستدراك خطأ
إعالن) في) اي7ارد) الخطأ) إستدراك)

املسؤويية) محدودة) يشركة) ( إنشاء)

املدرج)بالجريدة)ايرسمية)عدد)))565 

بتاريخ)31)مارس2021)واملتعلق)ب:

.....................................................

..........................................................

املقر)اإلجتماعي:)146)ييساسفة)1 

بل7ك)س)طريق)الجدلدة).

.....................................................

...........................................................

ع7ض:

زنقة) (26: االجتماعي) املقر)

البروفانس)ايطابق)04)ايشقة)09)حي)

املستشفيات)ايدار)ايبيضاء.)

.....................................................

..........................................................

بقية)اإلعالن)بدون)تغيير.
يإلشارة)وايبيان
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 BENNANI HIGH CLOTH

QUALITY

SARL

إعالن)تعدللي

 9 بتاريخ) خاص) محضر) بم7جب)

فبرالر2021)في)فاس)،)شركاء)شركة))

 BENNANI HIGH CLOTH

ذات) QUALITY-SARL،شركة)

مال) برأس) محدودة) مسؤويية)

 (00.000.00( درهم) أيف) سبعمائة)

رحبة) (53 فاس) في) ومقرها) (، درهم()

ايقيس)فاس)مدلنة)ييقرر)ما)للي:

نقل)كامل)الحصص)من:

)ايسيد)بناني)محمد)بدر.

ايسيد)بناني)إسماعيل.

ايسيدة))بناني)زبير)آسيا).

)ايسيد)بناني)سفيان.

ايسيد)بناني)حمزة.

اآلنسة)بناني)غايية)يصالح)ايسيد)

بناني)عثمان.

ايسيد) املال) يرأس) جدلد) ت7زيع)

بناني)عثمان))00.000.00))درهم

 (00.000.00 مجم7عه) ما) أو)

درهم.

يلشركة) ايقان7ني) ايشكل) تح7يل)

محدودة) مسؤويية) ذات) شركة) من)

محدودة) مسؤويية) ذات) شركة) إلى)

بشريك)وحيد.

إسماعيل) بناني) ايسيد) استقاية)

من)منصب)املدلر)املشارك.

بناني) ايسيد) واحد) مسير) تعيين)

عثمان)بت7قيع)وحيد).

سلطات)خاصة)ومسائل)متن7عة.

املحكمة) في) ايقان7ني) اإللداع) تم)

 1( بتاريخ) فاس) في) ايتجارية)

مارس2021)تحت)رقم)31435.
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IMMO K-TRUST
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة)
رأسمايها):)26.820.000)درهم

املقر)االجتماعي):)ايدارايبيضاء))

264،)شارع)براهيم)ايروداني)اقامة)

وفاق)ايطابق)3)عمارة)رقم)33

تخفيض)رأس)املال)ايـــــــى)200.000 
درهـــم

الجماعي) ايقرار) ملحضر) وفقا) (- ا)

يلشركاء))بتاريخ)11)ماي)2021)))تقرر:

 200.000 إلى) املال) رأس) تخفيض)

الخسائر) ابتالع) طريق) عن) درهم)

استرجاعات) وكذيك) االجتماعية)

يلشركاء.

ب7سك7م) الحسين) ايسيد) تعيين)

كمدلر)جدلد)ووحيد)يلشركة.
وبذيك)عديت)مقتضيات)ايفص7ل)

6 - ))و)14)من)ايقان7ن)األسا�سي.

يدى) ايقان7ني) اإللداع) تم) (– (II

ايتجارية) املحكمة) ضبط) كتابة)

بايدارايبيضاء)بتاريخ)14)ل7ني7)2021  

تحت)رقم)82451) . 
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 SOCIETE ARABE

D’INVESTISSEMENT

 SINVEST 
شركة)مساهمة

))راسمايها):)300.000)درهم

املقر)االجتماعي):)ايدارايبيضاء)–42،)

شارع)عبد)ايكريم)الخطابي

استقاية)وتعيين)متصرفين
ايعادلة) ايعامة) الجمعية) ان) (– ا)

  2021 ماي) ( (25 بتاريخ) ( املنعقدة)

جدلد) ادارة) مجلس) تعيين) قررت)

لتركب)من)األعضاء)ايتاييين:

ايسيد)لاسين)كتاني).

ايسيد)محمد)أمين)كتاني).

ايسيدة)شم�سي)لاق7ت)ايسبتي).

ايسيدة)مية)ايتازي).

ايسيد) عين) املجلس) هذا) أن) كما)

عام) ومدلر) رئيسا) كتاني) لاسين)

يلشركة.

يدى) ايقان7ني) اإللداع) تم) (– (II
ايتجارية) املحكمة) ضبط) كتابة)
بايدارايبيضاء)بتاريخ)18)ل7ني7)2021  

تحت)رقم)83218) . 
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 TRES QUATRO FOOD
  SARLAU
ش.)م.)م

)رأسمايها):300.000)درهم.
املقر)االجتماعي):),)تجزئة)كرم,)رقم)
83,)عين)ايسبع,)ايدار)ايبيضاء.

سجل)تجاري)عدد):))))0))19 
يلمساهم) االستثنائي) بمقت�سى)
فبرالر2021  (5 بتاريخ) اي7حيد)
بايدارايبيضاء)،)قرر)ايشريك)اي7حيد))
  TRES QUATRO FOOD (« ( يشركة)
أيف) ثالثمائة) قدره) مال) برأس)

)300.000.00()درهم)ما)للي:
جميع) بيع) على) وايتصدلق) قب7ل)
الحصص)اجتماعية)،)أي)ثالثة)آالف)
 (100( مائة) بقيمة) حصة) ()3000(
طرف) من) واململ7كة) منها) يكل) درهم)

ايسادة:))
)1000)حصة(.)) علي) مزور) ايسيد)
حصة(. (1000( عزيز) حميد) ايسيد)
ريدا) ( م7�سى) �سي) مهدي) وايسيد)
)1000)حصة()جميعها)يفائدة)ايسيد))

بروش)ج7ييان.
مهدي) ايسيد) استقاية) قب7ل)
كمسير) مهامه) من) ( ريدا) ( م7�سى) �سي)

يلشركة.
بروش) ايسيد) وقب7ل) تسمية)
ج7ييان))كمسير)اي7حيد)يلشركة)ملدة)

غير)محدودة.
6)و15  )تغيير)ايفص7ل) و)بهذا)تم)

و16)من)اينظام)األسا�سي.
يلشركة) األسا�سي) ايقان7ن) تعدلل)
الجدلدة) األحكام) مع) ومالءمته)
 05-21 يلقان7ن) ( املنظمة) يلق7انين)
فبرالر) (13 بتاريخ) (1-06-21 ظهير)
2006)))املعدل)واملكمل)يلقان7ن)5-96 
املسؤويية) ذات) بايشركات) املتعلق)

املحدودة,

 تم)اإللداع)ايقان7ني)في)قلم)املحكمة

بتاريخ ايبيضاء) بايدار)  ايتجارية)

20)ماي2021)تحت)رقم))911)).                                                                   
مقتطف)من)أجل)اإلشهار
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ALTHEA
شركة)مجه7ية)االسم

)رأسمايها)2.000.000)درهم

املقر)االجتماعي):)6))زنقة)كازيارينس)

20580)عين)ايسبع)ايدار)ايبيضاء

ايسجل)ايتجاري):)281321
اإلداري) يلمجلس) قرار) بمقت�سى)

فبرالر) (1( بتاريخ) (ALTHEA يشركة)

استقاية) على) املصادقة) تمت) (2021

عبد) رأفت) فاروق) أحمد) ايسيد)

ايرحمن)ن7يت7)من)منصبه)كمتصرف)

وتعيين) اإلداري) املجلس) ورئيس)

لج7از) الحاملة) زواغي) ن7ال) ايسيدة)

ايسفر)ايت7ن�سي)رقم)Y803228)محله)

في)نفس)املنصب.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

بتاريخ ايبيضاء) بايدار)  ايتجارية)

10)ل7ني7)2021)تحت)ايرقم)8)820).
عن)املجلس)اإلداري
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 SOCIETE DES    شركة

 ANCIENS ETABLISSEMENTS

BOUKITAB
))ش)م)م.)

 RUE 6(:(املقر)االجتماعي(

CHATILLON)ايدار)ايبيضاء.)

ايسجل)ايتجاري)رقم))695)

ايعام) الجمع) محضر) بمقت�سى)

 25 بتاريخ) املنعقد) اإلستتنائي)

فاتح) بتاريخ) واملسجل) ( (2015 ماي)

ل7ني20157))قرر)ما)للي):

يلشركة) اإلجتماعي) املقر) تح7يل)

 RUE PERON ( (: في) ييصبح)

 RESIDENCE DOUNIA N° 53

 QUARTIER DE LA GARE HAY

MOHAMMADI)ايدار)ايبيضاء.)
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باملحكمة) تم) ايقان7ني) اإللداع)
رقم) تحت) ايبيضاء) يلدار) ايتجارية)

9526)005)بتاريخ)2)ل7يي20157.
وهذا)بمثابة)مقتطف)و)بيان

املسير

634 P

 AFRICAN HOTEL
 DEVELOPMENT

MOROCCO
SA

شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة
)رأسمايها)143.000.)1)درهم

املقر):)6)شارع)حسن)سكتاني)سيدي)
بلي7ط)ايدار)ايبيضاء

ايسجل)ايتجاري):)91)238
إنشاء)فرع)وتعيين)مدلر)يلفرع

استثنائي) محضر) بمقت�سى)
قررت) (2019 ديسمبر) (( ل7م)
 AFRICAN HOTEL ايشركة)
 DEVELOPMENT MOROCCO SA

املعرفة)بإسهاب)أعاله)ما)للي):
اسم) تحت) يلشركة) فرع) إنشاء)
 ONOMO HOTEL RABAT
شارع) (2 ايرباط) في) ويقع) (MEDINA

غاندي)حي)حسان.
عبد) ايزره7ني) ايسيد) تعيين)
ايتعريف) يبطاقة) الحامل) الجليل)
اي7طنية)رقم)A3(0450)مدلرا)يلفرع.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
بتاريخ ايبيضاء) بايدار)  ايتجارية)
.D115190(ل7ني7)2021)تحت)ايرقم((

عن)املجلس)اإلداري
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 SOCIETE DE HAUT
SERVICES SOHAS

شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة)
برأسمال)102.000)درهم

ايعن7ان):)شارع)س7حيب)ايرومي)
بل7ك)39)ايرقم)20)سيدي)ايبرن7�سي)

ايدار)ايبيضاء
ايسجل)ايتجاري):))12954
استقاية)وتعيين)مسير

ايعام) الجمع) محضر) بم7جب)
قرر) (2021 ل7ني7) (14 في) املؤرخ)

 SOCIETE DE HAUT شركة) شركاء)

شركة) وهي) (SERVICES SOHAS

برأسمال) املحدودة) املسؤويية) ذات)

102.000)درهم.

املصدق) أمين) ايسيد) استقاية)

اي7طنية) ايتعريف) يبطاقة) الحامل)
رقم)M32099)من)تسيير)ايشركة.

زه7د) ايتباري) ايسيد) تعيين)

اي7طنية) ايتعريف) يبطاقة) الحامل)
غير) وحيدا) مسيرا) (M1((055 رقم)

مساهم)يلشركة)ملدة)غير)محدودة.

تلتزم) ايشركة)س7ف) فإن) وبايتالي)

بشكل)صحيح)بجميع)أعمال)ايت7قيع)

ايتباري)زه7د)الحامل) ايفردي)يلسيد)

رقم) اي7طنية) ايتعريف) يلبطاقة)

.M1((055

تم)اإللداع)ايقان7ني)يدى)املحكمة)

بتاريخ ايبيضاء) بايدار)  ايتجارية)

 (83084 2021)تحت)رقم) )1)ل7ني7)

.(RC : 12954((
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HEY PIK
SARL

إعالن)تعدللي
عقب)قرار)الجمع)ايعام)االستثنائي)

يلشركة) (2021 ماي) (3 في) املنعقد)

مقرها) لقع) ايتي) (»HEY PIK SARL«

ج7ريس) جان) شارع) (49 (: ايرئي�سي)

ك7تي) (12 ايشقة) ايسادس) ايطابق)

اي7حيد) املساهم) قرر) ايدارايبيضاء.)

ما)للي):

تبيع)ايسيدة)باج7ت7)ماري)نيلي)50 

سهًما) ( (PAGOTTO MARIE NELLY

يلسيد)GIROUSSE LILIAN)جيروس)

ييليان.

يلشركة) ايقان7ني) ايشكل) تح7يل)

محدودة) مسؤويية) ذات) شركة) من)

ذات) شركة) إلى) وحيد) بشريك)

مسؤويية)محدودة)

نيلي) ماري) باج7ت7) ايسيدة) تعيين)

PAGOTTO MARIE NELLY)وايسيد)

 GIROUSSE LILIAN جيروس)ييليان)

كمدراء)مشاركين.

املحكمة) في) ايقان7ني) اإللداع) لتم)

ايتجارية)في)ايدار)ايبيضاء)في)ايسجل)

ل7ني7) (( في) (21021 ايزمني)تحت)رقم)

.2021

637P

STE FIDAFCO

SARL

 Comptable agréé

GSM : 0662 55 12 40-CASA

RIHAM MED

ش.م.م.ش.و

ت7سيع)مجال)عمل)ايشركة
تعدلل)ايبن7د)املتعلقة)بايقان7ن)

األسا�سي)يلشركة
ايعام) الجمع) محضر) بمقت�سى)

 24-05-2021 بتاريخ) االستثنائي)

 RIHAMشركة شركاء) بايبيضاء،قرر)

املسؤويية)) محدودة) شركة) (MED

ذات)شريك)وحيد)رأسمايها)100.000 

درهم)مقرها)االجتماعي)شارع)الحسين)

سيدي) (119 رقم) (10 زنقة) ايس7�سي)

م7من))ايدار)ايبيضاء.

))ما)للي):

ايشركة) عمل) مجال) ت7سيع)

بإضافة.

جميع) وت7زيع) وتصدلر) استيراد)

فئات:

-)األجهزة)ايطبية.

-)مستحضرات)ايتجميل)ومنتجات)

اينظافة)ايشخصية.

-)كاشف)يالستخدام)ايتشخي�سي)

في)املختبرات.

)-)املكمالت)ايغذائية.

بايقان7ن) املتعلقة) ( ايبن7د) تعدلل)

األسا�سي)يلشركة

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

في ايبيضاء) بايدار)  ايتجارية)

2021-06-16)تحت)رقم)82885).
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شـــركــــة ماتسارو
ش.ذ.م.)م.))

MATSARO 
 S.A.R.L 

شــــركــة)ذات)املـسؤويـيـة)املـحدودة.
املقر)اإلجتماعي):)ايفيضة)جماعة)
تمصل7حت)دائرة)تحناوت)الح7ز)

مراكش
   100.000 (: اإلجتماعي) ايرأسمال) (

درهم.
  29381 (: ايتجاري) ايسجل) رقم)

بمراكش.)
ايعام) الجمع) محضر) بمقت�سى)
بمراكش) ( تم)عقده) ايذي) اإلستثنائي)
شركاء) صادق) (15/01/2021 بتاريخ)
على) ش.ذ.م.م) ماتسارو) شركــة)

ايتعدلالت)ايتايية):
مع) اجتماعية) حصص) تف7يت)
الى) ايدائن) الجاري) الحساب) تف7يت)

غالة)31/12/2020 . 
ف7ت) ت7ك) ويليام) روبين) ايسيد)
0)6)حصة)اجتماعية)الى)ايسيدة)بن)

ويران)صباح.
ويليام) روبين) ايسيد) استقاية)
رقم) سفر) لج7از) الحاملة) ت7ك)
26)3))562))من)ايتسير.))))))))))))))))))))
صباح. ويران) بن) ايسيدة) تعيين)

 C102324 الحاملة)لج7از)سفر)رقم)
غير) ملدة) يلشركة) وحيدة) مسيرة)

محدودة.
بكتابة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ايضبط))يلمحكمة)ايتجارية)بمراكش)
تحت) وذيك) (10/06/2021 بتاريخ)

رقم)124899.
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 ISR CONSULTING 

 N° 451 LOT MASSIRA 3-B MENARA -

Marrakech

TEL : 0524 20( 420

LES SILOS DU MAROC
SARL AU

إعالن)تعدللي
ايعام) الجمع) اجتماع) عقب) (-
 Silos du Maroc يشركة) االستثنائي)
تقرر (،2021 أبريل) (12 في)  املنعقد)

ما)للي):
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منح) كريمي) محمد) ايسيد) قرر)
 LES« شركة) في) سهم) (80.000
 »SILOS DU MAROC SARL AU
الحق7ق) جميع) مع) (، لمتلكها) ايتي)
ألبنائه) (، بها) املرتبطة) وااليتزامات)
الخمسة.)وذيك)حسب)ايت7زيع)ايتالي:
ايشريف) كريم) محمد) ايسيد) (-
م7اييد) الجنسية،) مغربي) كريمي،)
6)21/10/19)،)مقيم)بشارع)ايشهيد)
 الحسين)بن)علي)س7ق)األربعاء)ايغرب،
رقم) اي7طنية) يبطاقة) حامال)

GB4(945)،16000)سهم.
مغربية) كريمي) أسماء) ايسيدة) (-
 28/11/1966 م7اييد) من) الجنسية)
امللكي) الجيش) شارع) في) تقيم)
طنجة) (3 ايطابق) إقامةاطلنتي)
 GB963(،حاملةايبطاقة)اي7طنيةرقم

16000)سهم.
كريمي،) فاطمة) ايسيدة) (-
م7اييد) من) الجنسية،) مغربية)
بسيدي) مقيمة) (،15/11/1964
مكراع،) جماعة) جبل) ايكبير،) عمار)
اي7طنيةرقم) حاملةايبطاقة) بطنجة،)

G200204)،16000)سهم.
مغربية) كريمي،) نادلة) ايسيدة) (-
 الجنسية)،)من)م7اييد)3)23/09/19)،
الحسين) ايشهيد) شارع) في) مقيمة)
مغربية) غرب،) األربع) س7ق) علي) بن)
اي7طنية) حاملةايبطاقة) الجنسية،)

رقم)GB26619)،16000)سهم.
مغربي) كريمي،) فهد) ايسيد) (-
،22/12/19(9 م7اييد)  الجنسية،)
بن) الحسين) ايشهيد) شارع) في) مقيم)
مغربي) ايغرب،) األربعاء) س7ق) علي)
اي7طنية) حاملةايبطاقة) الجنسية،)

رقم)GB(4864)،16000)سهم.
سيتم) ايسابق،) يلقرار) نتيجة)
ذات) شركة) من) ايشركة) شكل) تغيير)
املسؤويية)املحدودةبشريك)وحيد)إلى)

شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة.
يلمدلر) الخطية) االستقاية) بعد)
منصب) من) كريمي) محمد) ايسيد)
مسير،)أعلنت)اإلدارة)شاغرة.)مباشرة)
تم)فتح)طلب)اإلدارة) (، بعد)االجتماع)
غير) يفترة) (، ايعام) االجتماع) وتعيين)

محددة)،)كمسيرلن)مشاركين):

ايشريف) كريم) محمد) ايسيد) (-
م7اييد) الجنسية،) مغربي) كريمي)
شارع) في) مقيم) (،21/10/19(6
س7ق) علي) بن) الحسين) ايشهيد)
ايبطاقة) حامل) ايغرب،) األربعاء)

.GB4(945(اي7طنية)رقم
مغربية) كريمي،) فاطمة) ايسيدة) (-
 15/11/1964 الجنسية،)من)م7اييد)
جماعة) الجبل) ايكبير) عمار) سيدي)
ايبطاقة) حاملة) طنجة،) مكراع)

.G200204(اي7طنية)رقم
ايشركة) إدارة) تف7يض) لقبل) من)

ويلتزم)بتكريسه)في)كل)وقت.
املشارك7ن) املسيرون) للتزم)
ويديهم) املشترك) بت7قيعهم) يلشركة)
ايسلطات)األكبر)،)يتمثيل)ايشركة)في)
وجه) وعلى) ثايثة) أطراف) مع) عالقاتها)
الخص7ص)،)ايتعاقد)باسمها)وإيزامها)
بجميع)األعمال)وايعمليات)ايتي)تدخل)

في)غرض)ايشركة.
،)سيتم) ايسابقة) يلقرارات) نتيجة)
تعدلل)امل7اد)ذات)ايصلة)من)اينظام)
ايي7م) من) اعتباًرا) (، تلقائًيا) األسا�سي)
سارًيا) اينقل) هذا) فيه) لصبح) ايذي)
اينظام) اعتماد) ،)سيتم) ايشركة) ضد)

األسا�سي)املعدل)الجدلد.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
بتاريخ) ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

6/8/2021)برقم)81666).
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شركة »كازاميكس«
ش).)م).)م

شارع)سهيب)ايرومي)بل7ك)36رقم))
20ايبرن7�سي،)ايدار)ايبيضاء
ايـسـجـل)ايـتـجـاري)))328221
تـفـ7يـت)الحـصـص)اإلجـتـمـاعـيـة

إستقاية)مسير
تعيين)مسير)جدلد)

مصادقة)على)ايقان7ن)األسا�سي
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
  .2021/05/31 بتاريخ) ايدارايبيضاء)
ذات) شركة) »كازاميكس«) يشركة)
رأسمايها.)) املحدودة) املسؤويية)

100.000))درهم)تقرر)ما)للي):)

إجتماعية) حصة) (1000 تف7يت)

بالحاج) هللا) عبد) ايسيد) طرف) من)

يفائدة)ايسيد)عبد)اي7افي)شت7ان))

ايعام) الجمع) محضر) بمقت�سى)

ايدارايبيضاء) في) املنعقد) اإلسـتـثـنـائي)

بتاريخ)2021/05/31))يشركة)

كازاميكس)»)شركة)ذات)املسؤويية)

درهم) (100.000 رأسمايها) املحدودة)

تقرر)ما)للي):

الحصص) تف7يت) إقرار)

اإلجتماعية.

بالحاج) ايـسـيـد)عبد)هللا) اسـتـقـايـة)

مـن)مـهـامـه)كـمـسـيـر)يلـشـركـة.

تـعـيـيـن)ايـسـيـد)عبد)اي7افي)شت7ان))

كـمـسـيـر)يلـشـركـة)يـمـدة)غـيـر)مـحـددة.

ايـسـيـد) بـتـ7قـيـع) ايـشـركـة) ايـتـزام)

عبد)اي7افي)شت7ان))
تغيير)ايفص7ل،)6)،)))من)ايقـان7ن)

األسا�سي).

األسا�سي) ايقان7ن) على) املصادقة)

الجدلد.

بكتابة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

ايتجارية) باملحكمة) ايضبط)

 2021/06/09 بتاريخ) ( بايدارايبيضاء)

تحت)رقم)81949).
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 SOCIETE TECHNIQUE 

 EQUIPEMENT

HYDRAULIQUE
SARL

T.E.H
 SARL

إغالق)فرع)يلشركة)
ايعـــــام) الجمــع) ( محضـــــر) بمقتضــى)

شركـــــــة))))) يشركـــــاء) ايعــــــــادي) ايغيــــــر)

 TECHNIQUE EQUIPEMENT

املنعقد) (HYDRAULIQUE SARL

بتاريخ))21/04/2021)بايدار)ايبيضاء))

شارع) سام) حي) وه7) ايشركة) بمقر)

عقبة)بن)نافع)ايرقم)3)ايحي)املحمدي)))))))))

فرع)) إغالق) تقرر) ايبيضاء،) ايدار)

ايشركة))بايعن7ان)ايتالي):

ايبرن7�سي) ايبيضاء،)سيدي) ايدار)

تيط)مليل،)منطقة)صناعية)رقم)39.

اإللداع) تم) (: ايقان7ني) اإللداع) (

ايضبط) كتابة) يدى) ايقان7ني)

ايبيضاء) يلدار) ايتجارية) باملحكمة)

عدد) تحت) (02/06/2021 بتاريخ)

ايتجاري)) ايسجل) تعدلل) و) ((80951

تحت)عدد)20436.
بمثابة)مقتطف)وبيان

املسير
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MB BAT

SARL

ايسجل)ايتجاري):)351019

وفًقا)ملحضر)اجتماع)الجمع)ايعام)

االستثنائي)بتاريخ)04.05.2021،)قرر)

برأس) (MB BAT SARL شركاء)شركة)

مال)قدره)100،000)درهم)على)وجه)

الخص7ص):

من) يلشركة) ايرئي�سي) املقر) نقل) (-

ايبيضاء،) ايدار) (: ايقدلم) ايعن7ان)

إقامة)األمان)مجم7عة)31عمارة)253 

ايعن7ان) إلى) ايسبع) عين) ايشقة1،)

نزار) اقامة) ب7زيان) 1محمد) (: الجدلد)

ايطابق)2)ايشقة)-)11)سيدي)عثمان)

ايدار)ايبيضاء

أحكام) مع) األنظمة) م7اءمة) (-

واملتمم) املعدل) (5.96 عدد) ايقان7ن)

 14 املؤرخ) (1-06.21 رقم) بايظهير)

املؤرخ (1-11-39 و) (2006  فبرالر)

2)ل7ني7)2011)إلصدار)ايق7انين)عدد)

21.05)و)24.10)؛

))-)سلطة)اإلجراءات.

املحكمة) في) ايقان7ني) اإللداع) تم)

ماي) (31 في) ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

في) و) ((80381 رقم) تحت) (2021

ايتجاري) ايسجل) ب) ايزمني) ايسجل)

تحت)رقم)19898.

643 P



13955 الجريدة الرسميةعدد)1)56 - 26)ذو)ايقعدة)1442 )))ل7يي7)2021) 

»BRAIN MANAGEMENT«
شركة)محدودة)املسؤويية)بشريك)

وحيد
رأسمايها):)3.000.000)درهم

مقرها)االجتماعي):)63)شارع)أنفا)
زنقة)واشنطن.)إقامة)ايسعيد)

ايطابق)الخامس)وايسادس)

)ايدار)ايبيضاء

ايسجل)ايتجاري):)))1500
رفع)رأس)املال

اي7حيد) يلشريك) قرار) بم7جب)

بتاريخ)2021-06-04)تقرر)ما)للي):
بمبلغ) ايشركة) رأسمال) رفع)

من) بذيك) يينتقل) درهم) (1.000.000

 3.000.000 إلى) درهم) (2.000.000

إصدار) طريق) عن) وذيك) درهم)

جدلدة) اجتماعية) حصة) (10.000

بقيمة)100)درهم)يلحصة.

يعملية) اينهائي) اإلنجاز) تقرر) كما)
رفع)رأس)املال)ييصبح)بذيك)رأسمال)

ايشركة)محددا)في)3.000.000)درهم))

مقسمة)ل)30.000)حصة)اجتماعية)

مكتتبة) يلحصة) درهم) (100 بقيمة)

ومحررة)بايكامل

ونتيجة)يذيك)تم)تعدلل)ايبندلن)6 

و))من)اينظام)األسا�سي.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

بتاريخ ايبيضاء) بايدار)  ايتجارية)

2021-06-)1)تحت)رقم)83192).
يإلشارة)و)ايبيان
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MONESOYA
SARL AU

تف7يت)حصص
ايسجل)ايتجاري)رقم)41043

م7قع) عرفي) عقد) بمقت�سى)

(،14/06/2021 بتاريخ) بايقنيطرة)

رأسمايها) م7نص7يا.م.م.ش) يشركة:)

مقرها) وايكائن) درهم) (100.000

بايقنيطرة،)تقرر)ما)للي):

ايسيد) مجم7ع)حصص) تف7يت) (-
نباوي) ايسيد) إلى) املصطفى) سير) أب7)

سعيد.

-)تعدلل)ايفصلين)6)و)))من)قان7ن)
ايشركة.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
بتاريخ) بايقنيطرة) االبتدائية)

06/2021/)1)تحت)ايرقم)83355.
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» KELMO «
 Société à responsabilité limitée
au capital de 800.000 dirhams

 Siège social : Casablanca, 21 Bd
Lahcen Ouider

RC(n°(87227(–(IF(n°(1050412
ICE : 0000003960000(5

 18 بتاريخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
شركة) في) ايشركاء) (2021 فبرالر)

KELMO)قرروا)ما)للي):
الحصص) تف7يت) على) املصادقة)

االجتماعية)؛
-)تغيير)االسم)ايتجاري)يلشركة

ايتجميل) -)إضافة)»مستحضرات)
واملستحضرات)ايصيدالنية)»)يلفقرة)

األولى)من)ايغرض)يلنظام)األسا�سي
-)تصحيح)ايسنة)االجتماعية

اينظام) وتحدلث) م7اءمة) (-
املحدث) ايقان7ن) مع) األسا�سي)
واملكمل) املعدل) (21  19 بايقان7ن)

يلقان7ن)96 -05
بكتابة) تم) قد) ايقان7ني) اإللداع)
يلدار) ايتجارية) باملحكمة) ايضبط)
ايبيضاء)بتاريخ)26)مارس)2021)تحت)

رقم))202)) .
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 SOCIETE MAROCCO شركة
BRITANNIQUE - SOMABRI
 SOCIETE A RESPONSABILITÉ

 LIMITÉE AU CAPITAL DE
300.000 DHS

 SIÈGE SOCIAL : CASABLANCA,
21 BD LAHCEN OUIDER

RC N° 31259 - IF N°1048031
ICE : 000083(25000010

بتاريخ عرفي) عقد)  بمقت�سى)
شركة) في) ايشركاء) (2021 فبرالر) (18

SOMABRI)قرروا)ما)للي):

الحصص) تف7يت) على) املصادقة)
االجتماعية)؛

تغيير)االسم)ايتجاري)يلشركة)؛
ايتجميل) »مستحضرات) إضافة)
يلفقرة) ايصيدالنية«) واملستحضرات)
األولى)من)ايغرض)يلنظام)األسا�سي)؛

تصحيح)ايسنة)االجتماعية)؛
م7اءمة)وتحدلث)اينظام)األسا�سي)
مع)ايقان7ن)املحدث)بايقان7ن)19 21 

املعدل)واملكمل)يلقان7ن)96 05.
تم) قد) (: ايقان7ني) اإللداع)
ايتجارية) باملحكمة) ايضبط) بكتابة)
يلدار)ايبيضاء)بتاريخ)26)مارس)2021 

تحت)رقم))202)).
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» SOYZ «
 Société à responsabilité limitée
au capital de 100.000 dirhams

 Siège social : Casablanca,
 Groupe ATTAKKADDOUM

(–(GH2(–(17
 2ème(Etage(–(Sidi(Bernoussi

–(RC n° 440009 
IF n° 3(620169

ICE : 002299506000031
بتاريخ عرفي) عقد)  بمقت�سى)
شركة) في) ايشركاء) (2021 فبرالر) (18

SOYZ)قرروا)ما)للي):
الحصص) تف7يت) على) أملصادقة)

االجتماعية)؛)
تغيير)االسم)ايتجاري)يلشركة

ايتقنيات) »تط7ير) إضافة)
(« االصطناعي) وايذكاء) املعل7ماتية)
يلنظام) ايغرض) من) األولى) يلفقرة)

األسا�سي
تصحيح)ايسنة)االجتماعية-

م7اءمة)وتحدلث)اينظام)األسا�سي)
مع)ايقان7ن)املحدث)بايقان7ن)19 21 

املعدل)واملكمل)يلقان7ن)96 -05
بكتابة) تم) قد) ايقان7ني) اإللداع)
يلدار) ايتجارية) باملحكمة) ايضبط)
ايبيضاء)بتاريخ)31)مارس)2021)تحت)

رقم)2616)) 
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FIDILYAS
SARL AU

رأسمال):)100.000)درهم
- RC N° 26(423 
IF N° 143((893

ICE : 00016063100002(
نقل)املقر)االجتماعي
تغيير)اسم)ايشركة

بتاريخ خاص) محضر) على)  بناء)
20)أبريل)2021)بايدار)ايبيضاء)تقرر)

ما)للي):
ايعن7ان) إلى) االجتماعي) املقر) نقل)
شارع) (4 األمان) تجزئة) (11 (: الجدلد)
 2 صفية) إقامة) ايزفزاف) محمد)
م7من) سيدي) (5 ايشقة) (2 ايطابق)

ايدار)ايبيضاء.
االسم) إلى) ايشركة) اسم) تغيير)

 FIDUCIAIRE ALAOUI(الجدلد
تم)اإللداع)ايقان7ني)يدى)املحكمة)
بتاريخ ايبيضاء) بايدار)  ايتجارية)

6)ل7ني7)2021)تحت)رقم)81900).
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MI PRO
SARL

رأسمال))400.000,00)درهم
   I.F: 40434885 -  R.C: 245255  -

ICE : 0015(0469000014
نقل)املقر)االجتماعي-بيع)أسهم)
ايشركة-تعيين)مسيرلن)جدد

في) )مؤرخ) بناء)على)محضر)خاص)
تقرر) ايبيضاء) بايدار) (03/05/2021

ما)للي):
عائدة) سهم) )أيفين() (2000 بيع)
يصالح) محمد) املقدم) بن) يلسيد)

ايسيد)ايغازي)الحسين.
استقاية)ايسيد)بن)املقدم)محمد)
وتعيين) مشارك) كمدلر) منصبه) من)
وايغازي) ألت)م7الي)عبد)هللا) ايسادة)
الحسين)مدلرين)مشاركين)يفترة)غير)

محدودة)بت7قيع)مشترك.
عبد) م7الي) ألت) ايسيدان) لت7لى)
عن) املسؤويية) الحسين) وايغازي) هللا)
(، ايشركة) ومطل7بات) أص7ل) جميع)
باإلضافة)إلى)جميع)االيتزامات)ايتي)تم)
ايتعهد)بها)بايفعل)من)قبل)ايشركة.
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-)نقل)املقر)االجتماعي)إلى)ايعن7ان)

عط7ر) تجزئة) (4 زنقة) (،66 الجدلد:)

سيدي)م7من))ايدار)ايبيضاء

تم)اإللداع)ايقان7ني)يدى)املحكمة)

بتاريخ) ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

8/6/2021)تحت)رقم))28166).

650 P

MCLINIC PRO 

S.A.R.L 

شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)

متعددة)ايشركاء)برأس)مال)100000 

درهم

61)شارع)الية)لاق7ت)زاوية)مصطفى)

املعاني)ايطابق)ايثاني)رقم)62 

ايدار)ايبيضاء)

رقم)ايسجل)ايتجاري)865)49

-)امل7افقة)على)تح7يل)الحصص)

االجتماعية)يلشركة)

-)تح7ل)ايشركة)إلى)شركة)ذات)

مسؤويية)محدودة)متعددة)ايشركاء

)تعدلل)ايبند)))من)اينظام)األسا�سي)

املتعلق)»برأس)املال«-

وفقا)يلقرارات)االستثنائية)املتخذة)

في)03)ل7ني7)2021،)فإن)ايشركاء)

تح7يل) على) -قررواامل7افقة)

اجتماعية) حصة) ()500( خمسمائة)

سني) نسرين) ايسيدة) من) مقدم)

فتح) سعيد) ايسيد) يصالح) سليطين)

هللا)

 ( ايبند) تعدلل) تم) يذيك) ونتيجة)

»برأس) املتعلق) األسا�سي) اينظام) من)

املال«

ذات) شركة) إلى) ايشركة) ح7يت)

مسؤويية)محدودة)متعددة)ايشركاء))

تمت)اإللداع)ايقان7ني)في)املحكمة)

ل7ني7) في)1) ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

2021)تحت)رقم83195)
من أجل اإليجاز والبيان

651 P

NS DENTAL
SARL

بيع)أسهم)ايشركة
 23 بم7جب)محضر)خاص)بتاريخ)
ايبيضاء) بايدار) مسجل) (2021 أبريل)
مريني) ايسيد) (،2021 ماي) (21 بتاريخ)
بم7جب) وينقل) لبيع) اي7احد،) عبد)
ايضمانات)ايعادلة)يلحقيقة)وايقان7ن)
)أيف) (1500 بمعدل) ايت7الي،) على)
خمسة)مائة()من)أألسهم)اململ7كة)يه)
اسمية) بقيمة) املذك7رة،) ايشركة) في)
100)درهم))مائة)درهم()كل)منها)لمثل)
مبلغ)150.000)درهم))مائة)وخمس7ن)
مريني) ايسيد) يصالح) درهم() أيف)

ل7سف.
مايكا) ايسيد)مريني)ل7سف) أصبح)
سهما) مائة() خمسة) )أيف) (1500 يـ)
اجتماعيا)تمثل)مبلغ)150.000)درهم)

)مائة)وخمس7ن)أيف)درهم(
تم)اإللداع)ايقان7ني)يدى)املحكمة)
برقم) ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

81312))بتاريخ)4)ل7ني7)2021.
652 P

MEDKOURI IMPORT 
 شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

)في)ط7ر)ايتصفية)(
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي.)226)مكرر)
1)تج)جنان)مدل7نة)ايطابق)ايسفلي)

مدل7نة)ايدار)ايبيضاء)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

408009
حل)شركة

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
حل) تقرر) (10/05/2021 في) املؤرخ)

شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة))
  MEDKOURI IMPORT SARL
درهم) (100.000 رأسمايها) مبلغ)
 226 اإلجتماعي) مقرها) وعن7ان)
ايطابق) مدل7نة) جنان) تج) (1 مكرر)
ايبيضاء) ايدار) (- مدل7نة) ايسفلي)
ايشركاء) اتفاق) (: ل) نتيجة) (- املغرب)
سن7ات. منذ) ايشركة)  لجم7د)
مكرر) (226 ايتصفية) مقر) حدد) و)
ايطابق) مدل7نة) جنان) تج) (1
ايبيضاء.) ايدار) مدل7نة)  ايسفلي)

و)عين:

زنقة) خبابي) كمال) ايسيد) ايسيد)

18)رقم)30)حي)ايرحمة)ايدار)ايبيضاء)

كمصفي)يلشركة.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

بتاريخ) ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

31/05/2021)تحت)رقم)80463).

653 P

 BUREAU DE SERVICES «

 INFORMATIQUE

ARCHITECTURE « BAO.

CAO PAR ABREVIATION 

» BSIA «

شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة)ذات)

شريك)وحيد)

برأس)مال)100000.00)درهم

املقر)االجتماعي):)شارع)ايقدس)

عملية)ايضمان)T035 GH06)عين)

ايشق)ايدار)ايبيضاء

ايسجل)ايتجاري):)113311

حل)ايشركة
بمقت�سى)عقد)عرفي)محرر)بايدار)

ايبيضاء)بتاريخ)05 / 12 / 2020)قرر)

ايشريك)اي7حيد)يشركة

املسؤويية) ذات) شركة) (« (BSIA  »

املحدودة)ذات)شريك)وحيد)برأسمال)

قدره)100000.00)ما)للي):

حل)ايشركة.)-

أبرجي) مصطفى) (: (- ايسيد) تعيين)

اي7طنية) ايتعريف) يبطاقة) الحامل)

رقم)B623358)كمصف)يلشركة.

تحدلد)مقر)حل)ايشركة)بايعن7ان)

ايتالي):)شارع)ايقدس)عملية)ايضمان)

T035 GH06 -

عين)ايشق)ايدار)ايبيضاء

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

ايتجارية)بايدار)ايبيضاء)في)18 / 06 / 

2021)تحت)رقم))8331)

ايسجل)ايتجاري)رقم)113311 :

654 P

DIGITERA

sarl au

حل)مسبق)يلشركة
بمقت�سى)محضر)قرارات)ايشريك)

تقرر) (،2021 ماي) (11 بتاريخ) اي7حيد)

ما)للي):

حل)مسبق)يلشركة)؛

ايسيدة) يلشركة،) مصفي) تعيين)

أسماء)عراقي)حسيني)؛

119)شارع) (: تعيين)مقر)ايتصفية)

 18 رقم) (2 ايطابق) امل7من،) عبد)

ايدار)ايبيضاء.

بكتابة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

ايتجارية) املحكمة) يدى) ايضبط)

بايدار)ايبيضاء)في):)14)ل7ني7)2021،)

تحت)رقم)2)825).

655 P

STE WIPLAY

 SARL

 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE

AU CAPITAL DE 10 000,00DHS

 SIEGE SOCIAL : RUE SOUMAYA

 RES SHAHRAZADE 3 5EME ETG

 N° 22

CASABLANCA

بمقت�سى)محضر)الجمع)ايعام)غير)

ايعادي)املنعقد)بتاريخ)25/05/2020, 

قرر)ايشريكاء)في)شركة)ويبالي

انحالل)ايشركة)و)تصفيتها

تعيين)املصفي)وه7)مسيرها)ايسيد)

ايتعريف) بطاقة) بنح7مين،) ل7نس)

 BL61383(اوطنية)عدد

يدى) ايقان7ني) اإللداع) تم)

ايتجارية) باملحكمة) ايضبط) كتابة)

بايـــــدار)ايبيضاء)بتاريخ)11/06/2021 

تحت)عدد)30)21 
يلخالصة)و)اينشر

656 P
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ائتمانية)ك7نفيسك7)ش)م)م

يالستشارة)ايقان7نية)والجبائية)

محاسب)معتمد)من)طرف)ايدوية

ايهاتف:)55-40-59-22-05

www-fiduciaire-confisco.ma

confisco@menara.ma

 ENTREPRISE SAMKAOUI
ايراسمال)100.000)درهم

18زنقة)33)ساملية)2

ايدار)ايبيضاء

)ايسجل)ايتجاري)عدد)2393)

قفل)ايتصفية
ايعام) الجمع) محضر) بمقت�سى)

في) املؤرخ) يلشركة) االستثنائي)

بمقرها) املنعقد) و) (2(/05/2021

االجتماعي)تقرر)ما)للي):)

ايتصفية) عملية) على) املصادقة)

واإلعالن)عن)قفلها)

ايسيد) ايشركة) مصفي) إبراء) (-

محمد)سمكاوي))اإلبراء)ايتام

بايـمحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

رقم))) تحت) ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

)83.42))بتاريخ)21/06/2021.
مقتطف)و)بيان)

657 P

PAPETERIE AL MANBAA
شـركـة)ذات)املسـؤوييـة)املحـدودة)

رأس)مـايهـا)10.000)درهـم

مقرهـا)االجتماعـي):)بايدار)ايبيضـاء)–)

  B(قطاع)1)اقامة

)سيدي)مؤمن

اختتــــام)ايتصفيـــة
ايعادي) غير) ايعام) الجمع) ان)

املنعقد)بتاريخ)04)ل7ني7)2021)قد):

وافق)على)حسابات)ايتصفية،

أعطى)االبراء)يلمصفى،

عالن)االختتام)اينهائي)يلتصفية.

يدى) ايقان7ني) االلداع) تم)

ايتجارية) املحكمة) ضبط) كتابة)

بايدارايبيضاء)بتاريخ)18)ل7ني7)2021 

تحت)رقم)83328).

658 P

PROBIOMED
SARL AU

تأسيس)شركة
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إلداع) تم) (2021 ماي) (11

املسؤويية) ذات) يشركة) ايتأسي�سي)

وذات) واحد) بشريك) املحدودة)

املميزات)ايتايية):

 PROBIOMED SARL (: ايتسمية)

.AU

ايهدف):)

وتصنيع) وتجارة) وتصدلر) استيراد)

ايطبية) املنتجات) جميع) وت7زيع)

وايتجميلية)وايصحية.

شراء)وبيع)منتجات)تجميلية.

ايطبية) واألجهزة) بدنية) معدات)

واملكمالت)ايغذائية.

صيانة)األجهزة)ايطبية.

 ايتفاوض)على)جميع)عق7د)تط7ير

ايعيادات) تأهيل) إعادة) أو)

واملستشفيات.

تجارة.

استيراد)وتصدلر.

أعمال)مختلفة.
املقر)االجتماعي):)5)زنقة)دكسم7د)

ايطابق)1)ايشقة)2)ايدار)ايبيضاء.

تاريخ) من) ابتداء) سنة) (99 (: املدة)

تأسيسها)اينهائي.

ايرأسمال) (: االجتماعي) ايرأسمال)

درهم) (100.000 في) االجتماعي)محدد)

اجتماعية) حصة) (1000 إلى) مقسم)

مكتتبة) يل7احدة) درهم) (100 فئة) من)

ومحررة)بايكامل)وم7زعة)يفائدة):

 1000 يعريفة) ويد) زهير) ايسيد)

حصة)اجتماعية.

املجم7ع)1000)حصة)اجتماعية.

ايسنة)االجتماعية):)تبتدئ)ايسنة)

في) لنالر)وتنتهي) االجتماعية)من)فاتح)

31)ديسمبر.

زهير) ايسيد) تعيين) تم) (: ايتسيير)

غير) يفترة) فردلا) مدلرا) يعريفة) ويد)

واسعة) بسلطات) لتمتع) محدودة)

وبت7قيع)وحيد.

بايسجل) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ايتجاري)رقم)503131)يدى)املحكمة)
 18 بتاريخ) ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ماي)2021)تحت)رقم)8638)).
ملخص)قصد)اينشر
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استدراك)خطإ)وقع)بالجريدة)
ايرسمية)عدد)5669)بتاريخ)12)ذي)

ايقعدة)1442 )23)ل7ني7)2021) 
واملتعلق)باإلعالن)ايذي)لحمل)رقم)

221P)ايصفحة)12814
ZEGUDOUZ

بدال)من):
......................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
بكتابة) ايقان7ني) اإللداع) تم) يقد)
بايرباط) ايتجارية) باملحكمة) ايضبط)
))ل7ني7) )11516)بتاريخ) تحت)ايرقم)

.2021
لقرأ):)

......................................................

...........................................................

...........................................................
...........................................................
ايضبط) بكتابة) اإللداع) تم) يقد)
تحت) بايرباط) ايتجارية) باملحكمة)
ايرقم)6)1151)بتاريخ)))ل7ني7)2021.

)وايباقي)بدون)تغيير.(

BEYFA
شركـة)محدودة)املسؤويية)
رأسمايها)100.000)درهم

املقر)االجتماعي):)متجر)رقم)3،)
ايبقعة)رقم)2،)تجزئة)الجدلدة،)

حي)املطار،)زاوية)شارع)جبران)خليل)
جبران،)الجدلدة

)رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)
1815(

تأسيس)شركـة
بمقت�سى)عقد)عرفي)محرر)بتاريخ)
 11 بتاريخ) مسجل) (،2021 ماي) (06
ايقان7ن) إعداد) تم) (،2021 مال7)
املسؤويية) محدودة) يشركة) األسا�سي)

باملميزات)ايتايية):)

محدودة) شركـة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية.)

.»BEYFA«(:(تسمية)ايشركة

غـرض)ايشركة):)تس7يق)املنتجات)

ومنتجات) ايتجميل) وم7اد) ايغذائية)

ايتعاونيات.

عن7ان)املقر)االجتماعي):)متجر)رقم)

الجدلدة،) تجزئة) (،2 رقم) ايبقعة) (،3

خليل) جبران) شارع) زاوية) املطار،) حي)

جبران،)الجدلدة.)

محدد) املبلغ) (: ايشركة) رأسمال)

إلى) مقسم) درهم) (100.000 في)

 100 بقيمة) اجتماعية) حصة) (1000

على) م7زعة) اي7احدة) يلحصة) درهم)

ايشريكين)كايتالي):)

 800 (: املختاري) ايهادي) ايسيد) (-

حصة)اجتماعية.

 -)االنسة)فاطمة)ايزهراء)املختاري):

200)حصة)اجتماعية.

ويسيرها) ايشركة) لدلر) (: ايتسيير)

ايهادي) ايسيد) محدودة) غير) ملدة)

اي7طنية) يلبطاقة) الحامل) املختاري)

.M153613(يلتعريف)رقم

اإللداع) تم) (: ايقان7ني) اإللداع)

 ايقان7ني)بكتابة)ايضبط)يدى)املحكمة

ماي) (20 بتاريخ) بالجدلدة) االبتدائية)

2021)تحت)رقم)26484.
خالصة)وبيان

1 C

IMPRO F4
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

رأسمايها)0.000)35.5)درهم

بسال) حرر) عرفي) عقد) بمقت�سى)

وضع) تم) (2021 ماي) (2( بتاريخ)

ذات) يشركة) األسا�سي) ايقان7ن)

املسؤويية)املحدودة)باملميزات)ايتايية

.IMPRO F4(:(ايتسمية

شارع) فرح) مجمع) (: ايرئي�سي) املقر)

اي7الء) حي) (1 RP 4105قطاع) ايزربية)

مقاطعة)أحصين)سال.)
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 SIEGE SOCIALE  : COMPLEEXE
 FARAH AVENUE ZARBIA
 RP4105 SECTEUR 1 HAY EL
 OUALAE ARRONDISSEMENT

.HSSAIN SALE
 رأسمال)ايشركة):)حدد)في)0.000)35.5
حصة) (355.(00 إلى) مقسم) درهم)
بقيمة)100)درهم)يلحصة)اي7احدة.

ايهدف)االجتماعي):)منعش)عقاري)
وجميع)األنشطة)ذات)ايصلة.

أحمد) ايسيد) عن) (: ايتسيير)
فرشيدي) عثمان) وايسيد) فرشيدي)
غير) ملدة) يلشركة) مشتركان) مسيران)

محدودة.
تك7ين) أجل) من) (5% (: األرباح)
رصده) لتم) ايباقي) قان7ني) احتياطي)

تبعا)يقرار)الجمع)ايعام.
ايسنة)املايية):)تبتدئ)في)فاتح)لنالر)
سنة كل) من) 31ديسمبر) في)  وتنتهي)
ما)عدا)ايسنة)األولى)تبتدئ)من)تاريخ)

تسجيلها)بايسجل)ايتجاري.
 تم)تسجيل)ايشركة)بايسجل)ايتجاري
رقم) (33929 رقم) تحت) سال) ملدلنة)
ل7ني7) (1( بتاريخ) (36830 اإللداع)

.2021
2 C

ISLETAGRI F&L 
 SARL AU
RC 10233

كم)38)حي)ايسالم)ايزنقة)1)ايطابق)
2)بني)مالل)

))رأسمال)100.000.0.00)دهم
 بمقت�سى)ايقرار)االستثنائي)يلشركاء
بتاريخ))25)لنالر)2021،)تم)ما)للي):
تغيير)نشاط)ايشركة)ييصبح.)

- ايفالحية) ايضيعات)  استغالل)
 االستيراد)وايتصدلر)-)وسيط)املنت7جات

ايفالحية.
 FIVE EYES من) االسم) تغير)
الى) (TRANS AND TRAVALS

.ISLETAGRI F&L
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
االبتدائية)ببني)مالل)تحت)عدد)124 

بتاريخ)4)فبرالر)2021.
3 C

 AGUILAA AGRICULTURE

DAKHLA
 SARL

شـركـة)ذات)املسؤويية)املحدودة)

رأسمايها)100.000.00)درهم

مقرها):)حي)املسجد)زنقة)احفريت)

رقم)20)-)ايداخلة

تأسيـــس
بتاريخ عرفي) عقد)  بمقت�سى)

ايقان7ن) إحداث) تم) (،2021 ل7ني7) (1

املسؤويية) ذات) يشـركـة) األسا�سي)

املحدودة.

 AGUILAA (: ايتسميــة) (-/1

AGRICULTURE DAKHLA SARL

شـركـة)ذات)املسؤويية)املحدودة.

2/-)ايهــدف):)تهدف)ايشركة)س7اء)

لحسابها) خارجه) أو) املغرب) داخل)

الخاص)أو)لحساب)ايغير)إلى):)

ان7اع) جميع) وتسيير) احداث)

املشاريع)ايفالحية)

 كذيك)جميع)ايعمليات)ايصناعية،

عالقة) يها) ايتي) املايية) ايتجارية،)

بايهدف) مباشرة) غير) أو) مباشرة)

اإلجتماعي.)

 3/-)املقر)االجتماعي):)حي)املسجد)

زنقة)احفريت)رقم)20)-)ايداخلة.

من) ابتداء) سنة) (99 (: املــدة) (-/ (4  

تاريخ)ايتأسيس)اينهائـي.

املال) رأس) حدد) (: املـال) رأس) (-/5

مقسم) درهم) (100.000.00 مبلغ) في)

على)1000)حصة)من)فئة)100)درهم)

يل7احـد)يفائدة)ايسيدان):)

سيدي)عبداتي)بابيت))500)حصة.

منص7ر)اخليل)500)حصة.

6/-)ايتسييـر):)عهـد)تسييـر)ايشركـة)

بابيت) عبداتي) سيدي) (: ايسيدان) إلى)

ومنص7ر)اخليل.

من) تبتـدئ) (: املاييـة) ايسنـة) (-/(

31)ديسمبر)من) فاتـح)لنالـر)وتنتهـي)في)

كل)سنـة.

يالحتياط) (5% (: األربــاح) (-/8

ايقانـــ7نـي.

II/-)اإللــداع)ايقانـ7نـي):)
باملحكمـة) ايقانـ7نـي) اإللـداع) تـم)
االبتدائية)ي7اللـة)جهـة)ايداخلة)-)وادي)
لـ7م ايذهب) وادي) باقليم)  ايذهب،)
عـدد) تحـت) (2021 ل7ني7) (1(
رقم) ايتجاري) ايسجل) (10(3/2021

 .18641
يلنشر)وايبيان

4 C

 SNACK HALIM
شركـة)محدودة)املسؤويية)ذات)

شريك)وحيد)
رأسمايها)10.000.00)درهم

املقر)االجتماعي):)متجر)بايطابق)
ايسفلي،)رقم)FD 2،)شارع)محمد)
ايت7فاني)امتداد،)الجدلدة..)

)رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)
18269

تأسيس)شركـة
بمقت�سى)عقد)عرفي)محرر)بتاريخ)
بتاريخ مسجل) (،2021 ل7ني7) (04 
ايقان7ن) إعداد) تم) (،2021 ل7ني7) (8
املسؤويية) محدودة) يشركة) األسا�سي)

باملميزات)ايتايية):)
محدودة) شركـة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)ذات)شريك)وحيد.
 SNACK« (: ايشركة) تسمية)

.»HALIM
يألكالت) محل) (: ايشركة) غـرض)
ايسريعة)الخفيفة)ونقل)االكالت)يدى)

ايزبناء.
متجر) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
شارع) (،FD 2 رقم) ايسفلي،) بايطابق)

محمد)ايت7فاني)امتداد،)الجدلدة.
)رأسمال)ايشركة):)املبلغ)محدد)في)
10.000)درهم)مقسم)إلى)100)حصة)
100)درهم)يلحصة) اجتماعية)بقيمة)
اي7احدة)في)اسم)ايشريك)اي7حيد):)

 100 (: ايعبرلدي) حليم) ايسيد) (-
حصة)اجتماعية.

ويسيرها) ايشركة) لدلر) (: ايتسيير)
حليم) ايسيد) محدودة) غير) ملدة)
اي7طنية) يلبطاقة) الحامل) ايعبرلدي)

.M245508(يلتعريف)رقم

اإللداع) تم) (: ايقان7ني) اإللداع)
يدى) ايضبط) بكتابة) ايقان7ني)
بتاريخ) بالجدلدة) االبتدائية) املحكمة)

15)ل7ني7)2021)تحت)رقم))2659.
)خالصة)وبيان

5 C

 GLOBAL EXPERTISE AND
COMMODITIES

شركـة)محدودة)املسؤويية)ذات)
شريك)وحيد)

رأسمايها)10.000)درهم
املقر)االجتماعي):)متجر)بايطابق)
ايسفلي،)رقم)) FD،)زاوية)شارع)
محمد)ايزرقط7ني)وزنقة)256،)

الجدلدة
)رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

1826(
تأسيس)شركـة

بمقت�سى)عقد)عرفي)محرر)بتاريخ)
بتاريخ مسجل) (،2021 ماي) (26 
ايقان7ن) إعداد) تم) (،2021 ل7ني7) (8
املسؤويية) محدودة) يشركة) األسا�سي)

باملميزات)ايتايية):)
محدودة) شركـة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)ذات)شريك)وحيد.)
GLOBAL« (: ايشركة)  تسمية)
.»EXPERTISE AND COMMODITIES
تقدلم) خدمة) (: ايشركة) غـرض)
عالقات) وربط) واالستشارة) الخبرة)

االعمال.
متجر) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
زاوية) (،FD ( رقم) ايسفلي،) بايطابق)
(،256 وزنقة) ايزرقط7ني) شارع)محمد)

الجدلدة.)
في) املبلغ)محدد) (: رأسمال)ايشركة)
10.000)درهم)مقسم)إلى)100)حصة)
100)درهم)يلحصة) اجتماعية)بقيمة)
اي7احدة)في)اسم)ايشريك)اي7حيد):)

-)ايسيد)احمد)ربيع)زاهيدي):)100 
حصة)اجتماعية.

ويسيرها) ايشركة) لدلر) (: ايتسيير)
ربيع) احمد) ايسيد) محدودة) غير) ملدة)
اي7طنية) يلبطاقة) الحامل) زاهيدي)

.M543192(يلتعريف)رقم
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اإللداع) تم) (: ايقان7ني) اإللداع)
يدى) ايضبط) بكتابة) ايقان7ني)
بتاريخ) بالجدلدة) االبتدائية) املحكمة)

15)ل7ني7)2021)تحت)رقم)26596.
خالصة)وبيان

6 C

 TRANS ENNOUR
DOUKKALA

شركـة)محدودة)املسؤويية)
رأسمايها)100.000.00)درهم

املقر)االجتماعي):)محل)بايطابق)
ايسفلي،)تجزئة)نادلة،)رقم)36،)

الجدلدة
)رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

182(1
تأسيس)شركـة

بمقت�سى)عقد)عرفي)محرر)بتاريخ)
 31 بتاريخ) مسجل) (،2021 ماي) (29
ايقان7ن) إعداد) تم) (،2021 ماي)
املسؤويية) محدودة) يشركة) األسا�سي)

باملميزات)ايتايية):)
محدودة) شركـة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية.)
 TRANS (: ايشركة) تسمية)

.ENNOUR DOUKKALA
غـرض)ايشركة):)

نقل)ايبضائع)يفائدة)ايغير.
استيراد)وتصدلر.

محل) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
رقم) نادلة،) تجزئة) ايسفلي،) بايطابق)

36،)الجدلدة.
محدد) املبلغ) (: ايشركة) رأسمال)
إلى) مقسم) درهم) (100.000 في)
 100 بقيمة) اجتماعية) حصة) (1000
على) م7زعة) اي7احدة) يلحصة) درهم)

ايشريكين)كايتالي):)
500)حصة) (: ايسيد)فؤاد)مازني) (-

اجتماعية.
 500 (: شهيد) املصطفى) ايسيد) (-

حصة)اجتماعية.
ويسيرها) ايشركة) لدلر) (: ايتسيير)
مازني) فؤاد) ايسيد) غير)محدودة) ملدة)
يلتعريف) اي7طنية) يلبطاقة) الحامل)

.M285(38(رقم

اإللداع) تم) (: ايقان7ني) اإللداع)

يدى) ايضبط) بكتابة) ايقان7ني)

بتاريخ) بالجدلدة) االبتدائية) املحكمة)

15)ل7ني7)2021)تحت)رقم)26598.
خالصة)وبيان

7 C

 MANAGEMENT OF

KNOWLEDGE CALL
شركـة)محدودة)املسؤويية)ذات)

شريك)وحيد)

رأسمايها)100.000)درهم

املقر)االجتماعي):)مكتب)بايطابق)

ايرابع،)رقم)6،)زنقة)بن)دغة،)املركز)

ايتجاري)الجزيرة،)الجدلدة.

)رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

18265

تأسيس)شركـة
بمقت�سى)عقد)عرفي)محرر)بتاريخ)

 8 بتاريخ) مسجل) (،2021 ل7ني7) (0(
ايقان7ن) إعداد) تم) (،2021 ل7ني7)

املسؤويية) محدودة) يشركة) األسا�سي)

باملميزات)ايتايية):)

محدودة) شركـة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)ذات)شريك)وحيد.)

(: ايشركة) تسمية)

 MANAGEMENT OF

.»KNOWLEDGE CALL

غـرض)ايشركة):)مركز)يلنداء.

مكتب) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
بايطابق)ايرابع،)رقم)6،)زنقة)بن)دغة،)

املركز)ايتجاري)الجزيرة،)الجدلدة.

محدد) املبلغ) (: ايشركة) رأسمال) (

 1000 إلى) درهم)مقسم) (100.000 في)

درهم) (100 بقيمة) اجتماعية) حصة)

ايشريك) اسم) في) اي7احدة) يلحصة)

اي7حيد):)

-)ايسيدة)كريمة)املسمقل):)1000 

حصة)اجتماعية.

ويسيرها) ايشركة) لدلر) (: ايتسيير)

كريمة) ايسيدة) محدودة) غير) ملدة)

اي7طنية) يلبطاقة) الحامل) املسمقل)

.SH125805(يلتعريف)رقم

اإللداع) تم) (: ايقان7ني) اإللداع)

يدى) ايضبط) بكتابة) ايقان7ني)

بتاريخ) بالجدلدة) االبتدائية) املحكمة)

15)ل7ني7)2021)تحت)رقم)26595.
خالصة)وبيان

8 C

 SOUK ELKHAYMA SARL A

ASSOCIE UNIQUE
شـركـة)ذات)مسؤويية)محدودة)

يشريك)وحيد
رأسمايها)100.000.00)درهم

مقرها):)شارع)باهية)عيني)حي)

املسجد)-)ايداخلة)-

تأسيـــس
)بمقت�سى)عقد)عرفي)بتاريخ)4)ماي)

ايقان7ن)األسا�سي) تم)إحداث) (،2021

محدودة) مسؤويية) ذات) يشـركـة)

يشريك)وحيد.

 SOUK ELKHAYMA(:(ايتسميــة-/

SARL A ASSOCIE UNIQUE)شـركـة)

يشريك) محدودة) مسؤويية) ذات)

وحيد.

/-ايهــدف):)

داخل) س7اء) ايشركة) تهدف)

املغرب)أو)خارجه)لحسابها)الخاص)أو)

لحساب)ايغير)إلى):)

ايتجارة)ايعامة.

ايتجارة)بالجملة)وايتقسيط).

أي) وكذيك) ايتصدلر) (- االستيراد)

في) مباشرة) غير) أو) مباشرة) مشاركة)

ايشركات)ايتي)تسعى)يتحقيق)أهداف)

مماثلة)أم)ال.

االستح7اذ)على)حصة)أو)مصلحة)

بأي)شكل)كان)في)أي)شركة)أو)شركة)

يغرض)مماثل.

املعامالت) جميع) عام،) وبشكل) (

واملايية) وايصناعية) ايتجارية)

تتعلق) قد) ايتي) وايعقارية) واملنق7ية)

بشكل)مباشر)أو)غير)مباشر)باألشياء)

املحددة)أعاله)أو)ايتي)قد)تساعد)على)

تط7ير)ايشركة..)

باهية) :)شارع) االجتماعي) املقر) (-/ (

عيني)حي)املسجد)-50)ايداخلة.

)/-املــدة):)99)سنة)ابتداء)من)تاريخ)
ايتأسيس)اينهائـي

في) املال) رأس) حدد) (: املـال) /-رأس)
مبلغ)100.000.00)درهم)مقسم)على)
درهم،) (100 فئة) من) حصة) (1000
(: اي7حيدة) ايشريكة) يفائدة) يل7احـد)

نعيمة)كرزيمة.
ايشركـة) تسييـر) عهـد) (: /-ايتسييـر)

إلى)ايسيدة):)نعيمة)كرزيمة.
:)تبتـدئ)من)فاتـح) /-ايسنـة)املاييـة)
كل) من) ديسمبر) (31 في) وتنتهـي) لنالـر)

سنـة.
/-األربــاح):)%5)يالحتياط)ايقانـــ7نـي.

/-II)اإللــداع)ايقانـ7نـي):)
باملحكمـة) ايقانـ7نـي) اإللـداع) تـم) (
االبتدائية)ي7اللـة)جهـة)ايداخلة)-)وادي)
 20 لـ7م) ايداخلـة) بمدلنـة) ايذهب،)
 2021/83( عـدد) تحـت) (2021 ماي)

ايسجل)ايتجاري)رقم)3)182. 
يلنشر)وايبيان

9 C

TAAMIR DAK
 SARL

شـركـة)ذات)مسؤويية)محدودة
رأسمايها)100.000.00)درهم
مقرها):)حي)ايرحمة)رقم)14

)ايداخلة
)تأسيـــس

 31 بتاريخ) عرفي) عقد) بمقت�سى) (
ايقان7ن) إحداث) تم) (،2021 ل7ني7)
مسؤويية) ذات) يشـركـة) األسا�سي)

محدودة.
 TAAMIR DAK (: /-ايتسميــة)

شـركـة)ذات)مسؤويية)محدودة.
/-ايهــدف):)

داخل) س7اء) ايشركة) تهدف)
املغرب)أو)خارجه)لحسابها)الخاص)أو)

لحساب)ايغير)إلى):)
اشغال)ايبناء)عامة.

 كذيك)جميع)ايعمليات)ايصناعية،
 ايتجارية،)املايية)ايتي)يها)عالقة)مباشرة
أو)غير)مباشرة)بايهدف)اإلجتماعي.)

ايرحمة) حي) (: االجتماعي) املقر) (-/ (
رقم)-14)ايداخلة.
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)/-املــدة):)99)سنة)ابتداء)من)تاريخ)

ايتأسيس)اينهائـي

في) املال) رأس) حدد) (: املـال) /-رأس)

مبلغ)100.000.00)درهم)مقسم)على)

درهم،) (100 فئة) من) حصة) (1000

يل7احـد)يفائدة)ايسادة):)

فؤاد)زهير)500)حصة.

ايسايكة)ايزين)500)حصة.

ايشركـة) تسييـر) عهـد) (: /-ايتسييـر)

إلى)ايسيد):)فؤاد)زهير.

:)تبتـدئ)من)فاتـح) /-ايسنـة)املاييـة)

كل) من) ديسمبر) (31 في) وتنتهـي) لنالـر)

سنـة.

/-األربــاح):)%5)يالحتياط)ايقانـــ7نـي.

/-II)اإللــداع)ايقانـ7نـي):)

باملحكمـة) ايقانـ7نـي) اإللـداع) تـم) (

االبتدائية)ي7اللـة)جهـة)ايداخلة)-)وادي)

 08 لـ7م) ايداخلـة) بمدلنـة) ايذهب،)

 2021/5(6 عـدد) تحـت) (2021 أبريل)

ايسجل)ايتجاري)رقم)))8)1. 
يلنشر)وايبيان

10 C

املركز)الجه7ي)يالستثمار

جهة)ايشاوية)ورديغة

  IMPRESSION EL ASSDIKAE 

   SNC
ماي) (25 بتاريخ) عقد) بمقت�سى)

اينظام) وضع) تم) بسطات) (2021

وايتي) ايتضامن) يشركة) األسا�سي)

تحمل)الخصائص)ايتايية)):)

 IMPRESSION EL (: ايتسمية)

 .ASSDIKAE * SNC

شركة) (: ايقان7نية) ايصفة)

ايتضامن.)

ايطباعة) (: االجتماعي) ايهدف)

والخدمات)ذات)ايصلة.

رأس)املال):)حدد)رأسمال)ايشركة)

بمبلغ)10.000)درهم)في)لد):)

-)محمد)ايعالم)5000)درهم.

-)محمد)امين)سماكي)5000)درهم.

من) ابتداء) سنة) (99 (: املدة)

ايتأسيس)اينهائي.

إلى) لنالر) فاتح) من) (: املايية) ايسنة)
31)ديسمبر)من)كل)سنة.

املقر)االجتماعي)):)حي)مفتاح)الخير)
ايشطر)2)رقم)1084)سطات)

ايتسيير) حق) أعطي) (: ايتسيير) (
يلسيد)محمد)ايعالم)ملدة)غير)محددة.
اإللداع) تم) (: ايقان7ني) اإللداع)
االبتدائية) باملحكمة) ايقان7ني)
كما) (2021/25( رقم) تحت) بسطات)
تم)تسجيل)ايشركة)بايسجل)ايتجاري)
عدد) تحت) (2021 ل7ني7) (3 بتاريخ)

.6561
11 C

STE AUTO SABRI YOUNES
SARL AU
RC 1459

االستثنائي) ايقرار) بمقت�سى)
فبرالر) (21 بتاريخ)) ايشركة) يلشركاء)

2018)تم)ما)للي):
تغيير)مقر)ايشركة)من)246)شارع)
 24( الى) صالح) بن) ايفقيه) خريبكة)
بن) ايفقيه) هللا) عبد) بن) عالل) شارع)

صالح.
تعدلل)ايقان7ن)األسا�سي)يلشركة.)
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
تحت) صالح) بن) ايفقيه) االبتدائية)
عدد)244)بتاريخ)25)أغسطس)2020.
12 C

BOUKRAA CONSULTATION JURIDIQUE

SUN N›SEA CAR RENTAL
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تعيين)مسير)جدلد)يلشركة

 BOUKRAA CONSULTATION
JURIDIQUE

حي)ايفتح)ساحة)اينيل)رقم)60 
ايعي7ن)،)0000)،)ايعي7ن)املغرب

SUN N›SEA CAR RENTAL))شركة)
ذات)املسؤويية)املحدودة

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)تجزئة)
االمل)2)رقم)268)ايعي7ن)-)0000) 

ايعي7ن)املغرب.
تعيين)مسير)جدلد)يلشركة

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)
.23(85

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)

تعيين) تم) (2021 ل7ني7) (01 في) املؤرخ)

ايسيد)ة() يلشركة) جدلد) مسير)

الجماني)مريم)كمسير)وحيد

تبعا)إلقاية)مسير.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

ل7ني7) (04 بتاريخ) ( بايعي7ن) االبتدائية)

2021)تحت)رقم)22)1.

1I

FISCALITY CONSULTING CENTER

TASSIOUINE TRAVAUX
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
حل)شركة

 FISCALITY CONSULTING

CENTER

 AV  PRINCE MY ABDELLAH

 AHLAM B IMM 38  3EME

 ETAGE  APPT 13 MARRAKECH

 MARRAKECH،(40000،

MARRAKECH maroc

TASSIOUINE TRAVAUX)شركة)

ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد)في)ط7ر)ايتصفية(

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)رقم)1999 

معطى)هللا)محاميد)مراكش)-)40000 

مراكش)املغرب.

حل)شركة
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.610(9

اي7حيد) ايشريك) قرار) بمقت�سى)

حل) تقرر) (2021 ماي) (28 في) املؤرخ)

ذات) محدودة) مسؤويية) ذات) شركة)

 TASSIOUINE اي7حيد) ايشريك)

TRAVAUX))مبلغ)رأسمايها)100.000 

رقم) اإلجتماعي) مقرها) وعن7ان) درهم)

مراكش) محاميد) هللا) معطى) (1999

(: ل) نتيجة) املغرب) مراكش) (40000  -

أزمة)مايية.

و)حدد)مقر)ايتصفية)ب)رقم)1999 

معطى)هللا)محاميد)مراكش)-)40000 

مراكش)املغرب.)

و)عين:
و) ودوك7) ( ( ايسالم) عبد) ايسيد)ة()
عن7انه)ا()تجزئة)معطى)هللا)رقم1999 
مراكش) (40000 مراكش) اسكج7ر)

املغرب)كمصفي))ة()يلشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند) (
املخ7ية) ايصالحيات) على) املفروضة)
تبليغ) محل) و) املخابرة) محل) يهم)
ايعق7د)و)اي7ثائق)املتعلقة)بايتصفية):
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (11 بتاريخ) ( بمراكش) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)124959.
2I

HIGH EDGE CONSULTING

IMMOBILIERE ABDO AFIF
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

HIGH EDGE CONSULTING
 AV Hassan 2 Bureaux Nakhil

 1er Etage, 6 Tel: 0539.966.592 /
 Mobile: 0662.218.643 / E-mail:
 contact@highedge.ma،(93000،

TETOUAN)املغرب
 IMMOBILIERE ABDO AFIF

شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)
ايشريك)اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)شارع)أزرو)
اقامة)كيتان)رقم)1  - 93000)تط7ان)

املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

295(9
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (1(
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.IMMOBILIERE ABDO AFIF



13961 الجريدة الرسميةعدد)1)56 - 26)ذو)ايقعدة)1442 )))ل7يي7)2021) 

وكاية) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)
عقارية.

إدارة)وتأجير)وصيانة)املباني..
عن7ان)املقر)االجتماعي):)شارع)أزرو)
اقامة)كيتان)رقم)1  - 93000)تط7ان)

املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 50.000 ( ايشركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)مقسم)كايتالي:
ايسيد)عبد)ايقادر)عفيف):))500 

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء)

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
عفيف) ايقادر) عبد) ايسيد)
شفشاون)) برد) باب) مركز) عن7انه)ا()

91000)شفشاون))املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عفيف) ايقادر) عبد) ايسيد)
شفشاون)) برد) باب) مركز) عن7انه)ا()

91000)شفشاون)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (03 بتاريخ) بتط7ان) االبتدائية)

2021)تحت)رقم)))13.
3I

EXPERTS CONSULTANTS DU DETROIT

HABIBI CONCEPT  حبيبي 
كونصيبت

شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)
ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

 EXPERTS CONSULTANTS DU
DETROIT

90)شارع)ل7سف)إبن)تاشفين)رقم)
85)،)90000،)طنجة)املغرب
HABIBI CONCEPT))حبيبي)

ك7نصيبت))شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)زاوية)شارع)
محمد)الخامس)وشارع)بيته7فين)،)
عمارة)فل7ريس)1)،))طابق)االر�سي)،)
طنجة)))-)90000)طنجة)املغرب)
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)
11(3(5

في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (20
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
 HABIBI(:(اإلقتضاء)بمختصر)تسميتها

CONCEPT))حبيبي)ك7نصيبت).
استغالل) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

مقهى)،)مطعم،
قاعة)ايشاي،)مثلجات،

حل7يات)و)مخبزة)
تصدلر)و)استيراد.

زاوية) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
شارع)محمد)الخامس)وشارع)بيته7فين)
،)عمارة)فل7ريس)1)،))طابق)االر�سي)،)

طنجة)))-)90000)طنجة)املغرب).
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
 100 ( (: دغن7ن) حفيظ) ايسيد)
حصة)بقيمة)1.000)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-
وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

عن7انه)ا() دغن7ن) حفيظ) ايسيد)
اقامة) ايي7سفي،) ايرحمان) عبد)
ايسالم)18،)طابق)9شقة)64  90000 

طنجة))املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء)

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عن7انه)ا() ( دغن7ن) ايسيد)حفيظ)
ايي7سفي،) ايرحمان) عبد) شارع)
 64 9)،شقة) اقامة)ايسالم18،)طابق)

90000)طنجة)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (11 بتاريخ) ( بطنجة) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)243463.

4I

STE AGEFICO SARL

LYCEE SHOP
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تعيين)مسير)جدلد)يلشركة

STE AGEFICO SARL
12)شارع)عمر)الخيام)ايطابق)ايثاني)
رقم)4)،)90000،)طنجة)املغرب
LYCEE SHOP))شركة)ذات)

املسؤويية)املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)زنقة)

منص7ر)ايذهبي)رقم)4 - 90000 
طنجة)املغرب.

تعيين)مسير)جدلد)يلشركة
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.51969
بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
تعيين) تم) (2021 ماي) (19 في) املؤرخ)
اتري) ايسيد)ة() يلشركة) مسير)جدلد)

محمد)كمسير)آخر
تبعا)يقب7ل)استقاية)املسير.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (14 بتاريخ) ( بطنجة) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)243484.

5I

شركة)مستأمنة)الحنصالي)ش.ذ.م.م.)ذات)ايشريك)

اي7حيد

TENDRE VEAU
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
إضافة)تسمية)تجارية)أو)شعار)

شركة)مستأمنة)الحنصالي)ش.ذ.م.م.)
ذات)ايشريك)اي7حيد

20)شارع)املتنبي)ايطابق)االول)بني)
مالل)20)شارع)املتنبي)ايطتبق)االول)
بني)مالل،)23000،)بني)مالل)املغرب
TENDRE VEAU)»شركة)ذات)
مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد«
وعن7ان)مقرها)االجتماعي:)شارع)
ب7رقية)رقم)113-111)رميلة)بني)
مالل)-)23000)بني)مالل)املغرب.
»إضافة)تسمية)تجارية)أو)شعار«
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري:)

.((39

بمقت�سى)الجمع)ايعام)االستثنائي)
املؤرخ)في)01)ل7ني7)2021)تقرر)
إضافة)شعار)تجاري)يلشركة)وه7:

»BAB L’GAZAR«(باب)الجزار
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم) (
االبتدائية)ببني)مالل))بتاريخ))0)ل7ني7)

2021)تحت)رقم)641.

6I

CAMP BOULHAUT LOGISTIQUE

كامب بولهو لوجيستيك
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

 CAMP BOULHAUT
LOGISTIQUE

 ZONE D›ACTIVITE
 ECONOMIQUE DE

 BUREAU 15-BENSLIMANE A2
 NR(03(،(13000،(BENSLIMANE

MAROC
كامب)ب7يه7)ي7جيستيك)شركة)ذات)
مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)املنطقة)
ايصناعية)يبنسليمان)بقعة)أ)2ـــ15 
مكتب)رقم)3 - 13000)بنسليمان)

املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

690(
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 أبريل) (30
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
كامب) (: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

ب7يه7)ي7جيستيك.
اينقل) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

لحساب)ايغير.
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املنطقة) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
2ـــ15  أ) بقعة) يبنسليمان) ايصناعية)
بنسليمان) (13000  -  3 رقم) مكتب)

املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
 1.000 ( (: يغليض) ايسيد)سليمان)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
ايسيد)سليمان)يغليض)عن7انه)ا()
اقامة)ريك7)فل7ريس)عمارة)46)شقة)) 
بنسليمان)13000)بنسليمان)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء)

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
ايسيد)سليمان)يغليض)عن7انه)ا()
اقامة)ريك7)فل7ريس)عمارة)46)شقة)) 
بنسليمان)13000)بنسليمان)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 11 بتاريخ) ( سليمان) ببن) االبتدائية)

ماي)2021)تحت)رقم)305.
(I

ADVISORY PARTNERS

LABORATOIRE JENANE
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

ADVISORY PARTNERS
 Bd Abdelmoumen ,165

 Quartier des Hôpitaux Imm A
 1ER(étage(Casablanca(،(20160،

Casablanca Maroc
LABORATOIRE JENANE)شركة)
ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)رقم)26 
،)شارع)جينر)منطقة)املستشفيات,)

.ايدارايبيضاء)-)20200 
ايدارايبيضاء)املغرب

تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

506(65

في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (06
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية):
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.LABORATOIRE JENANE
غرض)ايشركة)بإلجاز):)

-)معمل)ايتحاييل)ايطبية.
-)تكلفة)تحاييل)ايبي7ي7جيا)ايطبية)
إلى) تهدف) ايتي) املخبرلة) وايفح7صات)
ايعالج) أو) ايطبي) ايتشخيص) تسهيل)
تصيب) ايتي) األمراض) من) اي7قالة) أو)

اإلنسان)؛
جميع) في) واملشاركة) ايدراسة) (-
األس7اق) أو) املناقصات) طلبات)

املغربية)وايدويية.
وايبيع) املحلي)واالستيراد) ايشراء) (-
املحلي)وايتصدلر)لجميع)امل7اد)وامل7اد)
واآلالت) واألدوات) واألجزاء) الخام)
وغيرها)من)األم7ر)ايضرورية)يتشغيل)

ايشركة)؛
ايشراء) (، االستح7اذ) (، ايدراسة)
(، االستغالل) (، ايتبادل) (، ايتح7يل) (،
االختراع) براءات) جميع) منح) (، ايبيع)
وايعمليات) واالختراعات) وايتراخيص)
وايعالمات) واملعرفة) والخدمات)

ايتجارية)نيابة)عن)ايشركة)؛
-)االستح7اذ)على)حصة)عن)طريق)
املشاركة) أو) االندماج) أو) املساهمة)
اي7حدات) أو) األسهم) في) االكتتاب) أو)
في) بأي)طريقة)أخرى) أو) ايسندات) أو)
جميع)ايشركات)أو)ايشركات)املماثلة)؛
-)جميع)الخدمات)املرتبطة)بشكل)
مباشر)أو)غير)مباشر)بامل7ض7ع)أعاله)،
املعامالت) جميع) (، أعم) وبشكل)
واملايية) وايصناعية) ايتجارية)
بشكل) املتعلقة) وايعقارية) واملنق7ية)
مباشر)أو)غير)مباشر)،)كلًيا)أو)جزئًيا)
أعاله) إييها) املشار) املعامالت) بإحدى)
يتسهيل)نشاط)ايشركة)وكذيك)جميع)
املباشرة) غير) أو) املباشرة) املعامالت)

في) األشكال) من) بأي)شكل) املشاركات)
ايشركات)ايتي)تسعى)يتحقيق)أهداف)

مماثلة)أو)ذات)صلة
 26 رقم) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
املستشفيات,) منطقة) جينر) شارع) (،
.ايدارايبيضاء)-)20200)ايدارايبيضاء)

املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
 1.000 ( (: ( ايسيد)محسين)الجنان)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
ايسيد)محسين)الجنان))عن7انه)ا()
عمارة) (121 دار) ب7عزة) ايدارايبيضاء)
 20300 ( اقامة) بنينسيال) ( كاييا)

ايدارايبيضاء)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
ايسيد)محسين)الجنان))عن7انه)ا()
عمارة) (121 دار) ب7عزة) ايدارايبيضاء)
 20300 ( اقامة) بنينسيال) ( كاييا)

ايدارايبيضاء)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 14 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم))8243).

8I

2019

افو ديفير بالةوفاس تر
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

2019
rabat maroc(،40000(،(املغرب
بايةوفاس)تراف7)دلفير)شركة)ذات)

املسؤويية)املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)عمارة)30 
شقة)08)شارع)م7الي)احمد)ي7كيلي)
حسان)-)11000)ايرباط)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

152(09

بمقت�سى)عقد)م7ثق)مؤرخ)في)15 
ل7ني7)2021)تم)إعداد)ايقان7ن)

األسا�سي)يشركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:

ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.

عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)

(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

بايةوفاس)تراف7)دلفير.

ايغرض) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

املغرب) من) كل) في) ه7) ايشركة) من)

نفسها) عن) باألصاية) (، والخارج)

وباينيابة)عن)أطراف)ثايثة:

•أعمال)بناء)؛

•)أعمال)ايهندسة)املدنية.

وايشبكات) ايطرق) أعمال) (•

املختلفة.

املدنية) ايهندسة) دراسات) (•

ايعامة)وايبناء،)والجدوية،)وايت7جيه،)

ايفنية،) واملساعدة) وايتنسيق،)

ومساعدة)ايعميل.

•)املش7رة)وايتدريب)واألحداث.

وتجارة)وشراء) استيراد)وتصدلر) (•

وبيع)جميع)امل7اد)وايبضائع.

•)ايتجارة)،)جميع)عمليات)ايشراء)

وايبيع)وايعم7ية)وايسمسرة)وايتمثيل)

الخارج)لجميع) في) أو) املغرب) في) س7اء)

ايعمليات)وايعالمات)ايتجارية)لجميع)

امل7اد)ايصناعية)وغيرها.

•)شراء)وبيع)ايعقارات)وعم7ما)أي)

عملية)تتعلق)بايتنمية)ايعقارية)في)كل)

من)املغرب)والخارج..

عن7ان)املقر)االجتماعي):)عمارة)30 

ي7كيلي) احمد) م7الي) شارع) (08 شقة)

حسان)-)11000)ايرباط)املغرب.

أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)املغرب)سنة).

 10.000 ( ايشركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)مقسم)كايتالي:

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

ايقادر) عبد) مزوقات) ( ايسيد)

عن7انه)ا()تمارة)مرس)الخير)سكت7ر)2 
رقم)204 10050)ايرباط)املغرب.
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عن7انه)ا() عباس) انتاري) ايسيد)
 2 رقم) (36 شارع) ايفرح) حي) ايرباط)

10050)ايرباط)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
ايقادر) عبد) مزوقات) ( ايسيد)
عن7انه)ا()تمارة)مرس)الخير)سكت7ر)2 

رقم)204 10050)ايرباط)املغرب
عن7انه)ا() عباس) انتاري) ايسيد)
 2 رقم) (36 شارع) ايفرح) حي) ايرباط)

10050)ايرباط)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (0( بتاريخ) ( بايرباط) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)5883.
9I

EXCELLENTIA Consulting

 وندر بارتنرزميدل يست افريكا  
 Wonder Partner›s Middle(
East Africa( املسمات سابقا 

)W ACADEMY( دابليو اكاديمي
إعالن)متعدد)ايقرارات

EXCELLENTIA Consulting
5))زنقة)سليمان)عزمي)ايطابق)
6)مكتب)16)شارع)ايزرقط7ني)
ايدارايبيضاء)،)20360،)
ايدارايبيضاء)املغرب

)وندر)بارتنرزميدل)يست)افريكا))
 Wonder Partner›s Middle East(
Africa()املسمات)سابقا)دابلي7)
اكادلمي))W ACADEMY()»شركة)
ذات)املسؤويية)املحدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد«
وعن7ان)مقرها)االجتماعي:)182)شارع)
أن7ال،)اقامة)أن7ال)املكتب)رقم))1 
ايطابق)ايرابع)حي)املستشفيات))-)
20042)ايدار)ايبيضاء)املغرب.
»إعالن)متعدد)ايقرارات«

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري:)
.436823

بمقت�سى)الجمع)ايعام)االستثنائي)
املؤرخ)في)21)أبريل)2021

تم)اتخاذ)ايقرارات)ايتايية:)
قرار)رقم)1:)ايذي)لنص)على)ماللي:)
دابلي7) من) ( ( ايشركة) تغييرتسمية)
وندر) الى) ()W ACADEMY( اكادلمي)

 Wonder(( بارتنرزميدل)يست)افريكا)
Partner’s Middle East Africa()ا

قرار)رقم)2:)ايذي)لنص)على)ماللي:)
تح7يل)عن7ان)املقراالجتماعي)يلشركة)
ايرصين) حي) ايسلم) شارع) (10 من)
ايطابق)ايثايث)ايدار)ايبيضاء)الى)182 
شارع)أن7ال،)اقامة)أن7ال)املكتب)رقم)
املستشفيات) حي) ايرابع) ايطابق) (1(

ايدار)ايبيضاء
وتبعا)يذيك)تم)تعدلل)مقتضيات)

اينظام)األسا�سي)ايتايية:)
بند)رقم)3:)ايذي)لنص)على)ماللي:)

تسمية)ايشركة
بند)رقم)5:)ايذي)لنص)على)ماللي:)

املقر)االجتماعي)يلشركة)
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 16 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)82866).
10I

COMPTAFFAIRES

 CABINET
 D›ORTHOPHONIE HAMDI

HIND
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

COMPTAFFAIRES
 EL WAFA RUE EL JAHID
 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er ETAGE N°2
 MOHAMMEDIA،(20800،
MOHAMMEDIA MAROC

 CABINET D›ORTHOPHONIE
HAMDI HIND)شركة)ذات)

مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)
اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)اقامة)بارك)
بالزا)ايطابق)ايثاني)عمارة)ف)رقم)9 - 

28800)املحمدلة)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

28311
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (28

مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)
 CABINET D’ORTHOPHONIE

.HAMDI HIND
معالج) (* (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

اينطق
مجال) في) يلتك7ين) مؤسسة) (*

اينطق.
اقامة) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
ف) عمارة) ايثاني) ايطابق) بالزا) بارك)

رقم)9 - 28800)املحمدلة)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
 1.000 ( (: هند) حامدي) ايسيدة)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
عن7انه)ا() هند) حامدي) ايسيدة)
2)حسان) 3)زنقة)قصر)ايس7ق)شقة)

10000)ايرباط)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عن7انه)ا() هند) حامدي) ايسيدة)
2)حسان) 3)زنقة)قصر)ايس7ق)شقة)

10000)ايرباط)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
االبتدائية)باملحمدلة))بتاريخ)14)ل7ني7)

2021)تحت)رقم)3)13.
11I

JURIS INVEST PARTNERS

KENZA MALL
إعالن)متعدد)ايقرارات

JURIS INVEST PARTNERS
جيت)بزنس)كالص)رقم)16ـ18 

تجزئة)ايت7فيق)سيدي)معروف)ايدار)
ايبيضاء،)0)202،)ايدار)ايبيضاء)

املغرب

KENZA MALL)»شركة))املساهمة«
وعن7ان)مقرها)االجتماعي:)زاوية)
شارع)يعق7ب)املنص7ر)وزنقة)

سقراط)مجم7عة)5)اقامة)مازوريل))-)
20240)ايدار)ايبيضاء)املغرب.
»إعالن)متعدد)ايقرارات«

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري:)
.229233

بمقت�سى)الجمع)ايعام)االستثنائي)
املؤرخ)في)26)أبريل)2021

تم)اتخاذ)ايقرارات)ايتايية:)
قرار)رقم)1:)ايذي)لنص)على)ماللي:)
استقاية) قب7ل) االدارة) مجلس) قرر)
ايسيد) وتعيين) بنيس) كمال) ايسيد)
يلبطاقة) الحامل) ايقسمطيني) يطفي)
اي7طنية)رقم)BE41364T)رئيس)مدلر)

عام
قرار)رقم)2:)ايذي)لنص)على)ماللي:)
بتاريخ) ايعادي) ايعام) يلجمع) تبعا)
ايسيد) تعيين) 10/05/2021تقرر)
يطفي)ايقسمطيني)متصرف)الى)غالة)
يلحسابات) ايعادي) ايعام) الجمع)

يلسنة)املنتهية)في)31/12/2020
وتبعا)يذيك)تم)تعدلل)مقتضيات)

اينظام)األسا�سي)ايتايية:)
بند)رقم)1:)ايذي)لنص)على)ماللي:)

تحيين)اينظام)االسا�سي)
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 08 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)81669).
12I

STE BENSELLAOU SARL AU  

STE  SORAYA AFRIQUE.
COM SARL AU

شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)
ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

STE BENSELLAOU SARL AU
 DOUAR TIFIRASINE RAS

 LAKSAR(GUERCIF(،(35100،
GUERCIF MAROC

 STE  SORAYA AFRIQUE.COM
SARL AU)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)شارع
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م7الي)اسماعيل)ميس7ر)رقم)154 - 

33250)ميس7ر)املغرب

تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)

محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

2021/116

في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (03

مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:

ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.

عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)

  STE (: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

 SORAYA AFRIQUE.COM SARL

.AU

:)-االشغال) بإلجاز) غرض)ايشركة)

املختلفة)وايبناء

-بيع)م7اد)ايبناء)بايتقسيط

-اشغال)تهيئة)الحدائق)و)ايغرس

-اي7ساطة

-ايتصدلر)واالستراد.

شارع) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)

 -  154 رقم) ميس7ر) اسماعيل) م7الي)

33250)ميس7ر)املغرب.

أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).

ايشركة:)) رأسمال) مبلغ)

2.500.000)درهم،)مقسم)كايتالي:

 25.000 ( (: محمد) حكيم) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

عن7انه)ا() محمد) حكيم) ايسيدة)

حي)اينكد)جرسيف)35100)جرسيف)

املغرب.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:

عن7انه)ا() محمد) حكيم) ايسيد)

حي)اينكد)جرسيف)35100)جرسيف)

املغرب

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (15 بتاريخ) بب7ملان) االبتدائية)

2021)تحت)رقم)116/2021.
14I

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

رينــوفــاسيــون بــريستـيــــج
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

ALEXANDRIS COMPTA - SARL
 BD DE LA LIBERTE IMMEUBLE
 LIBERTE N° 9( - CASABLANCA
 20.000(----،(20،(CASABLANCA

MAROC
رينــ7فــاسيــ7ن)بــريستـيــــج))شركة)ذات)

املسؤويية)املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)10))شــارع)
الحــريـــة))ايطــابـــق))ايثـــايـــث))شقـــة)رقـــم)
5   -- 20120))ايبيضــاء))املــغــــرب))
تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

504.84(
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (11
املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

رينــ7فــاسيــ7ن)بــريستـيــــج).
مــقـــاويـــة)) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

فــي))ايبنـــاء).
عن7ان)املقر)االجتماعي):)10))شــارع)
الحــريـــة))ايطــابـــق))ايثـــايـــث))شقـــة)رقـــم)

5   -- 20120))ايبيضــاء))املــغــــرب)).
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 10.000 ( ايشركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)مقسم)كايتالي:
ايسيد)فيت7ر)مان7يـال)ك7نصـايـفـس)
بقيمة) 50)حصة) ( (: ( سـانتــ7س) دوس)

100)درهم)يلحصة).
 50 ( (: ( ســـالم) ( عــائـشـــة) ايسيدة)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-
وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

ايسيد)فيت7ر)مان7يـال)ك7نصـايـفـس)
محــــج)) ( (6 عن7انه)ا() سـانتــ7س) دوس)
أورج) س7ر) ســافيــنــي) (91600 ( بــلـــــ7يـــي)

فرنســـا).
ايسيدة)عــائـشـــة))ســـالم))عن7انه)ا()
شــارع)غــانـدي)قـريـة)ايشــرطــة)سـلــم))2 
رقـم)10  0)203)ايبيضــاء))املــغــــرب).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (
وم7اطن)مسيري)ايشركة:

ايسيد)فيت7ر)مان7يـال)ك7نصـايـفـس)
محــــج)) ( (6 عن7انه)ا() سـانتــ7س) دوس)
أورج) س7ر) ســافيــنــي) (91600 ( بــلـــــ7يـــي)

فرنســـا)
ايسيدة)عــائـشـــة))ســـالم))عن7انه)ا()
شــارع)غــانـدي)قـريـة)ايشــرطــة)سـلــم))2 
رقـم)10  0)203)ايبيضــاء))))املــغــــرب)
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 31 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ماي)2021)تحت)رقم)80.425).
15I

HIGH EDGE CONSULTING

CONDESSA BOIS
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

حل)شركة

HIGH EDGE CONSULTING
 AV Hassan 2 Bureaux Nakhil

 1er Etage, 6 Tel: 0539.966.592 /
 Mobile: 0662.218.643 / E-mail:
 contact@highedge.ma،(93000،

TETOUAN)املغرب
CONDESSA BOIS)شركة)ذات)
املسؤويية)املحدودة)في)ط7ر)

ايتصفية(
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)156 

شارع)محمد)الخامس)وشارع)وزان))
كنديسة)ايسفلى)-)93102)ايفنيدق))

املغرب.
حل)شركة

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)
.3361

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
حل) تقرر) (2021 ماي) (05 في) املؤرخ)
املحدودة) املسؤويية) ذات) شركة)

رأسمايها) مبلغ) ( (CONDESSA BOIS
مقرها) وعن7ان) درهم) (500.000
اإلجتماعي)156)شارع)محمد)الخامس)
(- ايسفلى) كنديسة) ( وزان) وشارع)
(: ل) نتيجة) املغرب) ( ايفنيدق) (93102

عدم)تحقيق)ايهدف)الجتماعي
 156 ب) ايتصفية) مقر) حدد) و)
وزان)) وشارع) الخامس) محمد) شارع)
ايفنيدق)) (93102 (- ايسفلى) كنديسة)

املغرب.)
و)عين:

ايدام7ن))) ايشعيري) ايسيد)ة()
شارع) (181 عن7انه)ا() و) ( محمد)
ايريحانة)) اقامة) ايثاني) الحسن)
93102)ايفنيدق)املغرب)كمصفي))ة()

يلشركة.
وعند)اإلقتضاء)الحدود)املفروضة)
محل) يهم) املخ7ية) ايصالحيات) على)
املخابرة)و)محل)تبليغ)ايعق7د)واي7ثائق)

املتعلقة)بايتصفية):)-
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (02 بتاريخ) ( بتط7ان) االبتدائية)

2021)تحت)رقم))133.
16I

fiducon

ID MAROC
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

رفع)رأسمال)ايشركة

fiducon
 3N(rue(tahan(،(20100،

casablanca maroc
ID MAROC)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)39زنقة)
اإلمام)ايبخاري)إقامة)ايعايية)

املعاريف))-)20000))ايدار)ايبيضاء)
املغرب.

رفع)رأسمال)ايشركة
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.308181
اي7حيد) ايشريك) قرار) بمقت�سى)
تم) (2020 دجنبر) (18 في) املؤرخ)
قدره) بمبلغ) ايشركة) رأسمال) رفع)
»350.000)درهم«)أي)من)»300.000 
عن) درهم«) (650.000« إلى) درهم«)
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دل7ن) مع) مقاصة) إجراء) ( (: طريق)
ايشركة)املحددة)املقدار)و)املستحقة.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 24 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ماي)2021)تحت)رقم)9325)).

1(I

A&O

MFD AGRIFOOD MAROC
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

A&O
 AVENUE(MERS(SULTAN(، 26
20250،)ايدار)ايبيضاء)املغرب
 MFD AGRIFOOD MAROC

شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)
ايشريك)اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)زنقة)عيد)
هللا)املدل7ني)ايطابق)1)شقة)2 - 
20000)ايدار)ايبيضاء)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

505421
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (1(
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
 MFD (: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.AGRIFOOD MAROC
استيراد) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

تصدلر)منتجات)ايغدائية.
زنقة) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
عيد)هللا)املدل7ني)ايطابق)1)شقة)2 - 

20000)ايدار)ايبيضاء)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 10.000 ( ايشركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)مقسم)كايتالي:

 100 ( (: دل7ب) ايعزيز) عبد) ايسيد)
حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-
وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

ايسيد)عبد)ايعزيز)دل7ب)عن7انه)ا()
ايطابق) (c ن7ر) إقامة) ازفي) اب7) زنقة)
ايبيضاء) ايدار) (20000  12 شقة) (1

املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء)

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
ايسيد)عبد)ايعزيز)دل7ب)عن7انه)ا()
ايطابق) (c ن7ر) إقامة) ازفي) اب7) زنقة)
ايبيضاء) ايدار) (20000  12 شقة) (1

املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 03 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)81019).
18I

 MOGADOR(م7كادور)أسيست)آند)سيرفيس

ASSIST AND SERVICES SARL

بالتريي موكادور
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

م7كادور)أسيست)آند)سيرفيس)
 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL
رقم)2)حي)باب)دكاية)شارع)واد)
املخازن)ايشقة)رقم)3)بايطابق)

ايثاني))ايص7يرة)ايص7يرة،)44000،)
ايص7يرة)املغرب

بالتريي)م7كادور)شركة)ذات)
مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)املحل)

ايتجاري)ن7ر)2)دوار)ايغزوة)ايص7يرة)
- 44000)ايص7يرة)املغرب

تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

5(11
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (01
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
اإلقتضاء)بمختصر)تسميتها):)بالتريي)

م7كادور.
غرض)ايشركة)بإلجاز):)1()أشغال))
الجبس)-)2()مقاول)في)األشغال)ايعامة)

وايبناء..
املحل) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
ايغزوة)ايص7يرة) 2)دوار) ايتجاري)ن7ر)

- 44000)ايص7يرة)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
 1.000 ( (: افلل7س) ابراهيم) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
ايسيد)ابراهيم)افلل7س)عن7انه)ا()
رشيد) م7الي) حي) ((( رقم) ل) ( بل7ك)
ايشطر)ايثاني)ايعي7ن)0000))ايعي7ن)

املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء)

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
ايسيد)ابراهيم)افلل7س)عن7انه)ا()
رشيد) م7الي) حي) ((( رقم) ل) ( بل7ك)
ايشطر)ايثاني)ايعي7ن)0000))ايعي7ن)

املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
االبتدائية)بايص7يرة))بتاريخ)15)ل7ني7)

2021)تحت)رقم)193.
20I

IRRIGATION AGRI POMPE

مضخة الري الزراعية
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

IRRIGATION AGRI POMPE
 BC 5 NO 351 BIS CHAOUF
 MHAMID(MARRAKECH(،

40000،(MARRAKECH(MAROC
مضخة)ايري)ايزراعية)شركة)ذات)

مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)
اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)بل7ك)5 
رقم)351)مكرر)شع7ف)املحاميد)
مراكش)-)40000)مراكش)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

115135
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (25
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
اإلقتضاء)بمختصر)تسميتها):)مضخة)

ايري)ايزراعية.
ايزراعة,) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)
ايضخ,) اينباتي,) ايطب) ايتثبيت,)
املختلفة,) ايزراعية) املعدات) استيراد)
الحدائق,)ايري,)سماد,)بذور)و)األي7اح)

ايشمسية..
بل7ك) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
املحاميد) شع7ف) مكرر) (351 رقم) (5

مراكش)-)40000)مراكش)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
عن7انه)ا() يعبيدي) رشيد) ايسيد)
شع7ف) مكرر) (351 رقم) (5 بل7ك)
املحاميد)40000)ايي7سفية)املغرب.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (
وم7اطن)مسيري)ايشركة:

عن7انه)ا() يعبيدي) رشيد) ايسيد)
شع7ف) مكرر) (351 رقم) (5 بل7ك)
املحاميد)40000)ايي7سفية)املغرب

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ماي) (21 بتاريخ) ( بمراكش) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)-.
22I
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fj conseil

ترانس فا سيس
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تح7يل)املقر)االجتماعي)يلشركة

fj conseil
رفم)1051)ايطابق)01)حي)ايقدس)
02)ب)02)خريبكة)،)25000،)

خريبكة)املغرب
ترانس)فا)سيس)شركة)ذات)

مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)
اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)رفم)52 
درب)�سي)الحفيان)ابي)الجعد)-)
25000)ابي)الجعد)املغرب.

تح7يل))املقر)االجتماعي)يلشركة
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.685(
اي7حيد) ايشريك) قرار) بمقت�سى)
املؤرخ)في)10)دجنبر)2020)تم))تح7يل))
من) يلشركة) الحالي) االجتماعي) املقر)
ابي) الحفيان) �سي) درب) (52 »رفم)
ابي)الجعد)املغرب«) (25000 (- الجعد)
 01 ايقدس) حي) (1510 »رقم) إلى)
ايطابق)01)خريبكة)-)25000)خريبكة))

املغرب«.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
االبتدائية)بخريبكة))بتاريخ)11)فبرالر)

2021)تحت)رقم)64.
24I

ELITE GENERATION SARL AU

البيل نرمين
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

ELITE GENERATION SARL AU
حي)املطار)زنقة)أوالد)دييم)رقم)
864/1،)3000)،)ايداخلة)املغرب
البيل)نرمين)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)حي)

اي7حدة)شارع)ايطاح)رقم)3288 - 
3000))ايداخلة)املغرب)

تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)
1(9(5

في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 مارس) (29
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
البيل) (: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

نرمين.
تجارة) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)
ايتجميل) م7اد) بيع) (، ايغذائية) امل7اد)
أعمال) (، واستراد) تصدلر) (، وايعط7ر)

مختلفة).
حي) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
 -  3288 رقم) ايطاح) شارع) اي7حدة)

3000))ايداخلة)املغرب).
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
 1.000 ( (: ايعسري) ايسيدة)سل7ى)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
ايسيدة)سل7ى)ايعسري)عن7انه)ا()
 (3000   3288 رقم) اي7حدة) حي)

ايداخلة)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
ايسيدة)سل7ى)ايعسري)عن7انه)ا()
 (3000   3288 رقم) اي7حدة) حي)

ايداخلة)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 20 بتاريخ) ( ايدهب) ب7ادي) االبتدائية)

أبريل)2021)تحت)رقم)646/2021.
26I

KHOUYI BADIA

 STE AL JAZIRA
AMMEUBLEMENT  SARL

إعالن)متعدد)ايقرارات

KHOUYI BADIA

 MEKNES(،(50000،(MEKNES
املغرب

 STE AL JAZIRA
 AMMEUBLEMENT  SARL

»شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة«
وعن7ان)مقرها)االجتماعي:)28)،)
قيسارية)بلبشير)،)باب)جدلد))-)-)

مكناس)املغرب.
»إعالن)متعدد)ايقرارات«

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري:)-.
بمقت�سى)الجمع)ايعام)االستثنائي)

املؤرخ)في)19)ماي)2021
تم)اتخاذ)ايقرارات)ايتايية:)

على) لنص) ايذي) (:1- رقم) قرار)
ايشركة) رأسمال) من) ايرفع) (- ماللي:)
إلى) درهم) (2.500.000.00 من)
بزيادة) درهم) (5.000.000,00
2.500.000,00)درهم)و)ذيك)بإصدار)
 100 25.000)حصة)جدلدة)من)فئة)

دراهم)مكتتبة)نقدا.
وتبعا)يذيك)تم)تعدلل)مقتضيات)

اينظام)األسا�سي)ايتايية:)
لنص) ايذي) (:6-( رقم) بند)
رأسمال) من) ايرفع) (- ( ماللي:) على)
درهم) (2.500.000.00 من) ايشركة)
بزيادة) درهم) ( (5.000.000,00 إلى)
2.500.000,00)درهم)و)ذيك)بإصدار)
 100 25.000)حصة)جدلدة)من)فئة)

دراهم)مكتتبة)نقدا.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (09 بتاريخ) بمكناس) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)2862.
2(I

FIDUCIAIRE AL MOUSSANADA

JBILAT  MENARA
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تعيين)مسير)جدلد)يلشركة

FIDUCIAIRE AL MOUSSANADA
  HAY TARGA 8(0

 -MARRAKECH(،(40000،
MARRAKECH MAROC

JBILAT  MENARA))شركة)ذات)
املسؤويية)املحدودة

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)رقم)250 
ايطابق)2)زنقة)سعد)ابن)ابي)وقاس)

شارع)ايقدس)املسيرة)2)د)مراكش)-)
40000)مراكش)املغرب.

تعيين)مسير)جدلد)يلشركة
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.80849
بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
تعيين) تم) (2021 ماي) (28 في) املؤرخ)
ملين))) ايسيد)ة() يلشركة) جدلد) مسير)

عبدايصادق)كمسير)وحيد
تبعا)يقب7ل)استقاية)املسير.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (0( بتاريخ) ( بمراكش) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)86)124.
28I

KHOUYI BADIA

 STE MATERIAUX DECO
SARL

إعالن)متعدد)ايقرارات

KHOUYI BADIA
 MEKNES(،(50000،(MEKNES

املغرب
  STE MATERIAUX DECO SARL
»شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة«
وعن7ان)مقرها)االجتماعي:)رقم2 
شارع)2)زنقة)21)ت7الل)))-)-)مكناس)

املغرب.
»إعالن)متعدد)ايقرارات«

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري:).
بمقت�سى)الجمع)ايعام)االستثنائي)

املؤرخ)في)11)ماي)2021
تم)اتخاذ)ايقرارات)ايتايية:)

على) لنص) ايذي) (:1- رقم) قرار)
ماللي:)-))بيع))مجم7ع)حصص)ايشركة)
إبراهيم) ايسيد) إلى) حصة) (19000
تعيين) (- ( ( اي7حيد.) ايشريك) ف7ي7س)
ايسيد))ف7ي7س)إبراهيم))كمسير)جدلد)
أكرم) ايسيد) واستقاية) (. يلشركة)
ب7كطيبة) عادل) وايسيد) ب7كطيبة)
هذه) من) ب7كطيبة) هشام) وايسيد)
)-)تح7يل)ايشكل) ( اي7ظائف)اإلدارية.)
مسؤويية) ذات) يشركة) ايقان7ني)
مسؤويية) ذات) شركة) إلى) محدودة)
وامل7افقة)على) واحد) محدودة)شريك)
بنقل) االيتزام) (- ( الجدلدة..) ايق7انين)
املذك7رة) يلشركة) ايرئي�سي) املركز)
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خالل)شهر)واحد
وتبعا)يذيك)تم)تعدلل)مقتضيات)

اينظام)األسا�سي)ايتايية:)
بند)رقم)0:)ايذي)لنص)على)ماللي:)
ايشركة) حصص) مجم7ع) ( بيع) ( (-
إبراهيم) ايسيد) إلى) حصة) (19000
تعيين) (- ( ( اي7حيد.) ايشريك) ف7ي7س)
ايسيد))ف7ي7س)إبراهيم))كمسير)جدلد)
أكرم) ايسيد) واستقاية) (. يلشركة)
ب7كطيبة) عادل) وايسيد) ب7كطيبة)
هذه) من) ب7كطيبة) هشام) وايسيد)
)-)تح7يل)ايشكل) ( اي7ظائف)اإلدارية.)
مسؤويية) ذات) يشركة) ايقان7ني)
مسؤويية) ذات) شركة) إلى) محدودة)
وامل7افقة)على) واحد) محدودة)شريك)
بنقل) االيتزام) الجدلدة..-) ايق7انين)
املذك7رة) يلشركة) ايرئي�سي) املركز)

خالل)شهر)واحد
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (09 بتاريخ) ( بمكناس) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)2866.
29I

SOCIETE RKF CONSULTING

سيكاديم
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
رفع)رأسمال)ايشركة

SOCIETE RKF CONSULTING
 N0151 AVENUE MER MORTE

 HAY(RYAD(RTE(DE(SFROU(FES(،
30000،(FES(MAROC

سيكادلم)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)رقم)83 
شارع)الحسيمة)االطلس)فاس)رقم)
83)شارع)الحسيمة)االطلس)فاس)

30000)فاس)املغرب).
رفع)رأسمال)ايشركة

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)
.32415

اي7حيد) ايشريك) قرار) بمقت�سى)
تم) (2021 أبريل) (28 في) املؤرخ)
قدره) بمبلغ) ايشركة) رأسمال) رفع)
»650.000)درهم«)أي)من)»850.000 
عن) درهم«) (1.500.000« إلى) درهم«)

أو) نقدلة) حصص) تقدلم) ( (: طريق)
عينية.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ايتجارية)بفاس))بتاريخ))1)ماي)2021 

تحت)رقم)040122498.
30I

FIDUCIAIRE AL MOUSSANADA

JBILAT  TARGA  TRAVAUX
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تعيين)مسير)جدلد)يلشركة

FIDUCIAIRE AL MOUSSANADA
  HAY TARGA 8(0

 -MARRAKECH(،(40000،
MARRAKECH MAROC

JBILAT  TARGA  TRAVAUX))شركة)
ذات)املسؤويية)املحدودة

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)فيال)
محاسن)رقم)69)ايشقة)رقم)3 
املسيرة)1)حرف)س)))مراكش)-)

40000)مراكش)املغرب.
تعيين)مسير)جدلد)يلشركة

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)
.10(291

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
تعيين) تم) (2021 ماي) (28 في) املؤرخ)
ملين))) ايسيد)ة() يلشركة) جدلد) مسير)

عبدايصادق)كمسير)وحيد
تبعا)يقب7ل)استقاية)املسير.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (0( بتاريخ) ( بمراكش) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)83)124.
31I

FIDUCIAIRE AKIF

BEST HOUSE LIVING
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تغيير)نشاط)ايشركة

FIDUCIAIRE AKIF
 BD CHEFCHAOUNI N°19

 RESIDENCE GARDEN  ETAGE 1
 BUREAU(4(AIN(SEBAA(،(20580،

CASABLANCA MAROC
BEST HOUSE LIVING)شركة)ذات)
مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد
وعن7ان)مقرها)االجتماعي)120 
شارع)الحزام)ايكبير)درب)اي7فاء)

عمارة)ييليا)2)ط)3)رقم)25 - 20000 
ايدارايبيضاء)املغرب.
تغيير)نشاط)ايشركة

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)
.454361

اي7حيد) ايشريك) قرار) بمقت�سى)
تغيير) تم) (2021 ل7ني7) (03 في) املؤرخ)
»اإلنعاش) من) ايشركة) نشاط)
»نجارة) إلى) ايعقاري«) ايترويج) و)
أعمال) (- والخشب) اأي7مني7م)

متعددة«.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 16 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)82893).
32I

BCNG

 STE: BLOOM BOOKS &
MORE

شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)
ايشريك)اي7حيد
رفع)رأسمال)ايشركة

BCNG
 BD. ZERKTOUNI ,265

 9ÈME ETAGE N°92 265, BD.
 ZERKTOUNI 9ÈME ETAGE

 N°92،(20050،(CASABLANCA
MAROC

 STE: BLOOM BOOKS & MORE
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)زاوية)شارع)
عبد)ايرحيم)ب7عبيد)و)محج)عمر)
الخيام)2  - 20050)ايدار)ايبيضاء)

املغرب.
رفع)رأسمال)ايشركة

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)
.49(843

ايشريك) قرار) بمقت�سى)
 2021 ماي) (31 في) املؤرخ) اي7حيد)
بمبلغ) ايشركة) رأسمال) رفع) تم)
أي) درهم«) (200.000,00« قدره)
إلى) درهم«) (100.000,00« من)

((: طريق) عن) درهم«) (300.000,00«
تقدلم)حصص)نقدلة)أو)عينية.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 16 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)82882).
33I

FIDUCIAIRE AL MOUSSANADA

 JBILAT  MARRAKECH
TRAVAUX

شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة
تعيين)مسير)جدلد)يلشركة

FIDUCIAIRE AL MOUSSANADA
  HAY TARGA 8(0

 -MARRAKECH(،(40000،
MARRAKECH MAROC

  JBILAT  MARRAKECH TRAVAUX
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي))فيال)
محاسن)رقم)69)ايشقة)رقم)3 
املسيرة)1)حرف)س)))مراكش)-)

40000)مراكش)املغرب.
تعيين)مسير)جدلد)يلشركة

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)
.10(419

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
تعيين) تم) (2021 ماي) (28 في) املؤرخ)
ملين))) ايسيد)ة() يلشركة) جدلد) مسير)

عبدايصادق)كمسير)وحيد
تبعا)يقب7ل)استقاية)املسير.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (0( بتاريخ) ( بمراكش) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)84)124.
34I

FB2H CONSEILS

GLOBAL COMPTOIR
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
قفل)ايتصفية

FB2H CONSEILS
 N°05 BLOC P CITE LA
 RÉSISTANCE(،(45000،
OUARZAZATE MAROC

GLOBAL COMPTOIR)شركة)ذات)
مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك
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اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي):)123 

شارع)م7الي)ايطاهر)بن)عبد)ايكريم)
حي)املقاومة)-)45000)ورزازات)

املغرب.
قفل)ايتصفية

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)
.6399

اي7حيد) ايشريك) قرار) بمقت�سى)
حل) تقرر) (2021 مارس) (31 في) املؤرخ)
ذات) GLOBAL COMPTOIR)شركة)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)
 100.000 رأسمايها) مبلغ) اي7حيد)
 123 درهم)وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)
ايكريم) عبد) بن) ايطاهر) شارع)م7الي)
حي)املقاومة)-)45000)ورزازات)املغرب)

نتيجة)اليرك7د)االقتصادي.
و)عين:

ايسيد)ة()احمد))ن7ري)و)عن7انه)ا()
حي)فضراك7م)45000)ورزازات)املغرب)

كمصفي))ة()يلشركة.
و)قد)تم)انعقاد)الجمعية)الختامية)
حي) وفي) (2021 ل7ني7) (09 بتاريخ)
فضراك7م)-)45000)ورزازات)املغرب.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
االبتدائية)ب7رزازات))بتاريخ)15)ل7ني7)

2021)تحت)رقم)381.
36I

iso(fidus

KAMIKOSE FER
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

iso(fidus
حي)األمال)02))رقم)40)مكتب)رقم)06 
طابق)ايثاني)تيط)مليل)دارايبيضاء)،)

29640،)دارايبيضاء)املغرب
KAMIKOSE FER)شركة)ذات)
مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)شارع)

املغرب)ايعربي)ايطابق)ايتاني)عمارة)
ايزبيري)رقم)ايبرلد)98)عين)حرودة))
املحمدلة))-)28830))املحمدلة))

املغرب

تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)

محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

28331

في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 أبريل) (26

مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:

ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.

عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)

(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.KAMIKOSE FER

تاجر) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

قدلمة،) حدلدلة) أشياء) بائع) (، خردة)

)تاجر)أو) تاجر،)االستيراد)وايتصدلر)

وسيط(..

شارع) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)

عمارة) ايتاني) ايطابق) ايعربي) املغرب)

حرودة)) عين) (98 ايبرلد) رقم) ايزبيري)

املحمدلة)) ( (28830 (- ( املحمدلة)

املغرب.

أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:

 1.000 ( (: سالب) سفيان) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

عن7انه)ا()) سالب) سفيان) ايسيد)
ايبيضاء) (45 رقم) (5 زنقة) ايرحمة) حي)

20660)ايدار)ايبيضاء)املغرب.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:

عن7انه)ا()) سالب) سفيان) ايسيد)
ايبيضاء) (45 رقم) (5 زنقة) ايرحمة) حي)

20660)ايدار)ايبيضاء)املغرب

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

االبتدائية)باملحمدلة))بتاريخ)15)ل7ني7)

2021)تحت)رقم)1388.

3(I

cabinet(comptabe(et(fiscal(benaboud

EPIMED ابيميد
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

 cabinet(comptabe(et(fiscal
benaboud

 Avenue(des(Cèdres(Branes(، ,56
90000،(Tanger(Maroc

EPIMED)ابيميد)شركة)ذات)
مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)ايبرانص)2 
شارع)االرز))رفم)56))طنجة)ايطابق)

2 - 90000)طنجة))املغرب)
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

11(565
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (09
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

EPIMED)ابيميد.
ايبيع) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)
(- األنترنيت) وعبر) باي7ساطة) وايتجارة)

خدمات)عامة)-)تصدلر)والراد.
ايبرانص) (: عن7ان)املقر)االجتماعي)
2)شارع)االرز))رفم)56))طنجة)ايطابق)

2 - 90000)طنجة))املغرب).
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
ايسيد)عمر)ايزاوي)):))1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (- (

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
 N°3()ايسيد)عمر)ايزاوي))عن7انه)ا
 RUE LESPERANCE VALUX EN

  VELIN FRANCE  69120 VELIN
. FRANCE

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (
وم7اطن)مسيري)ايشركة:

 N°3()ايسيد)عمر)ايزاوي))عن7انه)ا
 RUE LESPERANCE VALUX EN
  VELIN FRANCE 69120 VELIN

 FRANCE
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (1( بتاريخ) ( بطنجة) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)5693.
39I

ائتمانية)أكيدي

 PRIMO ALIMENTATION EL
YOUBI

إعالن)متعدد)ايقرارات

ائتمانية)أكيدي
زنقة)اسفي،محج)الحسن)ايثاني،)
ايشقة)12،)ايطابق)ايثايث)))م.ج()
حمرية)مكناس)،)50000،)مكناس)

املغرب
 PRIMO ALIMENTATION EL
YOUBI)»شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة«
وعن7ان)مقرها)االجتماعي:)رقم)184 
تجزئة)ايعراي�سي)ايبساتين)مكناس)
رقم)184)تجزئة)ايعراي�سي)ايبساتين)
مكناس)50000)مكناس)املغرب.

»إعالن)متعدد)ايقرارات«
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري:)

.30885
بمقت�سى)الجمع)ايعام)االستثنائي)

املؤرخ)في)03)ل7ني7)2021
تم)اتخاذ)ايقرارات)ايتايية:)

قرار)رقم)1:)ايذي)لنص)على)ماللي:)
جميع) بيع) عملية) على) املصادقة)
ايشريك) ح7زة) في) ايتي) الحصص)
ايسيد)محمد)قالدي)وايتي)تقدر)ب34 
ايسيد) (: املتبقي) ايشريك) إلى) حصة)

محمد)ايي7بي)))
على) لنص) ايذي) (:2 رقم) قرار)
ايي7بي) )محمد) ايسيد) أن) وبما) ماللي:)
املايك) اي7حيد) ايشريك) أصبح) قد)
راسمال) تك7ن) ايتي) الحصص) يكل)
ايقان7ني) ايشكل) فإن) ايشركة) هاته)
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يهذه)ايشركة)قد)تغير)بصفة)تلقائية)
حيث)أصبحت)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)بشريك)واحد
وتبعا)يذيك)تم)تعدلل)مقتضيات)

اينظام)األسا�سي)ايتايية:)
ايقان7ني:) ايشكل) (1 رقم) بند)
ايشكل) ( ماللي:) على) لنص) ايذي)
ايقان7ني)يهذه)ايشركة)ه7)شركة)ذات)

املسؤويية)املحدودة)بشريك)واحد
بند)رقم)6)املساهمات:)ايذي)لنص)
اي7حيد) ايشريك) جلب) ماللي:) على)
ايسيد)محمد)ايي7بي)يلشركة)الحايية)
درهم) آالف) عشرة) اينقدي) املبلغ)
)10،000.00)درهم(.)ويقر)هذا)األخير)
مبلغ) عن) اإلفراج) تم) أنه) صراحة)
10000.00)درهم))عشرة)آالف)درهم()
يلقان7ن) وفًقا) وفعال) كامل) بشكل)

املعم7ل)به.
(: ايشركة) املال) رأس) (( رقم) بند)
تحدلد) تم) ماللي:) على) لنص) ايذي)
رأس)املال)ايشركة)بعشرة)آالف)درهم)
إلى) مقسمة) (، درهم() (10،000.00(
مائة))100()سهم)من)مائة))100.00) 
درهم)يكل)منها)ممل7كة)بايكامل)يلسيد)
األسهم) هذه) جميع) ايي7بي.) محمد)
ايشريك) ودفعها) بايكامل) مكتتبة)

اي7حيد)وفًقا)يلقان7ن)املعم7ل)به
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (1( بتاريخ) ( بمكناس) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)30885.
40I

salmageco

STE ROUTCAMED SARL
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

رفع)رأسمال)ايشركة

salmageco
 imm 63 lot dalila appt 21

 zougha(fes(fes،(30000،(fes
maroc

STE ROUTCAMED SARL)شركة)
ذات)املسؤويية)املحدودة

 AV(وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي
 MY RACHID RTE SEFROU

 BUREAUX ASSAFAE ETAGE
 3 BUR 21 FES - 30000 FES

.MAROC
رفع)رأسمال)ايشركة

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)
.6(105

ايعام) الجمع) بمقت�سى)
أبريل) (28 في) املؤرخ) اإلستثنائي)
ايشركة) رأسمال) رفع) تم) (2021
درهم«) (500.000,00« قدره) بمبلغ)
إلى) درهم«) (500.000,00« من) أي)
((: طريق) عن) درهم«) (1.000.000,00«

تقدلم)حصص)نقدلة)أو)عينية.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (16 بتاريخ) ( بفاس) ايتجارية)

2021)تحت)رقم))292.

41I

lascof

السكوف
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تف7يت)حصص

lascof
 n°182 1er etage rue zaouia
 tijania-oued-zem(،(20560،

casabalnca marroc
السك7ف)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)رقم)
182ايطابق)االول)زنفة)ايزاوية)

ايتجانية))وادي)زم)25350)وادي)زم)
املغرب.

تف7يت)حصص
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.8(9
اي7حيد) ايشريك) قرار) بمقت�سى)
تمت) (2021 أبريل) (28 في) املؤرخ)

املصادقة)على):
غاف7ر) احمد) )ة() ايسيد) تف7يت)
100)حصة)اجتماعية)من)أصل)100 
شيماء) )ة() ايسيد) ( يفائدة) حصة)

ايدرزوري)بتاريخ)28)أبريل)2021.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم) (
االبتدائية)ب7ادي)زم))بتاريخ)15)ل7ني7)

2021)تحت)رقم)2/2021).

43I

MT Alliance

إيم طي أليونص
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

MT Alliance
 lOT EL KHEIR N (23 HAY EL
 KHEIR(C(Y(M(،(12000،(Rabat

MAroc
إلم)طي)أيي7نص)شركة)ذات)

املسؤويية)املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)تجزئة)
الجد)رقم)48)عين)عتيق)تمارة)-)

12003)تمارة)املغرب)
تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

133431
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (0(
املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
اإلقتضاء)بمختصر)تسميتها):)إلم)طي)

أيي7نص.
تمثيل) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

مشغلي)االتصاالت.
تجزئة) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
(- تمارة) عتيق) عين) (48 رقم) الجد)

12003)تمارة)املغرب).
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
 500 ( (: ايت7مي) أسامة) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
 500 ( (: ام7يدة) لاسين) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
عن7انه)ا() ايت7مي) أسامة) ايسيد)
تجزئة)الخير)رقم)23))حي)الخير)ح)ي)

م))12000)ايرباط)املغرب.
عن7انه)ا() ام7يدة) لاسين) ايسيد)
ايزنقة)48)رقم)50)حي)ايبرلد))ح)ي)م))

12000)ايرباط)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عن7انه)ا() ايت7مي) أسامة) ايسيد)
تجزئة)الخير)رقم)23))حي)الخير)ح)ي)

م))12000)ايرباط)املغرب
عن7انه)ا() ام7يدة) لاسين) ايسيد)
ايزنقة)48)رقم)50)حي)ايبرلد))ح)ي)م))

12000)ايرباط)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (1( بتاريخ) ( بتمارة) االبتدائية)

2021)تحت)رقم)-.

45I

 STE DE BATIMENT DE CONSTRUCTION ET

DE LOTISSEMENT SARL

AFAILAL MATERIAUX SARL-
AU

شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)
ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

AFAILAL MATERIAUX SARL-AU
  RESIDENCE AL AZIZIA BLVD
 ROYAUME ARABIE SAOUDITE
(،3(EME(ETAGE(N°(20(،(90060

طنجة)املغرب
 AFAILAL MATERIAUX SARL-AU
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)اقامة)
ايعزيزية)شارع)اململكة)ايعربية)

ايسع7دلة)ايطابق)ايثايث)رقم)20  - 
90060)طنجة)املغرب

تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

11(521
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (0(
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.



عدد)1)56 - 26)ذو)ايقعدة)1442 )))ل7يي7)2021)الجريدة الرسمية   13970

عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)
.AFAILAL MATERIAUX SARL-AU
شراء) (- (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

وبيع)م7اد)ايبناء)
أو)م7اد) ايبضائع) -)استيراد)جميع)

ايبناء)أو)معدات)اينقل).
اقامة) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
ايعربية) اململكة) شارع) ايعزيزية)
 -   20 ايثايث)رقم) ايطابق) ايسع7دلة)

90060)طنجة)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
 1.000 ( (: افيالل) فاطمة) ايسيدة)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
عن7انه)ا() افيالل) فاطمة) ايسيدة)
  1 رقم) (62 زنقة) ب7حاجة) سيدي) حي)

90060)طنجة)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عن7انه)ا() افيالل) فاطمة) ايسيدة)
  1 رقم) (62 زنقة) ب7حاجة) سيدي) حي)

90060)طنجة)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (16 بتاريخ) ( بطنجة) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)243599.
46I

م7روك7)ك7مبت7نس)اكاونت

OLEEB SARL AU
إعالن)متعدد)ايقرارات

م7روك7)ك7مبت7نس)اكاونت
شقة))1)ايطابق)4)برج)منارة)2 

مدخل)ا)شارع)عبد)ايكريم)الخطابي)
،)40000،)مراكش)املغرب

OLEEB SARL AU)»شركة)ذات)
املسؤويية)املحدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد«
وعن7ان)مقرها)االجتماعي:)شقة)رقم)
2)رقم)6)4)ايطابق)ايثاني)باملنطقة)
ايصناعية)سيدي)غانم))-)40000 

مراكش)اململكة)املغربية.

»إعالن)متعدد)ايقرارات«
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري:)

.10848(
بمقت�سى)الجمع)ايعام)االستثنائي)

املؤرخ)في)13)لنالر)2021
تم)اتخاذ)ايقرارات)ايتايية:)

قرار)رقم)1:)ايذي)لنص)على)ماللي:))
نقل)املقر)ايرئي�سي)امل7ج7د)سابقا)في)
ايشقة)رقم)2)رقم)6)4)ايطابق)ايثاني)
غانم) سيدي) ايصناعية) باملنطقة)
إلى)ايعن7ان)الجدلد)في)دوار) ( مراكش)
31)مكرر) ب7تيك)رقم) (94 أغراوة)رقم)

طريق)تغزيريت)مدلنة)مراكش
على) لنص) ايذي) (:2 رقم) قرار)
)بيع)ايسيد)عبد)ايرحمن)متلي) ماللي:)
خمسمائة)حصة))500()بقيمة)اويية)
)100()يلسيد)عبد) تقدر)بمائة)درهم)
ايباسط)عبد)ايصمد)قندلال))وهكذا)
املال) يرأس) الجدلد) ايت7زيع) لصبح)
عبد) ايسيد) (* ايتالي:) اينح7) على)
ايسيد) (* حصة) (500 متلي) ايرحمن)
قندلال) ايصمد) عبد) ايباسط) عبد)

500)حصة)
قرار)رقم)3:)ايذي)لنص)على)ماللي:))
يلشركة) ايقان7ني) ايشكل) تح7يل)
محدودة) مسؤويية) ذات) شركة) من)
إلى)شركة)ذات) ذات)ايشريك)اي7احد)

مسؤويية)محدودة)
قرار)رقم)4:)ايذي)لنص)على)ماللي:))
عبد) ايباسط) عبد) ايسيد) تعيين)
ايصمد)قندلال)مسير)مشارك)يلشركة.)
وبايتالي)،)سيتم)تسيير)ايشركة)بشكل)
قبل) من) محددة) غير) يفترة) مشترك)
وايسيد) متلي) ايرحمان) عبد) ايسيد)

عبد)ايباسط)عبد)ايصمد)قندلال.
قرار)رقم)5:)ايذي)لنص)على)ماللي:))
وبايتالي) االجتماعي.) ايت7قيع) تغيير)
منفصل) بشكل) ايت7قيع) سيتم) (،
متلي) ايرحمان) عبد) ايسيد) قبل) من)
ايصمد) عبد) ايباسط) عبد) وايسيد)

قندلال.
قرار)رقم)6:)ايذي)لنص)على)ماللي:)
تقييد)غرض)ايشركة)بإزاية)ايعناصر)
ايتايية:)االستشارات)اإلدارية)وت7سيع)
يألنشطة:*) األسا�سي) ايغرض) نطاق)
نشاط) (* وايتصدلر) االستيراد)

لصبح) وبذيك) ( وايتدريب) االتصاالت)

االستيراد) كاآلتي:) ايشركة) نشاط)

ايتس7يق) خدمات) (+ وايتصدلر)

نشاط) (+ اإليكترونية) وايتجارة)

االتصاالت)وايتدريب

وتبعا)يذيك)تم)تعدلل)مقتضيات)

اينظام)األسا�سي)ايتايية:)

بند)رقم)4:)ايذي)لنص)على)ماللي:)

في)دوار)أغراوة) ايرئي�سي) ايرئي�سي) لقع)
طريق) مكرر) (31 رقم) ب7تيك) (94 رقم)

تغزيريت)مدلنة)مراكش

بند)رقم)):)ايذي)لنص)على)ماللي:)
مائة) بمبلغ) ثابت) ايشركة) مال) رأس)

حصة) (1000 إلى) مقسم) درهم) أيف)

عبد) ايسيد) (* ايتالي:) اينح7) على)

ايسيد) (* حصة) (500 متلي) ايرحمن)

قندلال) ايصمد) عبد) ايباسط) عبد)

500)حصة

بند)رقم)1:)ايذي)لنص)على)ماللي:)

مسؤويية) ذات) شركة) تشكيل) لتم)

وايتي) (، أدناه) امل7قعين) بين) محدودة)
ستحكمها)ايق7انين)وايل7ائح)املعم7ل)

بها

على) لنص) ايذي) (:14 رقم) بند)

بشكل) ايشركة) تسيير) لتم) ماللي:)

قبل) من) محددة) غير) يفترة) مشترك)

وايسيد) متلي) ايرحمان) عبد) ايسيد)

عبد)ايباسط)عبد)ايصمد)قندلال.

على) لنص) ايذي) (:1( رقم) بند)

ماللي:))سيتم)ايت7قيع)بشكل)منفصل)

متلي) ايرحمان) عبد) ايسيد) قبل) من)

ايصمد) عبد) ايباسط) عبد) وايسيد)

قندلال.

بند)رقم)2:)ايذي)لنص)على)ماللي:)

أو) املغرب) في) س7اء) ايشركة) غرض)

وايتصدلر) االستيراد) الخارج:) في)

وايتجارة) ايتس7يق) خدمات) (+

االتصاالت) نشاط) (+ اإليكترونية)

وايتدريب)

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

ل7ني7) (1( بتاريخ) ( بمراكش) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)125116.

4(I

SANTA DEA

SANTA DEA

شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

حل)شركة

SANTA DEA

 HAY(TISSIR(RUE(1(N(39(،

20000،(CASABLANCA(MAROC

SANTA DEA)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)في)ط7ر)ايتصفية(

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)حي)

ايتيسير)ايزنقة)1)ايرقم)39 - 20000 

ايدارايبيضاء)املغرب.

حل)شركة

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.4234(1

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)

حل) تقرر) (2021 لنالر) (04 في) املؤرخ)

املحدودة) املسؤويية) ذات) شركة)

رأسمايها) مبلغ) ( (SANTA DEA

مقرها) وعن7ان) درهم) (100.000

اإلجتماعي)حي)ايتيسير)ايزنقة)1)ايرقم)

املغرب) ايدارايبيضاء) (20000  -  39

نتيجة)ل):)حل)ايشركة.

حي) ب) ايتصفية) مقر) حدد) و)

ايتيسير)ايزنقة)1)ايرقم)39 - 20000 

ايدار)ايبيضاء)املغرب.)

و)عين:

و) مصدق) ( فاطمة) ايسيد)ة()

عن7انه)ا()حي)ايتيسير)ايزنقة)1)ايرقم)

املغرب) ايدارايبيضاء) (20000  39

كمصفي))ة()يلشركة.

الحدود) اإلقتضاء) وعند) (

املخ7ية) ايصالحيات) على) املفروضة)

تبليغ) محل) و) املخابرة) محل) يهم)

ايعق7د)و)اي7ثائق)املتعلقة)بايتصفية):

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

 15 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)5))82).
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MOORISH

SOCIETE THORYA SARL AU
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

MOORISH
39)شارع)الية)ايياق7ت)ايطابق)5 
ايشقة)د)39)شارع)الية)ايياق7ت)
ايطابق)5)ايشقة)د،)20000،)ايدار)

ايبيضاء)املغرب
 SOCIETE THORYA SARL AU

شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)
ايشريك)اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)61)شارع)
الية)اييق7ت)مصطفى)املعاني)املركز)
ايتجاري)ايرياض)رقم85)ا)يطابق)
ايثاني)ايبيضاء)-)20610)ايدار)

ايبيضاء)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

50(115
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (0(
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.SOCIETE THORYA SARL AU
غرض)ايشركة)بإلجاز):)االتصاالت)

واإلعالن)وتقدلم)الخدمات..
عن7ان)املقر)االجتماعي):)61)شارع)
املركز) املعاني) اييق7ت)مصطفى) الية)
يطابق) ا) رقم85) ايرياض) ايتجاري)
ايدار) (20610 (- ايبيضاء) ايثاني)

ايبيضاء)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 10.000 ( ايشركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)مقسم)كايتالي:
ايسيد)احمد)ادريس):))100)حصة)

بقيمة)100)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-
وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

عن7انه)ا() ادريس) احمد) ايسيد)
ن7اكش7ط)))6)ن7اكش7ط)م7ريتانية.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عن7انه)ا() ادريس) احمد) ايسيد)
ن7اكش7ط)))6)ن7اكش7ط)م7ريتانية
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 16 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)82839).

50I

GHS INNOV

GHS INNOV
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

GHS INNOV
13)زنقة)احمد)املجاطي)اقامة)االيب)
طابق)1)رقم)8)املعاريف)،)20330،)

ايدار)ايبيضاء)املغرب
GHS INNOV)شركة)ذات)مسؤويية)

محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)13)زنقة)
احمد)املجاطي)اقامة)االيب)طابق)
1)رقم)8)املعاريف)ايدار)ايبيضاء)-)
20330)ايدار)ايبيضاء)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

506905
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (25
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
 GHS (: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.INNOV
غرض)ايشركة)بإلجاز):)بيع)األثاث)

وي7ازمها.

13)زنقة) (: عن7ان)املقر)االجتماعي)
طابق) االيب) اقامة) املجاطي) احمد)
(- ايبيضاء) ايدار) املعاريف) (8 رقم) (1

20330)ايدار)ايبيضاء)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
 1.000 ( (: ايسقاط) غيثة) ايسيدة)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
 1000 (: ايسقاط) غيثة) ايسيدة)

بقيمة)100)درهم.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
عن7انه)ا() ايسقاط) غيثة) ايسيدة)
 ( شقة) (2 طابق) عساكر) ابن) زنقة)
ايبيضاء) ايدار) (20330 ( املعاريف)

املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عن7انه)ا() ايسقاط) غيثة) ايسيدة)
 ( شقة) (2 طابق) عساكر) ابن) زنقة)
ايبيضاء) ايدار) (20330 ( املعاريف)

املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 15 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم))8263).

51I

Soft(finances(sarl

OUEST POWER
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

Soft(finances(sarl
شارع)بئر)أنزران)عمارة)زينب)رقم)4)،)

16000،)سيدي)قاسم)ايغرب
OUEST POWER)شركة)ذات)

املسؤويية)املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)حي)

ايسعادة)فيال)رقم)19  - 16000 
سيدي)قاسم)املغرب

تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)
املحدودة)

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)
28891

بمقت�سى)عقد)عرفي)مؤرخ)في)01 
ل7ني7)2021)تم)إعداد)ايقان7ن)
األسا�سي)يشركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.OUEST POWER
مقاوية) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)
و) ايعم7مية) االدارات) لحراسة)

الخاصة.
حي) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
 16000  -   19 رقم) فيال) ايسعادة)

سيدي)قاسم)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
 400 ( (: محمد) ا)عزي) الت) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
 300 ( ايسيد)الت)ا)عزي)رض7ان):)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
 300 ( (: ا)عزي)اشرف) الت) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
محمد) عزي) ا) الت) ايسيد)
 19 رقم) فيال) ايسعادة) حي) عن7انه)ا()

16000)سيدي)قاسم)املغرب.
رض7ان) عزي) ا) الت) ايسيد)
 19 رقم) فيال) ايسعادة) حي) عن7انه)ا()

16000)سيدي)قاسم)املغرب.
رض7ان) عزي) ا) الت) ايسيد)
 19 رقم) فيال) ايسعادة) حي) عن7انه)ا()

16000)سيدي)قاسم)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
محمد) عزي) ا) الت) ايسيد)
 19 رقم) فيال) ايسعادة) حي) عن7انه)ا()

16000)سيدي)قاسم)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 16 بتاريخ) ( قاسم) بسيدي) االبتدائية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)0)1.
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fidcc

SECRET OF NAIL
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
حل)شركة

fidcc
 BD IBNO TACHAFINE ANGLE
 RUE SIDATI , RES AL FIRDOUS

 IMM(F(,(ETAGE(4(,(N(11،(20350،
CASABLANCA MAROC

SECRET OF NAIL)شركة)ذات)
مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد)في)ط7ر)ايتصفية(
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)ملتقى)
شارع)أحمد)شر�سي)و)شارع)علي)

عبد)ايرزاق)-)20000)ايدارايبيضاء)))
املغرب.
حل)شركة

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)
.18(003

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
حل) تقرر) (2021 ل7ني7) (0( في) املؤرخ)
ذات) محدودة) مسؤويية) ذات) شركة)
  SECRET OF NAIL ايشريك)اي7حيد)
درهم) (100.000 رأسمايها) مبلغ)
ملتقى) اإلجتماعي) مقرها) وعن7ان)
علي) شارع) و) شر�سي) أحمد) شارع)
ايدارايبيضاء))) (20000 (- ايرزاق) عبد)
أي) وج7د) عدم) (: ل) نتيجة) املغرب)

نشاط)تجاري.
ملتقى) ب) ايتصفية) مقر) حدد) و)
علي) شارع) و) شر�سي) أحمد) شارع)
ايدارايبيضاء))) (20000 (- ايرزاق) عبد)

املغرب.)
و)عين:

ايسيد)ة()ملياء))ايناجي)و)عن7انه)ا()
رقم)) فنيدق) و) أحفير) شارع) ملتقى)
املغرب) ( ( ايدارايبيضاء) (20000

كمصفي))ة()يلشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند) (
املخ7ية) ايصالحيات) على) املفروضة)
تبليغ) محل) و) املخابرة) محل) يهم)
ايعق7د)و)اي7ثائق)املتعلقة)بايتصفية)
ملتقى)شارع)أحمد)شر�سي)و)شارع) (:

علي)عبد)ايرزاق

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 1( بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)83102).

54I

JURIS INVEST PARTNERS

MONAUTO AFRICA
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

حل)شركة

JURIS INVEST PARTNERS
جيت)بزنس)كالص)رقم)16ـ18 

تجزئة)ايت7فيق)سيدي)معروف)ايدار)
ايبيضاء،)0)202،)ايدار)ايبيضاء)

املغرب
MONAUTO AFRICA)شركة)
ذات)املسؤويية)املحدودة)في)ط7ر)

ايتصفية(
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)8)1)زنقة)

ابن)املعتزايطابق)االول)-)20240 
ايدار)ايبيضاء)املغرب.

حل)شركة
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.313185
بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
حل) تقرر) (2021 ماي) (10 في) املؤرخ)
املحدودة) املسؤويية) ذات) شركة)
مبلغ) ( (MONAUTO AFRICA
وعن7ان) درهم) (400.000 رأسمايها)
ابن) زنقة) (1(8 اإلجتماعي) مقرها)
 20240 (- االول) املعتزايطابق)
(: ل) نتيجة) املغرب) ايبيضاء) ايدار)
االستمراروالخسائر) امكانية) عدم)

املتراكمة.
و)حدد)مقر)ايتصفية)ب)8)1)زنقة)
ابن)املعتزايطابق)االول)-)20240)ايدار)

ايبيضاء)املغرب.)
و)عين:

ايسيد)ة()1)))يطفي)ايقسمطيني)و)
عن7انه)ا()82)شارع)املسيرة)الخضراء)
رقم)ايشقة)22 20240)ايدار)ايبيضاء)

املغرب)كمصفي))ة()يلشركة.
وعند)اإلقتضاء)الحدود)املفروضة)
محل) يهم) املخ7ية) ايصالحيات) على)
املخابرة)و)محل)تبليغ)ايعق7د)واي7ثائق)

املتعلقة)بايتصفية):).

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 1( بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)83196).
55I

CONSEILS EVERNAGE

 STE MAROCAINE DE 
 BIOTECHNOLOGIE ET

INDUSTRIE LAITIERE
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

قفل)ايتصفية

CONSEILS EVERNAGE
 AV ALLA EL FASSI N°1(

 IMM(JAWHARA(،(40000،
MARRAKECH maroc

 STE MAROCAINE DE 
 BIOTECHNOLOGIE ET

INDUSTRIE LAITIERE)شركة)ذات)
املسؤويية)املحدودة

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي):)شارع)
عبد)ايكريم)الخطابي)اقامة)ج7اد)
109)ايطابق)3)شقة)43)جليز)-)

40000)مراكش)املغرب.
قفل)ايتصفية

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)
.(6(81

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
 2021 فبرالر) (08 في) املؤرخ)
 STE MAROCAINE ( حل) تقرر)
 DE BIOTECHNOLOGIE ET
ذات) INDUSTRIE LAITIERE)شركة)
رأسمايها) مبلغ) املحدودة) املسؤويية)
مقرها) وعن7ان) درهم) (2.000.000
اإلجتماعي)شارع)عبد)ايكريم)الخطابي)
 43 3)شقة) 109)ايطابق) اقامة)ج7اد)
جليز)-)40000)مراكش)املغرب)نتيجة)

يت7قف)اينشاط)ايتجاري)يلشركة.
و)عين:

و) ( ايطاوي) ( ايطاهر) ايسيد)ة()
عن7انه)ا()24)شارع)ب)حي)أنس)أسفي)
)ة() كمصفي) املغرب) أسفي) (20160

يلشركة.
و)قد)تم)انعقاد)الجمعية)الختامية)
بتاريخ)08)فبرالر)2021)وفي)شارع)عبد)
 109 ج7اد) اقامة) الخطابي) ايكريم)
 40000 (- جليز) (43 شقة) (3 ايطابق)

مراكش)املغرب.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (1( بتاريخ) ( بمراكش) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)125128.
56I

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

ويـــبــــون
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

ALEXANDRIS COMPTA - SARL
 BD DE LA LIBERTE IMMEUBLE
 LIBERTE N° 9( - CASABLANCA
 20.000(----،(20،(CASABLANCA

MAROC
ويـــبــــ7ن))شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)10))شــارع)
الحــريـــة))ايطــابـــق))ايثـــايـــث))شقـــة)رقـــم)
5   -- 20120))ايبيضــاء))املــغــــرب))
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

504.845
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 أبريل) (14
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
اإلقتضاء)بمختصر)تسميتها):)ويـــبــــ7ن).
غرض)ايشركة)بإلجاز):)ايـبــرمـــجــــة))

املــعـــلـــ7مــاتيـــــة).
عن7ان)املقر)االجتماعي):)10))شــارع)
الحــريـــة))ايطــابـــق))ايثـــايـــث))شقـــة)رقـــم)

5   -- 20120))ايبيضــاء))املــغــــرب)).
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
 ايسيد)محـــمـــد)آميـــن)صــ7نــدايـــي)):
درهم) (100 بقيمة) حصة) (1.000

يلحصة).
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وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-
وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

صــ7نــدايـــي)) آميـــن) محـــمـــد) ايسيد)
بـــ7يـــ7)) آطلنتيـــد) محج) (69 عن7انه)ا()

20420)ايبيضــاء)))املــغــــرب).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
صــ7نــدايـــي)) آميـــن) محـــمـــد) ايسيد)
بـــ7يـــ7)) آطلنتيـــد) محج) (69 عن7انه)ا()

20420)ايبيضــاء)))))املــغــــرب)
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 31 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ماي)2021)تحت)رقم)80.424).

58I

ahalli moussa

BOUYAMINE INPORT
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

ahalli moussa
شارع)عبد)الخايق)ايطريس)رقم)21)،)

62000،)ايناظ7ر)املغرب
BOUYAMINE INPORT)شركة)
ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)حي)املطار)
ايعروي)-)62550)ايناظ7ر)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

2236(
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (0(
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.BOUYAMINE INPORT
استيراد) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

وايتصدلر.

عن7ان)املقر)االجتماعي):)حي)املطار)
ايعروي)-)62550)ايناظ7ر)املغرب.

أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)
ايشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)
درهم،)مقسم)كايتالي:

 1.000 ( (: حسن) مساوي) ايسيد)
حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

 1000 (: حسن) مساوي) ايسيد)
بقيمة)100)درهم.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (
وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

عن7انه)ا() حسن) مساوي) ايسيد)
دوار)اوالد)ب7يمين)تزط7طين))62802 

ايناظ7ر)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عن7انه)ا() حسن) مساوي) ايسيد)
دوار)اوالد)ب7يمين)تزط7طين))62802 

ايناظ7ر)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
االبتدائية)بايناض7ر))بتاريخ)08)ل7ني7)

2021)تحت)رقم)1209.
60I

H2M-IMMOBILIER

H2M-IMMOBILIER
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تح7يل)املقر)االجتماعي)يلشركة

H2M-IMMOBILIER
طريق)املجاهدلن)مجمع)دلار)طنجة)
املجم7عة)1)اإلقامة)1)محل)رقم)1)،)

90000،)طنجة)املغرب
H2M-IMMOBILIER)شركة)ذات)
مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)طريق)
املجاهدلن)مجمع)دلار)طنجة))

املجم7عة)1)اإلقامة)1)محل)رقم)1  - 
90000)طنجة)املغرب.

تح7يل))املقر)االجتماعي)يلشركة
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.115985
اي7حيد) ايشريك) قرار) بمقت�سى)
املؤرخ)في)11)فبرالر)2021)تم))تح7يل))

من) يلشركة) الحالي) االجتماعي) املقر)
»طريق)املجاهدلن)مجمع)دلار)طنجة))
املجم7عة)1)اإلقامة)1)محل)رقم)1  - 
إلى)»ملحاميد) 90000)طنجة)املغرب«)
10)ايبهجة)املجم7عة)04)املحل)14 - 

40000)مراكش))املغرب«.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (15 بتاريخ) ( بمراكش) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)248).
61I

املركز)الجه7ي)يالستثمار)لجهة)ايعي7ن)ايساقية)

الحمراء

BENFATAH
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

املركز)الجه7ي)يالستثمار)لجهة)
ايعي7ن)ايساقية)الحمراء

صندوق)ايبرلد)2266)،)0000)،)
ايعي7ن)املغرب

BENFATAH)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)رقم)06 
تجزئة)املستقبل)2)ايعي7ن))-)0000) 

ايعي7ن)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

36399
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 أبريل) (02
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.BENFATAH
مقاول) (- (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

أعمال)أو)تشييد)متن7عة.
-)مفاوض.

ايهيدروييكية) املعدات) (-
وامليكانيكية)وايتركيب.

-)استيراد)و)تصدلر..
 06 رقم) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
تجزئة)املستقبل)2)ايعي7ن))-)0000) 

ايعي7ن)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
 1.000 ( (: بنباري) ل7نس) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
ايسيد)ل7نس)بنباري)عن7انه)ا()حي)
رقم) ج) بل7ك) اي7فاق) تجزئة) ايقدس)
461)ايعي7ن)0000))ايعي7ن)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
ايسيد)ل7نس)بنباري)عن7انه)ا()حي)
رقم) ج) بل7ك) اي7فاق) تجزئة) ايقدس)
461)ايعي7ن)0000))ايعي7ن)املغرب

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
أبريل) (29 بتاريخ) ( بايعي7ن) االبتدائية)

2021)تحت)رقم)1366/2021.
62I

FICAGEST

KAMA BATIMENT
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

FICAGEST
 Q.I SIDI GHANEM N°88 ETAGE
APPT(N°(12(،(40100)2،)مراكش)

maroc
KAMA BATIMENT)شركة)ذات)

املسؤويية)املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)دوار)الت)
علي)فاسكا)سيدي)داود)الح7ز)
مراكش)-)40000)مراكش)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

11602(
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 أبريل) (14
املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:
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ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
املسؤويية)املحدودة.

عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
 KAMA(:(اإلقتضاء)بمختصر)تسميتها

.BATIMENT
-مقاول) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

قطع)أو)إنشاءات)متن7عة.
دوار) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
الح7ز) داود) سيدي) فاسكا) علي) الت)

مراكش)-)40000)مراكش)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 500.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
ايسيد)أكرام)قدور):))2.500)حصة)

بقيمة)100)درهم)يلحصة).
 2.500 ( (: محمد) أمداح) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
حي) عن7انه)ا() قدور) اكرام) ايسيد)
الت)بال)علي)الت)اورير)الح7ز))40000 

مراكش)املغرب.
عن7انه)ا() محمد) امداح) ايسيد)
داود) سيدي) فاسكا) علي) الت) دوار)

الح7ز))40000)مراكش)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
حي) عن7انه)ا() قدور) اكرام) ايسيد)
الت)بال)علي)الت)اورير)الح7ز))40000 

مراكش)املغرب
عن7انه)ا() محمد) امداح) ايسيد)
داود) سيدي) فاسكا) علي) الت) دوار)

الح7ز))40000)مراكش)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (16 بتاريخ) ( بمراكش) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)125066.
63I

املركز)الجه7ي)يالستثمار)لجهة)درعة)تافياليت)ملحقة)

ورزازات

 SOCIÉTÉ »TISSIR
 CONSTRUTION

 D’INFRASTRUCTURE
 ROUTIÈRE ET

 ASSAINISSEMENT « SARL

AU
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

املركز)الجه7ي)يالستثمار)لجهة)درعة)
تافياليت)ملحقة)ورزازات

شارع)م7الي)رشيد)عمارة)دادس)
ايطابق)االول)ورزازات،)45000،)

ورزازات)املغرب
 SOCIÉTÉ »TISSIR
 CONSTRUTION

 D’INFRASTRUCTURE
 ROUTIÈRE ET

  ASSAINISSEMENT(«(SARL(AU
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)قصر)
اك7راي)اس7ل))-)52102)تنغير)

املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

1(49
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 أبريل) (23
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
متب7عة) ايشركة) تسمية)
بمختصر) اإلقتضاء) عند)
 SOCIÉTÉ (: تسميتها)
 »TISSIR CONSTRUTION
 D ’ I N F R A S T R U C T U R E
 ROUTIÈRE ET ASSAINISSEMENT

. «(SARL(AU
ايبناء) (* (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

واالشغال)املختلفة)
*)شركة)ايهندسة)املدنية

*)إدارة)خدمات)ايعمليات))تركيب)
أنظمة)ايري)بايتنقيط(

ايبناء) مقاولي) إتصاالت) *خط7ط)
وأنابيب)املياه)وايصرف)ايصحي.

قصر) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
اك7راي)اس7ل))-)52102)تنغير)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
ايشركة:)) رأسمال) مبلغ)

1.000.000)درهم،)مقسم)كايتالي:
 10.000 ( (: ( لاسير) ادري�سي) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
عن7انه)ا() لاسير) ادري�سي) ايسيد)
االنبعات) حي) (81( رقم) (05 بل7ك)

ايرباط)10190)ايرباط))املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عن7انه)ا() لاسير) ادري�سي) ايسيد)
االنبعات) حي) (81( رقم) (05 بل7ك)

ايرباط)10190)ايرباط))املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (16 بتاريخ) ( بتنغير) االبتدائية)

2021)تحت)رقم)-.
64I

my dahbi

LAGMINOX
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

my dahbi
 lot el wahda bloc d N589 lot el
 wahda(bloc(d(N589،(70000،

LAAYOUNE)املغرب
LAGMINOX)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)تجزئة)

اي7كاية)01)بل7ك)E)رقم)303)ايعي7ن)
0000))ايعي7ن)املغرب

تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)
املحدودة)

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)
3(0(1

في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (10
املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.

عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.LAGMINOX
غرض)ايشركة)بإلجاز):)إنتاج)وبيع)

ايف7الذ)املقاوم)يلصدأ.
تجزئة) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
303)ايعي7ن) E)رقم) 01)بل7ك) اي7كاية)

0000))ايعي7ن)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة))سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
ايسيد)عمر)يكميري):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم)يلحصة).
ايسيد)عبد)ايسالم)ايرا�سي):))500 

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
500)بقيمة) (: ايسيد)عمر)يكميري)

100)درهم.
 500 (: ايسيد)عبد)ايسالم)ايرا�سي)

بقيمة)100)درهم.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
عن7انه)ا() يكميري) عمر) ايسيد)
 541 رقم) و) بل7ك) مارس) (25 مدلنة)

0000))ايعي7ن)املغرب.
ايرا�سي) ايسالم) عبد) ايسيد)
 6( رقم) ( اي7حدة) تجزئة) عن7انه)ا()

بل7ك)و)0000))ايعي7ن)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عن7انه)ا() يكميري) عمر) ايسيد)
  541 رقم) و) بل7ك) مارس) (25 مدلنة)

0000))ايعي7ن)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (16 بتاريخ) ( بايعي7ن) االبتدائية)

2021)تحت)رقم)1863/2021.

65I

FIDUCIAIRE

HIND ARBIA
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

حل)شركة

FIDUCIAIRE
 RUE(ABI(NOUAIM(،(30000،(FES

MAROC
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HIND ARBIA)شركة)ذات)
املسؤويية)املحدودة)في)ط7ر)

ايتصفية(
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)بفاس)
شقة)3)ايطابق)األول)دوار)والد)
ايطيب)ايسفلى)-)30000)فاس)

املغرب.
حل)شركة

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)
.58459

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
حل) تقرر) (2021 ماي) (10 في) املؤرخ)
املحدودة) املسؤويية) ذات) شركة)
رأسمايها) مبلغ) ( (HIND ARBIA
مقرها) وعن7ان) درهم) (10.000
اإلجتماعي)بفاس)شقة)3)ايطابق)األول)
 30000 (- ايسفلى) ايطيب) والد) دوار)

فاس)املغرب)نتيجة)ل):)اي7باء.
بفاس) ب) ايتصفية) مقر) حدد) و)
شقة)3)ايطابق)األول)دوار)والد)ايطيب)

ايسفلى)-)30000)فاس)املغرب.)
و)عين:

و) ( عربية) ( ( عثمان) ايسيد)ة()
حي) ك) بل7ك) س) اقامة) (2 عن7انه)ا()
30000)فاس)املغرب) اينسيم)املسيرة)

كمصفي))ة()يلشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند) (
املخ7ية) ايصالحيات) على) املفروضة)
تبليغ) محل) و) املخابرة) محل) يهم)
ايعق7د)و)اي7ثائق)املتعلقة)بايتصفية):)
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ايتجارية)بفاس))بتاريخ)10)ماي)2021 

تحت)رقم)2809/2021.
66I

FIDUCIAIRE

HIND ARBIA
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

قفل)ايتصفية

FIDUCIAIRE
 RUE(ABI(NOUAIM(،(30000،(FES

MAROC
HIND ARBIA)شركة)ذات)

املسؤويية)املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي):)شقة)
3)ايطابق)األول)دوار)والد)ايطيب 
ايسفلى)-)30000)فاس)املغرب.

قفل)ايتصفية
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

.58459
بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
حل) تقرر) (2021 ماي) (18 في) املؤرخ)
HIND ARBIA)شركة)ذات)املسؤويية)
 10.000 رأسمايها) مبلغ) املحدودة)
درهم)وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)شقة)
ايطيب) والد) دوار) األول) ايطابق) (3
ايسفلى)-)30000)فاس)املغرب)نتيجة)

الي7باء.
و)عين:

و) ( عربية) ( ( عثمان) ايسيد)ة()
حي) ك) بل7ك) س) اقامة) (2 عن7انه)ا()
30000)فاس)املغرب) اينسيم)املسيرة)

كمصفي))ة()يلشركة.
و)قد)تم)انعقاد)الجمعية)الختامية)
شقة) وفي) (2021 ماي) (18 بتاريخ)
ايطيب) والد) دوار) األول) ايطابق) (3

ايسفلى)-)30000)فاس)املغرب.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (16 بتاريخ) ( بفاس) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)2914/2021.
6(I

ائتمانية)يرفيد

BSM3 TRANS SARLAU
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

ائتمانية)يرفيد
شارع)مايك)ابن)مرحل’)زنقة)طنجة,)
عمارة)املحيط,)طابق)ايثاني)رقم:14 

،)92000،)ايعرائش)املغرب
BSM3 TRANS SARLAU)شركة)
ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)شارع)

مايك)ابن)مرحل)زنقة)طنجة)عمارة)
املحيط)ايطابق)ايتاني)رقم)14’ 

ايعرائش)ايعرائش)92000)ايعرائش)
املغرب

تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

6241

في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (1(

مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:

ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.

عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)

 BSM3(:(اإلقتضاء)بمختصر)تسميتها

.TRANS SARLAU

نقل) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

ايبضائع)لحساب)ايغير

ت7زيع)ايبضائع

اعمال)مختلفة.

شارع) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)

عمارة) طنجة) زنقة) مرحل) ابن) مايك)

 ’14 رقم) ايتاني) ايطابق) املحيط)

ايعرائش) (92000 ايعرائش) ايعرائش)

املغرب.

أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:

ايسيد))ابراهيم)ايعسري):))1.000 

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
ايعسري) ( ابراهيم) ( ايسيد)
عن7انه)ا()شارع)مايك)ابن)مرحل)زنقة)

ايتاني) ايطابق) املحيط) عمارة) طنجة)
ايعرائش) (92000 ايعرائش) (’14 رقم)

املغرب.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء)

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
ايعسري) ( ابراهيم) ( ايسيد)
عن7انه)ا()شارع)مايك)ابن)مرحل)زنقة)

ايتاني) ايطابق) املحيط) عمارة) طنجة)
ايعرائش) (92000 ايعرائش) (’14 رقم)

املغرب

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

االبتدائية)بايعرائش))بتاريخ))1)ل7ني7)

2021)تحت)رقم)51).

68I

Synergie Experts

 AHMED LASRY
CONSULTING

شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)
ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

Synergie Experts
49,)زنقة)ج7ن)ج7رس,)حي)غ7تييه)،)
20060،)ايدار)ايبيضاء)املغرب

 AHMED LASRY CONSULTING
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)49،)
زنقة)ج7ن)ج7ريس،)حي)غ7تييه،)

ايطابق)6،)ايشقة)12 - 20060)ايدار)
ايبيضاء)املغرب

تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

506833
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (31
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.AHMED LASRY CONSULTING
هدف) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

ايشركة)في)املغرب)و)الخارج)إلى):
ايشراء،) ايعقارية،) اي7كاية) (-
ايبيع،)و)استئجار)ايعقارات)واألرا�سي)

واملمتلكات)ايتجارية)؛
-)تط7ير)أي)ن7ع)من)ايشراكة)بهدف)
تعزيز)غرض)ايشركة)بشكل)مباشر)أو)

غير)مباشر..
عن7ان)املقر)االجتماعي):)49،)زنقة)
ايطابق) غ7تييه،) حي) ج7ريس،) ج7ن)
6،)ايشقة)12 - 20060)ايدار)ايبيضاء)

املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
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 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)
درهم،)مقسم)كايتالي:

 1.000 ( (: احمد) يعسري) ايسيد)
حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-
وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

عن7انه)ا() احمد) يعسري) ايسيد)
حي) (،2 ايطابق) ايناف7رة،) زنقة) (18
راسين))20000)ايدار)ايبيضاء)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عن7انه)ا() احمد) يعسري) ايسيد)
حي) (،2 ايطابق) ايناف7رة،) زنقة) (18
راسين))20000)ايدار)ايبيضاء)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
(- بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

تحت)رقم)-.
69I

somadik

STE DIMA FISH
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

somadik
 hay el massira rue 18 nr 5

 laayoune(،(70000،(laayoune
maroc

STE DIMA FISH)شركة)ذات)
مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)شارع)

الحزام)قرب)س7ق)ايغنم)رقم)102 - 
0000))ايعي7ن)املغرب

تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

3(055
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (10
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.

عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
 STE (: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.DIMA FISH
بيع) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

ايسمك)و)اينقل.
شارع) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
 -  102 ايغنم)رقم) الحزام)قرب)س7ق)

0000))ايعي7ن)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
 1.000 ( (: بيبي) الحسن) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
عن7انه)ا() بيبي) الحسن) ايسيد)
شارع)االخ7ة)دار)بن)ايشيخ)ايتمسية))

80000)الت)مل7ل)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عن7انه)ا() بيبي) الحسن) ايسيد)
شارع)االخ7ة)دار)بن)ايشيخ)ايتمسية))

80000)الت)مل7ل)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (15 بتاريخ) ( بايعي7ن) االبتدائية)

2021)تحت)رقم)1849.
(0I

somadik

STE HOON SUD TRANS
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

somadik
 hay el massira rue 18 nr 5

 laayoune(،(70000،(laayoune
maroc

STE HOON SUD TRANS)شركة)
ذات)املسؤويية)املحدودة

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)زنقة)واد)
درعة)رقم)13)حي)ايشهداء)-)0000) 

ايعي7ن)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

3(053

في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (10
املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
 STE (: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.HOON SUD TRANS
نقل) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

ايبضائع)لحساب)يغير.
عن7ان)املقر)االجتماعي):)زنقة)واد)
 (0000 (- 13)حي)ايشهداء) درعة)رقم)

ايعي7ن)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
ايسيد)سعيد)صاخي):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم)يلحصة).
ايسيد)عبد)ايلطيف)زياري):))500 

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
عن7انه)ا() صاخي) سعيد) ايسيد)
املكي) سيدي) ايبصري) اوالد) دوار)

برشيد)26100)برشيد)املغرب.
زياري) ايلطيف) عبد) ايسيد)
عن7انه)ا()دوار)اوالد)سليمان)ايساحل)

برشيد)26100)برشيد)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عن7انه)ا() صاخي) سعيد) ايسيد)
املكي) سيدي) ايبصري) اوالد) دوار)

برشيد)26100)برشيد)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (15 بتاريخ) ( بايعي7ن) االبتدائية)

2021)تحت)رقم)1848.
(1I

ايشتي7ي)ادريس

 Sté EL KERICHI TRANS
S.A.R.L

شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة
تأسيس)شركة

ايشتي7ي)ادريس

حي)املسيرة)الخضراء)م/أ)زنقة/02 
رقم)/14)،)92150،)ايقصر)ايكبير)

املغرب

 Sté EL KERICHI TRANS S.A.R.L

شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)ايطابق)

األول)ايكائن)بتجزئة)واد)املخازن)رقم)

51 - 92150)ايقصر)ايكبير))املغرب

تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

2995

في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2020 شتنبر) (24

املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:

ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.

عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)

 Sté EL(:(اإلقتضاء)بمختصر)تسميتها

.KERICHI TRANS S.A.R.L

نقل) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

املستخدمين)لحساب)ايغير.

ايطابق) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)

األول)ايكائن)بتجزئة)واد)املخازن)رقم)

51 - 92150)ايقصر)ايكبير))املغرب.

أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).

 90.000 ( ايشركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)مقسم)كايتالي:

ايسيد)ب7سلهام)بركة):))30)حصة)

بقيمة)30.000)درهم)يلحصة).

ايسيد)حمزة)ايكري�سي):))30)حصة)

بقيمة)30.000)درهم)يلحصة).

 30 ( (: ايكري�سي) محمد) ايسيد)

حصة)بقيمة)30.000)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

عن7انه)ا() بركة) ب7سلهام) ايسيد)

ايطلبة)) س7ق) ق) و) ج) ب7عشات) دوار)

92150)ايقصر)ايكبير)املغرب.

عن7انه)ا() ايكري�سي) حمزة) ايسيد)
س7ق) ق) ايس7اكن) ج) ايعذب) دوار)

ايطلبة)92150)ايقصر)ايكبير)املغرب.
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ايكري�سي)عن7انه)ا() ايسيد)محمد)
رقم) (21 زنقة) م/ج) احمالد) أوالد) حي)

04  92150)ايقصر)ايكبير)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عن7انه)ا() بركة) ب7سلهام) ايسيد)
ايطلبة)) س7ق) ق) و) ج) ب7عشات) دوار)

92150)ايقصر)ايكبير)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
االبتدائية)بايقصر)ايكبير))بتاريخ)09 

ل7ني7)2021)تحت)رقم)426.
(2I

ZIZMULTISERVICES

ALBA MÉTAL
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

ZIZMULTISERVICES
9)زنقة)االوروغ7اي)اقامة)شيماء)
ايطابق)ايثاني)رقم)3, 90000 , 

طنجة.
ALBA MÉTAL))شركة)ذات)

املسؤويية)املحدودة
وعن7ان)مقرها)مدشر)اشراقة)اكناو)
قطعة)رقم))285)اكزنالة)طنجة),)

90000),)طنجة)
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

1169(1
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 أبريل) (05
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
املسؤويية) ذات) محدودة) مسؤويية)

املحدودة)باملميزات)ايتايية).
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
 ALBA (: اإلقتضاء)بمختصر)تسميتها)

. MÉTAL
(: ( ( بإلجاز) ايشركة) غرض)
أشغال) (,.... ,ايبناء) اينجارة,ايصيانة)

مختلفة

مدشر) االجتماعي) املقر) عن7ان)
 285( رقم) قطعة) اكناو) اشراقة)

اكزنالة)طنجة),)90000),)طنجة..
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 10.000 ايشركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)مقسم)كايتالي:
حصة) (55 بنسايم:) ال7ب) ايسيد)

بقيمة100)درهم)يلحصة).
حصة) (45 ( عدنان) يبنى) ايسيدة)

بقيمة)100)درهم)يلحصة
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
عن7انه)حي) بنسايم) ايسيدال7ب)
مسنانة)ح7مة)ايرمان))طنجة)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء)

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عن7انه)حي) عدنان) يبنى) ايسيدة)

ايبرانص)ايقدلمة)طنجة)املغرب.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (01 بتاريخ) بطنجة) ايتجارية)

2021)تحت)رقم))510.

(3I

RIM FINANCIAL

انتليفكس سيستيم         
INTELIFEX SYSTEMS

إعالن)متعدد)ايقرارات

RIM FINANCIAL
)38)شارع)محمد)الخامس)ايطابق)
5)رقم)14)،)20000،)ايدار)ايبيضاء)

املغرب
 INTELIFEX(((((((((انتليفكس)سيستيم
SYSTEMS)»شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة«
وعن7ان)مقرها)االجتماعي:)شارع)امام)
ييث))بن7)سعد))محل)رقم)68)حي)
ايقدس)ايبرن7�سي)-)0)206)ايدار)

ايبيضاء)املغرب.
»إعالن)متعدد)ايقرارات«

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري:)
.22490

بمقت�سى)الجمع)ايعام)االستثنائي)
املؤرخ)في)24)ماي)2021

تم)اتخاذ)ايقرارات)ايتايية:)

قرار)رقم)1:)ايذي)لنص)على)ماللي:)
تغيير)مقر)ايشركة)من))شارع)امام)ييث))
ايقدس) 68)حي) )محل)رقم) بن7)سعد)
شارع) (1 ايطابق) د) بناء) الى) ايبرن7�سي)

ايشفشاوني))كلم)8.5 
قرار)رقم)2:)ايذي)لنص)على)ماللي:)

تحيين)ايقان7ن)األسا�سي)يلشركة.
وتبعا)يذيك)تم)تعدلل)مقتضيات)

اينظام)األسا�سي)ايتايية:)
بند)رقم)4:)ايذي)لنص)على)ماللي:)

املقر)االجتماعي
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 1( بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)0)830).

(4I

RIM FINANCIAL

 Promovert  بروموفير ايموبيلي
Immobilier

شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)
ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

RIM FINANCIAL
)38)شارع)محمد)الخامس)ايطابق)
5)رقم)14)،)20000،)ايدار)ايبيضاء)

املغرب
 Promovert((بروم7فير)الم7بيلي
Immobilier)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)332)شارع)
ابراهيم)ايروداني)ايطابق)ايثاني)

 CASABLANCA(رقم)12))املعاريف
20000)ايدار)ايبيضاء)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

50(321
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (10
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.

عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)
 Promovert ( الم7بيلي) بروم7فير)

.Immobilier
منعش) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

عقاري.
 332 (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
شارع)ابراهيم)ايروداني)ايطابق)ايثاني)
 CASABLANCA املعاريف) ( (12 رقم)

20000)ايدار)ايبيضاء)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
 1.000 ( (: ف7زي) خليد) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
عن7انه)ا() ف7زي) خليد) ايسيد)
 28810   86 ايرقم) (2 ايصدلق)

املحمدلة))املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عن7انه)ا() ف7زي) خليد) ايسيد)
 28810   86 ايرقم) (2 ايصدلق)

املحمدلة))املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 1( بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)3)830).
(5I

إئتمانيات)ايدري7ش

 Société LIMITLESS RENT
CAR Sarl Au

شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)
ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

إئتمانيات)ايدري7ش
شارع)عالل)بن)عبد)هللا)رقم)48)ص)
ب)682،)92000،)ايعرائش)املغرب
 Société LIMITLESS RENT CAR
Sarl Au)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)حي)

مسنانة)رقم)4286،)ايطابق)األول)
رقم))4 - 90060)طنجة)املغرب
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تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)

محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

11(515

في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)

ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (06

مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:

ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.

عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)

 Société(:(اإلقتضاء)بمختصر)تسميتها

.LIMITLESS RENT CAR Sarl Au

(: بإلجاز) ايشركة) غرض)

 LOCATION DE VÉHICULES

.SANS CHAUFFEURS

حي) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)

األول) ايطابق) (،4286 رقم) مسنانة)

رقم))4 - 90060)طنجة)املغرب.

أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:

 1.000 ( (: محسن) اطيبا) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

عن7انه)ا() محسن) اطيبا) ايسيد)

 92000 ( 142)ايتجزئة)الخضراء) رقم)

ايعرائش)املغرب.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:

عن7انه)ا() وداد) املهلهل) ايسيدة)

حي)ايبرانص)ايقدلمة))90060)طنجة)

املغرب

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

ل7ني7) (15 بتاريخ) ( بطنجة) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)5615.

(6I

ADEV Consulting sarl

ARABIA - BERRY
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

ADEV Consulting sarl
 Route(de(Tanger(km(5(،(93000،

TETOUAN MAROC
ARABIA - BERRY)شركة)ذات)

املسؤويية)املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)تجزئة)

املغرب)الجدلد)رقم)189  - 92000 
ايعرائش)املغرب

تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)
املحدودة)

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)
6255

في) مؤرخ) عرفي) عقد) ( مقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (0(
املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.ARABIA - BERRY
غرض)ايشركة)بإلجاز):)االستغالل)

ايفالحي.
تجزئة) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
 92000  -   189 رقم) الجدلد) املغرب)

ايعرائش)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
ايسيد)اسماعيل)ايبطي7ي):))500 

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
ايسيد)لاسين)اطيبا):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
ايبطي7ي) اسماعيل) ايسيد)
عن7انه)ا()تجزئة)املغرب)الجدلد)رقم)

189  92000)ايعرائش)املغرب.
عن7انه)ا() اطيبا) لاسين) ايسيد)
 1846 رقم) الجدلد) املغرب) تجزئة)

92000)ايعرائش)املغرب.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (
وم7اطن)مسيري)ايشركة:

ايبطي7ي) اسماعيل) ايسيد)
عن7انه)ا()تجزئة)املغرب)الجدلد)رقم)

189  92000)ايعرائش)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
االبتدائية)بايعرائش))بتاريخ)18)ل7ني7)

2021)تحت)رقم)466.
((I

ADEV Consulting sarl

GHILAL CHAMAL
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

ADEV Consulting sarl
 Route(de(Tanger(km(5(،(93000،

TETOUAN MAROC
GHILAL CHAMAL)شركة)ذات)

املسؤويية)املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)تجزئة)

املغرب)الجدلد)رقم)189  - 92000 
ايعرائش)املغرب

تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)
املحدودة)

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)
6253

في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (0(
املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.GHILAL CHAMAL
غرض)ايشركة)بإلجاز):)االستغالل)

ايفالحي.
تجزئة) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
 92000  -   189 رقم) الجدلد) املغرب)

ايعرائش)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
ايسيد)اسماعيل)ايبطي7ي):))500 

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

500)حصة) ( (: اطيبا) ناجح) ايسيد)
بقيمة)100)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (- (
وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

ايبطي7ي) اسماعيل) ايسيد)
عن7انه)ا()تجزئة)املغرب)الجدلد)رقم)

189  92000)ايعرائش)املغرب.
عن7انه)ا() اطيبا) ناجح) ايسيد)
 1846 رقم) الجدلد) املغرب) تجزئة)

92000)ايعرائش)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
ايبطي7ي) اسماعيل) ايسيد)
عن7انه)ا()تجزئة)املغرب)الجدلد)رقم)

189  92000)ايعرائش)املغرب
عن7انه)ا() اطيبا) ناجح) ايسيد)
 1846 رقم) الجدلد) املغرب) جزئة)

92000)ايعرائش)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
االبتدائية)بايعرائش))بتاريخ)18)ل7ني7)

2021)تحت)رقم))46.
(8I

مكتب)الحسابات)مايكي

C1GALA DE MALAGA
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

مكتب)الحسابات)مايكي
291)شارع)ايكرامة)منفل7ري)فاس)،)

30000،)فاس)املغرب
C1GALA DE MALAGA)شركة)ذات)
مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)رقم)5 
عمارة)س)اقامة)لاسر)شارع)محمد)
ايدل7ري)قنيطرة)-)14000)قنيطرة)

املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

61081
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (18
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:



13979 الجريدة الرسميةعدد)1)56 - 26)ذو)ايقعدة)1442 )))ل7يي7)2021) 

ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.C1GALA DE MALAGA
مطعم) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

بثمن)محدد.
 5 رقم) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
محمد) شارع) لاسر) اقامة) س) عمارة)
قنيطرة) (14000 (- قنيطرة) ايدل7ري)

املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
 1.000 ( (: ( يستت) ابراهيم) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
عن7انه)ا() ( يستت) ابراهيم) ايسيد)
2)باب)ايسالم)طريق) 1)عمارة) ايشقة)
فاس) (30000 ( فاس) ايشقف) عين)

املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عن7انه)ا() ( يستت) ابراهيم) ايسيد)
2)باب)ايسالم)طريق) 1)عمارة) ايشقة)
فاس) (30000 فاس) ايشقف) عين)

املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
االبتدائية)بايقنيطرة))بتاريخ))1)ل7ني7)

2021)تحت)رقم)83345.
(9I

zagora consulting sarl

 CAFE RESTAURANT
BOUNOU
شركة)ايتضامن

حل)شركة

zagora consulting sarl
رقم119))شارع)محمد)الخامس)،)

900)4،)زاك7رة)املغرب
 CAFE RESTAURANT BOUNOU
شركة)ايتضامن)في)ط7ر)ايتصفية(
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)دوار)ب7ن7)

محاميد))-)900)4)زاك7رة)املغرب.
حل)شركة

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)
.2251

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
تقرر) (2021 ماي) (24 في) املؤرخ)
 CAFE ايتضامن) شركة) حل)
مبلغ) ( (RESTAURANT BOUNOU
وعن7ان) درهم) (10.000 رأسمايها)
محاميد)) ب7ن7) دوار) اإلجتماعي) مقرها)
(: ل) نتيجة) املغرب) زاك7رة) (4(900  -

ايت7قف)عن)مزاوية)اينشاط.
و)حدد)مقر)ايتصفية)ب)دوار)ب7ن7)

محاميد))-)900)4)زاك7رة)املغرب.)
و)عين:

و) هرم7ش) ( اخلف) ايسيد)ة()
تاك7نيت) ايسالمة) حي) عن7انه)ا()
)ة() كمصفي) املغرب) زاك7رة) (4(900

يلشركة.
وعند)اإلقتضاء)الحدود)املفروضة)
محل) يهم) املخ7ية) ايصالحيات) على)
و) ايعق7د) تبليغ) محل) و) املخابرة)

اي7ثائق)املتعلقة)بايتصفية):)-
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (21 بتاريخ) ( بزاك7رة) االبتدائية)

2021)تحت)رقم))2.
80I

FIDUCIAIRE AL MOUSSANADA

PHARMACIE ANTAR
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

FIDUCIAIRE AL MOUSSANADA
  HAY TARGA 8(0

 -MARRAKECH(،(40000،
MARRAKECH MAROC

PHARMACIE ANTAR)شركة)ذات)
مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)رقم)205 
تجزئة)اينزهة)ألت)أورير)الح7ز)
مراكش)مراكش)40000)مراكش)

املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)
11594(

في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (02
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.PHARMACIE ANTAR
غرض)ايشركة)بإلجاز):)صيديية.

رقم) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
الح7ز) أورير) ألت) اينزهة) تجزئة) (205
مراكش) (40000 مراكش) مراكش)

املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
ايسيد)االء)عنتار):))1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء)

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
 294 عن7انه)ا() عنتار) االء) ايسيد)
  26202 برشيد) تجزئة)وفيق) (1 طابق)

برشيد)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء)

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
 294 عن7انه)ا() عنتار) االء) ايسيد)
  26202 برشيد) تجزئة)وفيق) (1 طابق)

برشيد)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (14 بتاريخ) ( بمراكش) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)124999.
81I

AUDEXPERT

FABRILUB
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

AUDEXPERT
 BD LALLA YACOUT ET RUE EL

 ARAAR IMM 9- 4ème  ETAGE

 APPART 1( RESIDENCE GALIS

 CASABLANCA(،(20200،

Casablanca Maroc

FABRILUB)شركة)ذات)مسؤويية)

محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)26)شارع)
مرس)سلطان)ايشقة)3)ايطابق)االول)

- 20250)ايدار)ايبيضاء)املغرب

تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)

محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

506821

في) مؤرخ) حر) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (28

مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:

ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.

عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)

(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.FABRILUB

غرض)ايشركة)بإلجاز):)تاجر.

عن7ان)املقر)االجتماعي):)26)شارع)
مرس)سلطان)ايشقة)3)ايطابق)االول)

- 20250)ايدار)ايبيضاء)املغرب.

أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:

 1.000 ( (: حرمي) م7نير) ( ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

عن7انه)ا() حرمي) م7نير) ( ايسيد)

 1 طابق) (361 ع) فاتح) الحاج) تجزئة)

االيفة)20260)ايدار)ايبيضاء)املغرب.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:

عن7انه)ا() حرمي) م7نير) ( ايسيد)

 1 طابق) (361 ع) فاتح) الحاج) تجزئة)

االيفة)20260)ايدار)ايبيضاء)املغرب
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باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 14 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)-.

82I

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

ثــرمــال  تيـــك
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

ALEXANDRIS COMPTA - SARL
 BD DE LA LIBERTE IMMEUBLE
 LIBERTE N° 9( - CASABLANCA
 20.000(----،(20،(CASABLANCA

MAROC
ثــرمــال))تيـــك))شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)10))شــارع)
الحــريـــة))ايطــابـــق))ايثـــايـــث))شقـــة)رقـــم)
5   -- 20120))ايبيضــاء))املــغــــرب)))
تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

505.(9(
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (21
املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
ثــرمــال)) (: اإلقتضاء)بمختصر)تسميتها)

تيـــك).
املتـــاجـــرة)) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)
)و) )فـي)اآلالت)ايصنـــاعيـــة) و)اإلصــالح)

ايكهـــربـــائيـــة).
عن7ان)املقر)االجتماعي):)10))شــارع)
الحــريـــة))ايطــابـــق))ايثـــايـــث))شقـــة)رقـــم)

5   -- 20120))ايبيضــاء))املــغــــرب))).
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
الحكيــم) عبد) محمـد) ايسيد)
 100 بقيمة) حصة) (500 ( (: بـ7ستــه)

درهم)يلحصة).

 500 ( (: ( آسيـــل) املهـــدي) ايسيد)
حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-
وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

الحكيــم) عبد) محمـد) ايسيد)
24)زنقـــة)جـــابــر)بن) بـ7ستــه)عن7انه)ا()
ايبيضــاء))) (20020   1 ايطــابــق) حيـــان)

املــغــــرب)).
عن7انه)ا() ( آسيـــل) املهـــدي) ايسيد)
ايتبــاري) زنقـة) غـانــدي) شارع) (51
ايبيضــاء)) (20200 ( املـعـــاريــف) (6 شقـة)

املــغــــرب).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
الحكيــم) عبد) محمـد) ايسيد)
24)زنقـــة)جـــابــر)بن) بـ7ستــه)عن7انه)ا()
ايبيضــاء))) (20020   1 ايطــابــق) حيـــان)

املــغــــرب)
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 0( بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)81.412).

83I

moorish co

SAMBEN IT SERVICES
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

moorish co
 3rue ishsaq ibn hanin etage

 1 apt 1 bd yacoub elmansour
 casablanca(،(20100،(casablanca

maroc
SAMBEN IT SERVICES)شركة)
ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)شارع)عبد)
امل7من)وزنقة)سمية)إقامة)شهرزاد)
3)ايطابق)4)رقم)20)ايبيضاء)ايدار)
ايبيضاء)20200)ايدار)ايبيضاء)

املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

50(265

بمقت�سى)عقد)عرفي)مؤرخ)في)31 
ماي)2021)تم)إعداد)ايقان7ن)
األسا�سي)يشركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.SAMBEN IT SERVICES
ايتدريب) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)
وايتدقيق) وايدراسات) واملش7رة)
وبيع) وشراء) وايهندسة) وايتنظيم)
املعل7مات) تكن7ي7جيا) وتس7يق)
وحل7ل)االتصاالت)يله7اتف)املحم7ية)

يالستيراد)وايتصدلر.
عن7ان)املقر)االجتماعي):)شارع)عبد)
شهرزاد) إقامة) سمية) وزنقة) امل7من)
ايدار) ايبيضاء) (20 رقم) (4 ايطابق) (3
ايبيضاء) ايدار) (20200 ايبيضاء)

املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 10.000 ( ايشركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)مقسم)كايتالي:
ايسيد)محمد)سامي)بن)عمر):)100 

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء)

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
عمر) بن) سامي) محمد) ايسيد)
ا) عمارة) اكسياس) زنقة) عن7انه)ا()
ايدار) بيرجي) حي) (1( شقة) (2 طابق)
ايبيضاء) ايدار) (20000 ايبيضاء)

املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء)

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عمر) بن) سامي) محمد) ايسيد)
ا) عمارة) اكسياس) زنقة) عن7انه)ا()
ايدار) بيرجي) حي) (1( شقة) (2 طابق)
ايبيضاء) ايدار) (20000 ايبيضاء)

املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 1( بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)83036).
84I

OREA

CHATAL MAROC
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تح7يل)املقر)االجتماعي)يلشركة

OREA
RES(M(،(20000،(CASA(MAROC
CHATAL MAROC)شركة)ذات)
مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)املنطقة)

ايصناعية،)تجزئة)رقم)1)حي)ايرحمة))
- 11000)سال)املغرب.

تح7يل))املقر)االجتماعي)يلشركة
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.10041
اي7حيد) ايشريك) قرار) بمقت�سى)
2020)تم))تح7يل)) املؤرخ)في)24)ل7ني7)
من) يلشركة) الحالي) االجتماعي) املقر)
 1 رقم) تجزئة) ايصناعية،) »املنطقة)
املغرب«) سال) (11000 (- ( ايرحمة) حي)
محمد) مطار) تكن7ب7ل) »منطقة) إلى)
182)2)ايدار)ايبيضاء)) (- ( 5)اين7اصر)

املغرب)».
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (14 بتاريخ) ( بسال) االبتدائية)

2021)تحت)رقم)3685.

85I

AM CONSULTING

SNAMOK SARL
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

حل)شركة

AM CONSULTING
 GH 6 IMMEUBLE 3 RIAD
 RAHA(LISSASFA(،(20232،

CASABLANCA MAROC
SNAMOK SARL))شركة)ذات)
املسؤويية)املحدودة)في)ط7ر)

ايتصفية(
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)26،)زنقة)
مرس)ايسلطان،)ايشقة)3،)ايطابق)
األول)-)20490)ايدار)ايبيضاء)

املغرب.
حل)شركة
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رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)
.43993(

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
حل) تقرر) (2021 مارس) (01 في) املؤرخ)
املحدودة) املسؤويية) ذات) شركة)
رأسمايها) مبلغ) ( ( (SNAMOK SARL
مقرها) وعن7ان) درهم) (100.000
اإلجتماعي)26،)زنقة)مرس)ايسلطان،)
 20490 (- األول) ايطابق) (،3 ايشقة)
(: ل) نتيجة) املغرب) ايبيضاء) ايدار)

غياب)أي)نشاط)تجاري
و)حدد)مقر)ايتصفية)ب)26،)زنقة)
ايطابق) (،3 ايشقة) ايسلطان،) مرس)
األول)-)20490)ايدار)ايبيضاء)املغرب.)

و)عين:
ايزهراء))) فاطمة) ايسيد)ة()
 154 مجم7عة) عن7انه)ا() و) ك7كبي)
 20220 أيفة) ك) مجم7عة) (32 ( رقم)
)ة() كمصفي) املغرب) ايدارايبيضاء)

يلشركة.
و) اره7ني) ( ( إحسان) ايسيد)ة()
إقامة) باشك7) تجزئة) ((8 عن7انه)ا()
أميتة)ط)4)ش)1 20420)ايدارايبيضاء)

املغرب)كمصفي))ة()يلشركة.
و) مل7كي) ( ( صفية) ايسيد)ة()
كاييف7رنيا) ج7هرة) إقامة) عن7انه)ا()
عين) (2 ايشقة) س) ط) ف) عمارة)
املغرب) ايدارايبيضاء) (204(0 ايشق)

كمصفي))ة()يلشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند) (
املخ7ية) ايصالحيات) على) املفروضة)
تبليغ) محل) و) املخابرة) محل) يهم)
ايعق7د)و)اي7ثائق)املتعلقة)بايتصفية):
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 1( بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)8)83.1).
86I

STE FACILITY.CASH 

STE AL ITKANE ORIENT
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

STE FACILITY.CASH
 AV MED V QUARTIER SIDI
 MOUSSA N° 13 GUERCIF

 AV MED V QUARTIER SIDI
 MOUSSA(N°(13(GUERCIF،
35100،(GUERCIF(MAROC

STE AL ITKANE ORIENT)شركة)
ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)تجزئة)
مل7ية)ايطابق)األول)رقم)8)2 - 
جرسيف)-)-)35100)جرسيف)

املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

20(1
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 مارس) (18
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
 STE AL(:(اإلقتضاء)بمختصر)تسميتها

.ITKANE ORIENT
األشغال) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)
(- ايغاب7ية) األشغال) (- ( املختلفة)

ايتفاوض.
تجزئة) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
 -  2(8 رقم) األول) ايطابق) مل7ية)
جرسيف) (35100 (- (- جرسيف)

املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 10.000 ( ايشركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)مقسم)كايتالي:
 100 ( (: ( ايغني)بنحمد) ايسيد)عبد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
بنحمد)) ايغني) عبد) ايسيد)
 35100 جرسيف) ملريجة) عن7انه)ا()

جرسيف)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
بنحمد)) ايغني) عبد) ايسيد)

 35100 جرسيف) ملريجة) عن7انه)ا()

جرسيف)املغرب

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

20)ماي) )بتاريخ) االبتدائية)بجرسيف)

2021)تحت)رقم)1086.

8(I

STE FACILITY.CASH 

 STE EL KSIRI-FILALI

TRAVAUX
إعالن)متعدد)ايقرارات

.1(13 

بمقت�سى)الجمع)ايعام)االستثنائي)

املؤرخ)في)10)دجنبر)2020

تم)اتخاذ)ايقرارات)ايتايية:)

قرار)رقم)1:)ايذي)لنص)على)ماللي:)

رأسمال) من) حصص) تف7يت) (-

ايفتاح) عبد) (: ايسيد) يفائدة) ايشركة)

لحرش

قرار)رقم)2:)ايذي)لنص)على)ماللي:)

-)تعيين)مسير)جدلد)يلشركة)ايسيد):)

عبد)ايفتاح)لحرش

قرار)رقم)3:)ايذي)لنص)على)ماللي:)

و) ( ايبستنة) ( (: نشاط) ( حذف) قرار) (-

إضافة)نشاط):)أشغال)ايري)وايسقي)

بايتنقيط

وتبعا)يذيك)تم)تعدلل)مقتضيات)

اينظام)األسا�سي)ايتايية:)

بند)رقم)1:)ايذي)لنص)على)ماللي):

رأسمال) من) حصص) تف7يت) (-

ايفتاح) عبد) (: ايسيد) يفائدة) ايشركة)

لحرش.

بند)رقم)2:)ايذي)لنص)على)ماللي:)

يلشركة) جدلد) مسير) تعيين) (-

ايسيد):)عبد)ايفتاح)لحرش

بند)رقم)3):)ايذي)لنص)على)ماللي:)

-)قرار)حذف))نشاط):))ايبستنة))و)

وايسقي) ايري) أشغال) نشاط:) إضافة)

بايتنقيط

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

االبتدائية)بجرسيف))بتاريخ))0)لنالر)

2021)تحت)رقم))96.

88I

مركز)الجبالات)و)املحاسبة

POLYNATTE
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

مركز)الجبالات)و)املحاسبة
رقم)31)ايطابق)ايرابع)عمارة)امنار)،)

86350،)انزكان)املغرب

POLYNATTE)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)مراب)

تجاري)رقم)4)ايكائن)بدوار)الت)

ك7مغار)جماعة)انشادن)اشت7كة)الت)

باها)-)422)8))اشت7كة)الت)باها)

املغرب

تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

23653

في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (16

املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:

ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.

عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)

(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.POLYNATTE

غرض)ايشركة)بإلجاز):)

-)تصنيع)الحصائر)ايبالستيكية..

مراب) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)

الت) بدوار) ايكائن) (4 رقم) تجاري)

ك7مغار)جماعة)انشادن)اشت7كة)الت)

باها) الت) اشت7كة) ( (8(422 (- باها)

املغرب.

أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:

 800 ( (: ن7رايدلن) امالس) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

ايسيد)تمسال)ل7نس):))200)حصة)

بقيمة)100)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
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ايسيد)امالس)ن7رايدلن)عن7انه)ا()
اب7بكر) زنقة) الخامس) محمد) شارع)
باها)) الت) اشت7كة) بي7كرى) ايصدلق)

422)8)بي7كرى)املغرب.
عن7انه)ا() ل7نس) تمسال) ايسيد)
حي) الحمص) درب) (234 رقم) (4 بل7ك)
لحرش)الت)مل7ل))80000)الت)مل7ل))

املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء)

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
ايسيد)امالس)ن7رايدلن)عن7انه)ا()
اب7بكر) زنقة) الخامس) محمد) شارع)
باها)) الت) اشت7كة) بي7كرى) ايصدلق)

422)8)بي7كرى)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (1( بتاريخ) ( بانزكان) االبتدائية)

2021)تحت)رقم)1388.
89I

STE FACILITY.CASH 

STE ZAYTOUN CAR
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تح7يل)املقر)االجتماعي)يلشركة

STE FACILITY.CASH
 AV MED V QUARTIER SIDI
 MOUSSA N° 13 GUERCIF
 AV MED V QUARTIER SIDI
 MOUSSA(N°(13(GUERCIF،
35100،(GUERCIF(MAROC

STE ZAYTOUN CAR))شركة)ذات)
مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)شارع)عبد)
امل7من)بن)علي)بامللك)املسمى)»فريد)
 Av Med v Melk((2-11«))جرسيف

 hachimi 1 1er etage Bureau
N 01 guercif 35100)جرسيف)

املغرب.
تح7يل))املقر)االجتماعي)يلشركة
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.1333
بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
2021)تم))تح7يل)) 14)أبريل) املؤرخ)في)
من) يلشركة) الحالي) االجتماعي) املقر)
بامللك) علي) بن) امل7من) عبد) »شارع)

 Av ( )جرسيف) (»2-11 املسمى)»فريد)

 Med v Melk hachimi 1 1er etage

 Bureau N 01 guercif 35100

محمد) »شارع) إلى) املغرب«) جرسيف)

ايطابق) (1 هشيمي) ملك) الخامس)

 Av 05)جرسيف) رقم) ايشقة) ايثايث)

 Med v Melk hachimi 1 1er etage

 Bureau N 01 guercif 35100

جرسيف))املغرب«.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

20)ماي) )بتاريخ) االبتدائية)بجرسيف)

2021)تحت)رقم)9)10.

90I

FIDUCIAIRE AL MOUSSANADA

  MARRAKECH  MENARA

BUILDING

شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تعيين)مسير)جدلد)يلشركة

FIDUCIAIRE AL MOUSSANADA

  HAY TARGA 8(0

 -MARRAKECH(،(40000،

MARRAKECH MAROC

  MARRAKECH  MENARA

BUILDING))شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)رقم)0)8 

حي)تاركة)مراكش)-)40000)مراكش)

املغرب.

تعيين)مسير)جدلد)يلشركة

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.68529

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)

تعيين) تم) (2021 ماي) (28 في) املؤرخ)

ملين))) ايسيد)ة() يلشركة) جدلد) مسير)

عبدايصادق)كمسير)وحيد

تبعا)يقب7ل)استقاية)املسير.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

ل7ني7) (0( بتاريخ) ( بمراكش) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)82)124.

91I

CABINET BEN-YAHIA

TANGER HEALTH CENTER
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تغيير)نشاط)ايشركة

CABINET BEN-YAHIA
120،)شارع)محمد)الخامس)ـ)إقامة)
ايسالم)ايلطابق)ايثايث)رقم)24)ـ)
طنجة)،)90000،)طنجة)املغرب
 TANGER HEALTH CENTER
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة
وعن7ان)مقرها)االجتماعي)شارع)

عمر)بن)الخطاب)مبنى)69)بل7ك)ب)
طابق)2)شقة)رقم)4 - 90000)طنجة))

املغرب.
تغيير)نشاط)ايشركة

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)
.111033

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
تغيير) تم) (2021 ماي) (28 في) املؤرخ)
»استغالل) من) ايشركة) نشاط)
»ايترويج) إلى) يلجراحة«) طبية) عيادة)

ايعقاري«.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (1( بتاريخ) ( بطنجة) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)5668.
92I

SOFIDACE

SKMPI
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

SOFIDACE
 SCTEUR 9 IMM. 16 RESIDENCE

 AMAL(HAY(RIAD(،(10100،
RABAT MAROC

SKMPI)شركة)ذات)املسؤويية)
املحدودة

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)4)،)زنقة)
واد)زيز)،)ايطابق)ايثايث)،)شقة)رقم)) 
،)أكدال))-)10090)ايرباط))املغرب
تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

15288(
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (24

املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:

ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.

عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)

(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.SKMPI

غرض)ايشركة)بإلجاز):))-)االنعاش)

ايتجزئة) بأي)عملية) وايقيام) ايعقاري)

أو)ايتهيئة)؛),

املعدة) املباني) جميع) تشييد) (-

لجميع)االستخدامات.

-))بيع)األرا�سي)أو)جميع)املمتلكات)

غير)املنق7ية.

-)االشغال)املختلفة,
عن7ان)املقر)االجتماعي):)4)،)زنقة)

ايثايث)،)شقة)رقم) ايطابق) (، واد)زيز)

))،)أكدال))-)10090)ايرباط))املغرب.

أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:

 500 ( (: ايعل7ي) محمد) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

 500 ( (: ايسعداني) خايد) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).)

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

عن7انه)ا() ايعل7ي) محمد) ايسيد)
سب7) واد) زنقة) (03 عمارة) (21 شقة)

أكدال))10090)ايرباط)املغرب.

ايسيد)خايد)ايسعداني)عن7انه)ا()
تمارة) (12010 ( غيثة) تجزئة) (31 رقم)

املغرب.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:

عن7انه)ا() ايعل7ي) محمد) ايسيد)
سب7) واد) زنقة) (03 عمارة) (21 شقة)

أكدال))10090)ايرباط)املغرب

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

ل7ني7) (1( بتاريخ) ( بايرباط) ايتجارية)

2021)تحت)رقم))11556.

93I
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KHOUYI BADIA

SPECIAL FARM SARL-AU
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

simplcomptamid
 MIDELT(،(50000،(MIDELT

املغرب
SPECIAL FARM SARL-AU)شركة)

ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)
ايشريك)اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)رقم)212 
تجزئة)ب7زيان)-)54350))ميديت)

املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

2819
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (01
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.SPECIAL FARM SARL-AU
ت7زيع) (- (: بإلجاز) ايشركة) غرض)
املطاعم،) و) يلمقهى) ايغذائية) امل7اد)

االستيراد)و)ايتصدلر..
عن7ان)املقر)االجتماعي):)رقم)212 
ميديت) ( (54350 (- ب7زيان) تجزئة)

املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
 1.000 ( (: مريم) رشيدي) ايسيدة)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
عن7انه)ا() مريم) رشيدي) ايسيدة)
 25000 ( ف) ش) م) الجدلد) حي) (299

خريبكة)املغرب.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (
وم7اطن)مسيري)ايشركة:

عن7انه)ا() مريم) رشيدي) ايسيدة)
  25000 ( ف) ش) م) الجدلد) حي) (299

خريبكة)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (16 بتاريخ) بميديت) االبتدائية)

2021)تحت)رقم)182.
94I

MOHAMED BENNIS

إنيالب.ما
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

MOHAMED BENNIS
 AV. CHORAFAE - N° 1( -

 TETOUAN(،(93040،(TETOUAN
MAROC

إنيالب.ما)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)شارع)
بجالة)-)زنقة)ايعنبر)-)رقم)8) - 

93000)تط7ان)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

29559
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 أبريل) (0(
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
اإلقتضاء)بمختصر)تسميتها):)إنيالب.

ما.
استغالل) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

مختبر)يلتص7ير)و)اإلشهار.
شارع) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
 -  (8 رقم) (- ايعنبر) زنقة) (- بجالة)

93000)تط7ان)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)
درهم،)مقسم)كايتالي:

ايسيد)ايب7سماكي)عمر)):))1.000 
حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-
وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

ايسيد)ايب7سماكي)عمر))عن7انه)ا()
 3 شقة) (- (219 رقم) (- املنامة) شارغ)

93000)تط7ان)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
ايسيد)ايب7سماكي)عمر))عن7انه)ا()
شقة)) (- (219 رقم) (- املنامة) شارغ)

93000)تط7ان)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (02 بتاريخ) ( بتط7ان) االبتدائية)

2021)تحت)رقم)1022.

95I

L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

P AUTO SEMRI
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

 L›ORIENTATION DE
COMPTABILITE

 N°.5 RUE ABOU TAIB
 ELMOUTANABI LOTS WALILI
 AV DES F.A.R BUREAU N°.12
FES(،(30000،(FES(MAROC
P AUTO SEMRI)شركة)ذات)

املسؤويية)املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)رقم))10 
حي)ايبسمة،)املسيرة)متجر)رقم)4،)
ن7ر)4)فاس)-)30000)فاس)اململكة)

املغربية
تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

6841(
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (0(
املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.

عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
 P (: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.AUTO SEMRI
غرض)ايشركة)بإلجاز):)بيع)و)شراء)

أجزاء)ايسيارات.
عن7ان)املقر)االجتماعي):)رقم))10 
(،4 رقم) متجر) املسيرة) ايبسمة،) حي)
اململكة) فاس) (30000 (- فاس) (4 ن7ر)

املغربية.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 10.000 ( ايشركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)مقسم)كايتالي:
ايسيد)محمد)ايغازي):))10)حصة)

بقيمة)100)درهم)يلحصة).
حصة) (90 ( (: ييلى) دنانير) ايسيدة)

بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
عن7انه)ا() ايغازي) محمد) ايسيد)
ح) م) الجراح) ابن) عبيدة) ابي) شارع) ((
غاس)30000)فاس)اململكة)املغربية.

عن7انه)ا() ييلى) دنانير) ايسيدة)
 451 رقم) الجن7بي) ايعسكري) ايحي)
مكناس) (50020 مكناس) ايبساتين)

اململكة)املغربية.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء)

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عن7انه)ا() ييلى) دنانير) ايسيدة)
 451 رقم) الجن7بي) ايعسكري) ايحي)
مكناس) (50020 مكناس) ايبساتين)

اململكة)املغربية
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (1( بتاريخ) ( بفاس) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)2941.
96I

STE AGEFICO SARL

O.L. TRANSBRISE
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة
تح7يل)املقر)االجتماعي)يلشركة

STE AGEFICO SARL
12)شارع)عمر)الخيام)ايطابق)ايثاني)
رقم)4)،)90000،)طنجة)املغرب
O.L. TRANSBRISE)شركة)ذات)

املسؤويية)املحدودة
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وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)شارع)
ايعرعار)تجزئة)نرجس)رقم)4) - 

90000)طنجة)املغرب.
تح7يل))املقر)االجتماعي)يلشركة
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.(5239
بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
املؤرخ)في)09)فبرالر)2021)تم))تح7يل))
من) يلشركة) الحالي) االجتماعي) املقر)
»شارع)ايعرعار)تجزئة)نرجس)رقم)4) 
»شارع) إلى) املغرب«) طنجة) (90000  -
عمارة) ايسع7دلة) ايعربية) اململكة)
 13 ايثاني)رقم) اشراق)مكتب)ايطابق)

- 90000)طنجة))املغرب«.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ماي) (31 بتاريخ) ( بطنجة) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)6)2428.
9(I

دل7ان)املحاسبة

MARJANE QUICK SERVICES
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

دل7ان)املحاسبة
ايسالم)5،)شقة)رقم))،)ايطابق)2،)
مرجان)1)صندوق)ايبرلد)16092 
قرطبة،)0)500،)مكناس)املغرب
 MARJANE QUICK SERVICES
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)ايطابق)

ايسفلي)اإلقامة)رقم)5)تجزئة)مرجان)
1)ايشطر)ايثايث)باب)كبيش)مكناس)
اإلسماعلية)-)0)500)مكناس)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

53549
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (2(
املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.MARJANE QUICK SERVICES

تاجر) (- (: بإلجاز) ايشركة) غرض)
إكسس7ارات)أو)قطع)غيار)يلسيارات)

-)تجارة
)-)استيراد)وتصدلر.

ايطابق) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
ايسفلي)اإلقامة)رقم)5)تجزئة)مرجان)
1)ايشطر)ايثايث)باب)كبيش)مكناس)
اإلسماعلية)-)0)500)مكناس)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
 (50 ( (: سعيد) محل7ي) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
 250 ( (: بشرة) جبابري) ايسيدة)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
عن7انه)ا() سعيد) محل7ي) ايسيد)
رقم)256)ايطابق)ايثاني)تجزئة)أطلس)
مرجان)01  0)500)مكناس)املغرب.

عن7انه)ا() بشرة) جبابري) ايسيدة)
  01 مرجان) أطلس) تجزئة) ( (256 رقم)

0)500)مكناس)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عن7انه)ا() سعيد) محل7ي) ايسيد)
رقم)256)ايطابق)ايثاني)تجزئة)أطلس)
مرجان)01  0)500)مكناس)املغرب

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (15 بتاريخ) ( بمكناس) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)2943.
98I

FOUZMEDIA

FELLAK-NASSIM
إعالن)متعدد)ايقرارات

FOUZMEDIA
 KENITRA(،(14000،(kenitra

maroc
FELLAK-NASSIM)»شركة)ذات)

املسؤويية)املحدودة«
وعن7ان)مقرها)االجتماعي:)ايرقم)

1)6)محل)رقم)4)تجزئة)سعيد)حجي)
-)-)سال)املغرب.

»إعالن)متعدد)ايقرارات«

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري:)
.26106

بمقت�سى)الجمع)ايعام)االستثنائي)
املؤرخ)في)12)لنالر)2021

تم)اتخاذ)ايقرارات)ايتايية:)
قرار)رقم)1:)ايذي)لنص)على)ماللي:)
في) اململ7كة) الحصص) جميع) تح7يل)
عائشة) املرح7مة) طرف) من) ايشركة)
كايتالي:) اي7رثة) على) وتقسيمها) فالق)
حصة،) (4644 زنيك) رشيد) ابنها)
ابنتها) 4644)حصة،) نبيل)زنيك) وإبنها)
2322)حصة،) اآلنسة)ادريسية)زنيك)
 2322 زنيك) مينة) ايسيدة) وإبنتها)
زنيك) فاطمة) ايسيدة) وإبنتها) حصة)
2322)حصة)وإبنتها)حياة)زنيك)2322 
حصة)وإبنتها)ايسيدة)ايسعدلة)زنيك)
محمد) ايسيد) وإبنها) حصة) (2322

زنيك)4644)حصة
قرار)رقم)2:)ايذي)لنص)على)ماللي:)
مسيرة) زنيك) فاطمة) ايسيدة) تعيين)
جدلدة)يلشركة)رفقة)ايسيدة)حليمة)
وتخ7ل) فالق) فاطنة) وايسيدة) فالق)
اإلمضاء) مع) ايصالحيات) جميع) يهم)
االدارية) باإلجراءات) لتعلق) ما) كل) في)
جميع) و)حض7ر) (، بايشركة) الخاصة)
ايشركاء)في)أي)عملية)تق7م)بها)ايشركة)

تحيين)ايقان7ن)األسا�سي)يلشركة.
وتبعا)يذيك)تم)تعدلل)مقتضيات)

اينظام)األسا�سي)ايتايية:)
بند)رقم)1:)ايذي)لنص)على)ماللي:)
في) اململ7كة) الحصص) جميع) تح7يل)
عائشة) املرح7مة) طرف) من) ايشركة)
كايتالي:) اي7رثة) على) وتقسيمها) فالق)
حصة،) (4644 زنيك) رشيد) ابنها)
ابنتها) 4644)حصة،) نبيل)زنيك) وإبنها)
2322)حصة،) اآلنسة)ادريسية)زنيك)
 2322 زنيك) مينة) ايسيدة) وإبنتها)
زنيك) فاطمة) ايسيدة) وإبنتها) حصة)
2322)حصة)وإبنتها)حياة)زنيك)2322 
حصة)وإبنتها)ايسيدة)ايسعدلة)زنيك)
محمد) ايسيد) وإبنها) حصة) (2322

زنيك)4644)حصة
بند)رقم)2:)ايذي)لنص)على)ماللي:)
مسيرة) زنيك) فاطمة) ايسيدة) تعيين)
جدلدة)يلشركة)رفقة)ايسيدة)حليمة)
وتخ7ل) فالق) فاطنة) وايسيدة) فالق)

اإلمضاء) مع) ايصالحيات) جميع) يهم)
االدارية) باإلجراءات) لتعلق) ما) كل) في)
جميع) و)حض7ر) (، بايشركة) الخاصة)
ايشركاء)في)أي)عملية)تق7م)بها)ايشركة)

تحيين)ايقان7ن)األسا�سي)يلشركة.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
االبتدائية)بسال))بتاريخ))2)ماي)2021 

تحت)رقم))2)36.

99I

FOUZMEDIA

BTI.BADAOUI
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA(،(14000،(kenitra

maroc
BTI.BADAOUI)شركة)ذات)

مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)
اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)ايرقم)
2164)سكت7ر)10)قصبة)مهدلة)-)

14000)ايقنيطرة)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

58943
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 فبرالر) (08
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
BTI. (: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.BADAOUI
غرض)ايشركة)بإلجاز):)بيع)األثات)

بايتقسيط
مقاول)في)تزيين)اي7اجهات.

ايرقم) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
(- مهدلة) قصبة) (10 سكت7ر) (2164

14000)ايقنيطرة)املغرب.
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أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

عن7انه)ا() ل7نس) مرزاق) ايسيد)

ايقنيطرة)---)ايقنيطرة)املغرب.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:

عن7انه)ا() ل7نس) مرزاق) ايسيد)

ايقنيطرة)---)ايقنيطرة)املغرب

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

 11 بتاريخ) ( بايقنيطرة) االبتدائية)

فبرالر)2021)تحت)رقم)-.

100I

QUALICIA CONSULTING

LAMSAT YAD SARL AU
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

QUALICIA CONSULTING

 RÉSIDENCE AMINE DEUXIÈME.

 ÉTAGE BUREAU N°14 ,RUE

 TARFAYA MOULAY ALI CHRIF

 VN(MEKNES(،(50000،(MEKNES

MAROC

LAMSAT YAD SARL AU))شركة)

ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)ويسالن)8 
رقم)9)عبارة)عن)متجر)كائن)بايطابق)

االر�سي)بشارع)الحسن)ايثاني)

مكناس)-)50000)مكناس)املغرب

تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)

محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

53553

في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (20

مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:

ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

. LAMSAT YAD SARL AU
صناعة) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

املالبس
صناعة)االنسجة.

عن7ان)املقر)االجتماعي):)ويسالن)8 
رقم)9)عبارة)عن)متجر)كائن)بايطابق)
االر�سي)بشارع)الحسن)ايثاني)مكناس)

- 50000)مكناس)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
 1.000 ( (: ييلى) ايركراكي) ايسيدة)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
عن7انه)ا() ييلى) ايركراكي) ايسيدة)
 2 شقة) ايغفران) 1اقامة) عمارة)
 50000 امللكي)مكناس) الجيش) شارع)

مكناس)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء)

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عن7انه)ا() ييلى) ايركراكي) ايسيدة)
 2 شقة) ايغفران) 1اقامة) عمارة)
 50000 امللكي)مكناس) الجيش) شارع)

مكناس)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (15 بتاريخ) ( بمكناس) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)2945.
101I

OREA

CHATAL
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تعيين)مسير)جدلد)يلشركة

OREA
RES(M(،(20000،(CASA(MAROC
CHATAL))شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)املنطقة)

ايصناعية)تجزئة)رقم)1)حي)ايرحمة)
سال)-)11000)سال))املغرب.
تعيين)مسير)جدلد)يلشركة

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)
.10041

اي7حيد) ايشريك) قرار) بمقت�سى)
تعيين) تم) (2020 أبريل) (15 في) املؤرخ)
ايسيد)ة() يلشركة) جدلد) مسير)
CAMPOS OLIVIER)كمسير)وحيد

تبعا)يقب7ل)استقاية)املسير.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (10 بتاريخ) ( بسال) االبتدائية)

2021)تحت)رقم)36836.
102I

FIDUCIAIRE GHM CONSULT SARL AU

طاموف إيمو
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

 FIDUCIAIRE GHM CONSULT
SARL AU

 TARIK EL KHEIR RUE ( N°65
 SIDI BERNOUSSI CASABLANCA

 ،(10600،(CASABLANCA
MAROC

طام7ف)إلم7))شركة)ذات)املسؤويية)
املحدودة

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)مجم7عة)
ايتقدم)ج)ه))1طابق)2)سيدي)

ايبرن7�سي))-)20600)ايدار)ايبيضاء)
املغرب

تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)
املحدودة)

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)
49933(

في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 مارس) (15
املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
اإلقتضاء)بمختصر)تسميتها):)طام7ف)

إلم7).
منعش) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

عقارات.

عن7ان)املقر)االجتماعي):)مجم7عة)
سيدي) (2 )1طابق) ه) ج) ايتقدم)
ايبيضاء) ايدار) (20600 (- ( ايبرن7�سي)

املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
 500 ( (: م7فقي) عائشة) ايسيدة)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
 500 ( (: ( ايسيد)املصطفى)ايط7يل)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
ايط7يل)) املصطفى) ايسيد)
رقم) (38 زنقة) ايقدس) حي) عن7انه)ا()
ايدار) (20600 ( ايبرن7�سي) سيدي) (20

ايبيضاء)املغرب.
عائشة)م7فقي)عن7انه)ا() ايسيدة)
 4 إ) شطر) (13 تجزئة) االزهر) حي)
ايبيضاء) ايدار) (20600 ( ايبرن7�سي)

املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء)

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
ايط7يل)) املصطفى) ايسيد)
رقم) (38 زنقة) ايقدس) حي) عن7انه)ا()
ايدار) (20600 ( ايبرن7�سي) سيدي) (20

ايبيضاء)املغرب
عائشة)م7فقي)عن7انه)ا() ايسيدة)
 4 إ) شطر) (13 تجزئة) االزهر) حي)
ايبيضاء) ايدار) (20600 ( ايبرن7�سي)

املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 16 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

أبريل)2021)تحت)رقم)63)4)).
103I

ائتمانية)بيان)حنان

REDA AMJAD CARS
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

ائتمانية)بيان)حنان
عرصة)ملعاش)طريق)املست7دع)

ايبلدي)رقم))14)مراكش)،)40000،)
مراكش)مراكش
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REDA AMJAD CARS)شركة)ذات)
مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)تجزئة)
معطى)هللا)رقم)246)معطى)هللا)

اسكج7ر)مراكش)مراكش)40000 
مراكش)املغرب

تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

116003
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (12
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
 REDA(:(اإلقتضاء)بمختصر)تسميتها

.AMJAD CARS
تاجير) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

ايسيارات.
تجزئة) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
هللا) معطى) رقم)246) هللا) معطى)
 40000 مراكش) مراكش) اسكج7ر)

مراكش)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
 100 ( (: منص7ري) ايهام) ايسيدة)
حصة)بقيمة)1.000)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-
وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

ايسيدة)ايهام)منص7ري)عن7انه)ا()
 ( ( عمارة) ايغالي) اقامة) (2 املسيرة)
مراكش) (40000 مراكش) ايشقة13)

املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
ايسيدة)ايهام)منص7ري)عن7انه)ا()
 ( ( عمارة) ايغالي) اقامة) (2 املسيرة)
مراكش) (40000 مراكش) ايشقة13)

املغرب

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (16 بتاريخ) ( بمراكش) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)125049.
104I

RAIS ET ASSOCIES ADVISORS

M.G.S RENT CAR
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

RAIS ET ASSOCIES ADVISORS
 RUE MACHRAA BEL KSSIRI

 ATLAS(FES(،(30000،(FES
MAROC

M.G.S RENT CAR)شركة)ذات)
املسؤويية)املحدودة

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)رقم)6 
تجزئة)مبروكة)حي)بدر)-)30000 

فاس)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

68419
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (06
املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
 M.G.S(:(اإلقتضاء)بمختصر)تسميتها

.RENT CAR
تأجير) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

ايسيارات)بدون)سائق.
 6 رقم) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
تجزئة)مبروكة)حي)بدر)-)30000)فاس)

املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 150.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
 825 ( (: ( محسن) غميضة) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
 6(5 ( (: ( ن7رة) املدريك) ( ايسيدة)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

ايسيد)غميضة)محسن))عن7انه)ا()
رقم)6)تجزئة)مبروكة)حي)بدر)30000 

فاس)املغرب.

عن7انه)ا() ( ن7رة) املدريك) ( ايسيدة)
رقم)6)تجزئة)مبروكة)حي)بدر)30000 

فاس)املغرب.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:

ايسيد)غميضة)محسن))عن7انه)ا()
رقم)6)تجزئة)مبروكة)حي)بدر)30000 

فاس)املغرب

ايسيد)خليفي)تغزوتي)عبد)ايسالم)

عن7انه)ا()فاس)30000)فاس)املغرب

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

ل7ني7) (1( بتاريخ) ( بفاس) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)2944.

105I

CONSEIL AUDIT ET SYNTHESE SARL

YALA BEAUTY
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

 CONSEIL AUDIT ET SYNTHESE

SARL

 RES SOFIA PALMERAIE IMM

 F N106, AV ABDELKRIM

 KHETTABI RES SOFIA

 PALMERAIE(IMM(F(N106،

40000،(MARRAKECH(MAROC

YALA BEAUTY)شركة)ذات)

املسؤويية)املحدودة

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)إقامة)رقم)

99)ايشقة)2)دار)ايسعادة))مراكش)-)

40000)مراكش)املغرب

تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

116033

في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (09

املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:

ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.

عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
 YALA (: اإلقتضاء)بمختصر)تسميتها)

.BEAUTY
صاي7ن) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

يلحالقة)و)ايتجميل)وم7اد)سبا.
عن7ان)املقر)االجتماعي):)إقامة)رقم)
99)ايشقة)2)دار)ايسعادة))مراكش)-)

40000)مراكش)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 50.000 ( ايشركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)مقسم)كايتالي:
((: فرانك7) إميل) ( سطيفان) ايسيد)
250)حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة)
 250 ( (: الح7راك) ييلى) ايسيدة)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
فرانك7) إميل) ( سطيفان) ايسيد)
طريق) تاسلطانت) (10 كم) عن7انه)ا()
أريكا)مراكش)40000)مراكش)املغرب.
عن7انه)ا() الح7راك) ييلى) ايسيدة)
حي)ايصن7بر)عمارة)3)ايشقة)4)ايطابق)

2 40000)مراكش)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عن7انه)ا() الح7راك) ييلى) ايسيدة)
حي)ايصن7بر)عمارة)3)ايشقة)4)ايطابق)

2 40000)مراكش)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (16 بتاريخ) ( بمراكش) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)301).
106I

Société marocaine de révision des comptes

DIGINEG
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

 Société marocaine de révision
des comptes

 Boulevard de la Corniche , 63
 résidence le Yacht, immeuble

 B(5éme(étage(bureau(N°(139(،
20000،(CASABLANCA(MAROC
DIGINEG)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة
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وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)ايدار)
ايبيضاء)،)شارع)ب7رك7ن)،)شارع)

جعفر)بن)حبيب)،)اقامة)املشرق)2 
،)ايطابق)1)،)رقم)3 - 20000)ايدار)

ايبيضاء)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

50(323
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (25
املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.DIGINEG
تجارة) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)
املنس7جات)واملالبس)أو)إكسس7ارات)

املالبس..
ايدار) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
شارع) (، ب7رك7ن) شارع) (، ايبيضاء)
 2 املشرق) اقامة) (، حبيب) بن) جعفر)
ايدار) (20000  -  3 رقم) (، (1 ايطابق) (،

ايبيضاء)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
ايسيد)اسامة)سعيد):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم)يلحصة).
ايسيد)اي7افي)هشام):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
عن7انه)ا() سعيد) اسامة) ايسيد)
اقامة)الدن)طماريس)عمارة)8)1)رقم)
ا)3)دار)ب7عزة)اين7اصر)20000)ايدار)

ايبيضاء)املغرب.
ايسيد)اي7افي)هشام)عن7انه)ا()رقم)
ايشقة) (04 ايطابق) ب7عرفة) زنقة) (16
ايبيضاء) ايدار) (20000 ( 12)س7كينة)

املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:

ايسيد)اي7افي)هشام)عن7انه)ا()رقم)
ايشقة) (04 ايطابق) ب7عرفة) زنقة) (16
ايبيضاء) ايدار) (20000 ( 12)س7كينة)

املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 1( بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)2)830).
10(I

FLASH ECONOMIE

SABELY
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تعيين)مسير)جدلد)يلشركة

MONTEREY CONSULTING
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة
رأسمايها)100.000)درهم

مقرها)االجتماعي:)5)1)شارع)
ايشهداء)الجدلدة

ايعادي) ايعام) الجمع) بمقت�سى)
و) (2021 ماي) (18 بتاريخ) املؤرخ)
 2021 ماي) (26 بتاريخ) املسجل)
شركة) (SABELY يلشركة) بالجدلدة)
ذات)مسؤويية)محدودة)قرر)ما)للي):

تعيين) و) األسا�سي) اينظام) تعدلل)
كميسر) ايصباغ) املصطفى) ايسيد)

وحيد)يلشركة.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) ثم)
االبتدائية)بالجدلدة)بتاريخ)02)ل7ني7)
2021)تحت)رقم)26536)رقم)ايتقييد)

في)ايسجل)ايتجاري:)1191
108I

FLASH ECONOMIE

SABELY
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

حل)شركة

MONTEREY CONSULTING
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة
رأسمايها)100.000)درهم

مقرها)االجتماعي:)5)1)شارع)
ايشهداء)الجدلدة

بمقت�سى)الجمع)ايعام)االستثنائي)
و) (2021 ماي) (22 بتاريخ) املؤرخ)
 2021 ماي) (26 بتاريخ) املسجل)
شركة) (SABELY يلشركة) بالجدلدة)
ذات)مسؤويية)محدودة)قرر)ما)للي):

-حل)ايشركة،
ايصباغ) املصطفى) ايسيد) -تعيين)

كمصفي)يلشركة)
-)تحدلد)مقر)ايتصفية)في)الجدلدة)
تجزئة) نعيمة) ميخائيل) زنقة) (50

ايقدس)
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) ثم)
االبتدائية))بالجدلدة)بتاريخ)02)ل7ني7)
2021)تحت)رقم))2653)رقم)ايتقييد)

في)ايسجل)ايتجاري:)1191
109I

STE BUR TRAITEMENT COMPTABLE SARL

)STE WADAGLA SARL )AU
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

 STE BUR TRAITEMENT
COMPTABLE SARL

 HAY AIT AZZA TARGUISTA AL
 HOCIEMA،(92500،(TARGUIST

MAROC
 (STE WADAGLA SARL (AU

شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)
ايشريك)اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)اسسن7)
واد)اكال)جماعة))صدلنة)قيادة)
املالييين))تط7ان)93000)تط7ان)

املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

296(5
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (26
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
 STE (: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.(WADAGLA SARL (AU
تق7م) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)
وتصنيع) ( ايدواجن) بتربية) ايشركة)

املاشية) تربية) وكذيك) ايبيض) وت7زيع)
وكل)الحرف)املرتبطة)بها..

اسسن7) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
قيادة) صدلنة) ( جماعة) اكال) واد)
تط7ان) (93000 تط7ان) ( املالييين)

املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
 1.000 ( (: ركيك) ( عرفة) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
ايسيد)عرفة))ركيك):)1000)بقيمة)

100)درهم.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
عن7انه)ا() ركيك) ( عرفة) ايسيد)
رقم) ايسمارة) ( شارع) االستقالل) حي)
-130املضيق)91000)املضيق)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عن7انه)ا() ركيك) ( عرفة) ايسيد)
رقم) ايسمارة) ( شارع) االستقالل) حي)
-130املضيق)91000)املضيق)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (15 بتاريخ) ( بتط7ان) االبتدائية)

2021)تحت)رقم)4/21)3.
110I

IZDIHAR CONSEIL

لولوديزين
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

IZDIHAR CONSEIL
  RÉSIDENCE IBN SINA, N°18-
 izdihar,(Marrakech(،(40100،

Marrakech Maroc
ي7ي7دلزين)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)ريحانة3 
ايرقم)236)ايطابق4)دوار)ايكدلة))-)

40000)مراكش))املغرب
تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

116019
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بمقت�سى)عقد)عرفي)مؤرخ)في)18 

ماي)2021)تم)إعداد)ايقان7ن)

األسا�سي)يشركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:

ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.

عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)

(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

ي7ي7دلزين.

ايتجارة) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

ايدلك7ر) وإكسس7ارات) سلع) في)

وايتصميم)واألثاث)وايتجهيزات.

:)ريحانة3  املقر)االجتماعي) عن7ان)

(- ( ايكدلة) دوار) ايطابق4) (236 ايرقم)

40000)مراكش))املغرب.

أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:

 600 ( (: ايعسري) يبنى) ايسيدة)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

400)حصة) ( (: تييغي) ب7ات7) ايسيد)

بقيمة)100)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

عن7انه)ا() ايعسري) يبنى) ايسيدة)

((***** املحمدي) ايحي) (343( ايرقم)

أكادلر)املغرب.

عن7انه)ا() تييغي) ب7ات7) ايسيد)

اي7يدان)دوار)ايسيبع)طريق)ألت)أورير)

40000)مراكش))املغرب.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء)

وم7اطن)مسيري)ايشركة:

عن7انه)ا() ايعسري) يبنى) ايسيدة)

((***** املحمدي) ايحي) (343( ايرقم)

أكادلر)املغرب

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

ل7ني7) (16 بتاريخ) ( بمراكش) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)185060.

111I

ABA GESTION SARLAU

IGALIA PROD
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

ABA GESTION SARLAU
 AV MED V 3EME ETG 38

 BUREAU(12(،(30000،(FES
MAROC

IGALIA PROD)شركة)ذات)
مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)332)شارع)
إبراهيم)ايروداني)إقامة)ريحان)طابق)
5)رقم)21)حي)املعارف)ايدارايبيضاء)-)

20000)ايدارايبيضاء)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

50(2((
 10 في) مؤرخ) حر) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7)
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
 IGALIA(:(اإلقتضاء)بمختصر)تسميتها

.PROD
(: بإلجاز) ايشركة) غرض)

.PUBLICITE
عن7ان)املقر)االجتماعي):)332)شارع)
ريحان)طابق) إقامة) ايروداني) إبراهيم)
5)رقم)21)حي)املعارف)ايدارايبيضاء)-)

20000)ايدارايبيضاء)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
 1.000 ( (: ( ايسيد)هشام)س7يسن)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

ايسيد)هشام)س7يسن))عن7انه)ا()
 01 ايشقة) (04 ايعمارة) ايفرح) إقامة)

سال)الجدلدة)11100)سال)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء)

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
ايسيد)هشام)س7يسن))عن7انه)ا()
 01 ايشقة) (04 ايعمارة) ايفرح) إقامة)

سال)الجدلدة)11100)سال)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 1( بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)83046).
112I

CABINET CONIF SARL AU

TRUST NEGOCE
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

CABINET CONIF SARL AU
 LOT(WAFFA(N°244(،(28810،

MOHAMMEDIA MAROC
TRUST NEGOCE)شركة)ذات)
مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)دلار)كنزة)

املجمع)ايسكني)02)عمارة)رقم)3 
متجر)رقم)3)بني)لخلف)املحمدلة)

28815)املحمدلة)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

28359
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (03
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
 TRUST(:(اإلقتضاء)بمختصر)تسميتها

.NEGOCE
غرض)ايشركة)بإلجاز):)ايسلف)أو)
ايقروض)أو)املقب7ضات)أو)املدف7عات)
أو) ايضمان() )صندوق) ايضمان) أو)

ايكفاية))تنفيذ)ايعمليات(

تاجر)،)مجلس)اإلدارة.
عن7ان)املقر)االجتماعي):)دلار)كنزة)
املجمع)ايسكني)02)عمارة)رقم)3)متجر)
 28815 املحمدلة) لخلف) بني) (3 رقم)

املحمدلة)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 10.000 ( ايشركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)مقسم)كايتالي:
ايسيد)خبزي)املهدي):))100)حصة)

بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
عن7انه)ا() املهدي) خبزي) ايسيد)
 8 رقم) (2 أو) ايدرج) ايزوه7ر) أمال)

ايعاييا)28830)املحمدلة)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عن7انه)ا() املهدي) خبزي) ايسيد)
 8 رقم) (2 أو) ايدرج) ايزوه7ر) أمال)

ايعاييا)28830)املحمدلة)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
االبتدائية)باملحمدلة))بتاريخ)16)ل7ني7)

2021)تحت)رقم)1409.

113I

FICODEF

Z.S ARCHITECTURE
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

FICODEF
رقم)9)إقامة)أمنية)شارع)الجيش)
امللكي)،)30000،)فاس)املغرب

Z.S ARCHITECTURE)شركة)ذات)
مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)شارع)
أحمد)ش7قي،)مكاتب)الف7نتين،)

ايطابق)6،)مكتب)54  - 30000)فاس)
املغرب

تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

6840(
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بمقت�سى)عقد)حر)مؤرخ)في)31)ماي)
2021)تم)إعداد)ايقان7ن)األسا�سي)
يشركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)
ايشريك)اي7حيد)باملميزات)ايتايية:

ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
 Z.S (: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.ARCHITECTURE
مكتب) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

ايهندسة)املعمارية.
شارع) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
الف7نتين،) مكاتب) ش7قي،) أحمد)
ايطابق)6،)مكتب)54  - 30000)فاس)

املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
1.000)حصة) ( (: ايسيد)حمزة)زكي)

بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
ايسيد)حمزة)زكي)عن7انه)ا()رقم)6 
30000)فاس) ( ايسعادة) 63)حي) زنقة)

املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء)

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
ايسيد)حمزة)زكي)عن7انه)ا()رقم)6 
30000)فاس) ( ايسعادة) 63)حي) زنقة)

املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (1( بتاريخ) ( بفاس) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)2936/2021.
114I

boss management accounting

روكما موزيك
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

رفع)رأسمال)ايشركة

boss management accounting
 5AV SALHA EDDINE EL AYOUBI

 1ER ETAGE N°4 TETOUAN
 MAROC(،(93000،(tetouan

maroc

روكما)م7زيك))شركة)ذات)املسؤويية)
املحدودة

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)املحل)
ايتجاري)باي7اللة)سنتر)شارع)الج7الن)

بل7ك)4)بنالة))أ)تط7ان))-)93000 
تط7ان))املغرب).

رفع)رأسمال)ايشركة
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.18123
بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
تم) (2021 ل7ني7) (04 في) املؤرخ)
قدره) بمبلغ) ايشركة) رأسمال) رفع)
»00.000))درهم«)أي)من)»300.000 
عن) درهم«) (1.000.000« إلى) درهم«)
أو) أرباح) أو) احتياطي) إدماج) ( (: طريق)

عالوات)إصدار)في)رأس)املال.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (16 بتاريخ) ( بتط7ان) االبتدائية)

2021)تحت)رقم)1609.
115I

Sté T.R.A.K. EXPRESS

Sté T.R.A.K. EXPRESS
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
ت7سيع)نشاط)ايشركة)

Sté T.R.A.K. EXPRESS
22)شارع)عالل)ايفا�سي)،)32000،)

الحسيمة)املغرب
Sté T.R.A.K. EXPRESS)شركة)ذات)
مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد
وعن7ان)مقرها)االجتماعي)تجزئة)حي)
املر�سى))-)32000)الحسيمة)املغرب.

ت7سيع)نشاط)ايشركة
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.3323
بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
املؤرخ)في)11)ماي)2021)تمت)إضافة)
ايشركة) نشاط) إلى) ايتايية) األنشطة)

الحالي):
االستيراد)وايتصدلر.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم) (
االبتدائية)بالحسيمة))بتاريخ)18)ماي)

2021)تحت)رقم)164.
116I

CEMACONSEILS SARL

خلطي ألوم ديورش.ذ.م.م 
 KHOLTI ALUM DECORS

SARL AU
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

CEMACONSEILS SARL
 RUE(DE(METZ(BENJDIA(، 13
20000،(CASABLANCA(MAROC
 KHOLTI(خلطي)أي7م)دل7رش.ذ.م.م

 ALUM DECORS SARL AU
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)1))إقامة)
ابن)بط7طة)زاوية)ابن)بط7طة)و)عبد)
ايكريم)ايدل7ري)ايطابق)األول)رقم)3 
ايدارايبيضاء)املغرب)-)20000)ايدار)

ايبيضاء)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

504439
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (0(
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
اإلقتضاء)بمختصر)تسميتها):)خلطي)
 KHOLTI ALUM أي7م)دل7رش.ذ.م.م)

.DECORS SARL AU
مقاول) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

يألشغال)املختلفة)أو)ايبناء.
عن7ان)املقر)االجتماعي):)1))إقامة)
ابن)بط7طة)زاوية)ابن)بط7طة)و)عبد)
 3 ايكريم)ايدل7ري)ايطابق)األول)رقم)
ايدار) (20000 (- ايدارايبيضاء)املغرب)

ايبيضاء)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:

الخلطي) املجيد) عبد) ايسيد)
درهم) (100 بقيمة) حصة) (1.000   :

يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
الخلطي) املجيد) عبد) ايسيد)
زاوية) ب7طة) ابن) إقامة) (1 عن7انه)ا()
ايدل7ري) ايكريم) عبد) و) بط7طة) ابن)
ايبيضاء) ايدار) (3 رقم) األول) ايطابق)
املغرب)20000)ايدار)ايبيضاء)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
الخلطي) املجيد) عبد) ايسيد)
زاوية) ب7طة) ابن) إقامة) ((1 عن7انه)ا()
ايدل7ري) ايكريم) عبد) و) بط7طة) ابن)
ايبيضاء) ايدار) (3 رقم) األول) ايطابق)
املغرب)20000)ايدارايبيضاء)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 2( بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ماي)2021)تحت)رقم)9993)).
11(I

GO TO EXCELLENCE MAROC

 GO TO EXCELLENCE
MAROC

شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة
تأسيس)شركة

GO TO EXCELLENCE MAROC
 RUE LIBERTE 3EME ETAGE

 N°5(،(20000،(CASABLANCA
MAROC

 GO TO EXCELLENCE MAROC
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي))10)زنقة)
الحرية)ايطابق)3ايشقة)5     - 
20000)ايدارايبيضاء))املغرب
تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

506863
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (1(
املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.
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عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
 GO (: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.TO EXCELLENCE MAROC
((: بإلجاز) ايشركة) غرض)
االستشارات)اإلدارية))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))).
عن7ان)املقر)االجتماعي):))10)زنقة)
الحرية)ايطابق)3ايشقة)5     - 20000 

ايدارايبيضاء))املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
  GO TO EXCELLENCE ايشركة)
درهم) (1.000 بقيمة) 1.000  :)حصة)

يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
 GO TO EXCELLENCE ايشركة)
سان) ف7ب7رك) ( زنقة) ( (91 عن7انه)ا()

ه7ن7ري)5008))باريس)فرنسا.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
 ALEX BARIKI ALAOUI ايسيد)
الريبيبليك))) زنقة) ((6 عن7انه)ا()

92190)م7دون))فرنسا
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 15 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم))8260).

118I

TRANSPORT BEN YAHIA

ترنسبور بن يحيى
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

حل)شركة

TRANSPORT BEN YAHIA
شارع)م7�سى)بن)نصير)رقم)53)طابق)
1)رقم)5)طنجة)،)90000،)طنجة)

املغرب
ترنسب7ر)بن)لحيى)شركة)ذات)
املسؤويية)املحدودة)في)ط7ر)

ايتصفية(
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)شارع)

م7�سى)بن)نصير)رقم)53)طابق)1)رقم)
5)طنجة)-)90000)طنجة)املغرب.

حل)شركة

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)
.20619

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
حل) تقرر) (2021 ل7ني7) (01 في) املؤرخ)
املحدودة) املسؤويية) ذات) شركة)
رأسمايها) مبلغ) ( لحيى) بن) ترنسب7ر)
مقرها) وعن7ان) درهم) (100.000
اإلجتماعي)شارع)م7�سى)بن)نصير)رقم)
 90000 (- طنجة) (5 رقم) (1 طابق) (53
من) الحد) (: ل) نتيجة) املغرب) طنجة)

اينشاط)يتقادم)االالت)اينقل.
شارع) ب) ايتصفية) مقر) حدد) و)
م7�سى)بن)نصير)رقم)53)طابق)1)رقم)

5)طنجة)-)90000)طنجة)املغرب.)
و)عين:

و) لحيى) بن) ( ل7سف) ايسيد)ة()
رقم) ايي7ن�سي) حسن) زنقة) عن7انه)ا()
90000)طنجة) 30)حي)اينزاهة)طنجة)

املغرب)كمصفي))ة()يلشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند) (
املخ7ية) ايصالحيات) على) املفروضة)
تبليغ) محل) و) املخابرة) محل) يهم)
ايعق7د)و)اي7ثائق)املتعلقة)بايتصفية):)
ه7)مقر)ايشركة))شارع)م7�سى)بن)نصير)

رقم)53)طابق)1)رقم)5)طنجة
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (15 بتاريخ) ( بطنجة) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)243526.
119I

 BEPOLYCO((مكتب)ايدراسات)املتعدد)االستشارات

ش)م)م

 STE IMA BUILDING SARL
AU  شركة اما بويلدينغ ش م م 

ب ش و
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

مكتب)ايدراسات)املتعدد)
االستشارات))BEPOLYCO)ش)م)م
رقم)110)حي)الحسني)شارع)م7الي)
رشيد)ورزازات)،)45000،)ورزازات)

املغرب
  STE IMA BUILDING SARL AU
شركة)اما)ب7يلدلنغ)ش)م)م)ب)ش)و))
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)حي)تكمي)
الجدلد)ترميكت)ورزازات)-)45000 

ورزازات)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

1154(
 22 في) مؤرخ) حر) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 مارس)
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
 STE (: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)
IMA BUILDING SARL AU))شركة)

اما)ب7يلدلنغ)ش)م)م)ب)ش)و).
اشغال) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)
ايبناء)واملقاوية)-ايتجارة)بشكلها)ايعام)

-)تركيب)عالمات)االشهار).
عن7ان)املقر)االجتماعي):)حي)تكمي)
 45000 (- ورزازات) ترميكت) الجدلد)

ورزازات)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
ايشركة:)) رأسمال) مبلغ)

1.000.000)درهم،)مقسم)كايتالي:
ايسيد)شعيب)احشمي):))10.000 

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
عن7انه)ا() احشمي) ايسيد)شعيب)
ورزازات)) ترميكت) الجدلد) تكمي) دوار)

45000)ورزازات))املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عن7انه)ا() احشمي) ايسيد)شعيب)
ورزازات)) ترميكت) الجدلد) تكمي) دوار)

45000)ورزازات)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
االبتدائية)ب7رزازات))بتاريخ)09)ل7ني7)

2021)تحت)رقم)628.

120I

STE AGEFICO SARL

ECOBRISA
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تغيير)نشاط)ايشركة

STE AGEFICO SARL
12)شارع)عمر)الخيام)ايطابق)ايثاني)
رقم)4)،)90000،)طنجة)املغرب

ECOBRISA)شركة)ذات)املسؤويية)
املحدودة

وعن7ان)مقرها)االجتماعي)شارع)أب7)
بكر)ايرازي)إقامة)إبراهيم)رقم)12 - 

90000)طنجة)املغرب.
تغيير)نشاط)ايشركة

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)
.109659

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
تغيير) تم) (2021 أبريل) (19 في) املؤرخ)
نشاط)ايشركة)من)»اعادة)ايتدوير)و)
»اينقل) إلى) املستعملة«) امل7اد) تجارة)

ايبري)يلبضائع)وطنيا)و)دوييا)».
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ماي) (31 بتاريخ) ( بطنجة) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)8)2428.
121I

CEMACONSEILS SARL

 IYAD إياد بالست ش.ذ.م.م 
PLASTE SARL AU

شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)
ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

CEMACONSEILS SARL
 RUE(DE(METZ(BENJDIA(، 13
20000،(CASABLANCA(MAROC

 IYAD(إلاد)بالست)ش.ذ.م.م(
PLASTE SARL AU)شركة)ذات)
مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي))1)ساحة)
شارل)نيك7ل)ايطابق)ايسابع)شقة)
2)ايدارايبيضاء.)-)20042)ايدار)

ايبيضاء)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

506841
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بمقت�سى)عقد)عرفي)مؤرخ)في)25 

ماي)2021)تم)إعداد)ايقان7ن)

األسا�سي)يشركة)ذات)مسؤويية)

محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)

باملميزات)ايتايية:

ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.

عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)

إلاد) ( (: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

 IYAD PLASTE ش.ذ.م.م) بالست)

.SARL AU

صناعة) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

املنت7جات)ايبالستيكية.

 1( (: االجتماعي) املقر) عن7ان)

ايسابع) ايطابق) نيك7ل) شارل) ساحة)

شقة)2)ايدارايبيضاء.)-)20042)ايدار)

ايبيضاء)املغرب.

أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:

ايسيد)ش7ان)وانك):))1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

عن7انه)ا() وانك) ش7ان) ايسيد)

ايطابق) نيك7ل) )1شارل) ساحة)

ايسابع)شقة)2)ايدارايبيضاء)20042 

ايدار)ايبيضاء)املغرب.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء)

وم7اطن)مسيري)ايشركة:

عن7انه)ا() وانك) ش7ان) ايسيد)

ايطابق) نيك7ل) )1شارل) ساحة)

ايسابع)شقة)2)ايدارايبيضاء)20042 

ايدارايبيضاء)املغرب

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

 15 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)82595).

122I

ائتمانية)ايراحة

بوجبوا
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

ائتمانية)ايراحة
48)شارع)محمد)الخامس)تجزئة)
ايصافي)برشيد)برشيد،)26100،)

MAROC(برشيد
ب7جب7ا)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)13)شارع)
محمد)الخامس)ايطابق)ايثايث)

تجزئة)اييسر)برشيد)برشيد)26100 
برشيد)املغرب

تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)
املحدودة)

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)
15345

 15 في) مؤرخ) حر) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7)
املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
اإلقتضاء)بمختصر)تسميتها):)ب7جب7ا.
منعش) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)
عقاري)-)بيع)وشراء)االرا�سي)-)مقاوية)

اشغال)مختلفة)-)ايتجارة.
عن7ان)املقر)االجتماعي):)13)شارع)
محمد)الخامس)ايطابق)ايثايث)تجزئة)
26100)برشيد) اييسر)برشيد)برشيد)

املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
حصة) (500 ( (: عمر) رفيق) ايسيد)

بقيمة)500)درهم)يلحصة).
500)حصة) ( (: ايسيد)رفيق)محمد)

بقيمة)500)درهم)يلحصة).
بقيمة) (500 (: عمر) رفيق) ايسيد)

500)درهم.
بقيمة) (500 (: محمد) رفيق) ايسيد)

500)درهم.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

 16( رفيق)عمر)عن7انه)ا() ايسيد)

 26100 برشيد) دروة) (2 الخير) تجزئة)

برشيد)املغرب.

عن7انه)ا() محمد) رفيق) ايسيد)
برشيد) دروة) (500 رقم) اي7فاء) تجزئة)

26100)برشيد)املغرب.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:

 16( رفيق)عمر)عن7انه)ا() ايسيد)

 26100 برشيد) دروة) (2 الخير) تجزئة)

برشيد)املغرب

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

ل7ني7) (1( بتاريخ) ( ببرشيد) االبتدائية)

2021)تحت)رقم)5)).

123I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

THE TOP INTERNATIONAL
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

)5)شارع)م7ريتانيا)صندوق)ايبرلد)

2609)،)40000،)مراكش)املغرب

 THE TOP INTERNATIONAL

شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي))5)شارع)

م7ريتانيا)صندوق)ايبرلد)2609 - 

40000)مراكش)املغرب

تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)

محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

116065

في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (08

مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:

ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.

عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
 THE (: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.TOP INTERNATIONAL
غرض)ايشركة)بإلجاز):)شراء)وبيع)
وتس7يق) وتصنيع) وتصدلر) واستيراد)
واألغذلة) ايغذائية) امل7اد) وت7زيع)
ايتجميل) ومستحضرات) ايزراعية)
ايطبية) شبه) واملنتجات) وايعط7ر)

وشبه)ايصيدالنية)وايكيميائية.
عن7ان)املقر)االجتماعي):))5)شارع)
 -  2609 ايبرلد) صندوق) م7ريتانيا)

40000)مراكش)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
سعد) ايهادي) عبد) محمد) ايسيد)
صرير)ايهاجري)):))1.000)حصة)بقيمة)

100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
سعد) ايهادي) عبد) محمد) ايسيد)
 0 قطر) عن7انه)ا() ( ايهاجري) صرير)

قطر)قطر.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
سعد) ايهادي) عبد) محمد) ايسيد)
 0 قطر) عن7انه)ا() ( ايهاجري) صرير)

قطر)قطر
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (1( بتاريخ) ( بمراكش) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)125105.

124I

FIDUCIAIRE BALANCE D’OR sarlau

SPEED UP
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

قفل)ايتصفية

 FIDUCIAIRE BALANCE D›OR
sarlau

 BD ALLAL BEN ABDELLAH ET 5
 RUE GHANDI 1IER ETAGE Appt
N°2(،(60000،(OUJDA(MAROC
SPEED UP)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة
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وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي):)15)طريق)
جمال)ايدلن)أفغاني)ايطابق)األول)
ايرقم)3 - 60000)وجدة)اململكة)

املغربية.
قفل)ايتصفية

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)
.35(89

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
حل) تقرر) (2021 فبرالر) (22 في) املؤرخ)
املسؤويية) ذات) شركة) (SPEED UP
 30.000 رأسمايها) مبلغ) املحدودة)
 15 اإلجتماعي) مقرها) وعن7ان) درهم)
ايطابق) أفغاني) ايدلن) جمال) طريق)
األول)ايرقم)3 - 60000)وجدة)اململكة)
املغربية)نتيجة)يلم)تنجز)ايشركة)أي)

نشاط)تجاري.
و)عين:

و) سلماني) ( محمد) ايسيد)ة()
عن7انه)ا()طريق)طالرت)تجزئة)الحاج)
وجدة) (60000  239 رقم) احميدة)
اململكة)املغربية)كمصفي))ة()يلشركة.
و)قد)تم)انعقاد)الجمعية)الختامية)
بتاريخ)01)ل7ني7)2021)وفي)15)طريق)
األول) ايطابق) أفغاني) ايدلن) جمال)
اململكة) وجدة) (60000  -  3 ايرقم)

املغربية.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (16 بتاريخ) ( ب7جدة) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)2211.
125I

 TRAVAUX DE CONSTUCTION GENERAL DU

NORD

 TRAVAUX DE
 CONSTRUCTION GENERAL

DU NORD
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تح7يل)املقر)االجتماعي)يلشركة

 TRAVAUX DE CONSTUCTION
GENERAL DU NORD

29)شارع)عمرا)بن)ايعاص)ايطابق)
3)رقم)26)طنجة)،)90000،)طنجة)

املغرب
 TRAVAUX DE CONSTRUCTION
GENERAL DU NORD)شركة)ذات)

مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)
اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)29)شارع)
عمرا)بن)ايعاص)ايطابق)3)رقم)

26)طنجة))tanger 90000)طنجة)
املغرب.

تح7يل))املقر)االجتماعي)يلشركة
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.11044(
اي7حيد) ايشريك) قرار) بمقت�سى)
تح7يل)) ( تم) (2021 ماي) (31 في) املؤرخ)
من) يلشركة) الحالي) االجتماعي) املقر)
ايطابق) ايعاص) بن) عمرا) شارع) (29«
 tanger 90000 ( طنجة) (26 رقم) (3
ايسفلي) »ايطابق) إلى) املغرب«) طنجة)
 tanger ايع7امة) ايصغيرة) دايية) عين)

90000)طنجة))املغرب«.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (15 بتاريخ) ( بطنجة) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)5581.

126I

COFISCOM

HIRIT TRAVAUX DIVERS
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

COFISCOM
 N°6 BD MED VI HAY EL

 HASSANI(،(63300،(BERKANE
MAROC

HIRIT TRAVAUX DIVERS)شركة)
ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)دوار)أوالد)
ايبالي)احفير))-)63050)بركان)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

(859
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (0(
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:

ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
 HIRIT(:(اإلقتضاء)بمختصر)تسميتها

.TRAVAUX DIVERS
ورشة) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

ايلحامة
مقاول)اعمال)اينجارة

أشغال) أو) ايبناء) أشغال) مقاول)
مختلفة.

عن7ان)املقر)االجتماعي):)دوار)أوالد)
ايبالي)احفير))-)63050)بركان)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
 1.000 ( (: محمد) ب7تشيش) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
ايسيد)ب7تشيش)محمد)عن7انه)ا()
بركان) أغبال) (63050 ( أغبال) تجزئة)

املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
ايسيد)ب7تشيش)محمد)عن7انه)ا()
بركان) أغبال) (63050 أغبال) تجزئة)

املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (1( بتاريخ) ( ببركان) االبتدائية)

2021)تحت)رقم)359/2021.
12(I

CEMACONSEILS SARL

 ALFAYAM ألفيام ش.ذ.م.م
SARL AU

شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)
ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

CEMACONSEILS SARL
 RUE(DE(METZ(BENJDIA(، 13
20000،(CASABLANCA(MAROC
 ALFAYAM SARL(أيفيام)ش.ذ.م.م
AU)شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)

ذات)ايشريك)اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)1))إقامة)
ابن)بط7طة)زاوية)ابن)بط7طة)و)عبد)
ايكريم)ايدل7ري)ايطابق)األول)رقم)3 
ايدارايبيضاء)املغرب)-)20000)ايدار)

ايبيضاء)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

506491
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (02
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
:)أيفيام) اإلقتضاء)بمختصر)تسميتها)

.ALFAYAM SARL AU(ش.ذ.م.م
:)ايتجارة)و) غرض)ايشركة)بإلجاز)

اإلستيراد.
عن7ان)املقر)االجتماعي):)1))إقامة)
ابن)بط7طة)زاوية)ابن)بط7طة)و)عبد)
 3 ايكريم)ايدل7ري)ايطابق)األول)رقم)
ايدار) (20000 (- ايدارايبيضاء)املغرب)

ايبيضاء)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
 1.000 ( (: ابراهيم)قلق7زي) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
ايسيد)ابراهيم)قلق7زي)عن7انه)ا()
ابن)بط7طة) ابن)ب7طة)زاوية) إقامة) (1
و)عبد)ايكريم)ايدل7ري)ايطابق)األول)
رقم)3)ايدار)ايبيضاء)املغرب)20000 

ايدار)ايبيضاء)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
ايسيد)ابراهيم)قلق7زي)عن7انه)ا()
ابن)بط7طة) ابن)ب7طة)زاوية) إقامة) (1
و)عبد)ايكريم)ايدل7ري)ايطابق)األول)
رقم)3)ايدار)ايبيضاء)املغرب)20000 

ايدارايبيضاء)املغرب
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باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 11 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)82234).

128I

sahel issticharat

AHL KARKOUB
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

sahel issticharat
شارع)مكة)طريق)ايسمارة)عمارة)رقم)

8))،)0000)،)ايعي7ن)املغرب
AHL KARKOUB)شركة)ذات)
مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)حي)خط)
ايرملة)02)زنقة)زاوية)ايشيخ)رقم)
151)ايعي7ن)-)000))ايعي7ن)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

33235
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2020 شتنبر) (23
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
 AHL (: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.KARKOUB
ايتجارة) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

ايعامة,)االستراد)و)ايتصدلر
تس7يق)املنت7جات)ايغدائية

نقل)ايبضائع).
:)حي)خط) عن7ان)املقر)االجتماعي)
ايرملة)02)زنقة)زاوية)ايشيخ)رقم)151 

ايعي7ن)-)000))ايعي7ن)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:

ايسيدة)خيدومة)كرك7ب):))1.000 

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

كرك7ب) خيدومة) ايسيدة)
زنقة) (02 ايرملة) خط) حي) عن7انه)ا()
زاوية)ايشيخ)رقم)151)ايعي7ن)0000) 

ايعي7ن)املغرب.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:

كرك7ب) خيدومة) ايسيدة)
زنقة) (02 ايرملة) خط) حي) عن7انه)ا()
زاوية)ايشيخ)رقم)151)ايعي7ن)0000) 

ايعي7ن)املغرب

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

29)شتنبر) االبتدائية)بايعي7ن))بتاريخ)

2020)تحت)رقم)2020/)229.

129I

STE INVEST EUROP AFRIQUE

»SERVICES KADA »SERKA
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

STE INVEST EUROP AFRIQUE

 Résidence Farah-Appt n 3

 RDC Camp Mangin Gueliz

 marrakech(-maroc(،(40000،

MARRAKECH MAROC

  »SERVICES KADA »SERKA

شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)عمارة)
رقم)260)ايشقة)11)تجزئة)رقم)44 

اب7اب)مراكش)-).)مراكش)املغرب

تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)

محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

116069

في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (10

مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:

ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

. »SERVICES KADA »SERKA
االستيراد) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

وايتصدلر
و) ايطباعة) مجال) في) االشتغال)

االشهارات.
عمارة) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
 44 رقم) تجزئة) (11 ايشقة) (260 رقم)

اب7اب)مراكش)-).)مراكش)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 10.000 ( ايشركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)مقسم)كايتالي:
100)حصة) ( (: سهام) قدا) ايسيدة)

بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
عن7انه)ا() سهام) قدا) ايسيدة)
اب7اب)مراكش)ايتجزئة)رقم)44)عمارة)
260)ايشقة)رقم)11).)مراكش)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عن7انه)ا() سهام) قدا) ايسيدة)
اب7اب)مراكش)ايتجزئة)رقم)44)عمارة)
260)ايشقة)رقم)11).)مراكش)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (1( بتاريخ) ( بمراكش) ايتجارية)

2021)تحت)رقم))12510.
130I

SM PARTNERS

 LES TRAVAUX DE FLUIDE
DE CASABLANCA

شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)
ايشريك)اي7حيد

تقليص)هدف)ايشركة
SM PARTNERS

33)مجم7عة)عرسة)يكبير)ايطابق)
األر�سي)ِ)مكتب)ب)1ِ)إمتداد)املعاريف)

maroc(20000،)ايدار)ايبيضاِء(،
 LES TRAVAUX DE FLUIDE
DE CASABLANCA)شركة)ذات)
مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد

وعن7ان)مقرها)االجتماعي)46،)شارع)

ايزرقط7ني)شقة)18)ايطابق)))ايدار)

ايبيضاء)-)20560)ايدار)ايبيضاء)

املغرب.

تقليص)هدف)ايشركة
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

166219

اي7حيد) ايشريك) قرار) بمقت�سى)

حذف) تم) (2021 ل7ني7) (14 في) املؤرخ)

ايشركة) نشاط) من) ايتايية) األنشطة)

الحالي):

يلس7ائل) ايتقنية) -ايدراسة)

وايكهرباء

-تنسيق)وإدارة)املشاريع.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

 1( بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم))8302).

131I

UNIVERS GESTION CONSEILS

LEADER GLASS
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

UNIVERS GESTION CONSEILS

 N°60( LOT BELMEJJAD AL

 MASSAR(MARRAKECH(،

40000،(MARRAKECH(MAROC

LEADER GLASS)شركة)ذات)

مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)تجزئة)رقم)

4)سيدي)غانم)3  - 40000)مراكش)

املغرب

تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)

محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

116059

في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (02

مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
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ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.LEADER GLASS
تح7يل) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

ايزجاج.
تجزئة) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
 40000  -   3 غانم) سيدي) (4 رقم)

مراكش)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
ايشركة:)) رأسمال) مبلغ)

2.000.000)درهم،)مقسم)كايتالي:
 2.000 ( (: اوزاكى) محمد) ايسيد)
حصة)بقيمة)1.000)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-
وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

عن7انه)ا() اوزاكى) محمد) ايسيد)
مراكش) تاركة) (19 رقم) طارق) تجزئة)

40000)مراكش)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عن7انه)ا() اوزاكى) محمد) ايسيد)
مراكش) تاركة) (19 رقم) طارق) تجزئة)

40000)مراكش)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (1( بتاريخ) بمراكش) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)125102.
132I

OCEAN BUSINESS & CONSULTING SARL AU

SERVIMOI
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

 OCEAN BUSINESS &
CONSULTING SARL AU

 BP 2130 FES PRINCIPAL 15
شارع)ايكرامة)زنقة)بريين)ايزه7ر)1 

فاس،)30060،)فاس)املغرب
SERVIMOI)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)دوار)والد)
ايطيب)والد)حم7)فاس)-)30023 

فاس)املغرب

تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)

محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

68111

في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 أبريل) (15

مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:

ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.

عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)

(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.SERVIMOI

وسيط) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

تجاري)و)خدماتي.

عن7ان)املقر)االجتماعي):)دوار)والد)

ايطيب)والد)حم7)فاس)-)30023)فاس)

املغرب.

أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:

ايسيد)عمر)ب7قفا)ادري�سي):))1.000 

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

ادري�سي) ب7قفا) عمر) ايسيد)
عن7انه)ا()رقم)06)شارع)م7الي)رشيد)

ايشقة))0)اقامة))اي7ردة)طريق)صفرو)

فاس)30023)فاس)املغرب.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:

ادري�سي) ب7قفا) عمر) ايسيد)
عن7انه)ا()رقم)06)شارع)م7الي)رشيد)

ايشقة))0)اقامة))اي7ردة)طريق)صفرو)

فاس)30023)فاس)املغرب

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

ل7ني7) (01 بتاريخ) ( بفاس) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)2640.

133I

CABINET CONSULTING TOGESTION SARL

DOMS AL KHAIR   D.A.K
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

ت7سيع)نشاط)ايشركة)

 CABINET CONSULTING
TOGESTION SARL

 av.(hassan(II(bloc(1(N°(21(،
2000)،)ايسمارة)املغرب

DOMS AL KHAIR   D.A.K)شركة)
ذات)املسؤويية)املحدودة

وعن7ان)مقرها)االجتماعي)زنقة)خط)
رملة)حي)ايشريف)اإلدري�سي)رقم))21 
ايعي7ن)))-)0000))ايعي7ن)املغرب).

ت7سيع)نشاط)ايشركة
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.25933
بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
املؤرخ)في)20)ماي)2021)تمت)إضافة)
ايشركة) نشاط) إلى) ايتايية) األنشطة)

الحالي):
تشغيل)مفرخات)ايدواجن)وتربية)
وبيض) ايدواجن) وتس7يق) إنتاج)
ايرومي) وايدلك) وايدجاج) ايدواجن)
وتجارة)املاعز)واألبقار)والجمال)وجميع)
أن7اع)املاشية)وإنتاجها)وشرائها)وبيعها)
ايلح7م) وتجهيز) وتجهيزها) وإنتاجها)
مصدر)املنتجات)،)بيع)وشراء)وتجهيز)
(، ايبيع) وشراء) (، ايبحرية) املأك7الت)
وايف7اكه) الخضروات) ونقل) وتجهيز)
ايغذائية) واملنتجات) واألغذلة) (،
الخضراء) املساحات) تأهيل) ايزراعية.)
اينباتات) وزراعة) (، واملشاتل) (،
(، وايتشجير) (، وايبستنة) واألشجار)
وإنتاج)اينباتات)في)املشاتل)واينباتات)
وايتم7ين) (، وايتم7ين) (، املختبرلة)
منتجات) وت7ريد) (، املهرجانات)
وتنظيم) (، وايكافيترلات) املطاعم)
يالحتفاالت) واإلمدادات) تحضير)
(، ايعاملية) و) اي7طنية) واالحتفاالت)
ايتنظيف)،)ايتطهير)ومكافحة)اآلفات)
املنتجات) تس7يق) (، ايعامة) ايتجارة) (،

بأن7اعها).
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم) (
ماي) (26 بتاريخ) ( بايعي7ن) االبتدائية)

2021)تحت)رقم)1609/2021.
134I

ECOCOMPTA

VAR VEGAS
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

ECOCOMPTA

 BD AMBASSADEUR 386

 BEN AICHA RESIDENCE

 MACHALLAH B.P:20290

 CASABLANCA(،(20290،

CASABLANCA MAROC

VAR VEGAS)شركة)ذات)مسؤويية)

محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)ساي7مة)1 
زنقة)))رقم)54)عين)ايسبع)-)20250  

ايدارايبيضاء))املغرب

تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)

محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

50(465

في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (04

مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:

ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.

عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)

 VAR (: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.VEGAS

اينقل) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

اي7طني)و)ايدولي)يلسلع)و)ايبضائع.

عن7ان)املقر)االجتماعي):)ساي7مة)1 
زنقة)))رقم)54)عين)ايسبع)-)20250  

ايدارايبيضاء))املغرب.

أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:

 1.000 ( (: ايبره7مي) هشام) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
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ايبره7مي)عن7انه)ا()) ايسيد)هشام)
8)عين)ايسبع) 3)رقم) 1)زنقة) ساي7مة)

20250))ايدارايبيضاء))املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
ايبره7مي)عن7انه)ا()) ايسيد)هشام)
8)عين)ايسبع) 3)رقم) 1)زنقة) ساي7مة)

20250))ايدارايبيضاء))املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 18 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)83230).

135I

Notaire

صرح العقارية
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

Notaire
16)زنقة)الحسين)بن)علي)ايدار)

ايبيضاء)،)0،)ايدار)ايبيضاء)املغرب
صرح)ايعقارية)شركة)ذات)مسؤويية)

محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)زاوية)شارع)
ايزرقط7ني)و)زنقة)سليمان)األزمي)
ايطابق)1)رقم)5 - 20000)ايدار)

ايبيضاء)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

50(269
في) مؤرخ) م7ثق) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (21
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
صرح) (: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

ايعقارية.
اإلنعاش) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)
تسيير) و) ايتعمير) ايبناء،) (، ايعقاري)
أشغال)ايبناء)في)جميع)االختصاصات.

زاوية) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
سليمان) زنقة) و) ايزرقط7ني) شارع)
األزمي)ايطابق)1)رقم)5 - 20000)ايدار)

ايبيضاء)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 50.000 ( ايشركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)مقسم)كايتالي:
ايسيد)أحمد)مسلم)سايم)بن)حم)
 100 بقيمة) حصة) (500 ( (: ايعامري)

درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
ايسيد)أحمد)مسلم)سايم)بن)حم)
ايعربية) اإلمارات) عن7انه)ا() ايعامري)
اإلمارات) ايعين) (11111 املتحدة)

ايعربية)املتحدة.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
ايسيد)أحمد)مسلم)سايم)بن)حم)
ايعربية) اإلمارات) عن7انه)ا() ايعامري)
اإلمارات) ايعين) (11111 املتحدة)

ايعربية)املتحدة
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 1( بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)83038).
136I

GLOBE FIDUCIAIRE

WORLD OF JEWELLERY
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تف7يت)حصص

GLOBE FIDUCIAIRE
14))شارع)ايزرقط7ني)ايطابق)9)رقم)
18)،)20100،)ايدار)ايبيضاء)املغرب
WORLD OF JEWELLERY)شركة)

ذات)املسؤويية)املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)زنقة)طل7ع)
ايفجر)إقامة)ني7)روز)متجر)6)ب7رك7ن))
- 20160))ايدار)ايبيضاء))املغرب.

تف7يت)حصص
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.431(11
بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
تمت) (2021 ل7ني7) (15 في) املؤرخ)

املصادقة)على):

الحسن)) )ة() ايسيد) تف7يت)
3.330)حصة)اجتماعية)من) ط7بريم)
أصل)3.330)حصة)يفائدة))ايسيد))ة()
 LE BEAU CHEMIN SARL ايشركة)

AU)بتاريخ)15)ل7ني7)2021.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم) (
 18 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)83240).
13(I

BUREAU ESSOUFYANI

ARMASE PESCA
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

BUREAU ESSOUFYANI
 HAY ESSALAM AVENUE

 PRINCE MOULAY ABDELLAH
 RUE(ALJAZIRA(ALKHADRA(،
70000،(LAAYOUNE(MAROC
ARMASE PESCA)شركة)ذات)
مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)حي)االمل)
02)بدون)رقم)))-)0000))ايعي7ن)

املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

36219
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 أبريل) (14
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.ARMASE PESCA
مات) كل) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)
وشراء) بيع) (- ايبحري) بايصيد) لتعلق)
بالجملة) األسماك) أن7اع) جميع)
وايتقسيط)-)ايتس7يقف)على)املست7ى)
اي7طني)وايدولي)–)االستراد)وايتصدلر)

-)...)خدمات)أخرى)متن7عة.

عن7ان)املقر)االجتماعي):)حي)االمل)
ايعي7ن) ((0000 (- ( ( رقم) بدون) (02

املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
ايسريدي) املصطفى) ايسيد)
درهم) (100 بقيمة) حصة) (1.000   :

يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
ايسريدي) املصطفى) ايسيد)
 2(95 رقم) تيليال) حي) عن7انه)ا()

تيكي7ين))80000)أكادلر)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
ايسريدي) املصطفى) ايسيد)
 2(95 رقم) تيليال) حي) عن7انه)ا()

تيكي7ين))80000)أكادلر)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
أبريل) (16 بتاريخ) ( بايعي7ن) االبتدائية)

2021)تحت)رقم)1198.

138I

دل7ان)الخدمات

POWER HS
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تف7يت)حصص

دل7ان)الخدمات
شارع)محمد)الخامس)رقم)94)سيدي)
قاسم)،)16000،)سيدي)قاسم)

املغرب
POWER HS)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)حي)ميم7نة)
عمارة)96)رقم)2)مكرر)طريق)الحاج)
ايعربي))-)16000)سيدي)قاسم)

املغرب.
تف7يت)حصص

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)
.2818(

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
تمت) (2020 لنالر) (23 في) املؤرخ)

املصادقة)على):
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بلكرمة) املهدي) )ة() ايسيد) تف7يت)
أصل) من) اجتماعية) حصة) (500
500)حصة)يفائدة))ايسيد))ة()سلمى)

ايسبيع)بتاريخ)24)لنالر)2020.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم) (
 24 بتاريخ) ( قاسم) بسيدي) االبتدائية)

لنالر)2020)تحت)رقم)210.
139I

fiduciaire(dar(dmana

 HMAMOU STATION
SERVICES

شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة
تأسيس)شركة

fiduciaire(dar(dmana
حي)ايدرعاويين)درب)ايدرعاويين)
رقم)10)وزان)حي)ايدرعاويين)درب)
ايدرعاويين)رقم)10)وزان،)16200،)

وزان)املغرب
  HMAMOU STATION SERVICES

شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)كيل7)متر)
3)طريق)ايرباط)جماعة)مصم7دة)
اقليم)وزان)-)16200)وزان)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

1(99
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (0(
املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)
. HMAMOU STATION SERVICES
محطة) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

يبيع)ايبنزلن.
عن7ان)املقر)االجتماعي):)كيل7)متر)
مصم7دة) جماعة) ايرباط) طريق) (3

اقليم)وزان)-)16200)وزان)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 250.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:

 400 ( (: احمام7) هللا) عبد) ايسيد)
حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

ايسيد)ر�سى)احمام7):))600)حصة)
بقيمة)100)درهم)يلحصة).

 600 ( (: احمام7) حمزة) ايسيد)
حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

 300 ( (: احمام7) سلمى) ايسيدة)
حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

ايسيد))انس)احمام7):))600)حصة)
بقيمة)100)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (- (
وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

ايسيد)عبد)هللا)احمام7)عن7انه)ا()
وزان) (23 رقم) اكالر) درب) اكادلر) حي)

16200)وزان)املغرب.
عن7انه)ا() احمام7) ر�سى) ايسيد)
حي)اكادلر)تجزئة)بعالش)رقم)59)وزان)

16200)وزان)املغرب.
عن7انه)ا() احمام7) حمزة) ايسيد)
حي)اكادلر)تجزئة)بعالش)رقم)59)وزان)

16200)وزان)املغرب.
عن7انه)ا() احمام7) سلمى) ايسيدة)
حي)اكادلر)تجزئة)بعالش)رقم)59)وزان)

16200)وزان)املغرب.
ايسيد)انس)احمام7)عن7انه)ا()حي)
ايشبار)الجدلد)شارع)ب7عرفة)رقم)62 
مرتيل) (93150 مرتيل) (6 شقة) (2 ط)

املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
ايسيد)عبد)هللا)احمام7)عن7انه)ا()
وزان) (23 رقم) اكالر) درب) اكادلر) حي)

16200)وزان)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (16 بتاريخ) ( ب7زان) االبتدائية)

2021)تحت)رقم)3034.
140I

FIDUCIAIRE BALANCE D’OR sarlau

STAMAFRICA
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة
تح7يل)ايشكل)ايقان7ني)يلشركة

 FIDUCIAIRE BALANCE D›OR
sarlau

 BD ALLAL BEN ABDELLAH ET 5
 RUE GHANDI 1IER ETAGE Appt

N°2(،(60000،(OUJDA(MAROC
STAMAFRICA))شركة)ذات)

املسؤويية)املحدودة
و)عن7ان)مقرها)االجتماعي)طريق)
بلطة)ايرقم))4)حي)املحمدي)تجزئة)

يعلج)الخير)-)60000)وجدة).
تح7يل)ايشكل)ايقان7ني)يلشركة
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.35511
بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
تح7يل) تم) (2021 ماي) (24 في) املؤرخ)
ايقان7ني)يلشركة)من)»شركة) ايشكل)
ذات)املسؤويية)املحدودة«)إلى)»شركة)
ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد«.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (16 بتاريخ) ( ب7جدة) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)2208.
141I

CABINET BAHMAD

TAMAN
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

CABINET BAHMAD
إقامة)مراكش)بالزا)عمارة)د)1)شقة)
ب)21)ايطابق)ايثاني)جليز)مراكش)
إقامة)مراكش)بالزا)عمارة)د)1)شقة)
ب)21)ايطابق)ايثاني)جليز)مراكش،)

40000،)مراكش)املغرب
TAMAN)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)إقامة)
مراكش)بالزا)عمارة)د1)شقة)21،)
ايطابق)ايثاني،)جليز))-)40000 

مراكش)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

116051
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (01
املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.

عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.TAMAN
مطعم- (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

مقهى.
إقامة) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
(،21 شقة) د1) عمارة) بالزا) مراكش)
 40000 (- ( جليز) ايثاني،) ايطابق)

مراكش)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
عن7انه)ا() ( حسن) حاجي) ايسيد)
البينت)) (1 عمارة) ب7روجارد) بارك) (1
13100))الكس)أون)بروفنس،))فرنسا.
عن7انه)ا() ( محمد) حاجي) ايسيد)
  13100 ( أيب) دي) روت) اونسين) ((88

الكس)أون)بروفنس،))فرنسا.
أندريه) ج7رج،) فريدريك،) ايسيد)
9)طريق)دو)ب7يت)) سغ7ند))عن7انه)ا()

10)13))في7ف7،))فرنسا.
عن7انه)ا() محمد) ايزهيد) ايسيد)
اي7يدان)) املحمدلة) ب7سايية) بدوار)

40000)مراكش))املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عن7انه)ا() ( حسن) حاجي) ايسيد)
البينت)) (1 عمارة) ب7روجارد) بارك) (1
13100))الكس)أون)بروفنس،))فرنسا
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (16 بتاريخ) ( بمراكش) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)125091.

142I

 EL FRKACHI ZAKARIAA (CABINET

(COMPTABLE C.C.N

CASTE CAR
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

 EL FRKACHI ZAKARIAA
((CABINET COMPTABLE C.C.N
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شارع)امل7حدلن)تجزئة)االميرة

ايطابق)االول)رقم)02،ايفنيدق)،)

93100،)ايفنيدق)املغرب

CASTE CAR)شركة)ذات)مسؤويية)

محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)تجزئة)

م7الي)رشيد)شارع)ايقاهرة)زنقة)

باماك7)ايطابق)االر�سي)رقم)10  - 

93100)ايفنيدق)املغرب

تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)

محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

2963(

في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (2(

مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:

ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.

عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)

 CASTE(:(اإلقتضاء)بمختصر)تسميتها

.CAR

-كراء) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

ايسيارات)بدون)سائق)..

تجزئة) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)

زنقة) ايقاهرة) شارع) رشيد) م7الي)

 -   10 رقم) االر�سي) ايطابق) باماك7)

93100)ايفنيدق)املغرب.

أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:

 100 ( (: ايقا�سي) محمد) ايسيد)

حصة)بقيمة)1.000)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

عن7انه)ا() ايقا�سي) محمد) ايسيد)

الل7ط) دارنا) اييانس) سبتة) باب) حي)

  13 شقة) ايثاني) ايطابق) أ) عمارة) (19

93100)ايفنيدق)املغرب.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:

عن7انه)ا() ايقا�سي) محمد) ايسيد)
الل7ط) دارنا) اييانس) سبتة) باب) حي)
 13 شقة) ايثاني) ايطابق) أ) عمارة) (19

93100)ايفنيدق)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (09 بتاريخ) ( بتط7ان) االبتدائية)

2021)تحت)رقم))142.
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 EL FRKACHI ZAKARIAA (CABINET

(COMPTABLE C.C.N

AUTO SERVICE BAISSA
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

قفل)ايتصفية

 EL FRKACHI ZAKARIAA
((CABINET COMPTABLE C.C.N
شارع)امل7حدلن)تجزئة)االميرة)

ايطابق)االول)رقم)02،ايفنيدق)،)
93100،)ايفنيدق)املغرب

AUTO SERVICE BAISSA))شركة)
ذات)املسؤويية)املحدودة

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي):)تجزئة)
م7الي)رشيد)رقم)311  - 93100 

ايفنيدق))املغرب).
قفل)ايتصفية

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)
.4631

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
حل) تقرر) (2021 فبرالر) (18 في) املؤرخ)
شركة) ( (AUTO SERVICE BAISSA
مبلغ) املحدودة) املسؤويية) ذات)
وعن7ان) درهم) (100.000 رأسمايها)
مقرها)اإلجتماعي)تجزئة)م7الي)رشيد)
رقم)311  - 93100)ايفنيدق))املغرب))

نتيجة)ل-1إرادة)ايشركاء).
-2أزمة)ايقطاع).

-3افالس)اينشاط..
و)عين:

ايسيد)ة()ل7سف)))ايدبدي)ايصغير)
و)عن7انه)ا()تجزئة)م7الي)رشيد)زنقة)
ايفنيدق)) (93100   15 رقم) ايقدس)

املغرب)كمصفي))ة()يلشركة.
و)قد)تم)انعقاد)الجمعية)الختامية)
تجزئة) وفي) (2021 ماي) (03 بتاريخ)
 93100  -   311 رقم) رشيد) م7الي)

ايفنيدق)املغرب.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ماي) (18 بتاريخ) ( بتط7ان) االبتدائية)

2021)تحت)رقم)1086.
144I

بروفيد)خدمات)متعددة)ش.م.م)ش)و

SABRY COMMERCIALE
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تح7يل)املقر)االجتماعي)يلشركة

بروفيد)خدمات)متعددة)ش.م.م)
ش)و

شارع)محمد)داود)اقامة)بدرطابق)
ف7ق)ار�سي)رقم)3)تط7ان)،)93040،)

تط7ان)املغرب
SABRY COMMERCIALE)شركة)
ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)حي)

اغطاس)زنقة)A 10)مكرر)رقم)12 - 
93030)ايفنيدق)املغرب.

تح7يل))املقر)االجتماعي)يلشركة
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.25665
اي7حيد) ايشريك) قرار) بمقت�سى)
تح7يل)) ( تم) (2021 ماي) (05 في) املؤرخ)
من) يلشركة) الحالي) االجتماعي) املقر)
رقم) مكرر) (A  10 زنقة) اغطاس) »حي)
إلى) املغرب«) ايفنيدق) (93030  -  12
»تجزئة)باب)سبتة))شارع)ابي)ايعباس)
 A-B  - بل7ك) ايبركة) اقامة) ايسبتي)

93030)ايفنيدق))املغرب«.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (02 بتاريخ) ( بتط7ان) االبتدائية)

2021)تحت)رقم))134.
145I

FIDUCIAIRE AMALOU

LOS TACOS
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

FIDUCIAIRE AMALOU
 HAY JAMILA 3 RUE 6 N 50

 C/J(1ér(ETAGE(،(20400،
CASABLANCA MAROC

LOS TACOS))شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)46)شارع)
ايزرقط7ني)ايطابق)3)ايرقم)6 - 
20400)ايدارايبيضاء)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

50(339
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (11
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
 LOS (: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

. TACOS
غرض)ايشركة)بإلجاز):)-)اي7جبات)
(، ايتم7ين) أن7اع) جميع) (، ايسريعة)
(، ايبيع) (، الجاهزة) اي7جبات) تحضير)
عبر) وايبيع) يلمنازل) ايطلبات) ت7صيل)

اإلنترنت
-)ايتم7ين)وايتم7ين)املتنقل

ومطعم) ومقهى) مطعم) تشغيل) (-
كريم) آيس) وصاي7ن) خفيفة) وجبات)

وغرفة)شاي)ومشتقاتها
تقدلم) (، لاباني) مطعم) نشاط) (-
في) يألكل) أطباق) (، ت7صيل) (، ايطعام)
ت7صيل) (، خارجية) طلبات) (، امل7قع)

يلمنازل
-)مطعم)بيتزا)جميع)أن7اع)اي7جبات)
ايسريعة)وتحضير)األطباق)املطب7خة
-)تشغيل)وشراء)وبيع)وتأجير)جميع)
اي7جبات) وحانات) واملقاهي) املطاعم)
كريم) اآليس) ومحالت) الخفيفة)

واملصانع)ايكريمية)بجميع)أشكايها
املباشر) وغير) املباشر) ايتقدلم) (-
طلبات) أو) (، املسابقات) لجميع)
ايعامة) ايعق7د) أو) (، املناقصات)
املشروع) أو) ايدراسة) أو) (، والخاصة)
بايتزامها) إما) (، ايتجاري) أو) ايصناعي)
ايشركات) مع) بايتضامن) أو) الخاص)

األخرى)،
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املعامالت) جميع) (، أعم) وبشكل)
واملنق7ية) وايصناعية) ايتجارية)
لحساب) تتم) ايتي) واملايية) وايعقارية)
بشكل) واملتعلقة) (، الحصري) ايشركة)
مباشر)أو)غير)مباشر)بغرض)ايشركة)
أو)ايتي)من)املحتمل)أن)تعزز)تط7يرها.
عن7ان)املقر)االجتماعي):)46)شارع)
 -  6 ايرقم) (3 ايطابق) ايزرقط7ني)

20400)ايدارايبيضاء)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
 1.000 ( (: ( ايهام) ت7زي) ايسيدة)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
ايسيدة)ت7زي)ايهام))عن7انه)ا()حي)
  21 شقة) (1 بل7ك) (5 زنقة) سبتة) باب)

93102)ايفنيدق)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
ايسيدة)ت7زي)ايهام))عن7انه)ا()حي)
  21 شقة) (1 بل7ك) (5 زنقة) سبتة) باب)

93102)ايفنيدق)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 1( بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)83134).

146I

SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET FORMATION

NEED IT 
إعالن)متعدد)ايقرارات

 SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET
FORMATION

 COMPLEXE MLY ISMAIL IMM
 6(APP9(،(50000،(MEKNES

MAROC
 NEED IT)»شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة«
وعن7ان)مقرها)االجتماعي:)سالا)32 
،زنقة)ادريس)2)عمارة)26)ايطابق)
ايثامن)شقة)31)حمريه))-)50000 

مكناس)املغرب.
»إعالن)متعدد)ايقرارات«

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري:)
.4(621

بمقت�سى)الجمع)ايعام)االستثنائي)
املؤرخ)في)05)أبريل)2021

تم)اتخاذ)ايقرارات)ايتايية:)
على) لنص) ايذي) (:1 رقم) قرار)
ماللي:)تف7يت)ايسيد)مروان)أرطل)10 
حصة)اجتماعية))يفائدة)ايسيد)انس)
100)درهم.) الحصة) الحم7مي،)قيمة)
 250 أرطل) مروان) ايسيد) تف7يت)
يفائدة)ايسيد)بدر) ( حصة)اجتماعية)

فتحي)،)قيمة)الحصة)100)درهم.
قرار)رقم)2:)ايذي)لنص)على)ماللي:)
تغيير)نشاط)ايشركة)من)»إستشارات)
وتكن7ي7جيا) األنترنيت) مجال) في)
شراء) و) بيع) ايت7طين،) املعل7مات،)
(« إلى) ايكمبي7تر«) برامج) و) أجهزة)
اإلستثمارفي)مجال)اإلعالن)واالتصال)
تركيب) مقاول) ،تط7يراملعل7ميات،)

ايشبكات)املعل7ميات)واإلتصاالت
وتبعا)يذيك)تم)تعدلل)مقتضيات)

اينظام)األسا�سي)ايتايية:)
بند)رقم)3:)ايذي)لنص)على)ماللي:)
:م7ض7ع)ايشركة)س7اء)داخل)املغرب)
أو)خارجه)لحسابها)الخاص)أو)لحساب)
اإلعالن) مجال) اإلستثمارفي) ه) ايغير)
،تط7يراملعل7ميات،) واالتصال)
املعل7ميات) ايشبكات) تركيب) مقاول)

واإلتصاالت
بند)رقم)6:)ايذي)لنص)على)ماللي:)
أيف) مـائة) في) ايشركة) رأسمال) حدد)
أيف) إلى) مقسما) درهم) () (100000(
 (100( مائة) بقيمة) حصة) ()1000(
للي) كما) تخصص) يلحصة،) درهم)
حصة) (500 (: فتحي) بدر) ايسيد) (:
الحم7مي:) انس) ايسيد) إجتماعية)

500حصة)إجتماعية...
بند)رقم)8:)ايذي)لنص)على)ماللي:)
لقدم)امل7قع7ن)أسفله)يلشركة)ما)للي)
درهما) (50000 (: فتحي) بدر) ايسيد) (:
ايسيد)انس)الحم7مي:)50000)درهما)
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (18 بتاريخ) ( بمكناس) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)3019.

14(I

االئتمان)الجه7ي)الجدلدة

VERONE IMMO
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

االئتمان)الجه7ي)الجدلدة

اينسيم)5)تجزئة)بكري)ايرقم)11 

الجدلدة)،)24000،)الجدلدة)املغرب

VERONE IMMO)شركة)ذات)

مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)55)شارع)

ايزرقط7ني)فضاء)ايزرقط7ني)

ايطابق)األول)ايدار)ايبيضاء))-)

20000)ايدار)ايبيضاء)املغرب

تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)

محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

505531

في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 أبريل) (14

مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:

ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.

عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)

(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.VERONE IMMO

منعش) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

عقاري.

عن7ان)املقر)االجتماعي):)55)شارع)

ايزرقط7ني)فضاء)ايزرقط7ني)ايطابق)

األول)ايدار)ايبيضاء))-)20000)ايدار)

ايبيضاء)املغرب.

أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:

 1.000 ( (: وييد) ايروكي) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

عن7انه)ا() وييد) ايروكي) ايسيد)

م) ح) ((( رقم) (13 ايزنقة) اي7فاء) درب)

ايدار)ايبيضاء))20000)ايدار)ايبيضاء))

املغرب.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:

عن7انه)ا() وييد) ايروكي) ايسيد)

م) ح) ((( رقم) (13 ايزنقة) اي7فاء) درب)

ايدار)ايبيضاء))20000)ايدار)ايبيضاء))

املغرب

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

 09 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)505531.

148I

 EL FRKACHI ZAKARIAA (CABINET

(COMPTABLE C.C.N

LE SOURIRE LAB
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

قفل)ايتصفية

 EL FRKACHI ZAKARIAA

((CABINET COMPTABLE C.C.N

شارع)امل7حدلن)تجزئة)االميرة)

ايطابق)االول)رقم)02،ايفنيدق)،)

93100،)ايفنيدق)املغرب

LE SOURIRE LAB)شركة)ذات)

املسؤويية)املحدودة

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي):)تجزئة)

م7الي)رشيد)رقم)39)شقة)ب2 - 

93100)ايفنيدق)املغرب.

قفل)ايتصفية

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

.26009

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)

تقرر) (2021 فبرالر) (15 في) املؤرخ)

ذات) LE SOURIRE LAB)شركة) حل)

رأسمايها) مبلغ) املحدودة) املسؤويية)

مقرها) وعن7ان) درهم) (100.000

رقم) رشيد) م7الي) تجزئة) اإلجتماعي)

ايفنيدق) (93100  - ب2  شقة) (39

املغرب)نتيجة)ل1--)بإرادة)ايشركاء).

بممارسة) اإلذن) منح) 2--عدم)

اينشاط)مختبر)صانع)االسنان(..
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و)عين:

و) اعراربة) ( ( ل7سف) ايسيد)ة()

زنقة) ايعليا) كنديسة) حي) عن7انه)ا()

06 93100)ايفنيدق)املغرب) 18)رقم)

كمصفي))ة()يلشركة.

و)قد)تم)انعقاد)الجمعية)الختامية)

تجزئة) وفي) (2021 أبريل) (26 بتاريخ)

 -   2 ب) شقة) (39 رقم) رشيد) م7الي)

93100)ايفنيدق)املغرب.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

ماي) (12 بتاريخ) ( بتط7ان) االبتدائية)

2021)تحت)رقم)1052.

149I

GREEN CAP

GREEN CAP
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

حل)شركة

GREEN CAP

رقم)1)تجزئة)ايفتح)ت7الل)مكناس)،)

50000،)مكناس)املغرب

GREEN CAP)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)في)ط7ر)ايتصفية(

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)رقم)1 

تجزئة)ايفتح)ت7الل)مكناس)-)50000 

مكناس)املغرب.

حل)شركة
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.39145

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)

حل) تقرر) (2021 ل7ني7) (16 في) املؤرخ)

املحدودة) املسؤويية) ذات) شركة)

رأسمايها) مبلغ) ( (GREEN CAP

مقرها) وعن7ان) درهم) (100.000

ايفتح)ت7الل) 1)تجزئة) اإلجتماعي)رقم)

املغرب) مكناس) (50000 (- مكناس)

مزاوية) على) ايقدرة) عدم) (: ل) نتيجة)

ط7يلة- مدة) منذ) ايشركة) نشاط)

األزمة)املايية)و)األقتصادلة)و)وضعيتها)

ايعسيرة.

 1 رقم) ب) ايتصفية) مقر) حدد) و)

تجزئة)ايفتح)ت7الل)مكناس)-)50000 

مكناس)املغرب.)

و)عين:
ايسيد)ة()نبيل))اسرار)و)عن7انه)ا()
ت7الل) ايرباط) طريق) اسرار) ضيعة)
املغرب) مكناس) (50000 مكناس)

كمصفي))ة()يلشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند) (
املخ7ية) ايصالحيات) على) املفروضة)
تبليغ) محل) و) املخابرة) محل) يهم)
ايعق7د)و)اي7ثائق)املتعلقة)بايتصفية)

:)ال)ل7جد)أي)حدود)
ملسير) ايصالحيات) كافة) تعطى)

ايشركة
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (18 بتاريخ) ( بمكناس) ايتجارية)

2021)تحت)رقم))20.
150I

بروفيد)خدمات)متعددة)ش.م.م)ش)و

EL HARHOURI SARL AU
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
حل)شركة

بروفيد)خدمات)متعددة)ش.م.م)
ش)و

شارع)محمد)داود)اقامة)بدرطابق)
ف7ق)ار�سي)رقم)3)تط7ان)،)93040،)

تط7ان)املغرب
EL HARHOURI SARL AU)شركة)

ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)
ايشريك)اي7حيد)في)ط7ر)ايتصفية(
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)املركب)
ايسكني)ميكستا)ايصافية)2)بل7ك)
31)رقم)111)ايطابق)2  - 93030 

مرتيل)املغرب.
حل)شركة

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)
.22625

اي7حيد) ايشريك) قرار) بمقت�سى)
حل) تقرر) (2021 ماي) (05 في) املؤرخ)
ذات) محدودة) مسؤويية) ذات) شركة)
 EL HARHOURI اي7حيد) ايشريك)
 100.000 )مبلغ)رأسمايها) (SARL AU
اإلجتماعي) مقرها) وعن7ان) درهم)
ايصافية) ميكستا) ايسكني) املركب)
 -   2 ايطابق) (111 رقم) (31 بل7ك) (2
93030)مرتيل)املغرب)نتيجة)ل):)رك7د)

ايقطاع)مع)ارتفاع)ايتكلفة.

املركب) ب) ايتصفية) مقر) حدد) و)
ايسكني)ميكستا)ايصافية)2)بل7ك)31 
2  - 93030)مرتيل) 111)ايطابق) رقم)

املغرب.)
و)عين:

و) لاسين) ( ايعالللي) ايسيد)ة()
ثالثاء) س7ق) ايهراهر) دوار) عن7انه)ا()
 93030 االربعاء) س7ق) ايغرب)
)ة() كمصفي) املغرب) ايقنيطرة)

يلشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند) (
املخ7ية) ايصالحيات) على) املفروضة)
تبليغ) محل) و) املخابرة) محل) يهم)
ايعق7د)و)اي7ثائق)املتعلقة)بايتصفية):
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (02 بتاريخ) ( بتط7ان) االبتدائية)

2021)تحت)رقم)1343.
151I

بروفيد)خدمات)متعددة)ش.م.م)ش)و

SABRY COMMERCIALE
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
ت7سيع)نشاط)ايشركة)

بروفيد)خدمات)متعددة)ش.م.م)
ش)و

شارع)محمد)داود)اقامة)بدرطابق)
ف7ق)ار�سي)رقم)3)تط7ان)،)93040،)

تط7ان)املغرب
SABRY COMMERCIALE)شركة)
ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
وعن7ان)مقرها)االجتماعي)حي)

اغطاس)زنقة)A 10)مكرر)رقم)12 - 
93030)ايفنيدق)املغرب.
ت7سيع)نشاط)ايشركة

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)
.25665

اي7حيد) ايشريك) قرار) بمقت�سى)
تمت) (2021 مارس) (08 في) املؤرخ)
نشاط) إلى) ايتايية) األنشطة) إضافة)

ايشركة)الحالي):
املالبس) تس7يق) و) استيراد.عزل) (-

املستعملة
-)اعادة)تدوير)املالبس)املستعملة)و)

املنتجات)اينسيجية.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم) (
أبريل) (01 بتاريخ) ( بتط7ان) االبتدائية)

2021)تحت)رقم)53).
152I

FIDUCIAIRE BALANCE D’OR sarlau

STAMAFRICA
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تعيين)مسير)جدلد)يلشركة

 FIDUCIAIRE BALANCE D›OR
sarlau

 BD ALLAL BEN ABDELLAH ET 5
 RUE GHANDI 1IER ETAGE Appt
N°2(،(60000،(OUJDA(MAROC
STAMAFRICA)))شركة)ذات)

املسؤويية)املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)طريق)

بلطة)ايرقم))4)حي)املحمدي)تجزئة)
يعلج)الخير)-)60000)وجدة)اململكة)

املغربية.
تعيين)مسير)جدلد)يلشركة

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)
.35511

اي7حيد) ايشريك) قرار) بمقت�سى)
تعيين) تم) (2021 ماي) (24 في) املؤرخ)
ايسيد)ة() يلشركة) جدلد) مسير)

لحياوي)مصطفى)كمسير)وحيد
تبعا)يقب7ل)استقاية)املسير.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (16 بتاريخ) ( ب7جدة) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)2208.
153I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

SOCIETE FOURNI-PLANET
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA(،(52000،
ERRACHIDIA MAROC

 SOCIETE FOURNI-PLANET
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)مركب)

ماريا)شارع)ايبرلد))ايراشيدلة)52000 
ايراشيدلة)املغرب
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تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

149((

في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)

ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (29

املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:

ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.

عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)

(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.SOCIETE FOURNI-PLANET

تاجر) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

ايل7ازم)املكتبية)بايتجزئة.

مركب) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)

ماريا)شارع)ايبرلد))ايراشيدلة)52000 

ايراشيدلة)املغرب.

أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

ايسيد)عصام)محف7ظ))عن7انه)ا()

اي7طني) املكتب) تجزئة) (63 رقم)

يلسياحة))35000)تازة)املغرب.

ايعلمي) ايعزيز) عبد) ايسيد)

اسبانيا) (28039 اسبانيا) عن7انه)ا()

اسبانيا.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء)

وم7اطن)مسيري)ايشركة:

ايعلمي) ايعزيز) عبد) ايسيد)

اسبانيا) (28039 اسبانيا) عن7انه)ا()

اسبانيا

ايسيد)عصام)محف7ظ))عن7انه)ا()

اي7طني) املكتب) تجزئة) (63 رقم)

يلسياحة))35000)تازة)املغرب

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

تحت) (- بتاريخ) ( بايرشيدلة) االبتدائية)

رقم)-.

154I

FNMCOMPTA

EL HASNAOUI PLATRE
مجم7عة)ذات)اينفع)االقتصادي

حل)شركة

FNMCOMPTA
 RESIDENCE RENEE AV IBN 21
 MARHAL 3 EME ETAGE N° 0(

 TANGER(،(90000،(TANGER
MAROC

EL HASNAOUI PLATRE)مجم7عة)
ذات)اينفع)االقتصادي)في)ط7ر)

ايتصفية(
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)حي)

بنكيران)شارع)159)رقم)122)ايطابق)
األر�سي)-)طنجة)-)90000))طنجة)

املغرب.
حل)شركة

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)
.1011(1

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
حل) تقرر) (2021 أبريل) (26 في) املؤرخ)
االقتصادي) اينفع) ذات) مجم7عة)
مبلغ) ( (EL HASNAOUI PLATRE
وعن7ان) درهم) (100.000 رأسمايها)
شارع) بنكيران) حي) اإلجتماعي) مقرها)
(- األر�سي) ايطابق) (122 رقم) (159
طنجة)-)90000))طنجة)املغرب)نتيجة)

ل):)ضعف)ايتم7يل.
حي) ب) ايتصفية) مقر) حدد) و)
122)ايطابق) 159)رقم) بنكيران)شارع)
طنجة) (90000 (- طنجة) (- األر�سي)

املغرب.)
و)عين:

و) الحسناوي) ( محمد) ايسيد)ة()
بنكيران)أرض)ايس7ري) عن7انه)ا()حي)
طنجة) ( (90000 طنجة) (- (122 رقم)

املغرب)كمصفي))ة()يلشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند) (
املخ7ية) ايصالحيات) على) املفروضة)
تبليغ) محل) و) املخابرة) محل) يهم)
ايعق7د)و)اي7ثائق)املتعلقة)بايتصفية):
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (16 بتاريخ) ( بطنجة) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)5621.

155I

FOUZMEDIA

NINJENGINEER
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA(،(14000،(kenitra

maroc
NINJENGINEER)شركة)ذات)
مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)59)اقامة)
م7الي)عبدايعزيز)شارع)م7الي)
عبدايعزيز)ايرقم)4 - 14000 

ايقنيطرة)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

60283
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 أبريل) (15
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.NINJENGINEER
ايتحليل) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

وايبرمجة)في)االعالميات.
 59 (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
شارع) عبدايعزيز) م7الي) اقامة)
 14000  -  4 ايرقم) عبدايعزيز) م7الي)

ايقنيطرة)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)املغرب)سنة).
 50.000 ( ايشركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)مقسم)كايتالي:
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
عن7انه)ا() انس) ايهزاط) ايسيد)
ايقنيطرة)14000)ايقنيطرة)املغرب.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء)
وم7اطن)مسيري)ايشركة:

عن7انه)ا() انس) ايهزاط) ايسيد)
ايقنيطرة)14000)ايقنيطرو)املغرب

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
االبتدائية)بايقنيطرة))بتاريخ)18)ل7ني7)

2021)تحت)رقم)-.

156I

ائتمانية))الخبرة

AYMENE CHAOUIA
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

ائتمانية))الخبرة
49))زنقة))املدلنة)،)26100،)برشيد)

املغرب
AYMENE CHAOUIA)شركة)ذات)
مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي))14)شارع)
املقاومة)اقامة)افا))ايطابق)ايثاني)
شقة)22  - 20000)ايدار)ايبيضاء)

املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

50(4(5
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (03
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.AYMENE CHAOUIA
منعش) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

عقاري.
عن7ان)املقر)االجتماعي):))14)شارع)
ايثاني) ايطابق) ( افا) اقامة) املقاومة)
ايبيضاء) ايدار) (20000  -   22 شقة)

املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
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 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)
درهم،)مقسم)كايتالي:

ايسيد)الخال)عبد)الخايق):))1.000 
حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-
وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

الخايق) عبد) الخال) ايسيد)
عن7انه)ا())19)ممر)01)حي)ايتيسير)2  

26100)برشيد)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
الخايق) عبد) الخال) ايسيد)
01)حي)ايتيسير) )19))ممر) عن7انه)ا()

2  26100)برشيد)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 10 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)83235).
15(I

CABINET BAHMAD

 LANDES GOLF
MARRAKECH

شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة
تح7يل)املقر)االجتماعي)يلشركة

CABINET BAHMAD
إقامة)مراكش)بالزا)عمارة)د)1)شقة)
ب)21)ايطابق)ايثاني)جليز)مراكش)،)

40000،)مراكش)املغرب
 LANDES GOLF MARRAKECH
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)درب)
الحمام)حي)باب)ألالن)رقم)16  - 

40000)مراكش)املغرب.
تح7يل))املقر)االجتماعي)يلشركة
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.14(2(
اي7حيد) ايشريك) قرار) بمقت�سى)
تح7يل)) ( تم) (2021 ماي) (06 في) املؤرخ)
من) يلشركة) الحالي) االجتماعي) املقر)
  16 ألالن)رقم) باب) الحمام)حي) »درب)
- 40000)مراكش)املغرب«)إلى)»رويال)
بايم)مراكش)فيال)31)طريق)أمزميز-)-)

40000)مراكش))املغرب«.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (18 بتاريخ) ( بمراكش) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)125166.
158I

 MOGADOR(م7كادور)أسيست)آند)سيرفيس

ASSIST AND SERVICES SARL

كوتس فيالج
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

م7كادور)أسيست)آند)سيرفيس)
 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL
رقم)2)حي)باب)دكاية)شارع)واد)
املخازن)ايشقة)رقم)3)بايطابق)

ايثاني))ايص7يرة)ايص7يرة،)44000،)
ايص7يرة)املغرب

ك7تس)فيالج))شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)مساكنة)
يدى)شركة)»فيالج)دونكي))»)مقرها)
باملنزل)ايكائن)بدوار)ايضهر))جماعة)
اكرض)تمنار)))إقليم)ايص7يرة)-)

44000)ايص7يرة)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

5(13
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (08
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
اإلقتضاء)بمختصر)تسميتها):)ك7تس)

فيالج).
غرض)ايشركة)بإلجاز):)1(-)صناعة)
مستلزمات)ايتجميل)2(-)تاجر)بصفة)

عامة))3(-)االستيراد)وايتصدلر.
:)مساكنة) املقر)االجتماعي) عن7ان)
مقرها) (« ( دونكي) »فيالج) شركة) يدى)
)جماعة) ايضهر) بدوار) ايكائن) باملنزل)
(- ايص7يرة) إقليم) ( ( تمنار) اكرض)

44000)ايص7يرة)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)
درهم،)مقسم)كايتالي:

 1.000 ( (: اشبان) صفاء) ايسيدة)
حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-
وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

عن7انه)ا() اشبان) صفاء) ايسيدة)
ايص7يرة)) (1 ايبرج) طانطان) زنقة) (255

44000)ايص7يرة)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عن7انه)ا() اشبان) صفاء) ايسيدة)
ايص7يرة) (1 ايبرج) طانطان) زنقة) (255

44000)ايص7يرة)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
االبتدائية)بايص7يرة))بتاريخ)18)ل7ني7)

2021)تحت)رقم)196.
159I

PRIVILEGE CABINET

TITO AUTO MOTORS
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
حل)شركة

PRIVILEGE CABINET
 MSALLAH RUE URUGUAY

 NO ( TANGER MSALLAH RUE
 URUGUAY(NO(7(TANGER،
90000،(TANGER(TANGER

TITO AUTO MOTORS)شركة)
ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد)في)ط7ر)ايتصفية(
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)13)زنقة)
كيندي)طنجة))-)90000)طنجة))

املغرب.
حل)شركة

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)
.44339

اي7حيد) ايشريك) قرار) بمقت�سى)
حل) تقرر) (2021 ماي) (2( في) املؤرخ)
ذات) محدودة) مسؤويية) ذات) شركة)
 TITO AUTO اي7حيد) ايشريك)
 10.000 رأسمايها) مبلغ) ( (MOTORS
 13 اإلجتماعي) مقرها) وعن7ان) درهم)
زنقة)كيندي)طنجة))-)90000)طنجة))
املبكر) ايفسخ) (: ل) نتيجة) املغرب)

ايشركة  .

و)حدد)مقر)ايتصفية)ب)13)زنقة)
طنجة)) (90000 (- ( طنجة) كيندي)

املغرب).)
و)عين:

و) ( ايكبداني) ( ( طارق) ايسيد)ة()
املصلى)) (12 رقم) (86 زنقة) عن7انه)ا()
)املغرب))كمصفي))ة() 90000)طنجة)

يلشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند) (
املخ7ية) ايصالحيات) على) املفروضة)
تبليغ) محل) و) املخابرة) محل) يهم)
ايعق7د)و)اي7ثائق)املتعلقة)بايتصفية):)
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (03 بتاريخ) ( بطنجة) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)243034.
160I

bemultico((7بيم7يتيك

PROPRADIS
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تف7يت)حصص

bemultico((7بيم7يتيك
رقم)106)شقة)رقم)01)ايزيت7ن)

املعركة)-مكناس)،)50060،)مكناس)
مكناس

PROPRADIS)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)مكتب)19 
عمارة)09)ايطابق)04)تجزئة)ريزانا)
مكناس)-)50000)مكناس)املغرب.

تف7يت)حصص
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.48525
بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
تمت) (2021 ل7ني7) (11 في) املؤرخ)

املصادقة)على):
اتخيا) سعيد) ( )ة() ايسيد) تف7يت)
أصل) من) اجتماعية) حصة) (1.000
)ة() ايسيد) ( يفائدة) حصة) (1.000
ل7ني7) (11 بتاريخ) املساعدي) ( لحسن)

.2021
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم) (
ل7ني7) (18 بتاريخ) ( بمكناس) ايتجارية)

2021)تحت)رقم))302.
161I
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bemultico((7بيم7يتيك

PROPRADIS
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تعيين)مسير)جدلد)يلشركة

bemultico((7بيم7يتيك
رقم)106)شقة)رقم)01)ايزيت7ن)

املعركة)-مكناس)،)50060،)مكناس)
مكناس

PROPRADIS))شركة)ذات)
املسؤويية)املحدودة

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)مكتب)19 
عمارة)09)ايطابق)04)تجزئة)ريزانا)
مكناس)-)50000)مكناس)املغرب.

تعيين)مسير)جدلد)يلشركة
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.48525
بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
تعيين) تم) (2021 ل7ني7) (11 في) املؤرخ)
ايسيد)ة()) يلشركة) جدلد) مسير)

املساعدي))لحسن)كمسير)وحيد
تبعا)يقب7ل)استقاية)املسير.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (18 بتاريخ) ( بمكناس) ايتجارية)

2021)تحت)رقم))302.
162I

 MOGADOR(م7كادور)أسيست)آند)سيرفيس

ASSIST AND SERVICES SARL

الغزوة كاش
إعالن)متعدد)ايقرارات

م7كادور)أسيست)آند)سيرفيس)
 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL
رقم)2)حي)باب)دكاية)شارع)واد)
املخازن)ايشقة)رقم)3)بايطابق)

ايثاني))ايص7يرة)ايص7يرة،)44000،)
ايص7يرة)املغرب

ايغزوة)كاش)»شركة)ذات)املسؤويية)
املحدودة«

وعن7ان)مقرها)االجتماعي:)املحل)
ايتجاري))رقم)24)بايطابق)األر�سي))
ايكائن)بايص7يرة)الجدلدة)ايص7يرة)-)

44000)ايص7يرة)املغرب.
»إعالن)متعدد)ايقرارات«

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري:)
.4641

بمقت�سى)الجمع)ايعام)االستثنائي)
املؤرخ)في)05)ماي)2021

تم)اتخاذ)ايقرارات)ايتايية:)
على) لنص) ايذي) (:01 رقم) قرار)
يلشركة) فرع) تأسيس) (- ماللي:)
رقم) ايتجاري) املحل) (: ايتالي) بايعن7ان)
: 121)،3-2-1)بايطابق)األر�سي)تجزئة)

املستقبل))ايص7يرة
على) لنص) ايذي) (:02 رقم) قرار)
كعزي) :امينة) ايسيدة) تسمية) ماللي:)
اي7طنية) ايتعريف) يبطاقة) الحاملة)
ك7ثر) (: وايسيدة) ( (N39(40(: رقم)
ايتعريف) يبطاقة) الحاملة) ابنصير)
مسيرتين)) ( (EE58128(: رقم) اي7طنية)

يفرع)ايشركة))ملدة)غير)محددة.
على) لنص) ايذي) (:03 رقم) قرار)
ماللي:)ت7سيع)نشاط)ايشركة)بإضافة)

:)نشاط))استغالل)مقهى).
وتبعا)يذيك)تم)تعدلل)مقتضيات)

اينظام)األسا�سي)ايتايية:)
على) لنص) ايذي) (:03 رقم) بند)
وكاية) (- (01 (: ايشركة) نشاط) ماللي:)
بصفة) تاجر) (--2 االم7ال) يتح7يل)

عامة)3--)مقهى).
على) لنص) ايذي) (:04 رقم) بند)
ماللي:)املقر)االجتماعي):املحل)ايتجاري))
ايكائن) ( األر�سي) بايطابق) (24 رقم)
وفرغ) ايص7يرة.) الجدلدة) بايص7يرة)
 121 (: رقم) ايتجاري) املحل) (: ايشركة)
تجزئة) األر�سي) بايطابق) (1-2-3،

املستقبل))ايص7يرة
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
االبتدائية)بايص7يرة))بتاريخ)18)ل7ني7)

2021)تحت)رقم))19.
163I

PRIVILEGE CABINET

TFZZ
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
حل)شركة

PRIVILEGE CABINET
 MSALLAH RUE URUGUAY

 NO ( TANGER MSALLAH RUE
 URUGUAY(NO(7(TANGER،
90000،(TANGER(TANGER

TFZZ)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)في)

ط7ر)ايتصفية(
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)13)زنقة)
كيندي)طنجة)-)90000)طنجة)

املغرب.
حل)شركة

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)
.55693

اي7حيد) ايشريك) قرار) بمقت�سى)
حل) تقرر) (2021 ماي) (2( في) املؤرخ)
محدودة) مسؤويية) ذات) شركة)
مبلغ) ( (TFZZ اي7حيد) ايشريك) ذات)
وعن7ان) درهم) (10.000 رأسمايها)
كيندي) زنقة) (13 اإلجتماعي) مقرها)
طنجة)-)90000)طنجة)املغرب)نتيجة)

ل):)حل)مبكر)ايشركة).
و)حدد)مقر)ايتصفية)ب)13)زنقة)
طنجة) (90000 (- طنجة) كيندي)

املغرب.)
و)عين:

و) ايكبداني) ( طارق) ايسيد)ة()
املصلى) (12 رقم) (86 زنقة) عن7انه)ا()
)ة() كمصفي) املغرب) طنجة) (90000

يلشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند) (
املخ7ية) ايصالحيات) على) املفروضة)
تبليغ) محل) و) املخابرة) محل) يهم)
ايعق7د)و)اي7ثائق)املتعلقة)بايتصفية):
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (03 بتاريخ) ( بطنجة) ايتجارية)

2021)تحت)رقم))24303.

164I

OUR EXPERT

JITAS TRAVAUX
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

OUR EXPERT
 marrakech(،40000،(marrakech

maroc
JITAS TRAVAUX))شركة)ذات)
مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد

 DR AIT(وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي
 BAZZI COMMUNE AIT IMOUR
MARRAKECH - 40000)مراكش)

املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

116029
 02 في) مؤرخ) حر) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7)
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
 JITAS (: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

. TRAVAUX
 TRAVAUX(:(غرض)ايشركة)بإلجاز

. DIVERS OU CONSTRUCTION
 DR AIT (: عن7ان)املقر)االجتماعي)
 BAZZI COMMUNE AIT IMOUR
مراكش) (MARRAKECH - 40000

املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
 1.000 ( (: داود) خنش7ش) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (- (

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
عن7انه)ا() داود) خنش7ش) ايسيد)
قصر)الت)لحيى)اينيف)تنغير)45800 

تنغير)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عن7انه)ا() داود) خنش7ش) ايسيد)
قصر)الت)لحيى)اينيف)تنغير)45800 

تنغير)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (16 بتاريخ) ( بمراكش) ايتجارية)

2021)تحت)رقم))12506.
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MAROC TECHNIQUE MANAGEMENT SARL

AB&JT COMPANY   SARL
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

 MAROC TECHNIQUE
MANAGEMENT SARL

 AVENUE ESSALAM RESIDENCE
 CHOUROUK  BLOC B 2EME

 ETAGE N°4 TANGER AVENUE
 ESSALAM RESIDENCE

 CHOUROUK  BLOC B 2EME
 ETAGE(N°4(TANGER،(90000،

TANGER)املغرب
AB&JT COMPANY   SARL)شركة)

ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)
ايشريك)اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)زاوية)شارع)
اكادلر)و)شارع)مراكش)اقامة)ابراج)
طنجة)ايطابق)ايثايت)رقم)25)طنجة)
TANGER 90000)طنجة)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

11(199
في) مؤرخ) حر) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (05
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
 AB&JT(:(اإلقتضاء)بمختصر)تسميتها

.COMPANY   SARL
ت7زيع) (• (: بإلجاز) ايشركة) غرض)
ايغذائية) املنتجات) جميع) وتس7يق)

وايزراعية.
•)شراء)وبيع)وت7زيع)وتس7يق)جميع)
واملشروبات) واملأك7الت) املنتجات)

واألغذلة)وغيرها…)...
زاوية) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
اقامة) مراكش) شارع) و) اكادلر) شارع)
 25 رقم) ايثايت) ايطابق) طنجة) ابراج)
طنجة) (TANGER 90000 طنجة)

املغرب.

أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)
ايشركة):)99)سنة)سنة).

 10.000 ( ايشركة:) رأسمال) مبلغ)
درهم،)مقسم)كايتالي:

 100 ( (: ( ب7ف7ل) هللا) عبد) ايسيد)
حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (- (
وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

ايسيد)عبد)هللا)ب7ف7ل))عن7انه)ا()
ه7يندا))4511)ت7متنسرات)ه7يندا.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (
وم7اطن)مسيري)ايشركة:

ايسيد)عبد)هللا)ب7ف7ل))عن7انه)ا()
ه7يندا))4511)ت7متنسرات)ه7يندا

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (0( بتاريخ) ( بطنجة) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)9)2431.
166I

FIDUCIAIRE BALANCE D’OR sarlau

STAMAFRICA
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تف7يت)حصص

 FIDUCIAIRE BALANCE D›OR
sarlau

 BD ALLAL BEN ABDELLAH ET 5
 RUE GHANDI 1IER ETAGE Appt
N°2(،(60000،(OUJDA(MAROC

STAMAFRICA)شركة)ذات)
مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)طريق)

بلطة)ايرقم))4)حي)املحمدي)تجزئة)
يعلج)الخير)-)60000)وجدة)اململكة)

املغربية.
تف7يت)حصص

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)
.35511

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
تمت) (2021 ماي) (24 في) املؤرخ)

املصادقة)على):
الحكيم) )ة()ت7فيق) ايسيد) تف7يت)
من) اجتماعية) حصة) (250 ب7كرين)
)ة() ايسيد) ( يفائدة) 250)حصة) أصل)
ماي) (24 بتاريخ) لحياوي) مصطفى)

.2021

اسالمي) سينا) )ة() ايسيد) تف7يت)
250)حصة)اجتماعية)من)أصل)250 
مصطفى) )ة() ايسيد) ( يفائدة) حصة)

لحياوي)بتاريخ)24)ماي)2021.
ب7غيدة) أنيس) )ة() ايسيد) تف7يت)
250)حصة)اجتماعية)من)أصل)250 
مصطفى) )ة() ايسيد) ( يفائدة) حصة)

لحياوي)بتاريخ)24)ماي)2021.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم) (
ل7ني7) (16 بتاريخ) ( ب7جدة) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)2208.

16(I

FIDEXPER

AYMANE LIL ISKANE
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

FIDEXPER
 MOJAHID ELAYACHI LOT

 LEBBATIYA(APPT(1(EL(JADIDA(،
24000،(EL(JADIDA(MAROC

AYMANE LIL ISKANE))شركة)ذات)
مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي))80)تجزئة)
ايهالل)ايطابق)1 - 24000)الجــــدلــــدة)

املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

1825(
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (26
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

. AYMANE LIL ISKANE
اإلنعاش) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

ايعقاري.

عن7ان)املقر)االجتماعي):))80)تجزئة)
ايهالل)ايطابق)1 - 24000)الجــــدلــــدة)

املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
 1000 (: ( كريمة) مغار) ايسيدة)

بقيمة)100)درهم.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
عن7انه)ا() ( كريمة) مغار) ايسيدة)
 2 21)رقم) 6)زنقة) حي)م7الي)رشيد)م)
ايبيضاء)20450)ايداربيضاء)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عن7انه)ا() ( كريمة) مغار) ايسيدة)
 2 21)رقم) 6)زنقة) حي)م7الي)رشيد)م)
ايبيضاء)20450)ايداربيضاء)املغرب

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
االبتدائية)بالجدلدة))بتاريخ)15)ل7ني7)

2021)تحت)رقم)26591.

168I

 STE DE BATIMENT DE CONSTRUCTION ET

DE LOTISSEMENT SARL

 STE DE BATIMENT DE
 CONSTRUCTION ET DE

LOTISSEMENT SARL
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تف7يت)حصص

 STE DE BATIMENT DE
 CONSTRUCTION ET DE

LOTISSEMENT SARL
 Complexe Hassani 3TR4 Annasr
Etage(4(n°(66(،(90060)3،)طنجة)

املغرب
 STE DE BATIMENT DE

 CONSTRUCTION ET DE
LOTISSEMENT SARL)شركة)ذات)

املسؤويية)املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)مركب)

الحسني)3TR4))اينصر)3))ايطابق)4  
رقم)66 - 90090)طنجة)املغرب.

تف7يت)حصص
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رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.268(3

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)

تمت) (2021 ل7ني7) (14 في) املؤرخ)

املصادقة)على):

هللا) عبد) )ة() ايسيد) تف7يت)

من) اجتماعية) حصة) (500 ايعمري)

ايسيد) ( يفائدة) حصة) (2.500 أصل)

)ة()خدلجة)ايطالفي)بتاريخ)14)ل7ني7)

.2021

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم) (

ل7ني7) (1( بتاريخ) ( بطنجة) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)243633.

169I

دل7ان)الخدمات

POWER HS

شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تعيين)مسير)جدلد)يلشركة

دل7ان)الخدمات

شارع)محمد)الخامس)رقم)94)سيدي)

قاسم)،)16000،)سيدي)قاسم)

املغرب

POWER HS))شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)حي)ميم7نة)

عمارة)96)رقم)2)مكرر)طريق)الحاج)

ايعربي)-)16000)سيدي)قاسم)

املغرب.

تعيين)مسير)جدلد)يلشركة

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.2818(

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)

تعيين) تم) (2019 شتنبر) (13 في) املؤرخ)

ايسيد)ة() يلشركة) جدلد) مسير)

بلكرمة)املهدي)كمسير)وحيد

تبعا)يقب7ل)استقاية)املسير.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

 16 بتاريخ) ( قاسم) بسيدي) االبتدائية)

شتنبر)2019)تحت)رقم)443.

1(0I

AMAL GHALIL

RED PARC
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

AMAL GHALIL
 LOTISS YOUSSRA  58
 LISSASFA 58  LOTISS

 YOUSSRA(LISSASFA،(20230،
CASABLANCA MAROC

RED PARC)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)45،)زنقة)
عبد)ايقادر)مفتقر)ايطابق)2)رقم)
4)-ايدار)ايبيضاء.)-)20100)ايدار)

ايبيضاء)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

506435
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (03
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
 RED (: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.PARC
األيعاب) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

واملالهي)ايعامة.
عن7ان)املقر)االجتماعي):)45،)زنقة)
رقم) (2 ايطابق) مفتقر) ايقادر) عبد)
ايدار) (20100 (- ايبيضاء.) -ايدار) (4

ايبيضاء)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
ايسيد)محمد)م7س7ف)))))))))))))))))))))):))
درهم) (100 بقيمة) حصة) (1.000

يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

م7س7ف)))))))))))))))))))))) محمد) ايسيد)

ايبيضاء) (20100 ايبيضاء) عن7انه)ا()

املغرب.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:

م7س7ف)))))))))))))))))))))) محمد) ايسيد)

ايبيضاء) (20100 ايبيضاء) عن7انه)ا()

املغرب

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

 10 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)82181).

1(1I

le(partenaire((fiscal

CARDEMA
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

le(partenaire((fiscal

49)شلرع)عمر)الخطاب)طابق)3)رقم)

6)عمارة)ايبركة،)90000،)طنجة)

املغرب

CARDEMA)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)زنقة)10 

اييمن)ايطابق)ايثاني)رقم)4 - 90000 

طنجة)املغرب

تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

11(589

في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (15

املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:

ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.

عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)

(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.CARDEMA

إدارة) (- ( (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

املباني)ايتجارية)واملنازل.

املباني)س7اء) اقتناء)وبيع)جميع) (- (

املشيدة)او)ايتي)فى)ط7ر)االنجاز.

))-))تأجير)املباني)أو)تشغيلها).

أو) املال) رأس) في) االستثمار) ( (-
االستح7اذ)أو)ايبيع)أو)إدارة)أي)عمل)أو)
شركة)ذات)غرض)مشابه)أو)مرتبط.

 10 :)زنقة) عن7ان)املقر)االجتماعي)
اييمن)ايطابق)ايثاني)رقم)4 - 90000 

طنجة)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 1.000 ( ايشركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)مقسم)كايتالي:
 CAROLE FRANCOISE ايسيدة)
حصة) (PASCALE DELHAYE :  (0

بقيمة)10)درهم)يلحصة).
  ALTERNATIVES IT  : ايشركة)
30)حصة)بقيمة)10)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-
وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

 CAROLE FRANCOISE ايسيدة)
عن7انه)ا()) (PASCALE DELHAYE
 5180 رقم) فيال) حجريين) جزنالا)

90000)طنجة)املغرب.
 ALTERNATIVES IT ايشركة)
  43rue Godot de Muroy.()عن7انه)ا

5009))باريس)فرنسا.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
 CAROLE FRANCOISE ايسيدة)
عن7انه)ا() (PASCALE DELHAYE
 5180 رقم) فيال) حجريين) جزنالا)

90000)طنجة)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (1( بتاريخ) ( بطنجة) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)05)5.
1(2I

NE CONSULTING & SERVICES SARL AU

EURO KERAKOLL
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

 NE CONSULTING & SERVICES
SARL AU

 RUE LIBERTE N10 3EME ETAGE
 APP(N6(،(20000،(CASABLANCA

MAROC
EURO KERAKOLL)شركة)ذات)

املسؤويية)املحدودة
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وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)10)زنقة)
الحرية)ايطابق)ايثايث)شقة)رقم)5 - 

20000)ايدار)ايبيضاء)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

50(2(1
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (0(
املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
 EURO(:(اإلقتضاء)بمختصر)تسميتها

.KERAKOLL
و) تصنيع) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)
واآلييات) املنتجات) أن7اع) جميع) بيع)

ايتي)تدخل)في)ايبناء.
10)زنقة) (: عن7ان)املقر)االجتماعي)
 -  5 ايثايث)شقة)رقم) ايطابق) الحرية)

20000)ايدار)ايبيضاء)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
ايشركة:)) رأسمال) مبلغ)
100.000,00)درهم،)مقسم)كايتالي:

 340 ( (: لحسن) يغليمي) ايسيد)
حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

ايسيد)طير)ايبحر)عبد)اإليه):))330 
حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

ايسيد)اجبلي)حسن):))330)حصة)
بقيمة)100)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-
وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

عن7انه)ا() لحسن) يغليمي) ايسيد)
املحمدلة) (1( ايرقم) املنزه) تجزئة)

28800)املحمدلة)املغرب.
عن7انه)ا() حسن) اجبلي) ايسيد)
تجزئة)سامية)رقم)36)سيدي)معروف)

20000)ايدارايبيضاء)املغرب.
اإليه) عبد) ايبحر) طير) ايسيد)
ج) ق) أو) بل7ك) (28 رقم) عن7انه)ا()
ايدارايبيضاء) (20000 ايبيضاء)

املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:

عن7انه)ا() لحسن) يغليمي) ايسيد)
املحمدلة) (1( ايرقم) املنزه) تجزئة)

28800)املحمدلة)املغرب
اإليه) عبد) ايبحر) طير) ايسيد)
ج) ق) أو) بل7ك) (28 رقم) عن7انه)ا()
ايدارايبيضاء) (20000 ايبيضاء)

املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 1( بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)83040).
1(3I

FAVORI PROMO

FAVORI PROMO
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

FAVORI PROMO
خليل)2)زنقة)4)رقم)32)ايطابق)4 
شقة)رقم)))الفيليت)ح)م)،)0)205،)

ايدار)ايبيضاء)املغرب
FAVORI PROMO)شركة)ذات)

املسؤويية)املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)خليل)2 
زنقة)4)رقم)32)ايطابق)4)ايشقة)
رقم)))الفيليت)ح)م)-)0)205)ايدار)

ايبيضاء)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

50(401
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (02
املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.FAVORI PROMO
شراء) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)
وبيع)ايعقارات)أو)غيرها)من)املعامالت)

ايعقارية.
خليل) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
ايشقة) (4 ايطابق) (32 رقم) (4 زنقة) (2
ايدار) (205(0 (- م) ح) الفيليت) (( رقم)

ايبيضاء)املغرب.

أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)
ايشركة):)99)سنة).

ايشركة:)) رأسمال) مبلغ)
1.000.000)درهم،)مقسم)كايتالي:

 3.500 ( (: ايعدك) أحمد) ايسيد)
حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

ايسيد)عبد)اإليه)ايعاللي):))3.500 
حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

عماني) ملهندز) محمد) ايسيد)
درهم) (100 بقيمة) حصة) (1.500   :

يلحصة).
ايسيد)عمر)ملهندز)عماني):))1.500 

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
عن7انه)ا() ايعدك) أحمد) ايسيد)
4)شقة) زنقة)إبن)كتير)درج)أوه)طابق)
21)زنقة)أب7)سفيان)ايت7ري))20000 

ايدار)ايبيضاء)املغرب.
ايسيد)عبد)اإليه)ايعاللي)عن7انه)ا()
بن)قدور)درج) 58)شارع)عبدايلطيف)
 20040 اإلسماعيلية) إقامة) (4 ط) ب)

ايدار)ايبيضاء)املغرب.
عماني) ملهندز) محمد) ايسيد)
و) (35 رقم) وييلي) زنقة) (35 عن7انه)ا()
ايدار) (20280 ( ايط7يل) الحقل) (3(

ايبيضاء)املغرب.
عماني) ملهندز) عمر) ايسيد)
 35-3( رقم) وييلي) زنقة) عن7انه)ا()
 20280 ( ايهناء) حي) ايط7يل) الحقل)

ايدار)ايبيضاء)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عن7انه)ا() ايعدك) أحمد) ايسيد)
4)شقة) زنقة)إبن)كتير)درج)أوه)طابق)
21)زنقة)أب7)سفيان)ايت7ري))20000 

ايدار)ايبيضاء)املغرب
ايسيد)عبد)اإليه)ايعاللي)عن7انه)ا()
بن)قدور)درج) 58)شارع)عبدايلطيف)
 20040 اإلسماعيلية) إقامة) (4 ط) ب)

ايدار)ايبيضاء)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
(- بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

تحت)رقم)-.

1(4I

مكتب)أخيار)خدلجة

CAFE ISLA LAS PALMAS
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

مكتب)أخيار)خدلجة
شارع)الجيش)امللكي)اقامة)المان)
طابق)4)رقم)))تط7ان)،)93000،)

تط7ان)املغرب
CAFE ISLA LAS PALMAS)شركة)

ذات)املسؤويية)املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي))طريق)كاب7)
نكرو)تجزئة)ايرمال)رقم)0))مرتيل)-)

93150)مرتيل)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

2969(
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (01
املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
 CAFE (: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.ISLA LAS PALMAS
مقهى) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

ايشاي)-بتزريا-سندويش.
طريق) ( (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
 (0 رقم) ايرمال) تجزئة) نكرو) كاب7)

مرتيل)-)93150)مرتيل)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
 520 ( (: اشمروان) املختار) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
ايسيدة)اكرام)ايبرق):))120)حصة)

بقيمة)100)درهم)يلحصة).
 120 ( (: اشمروان) ل7سف) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
 120 ( (: اشمروان) شيماء) ايسيدة)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
اشمروان) لاسين) محمد) ايسيد)
درهم) (100 بقيمة) حصة) (120   :

يلحصة.
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 520 (: اشمروان) املختار) ايسيد)
بقيمة)100)درهم.

120)بقيمة) (: ايسيدة)اكرام)ايبرق)
100)درهم.

 120 (: اشمروان) ل7سف) ايسيد)
بقيمة)100)درهم.

 120 (: اشمروان) شيماء) ايسيدة)
بقيمة)100)درهم.

(: اشمروان) لاسين) محمد) ايسيد)
120)بقيمة)100)درهم.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (
وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

ايسيد)املختار)اشمروان)عن7انه)ا()
املضيق) املتنبي) حي)عين)ش7ف7)شارع)

93200)املضيق)املغرب.
عن7انه)ا() ايبرق) اكرام) ايسيدة)
املضيق) املتنبي) حي)عين)ش7ف7)شارع)

93200)املضيق)املغرب.
اشمروان) ل7سف) ايسيد)
عن7انه)ا()حي)عين)ش7ف7)شارع)املتنبي)

املضيق)93200)املضيق)املغرب.
اشمروان) شيماء) ايسيدة)
عن7انه)ا()حي)عين)ش7ف7)شارع)املتنبي)

املضيق)93200)املضيق)املغرب.
اشمروان) لاسين) محمد) ايسيد)
عن7انه)ا()حي)عين)ش7ف7)شارع)املتنبي)

املضيق)93200)املضيق)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
ايسيد)املختار)اشمروان)عن7انه)ا()
املضيق) املتنبي) حي)عين)ش7ف7)شارع)

93200)املضيق)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (16 بتاريخ) ( بتط7ان) االبتدائية)

2021)تحت)رقم)1619.
1(5I

PRIVILEGE CABINET

TITO PROMO
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
حل)شركة

PRIVILEGE CABINET
 MSALLAH RUE URUGUAY

 NO ( TANGER MSALLAH RUE
 URUGUAY(NO(7(TANGER،

90000،(TANGER(TANGER
TITO PROMO))شركة)ذات)

مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)
اي7حيد)في)ط7ر)ايتصفية(

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)13)زنقة)
كيندي)طنجة)-)90000)طنجة)

املغرب.
حل)شركة

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)
.48515

اي7حيد) ايشريك) قرار) بمقت�سى)
حل) تقرر) (2021 ماي) (2( في) املؤرخ)
ذات) محدودة) مسؤويية) ذات) شركة)
   TITO PROMO اي7حيد) ايشريك)
مبلغ)رأسمايها)10.000)درهم)وعن7ان)
كيندي) زنقة) (13 اإلجتماعي) مقرها)
طنجة)-)90000)طنجة)املغرب)نتيجة)

ل):)حل)املبكر)ايشركة).
و)حدد)مقر)ايتصفية)ب)13)زنقة)
طنجة) (90000 (- طنجة) كيندي)

املغرب.)
و)عين:

و) ايكبداني) ( طارق) ايسيد)ة()
املصلى) (12 رقم) (86 زنقة) عن7انه)ا()
)ة() كمصفي) املغرب) طنجة) (90000

يلشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند) (
املخ7ية) ايصالحيات) على) املفروضة)
تبليغ) محل) و) املخابرة) محل) يهم)
ايعق7د)و)اي7ثائق)املتعلقة)بايتصفية):)
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (03 بتاريخ) ( بطنجة) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)243036.
1(6I

PRIVILEGE CABINET

 SANTA MONICA NAUTICA
SARL

شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)
ايشريك)اي7حيد

حل)شركة

PRIVILEGE CABINET
 MSALLAH RUE URUGUAY

 NO ( TANGER MSALLAH RUE
 URUGUAY(NO(7(TANGER،
90000،(TANGER(TANGER

 SANTA MONICA NAUTICA
SARL)))شركة)ذات)مسؤويية)

محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)في)
ط7ر)ايتصفية(

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)13)زنقة)
كيندي)طنجة)-)90000)طنجة)

املغرب).
حل)شركة

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)
.5496(

اي7حيد) ايشريك) قرار) بمقت�سى)
حل) تقرر) (2021 ماي) (2( في) املؤرخ)
ذات) محدودة) مسؤويية) ذات) شركة)
 SANTA MONICA اي7حيد) ايشريك)
رأسمايها) مبلغ) ( ( ( (NAUTICA SARL
مقرها) وعن7ان) درهم) (10.000
(- طنجة) كيندي) زنقة) (13 اإلجتماعي)
90000)طنجة)املغرب))نتيجة)ل):)حل)

ايشركة).
و)حدد)مقر)ايتصفية)ب)13)زنقة)
طنجة) (90000 (- طنجة) كيندي)

املغرب.)
و)عين:

و) ايكبداني) ( طارق) ايسيد)ة()
املصلى) (12 رقم) (86 زنقة) عن7انه)ا()
)ة() كمصفي) املغرب) طنجة) (90000

يلشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند) (
املخ7ية) ايصالحيات) على) املفروضة)
تبليغ) محل) و) املخابرة) محل) يهم)
ايعق7د)و)اي7ثائق)املتعلقة)بايتصفية):)
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (03 بتاريخ) ( بطنجة) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)243035.
1((I

ccf roubia

 ENTREPRISE DE
 RENOVATION DE

 CONSTRUCTION ET
BATIMENT

شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة
حل)شركة

ccf roubia
 bd(mohammed(derfoufi 1(
oujda(،(60000،(oujda(maroc

 ENTREPRISE DE RENOVATION

 DE CONSTRUCTION ET

BATIMENT)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)في)ط7ر)ايتصفية(

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)26)تجزئة)

بلحسين)زنقة)ب7قنادل)-)60000 

وجدة)املغرب.

حل)شركة

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.1501(

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)

حل) تقرر) (2021 ماي) (10 في) املؤرخ)

املحدودة) املسؤويية) ذات) شركة)

 ENTREPRISE DE RENOVATION

 DE CONSTRUCTION ET

رأسمايها) مبلغ) ( (BATIMENT

مقرها) وعن7ان) درهم) (100.000

زنقة) بلحسين) تجزئة) (26 اإلجتماعي)

املغرب) وجدة) (60000 (- ب7قنادل)

عن) اينهائي) ايت7قف) (: ل) نتيجة)

األعمال.

و)حدد)مقر)ايتصفية)ب)26)تجزئة)

 60000 (- ب7قنادل) زنقة) بلحسين)

وجدة)املغرب.)

و)عين:

و) ب7شطاط) ( عمر) ايسيد)ة()

ايعربي)) الحاج) زنقة) (9 عن7انه)ا()

)ة() كمصفي) املغرب) وجدة) (60000

يلشركة.

ايسيد)ة()رشيد))حجي)و)عن7انه)ا()

وجدة) (60000 تالرت) زنقة) (44(

املغرب)كمصفي))ة()يلشركة.

الحدود) اإلقتضاء) وعند) (

املخ7ية) ايصالحيات) على) املفروضة)

تبليغ) محل) و) املخابرة) محل) يهم)

ايعق7د)و)اي7ثائق)املتعلقة)بايتصفية):)

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

ل7ني7) (10 بتاريخ) ( ب7جدة) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)2143.

1(8I
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fj conseil

ماريبوزا بالنكا كافي اندبيسترو
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

fj conseil
رفم)1051)ايطابق)01)حي)ايقدس)
02)ب)02)خريبكة)،)25000،)

خريبكة)املغرب
ماريب7زا)بالنكا)كافي)اندبيسترو)شركة)

ذات)املسؤويية)املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)فيال)رقم)3 
شارع)م7الي)ل7سف)ايغابة)املخزنية)
خريبكة)خريبكة)25000)خريبكة)

املغرب
تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

(12(
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (20
املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
اإلقتضاء)بمختصر)تسميتها):)ماريب7زا)

بالنكا)كافي)اندبيسترو.
استغالل) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

املقهى)-)ماك7الت)-مخبرة).
عن7ان)املقر)االجتماعي):)فيال)رقم)
3)شارع)م7الي)ل7سف)ايغابة)املخزنية)
خريبكة) (25000 خريبكة) خريبكة)

املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
رشيدي)) كريم) محمد) ايسيد)
 4 مجم7عة) االزهري) دلار) عن7انه)ا()
ايبيضاء)) االيفة) (35 شقة) (35 عمارة)

20000)ايدار)ايبيضاء))املغرب).
ايسيد)سفيان)رشيدي))عن7انه)ا()
رقم)128)شارع)محمد)املكنا�سي)عمارة)
يبنى)2)ايطابق)ايتاني)شقة)3)ب7رك7ن))

20000)ايدار)ايبيضاء))املغرب).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (
وم7اطن)مسيري)ايشركة:

رشيدي)) كريم) محمد) ايسيد)
 4 مجم7عة) االزهري) دلار) عن7انه)ا()
ايدار) (20000  35 شقة) (35 عمارة)

ايبيضاء))املغرب)
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
14)ل7ني7) االبتدائية)بخريبكة))بتاريخ)

2021)تحت)رقم)294.

1(9I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

موبن إنفست
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

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
م7بن)إنفست)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)8)شارع)
ايكندي)إقامة)سنتا)كالرا)II)ايطابق)
))املكتب)رقم))1 - 90000)طنجة)

املغرب
تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

11(5((
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (04
املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
م7بن) (: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

إنفست.
شركة) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

قابضة.
شارع) (8 (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
ايطابق) (II كالرا) سنتا) إقامة) ايكندي)
طنجة) (90000  -  1( رقم) املكتب) ((

املغرب.

أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).

 10.000 ( ايشركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)مقسم)كايتالي:

((: بنس7دة) املتقي) صرالا) ايسيدة)

20)حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

ايسيدة)هاجر)املتقي)بنس7دة):))20 

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

 20 ( (: اي7دغيري) يطيفة) ايسيدة)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

 40 ( (: ( بنس7دة) املتقي) آدم) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

بنس7دة) املتقي) صرالا) ايسيدة)

ايشيخ) زنقة) اينزاهة) حي) عن7انه)ا()

ميارة)رقم)8  90000)طنجة)املغرب.

بنس7دة) املتقي) هاجر) ايسيدة)

رس7رت) ك7يف) كاييف7رني) عن7انه)ا()

عمارة)س)3)شقة)9)املدلنة)الخضراء)

ايبيضاء) ايدار) (2(182 ب7سك7رة)

املغرب.

اي7دغيري) يطيفة) ايسيدة)

ايشيخ) زنقة) اينزاهة) حي) عن7انه)ا()

ميارة)رقم)8  90000)طنجة)املغرب.

بنس7دة)) املتقي) آدم) ايسيد)

ورياغل) بني) ونقة) (4 رقم) عن7انه)ا()

ايس7ي�سي) ايسادس) محمد) شارع)

10105)ايرباط)املغرب.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:

اي7دغيري) يطيفة) ايسيدة)

ايشيخ) زنقة) اينزاهة) حي) عن7انه)ا()

ميارة)رقم)8  90000)طنجة)املغرب

بنس7دة)) املتقي) آدم) ايسيد)

ورياغل) بني) ونقة) (4 رقم) عن7انه)ا()

ايس7ي�سي) ايسادس) محمد) شارع)

10105)ايرباط)املغرب

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

ل7ني7) (1( بتاريخ) ( بطنجة) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)243655.

180I

FIGET SARL

BIL-ALL SERVICES  
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

FIGET SARL

 AV.DES FAR IMM HANIAA 1,3

 EME ETAGE APP N 9 TETOUAN

،(93000،(TETOUAN(MAROC

  BIL-ALL SERVICES)شركة)ذات)

مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)قيادة)بن)

قريش)دوار)تمزقت)93050 - 93050 

تط7ان)املغرب

تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)

محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

2965(

في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (2(

مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:

ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.

عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)

BIL- ( ( (: بمختصر)تسميتها) اإلقتضاء)

.ALL SERVICES

نقل) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

ايبضائع)لحساب)ايغير.

عن7ان)املقر)االجتماعي):)قيادة)بن)

قريش)دوار)تمزقت)93050 - 93050 

تط7ان)املغرب.

أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:

 100 ( (: الحرطيطي) محمد) ايسيد)

حصة)بقيمة)1.000)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
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الحرطيطي) محمد) ايسيد)
بن) قيادة) تمزقت) دوار) ( عن7انه)ا()
تط7ان) (93050 تط7ان) واللة) قريش)

املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
الحرطيطي) محمد) ايسيد)
بن) قيادة) تمزقت) دوار) ( عن7انه)ا()
تط7ان) (93050 تط7ان) واللة) قريش)

املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (01 بتاريخ) ( بتط7ان) االبتدائية)

2021)تحت)رقم))143.
181I

Monceau Juridique et Fiscal

SPV QM3
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

Monceau Juridique et Fiscal
 boulevard(zerktouni(، ,9(
22000،(casablanca(maroc

SPV QM3)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)1))شارع)
انفا))ايطابق)8)رقم)36 - 20000 

ايدار)ايبيضاء)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

50(411
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (11
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
 SPV (: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.QM3
انتاج) ( (: بإلجاز) ايشركة) غرض)
ايطاقات) ( طريق) عن) ايكهرباء)

املتجددة.

عن7ان)املقر)االجتماعي):)1))شارع)
انفا))ايطابق)8)رقم)36 - 20000)ايدار)

ايبيضاء)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 10.000 ( ايشركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)مقسم)كايتالي:
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
 (1 ايشركة)كير)ماروك)عن7انه)ا()
شارع)انفا))ايطابق)8)رقم)36 20000 

ايدار)ايبيضاء)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
زنيبر) نجمة) وهبة) ايسيدة)
عن7انه)ا()28-26)شارع)عبد)ايلطيف)
 20000  10 رقم) (5 ايطابق) قدور) بن)

ايدار)ايبيضاء)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
(- بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

تحت)رقم)-.

182I

Monceau Juridique et Fiscal

SPV QM2
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

Monceau Juridique et Fiscal
 boulevard(zerktouni(، ,9(
22000،(casablanca(maroc

SPV QM2)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)1))شارع)
انفا))ايطابق)8)رقم)36 - 20000 

ايدار)ايبيضاء)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

50(409
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (11
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:

ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
 SPV (: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.QM2
انتاج) ( (: بإلجاز) ايشركة) غرض)
ايطاقات) ( طريق) عن) ايكهرباء)

املتجددة)))).
عن7ان)املقر)االجتماعي):)1))شارع)
انفا))ايطابق)8)رقم)36 - 20000)ايدار)

ايبيضاء)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 10.000 ( ايشركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)مقسم)كايتالي:
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
 (1 ايشركة)كير)ماروك)عن7انه)ا()
شارع)انفا))ايطابق)8)رقم)36 20000 

ايدار)ايبيضاء)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
زنيبر) نجمة) وهبة) ايسيدة)
عن7انه)ا()28-26)شارع)عبد)ايلطيف)
 20000  10 رقم) (5 ايطابق) قدور) بن)

ايدار)ايبيضاء)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
(- بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

تحت)رقم)-.
183I

MON COMPTABLE SARL

BOBINAGE DE L›ORIENTAL
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

رفع)رأسمال)ايشركة

MON COMPTABLE SARL
 36RUE DE BERKANE 2 EME

 ETAGE(APPT(6(OUJDA(،(60000،
OUJDA MAROC

 BOBINAGE DE L›ORIENTAL
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)ايحي)

ايصناعي)ايبستان)2)قطعة)إ)12  - 
60000)وجدة)املغرب.
رفع)رأسمال)ايشركة

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)
.1561(

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
تم) (2008 دجنبر) (04 في) املؤرخ)
قدره) بمبلغ) ايشركة) رأسمال) رفع)
»240.000)درهم«)أي)من)»100.000 
عن) درهم«) (340.000« إلى) درهم«)
أو) نقدلة) حصص) تقدلم) ( (: طريق)

عينية.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
دجنبر) (08 بتاريخ) ( ب7جدة) ايتجارية)

2008)تحت)رقم)1465.
184I

OCTOPUS CONSULTING

ROCCA INVESTMENTS
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

OCTOPUS CONSULTING
 BD GHANDI RES CHAKIR,,184

 1ER ETAGE 184,BD GHANDI
 RES(CHAKIR,(1ER(ETAGE،

20200،(CASABLANCA(MAROC
ROCCA INVESTMENTS)شركة)
ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)202)شارع)
عبد)امل7من)رقم)5)ايطابق)األر�سي)
ايدارايبيضاء)20340)ايدارايبيضاء)

املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

444455
في) مؤرخ) م7ثق) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2019 شتنبر) (20
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.ROCCA INVESTMENTS
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تعمل) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)
ايشركة)لحسابها)الخاص)في)وضع)أو)
إدارة)األص7ل)املنق7ية)أو)في)معامالت)
األوراق)املايية)أو)في)مراقبة)ايشركات..
عن7ان)املقر)االجتماعي):)202)شارع)
األر�سي) ايطابق) (5 رقم) امل7من) عبد)
ايدارايبيضاء) (20340 ايدارايبيضاء)

املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 10.000 ( ايشركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)مقسم)كايتالي:
 100 ( (: ف7يت7يينا) كل7دل7) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
 100 (: ف7يت7يينا) كل7دل7) ايسيد)

بقيمة)100)درهم.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
ايسيد)كل7دل7)ف7يت7يينا)عن7انه)ا()
 20060 ( ج7ريس) ج7ن) زنقة) (25

ايدارايبيضاء)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
ايسيد)كل7دل7)ف7يت7يينا)عن7انه)ا()
 20060 ( ج7ريس) ج7ن) زنقة) (25

ايدارايبيضاء)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 04 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

أكت7بر)2019)تحت)رقم)-.
185I

FIDUCIAIRE EMERGENCE

مغ إستبلش أجن�سي
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

حل)شركة

FIDUCIAIRE EMERGENCE
 6RUE D›ORAN GAUTHIER

 CASABLANCA(،(20300،
CASABLANCA MAROC

مغ)إستبلش)أجن�سي))شركة)ذات)
املسؤويية)املحدودة)في)ط7ر)

ايتصفية(
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)شقة)
ايفردوس)رقم)L205 10)ايطابق)

ايثاني)حي)حساني))-)20300)ايبيضاء))
املغرب.

حل)شركة
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.1((65
بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
تقرر)حل) (2020 19)غشت) في) املؤرخ)
مغ) املحدودة) املسؤويية) ذات) شركة)
رأسمايها) مبلغ) ( ( أجن�سي) إستبلش)
مقرها) وعن7ان) درهم) (100.000
 10 رقم) ايفردوس) شقة) اإلجتماعي)
(- ( حساني) حي) ايثاني) ايطابق) (L205
(: ل) نتيجة) املغرب) ( ايبيضاء) (20300

نتيجة)يعدم)انجاز)رقم)معامالت.
شقة) ب) ايتصفية) مقر) حدد) و)
ايطابق) (L205  10 رقم) ايفردوس)
ايثاني)حي)حساني))-)20300)ايبيضاء))

املغرب..)
و)عين:

ايسيد)ة()مهدي)))رحال))و)عن7انه)ا()
ايروداني)بروي7نج) إبراهيم) 121)شارع)
املغرب)) ( ايبيضاء) (20500 معاريف)

كمصفي))ة()يلشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند) (
املخ7ية) ايصالحيات) على) املفروضة)
تبليغ) محل) و) املخابرة) محل) يهم)
ايعق7د)و)اي7ثائق)املتعلقة)بايتصفية)
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم) (:
 12 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ماي)2021)تحت)رقم))818)).
186I

FOUZMEDIA

AFRAH SEBOU
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA(،(14000،(kenitra

maroc
AFRAH SEBOU)شركة)ذات)
مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)ايرقم)
2315)تجزئة)ي7فاي7ن)-)14000 

ايقنيطرة)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)
61213

في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (18
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.AFRAH SEBOU
مم7ل) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

الحفالت.
ايرقم) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
 14000 (- ي7فاي7ن) تجزئة) (2315

ايقنيطرة)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
ايغيت)سيدي)عبدهللا) أب7) ايسيد)
تجزئة) (2315 ايرقم) عن7انه)ا()

ي7فاي7ن)14000)ايقنيطرة)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
ايغيت)سيدي)عبدهللا) أب7) ايسيد)
تجزئة) (2315 ايرقم) عن7انه)ا()

ي7فاي7ن)14000)ايقنيطرة)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
تحت) (- بتاريخ) ( بايقنيطرة) االبتدائية)

رقم)-.
18(I

UX CENTERS

UX CENTERS
إعالن)متعدد)ايقرارات

UX CENTERS
:)أب7)بكر)ايصدلق،)شارع)فال)ويد)
عمير،)ايعمارة))1،)أكدال،)ايرباط)،)
10080،)أكدال،)ايرباط)املغرب

UX CENTERS)»شركة))املساهمة«
وعن7ان)مقرها)االجتماعي:):)أب7)بكر)

ايصدلق،)شارع)فال)ويد)عمير،)
ايعمارة))1،)أكدال،)ايرباط.):)أب7)
بكر)ايصدلق،)شارع)فال)ويد)عمير،)
ايعمارة))1،)أكدال،)ايرباط.)10080 

ايرباط)املغرب.
»إعالن)متعدد)ايقرارات«

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري:)
.115490

بمقت�سى)الجمع)ايعام)االستثنائي)
املؤرخ)في)04)ماي)2021

تم)اتخاذ)ايقرارات)ايتايية:)
قرار)رقم)1:)ايذي)لنص)على)ماللي:)

امل7افقة)على)عق7د)نقل)األسهم)
قرار)رقم)2:)ايذي)لنص)على)ماللي:)
دلجيتال) من) ايشركة) تسمية) تغيير)

وركس)الى)ل7كس)سنترز)
قرار)رقم)3:)ايذي)لنص)على)ماللي:)
امل7قع) (1548 رقم) ايضمان) إيغاء)
األصل) على) (201(\12\13 بتاريخ)

ايتجاري))
قرار)رقم)4:)ايذي)لنص)على)ماللي:)
تعدلالت)على)اينظام)األسا�سي)يشركة
وتبعا)يذيك)تم)تعدلل)مقتضيات)

اينظام)األسا�سي)ايتايية:)
بند)رقم)5:)ايذي)لنص)على)ماللي:)

تغيير)تك7ين)مساهمة)ايشركة
بند)رقم)6:)ايذي)لنص)على)ماللي:)

ترخيص)املؤتمرات)بايفيدل7)
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (16 بتاريخ) ( بايرباط) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)6005.
188I

MON COMPTABLE SARL

BOBINAGE DEL›ORIENTAL
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

ت7سيع)نشاط)ايشركة)

MON COMPTABLE SARL
 36RUE DE BERKANE 2 EME

 ETAGE(APPT(6(OUJDA(،(60000،
OUJDA MAROC

 BOBINAGE DEL›ORIENTAL
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة
وعن7ان)مقرها)االجتماعي)ايحي)

ايصناعي)ايبستان)2))تجزئة))رقم)إ))
12  - 60000)وجدة))املغرب.
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ت7سيع)نشاط)ايشركة
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.1561(

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)

تمت) (2008 أبريل) (08 في) املؤرخ)

نشاط) إلى) ايتايية) األنشطة) إضافة)

ايشركة)الحالي):

املعدنية) االعمال) في) مقاول)

وايتلميع) واملطاية) وايصباغة)

يلسيارات.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم) (

ماي) (15 بتاريخ) ( ب7جدة) ايتجارية)

2008)تحت)رقم)))1.

189I

FLASH ECONOMIE

 CHEZ PHIIPPE BY YAS
PRESTIGE

شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة
ت7سيع)نشاط)ايشركة)

MONTEREY CONSULTING

شركة)ذات)مسؤويية)محدودة
رأسمايها)100.000)درهم

مقرها)االجتماعي:)5)1)شارع)

ايشهداء)الجدلدة

 CHEZ PHIIPPE BY YAS

PRESTIGE

)شركة)ذات)مسؤويية)محدودة

ICE : 002609656000088

ت7سيع)نشاط)ايشركة)

ايسجل)ايتجاري:)5223)4

املؤرخ) ايعام) الجمع) بمقت�سى)

املسجل) و) (2020 ( مارس) (11 ( بتاريخ)

بايدار) (2020 ( مارس) (13 بتاريخ)

نشاط) ت7سيع) ايشركاء) قرر) ايبيضاء)

ايشركة)إلى

مخبزة),و)تم7ين)الحفالت-

مقهى),مطعم)وصاي7ن)شاي-

تنظيم)واستقبال)جميع)الحفالت)

وندوة)وحفل-

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

 23 بتاريخ) ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

مارس)2020)تحت)رقم)1429))

190I

ECOVATEX sarl

ECOVATEX
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة
تح7يل)املقر)االجتماعي)يلشركة

ECOVATEX sarl
املنطقة)ايصناعية)رقم)109)طريق)
مرتيل)تط7ان)،)93000،)تط7ان)

املغرب
ECOVATEX)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)عمارة)رقم)
30؛)شقة)رقم)8)شارع)م7الي)أحمد)
اي7كيلي،)حسان)ايرباط)عمارة)رقم)
30؛)شقة)رقم)8)شارع)م7الي)أحمد)

اي7كيلي،)حسان)ايرباط)10000 
ايرباط)املغرب.

تح7يل))املقر)االجتماعي)يلشركة
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.28821
بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
املؤرخ)في))2)فبرالر)2021)تم))تح7يل))
من) يلشركة) الحالي) االجتماعي) املقر)
شارع) (8 رقم) شقة) 30؛) رقم) »عمارة)
م7الي)أحمد)اي7كيلي،)حسان)ايرباط)
شارع) (8 رقم) شقة) 30؛) رقم) عمارة)
م7الي)أحمد)اي7كيلي،)حسان)ايرباط)
10000)ايرباط)املغرب«)إلى)»املنطقة)
مرتيل) طريق) (109 رقم) ايصناعية)
 109 رقم) ايصناعية) املنطقة) تط7ان)
تط7ان)) (93000 تط7ان) مرتيل) طريق)

املغرب«.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
مارس) (09 بتاريخ) ( بتط7ان) االبتدائية)

2021)تحت)رقم)0486.
191I

cafge

CHEZ RIO
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

cafge
 Mustapha(el(maani، 234
20130،(casablanca(maroc

CHEZ RIO)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)46)زنثقة)

ش7فلي)بالاد)-)20000)ايدار)يبيضاء))

املغرب

تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)

محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

503585

في) مؤرخ) م7ثق) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (11

مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:

ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.

عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)

 CHEZ(:(اإلقتضاء)بمختصر)تسميتها

.RIO

مقهى) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

سناك.
عن7ان)املقر)االجتماعي):)46)زنثقة)

20000)ايدار)يبيضاء)) (- بالاد) ش7فلي)

املغرب.

أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).

 9(6.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:

ايسيد)محمد)دح7):)60).9)بقيمة)

100)درهم.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

 3 عن7انه)ا() دح7) محمد) ايسيد)
ايدار) (20000 ( نعيمة) ميخالل) زنقة)

ايبيضاء)املغرب.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء)

وم7اطن)مسيري)ايشركة:

 3 عن7انه)ا() دح7) محمد) ايسيد)
ايدر) (20000 ( نعيمة) ميخالل) زقة)

ايبيضاء)املغرب

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

 20 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ماي)2021)تحت)رقم)8946)).

192I

cafge

VAST COM
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
مالءمة)اينظام)األسا�سي)يلشركة

cafge
 Mustapha(el(maani، 234
20130،(casablanca(maroc

VAST COM)»شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد«

وعن7ان)مقرها)االجتماعي:)53)زنقة)
عالل)بن)عبدهللا)رقم)106 - 20000 

ايدار)ايبيضاء)املغرب).
»مالءمة)اينظام)األسا�سي)يلشركة«
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري:)

.((9234
بمقت�سى)الجمع)ايعام)االستثنائي)

املؤرخ)في)20)أبريل)2021
األسا�سي) اينظام) مالءمة) تقرر)
(- ايقان7ن:) مقتضيات) مع) يلشركة)
تح7يل)مقر)يلشركة))الى)عن7ان)ايتالي)
:219)تجزئة)ايتسيير)ايطابق)1)مدل7نة

-تغييتر)نشاط)ايشركة)
-)تجدلد)قان7ن)األسا�سي

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم) (
 21 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ماي)2021)تحت)رقم)348265.
193I

cafge

VEMA TRAGEL
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة
مالءمة)اينظام)األسا�سي)يلشركة

cafge
 Mustapha(el(maani، 234
20130،(casablanca(maroc
VEMA TRAGEL)»شركة)ذات)

املسؤويية)املحدودة«
وعن7ان)مقرها)االجتماعي:)10)شارع)

الحرية)ايطابق)ايثايث)رقم)5 - 
20000)ايدار)ايبيضاء)املغرب.

»مالءمة)اينظام)األسا�سي)يلشركة«
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري:)

.4(359(
بمقت�سى)الجمع)ايعام)االستثنائي)

املؤرخ)في)02)فبرالر)2021
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األسا�سي) اينظام) مالءمة) تقرر)
ايقان7ن:) مقتضيات) مع) يلشركة)
سعدون) ايسيد) من) األسهم) تح7يل)
إلى)ايسيد)سعدون) 500)سهم) سعيد)

عبدهللا).
عن7ان) إلى) يلشركة) مقر) تح7يل)
ايطابق) بريش) نف) ايتالي:25زنقة)

ايثايث)ايدار)ايبيضاء.
سعيد) سعدون) ايسيد) استقاية)

من)مهامه)اإلدارية
-تعيين)شريكان)ايسيد)احمد)بنان)

و)ايسيد)سعدون)عبدهللا.)
-تجدلد)قان7ن)األسا�سي

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم) (
 24 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ماي)2021)تحت)رقم)9404)).

194I

segex

CASH TRONIC SOLUTIONS
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تف7يت)حصص

segex
 rue Abdelkrim Benjelloun IMB

 16((,(App(12(FES(BP(2324(،
30000،(fes(MAROC

 CASH TRONIC SOLUTIONS
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)6)شارع)أب7)
عبيدة)جراح)محل)25)اقامة)حرية)
مدلنة)جدلدة)فاس)-)30000)فاس)

املغرب.
تف7يت)حصص

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)
.58235

اي7حيد) ايشريك) قرار) بمقت�سى)
تمت) (2021 مارس) (1( في) املؤرخ)

املصادقة)على):
ابن) سعد) )ة() ايسيد) تف7يت)
من) اجتماعية) حصة) (1.000 ايفقير)
ايسيد) ( يفائدة) حصة) (1.000 أصل)
)1)مارس) بتاريخ) ب7عزيزي) ( ال7ب) )ة()

.2021

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
أبريل) (15 بتاريخ) ( بفاس) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)1830.

195I

ائتمانية)جيت)ش.م.م

NAMACITRUS ناماسيتروس
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

ائتمانية)جيت)ش.م.م
4)زنقة)ام)ايربيع)جيليز)مراكش.)4 

 RUE(OUM(ERRABIAA(GUELIZ،
40000،(MARRAKECH-

MENARA)املغرب
 NAMACITRUS(ناماسيتروس
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)مزارع)دوار)
الت)ابراهيم)جماعة)مجاط)عماية)
شيشاوة.)-)40000)شيشاوة)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

1821
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 مارس) (23
املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.NAMACITRUS(ناماسيتروس
استغالل) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)
امل7جهة) اينباتي) االنتاج) دورات)
والحي7ان) االنسان) يلتغذلة)
يهذه) ايتح7يلية) االنشطة) ماعدا)
يهذه) ( املنت7جات،وايتصدلر)

املنت7جات.
عن7ان)املقر)االجتماعي):)مزارع)دوار)
عماية) مجاط) جماعة) ابراهيم) الت)
شيشاوة.)-)40000)شيشاوة)املغرب.

أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)
ايشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)
درهم،)مقسم)كايتالي:

((: املجيد) عبد) طيطبات) ايسيد)
500)حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة)
ايسيد)عامري)عبد)ايناصر):))500 

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
املجيد) عبد) طيطبات) ايسيد)
شارع) ايقدس) حي) عن7انه)ا()
ايراشيدلة)شيشاوة)40000))شيشاوة)

املغرب.
ايناصر) عبد) عامري) ايسيد)
اينسيم.) 3.عملية) املسيرة) عن7انه)ا()
مراكش) (40000 4مراكش) رقم)

املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
املجيد) عبد) طيطبات) ايسيد)
شارع) ايقدس) حي) عن7انه)ا()
ايراشيدلة)شيشاوة)40000))شيشاوة)

املغرب
ايناصر) عبد) عامري) ايسيد)
اينسيم.) 3.عملية) املسيرة) عن7انه)ا()
رقم)4مراكش)40000)مراكش)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 01 بتاريخ) ( بامنتان7ت) االبتدائية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)110/2021.
196I

Finconseil

PLURIPHARMA
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

Finconseil
 bd(zerktouni(،(20200، 140

casablanca maroc
PLURIPHARMA)شركة)ذات)

املسؤويية)املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)46 

زركت7ني)طابق)5)رقم))1 - 20200 
ايدار)ايبيضاء)اململكة)املغربية
تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

501325
 04 في) مؤرخ) حر) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 أبريل)

املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
املحدودة)باملميزات)ايتايية:

ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
املسؤويية)املحدودة.

عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.PLURIPHARMA
استيراد) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)
وتخزين) )نقل) وت7زيع) وتصدلر)
املستحضرات) وتس7يق() وتسجيل)
واملكمالت) )األدوية) ايصيدالنية)
ايتجميل) ومستحضرات) ايغذائية)
يلتحقيق) إجراء) أي) نفذ) الجلدلة(.)
ايسريرية) ايبيانات) وتقييم) ايسريري)
املنتجات) من) عينات) وعرض) وايتبرع)
واملؤتمرات) املعارض) في) ايصيدالنية)

وما)إلى)ذيك..
 46 (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
 20200  -  1( رقم) (5 طابق) زركت7ني)

ايدار)ايبيضاء)اململكة)املغربية.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
 500 ( (: شفيق) حفيظ) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
ايسيد)عبد)ايقادر)سماللي):))500 

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
عن7انه)ا() شفيق) حفيظ) ايسيد)
روش) ييه) ايعابدلن) زين) شارع) (22
 20200 روك) بالك) (8 رقم) (3 ايطابق)

ايدار)ايبيضاء)اململكة)املغربية.
سماللي) ايقادر) عبد) ايسيد)
 6 سالمة) شارع) م7ريتانيا) عن7انه)ا()
رقم)1 20200)وجدة)اململكة)املغربية.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء)

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
سماللي) ايقادر) عبد) ايسيد)
 6 سالمة) شارع) م7ريتانيا) عن7انه)ا()
رقم)1 20200)وجدة)اململكة)املغربية
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 03 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)-.
19(I
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MOORISH

KAOB CAR
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

MOORISH
39)شارع)يال)لاق7ت)ايطابق)5)شقة)د)
،)20080،)ايدار)ايبيضاء)املغرب

KAOB CAR)شركة)ذات)املسؤويية)
املحدودة

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)161)شارع)
عبد)امل7من)محل)رقم)64  - 20000  

ايدار)ايبيضاء))املغرب
تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

50615(
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (06
املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
 KAOB(:(اإلقتضاء)بمختصر)تسميتها

.CAR
تأجير) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

سيارات)بدون)سائق.
عن7ان)املقر)االجتماعي):)161)شارع)
  20000 -   64 عبد)امل7من)محل)رقم)

ايدار)ايبيضاء))املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
ايسيد)ب7بيبا)ي7يس)جيني7ر)رودي)
درهم) (100 بقيمة) حصة) (600   :

يلحصة).
 400 ( (: برفيلي) اودي) فالا) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
ايسيد)ب7بيبا)ي7يس)جيني7ر)رودي)
 98302 ( ك7نغ7) برازافيل) عن7انه)ا()

برازافيل)))ك7نغ7.
ايسيد)فالا)اودي)برفيلي)عن7انه)ا()
برازافيل)) (98302 ( ك7نغ7) برازافيل)

ك7نغ7).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (
وم7اطن)مسيري)ايشركة:

ايسيد)عبد)اي7احد)وزار)عن7انه)ا()
امل7من) عبد) شارع) كروز) زنقة) (19

20000))ايدار)ايبيضاء))املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 09 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)81830).
198I

FIDUGRA

 TRANSPORT TIGARTE
.S.A.R.L

شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة
تعيين)مسير)جدلد)يلشركة

FIDUGRA
شارع)محمد)الخامس)عمارة)امنار)
رقم)24)ايطابق)ايثايث)انزكان)،)

86150،)اكادلر)املغرب
  .TRANSPORT TIGARTE S.A.R.L
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)شارع)

2115)ايرقم)31)الت)داود)ايدشيرة))-)
86360)انزكان))املغرب.

تعيين)مسير)جدلد)يلشركة
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.10(((
بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
تعيين) تم) (2021 ل7ني7) (04 في) املؤرخ)
الت) ايسيد)ة() يلشركة) جدلد) مسير)

علي)اوحمد)عبدهللا)كمسير)وحيد
تبعا)يقب7ل)استقاية)املسير.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (09 بتاريخ) ( بانزكان) االبتدائية)

2021)تحت)رقم)1311.
199I

FO CONSULTUNG SARL AU

 AIT MOUSSE BUSINESS
CORPORATE

شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)
ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

FO CONSULTUNG SARL AU
 IMM 34 APPT 2 RUE AL
 ADDARISSA(HASSAN(،

100000،(RABAT(MAROC
 AIT MOUSSE BUSINESS
CORPORATE)شركة)ذات)

مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)
اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)21)ساحة)
أب7)بكر)ايصدلق)أكدال)ايرباط)-)

10090)ايرباط)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

15226(
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (26
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)
 AIT MOUSSE BUSINESS

.CORPORATE
غرض)ايشركة)بإلجاز):)ايتجارة.

عن7ان)املقر)االجتماعي):)21)ساحة)
(- ايرباط) أكدال) ايصدلق) بكر) أب7)

10090)ايرباط)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
ايسيد)لحسن)الت)م7س):))1.000 

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
م7س) الت) لحسن) ايسيد)
2)تجزئة) 360)سكت7ر) عن7انه)ا()رقم)
 12000 تمارة) امطاع) اوالد) رياض)

تمارة)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
م7س) الت) لحسن) ايسيد)
2)تجزئة) 360)سكت7ر) عن7انه)ا()رقم)
 12000 تمارة) امطاع) اوالد) رياض)

تمارة)املغرب

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ماي) (26 بتاريخ) ( بايرباط) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)5420.
200I

fidact

 STE TROIS 6 MULTI
TRAVAUX

شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة
تعيين)مسير)جدلد)يلشركة

fidact
رقم)22)بل7ك)E)حي)ايسالم)،)
14200،)سيدي)سلمان)املغرب

  STE TROIS 6 MULTI TRAVAUX
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)59)شارع)
م7الي)عبد)ايعزيز)إقامة)م7الي)عبد)
ايعزيز)رقم)04 - 14020)ايقنيطرة)

املغرب.
تعيين)مسير)جدلد)يلشركة

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)
.59651

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
تعيين) تم) (2021 ماي) (03 في) املؤرخ)
مسير)جدلد)يلشركة)ايسيد)ة()معاد)

كارح)معاد)كارح)كمسير)وحيد
تبعا)يقب7ل)استقاية)املسير.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 18 بتاريخ) ( بايقنيطرة) االبتدائية)
مارس)2021)تحت)رقم)2092/2021.
201I

CSN MAROC

JULIETTE ET CHOCOLAT
إعالن)متعدد)ايقرارات

CSN MAROC
 N° 153( SOCOMA 1

 MARRAKECH(،(40150،
MARRAKECH MAROC

JULIETTE ET CHOCOLAT))»شركة)
ذات)املسؤويية)املحدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد«
وعن7ان)مقرها)االجتماعي:)عمارة)1 
زاوية)محمد)ايسادس)و)م7الي)حسن)
رقم)3 - 40020)مراكش)املغرب.

»إعالن)متعدد)ايقرارات«
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رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري:)
.55921

بمقت�سى)الجمع)ايعام)االستثنائي)
املؤرخ)في)02)ل7ني7)2021

تم)اتخاذ)ايقرارات)ايتايية:)
قرار)رقم)1:)ايذي)لنص)على)ماللي:)
األصل) في) ايعائدة) حصة) (49 بيع)
يلسيد)فيصل)امين)ايعالكي)الى)ايسيد)
ايركراكي)كمال،)ايذي)لصبح)مايكا)ل:))

49)حصة)في)ايشركة.))
قرار)رقم)2:)ايذي)لنص)على)ماللي:)
يلشركة،من) ايقان7ني) ايشكل) تغيير)
محدودة) مسؤويية) ذات) شركة)
ذات) شركة) الى) وحيد) بشريك)

مسؤويية)محدودة.
وتبعا)يذيك)تم)تعدلل)مقتضيات)

اينظام)األسا�سي)ايتايية:)
بند)رقم)1:)ايذي)لنص)على)ماللي:)
مسؤويية) ذات) شركة) تشكيل) لتم)
محدودة))بين)امل7قعين))أسفله،)مالك)
الحصص)ايتي)تم)إنشاؤها)أدناه)وتلك)
وايتي) (، الحًقا) إنشاؤها) لتم) قد) ايتي)
ايسارية) وايل7ائح) ايق7انين) ستحكمها)
اينح7) على) (5-96 ايقان7ن) وخاصة)
ايقان7ن) ب7اسطة) تعدلله) تم) ايذي)
رقم) بايظهير) ايصادر) (99-82 عدد)
1991-328)املؤرخ)30)ديسمبر)1999 

وكذيك)بم7جب)هذه)األنظمة.
بند)رقم)):)ايذي)لنص)على)ماللي:)
أمين) فيصل) ايعالكي) ايسيد) لجلب)
ايسيد) ،أما) نقدا) درهم) ( (5100 مبلغ)
 4900 ( فيحضرمبلغ) كمال) ايركراكي)
درهم)نقدا)،)أي)ما)مجم7عه)10000 

درهم)نقدا.)
بند)رقم)8:)ايذي)لنص)على)ماللي:)
عشرة) للي:) بما) املال) رأس) تحدلد) تم)
حصة) (100 إلى) مقسمة) درهم) آالف)
منها،م7زعة) يكل) درهم) (100 بقيمة)
حصة) (49 للي:) كما) ايشركاء) على)
حصة) و51) ايكراكي) كمال) يلسيد)
يلسيد)فيصل)أمين)ايعالكي.و)لصرح)
ايشريكين)ان)هذه)األسهم)مكتتب)بها)

بايكامل)ومدف7عة)بايكامل.)))))))
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (08 بتاريخ) ( بمراكش) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)124801.

202I

cabinet comptable aziz

ZIYADI IMMOBILIER
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

cabinet comptable aziz
2)زنقة)4)ايعهد)الجدلد)ابن)امسيك)
،)20450،)ايدارايبيضاء)املغرب

ZIYADI IMMOBILIER)شركة)ذات)
املسؤويية)املحدودة

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)زنقة)
ركراكة)إقامة)الك7رنيش))عمارة)

2)رقم)1)ب7رك7ن)-)20040 
ايدارايبيضاء)املغرب

تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)
املحدودة)

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)
50634(

في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (20
املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
 ZIYADI(:(اإلقتضاء)بمختصر)تسميتها

.IMMOBILIER
منعش) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

عقاري.
زنقة) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
 2 عمارة) ( الك7رنيش) إقامة) ركراكة)
رقم)1)ب7رك7ن)-)20040)ايدارايبيضاء)

املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
 500 ( (: محمد) بايبهل7ل) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
ايسيد)اشهيب)عبدالجليل)):))500 

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
عن7انه)ا() محمد) بايبهل7ل) ايسيد)
ج) ( ق) ن7نبر) (6 شارع) (2 ايبحر) قصر)

20450)ايدارايبيضاء)املغرب.
عبدالجليل) اشهيب) ايسيد)
 20460 ارف7د) تجزئة) (4 ( عن7انه)ا()

ايدارايبيضاء)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
)عن7انه)ا() بايبهل7ل)محمد) ايسيد)
ج) ( ق) ن7نبر) (6 شارع) (2 ايبحر) قصر)

20450)ايدارايبيضاء)املغرب
عبدالجليل) اشهيب) ايسيد)
 20460 ارف7د) تجزئة) (4 ( عن7انه)ا()

ايدارايبيضاء)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 10 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)21512.
203I

cabinet comptable aziz

 STE MUNA DE
CONSTRUCTION

شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)
ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

cabinet comptable aziz
2)زنقة)4)ايعهد)الجدلد)ابن)امسيك)
،)20450،)ايدارايبيضاء)املغرب

 STE MUNA DE
CONSTRUCTION)شركة)ذات)
مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)زنقة)
ركراكة)إقامة)الك7رنيش))عمارة)

2)رقم)1)ب7رك7ن)-)20040 
ايدارايبيضاء)املغرب

تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

504985
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 أبريل) (16
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.

عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
 STE (: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.MUNA DE CONSTRUCTION
أعمال) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

ايبناء)
منعش)عقاري.

زنقة) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
 2 عمارة) ( الك7رنيش) إقامة) ركراكة)
رقم)1)ب7رك7ن)-)20040)ايدارايبيضاء)

املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
 1.000 ( (: ( ايسيد)نجاح)املصطفى)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
ايسيد)نجاح)املصطفى))عن7انه)ا()
تجزئة))ايهدى)زنقة))1)رقم)))سيدي)
م7من)20402)ايدارايبيضاء)املغرب.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (
وم7اطن)مسيري)ايشركة:

املصطفى)) نجاح) ايسيد)
 20402 ( املصطفى) نجاح) عن7انه)ا()

ايدارايبيضاء)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 01 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)20100.
204I

KAOUN

BELMAROUIT
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

KAOUN
 N°1(  LOT NASSIM ASKEJOUR

 MARRAKECH(،(40000،
MARRAKECH MAROC
BELMAROUIT)شركة)ذات)

املسؤويية)املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)رقم)52 
شارع)م7الي)رشيد)شقة)ب)3)جليز)
مراكش)-)40000)مراكش)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
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رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

115899

في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (04

املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:

ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.

عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)

(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.BELMAROUIT

-اشغال) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

اينجارة

-اشغال)االمني7م

-سانيتير

-دروكري.
 52 رقم) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)

جليز) (3 ب) شقة) رشيد) م7الي) شارع)

مراكش)-)40000)مراكش)املغرب.

أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:

 500 ( (: ل7سف) املرويت) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

 500 ( (: بنحم7) ادريس) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

عن7انه)ا() ل7سف) املرويت) ايسيد)
رقم)واو)3)تجزئة)ايفالحة)الخميسات)

15020)الخميسات)املغرب.

عن7انه)ا() بنحم7) ادريس) ايسيد)

الت) شت7كة) عميرة) الت) االمل) اقامة)

باها)052)8)شت7كة)الت)باها)املغرب.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:

عن7انه)ا() بنحم7) ادريس) ايسيد)

الت) شت7كة) عميرة) الت) االمل) اقامة)

باها)052)8)شت7كة)الت)باها)املغرب

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

ايتجارية)بمراكش))بتاريخ)-)تحت)رقم)

205I

س-اطلس

WARZAKI CORPORATION
إعالن)متعدد)ايقرارات

س-اطلس

ايطابق)االول)ايحي)االداري)شارع)

ايطائف)رقم)41)،)23000،)بني)مالل)

املغرب

  WARZAKI CORPORATION

»شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة«

وعن7ان)مقرها)االجتماعي:)املسيرة)1 

تجزئة)اي7يفة)بل7ك)1)رقم)1)مكرر)-)

23000)بني)مالل)املغرب.

»إعالن)متعدد)ايقرارات«
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري:)

.912(

بمقت�سى)الجمع)ايعام)االستثنائي)

املؤرخ)في)28)ماي)2021

تم)اتخاذ)ايقرارات)ايتايية:)

على) لنص) ايذي) (:1 رقم) قرار)

االجتماعية) الحصص) تقسيم) ماللي:)

:ايسيد) اي7رثة) على) اي7رزقي) يلمرح7م)

اجتماعية) حصة) احمد)41) اي7رزقي)

وب7يع7ان83)حصة) عائشة) وايسيدة)

اجتماعية)

على) لنص) ايذي) (:2 رقم) قرار)

شرف) اي7رزقي) ايسيد) تعيين) ماللي:)

كمسيروحيد)يلشركة

وتبعا)يذيك)تم)تعدلل)مقتضيات)

اينظام)األسا�سي)ايتايية:)

على) لنص) ايذي) (:6 رقم) بند)

تتمثل) ايتي) ايشركاء) حصص) ماللي:)

حصة) (500 كمال) اي7رزقي) في:ايسيد)

احمد)41  اي7رزقي) اجتماعية,ايسيد)

عائشة) وايسيدة) اجتماعية) حصة)

وب7يع7ان83)حصة)اجتماعية)

على) لنص) ايذي) (:( رقم) بند)
:حدد) االجتماعي) املال) راس) ماللي:)

على) م7زع) درهم) (100.000 في)

درهم) (100 فئة) من) 1000حصة)

ايتالي) ايشكل) على) م7زعة) يلحصة)

حصة) (500 كمال) اي7رزقي) :ايسيد)

احمد)41  اي7رزقي) اجتماعية,ايسيد)

عائشة) وايسيدة) اجتماعية) حصة)

وب7يع7ان83)حصة)اجتماعية

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
االبتدائية)ببني)مالل))بتاريخ))0)ل7ني7)

2021)تحت)رقم))64.

206I

س-اطلس

WARZAKI CORPORATION
إعالن)متعدد)ايقرارات

س-اطلس
ايطابق)االول)ايحي)االداري)شارع)

ايطائف)رقم)41)،)23000،)بني)مالل)
املغرب

  WARZAKI CORPORATION
»شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة«

وعن7ان)مقرها)االجتماعي:)املسيرة)1 
تجزئة)اي7يفة)بل7ك)1)رقم)1)مكرر)-)

23000)بني)مالل)املغرب.
»إعالن)متعدد)ايقرارات«

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري:)
.912(

بمقت�سى)الجمع)ايعام)االستثنائي)
املؤرخ)في)01)ل7ني7)2021

تم)اتخاذ)ايقرارات)ايتايية:)
على) لنص) ايذي) (:1 رقم) قرار)
احمد) ايسيداي7رزقي) وهب) ماللي:)
اي7رزقي) ايسيد) يفائدة) حصة() (41((
كمال;وهب)ايسيدة)وب7يع7ان)عائشة)
اي7رزقي) ايسيد) يفائدة) حصة() (83(

كمال
قرار)رقم)2:)ايذي)لنص)على)ماللي:)
من) يلشركة) ايقان7ني) ايشكل) تح7يل)
الى) ( املحدودة) املسؤويية) دات) شركة)
شركة)دات)املسؤويية)املحدودة)دات)

ايشريك)اي7حيد
وتبعا)يذيك)تم)تعدلل)مقتضيات)

اينظام)األسا�سي)ايتايية:)
بند)رقم)1:)ايذي)لنص)على)ماللي:)
من) يلشركة) ايقان7ني) ايشكل) تعدلل)
الى)) املحدودة) املسؤويية) دات) شركة)
شركة)دات)املسؤويية)املحدودة)دات)

ايشريك)اي7حيد
على) لنص) ايذي) (:6 رقم) بند)
تتمثل) ايتي) ايشركاء) حصص) ماللي:)
في:ايسيد)اي7رزقي)كمال)1000)حصة)

اجتماعية

على) لنص) ايذي) (:( رقم) بند)
:حدد) االجتماعي) املال) راس) ماللي:)
على) م7زع) درهم) (100.000 في)
درهم) (100 فئة) من) 1000حصة)
ايتالي) ايشكل) على) م7زعة) يلحصة)
حصة) (1000 كمال) اي7رزقي) :ايسيد)

اجتماعية
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
االبتدائية)ببني)مالل))بتاريخ))0)ل7ني7)

2021)تحت)رقم)646.
20(I

cabinet comptable aziz

WASHOW MAROC
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

cabinet comptable aziz
2)زنقة)4)ايعهد)الجدلد)ابن)امسيك)
،)20450،)ايدارايبيضاء)املغرب

WASHOW MAROC)شركة)ذات)
املسؤويية)املحدودة

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)زنقة)
ركراكة)إقامة)الك7رنيش))عمارة)

2)رقم)1)ب7رك7ن)-)20040 
ايدارايبيضاء)املغرب

تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)
املحدودة)

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)
505009

في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 أبريل) (14
املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.WASHOW MAROC
تصنيع) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

املنتجات)ايصحية.
زنقة) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
 2 عمارة) ( الك7رنيش) إقامة) ركراكة)
رقم)1)ب7رك7ن)-)20040)ايدارايبيضاء)

املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
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 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:

 500 ( (: ب7شعيب) نجيب) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

 500 ( (: ( خايد) ب7رويس) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

ايسيد)ب7رويس)خايد))عن7انه)ا()4 

زنقة)محمد)ايفيدوزي)ط)1)ش)2)حي)

ايدارايبيضاء) (20503 املستشفيات)

املغرب.

ايسيد)نجيب)ب7شعيب))عن7انه)ا()

إقامة)األصيل)عمارة)14)رقم)18)عين)

ايسبع)20250)ايدارايبيضاء)املغرب.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:

ايسيد)ب7رويس)خايد))عن7انه)ا()4  

زنقة)محمد)ايفيدوزي)ط)1)ش)2)حي)

ايدارايبيضاء) (20503 املستشفيات)

املغرب

ايسيد)نجيب)ب7شعيب))عن7انه)ا()

إقامة)األصيل)عمارة)14)رقم)18)عين)

ايسبع)20250)ايدارايبيضاء)املغرب

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

 01 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)20112.

208I

cabinet comptable aziz

MAISON GOUT D›OR
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

cabinet comptable aziz

2)زنقة)4)ايعهد)الجدلد)ابن)امسيك)

،)20450،)ايدارايبيضاء)املغرب

MAISON GOUT D›OR)شركة)

ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)30 

تجزئة)األمل)تيط)مليل)-)29640 

ايدارايبيضاء)املغرب

تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)

محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

50498(

في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)

ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 أبريل) (13

مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:

ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.

عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)

(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.MAISON GOUT D’OR

تصنيع) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

منتجات)املخابز)واملعجنات.

 30 (: االجتماعي) املقر) عن7ان)

 29640 (- مليل) تيط) األمل) تجزئة)

ايدارايبيضاء)املغرب.

أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:

ايسيد)ايكماخ)عبد)اإليه):))1.000 

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

اإليه) عبد) ايكماخ) ايسيد)

 49 رقم) حدو) بالد) تجزئة) ( عن7انه)ا()

مليل) حصارتيط) واد) حجاج) سيدي)

29640)ايدارايبيضاء)املغرب.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:

اإليه) عبد) ايكماخ) ايسيد)

 49 رقم) حدو) بالد) تجزئة) ( عن7انه)ا()

مليل) حصارتيط) واد) حجاج) سيدي)

29640)ايدارايبيضاء)املغرب

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

 01 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)20101.

209I

FIDUORGA

MY GROUP
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تح7يل)املقر)االجتماعي)يلشركة

FIDUORGA

 Bd. Rahal El Meskini. 5ème.

 étage.(n°(124(،(0،(Casablanca

MAROC

MY GROUP)شركة)ذات)مسؤويية)

محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)إقامة)

مروى)زاوية)2)مارس)و)زنقة)ابن)

خل7ية)دائرة)أوروبا)-)-)ايدار)ايبيضاء)

املغرب.

تح7يل))املقر)االجتماعي)يلشركة
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.360551

اي7حيد) ايشريك) قرار) بمقت�سى)

تح7يل)) ( تم) (2021 ماي) (19 في) املؤرخ)

من) يلشركة) الحالي) االجتماعي) املقر)

زنقة) و) مارس) (2 زاوية) مروى) »إقامة)

ايدار) (- (- أوروبا) دائرة) خل7ية) ابن)

ايبيضاء)املغرب«)إلى)»52.)شارع)عبد)

14)ايرقم) امل7من)إقامة)املنار)ايطابق)

143)-)-)ايدار)ايبيضاء))املغرب«.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

 11 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم))8230).

210I

ccis-casablanca

 BAR A LINGE     Enseigne »

Pressing du phare
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

ccis-casablanca

 bd(med(V(،(20200، 98

casablanca)اململكة)املغربية

 BAR A LINGE     Enseigne »

Pressing du phare))شركة)ذات)

مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)8)زنقة)
دمنات)إقامة))طراز)أنفا)عمارة)

و)-)20000)ايدار)ايبيضاء)اململكة)
املغربية

تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

506409
في) مؤرخ) حر) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (03
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
 BAR A(:(اإلقتضاء)بمختصر)تسميتها
 LINGE     Enseigne » Pressing du

. phare
غرض)ايشركة)بإلجاز):)-)ايضغط)

ايبيئي
-)مغسلة

-)غسيل)مالبس
ايبياضات) وتس7يق) صناعة) (-

املنزيية
-)ايتجارة)اإليكترونية.

زنقة) (8 (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
و) عمارة) أنفا) طراز) ( إقامة) دمنات)
اململكة) ايبيضاء) ايدار) (20000  -

املغربية.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
 1.000 ( (: وفاء) ايلمسي7ي) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
ايسيدة)ايلمسي7ي)وفاء)عن7انه)ا()
،)ي7) (02 09)،)شارع) (، ايبيضاء) ايدار)
آرينيس)تجزئة)04)،)ك7)راسين)20000 

ايدار)ايبيضاء)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
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ايسيدة)ايلمسي7ي)وفاء)عن7انه)ا()

،)ي7) (02 09)،)شارع) (، ايبيضاء) ايدار)

آرينيس)تجزئة)04)،)ك7)راسين)20000 

ايدارايبيضاء)املغرب

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

(- بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

تحت)رقم)-.

211I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

AK-SOUSS

شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد

رفع)رأسمال)ايشركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL

SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.

 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE(AGADIR(،(80000،

AGADIR MAROC

AK-SOUSS)شركة)ذات)مسؤويية)

محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)زنقة)) 

بل7ك)11)حي)بئرانزران)تيك7ين)اكادلر)

- 80000)اكادلر)املغرب.

رفع)رأسمال)ايشركة

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.2335(

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)

رفع) تم) (2021 ماي) (19 في) املؤرخ)

قدره) بمبلغ) ايشركة) رأسمال)

 90.000« من) أي) درهم«) (510.000«

عن) درهم«) (600.000« إلى) درهم«)

أو) نقدلة) حصص) تقدلم) ( (: طريق)

عينية.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

ل7ني7) (16 بتاريخ) ( باكادلر) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)100214.

212I

segex

 NOYAN SECURITY
CAMPANY

شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة
تأسيس)شركة

segex
 rue Abdelkrim Benjelloun IMB

 16((,(App(12(FES(BP(2324(،
30000،(fes(MAROC

 NOYAN SECURITY CAMPANY
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)16)زنقة)
عبد)ايكريم)بن)اجل7ن)شقة)12 
فاس)-)30000)فاس)املغرب

تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)
املحدودة)

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)
681((

في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 أبريل) (23
املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.NOYAN SECURITY CAMPANY
خدمات) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

األمن)الخاص,)أشغال)مختلفة.
16)زنقة) (: عن7ان)املقر)االجتماعي)
عبد)ايكريم)بن)اجل7ن)شقة)12)فاس)

- 30000)فاس)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
((: ايسحاسح) ايدلن) ن7ر) ايسيد)
500)حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة)
 500 ( (: ايسحاسح) حسن) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
ايسحاسح) ايدلن) ن7ر) ايسيد)
ايقرية) ايقدلمة) ايقرية) عن7انه)ا()حي)

تاونات)34050)تاونات)املغرب.

ايسحاسح) حسن) ايسيد)
ايقرية) ايقدلمة) ايقرية) عن7انه)ا()حي)

تاونات)34050)تاونات)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
ايسحاسح) ايدلن) ن7ر) ايسيد)
ايقرية) ايقدلمة) ايقرية) عن7انه)ا()حي)

تاونات)34050)تاونات)املغرب
ايسحاسح) حسن) ايسيد)
ايقرية) ايقدلمة) ايقرية) عن7انه)ا()حي)

تاونات)34050)تاونات)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (03 بتاريخ) ( بفاس) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)12)2.

213I

CAB ASSISTANCE

FRUIDIS TRADING
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

CAB ASSISTANCE
 ROUTE DE TETOUAN (6
 RESIDENCE NABIL 1ER

 ETAGE(N°(3(TANGER(،(90000،
TANGER MAROC

FRUIDIS TRADING)شركة)ذات)
املسؤويية)املحدودة

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)شارع)واد)
تانسيفت)زنقة)1)ممر)4)رقم)23 
ط7يبلة)-)93000)تط7ان)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

29613
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 أبريل) (23
املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.FRUIDIS TRADING
غرض)ايشركة)بإلجاز):)-)شراء)وبيع)
وتجارة)وت7زيع)ايف7اكه)والخضروات.

ايف7اكه) وفراغ) وتغليف) تعبئة) (-
والخضروات)واملنتجات)ايغذائية)؛.

شارع) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
 23 4)رقم) 1)ممر) واد)تانسيفت)زنقة)

ط7يبلة)-)93000)تط7ان)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
 500 ( (: بلكراري) خدوجة) ايسيدة)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
ايسيد)عبد)اي7احد)الخليع):))500 

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
بلكراري) خدوجة) ايسيدة)
عن7انه)ا()شارع)محمد)الخراز)زنقة)ب)
اقامة)غرناطة)بل7ك)س)ط)1 93000 

تط7ان)املغرب.
الخليع) عبداي7احد) ايسيد)
عن7انه)ا()مركب)قرية)كاب7)بل7ك)ه)ط)
 93000 )2)كاب7نيكرو)مرتيل) 3)شقة)

تط7ان)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
بلكراري) خدوجة) ايسيدة)
عن7انه)ا()شارع)محمد)الخراز)زنقة)ب)
اقامة)غرناطة)بل7ك)س)ط)1 93000 

تط7ان)املغرب
الخليع) عبداي7احد) ايسيد)
عن7انه)ا()مركب)قرية)كاب7)بل7ك)ه)ط)
 93000 )2)كاب7نيكرو)مرتيل) 3)شقة)

تط7ان)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (08 بتاريخ) ( بتط7ان) االبتدائية)

2021)تحت)رقم)1414.
214I

segex

ELAN VITAL
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
قفل)ايتصفية

segex
 rue Abdelkrim Benjelloun IMB

 16((,(App(12(FES(BP(2324(،
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30000،(fes(MAROC
ELAN VITAL)شركة)ذات)مسؤويية)

محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي):)مكتب)في)
ايطابق)ايثاني)تجزئة)رياض)ايزيت7ن)
قطعة)رقم)1C)طريق)عين)ايشقف)

فاس)-)30000)فاس)املغرب.
قفل)ايتصفية

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)
.59301

اي7حيد) ايشريك) قرار) بمقت�سى)
حل) تقرر) (2021 ماي) (12 في) املؤرخ)
مسؤويية) ذات) شركة) (ELAN VITAL
مبلغ) اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)
وعن7ان) درهم) (500.000 رأسمايها)
ايطابق) في) مكتب) اإلجتماعي) مقرها)
قطعة) ايزيت7ن) رياض) تجزئة) ايثاني)
(- فاس) ايشقف) عين) طريق) (1C رقم)
يعدم) نتيجة) املغرب) فاس) (30000

تحقيق)األرباح.
و)عين:

و) ايشالب) ( ل7سف) ايسيد)ة()
ايطابق) ايت7حيد) إقامة) عن7انه)ا()
ج) م) هشام) م7الي) شارع) أ2) االر�سي)
كمصفي) املغرب) فاس) (30000 فاس)

)ة()يلشركة.
و)قد)تم)انعقاد)الجمعية)الختامية)
في) مكتب) وفي) (2021 ماي) (12 بتاريخ)
ايزيت7ن) رياض) تجزئة) ايثاني) ايطابق)
ايشقف) عين) طريق) (1C رقم) قطعة)

فاس)-)30000)فاس)املغرب.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (09 بتاريخ) ( بفاس) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)96/021)2.
215I

Conseco Africa

 MOTA ENGIL -
 ENGENHARIA E
CONSTRUÇÃO
شركة)املساهمة

إغالق)فرع)تابع)يشركة)أجنبية

Conseco Africa
 Rue(El(Yarmouke(RDC(N°1(، 4
20050،(CASABLANCA(MAROC
 MOTA ENGIL - ENGENHARIA

E CONSTRUÇÃO))»شركة)
املساهمة«

وعن7ان)مقرها)االجتماعي:)كازادا)
كايصادا)ب7رط7)ايبرتغال)-)4000  

ب7رط7)))ايبرتغال.
»إغالق)فرع)تابع)يشركة)أجنبية«
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري:)

.35506(
بمقت�سى)الجمع)ايعام)االستثنائي)
املؤرخ)في)31)غشت)2020)تقرر)إغالق)
 MOTA ENGIL - يشركة) تابع) فرع)
  ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
 MOTA ENGIL - تسميته)
 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
4)زنقة) MAROC))وايكائن)عن7انه)في)
(- ايبيضاء) ايدار) غاسين) اييرم7ك)

20100)ايدار)ايبيضاء)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم) (
 1( بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)83114).

216I

POWER BUSINESS DECISION

 AYOUB FINANCES
))SARLAU

شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)
ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

POWER BUSINESS DECISION
 N12 RUE IBNOU KHALOUIA

 RESIDENCE AMINA APPAT N 5
 CASABLANCA(CASABLANCA،
20200،(CASABLANCA(MAROC
 (AYOUB FINANCES (SARLAU
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)رقم)
55،)شارع)ايزرقط7ني،)منطقة)

 Q.H(،ايزرقط7ني،)ايطابق)األول
-)ايدار)ايبيضاء،)املغرب)-)08880 

ايدار)ايبيضاء)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

5060(9

بمقت�سى)عقد)عرفي)مؤرخ)في)29 
أبريل)2021)تم)إعداد)ايقان7ن)
األسا�سي)يشركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.(AYOUB FINANCES (SARLAU
نشاط) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)
ايشركة)على)وجه)الخص7ص)س7اء)في)

املغرب)أو)في)الخارج)
)االستشارات)املايية)واالستثمارات.
ايعقارية) املشاريع) تط7ير)

وايصناعية)وايتجارية.
املايية) واي7ساطة) ايف7ائد) تمثيل)
وتقدلم) وإدارتها) األص7ل) وحيازة)

املش7رة)بشأن)إدارة)األص7ل،
ايتجارة)بأن7اعها

رقم) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
منطقة) ايزرقط7ني،) شارع) (،55
 -  Q.H األول،) ايطابق) ايزرقط7ني،)
ايدار)ايبيضاء،)املغرب)-)08880)ايدار)

ايبيضاء)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
ايسيد)مي�سي)محمد)أل7ب):))1.000 

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
أل7ب) محمد) مي�سي) ايسيد)
 620002 قسنطينة) عن7انه)ا()

قسنطينة)الجزائر.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
أل7ب) محمد) مي�سي) ايسيد)
 620002 قسنطينة) عن7انه)ا()

قسنطينة)الجزائر
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 08 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)-.
21(I

ELMISSAOUI NEZHA Notaire

 CAPITAL AGRISCIENCE

SARL
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تف7يت)حصص

ELMISSAOUI NEZHA Notaire

 BD HACHIMI FILALI 21(

 LOT SIDI ABDERRAHMANE

 CALIFORNIE،(20200،

Casablanca Maroc

 CAPITAL AGRISCIENCE SARL

شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)39)شارع)

يال)لاق7ت)ايطابق)الخامس)شقة)رقم)

د)20520)ايدار)ايبيضاء)املغرب.

تف7يت)حصص
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.202109

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)

تمت) (2021 مارس) (15 في) املؤرخ)

املصادقة)على):

الخير) رض7ان) )ة() ايسيد) تف7يت)

أصل) من) اجتماعية) حصة) (10.000

)ة() ايسيد) ( يفائدة) حصة) (10.000

عادل))ج7اد)بتاريخ)02)ل7ني7)2021.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم) (

 10 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)82063).

218I

NKH CONSULTING SARL

 S.CONSTRUCTION SARL

AU
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تح7يل)املقر)االجتماعي)يلشركة

NKH CONSULTING SARL

 LOT TALAA 8 APP 1 TEMARA

 TEMARA،(12010،(TEMARA

MAROC

 S.CONSTRUCTION SARL AU

شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
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وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)رقم)1 
سكت7ر)3)رقم)1)د3)حي)الحرفيين)
املغرب)ايعربي)مسيرة)2)تمارة)تمارة)

12000)تمارة)املغرب.
تح7يل))املقر)االجتماعي)يلشركة
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.116281
اي7حيد) ايشريك) قرار) بمقت�سى)
تح7يل)) ( تم) (2021 ماي) (25 في) املؤرخ)
من) يلشركة) الحالي) االجتماعي) املقر)
حي) د3) (1 رقم) (3 سكت7ر) (1 »رقم)
 2 مسيرة) ايعربي) املغرب) الحرفيين)
تمارة)تمارة)12000)تمارة)املغرب«)إلى)
تمارة) تمارة) (39 رقم) اي7فاق) »تجزئة)

12000)تمارة))املغرب«.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (16 بتاريخ) ( بايرباط) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)115510.

219I

fcdf

مجلة زهرة
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

fcdf
oujda(،(60000،(OUJDA(MAROC
مجلة)زهرة)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)شارع)عبد)
ايرحيم)ب7عبيد)تجزئة)ايبستان))16 
ايطابق)3)رقم)1 - 60000)وجدة)

املغرب
تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

3(549
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (05
املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
مجلة) (: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

زهرة.

تغطية) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)
املحلي) املست7ى) على) ايفعاييات)

وايعربي)و)ايدولي.
شارع) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
ايبستان) تجزئة) ب7عبيد) ايرحيم) عبد)
)16)ايطابق)3)رقم)1 - 60000)وجدة)

املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 10.000 ( ايشركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)مقسم)كايتالي:
 50 ( (: ص7نية) ايسعدي) ايسيدة)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
 50 ( (: غزالن) ايسعدي) ايسيدة)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
ص7نية) ايسعدي) ايسيدة)
عن7انه)ا()ظهر)املحلة)تجزئة)مسيردي)
زنقة)ف5)رقم4 60000)وجدة)املغرب.
ايسيدة)ايسعدي)غزالن)عن7انه)ا()
ظهر)املحلة)تجزئة)مسيردي)زنقة)ف5 

رقم4 60000)وجدة)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
ص7نية) ايسعدي) ايسيدة)
عن7انه)ا()ظهر)املحلة)تجزئة)مسيردي)
زنقة)ف5)رقم4 60000)وجدة)املغرب
ايسيدة)ايسعدي)غزالن)عن7انه)ا()
ظهر)املحلة)تجزئة)مسيردي)زنقة)ف5 

رقم4 60000)وجدة)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (16 بتاريخ) ( ب7جدة) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)2216.
220I

LAYODIS

SHOELEVEN COMPANY
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة
تح7يل)املقر)االجتماعي)يلشركة

LAYODIS
)15،شارع)انفا،)ايطابق)1،)رقم)
12)مكرر)،)20000،)ايدارايبيضاء)

املغرب
SHOELEVEN COMPANY)شركة)

ذات)املسؤويية)املحدودة

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)زنقة)

سمية،)إقامة)شهرزاد)3)،)ايطابق)5 

،)رقم)22،))بامليي)-))ايدار)ايبيضاء)-)

20340))ايدار)ايبيضاء)املغرب.

تح7يل))املقر)االجتماعي)يلشركة
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.480535

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)

تح7يل)) ( تم) (2021 ماي) (2( في) املؤرخ)

من) يلشركة) الحالي) االجتماعي) املقر)
(، (3 شهرزاد) إقامة) سمية،) »زنقة)
ايدار) ( (- بامليي) ( (،22 رقم) (، (5 ايطابق)

ايبيضاء) ايدار) ( (20340 (- ايبيضاء)

املنطقة) (،48 ـ) (4(« إلى) املغرب«)

ايصناعية)سابين7،)ن7اصر))-)000)2  

ايدار)ايبيضاء))املغرب«.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

 1( بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)83090).

221I

LAYODIS

SHOELEVEN COMPANY
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تف7يت)حصص

LAYODIS

)15،شارع)انفا،)ايطابق)1،)رقم)

12)مكرر)،)20000،)ايدارايبيضاء)

املغرب

SHOELEVEN COMPANY)شركة)

ذات)املسؤويية)املحدودة

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي))4)ـ)48،)

املنطقة)ايصناعية))سابين7،)ن7اصر))

- 000)2)ايدار)ايبيضاء)املغرب.

تف7يت)حصص
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.480535

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)

تمت) (2021 ماي) (2( في) املؤرخ)

املصادقة)على):

تف7يت)ايسيد))ة()عز)ايدلن)جط7)

أصل) من) اجتماعية) حصة) (12.000

)ة() ايسيد) ( يفائدة) حصة) (12.000

ب7بكر)جط7)بتاريخ))2)ماي)2021.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 1( بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)83090).
222I

s1 consulting

ساني شيمي
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
حل)شركة

s1 consulting
 imm 2eme etage ville 18

 nouvelle(sefrou3(،(31000،
SEFROU MAROC

ساني)شيمي))شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)في)

ط7ر)ايتصفية(
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)حي)

امكم7ش)صفرو)صفرو)31000 
صفرو)املغرب.
حل)شركة

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)
.2429

اي7حيد) ايشريك) قرار) بمقت�سى)
حل) تقرر) (2021 ل7ني7) (14 في) املؤرخ)
ذات) محدودة) مسؤويية) ذات) شركة)
مبلغ) شيمي) ساني) اي7حيد) ايشريك)
وعن7ان) درهم) (100.000 رأسمايها)
مقرها)اإلجتماعي)حي)امكم7ش)صفرو)
نتيجة) املغرب) 31000)صفرو) صفرو)

ل):)ازمة)ك7رونا.
صفرو) ب) ايتصفية) مقر) حدد) و)

صفرو)31000)صفرو)املغرب.)
و)عين:

ايسنداري) ( فدوى) ايسيد)ة()
هشام) اقامة) (6 رقم) عن7انه)ا() و)
صفرو) (31000 صفرو) امكم7ش)

املغرب)كمصفي))ة()يلشركة.
وعند)اإلقتضاء)الحدود)املفروضة)
محل) يهم) املخ7ية) ايصالحيات) على)
و) ايعق7د) تبليغ) محل) و) املخابرة)
 6 رقم) (: بايتصفية) املتعلقة) اي7ثائق)

اقامة)هشام)امكم7ش)صفرو
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (14 بتاريخ) ( بصفرو) االبتدائية)

2021)تحت)رقم)403.
223I
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FIDUCIAIRE RAKIB

TRAVAUX NEPTUME
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
حل)شركة

FIDUCIAIRE RAKIB

 LOTS JNANE CHIKH RES

 HAMZA(APPT(N°2(،(24020،(EL

JADIDA MAROC

TRAVAUX NEPTUME)شركة)ذات)

مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد)في)ط7ر)ايتصفية(

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)املركب)

ايسياحي)رقم1)/2)  - 24000 

الجدلدة)املغرب.

حل)شركة
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.15169

اي7حيد) ايشريك) قرار) بمقت�سى)

حل) تقرر) (2021 ماي) (1( في) املؤرخ)

محدودة) مسؤويية) ذات) شركة)

 TRAVAUX اي7حيد) ايشريك) ذات)

 10.000 NEPTUME))مبلغ)رأسمايها)

اإلجتماعي) مقرها) وعن7ان) درهم)

 - رقم2)/1)   ايسياحي) املركب)

24000)الجدلدة)املغرب)نتيجة)ل):)أ)-)

تصفية)ايشركة)قبل)االوان)).

املركب) ب) ايتصفية) مقر) حدد) و)

الجدلدة)) ( رقم2)/1)) ايسياحي)

املغرب)24000)الجدلدة)املغرب.)

و)عين:

و) شعن7ن) ( محسن) ايسيد)ة()

ايسياحي)) املركب) ( ((1/(2 عن7انه)ا()

24000)الجدلدة)املغرب)كمصفي))ة()

يلشركة.

)وعند)اإلقتضاء)الحدود)املفروضة)

محل) يهم) املخ7ية) ايصالحيات) على)

و) ايعق7د) تبليغ) محل) و) املخابرة)

املركب) (: بايتصفية) املتعلقة) اي7ثائق)

ايسياحي)رقم2)/1)))الجدلدة)

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

االبتدائية)بالجدلدة))بتاريخ)09)ل7ني7)

2021)تحت)رقم)0)265.

224I

ايتهامي)ايسايمي

اكرسوف
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

ايتهامي)ايسايمي
رقم)6)ايشارع)ايكبير)بنس7دة)،)

30000،)فاس)املغرب
اكرس7ف)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)تجزئة)

سعد)بن)شكرون)عمارة)))شقة)5 
بن)س7دة)فاس)فاس)30000)فاس)

املغرب
تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

63149
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2020 ل7يي7ز) (06
املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

اكرس7ف.
غرض)ايشركة)بإلجاز):)بيع)اعالف)

امل7ا�سي.
تجزئة) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
 5 شقة) (( عمارة) شكرون) بن) سعد)
فاس) (30000 فاس) فاس) س7دة) بن)

املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
ايسيد)عصام)زعن7ن):)600)بقيمة)

100)درهم.
 400 (: ( امخش7ن) سهام) ايسيدة)

بقيمة)100)درهم.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
عن7انه)ا() ( زعن7ن) عصام) ايسيد)
رباط) (4( رقم) (2 بل7ك) املسجد) حي)
الخير)صفرو)30000)صفرو)املغرب.

امخش7ن)) سهام) ايسيدة)
رقم) (2 بل7ك) املسجد) حي) عن7انه)ا()
)4)رباط)الخير)صفرو)30000)صفرو)

املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عن7انه)ا() ( زعن7ن) عصام) ايسيد)
رباط) (4( رقم) (2 بل7ك) املسجد) حي)
الخير)صفرو)30000)صفرو)املغرب

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7يي7ز) (15 بتاريخ) ( بفاس) ايتجارية)

2020)تحت)رقم)6)16.

225I

3FC

سمارت بروجي
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

3FC
 OPERATION AMAL 2 IMM
 C APPT 06 RTE ESSAOUIRA

 MARRAKECH(،(40000،
MARRAKECH MAROC

سمارت)بروجي)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)ايطابق)
ايتاني)شقة)33)عمارة)9)اقامة)

ايراحة)املحاميد)مراكش)-)40000 
مراكش)املغرب

تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

84085
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (201( أكت7بر) (02
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
اإلقتضاء)بمختصر)تسميتها):)سمارت)

بروجي.

في) :)مقاول) بإلجاز) ايشركة) غرض)

اشغال)مختلفة)و)اشغال))ايبناء.

ايطابق) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)

ايتاني)شقة)33)عمارة)9)اقامة)ايراحة)

مراكش) (40000 (- مراكش) املحاميد)

املغرب.

أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:

 1.000 ( (: ك7ري) عادل) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

عن7انه)ا() ك7ري) عادل) ايسيد)

شقه) (60 رقم) عمارة) مراكش) اب7اب)

16)مراكش)40000)مراكش)املغرب.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء)

وم7اطن)مسيري)ايشركة:

عن7انه)ا() ك7ري) عادل) ايسيد)

شقه) (60 رقم) عمارة) مراكش) اب7اب)

16)مراكش)40000)مراكش)املغرب

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

09)أكت7بر) بتاريخ) ( ايتجارية)بمراكش)

)201)تحت)رقم)65)90.

226I

Global Services Network

IBDAA TECH
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

حل)شركة

Global Services Network

 RUE NAJISS BLOC 16 I 2 RUE

 NAJISS(BLOC(16(I(2،(10100،

RABAT)املغرب

IBDAA TECH))شركة)ذات)
املسؤويية)املحدودة)في)ط7ر)

ايتصفية(

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)16 12 

شارع)اينرجس)،)حي)ايرياض)،)ايرباط)

- 10100)ايرباط)املغرب.

حل)شركة
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.13(143
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بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)

املؤرخ)في)05)فبرالر)2021)تقرر)حل)

شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة)

IBDAA TECH)))مبلغ)رأسمايها)

100.000)درهم)وعن7ان)مقرها)

اإلجتماعي)16 12)شارع)اينرجس)

،)حي)ايرياض)،)ايرباط)-)10100 

ايرباط)املغرب)نتيجة)ل):)عدم)وج7د)

أي)احتمال)يتحسين)اي7ضع)املالي.

 12  16 ب) ايتصفية) مقر) حدد) و)

شارع)اينرجس)،)حي)ايرياض)،)ايرباط)

- 10100)ايرباط)املغرب.)

و)عين:

و) ايعطيف) ( خايد) ايسيد)ة()

  15 رقم) ط7اس7ه) ( (4 أمل) عن7انه)ا()

  10000 املنص7رايرباط.) يعق7ب)

ايرباط.)املغرب)كمصفي))ة()يلشركة.

الحدود) اإلقتضاء) وعند) (

املخ7ية) ايصالحيات) على) املفروضة)

تبليغ) محل) و) املخابرة) محل) يهم)

ايعق7د)و)اي7ثائق)املتعلقة)بايتصفية):

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

ل7ني7) (03 بتاريخ) ( بايرباط) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)5619.

22(I

fidexpertise

 UNIFOOD WORLDWIDE
TRADING  SIGLE:UWT

شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

fidexpertise

13)زنقة)ايقصرايطابق)الخامس)

شقة)رقم))10)معارف)ايدارايبيضاء.)

،)20000،)ايدارايبيضاء.)املغرب

 UNIFOOD WORLDWIDE

TRADING  SIGLE:UWT)شركة)

ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)13)زنقة)

ايقصر)ايطابق)الخامس)املعاريف)

ايدارايبيضاء)-)20330)ايدارايبيضاء)

املغرب

تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

504383
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (20
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)
 UNIFOOD WORLDWIDE

.TRADING  SIGLE:UWT
استيراد) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

وتصدلر
تاجر.

13)زنقة) (: عن7ان)املقر)االجتماعي)
املعاريف) الخامس) ايطابق) ايقصر)
20330)ايدارايبيضاء) ايدارايبيضاء)-)

املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99سنة)سنة).
 500.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
 5.000 ( (: ايركراكي) عادل) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
نقدلة) (: ايركراكي) عادل) ايسيد)

بقيمة)100)درهم.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
عن7انه)ا() ايركراكي) عادل) ايسيد)
ك7تيي)) ايسكتاني) حسن) محج) ((0

20330)ايبيضاء)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عن7انه)ا() ايركراكي) عادل) ايسيد)
ايبيضاء) (20330 ايركراكي) عادل)

املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 26 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ماي)2021)تحت)رقم)-.

228I

Audifisc(Maroc

ساموا كبيطال ش.ذ.م.م. من 
شريك وحيد

شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)
ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

»)سام7ا)كبيطال)»)ش.ذ.م.م)من)
شريك)وحيد

تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)من)شريك)وحيد

بايدار) ( مبرم) بمقت�سى)عقد)عرفي)
(، (31-05-1202 بتاريخ) ( ايبيضاء)
مسؤويية) ذات) شركة) تأسيس) تم)
محدودة)من)شريك)وحيد)وايتي)تت7فر)

على)الخصائص)ايتايية):
اسم)ايشركة:)»)سام7ا)كبيطال)»)

ش.ذ.م.م)من)شريك)وحيد
ايهدف:)االغراض)ايتي)أسست)من)

اجلها)ايشركة)هي:))))
اقتناء) و) ايعقاري،) اإلنعاش) (•
غير) أو) املنق7ية) املمتلكات) جميع)
املنق7ية،)و)جميع)األرا�سي)الحضرية)

أو)ايريفية)؛
لجميع) املباني) جميع) تشييد) (•

األغراض؛
اململ7كة) املباني) استغالل) (•
طريق) عن) مباشرة) إما) يلشركة،)
من) أخرى) طريقة) بأي) أو) اإللجار،)

طرق)االستغالل؛
املنق7ية) املمتلكات) •)حيازة)جميع)

أو)غير)املنق7ية؛
•)إدارة،)استئجار)و)تسيير)املباني،)
ملكا) الحقا) تصبح) أن) لمكن) وايتي)
أو) االستح7اذ) طريق) عن) يلشركة)

ايتبادل)أو)املساهمة)أو)غيرها؛
ايعمليات) جميع) عامة) بصفة) و)
أو) املايية) أو) ايصناعية) أو) ايتجارية)
أو) ايعقارية) أو) املنق7ية) أو) املدنية)
أو) مباشر) بشكل) واملتعلقة) غيرها،)
غير)مباشر)بهدف)ايشركة)أو)بجميع)

األهداف)املماثلة)أو)ذات)ايصلة.
ل7م) من) ابتداء) سنة) (99 (: ( املدة)

تقييدها)بايسجل)ايتجاري.
(، ايبيضاء) ايدار) ( ايشركة:) مقر)
ايزرقط7ني،) محمد) شارع) ( (،265

ايطابق)9،)شقة)92.

رأسمال) لبلغ) (: ايشركة) رأسمال)

مقسم) درهم) (10.000 ايشركة)

درهم) (100 ( بقيمة) حصة) (100 إلى)

املسددة) و) املدف7عة) (، يل7احدة)

اي7حيد) ايشريك) طرف) من) بايكامل)

ايسيدة)أسماء)شريفي)عل7ي).

من) تسيرايشركة) (: ايشركة) ادارة)

طرف)ايشريك)اي7حيد)ايسيدة)أسماء)

شريفي)عل7ي)ملدة)غير)محدودة.

ايسنة)املايية)يلشركة)):)تبتدئ)من)

فاتح)لنالر)و)تنتهي)في31))دجنبر.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

تحت) ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)
بتاريخ) ايتجاري) ايسجل) من) (5 رقم)

             . 15/60/2021

ملخص)قصد)اينشر

229I

FIDUCIAIRE ESPACE CONSEILS

ORTHOCAM SARL
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

FIDUCIAIRE ESPACE CONSEILS

 TARIK AL KHEIR RUE 1 N° 45

 SIDI(BERNOUSSI(،(20600،

CASABLANCA MAROC

ORTHOCAM SARL)شركة)ذات)

املسؤويية)املحدودة

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)9)غراسيت)

حي)املستشفيات.)-)20503)ايدار)

ايبيضاء)املغرب

تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

50(459

في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (1(

املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:

ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.

عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)

(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.ORTHOCAM SARL
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تصنيع) (- (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

واستيراد)وت7زيع)األجهزة)واملستلزمات)

ايطبية.

وتصدلر) واستيراد) وبيع) شراء) (-

جميع)املنتجات)واملعدات)ايطبية.

ايعمليات) جميع) (، عام) وبشكل) (

واملنق7ية) وايصناعية) ايتجارية)

بشكل) املتعلقة) واملايية) وايعقارية)

مباشر)أو)غير)مباشر)باألشياء)املذك7رة)

ايتي)من)املحتمل)أن)تعزز) أو) (، أعاله)

أي) وكذيك) (، وتط7يرها) تحقيقها)

مشاركة)مباشرة)أو)غير)مباشرة)،)بأي)

ايتي) ايشركات) في) األشكال) من) شكل)

تسعى)يتحقيق)أهداف)مماثلة)أو)ذات)

صلة..

 9 (: االجتماعي) املقر) عن7ان)

غراسيت)حي)املستشفيات.)-)20503 

ايدار)ايبيضاء)املغرب.

أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:

 500 ( (: بلفقيه) محاسن) ايسيدة)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

 500 ( (: تاجم7عتي) محمد) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

ايسيدة)محاسن)بلفقيه)عن7انه)ا()
1)زنقة)زاك7ر)عبالوي)اي7زيس)20410 

ايدار)ايبيضاء)املغرب.

ايسيد)محمد)تاجم7عتي)عن7انه)ا()
1)زنقة)زاك7ر)عبالوي)اي7زيس)20410 

ايدار)ايبيضاء)املغرب.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:

ايسيدة)محاسن)بلفقيه)عن7انه)ا()
1)زنقة)زاك7ر)عبالوي)اي7زيس)20410 

ايدار)ايبيضاء)املغرب

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

 1( بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)83226).

230I

ZODIREC Consulting

SILVERBLOCK GROUP
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

ZODIREC Consulting
RUE AL BATINIA, EX- ,46
 RUE BOUCHER, DERB

 GHALLEF(MAARIF(،(20000،
CASABLANCA MAROC

SILVERBLOCK GROUP)شركة)
ذات)املسؤويية)املحدودة

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)46)،)شارع)
ايباطنية)،)درب)غلف)،)املعاريف))-)
20340)ايدار)ايبيضاء)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

480831
في) مؤرخ) م7ثق) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2020 ن7نبر) (02
املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.SILVERBLOCK GROUP
عمليات) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)
في) بما) (، ايعقاري) وايتقسيم) ايتط7ير)
ذيك)ت7لي)أي)دراسة)يلتط7ير)ايعقاري)
،)وتنفيذ)أي)برنامج)يهدف)إلى)تط7ير)
ايبناء)يالستخدام)ايسكني)أو)ايسياحي)

أو)ايتجاري)أو)املنهي..
عن7ان)املقر)االجتماعي):)46)،)شارع)
(- ( املعاريف) (، غلف) درب) (، ايباطنية)

20340)ايدار)ايبيضاء)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 500.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
 2.500 ( (: ب7يري) سليم) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
 2.500 ( (: مداح) صفاء) ايسيدة)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

عن7انه)ا() ب7يري) سليم) ايسيد)

2)ايبرن7�سي)) ))منص7ر) )5)رقم) بل7ك)

20620)ايدار)ايبيضاء))املغرب.

عن7انه)ا() مداح) صفاء) ايسيدة)

 51 رقم) (( زنقة) ميامار) تجزئة)

ايبيضاء)) ايدار) (20420 ( كاييف7رنيا)

املغرب.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:

عن7انه)ا() ب7يري) سليم) ايسيد)

2)ايبرن7�سي)) ))منص7ر) )5)رقم) بل7ك)

20620)ايدار)ايبيضاء))املغرب

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

 24 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ن7نبر)2020)تحت)رقم)29155.

231I

فيكاميد

 STE MIRACLE SERVICES

SARL
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

ت7سيع)نشاط)ايشركة)

فيكاميد

3،)شارع)اي7حدة)ايطابق)األول)رقم)1 

،)93000،)تط7ان)املغرب

 STE MIRACLE SERVICES SARL

شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

وعن7ان)مقرها)االجتماعي)املنطقة)

ايصناعية)رقم)114)مرتيل)93000 

تط7ان)املغرب.

ت7سيع)نشاط)ايشركة
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.25453

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)

تمت) (2021 ل7ني7) (01 في) املؤرخ)

نشاط) إلى) ايتايية) األنشطة) إضافة)

ايشركة)الحالي):

صباغة)هياكل)ايسيارات.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

ل7ني7) (10 بتاريخ) ( بتط7ان) االبتدائية)

2021)تحت)رقم)1429.

232I

DARISTISHARA WA TIKNIAT AL HISSABAT

PART TRANS
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تعيين)مسير)جدلد)يلشركة

 DARISTISHARA WA TIKNIAT AL
HISSABAT

 TANGER AV ABDERRAHMAN
 NACER(ETAGE(1(N°3(،(90000،

TANGER MAROC
PART TRANS))شركة)ذات)

املسؤويية)املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)شارع)

غزوة)خيبر)رقم)23 - 90000)طنجة))
املغرب))).

تعيين)مسير)جدلد)يلشركة
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.1162(9
بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
تعيين) تم) (2021 ل7ني7) (14 في) املؤرخ)
مسير)جدلد)يلشركة)ايسيد)ة()ايبقالي)

ل7سف)كمسير)وحيد
تبعا)يقب7ل)استقاية)املسير.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (1( بتاريخ) ( بطنجة) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)243611.
233I

MOORISH

MARKARIAN REALTY
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

MOORISH
39)شارع)يال)لاق7ت)ايطابق)5)شقة)د)
،)20080،)ايدار)ايبيضاء)املغرب

MARKARIAN REALTY)شركة)ذات)
مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)410)شارع)
ايزرقط7ني)إقامة)حماد)ايطابق)

األول)رقم)1   - 20000)ايدار)ايبيضاء)
املغرب

تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

50(119



عدد)1)56 - 26)ذو)ايقعدة)1442 )))ل7يي7)2021)الجريدة الرسمية   14022

بمقت�سى)عقد)عرفي)مؤرخ)في)11 
ل7ني7)2021)تم)إعداد)ايقان7ن)
األسا�سي)يشركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.MARKARIAN REALTY
ايترويج) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

ايعقاري.
 410 (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
شارع)ايزرقط7ني)إقامة)حماد)ايطابق)
األول)رقم)1   - 20000)ايدار)ايبيضاء)

املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
 1.000 ( (: ايفكاك) كريم) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
عن7انه)ا() ايفكاك) كريم) ايسيد)
رياض)األنديس)عمارة))62شقة))12حي)

ايرياض))))10000)ايرباط)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عن7انه)ا() ايفكاك) كريم) ايسيد)
رياض)األنديس)عمارة))62شقة))12حي)

ايرياض))))10000)ايرباط)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 16 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)82843).

234I

ي7كسر)يلحسابات

OUJDA VISA
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

رفع)رأسمال)ايشركة

ي7كسر)يلحسابات
41)شارع)بركان)ايطابق)ايثاني)رقم)4 

،)60000،)وجدة)املغرب

OUJDA VISA)شركة)ذات)
املسؤويية)املحدودة

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)امل)3  
طريق)ع7نية)تجزئة)ايع7نية)قطعة)

195 - 60000)وجدة)املغرب.
رفع)رأسمال)ايشركة

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)
.33951

اي7حيد) ايشريك) قرار) بمقت�سى)
رفع) تم) (2021 ماي) (03 في) املؤرخ)
قدره) بمبلغ) ايشركة) رأسمال)
من) أي) درهم«) (6.900.000«
 (.000.000« إلى) درهم«) (100.000«
تقدلم)حصص) ( (: طريق) عن) درهم«)

نقدلة)أو)عينية.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (09 بتاريخ) ( ب7جدة) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)2123.
235I

FIDUCIAIRE MOUANI

يونيزم كار
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

FIDUCIAIRE MOUANI
 24BD ZERKTOUNI 1ER ETAGE

 APPT(N°(02(HAY(ENNAJAH(،
54000،(KHENIFRA(MAROC
ل7نيزم)كار)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)شارع)

الحسن)ايثاني)رقم)9)  - 54000 
خنيفرة)املغرب

تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

388(
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (26
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.

عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
ل7نيزم) (: اإلقتضاء)بمختصر)تسميتها)

كار.
كراء) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

سيارات)بدون)سائق.
شارع) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
 54000  -   (9 رقم) ايثاني) الحسن)

خنيفرة)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 500.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
ايصايحي) اسماعيل) ايسيد)
درهم) (100 بقيمة) حصة) (5.000   :

يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
ايصايحي) اسماعيل) ايسيد)
االقليمية) املدلرية) سكنى) عن7انه)ا()

يلتجهيز))54000)خنيفرة)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
ب7مسيس) ل7سف) ايسيد)
11)حي) 03)مكرر)رقم) عن7انه)ا()زنقة)
خنيفرة) (54000 ب7تزوكاغت) سيدي)

املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
14)ل7ني7) بتاريخ) ( االبتدائية)بخنيفرة)

2021)تحت)رقم)235.

236I

برفكت)جسي7ن

وايت انفست
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

برفكت)جسي7ن
االيفة)رياض)االيفة،)20100،)

ايدارايبيضاء)املغرب
والت)انفست)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)10)شارع)
الحرية)ايطابق)ايثايث)شقة)5 

ايدارايبيضاء)20100)ايدارايبيضاء)
املغرب

تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)

محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

46(02(

في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)

ايقان7ن) إعداد) تم) (2020 ل7يي7ز) (20

مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:

ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.

عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)

والت) (: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

انفست.

:)املعماالت) بإلجاز) غرض)ايشركة)

ايعقارية

تصدلر)و)استيراد.

 10 (: االجتماعي) املقر) عن7ان)

 5 ايثايث)شقة) ايطابق) الحرية) شارع)

ايدارايبيضاء) (20100 ايدارايبيضاء)

املغرب.

أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:

 1.000 ( (: ايسيد)ب7سحابة)محمد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

ايسيد)ب7سحابة)محمد)عن7انه)ا()))))

65زنقة)ايفرات))20100)ايدارايبيضاء)

املغرب.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:

ايسيد)ب7سحابة)محمد)عن7انه)ا())))

65زنقة)ايفرات))20100)ايدارايبيضاء)

املغرب

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

 23 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7يي7ز)2020)تحت)رقم)40838).

23(I



14023 الجريدة الرسميةعدد)1)56 - 26)ذو)ايقعدة)1442 )))ل7يي7)2021) 

FIDUCIAIRE BADES

EL FAKIR DENTAIRE SARL
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

إنشاء)فرع)تابع)يلشركة

FIDUCIAIRE BADES
 RUE(AL(ANDALOUSS(، 18

32000،(AL(HOCEIMA(MAROC
EL FAKIR DENTAIRE SARL)شركة)

ذات)املسؤويية)املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي))شارع)
ايرباط),4)ايطابق)األول)امزورن)-)

32250)امزورن)املغرب.
إنشاء)فرع)تابع)يلشركة

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)
.2303

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
املؤرخ)في)23)أبريل)2021)تقرر)إنشاء)
ايتسمية) تحت) ( يلشركة) تابع) ( فرع)
األول) ايطابق) بايعن7ان) ايكائن) و) (-
الت) أرواز)جماعة) ايساحلية) ايطريق)
الحسيمة) (32022 (- ( الحسيمة) قمرة)
ايسيد)ة() املسير)من)طرف) و) املغرب)

ايفقير)سناء.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 16 بتاريخ) ( بالحسيمة) االبتدائية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)195.

238I

SADIKI METRE ET VERIFICATION

PIXEL CABINE
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

PIXEL CABINE
MEKNES(،(50000،)مكناس)

املغرب
PIXEL CABINE)شركة)ذات)

مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)
اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)املحل)
ايكائن)برقم)))،)شارع)26،)تجزئة)
ايبساتين)2،))-)50050)مكناس)

املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

535(9

في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)

ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (06

مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:

ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.

عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)

 PIXEL(:(اإلقتضاء)بمختصر)تسميتها

.CABINE

اشغال) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

االشهار،)االشغال)املختلفة)او)ايبناء،)

اشغال)ايطباعة.

املحل) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)

تجزئة) (،26 شارع) (،(( برقم) ايكائن)

مكناس) (50050 (- ( (،2 ايبساتين)

املغرب.

أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:

 1.000 ( (: ايسيد)عبد)االيه)ب7زيت)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

ايسيد)عبد)االيه)ب7زيت)عن7انه)ا()

(،268 رقم) (،29 زنقة) ايف،) قطاع)

ايبساتين)50050)مكناس)املغرب.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:

ايسيد)عبد)االيه)ب7زيت)عن7انه)ا())

(،268 رقم) (،29 زنقة) ايف،) قطاع)

ايبساتين)50050)مكناس)املغرب

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

ل7ني7) (1( بتاريخ) ( بمكناس) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)2992.

239I

SAMIR FIDUCIAIRE

برومو الفتح املبين

إعالن)متعدد)ايقرارات

SAMIR FIDUCIAIRE

 RUE GHANA, IMM 8, APPT 3,

 3EME(ETAGE,(VN,(،(50000،

MEKNES MAROC

بروم7)ايفتح)املبين)»شركة)ذات)

املسؤويية)املحدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد«

وعن7ان)مقرها)االجتماعي:)رقم)283 

س،)و)284)س،)املحل)رقم)9،)جنان)

مكناس،))-)-)مكناس)املغرب.

»إعالن)متعدد)ايقرارات«

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري:)

.3(319

بمقت�سى)الجمع)ايعام)االستثنائي)

املؤرخ)في)29)أبريل)2021

تم)اتخاذ)ايقرارات)ايتايية:)

على) لنص) ايذي) واحد:) رقم) قرار)

ماللي:)ايتشطيب)على)ملحقة)ايشركة)

ايكائنة)بايعن7ان)ايتالي:)وردة)2،)شارع)

ايزيت7ن،)مكناس

على) لنص) ايذي) اثنان:) رقم) قرار)

االنشطة) على) ايتشطيب) ماللي:)

اينقل) و) الخاص) ايتعليم) ايتايية:)

املدر�سي)لحساب)ايغير

لنص) ايذي) ثالثة:) رقم) قرار)

ايقان7ن) صياغة) اعادة) ماللي:) على)

االسا�سي)يلشركة

وتبعا)يذيك)تم)تعدلل)مقتضيات)

اينظام)األسا�سي)ايتايية:)

بند)رقم)2)ايهدف)االجتماعي:)ايذي)

االجتماعي) ايهدف) ماللي:) على) لنص)

يلشركة):)االنعاش)ايعقاري......

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

ل7ني7) (21 بتاريخ) ( بمكناس) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)3034.

240I

SADIKI METRE ET VERIFICATION

 SOCIETE  SADIKI  METRE
ET VERIFICATION

شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)
ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

 SADIKI METRE ET
VERIFICATION

MEKNES(،(50000،)مكناس)
املغرب

 SOCIETE  SADIKI  METRE ET
VERIFICATION))شركة)ذات)
مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)تجزئة)

املنزه)3،))رقم)8)5 - 50300 
ب7فكران))املغرب)

تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

53563
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (09
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)
 SOCIETE  SADIKI  METRE ET

. VERIFICATION
مساح) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)
مدقق),)االشغال)املختلفة)أو)ايبناء)،).
تجزئة) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
املنزه)3،))رقم)8)5 - 50300)ب7فكران))

املغرب).
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
ايسيد)اسماعيل)صدلقي):))1.000 

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
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صدلقي) اسماعيل) ايسيد)
  5(8 رقم) (3 املنزه) تجزئة) عن7انه)ا()

50300)ب7فكران))املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
صدلقي) اسماعيل) ايسيد)
  5(8 رقم) (3 املنزه) تجزئة) عن7انه)ا()

50300)ب7فكران))املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (06 بتاريخ) ( بمكناس) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)2962.
241I

ايشتي7ي)ادريس

Sté A.K.L TRANS SARL-AU
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

ايشتي7ي)ادريس
حي)املسيرة)الخضراء)م/أ)زنقة/02 
رقم)/14)،)92150،)ايقصر)ايكبير)

املغرب
 Sté A.K.L TRANS SARL-AU

شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)
ايشريك)اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)دوار)دكاية)
سيدي)ب7بكر)الحاج)س7ق)أربعاء)

ايغرب))-)14304)س7ق)أربعاء)ايغرب)
املغرب

تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

2(243
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (19
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
 Sté (: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.A.K.L TRANS SARL-AU
نقل) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

املستخدمين)لحساب)ايغير.

عن7ان)املقر)االجتماعي):)دوار)دكاية)
أربعاء) س7ق) الحاج) ب7بكر) سيدي)
ايغرب))-)14304)س7ق)أربعاء)ايغرب)

املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
ايسيد)عبد)اي7احد)ايعاقل)):))100 
حصة)بقيمة)1.000)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-
وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

ايعاقل)) اي7احد) عبد) ايسيد)
ب7بكر) سيدي) دكاية) دوار) عن7انه)ا()
 14304 ايغرب) أربعاء) س7ق) الحاج)

س7ق)أربعاء)ايغرب)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
ايعاقل)) اي7احد) عبد) ايسيد)
ب7بكر) سيدي) دكاية) دوار) عن7انه)ا()
 14304 ايغرب) أربعاء) س7ق) الحاج)

س7ق)أربعاء)ايغرب)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ايغرب)) االربعاء) بس7ق) االبتدائية)
رقم) تحت) (2021 ل7ني7) (14 بتاريخ)

.393
242I

HASA CONSULTING

HASA CONSULTING ) هازا 
كونسولتين(

شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)
ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

HASA CONSULTING
26)شارع)مرس)ايسلطان)شقة)
3)ايطابق)االول)،)20490،)ايدار)

ايبيضاء)املغرب
HASA CONSULTING)))هازا)

ك7نس7يتين()شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)26)شارع)
مرس)ايسلطان)ايشقة)3)ايطابق)1 - 

20490))ايدار)ايبيضاء)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)
503303

في) مؤرخ) حر) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (03
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
 HASA(:(اإلقتضاء)بمختصر)تسميتها
CONSULTING)))هازا)ك7نس7يتين(.

((: بإلجاز) ايشركة) غرض)
االستشارات)ايتدبيرلة.

عن7ان)املقر)االجتماعي):)26)شارع)
مرس)ايسلطان)ايشقة)3)ايطابق)1 - 

20490))ايدار)ايبيضاء)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 10.000 ( ايشركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)مقسم)كايتالي:
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
عن7انه)ا() حيدة) سعيد) ايسيد)
عمارة) ايشنكيطي) املجاهد) زنقة)
ايدار) ( (20300 13 ايشقة) ايسالم)ب)

ايبيضاء)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عن7انه)ا() حيدة) سعيد) ايسيد)
عمارة) ايشنكيطي) املجاهد) زنقة)
ايدار) ( (20300 13 ايشقة) ايسالم)ب)

ايبيضاء)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 18 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ماي)2021)تحت)رقم)18262.
243I

مينارة)فينانس)جروب

ا اجرج ا ريتريتس
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
حل)شركة

مينارة)فينانس)جروب
52)شارع)م7الي)رشيد)شقة)رقم)

))ايطابق)ايرابع)جليز)مراكش)،)
40000،)مراكش)املغرب

ا)اجرج)ا)ريترلتس)شركة)ذات)
مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد)في)ط7ر)ايتصفية(
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)52)شارع)
م7الي)رشيد)شقة)رقم)))ايطابق)

ايرابع)جليز)-)40000)مراكش)املغرب.
حل)شركة

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)
.96165

اي7حيد) ايشريك) قرار) بمقت�سى)
حل) تقرر) (2021 أبريل) (23 في) املؤرخ)
ذات) محدودة) مسؤويية) ذات) شركة)
ريترلتس)) ا) اجرج) ا) اي7حيد) ايشريك)
درهم) (100.000 رأسمايها) مبلغ)
شارع) (52 اإلجتماعي) مقرها) وعن7ان)
ايطابق) (( رقم) شقة) رشيد) م7الي)
ايرابع)جليز)-)40000)مراكش)املغرب)

نتيجة)ل):)خسارة)ايشركة.
و)حدد)مقر)ايتصفية)ب)52)شارع)
ايطابق) (( رقم) شقة) رشيد) م7الي)
ايرابع)جليز)-)40000)مراكش)املغرب.)

و)عين:
و) اش7قة) ( ( المان) ايسيد)ة()
عن7انه)ا()تجزئه)ايشرف)اقامة)رياض)
1)ايطابق)2)ايشقة)13)رياض)ايسالم)
)ة() املغرب)كمصفي) 40000)مراكش)

يلشركة.
وعند)اإلقتضاء)الحدود)املفروضة)
محل) يهم) املخ7ية) ايصالحيات) على)
املخابرة)و)محل)تبليغ)ايعق7د)و)اي7ثائق)
52)شارع)م7الي) (: املتعلقة)بايتصفية)
رشيد)شقة)رقم)))ايطابق)ايرابع)جليز
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (18 بتاريخ) ( بمراكش) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)5)1251.
244I

AAZIZ MOHAMED

RAYANALU
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
حل)شركة

AAZIZ MOHAMED
 N°42, RUE IBNOU MOUATAZ,
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 BELVEDERE(،(20300،
CASABLANCA MAROC

RAYANALU))شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)في)

ط7ر)ايتصفية(
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)محمد)

ب7زيان,)إقامة)ايهدى)-بناء))3 
-ايطابق)3)-رقم)24 - 20000)ايدار)

ايبيضاء)املغرب.
حل)شركة

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)
.15(209

اي7حيد) ايشريك) قرار) بمقت�سى)
حل) تقرر) (2021 ماي) (31 في) املؤرخ)
ذات) محدودة) مسؤويية) ذات) شركة)
ايشريك)اي7حيد)RAYANALU)))مبلغ)
وعن7ان) درهم) (100.000 رأسمايها)
ب7زيان,) محمد) اإلجتماعي) مقرها)
إقامة)ايهدى)-بناء))3)-ايطابق)3)-رقم)
املغرب) ايبيضاء) ايدار) (20000  -  24

نتيجة)ل):)تصفية)قبل)األوان.
محمد) ب) ايتصفية) مقر) حدد) و)
 3( -بناء) ايهدى) إقامة) ب7زيان,)
ايدار) (20000  -  24 -رقم) (3 -ايطابق)

ايبيضاء)املغرب.)
و)عين:

و) الجع7اني) ( هشام) ايسيد)ة()
عن7انه)ا()إقامة)ب7ي7)) 20000)ايدار)
ايبيضاء)املغرب)كمصفي))ة()يلشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند) (
املخ7ية) ايصالحيات) على) املفروضة)
تبليغ) محل) و) املخابرة) محل) يهم)
ايعق7د)و)اي7ثائق)املتعلقة)بايتصفية):
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 15 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)82668).

245I

MOORISH

GIGA AUTO
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

MOORISH
39)شارع)يال)لاق7ت)ايطابق)5)شقة)د)
،)20080،)ايدار)ايبيضاء)املغرب

GIGA AUTO)شركة)ذات)املسؤويية)
املحدودة

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)زاوية)
شارع)عبد)امل7من)و)زنقة)سمية،)

إقامة)شهرزاد)3)ايطابق)4)ايرقم))20 
اينخيل)))-)20340)ايدار)ايبيضاء))

املغرب
تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

506(31
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (24
املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
 GIGA (: اإلقتضاء)بمختصر)تسميتها)

.AUTO
صيانة) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

وإصالح)ودهان)ايسيارات.
زاوية) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
سمية،) زنقة) و) امل7من) عبد) شارع)
ايرقم)) (4 ايطابق) (3 شهرزاد) إقامة)
20)اينخيل)))-)20340)ايدار)ايبيضاء))

املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
 500 ( (: منتصف) خليل) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
ايسيد)رضا)معروف):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
عن7انه)ا() منتصف) خليل) ايسيد)
1)3)شارع)املنظر)ايعام))20000)ايدار)

ايبيضاء))املغرب.
ايسيد)رضا)معروف)عن7انه)ا()حي)
رقم) (1( زنقة) (02 مجم7عة) ايسدري)
02 20000)ايدار)ايبيضاء))املغرب.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (
وم7اطن)مسيري)ايشركة:

عن7انه)ا() منتصف) خليل) ايسيد)
1)3)شارع)املنظر)ايعام))20000)ايدار)

ايبيضاء))املغرب
ايسيد)رضا)معروف)عن7انه)ا()حي)
رقم) (1( زنقة) (02 مجم7عة) ايسدري)

02 20000)ايدار)ايبيضاء))املغرب
تم)اإللداع)ايقان7ني)ب-))بتاريخ)14 

ل7ني7)2021)تحت)رقم)82422).
246I

Cabinet LAMRINI HADI

PAPETERIE AL OKHOUA 2
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

حل)شركة

Cabinet LAMRINI HADI
18,شارع)إبن)سينا)ايناض7ر)،)
62000،)ايناض7ر)املغرب

 PAPETERIE AL OKHOUA 2
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة)في)

ط7ر)ايتصفية(
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)شارع)

ايعرائش)رقم))1 - 62000)ايناظ7ر)
املغرب.
حل)شركة

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)
.15339

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
حل) تقرر) (2021 ماي) (1( في) املؤرخ)
املحدودة) املسؤويية) ذات) شركة)
PAPETERIE AL OKHOUA 2))مبلغ)
وعن7ان) درهم) (100.000 رأسمايها)
مقرها)اإلجتماعي)شارع)ايعرائش)رقم)
نتيجة) املغرب) ايناظ7ر) (62000  -  1(

ل):)ال)�سيء.
شارع) ب) ايتصفية) مقر) حدد) و)
ايناظ7ر) (62000  -  1( رقم) ايعرائش)

املغرب.)
و)عين:

و) لخمخمي) ( محمد) ايسيد)ة()
رقم) (3 زنقة) ايياسمين) حي) عن7انه)ا()
62650)ايناظ7ر)املغرب) 13)ازغنغان)

كمصفي))ة()يلشركة.
اولحاجيا) ( لحبيب) ايسيد)ة()
ب7صبار) سيدي) دوار) عن7انه)ا() و)
الكسان)بني)سيدال)2)628)ايناظ7ر)

املغرب)كمصفي))ة()يلشركة.

الحدود) اإلقتضاء) وعند) (
املخ7ية) ايصالحيات) على) املفروضة)
تبليغ) محل) و) املخابرة) محل) يهم)
ايعق7د)و)اي7ثائق)املتعلقة)بايتصفية):
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
االبتدائية)بايناض7ر))بتاريخ)15)ل7ني7)

2021)تحت)رقم)1283.

24(I

Cabinet LAMRINI HADI

PAPETERIE AL OKHOUA 2
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

قفل)ايتصفية

Cabinet LAMRINI HADI
18,شارع)إبن)سينا)ايناض7ر)،)
62000،)ايناض7ر)املغرب

 PAPETERIE AL OKHOUA 2
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي):)شارع)
ايعرائش)رقم))1 - 62000)ايناظ7ر)

املغرب.
قفل)ايتصفية

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)
.15339

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
حل) تقرر) (2021 ماي) (19 في) املؤرخ)
 PAPETERIE AL OKHOUA 2
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة)مبلغ)
وعن7ان) درهم) (100.000 رأسمايها)
مقرها)اإلجتماعي)شارع)ايعرائش)رقم)
نتيجة) املغرب) ايناظ7ر) (62000  -  1(

يال�سيء.
و)عين:

و) لخمخمي) ( محمد) ايسيد)ة()
رقم) (3 زنقة) ايياسمين) حي) عن7انه)ا()
62650)ايناظ7ر)املغرب) 13)ازغنغان)

كمصفي))ة()يلشركة.
اولحاجيا) ( لحبيب) ايسيد)ة()
ب7صبار) سيدي) دوار) عن7انه)ا() و)
الكسان)بني)سيدال)2)628)ايناظ7ر)

املغرب)كمصفي))ة()يلشركة.
و)قد)تم)انعقاد)الجمعية)الختامية)
شارع) وفي) (2021 ماي) (19 بتاريخ)
ايناظ7ر) (62000  -  1( رقم) ايعرائش)

املغرب.
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باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
االبتدائية)بايناض7ر))بتاريخ)15)ل7ني7)

2021)تحت)رقم)1284.
248I

mohammed boumzebra

RIM LASS
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

mohammed boumzebra
 N° 8 BD ALLAL BEN ABDELLAH
 FKIH(BEN(SALAH،(23200،(FKIH

BEN SALAH MAROC
RIM LASS)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)ايطابق)

ايثايث)ايرقم)32)ابتسام)2 - 23200 
ايفقيه)بن)صالح)املغرب

تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)
املحدودة)

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)
4(41

في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (03
املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
 RIM (: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.LASS
في) :)مقاول) بإلجاز) ايشركة) غرض)

ادارة)املزارع)-)تاجر.
ايطابق) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
ايثايث)ايرقم)32)ابتسام)2 - 23200 

ايفقيه)بن)صالح)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
ايشركة:)) رأسمال) مبلغ)
100.000,00)درهم،)مقسم)كايتالي:

((: محمد) م7الي) ايغطريف) ايسيد)
500)حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة)
500)حصة) ( (: ايسيد)معلة)محمد)

بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

محمد) م7الي) ايغطريف) ايسيد)
 23200 صالح) بن) ايفقيه) عن7انه)ا()

ايفقيه)بن)صالح)املغرب.
عن7انه)ا() محمد) معلة) ايسيد)
بن) ايفقيه) (23200 بن)صالح) ايفقيه)

صالح)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
محمد) م7الي) ايغطريف) ايسيد)
 23200 صالح) بن) ايفقيه) عن7انه)ا()

ايفقيه)بن)صالح)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
صالح)) بن) بايفقيه) االبتدائية)
رقم) تحت) (2021 ل7ني7) (15 بتاريخ)

.168/2021
249I

Fiduciaire ibn khaldoune

SOCIETE SANHAJA INVEST
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

Fiduciaire ibn khaldoune
88)شارع)م7الي)اسماعيل)زاوية)

زنقة)ت7نس)برشيد)املغرب،)26100،)
برشيد)املغرب

 SOCIETE SANHAJA INVEST
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)13)شارع)
محمد)الخامس)تجزئة)اييسر)ايطابق)

ايثايث)يسار))-)26100)برشيد)
املغرب

تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)
املحدودة)

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)
15349

في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (09
املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.SOCIETE SANHAJA INVEST
منعش) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

عقاري.

عن7ان)املقر)االجتماعي):)13)شارع)
محمد)الخامس)تجزئة)اييسر)ايطابق)
ايثايث)يسار))-)26100)برشيد)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
ايسيد)عبد)ايرحيم)ايفالحي):))500 

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
 140 ( (: شافيعي) محمد) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
ايسيد)بدر)ايدلن)شافيعي):))120 

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
 120 ( (: شافيعي) املهدي) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
ايسيد)احمد)شافعي):))120)حصة)

بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
ايفالحي) ايرحيم) عبد) ايسيد)
ايث7ايث) ايسكامنة) دوار) عن7انه)ا()
ايسكامنة))26050)ابن)أحمد)املغرب.
عن7انه)ا() شافيعي) محمد) ايسيد)
حي)ايهرية)مركز)اوالد)امراح))26050 

ابن)أحمد)املغرب.
شافيعي) ايدلن) بدر) ايسيد)
عن7انه)ا()حي)ايهرية)مركز)اوالد)امراح))

26050)ابن)أحمد)املغرب.
عن7انه)ا() شافيعي) املهدي) ايسيد)
حي)ايهرية)مركز)اوالد)امراح))26050 

ابن)أحمد)املغرب.
عن7انه)ا() شافيعي) احمد) ايسيد)
حي)ايهرية)مركز)اوالد)امراح))26050 

ابن)أحمد)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
ايفالحي) ايرحيم) عبد) ايسيد)
ايث7ايث) ايسكامنة) دوار) عن7انه)ا()
ايسكامنة))26050)ابن)أحمد)املغرب
عن7انه)ا() شافيعي) محمد) ايسيد)
حي)ايهرية)مركز)اوالد)امراح))26050 

ابن)أحمد)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (1( بتاريخ) ( ببرشيد) االبتدائية)

2021)تحت)رقم)81).
250I

cafge

JIAD GROUP

شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد

قفل)ايتصفية

cafge

 Mustapha(el(maani، 234

20130،(casablanca(maroc

JIAD GROUP))شركة)ذات)

مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي):))16)شارع)

23)اسبغ7س)ايثاني)16)عين)ايسبع)-)

20600)ايدار)ابيضاء)املغرب.

قفل)ايتصفية

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

.19233(

اي7حيد) ايشريك) قرار) بمقت�سى)

حل) تقرر) (2021 مارس) (24 في) املؤرخ)

JIAD GROUP))شركة)ذات)مسؤويية)

مبلغ) اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

وعن7ان) درهم) (100.000 رأسمايها)

 23 شارع) (16 ( اإلجتماعي) مقرها)

(- ايسبع) عين) (16 ايثاني) اسبغ7س)

نتيجة) املغرب) ابيضاء) ايدار) (20600

يلالنهاء

ايشركة)وتفريغها)وتقدلم)اي7ثائق

والحسابات)املتعلقة)بايتصفية.

و)عين:

و) ج7اد) ( ( ايعسري) ايسيد)ة()

عن7انه)ا()اقامة)اين7ر))1)زنقة)كاب7غل)

ايدار) (20600  31 رقم) لاسين) بن)

ايبيضاء)املغرب)كمصفي))ة()يلشركة.

و)قد)تم)انعقاد)الجمعية)الختامية)

ايدار) وفي) (2021 ل7ني7) (16 بتاريخ)

ايبيضاء) ايدار) (20600 (- ( ايبيضاء)

املغرب.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

 16 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)82890).

251I
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رمزي)يالستشارات

 ETABLISSEMENT AL
MASSAR PRIVE

شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة
تأسيس)شركة

رمزي)يالستشارات
شارع)24)ن7نبر)عمارة)حمدي)ويد)

ايرشيد)ايطابق)رقم)01)شقة)رقم)01 
ايعي7ن)،)0000)،)ايعي7ن)املغرب

 ETABLISSEMENT AL MASSAR
PRIVE)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)شارع)
20)غشت)رقم62)ايشطر)ايتاني)

حي)م7الي)رشيد)ايعي7ن.)-)0000) 
ايعي7ن)املغرب

تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)
املحدودة)

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)
3(11(

في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (12
املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)
 ETABLISSEMENT AL MASSAR

.PRIVE
ايتعليم) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)
وايتعليم)الخاص)و)نقل)ايطالب.....

شارع) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
ايتاني) ايشطر) رقم62) غشت) (20
 (0000 (- ايعي7ن.) رشيد) م7الي) حي)

ايعي7ن)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
عن7انه)ا() بشرى) بسام) ايسيدة)
زنقة)اطار)رقم)18)حي)خط)ايرملة)01 

ايعي7ن)0000))ايعي7ن)املغرب.

عن7انه)ا() سميا) ب7طيبي) ايسيدة)
م7الي) حي) رقم03) الجني) ابن) شارع)
رشيد)ايشطر)ايتاني)ايعي7ن.)0000) 

ايعي7ن)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عن7انه)ا() بشرى) بسام) ايسيدة)
زنقة)اطار)رقم)18)حي)خط)ايرملة)01 

ايعي7ن)0000))ايعي7ن)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (18 بتاريخ) ( بايعي7ن) االبتدائية)

2021)تحت)رقم)1892.

252I

ps centre

GALOP-TROIS
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

ps centre
 BLOC 13 N° 6 AIN CHOK

 CASABLANCA،(20000،
CASABLANCA MAROC
GALOP-TROIS)شركة)ذات)

مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)
اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)13 
احمد)املزاطي)ايطابق)االول)رقم)8 
املعاريف)-)20000)ايدار)ايبيضاء)

املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

50(093
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (18
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.GALOP-TROIS

-تجارة) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)
االستيراد)وايتصدلر

متن7عة) إنشاءات) أو) عمال)
)املقاول.

عن7ان)املقر)االجتماعي):)13)احمد)
املزاطي)ايطابق)االول)رقم)8)املعاريف)

- 20000)ايدار)ايبيضاء)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
عن7انه)ا() م7عاميد) مجيد) ايسيد)
ح) ح) (16 ايرقم) ((4 ع) (6 ج) م) ايبركة)

20000)ايدار)ايبيضاء)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عن7انه)ا() م7عاميد) مجيد) ايسيد)
ح) ح) (16 ايرقم) ((4 ع) (6 ج) م) ايبركة)

20000)ايدار)ايبيضاء))املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 16 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم))8282).
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COMPETENCES CONSULTANTS

GLOBE WILLIAMS MAROC
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

 COMPETENCES
CONSULTANTS

 N°5, Bd Zerktouni  Rés la
 Tourette 3éme étage Bureau

 N°8(،(20100،(Casablanca
MAROC

 GLOBE WILLIAMS MAROC
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)شارع)
عبد)امل7من)رقم)236)زنقة)باسكي)

عمارة)ف)8)ايطابق)2)املكتب)رقم)6 - 
20340)ايدار)ايبيضاء)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

50(223

في) مؤرخ) حر) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (04
املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
 GLOBE(:(اإلقتضاء)بمختصر)تسميتها

.WILLIAMS MAROC
ايغرض) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

من)ايشركة)ه7:
•)خدمات)إدارة)املرافق.

•)خدمات)ايصيانة)ايفنية.
واينظافة) ايتنظيف) خدمات) (•

وت7ريد)امل7اد)االستهالكية.
•)مكافحة)اآلفات)وايتبخير.

•)ايبستنة)واملناظر)ايطبيعية.
•)خدمات)األمن)وايدوريات.

•)إدارة)اينفالات)وإعادة)ايتدوير.
املحلي) املست7ى) على) اينقل) (•

واي7طني)وايدولي.
)دهان) املدنية) ايهندسة) أعمال) (•

وجبص)وترميمات(.
•)الخدمات)ايبيئية؛
•خدمات)ايطعام)؛
•ت7فير)ايطآقة)؛
•)إدارة)امل7ردلن.

•)االستدامة)ايدائرية.
ايعمليات) جميع) (، أعم) وبشكل)
واملنق7ية) وايصناعية) ايتجارية)
بشكل) املتعلقة) واملايية) وايعقارية)
مباشر)أو)غير)مباشر)باألشياء)املذك7رة)
ايتي)من)املحتمل)أن)تعزز) أو) (، أعاله)
أي) وكذيك) (، وتط7يرها) تحقيقها)
مشاركة)مباشرة)أو)غير)مباشرة.)بأي)
شكل)من)األشكال)،)في)ايشركات)ايتي)
تسعى)يتحقيق)أهداف)مماثلة)أو)ذات)

صلة..
شارع) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
باسكي) زنقة) (236 رقم) امل7من) عبد)
عمارة)ف)8)ايطابق)2)املكتب)رقم)6 - 

20340)ايدار)ايبيضاء)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
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 GLOBE WILLIAMS ايشركة)
HOLDING LIMITED :  600)حصة)

بقيمة)60.000)درهم)يلحصة).
 IEFM SARL  :  400 ايشركة)
حصة)بقيمة)40.000)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
 GLOBE WILLIAMS ايشركة)
 HOLDING LIMITED SARL
 KALLIPOLEOS  2008 عن7انه)ا()

نيق7سيا))قبرص.
عن7انه)ا() ( (IEFM SARL ايشركة)
امل7من) عبد) (293 مرجانة) إقامة)
ايدارايبيضاء) (20300 ( االول) ايطابق)

املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عن7انه)ا() صف7ان) سعد) ايسيد)
عمارة) (( دلار) إقامة) املقاومة) شارع)
الجيروند) (31 ايشقة) (4 ايطابق) (6
ايدارايبيضاء) (20303 ايبيضاء) ايدار)

املغرب
 RAFTIS ANASTASIOS ايسيد)
أثينا) (498238/1 أثينا) عن7انه)ا()

ايي7نان
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 10 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)-.
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cafge

ASTRA-CALL
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

cafge
 Mustapha(el(maani، 234
20130،(casablanca(maroc
ASTRA-CALL))شركة)ذات)

مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)
اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)10)شارع)
الحرية)ايطابق)ايثايث)رقم)5 - 
20000)ايدار)ايبيضاء)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)
50(161

في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (31
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

. ASTRA-CALL
إدارة) (- (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

مراكز)االتصال))مبيعات
املنتجات) جميع) وت7زيع) شراء) (-

والخدمات)عبر)اإلنترنت(..
 10 (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
 -  5 شارع)الحرية)ايطابق)ايثايث)رقم)

20000)ايدار)ايبيضاء)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
ميخائيل) ج7ريجين) ايسيد)
روسيا) تتارستان) مدلنة) عن7انه)ا()

100000)تتارستان)روسيا).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
ميخائيل) ج7ريجين) ايسيد)
روسيا) تتارستان) مدلنة) عن7انه)ا()

100000)تتارستان)روسيا)
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 16 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)82926).
255I

cafge

CHEF DU MAJORELLE
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

cafge
 Mustapha(el(maani، 234
20130،(casablanca(maroc

CHEF DU MAJORELLE)شركة)

ذات)املسؤويية)املحدودة

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)زنقة)الحاج)

عمر)ايريفي)رقم61 - 20000)ايدار)

ايبيضاء))املغرب

تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

50(163

في) مؤرخ) حر) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (06

املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:

ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.

عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)

 CHEF (: اإلقتضاء)بمختصر)تسميتها)

.DU MAJORELLE

تقدلم) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

ايطعام)بسعر)ثابت.
زنقة) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)

 20000 - ايريفي)رقم61  الحاج)عمر)

ايدار)ايبيضاء))املغرب.

أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).

ايشركة:)) رأسمال) مبلغ)

342.000.000)درهم،)مقسم)كايتالي:

  13680 (: محمد) دح7) ايسيد)

بقيمة)100)درهم.

ايسيد)دح7)كريم):)20520))بقيمة)

100)درهم.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

8)ز) )عن7انه)ا() ايسيد)دح7)كريم)

عثمان)) اقامة) (( رقم) ايعايمي) قدور)

20000)ايدار)ابيضاء))املغرب).

 3 عن7انه)ا() محمد) دح7) ايسيد)
ايدار) (20000 ( نعيمة) ميخالل) زنقة)

ايبيضاء))املغرب.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:

 3 عن7انه)ا() ( محمد) دح7) ايسيد)
ايدار) (20000 ( نعيمة) ميخالل) زنقة)

ايبيضاء))املغرب

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 16 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم))8292).

256I

AL WAKIL MANAGEMENT

MERRY MEUBLES
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تغيير)تسمية)ايشركة

AL WAKIL MANAGEMENT
14)شارع)م7الي)اسماعيل)اقامة)
م7الي)اسماعيل)ايطابق)ايثاني)رقم)

8)،)90000،)طنجة)املغرب
MERRY MEUBLES)شركة)ذات)
مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد
وعن7ان)مقرها)االجتماعي)زاوية)شارع)
م7الي)اسماعيل)و)زنقة)اكاسيا)اقامة)
ايصن7بر)-)90000)طنجة)املغرب.

تغيير)تسمية)ايشركة
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

(9283
اي7حيد) ايشريك) قرار) بمقت�سى)
تغيير) تم) (2021 فبرالر) (03 في) املؤرخ)
 MERRY« من) ايشركة) تسمية)

. »NJARCOMED«(إلى(»MEUBLES
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (1( بتاريخ) ( بطنجة) ايتجارية)

2021)تحت)رقم))563.

25(I

cafge

ADYOUS REST
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

cafge
 Mustapha(el(maani، 234
20130،(casablanca(maroc
ADYOUS REST)))شركة)ذات)

املسؤويية)املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)13 

احمد)املزاطي)ايطابق)االول)رقم)8 
املعاريف)ايدار)ايبيضاء)20000)ايدار)

ايبيضاء)املغرب
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تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)
املحدودة)

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)
50(4(1

 18 في) مؤرخ) حر) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7)
املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.  ADYOUS REST
تقدلم) (- (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

ايطعام)بسعر)ثابت.
عن7ان)املقر)االجتماعي):)13)احمد)
املزاطي)ايطابق)االول)رقم)8)املعاريف)
ايدار)ايبيضاء)20000)ايدار)ايبيضاء)

املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 500.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
 1650 (: محمد) اضريف) ايسيد)

بقيمة)100)درهم.
بقيمة) (1(00 (: عمر) ل7س) ايسيد)

100)درهم.
 1650 (: ايتجاني) امان) ايسيد)

بقيمة)100)درهم.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
عن7انه)ا() محمد) اضريف) ايسيد)
 20000 5 456)مصطفى)املعاني)رقم)

ايدار)ايبيضاء))املغرب.
ايسيد)ل7س)عمر)عن7انه)ا()اقامة)
ايرحمة)) (( ر) (3 ط) (65 رقم) اينصر)

20220)ايدار)ابيضاء))املغرب.
عن7انه)ا() ايتجاني) امان) ايسيد)
 5 رقم) (4 س) م) الخضراء) الج7هرة)
ايبيضاء) ايدار) (20220 احمد) اوالد)

املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء)

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
ايسيد)ل7س)عمر))عن7انه)ا()اقامة)
ايرحمة)) (( ر) (3 ط) (65 رقم) اينصر)

20220)ايدار)ابيضاء))املغرب

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 18 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)83233).

258I

FICOMPTA

HAYOUNI SERVICES
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

FICOMPTA
 N° 6 RUE ABDELKRIM

 BENJELLOUN 2 EME  ETAGE
FES(،(30000،(FES(MAROC

HAYOUNI SERVICES)شركة)ذات)
مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)ايشقة)

رقم)1)بايطابق)األول)ايعمارة)ايكائنة)
بتجزئة)رياض)ايياسمين)قطعة)رقم)
25،)طريق)عين)ايشقف)-)30000 

فاس)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

68405
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (25
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.HAYOUNI SERVICES
صاحب) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

مقهى)يشغل)مستخدمين)أو)أكثر
صاحب)مطعم)بأثمان)محددة.

ايشقة) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
ايكائنة) بايطابق)األول)ايعمارة) (1 رقم)
رقم) قطعة) ايياسمين) رياض) بتجزئة)
 30000 (- ايشقف) عين) طريق) (،25

فاس)املغرب.

أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)
ايشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)
درهم،)مقسم)كايتالي:

 1.000 ( (: الحي7ني) وفاء) ايسيدة)
حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-
وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

عن7انه)ا() الحي7ني) وفاء) ايسيدة)
314)تجزئة)ايقرويين)طريق)عين) رقم)

ايشقف)).)30000)فاس)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عن7انه)ا() ( األعرج) ج7اد) ايسيد)
314)تجزئة)ايقرويين)طريق)عين) رقم)

ايشقف)).)30000)فاس)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (1( بتاريخ) ( بفاس) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)2935.
259I

societe menara marrakech conseil plus

 SOCIETE HAFIL
HYDROLIQUE TRAVAUX

شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)
ايشريك)اي7حيد
رفع)رأسمال)ايشركة

 societe menara marrakech
conseil plus

 resdidence dar saada II IMM. 15
 BUREAU(N°1(MARRAKECH(،
40000،(MARRAKECH(MAROC
 SOCIETE HAFIL HYDROLIQUE
TRAVAUX))شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)دوار)الحاج)
ايعربي)ايس7يهلة))-)40000)مراكش)

املغرب.
رفع)رأسمال)ايشركة

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)
.84223

اي7حيد) ايشريك) قرار) بمقت�سى)
تم) (2021 ل7ني7) (12 في) املؤرخ)
قدره) بمبلغ) ايشركة) رأسمال) رفع)
 10.000« من) أي) درهم«) (990.000«
عن) درهم«) (1.000.000« إلى) درهم«)

دل7ن) مع) مقاصة) إجراء) ( (: طريق)
ايشركة)املحددة)املقدار)و)املستحقة.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (18 بتاريخ) ( بمراكش) ايتجارية)

2021)تحت)رقم))12518.

260I

رمزي)يالستشارات

ACHIB
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
قفل)ايتصفية

رمزي)يالستشارات
شارع)24)ن7نبر)عمارة)حمدي)ويد)

ايرشيد)ايطابق)رقم)01)شقة)رقم)01 
ايعي7ن)،)0000)،)ايعي7ن)املغرب
ACHIB)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي):)شارع)أم)
ايسعد)عمارة)48)ايطابق)ايتايث)رقم)
10)ايعي7ن)-)0000))ايعي7ن)املغرب.

قفل)ايتصفية
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

.25889
اي7حيد) ايشريك) قرار) بمقت�سى)
تقرر) (2021 أبريل) (0( في) املؤرخ)
مسؤويية) ذات) شركة) (ACHIB حل)
مبلغ) اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)
وعن7ان) درهم) (100.000 رأسمايها)
ايسعد) أم) شارع) اإلجتماعي) مقرها)
 10 رقم) ايتايث) ايطابق) (48 عمارة)
املغرب) ايعي7ن) ((0000 (- ايعي7ن)

نتيجة)يت7قف)تشاط)ايشركة.
و)عين:

و) ( اشيب) ( ( الحسين) ايسيد)ة()
عن7انه)ا()ايص7يرة))44000)ايص7يرة))

املغرب))كمصفي))ة()يلشركة.
و)قد)تم)انعقاد)الجمعية)الختامية)
أم) شارع) وفي) (2021 أبريل) (0( بتاريخ)
ايسعد)عمارة)48)ايطابق)ايتايث)رقم)
10)ايعي7ن)-)0000))ايعي7ن)املغرب.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (18 بتاريخ) ( بايعي7ن) االبتدائية)

2021)تحت)رقم)1894.

261I
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FIDIA CONSEIL

ECOSOURCE  اكوسورس
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

FIDIA CONSEIL
 BD 11 JANVIER 1ER (5

 ETAGE CASABLANCA (5
 BD 11 JANVIER 1ER ETAGE

 CASABLANCA،(20130،
CASABLANCA MAROC

اك7س7رس))ECOSOURCE)شركة)
ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)5))شارع)
11)لنالر)ايطابق)1)ايشقة)169)ايدار)

ايبيضاء))ايدار)ايبيضاء)20130  
ايدار)ايبيضاء)املغرب

تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

50(14(
 09 في) مؤرخ) حر) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7)
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.ECOSOURCE((اك7س7رس
تسير) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)
و) ايفالحية) و) ايتجارية) االنشطة)
ايصناعية)وجميع)الخدمات)املختصة)

في)ايسياحة)و)ايفندقة.
عن7ان)املقر)االجتماعي):)5))شارع)
11)لنالر)ايطابق)1)ايشقة)169)ايدار)
ايبيضاء))ايدار)ايبيضاء)20130))ايدار)

ايبيضاء)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:

بلفضيل) ايهادي) عبد) ايسيد)

درهم) (100 بقيمة) حصة) (1.000   :

يلحصة).

  1 (: بلفضيل) ايهادي) عبد) ايسيد)

بقيمة)100)درهم.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

بلفضيل) ايهادي) عبد) ايسيد)
اشبار) حي) مارتيز) زنقة) (24 عن7انه)ا()

اسفي)20300))ايدار)ايبيضاء)املغرب.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء)

وم7اطن)مسيري)ايشركة:

بلفضيل) ايهادي) عبد) ايسيد)
اشبار) حي) مارتيز) زنقة) (24 عن7انه)ا()

اسفي)20300))ايدار)ايبيضاء)املغرب

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

 16 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)82920).
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GLOBAL CONTACTS

ميفن سكن
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

GLOBAL CONTACTS

 RUE 2(4 HAY MOULAY 32-30

 ABDELLAH(AIN(CHOCK(،

20470،(CASABLANCA(MAROC

ميفن)سكن)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)5)شارع)
عبد)هللا)ابن)لاسين)عمارة)بليدون)

ايطابق)5)ايرقم)5 - 20300 

ايدايرايبضاء)املغرب

تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

506361

في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (20

املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:

ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.

عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
ميفن) (: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

سكن.
االنعاش) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

ايعقاري)
و) ايعارية) االرا�سي) بيع) و) اقتناء)

املجهزة.
 5 (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
عمارة) لاسين) ابن) هللا) عبد) شارع)
 20300  -  5 ايرقم) (5 ايطابق) بليدون)

ايدايرايبضاء)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
 400 ( (: ايكدح) مصطفى) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
ايسيد)عماد)ايكدح):))200)حصة)

بقيمة)100)درهم)يلحصة).
 200 ( (: فاطنة) شراكة) ايسيدة)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
ايسيدة)نهيلة)ايكدح):))200)حصة)

بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
ايسيد)مصطفى)ايكدح)عن7انه)ا()
الحريزي) مقداد) شارع) (1 ايساملية)

20440)ايدايرايبضاء)املغرب.
ايسيد)عماد)ايكدح)عن7انه)ا())5 
 4 ايطابق) ب) ويبلي) اقامة) روما) زنقة)

20502)ايدايرايبضاء)املغرب.
عن7انه)ا() فاطنة) شراكة) ايسيدة)
ايرقم) اي7حة) 2)شارع) االداعة) تجزئة)

55 0)204)ايدايرايبضاء)املغرب.
عن7انه)ا() ايكدح) نهيلة) ايسيدة)
 55 2)شارع)ايدوحة)فيال) حي)االداعة)

0)204)ايدايرايبضاء)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
ايسيد)مصطفى)ايكدح)عن7انه)ا()
الحريزي) مقداد) شارع) (1 ايساملية)

20440)ايدايرايبضاء)املغرب
ايسيد)عماد)ايكدح)عن7انه)ا())5 
 4 ايطابق) ب) ويبلي) اقامة) روما) زنقة)

20502)ايدايرايبضاء)املغرب

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 10 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)82056).
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 FIDUCIAIRE DE MANAGEMENT ET

D’INVESTISSEMENT

 ZOHOUR ANNADA
LILBINAE

شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة
وفاة)شريك

 FIDUCIAIRE DE MANAGEMENT
ET D›INVESTISSEMENT

 N°(3 AV ZERKTOUNI RCE
 RITA(4EME(ETAGE(،(30000،(FES

MAROC
  ZOHOUR ANNADA LILBINAE
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)تجزئة)
3-5)تجزئة)م7الي)ادريس)زواغة))-)

30000)فاس)املغرب.
وفاة)شريك

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)
.38201

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
املؤرخ)في)24)دجنبر)2020)تم)اإلعالم)
ب7فاة)ايشريك)أحمد)الحيطي)و)ت7زيع)
يرسم) (

ً
تبعا اي7رثة) على) حصصه)

 2020 شتنبر) (15 في) املؤرخ) اإلراثة)
بايشكل)األتي):

ايسيد)ة()ايسعدلة)حم7ش))،))30 
حصة).

 24 ( (، ( الحيطي) ( وفاء) ايسيد)ة()
حصة).

 49 ( (، ( الحيطي) ت7فيق) ايسيد)ة()
حصة).

 49 ( (، ( الحيطي) هشام) ايسيد)ة()
حصة).

 49 ( (، ( الحيطي) بدر) ايسيد)ة()
حصة).

 49 ( (، ( الحيطي) خايد) ايسيد)ة()
حصة).

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (15 بتاريخ) ( بفاس) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)2886/021.
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مينارة)فينانس)جروب

فونسيير داس
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

مينارة)فينانس)جروب
52)شارع)م7الي)رشيد)شقة)رقم)
))ايطابق)ايرابع)جليز)مراكش)،)

40000،)مراكش)املغرب
ف7نسيير)داس)شركة)ذات)مسؤويية)

محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)52)شارع)
م7الي)رشيد)شقة)رقم)))ايطابق)
ايرابع)جليز)-)40000)مراكش)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

116215
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (16
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

ف7نسيير)داس.
غرض)ايشركة)بإلجاز):)كراء)شقق)

مفروشة.
عن7ان)املقر)االجتماعي):)52)شارع)
ايطابق) (( رقم) شقة) رشيد) م7الي)
ايرابع)جليز)-)40000)مراكش)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 10.000 ( ايشركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)مقسم)كايتالي:
 1.000 ( (: رياح) ابن) ييلى) ايسيدة)

حصة)بقيمة)10)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
عن7انه)ا() رياح) ابن) ييلى) ايسيدة)
 28810  61( رقم) ايقدس) حي)

املحمدلة)املغرب.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (
وم7اطن)مسيري)ايشركة:

عن7انه)ا() رياح) ابن) ييلى) ايسيدة)
 28810  61( رقم) ايقدس) حي)

املحمدلة)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (21 بتاريخ) ( بمراكش) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)125254.
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مينارة)فينانس)جروب

فونسيير غال
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

مينارة)فينانس)جروب
52)شارع)م7الي)رشيد)شقة)رقم)
))ايطابق)ايرابع)جليز)مراكش)،)

40000،)مراكش)املغرب
ف7نسيير)غال)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)52)شارع)
م7الي)رشيد)شقة)رقم)))ايطابق)
ايرابع)جليز)-)40000)مراكش)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

11621(
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (16
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

ف7نسيير)غال.
غرض)ايشركة)بإلجاز):)كراء)شقق)

مفروشة.
عن7ان)املقر)االجتماعي):)52)شارع)
ايطابق) (( رقم) شقة) رشيد) م7الي)
ايرابع)جليز)-)40000)مراكش)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).

 10.000 ( ايشركة:) رأسمال) مبلغ)
درهم،)مقسم)كايتالي:

 1.000 ( (: رياح) ابن) ييلى) ايسيدة)
حصة)بقيمة)10)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-
وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

عن7انه)ا() رياح) ابن) ييلى) ايسيدة)
 28810   61( رقم) ايقدس) حي)

املحمدلة)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عن7انه)ا() رياح) ابن) ييلى) ايسيدة)
 28810   61( رقم) ايقدس) حي)

املحمدلة)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (21 بتاريخ) ( بمراكش) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)125255.
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KAOUN

GOLDEN CONSTRUCTION
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

KAOUN
 N°1(  LOT NASSIM ASKEJOUR

 MARRAKECH(،(40000،
MARRAKECH MAROC

 GOLDEN CONSTRUCTION
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)رقم)360 
املحاميد)9)اسكج7ر)مراكش)-)

40000)مراكش)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

116139
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (06
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.

عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.GOLDEN CONSTRUCTION
-اشغال) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

مختلفة)و)ايبناء)
-االنعاش)ايعقاري.

رقم) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
(- مراكش) اسكج7ر) (9 املحاميد) (360

40000)مراكش)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
منص7ر) الت) ايدلن) ن7ر) ايسيد)
درهم) (100 بقيمة) حصة) (1.000   :

يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
منص7ر) الت) ايدلن) ن7ر) ايسيد)
 9 املحاميد) (360 رقم) عن7انه)ا()
مراكش) (40000 ( مراكش) اسكج7ر)

املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
منص7ر) الت) ايدلن) ور) ايسيد)
 9 املحاميد) (360 رقم) عن7انه)ا()
مراكش) (40000 ( مراكش) اسكج7ر)

املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ايتجارية)بمراكش))بتاريخ)-)تحت)رقم).
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IFCOF

شركة تسيير املقاهي واملطاعم
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
حل)شركة

IFCOF
 AVENUE MOHAMED 6

 ERAC CENTRE IMM G2 APPT
 7(CASABLANCA(،(20550،

casablanca MAROC
شركة)تسيير)املقاهي)واملطاعم)

شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)
ايشريك)اي7حيد)في)ط7ر)ايتصفية(
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وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)فضاء)باب)
انفا)3)زنقة)باب)املنص7ر)-)20050 

ايبيضاء)املغرب.
حل)شركة

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)
.185101

اي7حيد) ايشريك) قرار) بمقت�سى)
حل) تقرر) (2021 ماي) (31 في) املؤرخ)
ذات) محدودة) مسؤويية) ذات) شركة)
ايشريك)اي7حيد)شركة)تسيير)املقاهي)
 10.000 رأسمايها) مبلغ) ( واملطاعم)
اإلجتماعي) مقرها) وعن7ان) درهم)
باب)املنص7ر) 3)زنقة) انفا) باب) فضاء)
(: ايبيضاء)املغرب)نتيجة)ل) (20050 -

ت7فيف)ايشركة.
و)حدد)مقر)ايتصفية)ب)فضاء)باب)
 20050 (- املنص7ر) باب) زنقة) (3 انفا)

ايبيضاء)املغرب.)
و)عين:

ايسيد)ة()كريم))لحل7)و)عن7انه)ا()
12)زنقة)جبل)باني)حي)ايسالم))20000 
ايبيضاء)املغرب)كمصفي))ة()يلشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند) (
املخ7ية) ايصالحيات) على) املفروضة)
تبليغ) محل) و) املخابرة) محل) يهم)
ايعق7د)و)اي7ثائق)املتعلقة)بايتصفية)
:)فضاء)باب)انفا)3)زنقة)باب)املنص7ر)

ايبيضاء
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 14 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)82468).
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MARCHICA CONSEIL

BEST BROTHERS IMMO
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

MARCHICA CONSEIL
44)،)شارع)ط7كي7،)ايطابق)1،)شقة)
1،)ايناظ7ر.)،)62000،)ايناظ7ر)

املغرب
BEST BROTHERS IMMO))شركة)

ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)
ايشريك)اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)دوار)

أخندوق)،احدادا)،))ايناظ7ر))
ايناظ7ر))3)626))ايناظ7ر)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

2164(
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 فبرالر) (10
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
 BEST (: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

. BROTHERS IMMO
غرض)ايشركة)بإلجاز):)1.)تاجر)و)

مؤجر)يلعقارات.
(( ايفالحية) االرا�سي) تاجر) (.2

استثمار)و)استغالل(.
3.)منعش)عقاري.

دوار) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
أخندوق)،احدادا)،))ايناظ7ر))ايناظ7ر))

3)626))ايناظ7ر)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
 1.000 ( (: ( معط7ك) مراد) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
عن7انه)ا() ( معط7ك) مراد) ايسيد)
ايناظ7ر)) اوندا) ( تجزئة) املطار) حي)

62010)ايناظ7ر)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عن7انه)ا() ( معط7ك) مراد) ايسيد)
ايناظ7ر)) اوندا) ( تجزئة) املطار) حي)

62010)ايناظ7ر)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
االبتدائية)بايناض7ر))بتاريخ)04)مارس)

2021)تحت)رقم)489.

269I

Annonce BO

PERFECT EXPO
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
حل)شركة

Annonce BO

 Casablanca(Maroc،(20000،

Casablanca Maroc

PERFECT EXPO))شركة)ذات)

مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد)في)ط7ر)ايتصفية(

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)

 Casablanca(–MERS(SULTAN-24

 RUE OMAR SLAOUI, ETAGE

N° 14 - 20060 3)ايدار)ايبيضاء)

املغرب.

حل)شركة
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.450469

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)

حل) تقرر) (2021 ل7ني7) (0( في) املؤرخ)

ذات) محدودة) مسؤويية) ذات) شركة)

   PERFECT EXPO اي7حيد) ايشريك)

وعن7ان) درهم) (5.000 رأسمايها) مبلغ)

Casablanca( – اإلجتماعي) مقرها)

 MERS SULTAN-24 RUE OMAR

 SLAOUI, ETAGE 3 N° 14 - 20060

ايدار)ايبيضاء)املغرب)نتيجة)ل):)عدم)

تحقيق)ايغرض)االجتماعي).

ب) ايتصفية) مقر) وحدد)

 Casablanca(–MERS(SULTAN-24

 RUE OMAR SLAOUI, ETAGE 3 N°

20060 - 14)ايدار)ايبيضاء)املغرب.)

و)عين:

و) (RAFIK  ZERRAD ايسيد)ة()

 CASABLANCA-RES EL عن7انه)ا()

 MOUSTAKBAL GH46 IMM 40(

N°( SIDI MAAROUF 20520)ايدار)

ايبيضاء)املغرب)كمصفي))ة()يلشركة.

الحدود) اإلقتضاء) وعند) (

املخ7ية) ايصالحيات) على) املفروضة)

تبليغ) محل) و) املخابرة) محل) يهم)

ايعق7د)و)اي7ثائق)املتعلقة)بايتصفية)

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم) (
 15 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)22100.

2(0I

FIDUCAIRE MIMOSA

غروب بياض لوجيستيك
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

FIDUCAIRE MIMOSA
ايقنيطرة)قصبة)مهدلة)رقم)385)،)

1400،)ايقنيطرة)املغرب
غروب)بياض)ي7جيستيك)شركة)
ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)ارشاد)
رقم)912)ايطابق)األول)ايقنيطرة)-)

14000)ايقنيطرة)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

610((
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (10
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
:)غروب) اإلقتضاء)بمختصر)تسميتها)

بياض)ي7جيستيك.
نقل) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

ايبضائع).
ارشاد) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
(- ايقنيطرة) األول) ايطابق) (912 رقم)

14000)ايقنيطرة)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
 1.000 ( (: بياض) ابراهيم) ايسيد)
حصة)بقيمة)100.000)درهم)يلحصة
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وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

عن7انه)ا() بياض) ابراهيم) ايسيد)
اإلرشاد) (39( رقم) رقم)3) حي)

ايقنيطرة)14000)ايقنيطرة)املغرب.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء)

وم7اطن)مسيري)ايشركة:

عن7انه)ا() بياض) ابراهيم) ايسيد)
اإلرشاد) (39( رقم) رقم)3) حي)

ايقنيطرة)14000)ايقنيطرة)املغرب

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

االبتدائية)بايقنيطرة))بتاريخ))1)ل7ني7)

2021)تحت)رقم))8334.

2(1I

 FIDUCIAIRE CONFIANCE(ائتمانية)ايثقة)ايعي7ن

LAAYOUNE

 ENTREPRENEUR

 DE TRANSPORT ET

LOGISTIQUE
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

 FIDUCIAIRE(ائتمانية)ايثقة)ايعي7ن

CONFIANCE LAAYOUNE

شارع)عالل)بن)عبد)هللا)املر�سى)
ايعي7ن)،)2000)،)املر�سى)ايعي7ن)

املغرب

 ENTREPRENEUR DE

  TRANSPORT ET LOGISTIQUE

شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)حي)

ايعسكري)رقم)5اقامة)ايبستان)

ايعي7ن)-)0000))ايعي7ن)املغرب

تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)

محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

36953

في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (08

مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:

ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)
 ENTREPRENEUR DE  :

. TRANSPORT ET LOGISTIQUE
نقل) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

ايبضائع)لحساب)ايغير.
حي) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
ايبستان) 5اقامة) رقم) ايعسكري)

ايعي7ن)-)0000))ايعي7ن)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
 1.000 ( (: ( ( ( ايلحية) فتاح) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
عن7انه)ا() ( ( ( ايلحية) فتاح) ايسيد)
حي)اد)ب7ريش)اغروض)اكادلر)80000 

اكادلر)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عن7انه)ا() ( ( ( ايلحية) فتاح) ايسيد)
حي)اد)ب7ريش)اغروض)اكادلر)80000 

اكادلر))املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (09 بتاريخ) ( بايعي7ن) االبتدائية)

2021)تحت)رقم)2021/)6)1.
2(2I

KHOUYI BADIA

 STE » EMALO HOLLAND «
S.A.R.L

شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة
تأسيس)شركة

KHOUYI BADIA
 MEKNES(،(50000،(MEKNES

املغرب
 STE(»(EMALO(HOLLAND(«
S.A.R.L))شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)ايشقة)
11,)ايطابق)2,)ايعمارة)12,)شارع)

ايقنيطرة)املدلنة)الجدلدة)))-)50000 
مكناس)املغرب

تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)
املحدودة)

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)
5355(

في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (09
املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
 STE » (: اإلقتضاء)بمختصر)تسميتها)

. EMALO(HOLLAND(«(S.A.R.L
-أعمال) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)
متن7عة)–)نقل)ايبضائع)يفائدة)ايغير)

)3.5-طن()-)االستيراد)و)ايتصدلر.
ايشقة) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
شارع) (,12 ايعمارة) (,2 ايطابق) (,11
ايقنيطرة)املدلنة)الجدلدة)))-)50000 

مكناس)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
 200 ( (: ( زويف) ميم7ن) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
ايسيد)احمد)مل7كي)):))150)حصة)

بقيمة)100)درهم)يلحصة).
ايسيد)عزيز)زويف)):))150)حصة)

بقيمة)100)درهم)يلحصة).
 500 ( (: ( ب7زومة) محمد) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
عن7انه)ا() ( زويف) ميم7ن) ايسيد)
زنقة)طنجة)رقم)60)حي)ايسعادة)سبع)

عي7ن))51000)الحاجب)املغرب.
عن7انه)ا() ( مل7كي) احمد) ايسيد)
8103  04)3)ت)س3334  نيجانهالم)

زالزسط))00000)ه7يندا)ه7يندا.
ايسيد)عزيز)زويف))عن7انه)ا()رقم)
 50000  2 مرجان) (2 ايطابق) ((53

مكناس)املغرب.

عن7انه)ا() ( ب7زومة) محمد) ايسيد)
دوار)اوالد)م7من)يغ7اط)واد)الجدلدة))

50000)مكناس)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عن7انه)ا() ( زويف) ميم7ن) ايسيد)
زنقة)طنجة)رقم)60)حي)ايسعادة)سبع)

عي7ن)51000)الحاجب)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (16 بتاريخ) ( بمكناس) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)2953.
2(3I

Annonce BO

POWER EXPO
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
حل)شركة

Annonce BO
 Casablanca(Maroc،(20000،

Casablanca Maroc
POWER EXPO))شركة)ذات)

مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)
اي7حيد)في)ط7ر)ايتصفية(
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)

 Casablanca(–MERS(SULTAN-24
 RUE OMAR SLAOUI, ETAGE
N° 14 - 20060 3)ايدار)ايبيضاء)

املغرب.
حل)شركة

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)
.450629

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
حل) تقرر) (2021 ل7ني7) (0( في) املؤرخ)
ذات) محدودة) مسؤويية) ذات) شركة)
   POWER EXPO اي7حيد) ايشريك)
وعن7ان) درهم) (5.000 رأسمايها) مبلغ)
Casablanca( – اإلجتماعي) مقرها)

 MERS SULTAN-24 RUE OMAR
 SLAOUI, ETAGE 3 N° 14 - 20060
ايدار)ايبيضاء)املغرب)نتيجة)ل):)عدم)

تحقيق)ايغرض)االجتماعي).
ب) ايتصفية) مقر) حدد) و)
 Casablanca(–MERS(SULTAN-24
 RUE OMAR SLAOUI, ETAGE 3 N°
20060 - .14)ايدار)ايبيضاء)املغرب.)
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و)عين:

و) (RAFIK  ZERRAD ايسيد)ة()

 CASABLANCA-RES EL عن7انه)ا()

 MOUSTAKBAL GH46 IMM 40(

N°( SIDI MAAROUF 20520)ايدار)

ايبيضاء)املغرب)كمصفي))ة()يلشركة.

الحدود) اإلقتضاء) وعند) (

املخ7ية) ايصالحيات) على) املفروضة)

تبليغ) محل) و) املخابرة) محل) يهم)

ايعق7د)و)اي7ثائق)املتعلقة)بايتصفية)

- :

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

 14 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)21992.

2(4I

KESSABI MULTI SERVICES

KESSABI MULTI SERVICES
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

KESSABI MULTI SERVICES

 AVENUE DAKHLA TAHLA TAZA

35300)،،)تاهلة)املغرب

 KESSABI MULTI SERVICES

شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)شارع)

ايداخلة))-)35300)تاهلة)املغرب

تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)

محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

5951

في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 مارس) (30

مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:

ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.

عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)

(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.KESSABI MULTI SERVICES

((: بإلجاز) ايشركة) غرض)
 COMMISSIONNAIRE GERANT

D’ENTREPRISE
 TRAVAUX DIVERS OU

CONSTRUCTION
.FOURNITURE DE BUREAU

شارع) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
ايداخلة))-)35300)تاهلة)املغرب.

أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)
ايشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)
درهم،)مقسم)كايتالي:

 1.000 ( (: كسابي) ايياس) ايسيد)
حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-
وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

عن7انه)ا() كسابي) ايياس) ايسيد)
عين) (2 طابق) اقامة)سمية) 3)ف) رقم)
ايسمن)فاس)30000)فاس)املغرب.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (
وم7اطن)مسيري)ايشركة:

عن7انه)ا() كسابي) ايياس) ايسيد)
عين) (2 طابق) اقامة)سمية) 3)ف) رقم)

ايسمن)فاس)30000)فاس)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
أبريل) (21 بتاريخ) ( بتازة) االبتدائية)

2021)تحت)رقم)229.
2(5I

LMT AUDITING

DENIZ HOLDING
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

LMT AUDITING
 N°404 4ème étage, espace

 paquet(Avenue(Mohamed(V(،
20000،(CASABLANCA(MAROC
DENIZ HOLDING)شركة)ذات)

املسؤويية)املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)دوار)مرس)
سكان،)ايطريق)اي7طنية)رقم)9)كم)
24)مجاطية)مدل7نة)ايدارايبيضاء)

ايدار)ايبيضاء)20000)ايدار)ايبيضاء)
املغرب

تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)
املحدودة)

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

50(499

 21 في) مؤرخ) حر) عقد) بمقت�سى)

ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7)

املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:

ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.

عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)

 DENIZ(:(اإلقتضاء)بمختصر)تسميتها

.HOLDING

تسيير) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

ايقيم)املنق7ية.

عن7ان)املقر)االجتماعي):)دوار)مرس)

كم) (9 رقم) اي7طنية) ايطريق) سكان،)

ايدارايبيضاء) مدل7نة) مجاطية) (24

ايدار)ايبيضاء)20000)ايدار)ايبيضاء)

املغرب.

أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).

ايشركة:)) رأسمال) مبلغ)

200.)12.)2)درهم،)مقسم)كايتالي:

حصة) (2(2 ( (: دنيز) عمر) ايسيد)

بقيمة)200.)2)درهم)يلحصة).

عينية) حصة) (: دنيز) خايد) ايسيد)

بقيمة)100.000.)2)درهم.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء)

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

حي) عن7انه)ا() دنيز) خايد) ايسيد)

 90001 طنجة) ك7رنة) فيال) ايشرف)

طنجة)املغرب.

عن7انه)ا() دنيز) عمر) ايسيد)

اسطنب7ل)تركية)-)اسطنب7ل)تركية.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:

حي) عن7انه)ا() دنيز) خايد) ايسيد)

 90001 طنجة) ك7رنة) فيال) ايشرف)

طنجة)املغرب

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

 18 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم))8324).

2(6I

FIDUCIAIRE MOUANI

ليدر اطلس ديستخيبيسو
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

FIDUCIAIRE MOUANI

 24BD ZERKTOUNI 1ER ETAGE

 APPT(N°(02(HAY(ENNAJAH(،

54000،(KHENIFRA(MAROC

ييدر)اطلس)ديستخيبيس7)شركة)

ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)رقم)05)حي)

اخامن))-)54000)خنيفرة)املغرب

تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)

محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

3891

في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (25

مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:

ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.

عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)

ييدر) (: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

اطلس)ديستخيبيس7.

بائع) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

ايتجارية) اي7اجهات) في) بايتقسيط)

عمليات) /إدارة) املفاوضة) واالس7اق/)

أو) ايصناعية) أو) ايتجارية) الخدمات)

ايزراعية)املدنية)أو)ايعسكرية).
 05 رقم) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)

حي)اخامن))-)54000)خنيفرة)املغرب.

أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:

 1.000 ( (: هراس) هشام) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
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عن7انه)ا() هراس) هشام) ايسيد)
14)زنقة)تعط7فت)حي)ايكفاح)ايقرية)

11120)سال)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عن7انه)ا() هراس) هشام) ايسيد)
14)زنقة)تعط7فت)حي)ايكفاح)ايقرية)

11120)سال)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
14)ل7ني7) بتاريخ) ( االبتدائية)بخنيفرة)

2021)تحت)رقم))23.

2((I

Tigos

SAGES ET SAVONS PRIVE
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

Tigos
 rue(felix(max(guedeg(، (0
20000،)ايدار)ايبيضاء)املغرب

SAGES ET SAVONS PRIVE)شركة)
ذات)املسؤويية)املحدودة

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)26)حي)
كريمات)عين)ايشق)-)20460 

ايدارايبيضاء))املغرب
تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

50(431
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 فبرالر) (02
املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
 SAGES(:(اإلقتضاء)بمختصر)تسميتها

.ET SAVONS PRIVE
ايتعليم) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

الخاص.
 26 (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
 20460 (- ايشق) عين) كريمات) حي)

ايدارايبيضاء))املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)
درهم،)مقسم)كايتالي:

 500 ( (: ايسيد)درن7ر)عبد)ايصمد)
حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

 500 ( (: سعيد) ك7ماري) ايسيد)
حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-
وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

ايصمد) عبد) درن7ر) ايسيد)
 39 زنقة) ب7شنت7ف) درب) عن7انه)ا()
ايدارايبيضاء)) (20550  100 رقم)

املغرب.
عن7انه)ا() سعيد) ك7ماري) ايسيد)
 20150 كاييف7رني) ميامار) تجزئة) (12

ايدارايبيضاء))املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
ايصمد) عبد) درن7ر) ايسيد)
 39 زنقة) ب7شنت7ف) درب) عن7انه)ا()
ايدارايبيضاء)) (20550  100 رقم)

املغرب
عن7انه)ا() سعيد) ك7ماري) ايسيد)
 20150 كاييف7رني) ميامار) تجزئة) (12

ايدارايبيضاء))املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 18 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)83302).
2(8I

SAMIR FIDUCIAIRE

شركة ازدهار ويسالن
إعالن)متعدد)ايقرارات

SAMIR FIDUCIAIRE
 RUE GHANA, IMM 8, APPT 3,

 3EME(ETAGE,(VN,(،(50000،
MEKNES MAROC

شركة)ازدهار)ويسالن)»شركة)ذات)
املسؤويية)املحدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد«
وعن7ان)مقرها)االجتماعي:)رقم)18،)
تعاونية)اقدار،)-)-)الحاجب)املغرب.

»إعالن)متعدد)ايقرارات«
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري:)

.42689
بمقت�سى)الجمع)ايعام)االستثنائي)

املؤرخ)في)25)ماي)2021

تم)اتخاذ)ايقرارات)ايتايية:)
على) لنص) ايذي) واحد:) رقم) قرار)
يلشركة)) االجتماعي) املقر) نقل) ماللي:)
(،18 رقم) ( ايقدلم) ايعن7ان) من)
ايعن7ان) الى) الحاجب) اقدار،) تعاونية)
تجزئة) (،1 الخاصة) املدرسة) الجدلد)
1،)ويسالن،) رياض)ايعمران،)ايشطر)

مكناس)
لنص) ايذي) اثنان:) رقم) قرار)
ايشركة) رأسمال) رفع) ماللي:) على)
درهم،) (9900000.00 بمبلغ)
الى) درهم) (100000.00 من) يرفعه)
10000000.00)درهم)و)ديك)باحداث)
99000)حصة)اجتماعية)بقيمة)100 

درهم)يلحصة)اي7احدة
على) لنص) ايذي) ثالثة:) رقم) قرار)
االنشطة) على) ايتشطيب) ماللي:)
ايتعليم) نشاط) اضافة) و) ايسابقة)

الخاص،)و)بيع)ايكتب.
على) لنص) ايذي) أربعة:) رقم) قرار)
يلشركة) ايتجاري) االسم) تغيير) ماللي:)

الى)ازدهار)ويسالن)الخاصة
لنص) ايذي) خمسة:) رقم) قرار)
(: على)ماللي:)اضافة)ايشعار)ايتجاري)
املجمع)ايتعليمي)الخاص)ج7ن)اييس)

ويسالن
لنص) ايذي) ستة:) رقم) قرار)
ايقان7ن) صياغة) اعادة) ماللي:) على)

االسا�سي)يلشركة
وتبعا)يذيك)تم)تعدلل)مقتضيات)

اينظام)األسا�سي)ايتايية:)
بند)رقم)2)ايهدف)االجتماعي:)ايذي)
االجتماعي) ايهدف) ماللي:) على) لنص)
يلشركة):)ايتعليم)الخاص،)بيع)ايكتب)

ايدراسية)......
ايذي) ايتجاري:) االسم) (3 رقم) بند)
ايتجاري) االسم) ماللي:) على) لنص)

يلشركة):)ازدهار)ويسالن)الخاصة
بند)رقم)5)املقر)االجتماعي):)ايذي)
االجتماعي) املقر) ماللي:) على) لنص)
تجزئة) (،1 الخاصة) املدرسة) يلشركة:)
1،)ويسالن،) رياض)ايعمران،)ايشطر)

مكناس)
ايذي) (: املساهمات) (6 رقم) بند)
ايشركة) ماللي:)مساهمات) على) لنص)

بلغت)10000000.00)درهم)

بند)رقم)))رأسمال)ايشركة):)ايذي)

ايشركة) رأسمال) ماللي:) على) لنص)

الى) مقسمة) درهم) (10000000.00

درهم) (100 فئة) من) حصة) (100000

يلحصة

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

ل7ني7) (11 بتاريخ) ( بمكناس) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)2894.

2(9I

ALPHAIZ CONSULTING & ENGINEERING

PRESS TOUT
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
رفع)رأسمال)ايشركة

 ALPHAIZ CONSULTING &

ENGINEERING

 AVENUE MOHAMED V, ,66

 ESCALIER C, 3ème ETAGE NU%

 4(TANGER(،(90000،(TANGER

MAROC

PRESS TOUT))شركة)ذات)

مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)املنطقة)

ايصناعية)بجزينيا)،)قطعة)أرض)

رقم)384)،)ايطابق)األر�سي)طنجة)-)

90000)طنجة)املغرب.

رفع)رأسمال)ايشركة
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.56683

اي7حيد) ايشريك) قرار) بمقت�سى)

تم) (2021 ل7ني7) (08 في) املؤرخ)

بمبلغ) ايشركة) رأسمال) رفع)

أي) درهم«) (500.000,00« قدره)

إلى) درهم«) (500.000,00« من)

((: طريق) عن) درهم«) (1.000.000,00«

تقدلم)حصص)نقدلة)أو)عينية.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

ل7ني7) (1( بتاريخ) ( بطنجة) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)243632.

280I
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ouatik auditing

 LUSOTEX AGENCE
INTERNACIONAL TEXTIL
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

ouatik auditing

 RDC N 40 RUE 145 AIN

 CHOCK(،(20470،(casablanca

maroc

 LUSOTEX AGENCE

 INTERNACIONAL TEXTIL

شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)61)شارع)

الية)لاق7ت)زنقة)مصطفى)املعاني)

ايطابق)2)رقم)62  - 0000))ايدار)

ايبيضاء)املغرب

تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)

محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

50(2(3

في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (03

مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:

ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.

متب7عة) ايشركة) تسمية)

بمختصر) اإلقتضاء) عند)

 LUSOTEX AGENCE (: تسميتها)

.INTERNACIONAL TEXTIL

(: بإلجاز) ايشركة) غرض)

.Fabrication d’autres textiles

عن7ان)املقر)االجتماعي):)61)شارع)

املعاني) مصطفى) زنقة) لاق7ت) الية)
ايدار) ((0000  -   62 رقم) (2 ايطابق)

ايبيضاء)املغرب.

أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:

 MONIZ FERREIRA ايسيد)
 ANTONIO MANUEL :  1.000

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
 MONIZ FERREIRA ايسيد)
عن7انه)ا() (ANTONIO MANUEL
 Rua Barão de Joane Nr. 6(-8D
 4(60-019   4(60-004 Vila Nova

.de Famalicão Portugal
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
 MONIZ FERREIRA ايسيد)
عن7انه)ا() (ANTONIO MANUEL
 Rua Barão de Joane Nr. 6(-8D
 4(60-019   4(60-004 Vila Nova

de Famalicão Portugal
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 1( بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)22452.
281I

NAC CONSEIL

STE BNB SYSTEMS
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

NAC CONSEIL
 IMM 13 RUE TANGER BUREAU

 N° 15 ETAGE 3 BD JOULANE
 ATLAS(FES(،(30000،(FES

MAROC
STE BNB SYSTEMS)شركة)ذات)
مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)اقامة))
دييلة)مبنى)رقم12))محل)رقم)))8 
فاس)-)30000)فاس)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

6(80(
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 أبريل) (06
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:

ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
 STE (: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.BNB SYSTEMS
بيع) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)
املكتبية) واألجهزة) ايكمبي7تر) أجهزة)
استشارات) وملحقاتها/دراسة)

ايكمبي7تر/انشطة)مختلفة).
اقامة)) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
دييلة)مبنى)رقم12))محل)رقم)))8)فاس)

- 30000)فاس)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
ايسيد)صالح)ايدلن)فهمي)):))1.000 

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
فهمي)) ايدلن) صالح) ايسيد)
عن7انه)ا()اقامة)ايقصر)زنقة)شكيب)
ارسالن)ايشقة)8)فاس)30000)فاس)

املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
فهمي)) ايدلن) صالح) ايسيد)
عن7انه)ا()اقامة)ايقصر)زنقة)شكيب)
ارسالن)ايشقة)8)فاس)30000)فاس)

املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ايتجارية)بفاس))بتاريخ)12)ماي)2021 

تحت)رقم)2322/21.
282I

BCBEL

 COMPTOIR PIECE AUTO
ELECTRIC

شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)
ايشريك)اي7حيد

حل)شركة

BCBEL
 625Bd. Mohammed V 2ème
 étage(bureau(N°32(،(20310،

Casablanca Maroc

 COMPTOIR PIECE AUTO
ELECTRIC)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)في)

ط7ر)ايتصفية(
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)حي)أرسالن)
زنقة)1)رقم)58)عين)برجة)-)20320 

ايدار)ايبيضاء)املغرب.
حل)شركة

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)
.260555

اي7حيد) ايشريك) قرار) بمقت�سى)
حل) تقرر) (2021 ل7ني7) (01 في) املؤرخ)
ذات) محدودة) مسؤويية) ذات) شركة)
 COMPTOIR اي7حيد) ايشريك)
مبلغ) ( (PIECE AUTO ELECTRIC
وعن7ان) درهم) (100.000 رأسمايها)
زنقة) أرسالن) حي) اإلجتماعي) مقرها)
20320)ايدار) 58)عين)برجة)-) 1)رقم)
ايتصفية) (: نتيجة)ل) املغرب) ايبيضاء)

ايسابقة)ألوانها)يلشركة..
وحدد)مقر)ايتصفية)ب)حي)أرسالن)
 20320 (- برجة) عين) (58 رقم) (1 زنقة)

ايدار)ايبيضاء)املغرب.)
و)عين:

يكميني) ( ( الحق) عبد) ايسيد)ة()
جدلد) م7من) سيدي) عن7انه)ا() و)
ايتهامي) محمد) زنقة) (1 مجم7عة)
ايدار) (20400  165 رقم) ايسطاتي)
ايبيضاء)املغرب)كمصفي))ة()يلشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند) (
املخ7ية) ايصالحيات) على) املفروضة)
تبليغ) محل) و) املخابرة) محل) يهم)
ايعق7د)و)اي7ثائق)املتعلقة)بايتصفية):)
حي)أرسالن)زنقة)1)رقم)58)عين)برجة
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 18 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)83321).
283I

SOCIETE RKF CONSULTING

ZARO LIFE
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة
تح7يل)ايشكل)ايقان7ني)يلشركة

SOCIETE RKF CONSULTING
 N0151 AVENUE MER MORTE

 HAY(RYAD(RTE(DE(SFROU(FES(،
30000،(FES(MAROC
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ZARO LIFE))شركة)ذات)املسؤويية)
املحدودة

و)عن7ان)مقرها)االجتماعي)رقم)838 
تجزئة)ايقرويين)طريق)عين)ايشقف)
فاس)رقم)838)تجزئة)ايقرويين)

طريق)عين)ايشقف)فاس)30000 
فاس).

تح7يل)ايشكل)ايقان7ني)يلشركة
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.605(1
بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
2021)تم)تح7يل) 23)مارس) في) املؤرخ)
ايقان7ني)يلشركة)من)»شركة) ايشكل)
ذات)املسؤويية)املحدودة«)إلى)»شركة)
ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد«.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (18 بتاريخ) ( بفاس) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)9)29.
284I

FISCALEX MAROC

SOCIETE OLIVIER RIA
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

FISCALEX MAROC
 RUE IMAM MALIK RESIDENCE
 AL MASJID I 5EME ETAGE APP

 29(GUELIZ(MARRAKECH(،
40000،(MARRAKECH(MAROC
SOCIETE OLIVIER RIA)شركة)ذات)
مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)شارع)عبد)
ايكريم)الخطابي)اقامة)ج7اد)عمارة)
109)شقة)رقم)43)ايطابق)ايثايث)
مراكش)مراكش)40000)مراكش)

املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

1160(9
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (21
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)
باملميزات)ايتايية:

ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.SOCIETE OLIVIER RIA
إدارة) ( (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

املزارع.
عن7ان)املقر)االجتماعي):)شارع)عبد)
عمارة) ج7اد) اقامة) الخطابي) ايكريم)
ايثايث) ايطابق) (43 رقم) شقة) (109
مراكش) (40000 مراكش) مراكش)

املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 10.000 ( ايشركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)مقسم)كايتالي:
 100 ( (: عمراني) لحسن) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
عن7انه)ا() عمراني) لحسن) ايسيد)
اسفي) (2 سعيدة) حي) (56 بل7ك) (25

0000)اسفي)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عن7انه)ا() عمراني) لحسن) ايسيد)
اسفي) (2 سعيدة) حي) (56 بل7ك) (25

0000)اسفي)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (1( بتاريخ) ( بمراكش) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)125118.
285I

NAC CONSEIL

STE RASARYNE NEGOCE
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تغيير)نشاط)ايشركة

NAC CONSEIL
 IMM 13 RUE TANGER BUREAU

 N° 15 ETAGE 3 BD JOULANE
 ATLAS(FES(،(30000،(FES

MAROC

STE RASARYNE NEGOCE))شركة)
ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
وعن7ان)مقرها)االجتماعي)رقم))9 
زنقة)6)حي)بنيس)بلخيا)ط)فاس))-)

30000)فاس)املغرب).
تغيير)نشاط)ايشركة

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)
.62813

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
تغيير) تم) (2021 ماي) (2( في) املؤرخ)
نشاط)ايشركة)من)»مقاول)في)ايتجارة)
/ايتجارة) حفالت) /مم7ن) املختلفة)
ايتجارة) في) »مقاول) إلى) (« املختلفة)

املختلفة/تربية)الحي7انات)))))
مزارع) (، دواجن) علف) (، ( دواجن)

بيض))))/ايتجارة)املختلفة)».
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (02 بتاريخ) ( بفاس) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)5/2021)26.
286I

SAGASUD

MARJANA FISH
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

SAGASUD
شارع)االمير)م7الي)عبد)هللا)رقم)23 

 LAAYOUNE،(70000،(ايعي7ن
LAAYOUNE)املغرب

MARJANA FISH)شركة)ذات)
مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)اي7كاية)1 
بل7ك)ف)رقم)52))ايعي7ن)-)0000) 

ايعي7ن)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

36863
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 أبريل) (29
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:

ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.MARJANA FISH
و) املالحة) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)
كل)ما)لتعلق)بايصيد)ايبحري)ايتبرلد)
و)ايتجميد)اينقل)بصقة)عامة)و)اينقل)
يلحساب) ايسمل) نقل) ايغير) لحساب)

الخاص)و)يلغير.
عن7ان)املقر)االجتماعي):)اي7كاية)1 
 (0000 (- ايعي7ن) ((52 بل7ك)ف)رقم)

ايعي7ن)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
 1.000 ( (: وتكنيت) محمد) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
 100000 (: ايسيد)محمد)وتكنيت)

بقيمة)100)درهم.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
عن7انه)ا() وتكنيت) محمد) ايسيد)
80000)اكادلر) حي)تدارت)انزا)اكادلر)

املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عن7انه)ا() وتكنيت) محمد) ايسيد)
80000)اكادلر) حي)تدارت)انزا)اكادلر)

املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (03 بتاريخ) ( بايعي7ن) االبتدائية)

2021)تحت)رقم)1699/2021.
28(I

STE F.A.R MAKHLOUF SARLAU

STE F.A.R MAKHLOUF
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

STE F.A.R MAKHLOUF SARLAU
حي)نجيبة)زنقة)88)رقم)11)ايطابق)
األر�سي،)طنجة.)،)90000،)طنجة)

املغرب
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STE F.A.R MAKHLOUF)شركة)

ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)حي)نجيبة)
زنقة)88)رقم)11)ايطابق)األر�سي،)

طنجة.)-)90000)طنجة)املغرب

تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)

محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

11(291

في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (21

مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:

ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.

عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)

 STE (: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.F.A.R MAKHLOUF

غرض)ايشركة)بإلجاز):)-)

انجاز)جميع)أن7اع)ايعمليات)املرتبطة)

ايتنظيف) م7اد) وت7زيع) بيع) بشراء،)

ايسلع) وجميع) وايتغذلة،) وايتجميل)

س7اءا) ذكر) بما) املتعلقة) وايبضائع)

بايتقسيط)والجملة.).

عن7ان)املقر)االجتماعي):)حي)نجيبة)
األر�سي،) ايطابق) (11 رقم) (88 زنقة)

طنجة.)-)90000)طنجة)املغرب.

أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:

مخل7ف)) ايرحمان) عبد) ايسيد)

درهم) (1.000 بقيمة) حصة) (100   :

يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

مخل7ف)) ايرحمان) عبد) ايسيد)

جماعة) اكزنالة) دوار) عن7انه)ا()

اكزنالة)طنجة)90000)طنجة)املغرب.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:

مخل7ف)) ايرحمان) عبد) ايسيد)
جماعة) اكزنالة) دوار) عن7انه)ا()
اكزنالة)طنجة)90000)طنجة)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (09 بتاريخ) ( بطنجة) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)5403.

288I

FIDUCIAIRE FARDI FATIMA SARL AU

 GROUPE SCOLAIRE AL
MOTALLAT PRIVE

شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة
تأسيس)شركة

 FIDUCIAIRE FARDI FATIMA
SARL AU

 LOT BELFAKIR ETG 2 APPT 20
 9(MEDIOUNA(CASABLANCA(،
20490،(MEDIOUNA(MAROC

 GROUPE SCOLAIRE AL
MOTALLAT PRIVE))شركة)ذات)

املسؤويية)املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)شارع)
عالل)بن)عبد)هللا)مدل7نة)ايدار)
ايبيضاء)20490)مدل7نة)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

50692(
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 مارس) (31
املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)
 GROUPE SCOLAIRE AL  :

. MOTALLAT PRIVE
ايتعليم) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

الخص7�سي.
شارع) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
ايدار) مدل7نة) هللا) عبد) بن) عالل)

ايبيضاء)20490)مدل7نة)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).

ايشركة:)) رأسمال) مبلغ)
600.000.))درهم،)مقسم)كايتالي:

 38000 (: رض7ان) كدا) بن) ايسيد)
بقيمة)100)درهم.

 11081 (: ييلى) طنين) ايسيدة)
بقيمة)100)درهم.

 5540 (: ( يطيفة) طنين) ايسيدة)
بقيمة)100)درهم.

ايسيدة)طنين)نبيلة):)5540)بقيمة)
100)درهم.

 11081 (: امينة) طنين) ايسيدة)
بقيمة)100)درهم.

 4(58 (: عائشة) منراوي) ايسيدة)
بقيمة)100)درهم.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (
وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

عن7انه)ا() رض7ان) كدا) بن) ايسيد)
 CITE DE POLICE POLO ETG  68
 RC POLO Casablanca. 20440

ايبيضاء)املغرب.
عن7انه)ا() ييلى) طنين) ايسيدة)
 2EME CMC DES FAR SEMARA

2000))ايسمارة)املغرب.
عن7انه)ا() يطيفة) طنين) ايسيدة)
 LOT TOUZANIA RUE 1 NR 50
 AIN CHOK Casablanca. 20153

ايبيضاء)املغرب.
عن7انه)ا() نبيلة) طنين) ايسيدة)
 LOT SALAH EDDINE IMM 10
تمارة) (APT 02 TEMARA 12000

املغرب.
عن7انه)ا() امينة) طنين) ايسيدة)
 LOT RYAD OULED MTAA NR
 256 SEC 03 TEMARA. 12000

تمارة)املغرب.
عن7انه)ا() عائشة) منراوي) ايسيدة)
  LOT TOUZANIA RUE1 N°50
ايبيضاء) (Casablanca 204(0

املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء)

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عن7انه)ا() رض7ان) كدا) بن) ايسيد)
 CITE DE POLICE POLO ETG  68
 RC POLO Casablanca 20440

ايبيضاء)املغرب

عن7انه)ا() ييلى) طنين) ايسيدة)
 2EME CMC DES FAR SEMARA

2000))ايسمارة)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 15 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)82640).
289I

COMPTAMED

 FORWARDIN NEGOS
FOOD

شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)
ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

COMPTAMED
 BAB ANASSI 2 GH 04 4 EME

 ETAGE AHAL ALGHLAM CASA
 ،(200000،(CASABLANCA

MAROC
 FORWARDIN NEGOS FOOD
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)زنقة)

سمية)اقامة)شهرزاد)3)ايطابق)5 
رقم)22))ايدار)ايبيضاء)-)20000 

ايدار)ايبيضاء)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

50324(
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (1(
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.FORWARDIN NEGOS FOOD
استيراد) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)
وتصدلر)وتخزين)الحب7ب)وايبق7ييات.
زنقة) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
 5 ايطابق) (3 شهرزاد) اقامة) سمية)
رقم)22))ايدار)ايبيضاء)-)20000)ايدار)

ايبيضاء)املغرب.
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أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)
ايشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)
درهم،)مقسم)كايتالي:

 1.000 ( (: ايشاعر) ييلى) ايسيدة)
حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-
وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

ايسيدة)ييلى)ايشاعر)عن7انه)ا()حي)
طنجة) (12 رقم) (138 زنقة) كيران) بن)

0)900)طنجة)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
ايسيدة)ييلى)ايشاعر)عن7انه)ا()حي)
طنجة) (12 رقم) (138 زنقة) كيران) بن)

0)900)طنجة)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 19 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ماي)2021)تحت)رقم)8469)).

290I

FUTURE CONSEIL

BEST CHRONO
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

FUTURE CONSEIL
50)زنقة)ل7سف)بن)تاشفين)ايطابق)
األول)،)26100،)برشيد)املغرب
BEST CHRONO))شركة)ذات)
مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)متجر))
تجزئة)ايزهراء)ايرقم)20))حد)

ايس7ايم)برشيد)-)21600)برشيد)
املغرب

تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

15359
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (15
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:

ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
 BEST (: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

. CHRONO
صيانة) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

ايسيارات.
متجر)) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
حد) ((20 ايرقم) ايزهراء) تجزئة)
برشيد) (21600 (- برشيد) ايس7ايم)

املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
ايسيد)جالل)نحال):))1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
عن7انه)ا() نحال) جالل) ايسيد)
 26050 ( مركز)راس)ايعين)ابن)احمد)

ابن)احمد)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عن7انه)ا() نحال) جالل) ايسيد)
 26050 ( مركز)راس)ايعين)ابن)احمد)

ابن)احمد)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (21 بتاريخ) ( ببرشيد) االبتدائية)

2021)تحت)رقم)92).
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soreno consulting

 GALERIE LES GEMEAUX
SARL AU

شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)
ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

soreno consulting
13))زنقة))الجز)ولي))ايبلدلة)،)
00)20،)ايبيضاء)املغرب

 GALERIE LES GEMEAUX SARL
AU)شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)

ذات)ايشريك)اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)زنقة)
عثمان)بن)عفان،)رقم)5)دار)نجاة)-)

26100)برشيد)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

15093
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 أبريل) (21
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)
 GALERIE LES GEMEAUX SARL

.AU
شراء) (• (: بإلجاز) ايشركة) غرض)
املالبس) منتجات) وت7زيع) وبيع)
ايداخلية))بيجامات)،)مالبس)داخلية)
،)مالبس)ن7م)نسائية)،)مالبس)يلنساء)
،)رجال)،)أطفال)،)أوشحة)،)شاالت)،)
إلخ() (، مالبس)سباحة)،)مالبس)بحر)
يلنساء) املنس7جات) ،)جميع)منتجات)

وايرجال)واألطفال)،
عام) بشكل) املالبس) سلع) شراء) (•
بالجملة) شبه) أو) بالجملة) وملحقاتها)

أو)ايتجزئة.
وايتجزئة) بالجملة) وبيع) شراء) (•
واملالبس) (، املالبس) أصناف) لجميع)
(، ايرياضية) واألحذلة) (، واألحذلة) (،
مصنعة) منتجات) وأي) (، وايصنادل)

تتعلق)باملالبس.
املستلزمات) جميع) وبيع) شراء) (•
وغيرها() )األقمشة) األصناف) وجميع)
املنس7جات) صناعة) في) املستخدمة)

واملالبس)والجل7د)واألحذلة.
زنقة) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
(- نجاة) دار) (5 رقم) عفان،) بن) عثمان)

26100)برشيد)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:

ايسيد)ايعربي)او)ايشعر):))1.000 

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

ايسيد)ايعربي)او)ايشعر)عن7انه)ا()

تجزئة)يبنى)2)رقم))3)سيدي)معروف))

20520))ايدارايبيضاء)املغرب.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:

ايسيد)ايعربي)او)ايشعر)عن7انه)ا()

تجزئة)يبنى)2)رقم))3)سيدي)معروف))

20520)ايدارايبيضاء)املغرب

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

أبريل) (26 بتاريخ) ( ببرشيد) االبتدائية)

2021)تحت)رقم)15093.

292I

COMPTA PLUS

STE REDOUAN AUTO PLUS
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
قفل)ايتصفية

COMPTA PLUS

 BD MOHAMED V 2° ETAGE 319

،(23000،(BENI(MELLAL(MAROC

 STE REDOUAN AUTO PLUS

شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي):)296)حي)

الحسني)شارع)املتنبي)بني)مالل)-)

23000)بني)مالل)املغرب.

قفل)ايتصفية

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

.8331

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)

حل) تقرر) (2021 ماي) (31 في) املؤرخ)

 STE REDOUAN AUTO PLUS

ذات) محدودة) مسؤويية) ذات) شركة)

رأسمايها) مبلغ) اي7حيد) ايشريك)

مقرها) وعن7ان) درهم) (100.000

شارع) الحسني) حي) (296 اإلجتماعي)

مالل) بني) (23000 (- مالل) بني) املتنبي)

املغرب)نتيجة)لحل)مسبق)يلشركة.
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و)عين:
و) املعطاوي) ( رض7ان) ايسيد)ة()
خنيفرة) زنقة) (1 ايعامرية) عن7انه)ا()
مالل) بني) (23000 مالل) بني) (68 رقم)

املغرب)كمصفي))ة()يلشركة.

و)قد)تم)انعقاد)الجمعية)الختامية)

حي) (296 وفي) (2021 ماي) (31 بتاريخ)

(- مالل) بني) املتنبي) شارع) الحسني)

23000)بني)مالل)املغرب.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

االبتدائية)ببني)مالل))بتاريخ)16)ل7ني7)

2021)تحت)رقم)690.

293I

FIDUCIAIRE BAMMOU

 COIN ETUDIANTS AMTAQ
PRIVE

شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

FIDUCIAIRE BAMMOU

 Residence Minate Allah

 36, Angle Rue Loubnane et

 Mustapha(Rifai(N04(،(14000،

KENITRA Maroc

 COIN ETUDIANTS AMTAQ

PRIVE)شركة)ذات)مسؤويية)

محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)3)و)) 
زنقة)جباية)غاندي)و)يبنان)ايطابق)

االر�سي)فاتن)ب)مكتب)4  - 14000 

ايقنيطرة)املغرب

تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)

محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

60633

في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 أبريل) (20

مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:

ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.

عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
 COIN(:(اإلقتضاء)بمختصر)تسميتها

.ETUDIANTS AMTAQ PRIVE
غرض)ايشركة)بإلجاز):)االستشارة)

في)ايتدبير
تدريب)مستمر.

 ( و) (3 (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
ايطابق) يبنان) و) غاندي) جباية) زنقة)
 14000  -   4 فاتن)ب)مكتب) االر�سي)

ايقنيطرة)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
 1.000 ( (: خدلجة) امتاق) ايسيدة)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
عن7انه)ا() خدلجة) امتاق) ايسيدة)
عالء) اقامة) بلعاص) عمر) زنقة) (02
ايشقة)5 14000)ايقنيطرة)املغرب.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (
وم7اطن)مسيري)ايشركة:

عن7انه)ا() خدلجة) امتاق) ايسيدة)
عالء) اقامة) بلعاص) عمر) زنقة) (02

ايشقة)5 14000)ايقنيطرة)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
18)ماي) االبتدائية)بايقنيطرة))بتاريخ)

2021)تحت)رقم)82459.

294I

MABROSEC

ISTS
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

MABROSEC
شارع)مكة)عمارة)164)ايحي)االداري)
ايطابق)ايثاني)رقم)04)ص.ب))225 

،)0000)،)ايعي7ن)املغرب
ISTS)شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)

ذات)ايشريك)اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)رقم)2199 
حي)اي7حدة)ايعي7ن)-)0000))ايعي7ن)

املغرب

تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)

محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

3(113

في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)

ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (1(

مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:

ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.

عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)

.ISTS(:(اإلقتضاء)بمختصر)تسميتها

أشغال) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

متعددة)في)ايبناء).

رقم) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)

 (0000 (- ايعي7ن) اي7حدة) حي) (2199

ايعي7ن)املغرب.

أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:

ايسيد)ادلل)ايهيري):))1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

ايسيد)ادلل)ايهيري)عن7انه)ا()رقم)

 (0000 ايعي7ن) اي7حدة) حي) (2199

ايعي7ن)املغرب.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:

ايسيد)ادلل)ايهيري)عن7انه)ا()رقم)

 (0000 ايعي7ن) اي7حدة) حي) (2199

ايعي7ن)املغرب

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

ل7ني7) (1( بتاريخ) ( بايعي7ن) االبتدائية)

2021)تحت)رقم)))18.

295I

ي7كسر)يلحسابات

FRUITMAS
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

ي7كسر)يلحسابات

41)شارع)بركان)ايطابق)ايثاني)رقم)4 

،)60000،)وجدة)املغرب

FRUITMAS)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)امل)3  

طريق)ع7نية)تجزئة)ايع7نية)قطعة)

195 - 60000)وجدة)املغرب

تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

3(543

في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (0(

املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:

ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.

عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)

(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.FRUITMAS

غرض)ايشركة)بإلجاز):)بيع)و)شراء)

م7اد)غدائية)بالجملة.

  3 امل) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)

قطعة) ايع7نية) تجزئة) ع7نية) طريق)

195 - 60000)وجدة)املغرب.

أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:

ايسيد)محمد)حسان):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم)يلحصة).

ايسيد)هشام)خفان):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم)يلحصة).

ايسيد)محمد)حسان):)500)بقيمة)

100)درهم.

500)بقيمة) ايسيد)هشام)خفان):)

100)درهم.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
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عن7انه)ا() حسان) محمد) ايسيد)
ظهر)ملحلة)تجزئة)ايسالم)ا)60)رقم)4 

60000)وجدة)املغرب.

عن7انه)ا() خفان) هشام) ايسيد)
حي)جدلد)زنقة)13)رقم)265 60000 

وجدة)املغرب.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء)

وم7اطن)مسيري)ايشركة:

عن7انه)ا() حسان) محمد) ايسيد)
ظهر)ملحلة)تجزئة)ايسالم)ا)60)رقم)4 

60000)وجدة)املغرب

عن7انه)ا() خفان) هشام) ايسيد)
حي)جدلد)زنقة)13)رقم)265 60000 

وجدة)املغرب

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

ل7ني7) (16 بتاريخ) ( ب7جدة) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)2213.
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NAC CONSEIL

PRO ROUTIERES
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

NAC CONSEIL

 IMM 13 RUE TANGER BUREAU

 N° 15 ETAGE 3 BD JOULANE

 ATLAS(FES(،(30000،(FES

MAROC

PRO ROUTIERES)شركة)ذات)

املسؤويية)املحدودة

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)عمارة)
رقم)13)شارع)الج7الن)زنقة)طنجة)

مكتب)رقم)15)ايطابق)ايثايث)فاس)-)

30000)فاس)املغرب

تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

6(89(

في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 أبريل) (16

املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:

ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.

عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
 PRO (: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.ROUTIERES
اعمال) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)
اشغال) وتصدلر) /استيراد) مختلفة)

مختلفة).
عمارة) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
طنجة) زنقة) الج7الن) شارع) (13 رقم)
مكتب)رقم)15)ايطابق)ايثايث)فاس)-)

30000)فاس)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
 500 ( (: ( عضامي) حمزة) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
 500 ( (: ( وعدوش) صابر) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
عن7انه)ا() ( عضامي) حمزة) ايسيد)
 30000 ( اصيلة) (1 رقم) سب7) زنقة)

اصيلة))املغرب.
عن7انه)ا() ( وعدوش) ايسيد)صابر)
اوالد) تجزئة) (884 ايعمارة) (08 ايشقة)
زعير)عين)ع7دة)30000)ايدار)ايبيضاء)

املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عن7انه)ا() ( عضامي) حمزة) ايسيد)
 30000 ( اصيلة) (1 رقم) سب7) زنقة)

اصيلة))املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ايتجارية)بفاس))بتاريخ)20)ماي)2021 

تحت)رقم)2428/2021.
29(I

FISCALEX MAROC

RM ADVISORY
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

FISCALEX MAROC
 RUE IMAM MALIK RESIDENCE
 AL MASJID I 5EME ETAGE APP

 29(GUELIZ(MARRAKECH(،
40000،(MARRAKECH(MAROC

RM ADVISORY)شركة)ذات)
مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)شارع)عبد)
ايكريم)الخطابي)اقامة)ج7اد)عمارة)
109)شقة)رقم)43)ايطابق)ايثايث)
مراكش)مراكش)40000)مراكش)

املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

116141
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (21
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
 RM (: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.ADVISORY
مركز) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

أعمال.
عن7ان)املقر)االجتماعي):)شارع)عبد)
عمارة) ج7اد) اقامة) الخطابي) ايكريم)
ايثايث) ايطابق) (43 رقم) شقة) (109
مراكش) (40000 مراكش) مراكش)

املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 10.000 ( ايشركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)مقسم)كايتالي:
 100 ( (: راضية) م7من) ايسيدة)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
عن7انه)ا() راضية) م7من) ايسيدة)
جليز) (2 ا) )ب6) ايبالزا) مراكش) اقامة)

مراكش)40000)مراكش)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عن7انه)ا() راضية) م7من) ايسيدة)
جليز) (2 ا) )ب6) ايبالزا) مراكش) اقامة)

مراكش)40000)مراكش)املغرب

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

ل7ني7) (18 بتاريخ) ( بمراكش) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)125181.

298I

CELYA CONSULTING

 UNION MARRUECOS
SOLUCIÓN

شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

CELYA CONSULTING

 Rue 1 Etage 2 Appt 3 Tarik Al 45

 Khir Sidi Bernoussi Casablanca

،(20610،(Casablanca(MAROC

 UNION MARRUECOS

SOLUCIÓN)شركة)ذات)مسؤويية)

محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد

 HAY AL(وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي

 QODS RUE 6 N° 45 RDC SIDI

 BERNOUSSI  CASABLANCA -

20610)ايدار)ايبيضاء)املغرب

تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)

محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

50(619

في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (26

مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:

ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.

عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)

تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

 UNION MARRUECOS  :

.SOLUCIÓN

شراء) (• (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

أمن) معدات) وتأجير) وتركيب) وبيع)

ايكمبي7تر.

•)استيراد)وتس7يق)جميع)املعدات)

يلمكاتب) اآللي) وايتشغيل) اإليكترونية)

واملصرفية)وايصناعية.
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•)تصدلر)وتس7يق)جميع)املعدات)
املكتبية) واألتمتة) اإليكترونية)

واملصرفية)وايصناعية.
اآلالت) جميع) وتصدلر) استيراد) (•

ايصناعية
وصيانة) وت7زيع) وتس7يق) تجارة) (•

جميع)اآلالت)واملعدات)ايصناعية
•)هندسة)أنظمة)االتصاالت.

املؤقتة.) (، بعد) عن) املراقبة) (•
ايت7ظيف)وايتنظيف)واألمن)؛

وأتمتة) املصرفية) املنتجات) (•
املكاتب.

ايشبكات) حل7ل) تكامل) (•
ايبرمجيات؛) واألمن.) واالتصاالت)

أنظمة)اينشر)املكتبي؛
اآلالت) جميع) وإصالح) صيانة) (•
واملكتبية) اإليكترونية) واملعدات)

واملصرفية)وايصناعية.
•)االستشارات)وايدراسات.

ايسالمة) معالير) من) ايتحقق) (•
الج7دة) إجراءات) وتنفيذ) واقتراح)
وتنفيذ) ايتصحيحية) أو) واي7قائية)
الحاالت) ومراقبة) دقيقة) تقارير)

ايشاذة.
•)ايتمثيل)واملشاركة)باسمها)أو)في)
ايعامة) املناقصات) جميع) في) االتحاد)

أو)الخاصة.
•)باإلضافة)إلى)ذيك)،)بشكل)عام)،)
جميع)املعامالت)ايتجارية)وايصناعية)
ايتي) وايعقارية) واملنق7ية) واملايية)
مباشر) غير) أو) مباشر) بشكل) تتعلق)
ايتي)من) أو) (، أعاله) املذك7رة) باألشياء)
تعزز)تحقيقها)وتط7يرها) أن) املحتمل)
املشاركة) أشكال) جميع) وكذيك) (،
املباشرة)أو)غير)املباشرة)،)بأي)شكل)
من)األشكال.).)أو)في)ايشركات)ايتايية)

ألهداف)مماثلة)أو)ذات)صلة..
 HAY AL(:(عن7ان)املقر)االجتماعي
 QODS RUE 6 N° 45 RDC SIDI
 BERNOUSSI  CASABLANCA -

20610)ايدار)ايبيضاء)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:

ايسيد)محب7ب)املحج7ب):))1.000 
حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-
وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

املحج7ب) محب7ب) ايسيد)
أ) منطقة) ايشباب) إقامة) عن7انه)ا()
ايسبع) عين) (1 رقم) (4 بل7ك) د) عمارة)

20580)ايدار)ايبيضاء)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
املحج7ب) محب7ب) ايسيد)
أ) منطقة) ايشباب) إقامة) عن7انه)ا()
ايسبع) عين) (1 رقم) (4 بل7ك) د) عمارة)

20580)ايدار)ايبيضاء)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 21 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)83400).
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FIDUCIAIRE BAMMOU

 PALAIS DU MARIAGE BY
ROKAYA

شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)
ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

FIDUCIAIRE BAMMOU
 Residence Minate Allah

 36, Angle Rue Loubnane et
 Mustapha(Rifai(N04(،(14000،

KENITRA Maroc
 PALAIS DU MARIAGE BY

ROKAYA)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)26)شارع)
ابي)زرعا)39)و)شارع)م7الي)عبد)

ايعزيز)86)مكرر)م7الي)عبد)ايرحمان)
اقامة)ا)مكتب)) - 14000)ايقنيطرة)

املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

60953
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (02
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:

ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.

عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)

 PALAIS(:(اإلقتضاء)بمختصر)تسميتها

.DU MARIAGE BY ROKAYA

تنظيم) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

املناسبات)

نجافة)تنظيم)الحفالت)و)االعراس

تاجر)استراد.

عن7ان)املقر)االجتماعي):)26)شارع)

عبد) م7الي) شارع) و) (39 زرعا) ابي)

ايعزيز)86)مكرر)م7الي)عبد)ايرحمان)

ايقنيطرة) (14000 -  ( ا)مكتب) اقامة)

املغرب.

أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:

 1.000 ( (: رقية) بايفالز) ايسيدة)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

ايسيدة)بايفالز)رقية)عن7انه)ا()26 

شارع)ابي)زرعا)39)و)شارع)م7الي)عبد)

ايعزيز)86)مكرر)م7الي)عبد)ايرحمان)

ايقنيطرة) (14000  ( مكتب) ا) اقامة)

املغرب.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:

ايسيدة)بايفالز)رقية)عن7انه)ا()26 

شارع)ابي)زرعا)39)و)شارع)م7الي)عبد)

ايعزيز)86)مكرر)م7الي)عبد)ايرحمان)

ايقنيطرة) (14000  ( مكتب) ا) اقامة)

املغرب

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

االبتدائية)بايقنيطرة))بتاريخ)09)ل7ني7)

2021)تحت)رقم)0)829.

300I

conseils sarl

ZIANTAYA
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تف7يت)حصص

conseils sarl
شارع)يبنان)اقامة)لامنة)1)مكتب)
رقم)19)طنجة،)90000،)طنجة)

املغرب
ZIANTAYA)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)5)شارع)
ل7سف)اب)تاشفين)ايطابق)ايثاني)
رقم)5 - 90000)طنجة)املغرب.

تف7يت)حصص
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.8366(
بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
تمت) (2018 ن7نبر) (08 في) املؤرخ)

املصادقة)على):
املريق) سعيد) )ة() ايسيد) تف7يت)
33)حصة)اجتماعية)من)أصل)1.000 
)ايسيد))ة()رشيد)زيان) حصة)يفائدة)

بتاريخ)08)ن7نبر)2018.
 1( طالا) عادل) )ة() ايسيد) تف7يت)
 1.000 أصل) من) اجتماعية) حصة)
حصة)يفائدة))ايسيد))ة()عبد)املنعم))

طالا)بتاريخ)08)ن7نبر)2018.
 16 طالا) عادل) )ة() ايسيد) تف7يت)
 1.000 أصل) من) اجتماعية) حصة)
)ايسيد))ة()رشيد)زيان) حصة)يفائدة)

بتاريخ)08)ن7نبر)2018.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم) (
دجنبر) (11 بتاريخ) ( بطنجة) ايتجارية)

2018)تحت)رقم)219533.

301I

FIDUCIAIRE JURICO, SARL

CHAMS AL BOHOUR
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

FIDUCIAIRE JURICO, SARL
-04)زنقة)جبل)طارق،)إقامة)جبل)
طارق،)ايطابق)ايرابع)رقم)9)،)

90000،)طنجة)املغرب
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CHAMS AL BOHOUR)شركة)ذات)
مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)حي)نجيبة)
زنقة)88)رقم)11)ايطابق)ايسفلي)-)

90000)طنجة)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

11(229
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (26
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.CHAMS AL BOHOUR
غرض)ايشركة)بإلجاز):)مطعم.

عن7ان)املقر)االجتماعي):)حي)نجيبة)
(- ايسفلي) ايطابق) (11 رقم) (88 زنقة)

90000)طنجة)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
 1.000 ( (: نجيم) ايشهب7ني) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
نجيم)عن7انه)ا() ايشهب7ني) ايسيد)
ايدري7ش) اتسافت) تالمغيت) دوار)

62054)ايدري7ش)املغرب).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
نجيم)عن7انه)ا() ايشهب7ني) ايسيد)
ايدري7ش) اتسافت) تالمغيت) دوار)

62054)ايدري7ش)املغرب)
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (08 بتاريخ) ( بطنجة) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)243214.

302I

مكتب)معيشة)يلحسابات)و)األستشارات)الجبائية

RAHLEC
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

مكتب)معيشة)يلحسابات)و)
األستشارات)الجبائية

حي)ايسالم)بل7ك)E))رقم)22)--)سيدي)
سليمان)،)14200،)سيدي)سليمان)

املغرب
RAHLEC)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)مكتب)

رقم)3)اقامة)ايياسمين)رقم)25)شارع)
يعق7ب)املنص7ر))-)14000)قنيطرة)

املغرب)
تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

6121(
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (10
املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.RAHLEC
اعمال) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

مختلفة
اعمال)ايبناء).

مكتب) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
رقم)3)اقامة)ايياسمين)رقم)25)شارع)
قنيطرة) (14000 (- ( املنص7ر) يعق7ب)

املغرب).
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
((: ( ايرحالي) ايرزاق) عبد) ايسيد)
درهم) (100 بقيمة) حصة) (1.000

يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
ايرحالي)) ايرزاق) عبد) ايسيد)
عن7انه)ا()حي)ايداخلة)ايكردان)اوالد)

تالمة))83350)تارودانت))املغرب.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء)
وم7اطن)مسيري)ايشركة:

ايرحالي)) ايرزاق) عبد) ايسيد)
عن7انه)ا()حي)ايداخلة)ايكردان)اوالد)

تالمة))83350)تارودانت)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
االبتدائية)بايقنيطرة))بتاريخ)21)ل7ني7)

2021)تحت)رقم)-.
303I

SIDATI

SIDATI
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

SIDATI
شارع)اليه)مريم،)حي)املسيرة)رقم)
4-2،)1000)،)ب7جدور)املغرب
SIDATI)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)شارع)اليه)
مريم،)حي)املسيرة،)رقم)2-4 - 1000) 

ب7جدور)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

31093
في) مؤرخ) م7ثق) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2020 فبرالر) (1(
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.SIDATI
إنشاء) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)
وبرمجيات) ايتقنية) الحل7ل) وتط7ير)

الحاس7ب.
عن7ان)املقر)االجتماعي):)شارع)اليه)
مريم،)حي)املسيرة،)رقم)4-2 - 1000) 

ب7جدور)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

ايسيد)سيداتي)مسالتي)عن7انه)ا()

(،135 عمارة) املختار،) عمر) شارع)

ايشقة)5 0000))ايعي7ن)ايعي7ن.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:

ايسيد)سيداتي)مسالتي)عن7انه)ا()

(،135 عمارة) املختار،) عمر) شارع)
ايشقة)5 0000))ايعي7ن)ايعي7ن

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

)2)فبرالر) )بتاريخ) االبتدائية)بايعي7ن)

2020)تحت)رقم)2020/)53.

304I

NJ BUSINESS

EXTRAMAB HOLDING
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

NJ BUSINESS

 BUREAUX MARINA 3EME

 ETAGE BUREAU 19 AVENUE

 ABDELKRIM BENJELLOUN

 VILLE(NOUVELLE(FES،(30000،

FES maroc

EXTRAMAB HOLDING)شركة)

ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)مكاتب)

مارينا)ايطابق)3)املكتب)19)شارع)

عبد)ايكريم)بنجل7ن)املدلنة)الجدلدة)

فاس))-)30000)فاس))املغرب)

تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)

محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

68423

في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (19

مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
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ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.EXTRAMAB HOLDING
و) ايبناء) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

األشغال)املختلفة.
مكاتب) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
مارينا)ايطابق)3)املكتب)19)شارع)عبد)
ايكريم)بنجل7ن)املدلنة)الجدلدة)فاس))

- 30000)فاس))املغرب).
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
ايبكاري) أمين) محمد) ايسيد)
درهم) (100 بقيمة) حصة) (1.000   :

يلحصة).
(: ايبكاري) أمين) محمد) ايسيد)

1000)بقيمة)100)درهم.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
ايبكاري) أمين) محمد) ايسيد)
عن7انه)ا()رقم)94)االنبعاث)1)مكناس)

50000))مكناس))املغرب).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
ايبكاري) أمين) محمد) ايسيد)
عن7انه)ا()رقم)94)االنبعاث)1)مكناس)

50000))مكناس))املغرب)
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (1( بتاريخ) ( بفاس) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)2952.
305I

AGS CONSEIL

KOLA FOOD
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

رفع)رأسمال)ايشركة

AGS CONSEIL
 51BD RAHAL EL MESKINI 1ER

 ETAGE(APPT.(N°8(،(20320،
CASABLANCA MAROC
KOLA FOOD)شركة)ذات)

املسؤويية)املحدودة

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)10)زنقة)
الحرية)ايطابق)3)ايشقة)5 - 20120 

ايدارايبيضاء)املغرب.
رفع)رأسمال)ايشركة

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)
.485(9(

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
تم) (2021 ل7ني7) (09 في) املؤرخ)
قدره) بمبلغ) ايشركة) رأسمال) رفع)
من) أي) درهم«) (4.000.000«
 4.200.000« إلى) درهم«) (200.000«
مقاصة) إجراء) ( (: طريق) عن) درهم«)
و) املقدار) املحددة) ايشركة) دل7ن) مع)

املستحقة.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 21 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)83504).
306I

NJ BUSINESS

STE TOUT INVEST SARL
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

NJ BUSINESS
 BUREAUX MARINA 3EME

 ETAGE BUREAU 19 AVENUE
 ABDELKRIM BENJELLOUN

 VILLE(NOUVELLE(FES،(30000،
FES maroc

STE TOUT INVEST SARL)شركة)
ذات)املسؤويية)املحدودة

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)قطعة)
542)تجزئة)وفاء)طريق)صفرو)فاس)-)

30000))فاس)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

683(9
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (12
املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
 STE (: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.TOUT INVEST SARL

و) ايبناء) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)
االشغال)املختلفة.

قطعة) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
542)تجزئة)وفاء)طريق)صفرو)فاس)-)

30000))فاس)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
ايسيد)عثمان)مفيد)):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم)يلحصة).
 500 ( (: ( مفيد) اسماعيل) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
ايسيد)عثمان)مفيد)):)500)بقيمة)

100)درهم.
 500 (: ( مفيد) اسماعيل) ايسيد)

بقيمة)100)درهم.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء)

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
عن7انه)ا()) ( مفيد) عثمان) ايسيد)
أ) اينرجس) ايقرويين) شارع) (01 رقم)

فاس)30000))فاس)املغرب.
ايسيد)اسماعيل)مفيد))عن7انه)ا()
طريق) أ) اينرجس) ايقرويين) شارع) (1
صفرو)فاس)30000))فاس)املغرب.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (
وم7اطن)مسيري)ايشركة:

عن7انه)ا()) ( مفيد) عثمان) ايسيد)
أ) اينرجس) ايقرويين) شارع) (01 رقم)

فاس)30000))فاس)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (05 بتاريخ) ( بفاس) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)2889.
30(I

TRILOGISTICS

TRILOGISTICS
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تح7يل)املقر)االجتماعي)يلشركة

TRILOGISTICS
 BD BAHMAD N 148 5EME

 ETAGE(N(18(،(20000،
CASABLANCA MAROC
TRILOGISTICS)شركة)ذات)

مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)
اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)بسمة)
2)عمارة))2)طابق)1)ايشقة)6)عين)
ايسبع))-)20000)ايبيضاء)املغرب.
تح7يل))املقر)االجتماعي)يلشركة
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.443415
بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
2021)تم))تح7يل)) املؤرخ)في)01)ل7ني7)
من) يلشركة) الحالي) االجتماعي) املقر)
ايشقة) (1 طابق) (2( عمارة) (2 »بسمة)
ايبيضاء) (20000 (- ( ايسبع) عين) (6
رقم) (4 املستقر) إلى)»الفليت) املغرب«)
 20350 1)ايحي)املحمدي)-) 6)ايطابق)

ايبيضاء))املغرب«.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 21 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)83510).
308I

P’REFERENCE CONSULTING

برشيل كار
إعالن)متعدد)ايقرارات

P›REFERENCE CONSULTING
 BD MOHAMED V.RUE

 BAPUME N° 21 CITY TOWER.
8EME ETAGE N°39)زنقة)باب7م)

رقم)21)سيتي)تاور.)ايطابق)الخامس)
.شارع)محمد)الخامس)ايدار)

ايبيضاء،)20320،)ايدارايبيضاء)
امغرب

برشيل)كار)»شركة)ذات)املسؤويية)
املحدودة«

وعن7ان)مقرها)االجتماعي:))3)تجزئة)
ايعايية)ايطابق)2)ايبئر)الجدلد)-)-)

ايبئر)الجدلد))املغرب).
»إعالن)متعدد)ايقرارات«

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري:)
.16(29

بمقت�سى)الجمع)ايعام)االستثنائي)
املؤرخ)في)21)ماي)2021

تم)اتخاذ)ايقرارات)ايتايية:)
قرار)رقم)1:)ايذي)لنص)على)ماللي:)
ايسيد) يفائدة) حصة) (500 تف7يت)
ايسيد) ملكية) في) اييحياوي) ادريس)
حصة) (500 برشيل--تف7يت) جمال)
في) قا�سي) هللا) عبد) ايسيد) يفائدة)

ملكية)ايسيد)جمال)برشيل)



14045 الجريدة الرسميةعدد)1)56 - 26)ذو)ايقعدة)1442 )))ل7يي7)2021) 

قرار)رقم)2:)ايذي)لنص)على)ماللي:)
تجزئة) (3( الى) االجتماعي) املقر) تغيير)

ايعايية)ايطابق)2)ايبئر)الجدلد
وتبعا)يذيك)تم)تعدلل)مقتضيات)

اينظام)األسا�سي)ايتايية:)
بند)رقم)6:)ايذي)لنص)على)ماللي:)

تغيير)حصص)ايشركاء
بند)رقم)4:)ايذي)لنص)على)ماللي:)

تغيير)املقر)االجتماعي
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
االبتدائية)بالجدلدة))بتاريخ)10)ل7ني7)

2021)تحت)رقم)))265.

309I

ORTIGO SARL AU

ORTIGO
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
حل)شركة

ORTIGO SARL AU
ايحي)املحمدي)اي7حدة)5)ايطابق)
ايسفلي)رقم)11)شارع)فلسطين)
ايداودلات)مراكش)،)40000،)

مراكش)املغرب
ORTIGO)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)في)

ط7ر)ايتصفية(
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)ايحي)

املجمدي)اي7حدة)5)ايطابق)ايسفلي)
رقم)11)شارع)فلسطين)ايدي7دلات))-)

40000)مراكش)املغرب.
حل)شركة

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)
.114851

اي7حيد) ايشريك) قرار) بمقت�سى)
حل) تقرر) (2021 ل7ني7) (10 في) املؤرخ)
ذات) محدودة) مسؤويية) ذات) شركة)
مبلغ) ( (ORTIGO اي7حيد) ايشريك)
وعن7ان) درهم) (250.000 رأسمايها)
املجمدي) ايحي) اإلجتماعي) مقرها)
 11 رقم) ايسفلي) ايطابق) (5 اي7حدة)
شارع)فلسطين)ايدي7دلات))-)40000 
تاسيس) (: ل) نتيجة) املغرب) مراكش)
ضريبتين) يضم) قابلة) جدلدة) شركة)

مهنيتين)في)ان)واحد.

ايحي) ب) ايتصفية) مقر) حدد) و)
ايسفلي) ايطابق) (5 اي7حدة) املجمدي)
رقم)11)شارع)فلسطين)ايدي7دلات))-)

40000)مراكش)املغرب.)
و)عين:

و) قربال) ( ل7سف) ايسيد)ة()
أو) عمارة) اينرجس) اقامة) عن7انه)ا()
 40000 ( ايفا�سي) 4)شارع)عالل) شقة)
مراكش)املغرب)كمصفي))ة()يلشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند) (
املخ7ية) ايصالحيات) على) املفروضة)
تبليغ) محل) و) املخابرة) محل) يهم)
ايعق7د)و)اي7ثائق)املتعلقة)بايتصفية):)
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (18 بتاريخ) ( بمراكش) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)424).
310I

LYRABUILD

LYRABUILD
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

LYRABUILD
 HAY MOHAMMADI 5(04

 ،(80000،(AGADIR(-(IDA(OU
TANANE MAROC

LYRABUILD)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)04)5 
 HAY MOHAMMADI AGADIR

 - IDA OU TANANE 80000
 AGADIR - IDA OU TANANE

MAROC
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

4(855
في) مؤرخ) حر) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (21
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.

عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)

(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.LYRABUILD

(: بإلجاز) ايشركة) غرض)

.PROMOTION IMMOBILIERE

 5(04 (: االجتماعي) املقر) عن7ان)

 HAY MOHAMMADI AGADIR

 - IDA OU TANANE 80000

 AGADIR - IDA OU TANANE

.MAROC

أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).

 10.000 ( ايشركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)مقسم)كايتالي:

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

عن7انه)ا() بندريس) فيصل) ايسيد)

  HAY MOHAMMADI  34(1

.80000 AGADIR MAROC

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:

عن7انه)ا() بندريس) فيصل) ايسيد)

 HAY MOHAMMADI  34(1

80000 AGADIR MAROC

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

ل7ني7) (15 بتاريخ) ( باكادلر) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)6)1001.

311I

NJ BUSINESS

G-SOLUTION
إعالن)متعدد)ايقرارات

NJ BUSINESS

 BUREAUX MARINA 3EME

 ETAGE BUREAU 19 AVENUE

 ABDELKRIM BENJELLOUN

 VILLE(NOUVELLE(FES،(30000،

FES maroc

G-SOLUTION)»شركة)ذات)

املسؤويية)املحدودة«

وعن7ان)مقرها)االجتماعي:)رقم)

50)أ)تجزئة)باب)ايسالم)طريق)

عين)ايشقف)فاس)-)30000)فاس)

املغرب.

»إعالن)متعدد)ايقرارات«
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري:)

.60261
بمقت�سى)الجمع)ايعام)االستثنائي)

املؤرخ)في)19)أبريل)2021
تم)اتخاذ)ايقرارات)ايتايية:)

على) لنص) ايذي) (:1 رقم) قرار)
ماللي:)تح7يل)املقر)من)دوار)الخرابشة)
جماعة)عين)ايشقف)فاس)إلى)ايطابق)
باب) تجزئة) أ) (50 رقم) شقة) ايسفلي)

ايسالم)طريق)عين)ايشقف)فاس))
قرار)رقم)2:)ايذي)لنص)على)ماللي:)
تف7يت)500)حصة)من)ايسيد)سعيد)

ايزوهري)إلى)الحسن)ب7راس)
على) لنص) ايذي) (:3 رقم) قرار)
ايقان7ني)يشركة) ايشكل) تغيير) ماللي:)
محدودة) مسؤويية) ذات) شركة) من)
ذات) شركة) ( إلى) واحد) يشريك)

مسؤويية)محدودة
وتبعا)يذيك)تم)تعدلل)مقتضيات)

اينظام)األسا�سي)ايتايية:)
بند)رقم)1:)ايذي)لنص)على)ماللي:)

تعدلل)ايقان7ن)االسا�سي)
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (15 بتاريخ) ( بفاس) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)2893.
312I

املركز)الجه7ي)يالستثمار)لجهة)درعة)تافياليت)ملحقة)

ورزازات

 STE MONEY TABOUNTE
SARL  AU

شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)
ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

املركز)الجه7ي)يالستثمار)لجهة)درعة)
تافياليت)ملحقة)ورزازات

شارع)م7الي)رشيد)عمارة)دادس)
ايطابق)االول)ورزازات،)45000،)

ورزازات)املغرب
  STE MONEY TABOUNTE SARL
AU))))شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)

ذات)ايشريك)اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)دوار)تكمي)
الجدلدة)ترميكت)-)45000)ورزازات)

املغرب
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تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)

محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

11551

في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)

ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (03

مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:

ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.

عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)

 STE (: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.   MONEY TABOUNTE SARL  AU

تح7يل) (* (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

االم7ال)

*)استخالص)ايف7اتير)

*)تقدلم)الخدمات)و)االتسهيالت).

عن7ان)املقر)االجتماعي):)دوار)تكمي)

ورزازات) (45000 (- ترميكت) الجدلدة)

املغرب.

أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).

 80.000 ( ايشركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)مقسم)كايتالي:

 800 ( (: ( املت7كل) سعيد) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

عن7انه)ا() ( املت7كل) سعيد) ايسيد)

ترميكت) تاب7نت) الجدلد) تكمي)

45000)ورزازات)املغرب.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:

عن7انه)ا() ( املت7كل) سعيد) ايسيد)

ترميكت) تاب7نت) الجدلد) تكمي)

45000)ورزازات)املغرب

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

االبتدائية)ب7رزازات))بتاريخ)15)ل7ني7)

2021)تحت)رقم)-.

313I

CABINET BAHMAD

 LANDES GOLF
MARRAKECH

شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة
تأسيس)شركة

CABINET BAHMAD
إقامة)مراكش)بالزا)عمارة)د)1)شقة)
ب)21)ايطابق)ايثاني)جليز)مراكش)
إقامة)مراكش)بالزا)عمارة)د)1)شقة)
ب)21)ايطابق)ايثاني)جليز)مراكش،)

40000،)مراكش)املغرب
 LANDES GOLF MARRAKECH
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)املدلنة،)
زنقة)باب)إلالن،)درب)الحمام،)رقم)

16  - 40000)مراكش)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)
بمقت�سى)عقد)عرفي)مؤرخ)في)06 
شتنبر)2002)تم)إعداد)ايقان7ن)
األسا�سي)يشركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.LANDES GOLF MARRAKECH
األشغال) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

ايعامة)وايهندسة)املدنية.
املدلنة،) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
رقم) الحمام،) درب) إلالن،) باب) زنقة)

16  - 40000)مراكش)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
ساييسيتي)) فرانسيس) ايسيد)
عن7انه)ا()بحي)م7نتغراند)،))40560)،))

فييي)سانت)جيرونز)،))فرنسا.
)عن7انه)ا() ب7مبيزلن) تييري) ايسيد)
((، ديسبنني) فيلكس,) طريق) (، (31
40800،)الرس7ر)الدور))40()))فرنسا.

ج7جلينز)) بيير) جان) ايسيد)
ب7تي)) دو) ش7مان) (،120 عن7انه)ا()
تامين7ت)،))40110)،))غرووب))فرنسا.
عن7انه)ا() س7بيرجي) ام7د) ايسيد)
الكلييرلر))40480،))في7)ب7نك7))فرنسا.
ايسيد)تييري)نفار))عن7انه)ا()151،)
طريق)دو)بيدا))،)40550))يين)فرنسا.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
ساييسيتي)) فرانسيس) ايسيد)
((، (40560 ( (، م7نتغراند) عن7انه)ا()

فييي)سانت)جيرونز)،))فرنسا
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
شتنبر) (23 بتاريخ) ( بمراكش) ايتجارية)

2002)تحت)رقم)1312.
314I

STREET BUSINESS CENTER

ELITE COIFFURE
إعالن)متعدد)ايقرارات

STREET BUSINESS CENTER
عمارة)رقم)10،)رقم))،)زنقة)الحرية،)
جليز،)مراكش)،)40000،)مراكش)

املغرب
ELITE COIFFURE))»شركة)ذات)
املسؤويية)املحدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد«
وعن7ان)مقرها)االجتماعي:)رقم)4)،)
إقامة)سعد)هللا)،)شارع)عبد)الحق)

بن)محي7)،)حي)املعاريف)-))-)20000 
ايدار)ايبيضاء))املغرب.
»إعالن)متعدد)ايقرارات«

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري:)
.20644

بمقت�سى)الجمع)ايعام)االستثنائي)
املؤرخ)في)29)أبريل)2021

تم)اتخاذ)ايقرارات)ايتايية:)
على) لنص) ايذي) األول:) رقم) قرار)
ماللي:)تف7يت)خمسمائة))500()حصة)
املجدوبي) فيصل) ( ايسيد) طرف) من)
االدري�سي))بم7جب)عقد)عرفي)يفائدة)
يذيك) ونتيجة) عكي.) رشيد) ايسيد)
ايشريك) عكي) رشيد) ايسيد) أصبح)

اي7حيد)يلشركة.
لنص) ايذي) ايثاني:) رقم) قرار)
فيصل) ايسيد) استقاية) ماللي:) على)

منصبه) من) االدري�سي) املجدوبي)
ايسيد) تعيين) تم) و) يلشركة.) كمسير)
رشيد)عكي)مسير)جدلد)يلشركة)ملدة)
غير)محدودة,))حامل)يلبطاقة)اي7طنية)
رقم)A282431.)قاطن)في)ايقطاع)15, 
إقامة)أصبهان,)شارع)محلب)عمارة)2, 

شقة)3)حي)ايرياض-ايرباط.
وتبعا)يذيك)تم)تعدلل)مقتضيات)

اينظام)األسا�سي)ايتايية:)
على) لنص) ايذي) األول:) رقم) بند)
تم) ايسابقة) يلقرارات) تبعا) ماللي:)
اعتماد)نظام)أسا�سي)جدلد)يلشركة

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 03 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)81139).
315I

EXCELLENCE SOLUTIONS

EXCELLENCE SOLUTIONS
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

EXCELLENCE SOLUTIONS
 Bd Zerktouni, résidence les
 fleurs,(9ème(Etg,(Appt(26(-
 59(CASABLANCA،(20600،

CASABLANCA MAROC
 EXCELLENCE SOLUTIONS

شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)
ايشريك)اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)59،)شارع)
ايزرقط7ني،)اقامة)ايزه7ر)ايدار)
ايبيضاء)-)20600)ايدار)ايبيضاء)

املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

501021
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 أبريل) (15
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
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عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.EXCELLENCE SOLUTIONS
دراسة،) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)
استشارات،)و)ايتك7ين)في)كل)ما)لتعلق)

بايبرمجة)املعل7ماتية.
(،59 (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
شارع)ايزرقط7ني،)اقامة)ايزه7ر)ايدار)
ايبيضاء) ايدار) (20600 (- ايبيضاء)

املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 10.000 ( ايشركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)مقسم)كايتالي:
ايسيد)ايدزيزة)عبد)الحليم):))100 

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
الحليم) عبد) ايدزيزة) ايسيد)
ط) (( عمارة) ايسالم) اقامة) عن7انه)ا()
 20600 20)طريق)اوالد)زيان) 4)شقة)

ايدار)ايبيضاء)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
الحليم) عبد) ايدزيزة) ايسيد)
ط) (( عمارة) ايسالم) اقامة) عن7انه)ا()
 20600 20)طريق)اوالد)زيان) 4)شقة)

ايدار)ايبيضاء)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 29 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

أبريل)2021)تحت)رقم)-.
316I

SOFT ALTERNATIVE SARL

DDJ MAROC
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تعيين)مسير)جدلد)يلشركة

SOFT ALTERNATIVE SARL
 RUE KADI AYAD RESIDENCE

 LA RENCONTRE IMMEUBLE G
N°552(،(90000،)طنجة)املغرب
DDJ MAROC))شركة)ذات)

املسؤويية)املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)مجمع)

رياض)ايسالم)عمارة)رقم))0)ايطابق)
األول)ايشقة)رقم)195 - 90000 

طنجة)املغرب.
تعيين)مسير)جدلد)يلشركة

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)
.81049

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
تعيين) تم) (2021 أبريل) (23 في) املؤرخ)
ايسيد)ة() يلشركة) جدلد) مسير)
ج7ييان) دليغ7) كازان7فا) أم7رس)

كمسير)وحيد
تبعا)يقب7ل)استقاية)املسير.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (1( بتاريخ) ( بطنجة) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)243628.

31(I

SOFT ALTERNATIVE SARL

ACACIA BUILDING
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

SOFT ALTERNATIVE SARL
 RUE KADI AYAD RESIDENCE

 LA RENCONTRE IMMEUBLE G
N°552(،(90000،)طنجة)املغرب
ACACIA BUILDING)شركة)ذات)

املسؤويية)املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)زاوية)
شارع)ايسعيدلة)وزنقة)طه)حسين)
و)كامينيس)))إقامة)عصام)ايطابق)
ايثاني)رقم)10 - 90000)طنجى)

املغرب
تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

11(533
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (0(
املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.ACACIA BUILDING
االنعاش) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

ايعقاري.

زاوية) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
حسين) طه) وزنقة) ايسعيدلة) شارع)
ايطابق) عصام) إقامة) (( كامينيس) و)
طنجى) (90000  -  10 رقم) ايثاني)

املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
 400 ( (: املرابط) حسن) ايسيد)

حصة)بقيمة)10)درهم)يلحصة).
 300 ( (: يعيش) أب7) أحمد) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
ايسيد)محمد)ايبقالي):))300)حصة)

بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
عن7انه)ا() املرابط) حسن) ايسيد)
دوار)ايدايية)قصر)املجاز)فحص)أنجرة)

54152)ايقصر)ايصغير)املغرب.
ايسيد)أحمد)أب7)يعيش)عن7انه)ا()
دوار)ايدايية)قصر)املجاز)فحص)أنجرة)

54152)ايقصر)ايصغير)املغرب.
عن7انه)ا() ايبقالي) محمد) ايسيد)
   51 رقم) ب7جدور) زنقة) الجدلد) حي)

93102)ايفنيدق)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عن7انه)ا() املرابط) حسن) ايسيد)
دوار)ايدايية)قصر)املجاز)فحص)أنجرة)

54152)ايقصر)ايصغير)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (16 بتاريخ) ( بطنجة) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)243605.

318I

efg expert

IMMODET
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تعيين)مسير)جدلد)يلشركة

efg expert
  Av lalla Yacout  5eme, Appt 39
D(،(20000،(casablanca(maroc

IMMODET)))شركة)ذات)املسؤويية)
املحدودة

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)02)زنقة)
مراكش)-)90000)طنجة)املغرب.
تعيين)مسير)جدلد)يلشركة

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)
.11633

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
تعيين) تم) (2021 أبريل) (15 في) املؤرخ)
بن) ايسيد)ة() يلشركة) جدلد) مسير)

ملقدم)حسن))كمسير)وحيد
تبعا)يقب7ل)استقاية)املسير.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (01 بتاريخ) ( بطنجة) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)242934.
319I

sofoget

GMIRA EDUCTAION PRIVE
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تف7يت)حصص

sofoget
 Kenitra,  3( rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

،(14000،(kenitra(maroc
 GMIRA EDUCTAION PRIVE
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي))ايقنيطرة)
23)زنقة)أن7ال)عمارة)فل7ري)11 

مكتب)4)ميم7زا)))14000))ايقنيطرة))
املغرب.

تف7يت)حصص
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.54525
بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
تمت) (2021 ل7ني7) (01 في) املؤرخ)

املصادقة)على):
اكميرة)) )ة() ايسيد) تف7يت)
اجتماعية)من) 0)1)حصة) عبداالاله)
)ة()) ايسيد) ( يفائدة) 500)حصة) أصل)

نادر)اكميرة))بتاريخ)01)ل7ني7)2021.
تف7يت)ايسيد))ة()نجاة))بن)قدور)
160)حصة)اجتماعية)من)أصل)500 
حصة)يفائدة))ايسيد))ة())نادر)اكميرة))

بتاريخ)01)ل7ني7)2021.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم) (
االبتدائية)بايقنيطرة))بتاريخ))1)ل7ني7)

2021)تحت)رقم)6)833.
320I
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sofoget

gmira education prive
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة
تح7يل)املقر)االجتماعي)يلشركة

sofoget
 Kenitra,  3( rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

،(14000،(kenitra(maroc
gmira education prive)شركة)

ذات)املسؤويية)املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي))ايقنيطرة)

23)زنقة)أن7ال)عمارة)فل7ري)11 
مكتب)4)ميم7زا)))14000)ايقنيطرة)

املغرب.
تح7يل))املقر)االجتماعي)يلشركة
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.54525
بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
2021)تم))تح7يل)) املؤرخ)في)01)ل7ني7)
من) يلشركة) الحالي) االجتماعي) املقر)
عمارة) أن7ال) زنقة) (23 ايقنيطرة) («
فل7ري)11)مكتب)4)ميم7زا)))14000 
»مؤسسة) إلى) املغرب«) ايقنيطرة)
اإلبتدائية)الخاصة)1ء2)أيي7نس)دارنا)
ايقنيطرة)) (14000 ( ( ايقنيطرة) مهدلة)

املغرب«.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
االبتدائية)بايقنيطرة))بتاريخ))1)ل7ني7)

2021)تحت)رقم)6)833.

321I

sofoget

gmira education prive
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تغيير)نشاط)ايشركة

sofoget
 Kenitra,  3( rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

،(14000،(kenitra(maroc
gmira education prive)شركة)

ذات)املسؤويية)املحدودة
وعن7ان)مقرها)االجتماعي))ايقنيطرة)

23)زنقة)أن7ال)عمارة)فل7ري)11 
مكتب)4)ميم7زا)-)14000))ايقنيطرة))

املغرب.

تغيير)نشاط)ايشركة
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.54525
بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
تغيير) تم) (2021 ل7ني7) (01 في) املؤرخ)
نشاط)ايشركة)من)»)تمرين)مستمر«)

إلى)»مؤسسة)تعليمية«.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
االبتدائية)بايقنيطرة))بتاريخ))1)ل7ني7)

2021)تحت)رقم)6)833.
322I

sofoget

GMIRA EDUCATION
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تعيين)مسير)جدلد)يلشركة

sofoget
 Kenitra,  3( rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

،(14000،(kenitra(maroc
GMIRA EDUCATION))شركة)ذات)

املسؤويية)املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي))ايقنيطرة)

23)زنقة)أن7ال)عمارة)فل7ري)11 
مكتب)4)ميم7زا)-)14000))ايقنيطرة)

املغرب.
تعيين)مسير)جدلد)يلشركة

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)
.54525

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
تعيين) تم) (2021 ل7ني7) (01 في) املؤرخ)
ايسيد)ة()) يلشركة) جدلد) مسير)

اكميرة))عبد)االاله)كمسير)وحيد
تبعا)يقب7ل)استقاية)املسير.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
االبتدائية)بايقنيطرة))بتاريخ))1)ل7ني7)

2021)تحت)رقم)6)833.
323I

AB RED1 COMPTA

CIALIS CONSTRUCTION
شركة)املساهمة
تف7يت)حصص

AB RED1 COMPTA
 YAACOUB MANSOUR 2 ETAGE

maroc(2،)طنجة(N°(4(،(90000

CIALIS CONSTRUCTION))شركة)
املساهمة

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)شارع)3 
اكت7بر)ايطابق)3)رقم)6)شارع)املسيرة)

الخضراء))ايدار)ايبيضاء))20000 
ايدار)ايبيضاء))املغرب.

تف7يت)حصص
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.1(321(
بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
تمت) (2020 لنالر) (06 في) املؤرخ)

املصادقة)على):
محسن) )ة() ايسيد) تف7يت)
عبدايرحيم))2.500)حصة)اجتماعية)
يفائدة)) حصة) (2.500 أصل) من)
ايسيد))ة()ايعربيتي))حليفة)بتاريخ)06 

لنالر)2020.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم) (
 24 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

فبرالر)2020)تحت)رقم)31840).
324I

fidaga

 ETABLISSEMENT
INDUSTRIEL TASSILA

إعالن)متعدد)ايقرارات

fidaga
 n°11(imm(inflasse(av

 abderrahim(bouabid(agadir(،
80000،(agadir(maroc

 ETABLISSEMENT INDUSTRIEL
TASSILA))»شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة«
  LOT 82(((:وعن7ان)مقرها)االجتماعي
EL HOUDA AGADIR)-)-)اكادلر)

املغرب.
»إعالن)متعدد)ايقرارات«

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري:)
.8951

بمقت�سى)الجمع)ايعام)االستثنائي)
املؤرخ)في))0)ل7ني7)2021

تم)اتخاذ)ايقرارات)ايتايية:)
على) لنص) ايذي) (:01 رقم) قرار)
فئة) من) 50))حصة) تف7يت) (* ماللي:)
اومن7) ايسيد) طرف) من) درهم) (100
ايهاشم))يفائدة))ايسيد)ازكاغ)الحسن)

و)50))حصة)من)فئة)100)درهم)من)

يفائدة) محمد) اومن7) ايسيد) طرف)

ايسيد)ازكاغ)الحسن.)))))))))

على) لنص) ايذي) (:02 رقم) قرار)

الحسن) ازكاغ) ايسيد) تعيين) ماللي:)

 JE ( رقم) اي7طنية) يلبطاقة) ( الحامل)

)2358))و)ايساكن)بزنقة)ابن)ايهيثم))
رقم)52)الخيام)2)أكادلر)مسير)وحيد)

بعد)) وديك) محددة) غير) ملدة) يلشركة)

يلشركة) ايسابق) املسير) استقاية)

ايسيد)اومن7)محمد.

على) لنص) ايذي) (:03 رقم) قرار)

ايقان7ني) ايشكل) تح7يل) ( ماللي:)

مسؤويية) ذات) شركة) من) يلشركة)

مسؤويية) ذات) شركة) إلى) ( محدودة)

محدودة)ذات))ايشريك)اي7حيد

على) لنص) ايذي) (:04 رقم) قرار)

األسا�سي) ايقان7ن) تحيين) ( ماللي:)

يلشركة)تبعا)يهده)ايتغييرات

وتبعا)يذيك)تم)تعدلل)مقتضيات)

اينظام)األسا�سي)ايتايية:)

على) لنص) ايذي) (:06 رقم) بند)

ايسيد) اي7حيد) املساهم) قام) ماللي:)

املساهمات) بتقدلم) الحسن) ازكاغ)

أيف) وخمس7ن) )مئة) بمبلغ) ( نقًدا)

درهم())150000)درهم

على) لنص) ايذي) (:0( رقم) بند)

ايشركة) مال) رأس) تحدلد) تم) ماللي:)
بمبلغ)150000)درهم))مئة)وخمس7ن)

1500)سهم)) إلى) مقسمة) درهم() أيف)

بقيمة))100)درهم)يكل)منها)،)مدف7عة)

ازكاغ) ايسيد) لد) في) م7زعة) (، بايكامل)

الحسن)املساهم)اي7حيد

على) لنص) ايذي) (:08 رقم) بند)

الحامل)) الحسن) ازكاغ) ايسيد) ماللي:)

)و) (JE 2358( ( يلبطاقة)اي7طنية)رقم)
 52 رقم) ( ايهيثم) ابن) بزنقة) ايساكن)

الخيام)2)أكادلر)مسير)وحيد)يلشركة)

ملدة)غير)محددة)

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

ل7ني7) (1( بتاريخ) ( باكادلر) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)100234.
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14049 الجريدة الرسميةعدد)1)56 - 26)ذو)ايقعدة)1442 )))ل7يي7)2021) 

FINANCIAL AND BUSINESS SOLUTIONS 

 MANUEL SCHMIT FINE
ART

إعالن)متعدد)ايقرارات

 FINANCIAL AND BUSINESS

SOLUTIONS

)25)شارع)محمد)الخامس)عمارة)بن)

حفصية)ايطالق)االول)رقم)ايشقة)1 

جليز،)40060،)مراكش)املغرب

  MANUEL SCHMIT FINE ART

»شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة)

ذات)ايشريك)اي7حيد«

وعن7ان)مقرها)االجتماعي:)سيدي)

ل7سف)بن)علي)دائرة)ايب7ر)اي7يدان)

دوار)بياض))صندوق)ايبرلد)رقم)

12603)اينخيل))40016)مراكش)

املغرب.

»إعالن)متعدد)ايقرارات«
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري:)

.41111

بمقت�سى)الجمع)ايعام)االستثنائي)

املؤرخ)في)19)فبرالر)2020

تم)اتخاذ)ايقرارات)ايتايية:)

قرار)رقم)1:)ايذي)لنص)على)ماللي:)

مانييال)شميث) ايسيد) ايشريك) وفاة)

ل7م)04/12/2019)وورثته)هي)ايسيدة)

ي7م)فات7)كترلن)

قرار)رقم)2:)ايذي)لنص)على)ماللي:)

تعيين)ايسيدة)ي7م)فات7)كترلن)مسيرة)

جدلدة)يلشركة)ملدة)غير)محدودة)بعد)

وفاة)املسير)ايسيد)مانييل)شميث

وتبعا)يذيك)تم)تعدلل)مقتضيات)

اينظام)األسا�سي)ايتايية:)

بند)رقم)6:)ايذي)لنص)على)ماللي:)

شريكة) كترلن) فات7) ي7م) ايسيدة)

 1000 ل) واملايكة) ايشركة) في) وحيدة)

حصة)

على) لنص) ايذي) (:38 رقم) بند)

ماللي:)ايسيدة)ي7م)فات7)كترلن)املسيرة)

اي7حيدة)يلشركة)ملدة)غير)محدودة)

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

فبرالر) (16 بتاريخ) ( بمراكش) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)6)1206.

326I

FINANCIAL AND BUSINESS SOLUTIONS 

ZEN ZEN MARRAKECH
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة
تح7يل)املقر)االجتماعي)يلشركة

 FINANCIAL AND BUSINESS
SOLUTIONS

)25)شارع)محمد)الخامس)عمارة)بن)
حفصية)ايطالق)االول)رقم)ايشقة)1 

جليز،)40060،)مراكش)املغرب
ZEN ZEN MARRAKECH)شركة)

ذات)املسؤويية)املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)باب)
اينخيل)1)عمارة)ا)رقم)))ايطابق)
ايثاني)ايعزوزية)-)40000)مراكش)

املغرب.
تح7يل))املقر)االجتماعي)يلشركة
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.91439
بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
)تح7يل)) تم) (2020 ن7نبر) (1( في) املؤرخ)
من) يلشركة) الحالي) االجتماعي) املقر)
»باب)اينخيل)1)عمارة)ا)رقم)))ايطابق)
مراكش) (40000 (- ايعزوزية) ايثاني)
ابراج) املسمى) »امللك) إلى) املغرب«)
اي7يدان)محمدلة)))-)40000)مراكش))

املغرب«.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
لنالر) (14 بتاريخ) ( بمراكش) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)119464.

32(I

FINANCIAL AND BUSINESS SOLUTIONS 

ROCKECH
إعالن)متعدد)ايقرارات

 FINANCIAL AND BUSINESS
SOLUTIONS

)25)شارع)محمد)الخامس)عمارة)بن)
حفصية)ايطالق)االول)رقم)ايشقة)1 

جليز،)40060،)مراكش)املغرب
ROCKECH)»شركة)ذات)املسؤويية)
املحدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد«
وعن7ان)مقرها)االجتماعي:)رقم)

138)درب)كباية))-)40000)مراكش)
املغرب.

»إعالن)متعدد)ايقرارات«

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري:)
.836(5

بمقت�سى)الجمع)ايعام)االستثنائي)
املؤرخ)في)03)دجنبر)2020

تم)اتخاذ)ايقرارات)ايتايية:)
قرار)رقم)1:)ايذي)لنص)على)ماللي:)
 50 ماتي7) صايباتيك7) ايسيد) ف7ت)
حصة)يلسيد)انف7ن�سي)ايبيرت7))))))))

قرار)رقم)2:)ايذي)لنص)على)ماللي:)
الى)شركة)ذات) تح7يل)شكل)ايشركة)
مسؤويية)محدودة)ذات)شريك))وحيد)
قرار)رقم)3:)ايذي)لنص)على)ماللي:)
قب7ل)اسقاية)ايسيد)صايباتيك7)ماتي7)
ويبقى)) كمسيريلشركة) منصبه) من)
املسير) ( ايبيرت7) انف7ن�سي) ايسيد)

اي7حيد)يلشركة)ملدة)غير)محدودة)
قرار)رقم)4:)ايذي)لنص)على)ماللي:)
اغالق)مؤسسة)تابعة)يلشركة)مقرها)
امسكي) درب) اسحاق) سيدي) حي) ه7)

رقم)35)مراكش)
وتبعا)يذيك)تم)تعدلل)مقتضيات)

اينظام)األسا�سي)ايتايية:)
بند)رقم)6:)ايذي)لنص)على)ماللي:)
املايك)) ( ايبيرت7) انف7ن�سي) ايسيد)

لجميع)الحصص)100)حصة
على) لنص) ايذي) (: (1 رقم) بند)
ماللي:)))شكل)ايشركة)ه7:)شركة)ذات)
مسؤويية)محدودة)ذات)شريك))وحيد))
على) لنص) ايذي) (: (38 رقم) بند)
انف7ن�سي) ( ( ايسيد) تعيين) ماللي:)
ايبيرت7)مسير))وحيد))يلشركة)ملدة)غير)

محدودة)
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
لنالر) (13 بتاريخ) ( بمراكش) ايتجارية)

2021)تحت)رقم))11945.
328I

FINANCIAL AND BUSINESS SOLUTIONS 

BIHIKEN
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

رفع)رأسمال)ايشركة

 FINANCIAL AND BUSINESS
SOLUTIONS

)25)شارع)محمد)الخامس)عمارة)بن)
حفصية)ايطالق)االول)رقم)ايشقة)1 

جليز،)40060،)مراكش)املغرب

BIHIKEN))شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)دوار)

سهيب)دائرة)تمصل7حت)دائرة)

تحناوت)الح7ز))-)40000)مراكش)

املغرب.
رفع)رأسمال)ايشركة

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.1001(1

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)

رفع) تم) (2020 دجنبر) (14 في) املؤرخ)
رأسمال)ايشركة)بمبلغ)قدره)»90.000 

إلى) درهم«) (10.000« من) أي) درهم«)

»100.000)درهم«)عن)طريق):))تقدلم)

حصص)نقدلة)أو)عينية.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

لنالر) (14 بتاريخ) ( بمراكش) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)119463.

329I

FINANCIAL AND BUSINESS SOLUTIONS 

EL KATTS
إعالن)متعدد)ايقرارات

 FINANCIAL AND BUSINESS

SOLUTIONS

)25)شارع)محمد)الخامس)عمارة)بن)

حفصية)ايطالق)االول)رقم)ايشقة)1 

جليز،)40060،)مراكش)املغرب

EL KATTS)»شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة«

وعن7ان)مقرها)االجتماعي:)دوار)

سهيب)دائرة)تمصل7حت)دائرة)

تحناوت)الح7ز)-)40000)مراكش)

املغرب).

»إعالن)متعدد)ايقرارات«
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري:)

.32013

بمقت�سى)الجمع)ايعام)االستثنائي)

املؤرخ)في)04)لنالر)2021

تم)اتخاذ)ايقرارات)ايتايية:)

قرار)رقم)1:)ايذي)لنص)على)ماللي:))
دوبييغدون) ميشيل) ايسيدة) ( ف7تت)

فاوسيت) ( ايسيد) يصالح) حصة) (25

كريست7فير
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قرار)رقم)2:)ايذي)لنص)على)ماللي:)
الى)شركة)ذات) تح7يل)شكل)ايشركة)

مسؤويية)محدودة))
وتبعا)يذيك)تم)تعدلل)مقتضيات)

اينظام)األسا�سي)ايتايية:)
بند)رقم)6:)ايذي)لنص)على)ماللي:)
ايسيدة) بين) الحصص) تف7يت) بعد)
ميشيل)دوبييغدون)وايسيد))فاوسيت)
)ت7زيع)الحصص)الجدلد) كريست7فير)
ميشيل) يلسيدة) حصة) ((5 ه7)
يلسيد)) ( حصة) (25 و) ( دوبييغدون)

فاوسيت))كريست7فير)
على) لنص) ايذي) (: (1 رقم) بند)
ماللي:)))شكل)ايشركة)ه7:)شركة)ذات)

مسؤويية)محدودة))
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
فبرالر) (08 بتاريخ) ( بمراكش) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)0)1203.
330I

FINANCIAL AND BUSINESS SOLUTIONS 

DESTINATION AZ
إعالن)متعدد)ايقرارات

 FINANCIAL AND BUSINESS
SOLUTIONS

)25)شارع)محمد)الخامس)عمارة)بن)
حفصية)ايطالق)االول)رقم)ايشقة)1 

جليز،)40060،)مراكش)املغرب
DESTINATION AZ))»شركة)ذات)

املسؤويية)املحدودة«
وعن7ان)مقرها)االجتماعي:)باب)دكاية)
درب)ايب7نبة)رقم))9)عرصة)ايهيري))-)

40000)مراكش)املغرب.
»إعالن)متعدد)ايقرارات«

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري:)
.10(123

بمقت�سى)الجمع)ايعام)االستثنائي)
املؤرخ)في)19)لنالر)2021

تم)اتخاذ)ايقرارات)ايتايية:)
قرار)رقم)1:)ايذي)لنص)على)ماللي:)
  LAFFORGUE ZOE ايسيدة) ف7تت)
يلسيد) حصة) وعشرون) خمسة)

    CUJIVES ROMAIN
قرار)رقم)2:)ايذي)لنص)على)ماللي:)
ايعن7ان) الى) ايشركة) مقر) تح7يل)
درب) دكاية) باب) ايكائن) الجدلد)

ايب7نبة)رقم))9)عرصة)ايهيري)مراكش

وتبعا)يذيك)تم)تعدلل)مقتضيات)

اينظام)األسا�سي)ايتايية:)

بند)رقم)6:)ايذي)لنص)على)ماللي:)

ت7زيع)الحصص)الجدلد)ه7:)ك7جيف)

غ7مان)50)حصة))ك7جيف)دلديي)25 

 25 ( مارسييل) االن) و)ك7جيف) حصة)

حصة)

بند)رقم)4:)ايذي)لنص)على)ماللي:)

تغيير)مقر)ايشركة)الى:)باب)دكاية)درب)

ايب7نبة)رقم))9)عرصة)ايهيري)مراكش

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

مارس) (08 بتاريخ) ( بمراكش) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)121395.

331I

FINANCIAL AND BUSINESS SOLUTIONS 

MIMAM
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

رفع)رأسمال)ايشركة

 FINANCIAL AND BUSINESS

SOLUTIONS

)25)شارع)محمد)الخامس)عمارة)بن)

حفصية)ايطالق)االول)رقم)ايشقة)1 

جليز،)40060،)مراكش)املغرب

MIMAM))شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)ملك)

مسمى)الفيت)جليز)الفيغناج))-)

40000)مراكش))املغرب.
رفع)رأسمال)ايشركة

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.81161

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)

تم) (2021 فبرالر) (23 في) املؤرخ)
قدره) بمبلغ) ايشركة) رأسمال) رفع)

 10.000« من) أي) درهم«) (500.000«

عن) درهم«) (510.000« إلى) درهم«)

أو) نقدلة) حصص) تقدلم) ( (: طريق)

عينية.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

مارس) (22 بتاريخ) ( بمراكش) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)122046.

332I

rif etudes

 SOCIETE MEARCHI SARL
AU

شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)
ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

rif etudes
املركب)املنهي.)حي)باري7)حدوا)رقم)
املحل)13)الحسيمة)،)32000،)

الحسيمة)املغرب
 SOCIETE MEARCHI SARL AU
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)08)شارع)
الجزائر)ايطابق)االول)الحسيمة)-)

32000)الحسيمة)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

3403
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (10
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.SOCIETE MEARCHI SARL AU
ايهندسة) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

املعمارية.
عن7ان)املقر)االجتماعي):)08)شارع)
(- الحسيمة) االول) ايطابق) الجزائر)

32000)الحسيمة)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 90.000 ( ايشركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)مقسم)كايتالي:
 900 ( (: ايزهري) مروة) ايسيدة)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
عن7انه)ا() ايزهري) مروة) ايسيدة)
 5 ايشقة) ايعيا�سي) جبل) زنقة) (30

الحسيمة) (32000 ايرباط) اكدال)
املغرب.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (
وم7اطن)مسيري)ايشركة:

عن7انه)ا() ايزهري) مروة) ايسيدة)
 5 ايشقة) ايعيا�سي) جبل) زنقة) (30
الحسيمة) (32000 ايرباط) اكدال)

املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 15 بتاريخ) ( بالحسيمة) االبتدائية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)624.

333I

KAOUN

BOUTISMA
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

KAOUN
 N°1(  LOT NASSIM ASKEJOUR

 MARRAKECH(،(40000،
MARRAKECH MAROC

BOUTISMA)شركة)ذات)املسؤويية)
املحدودة

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)ن)52 
شارع))م7الي)رشيد)شقة)B3)كيليز)
مراكش)-)40000)مراكش)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

116061
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (20
املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.BOUTISMA
:)-االنعاش) غرض)ايشركة)بإلجاز)

ايعقاري)
-اشغال)مختلفة)و)ايبناء.

 52 ن) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
كيليز) (B3 شقة) رشيد) م7الي) ( شارع)

مراكش)-)40000)مراكش)املغرب.
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أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)
ايشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)
درهم،)مقسم)كايتالي:

((: ب7طاهري) محمد) الحاج) ايسيد)
500)حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة)
((: عل7ي) اسماعيلي) حكيمة) ايسيدة)
500)حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة)
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
ب7طاهري) محمد) الحاج) ايسيد)
 659 رقم) ايهنا) دوار) ( عن7انه)ا()
 40000 مراكش) ايسعادة) تسلطانت)

مراكش)املغرب.
عل7ي) اسماعيلي) حكيمة) ايسيدة)
 412 رقم) (2 برادي) تجزئة) ( عن7انه)ا()
مراكش) (40000 ( مراكش) اسكج7ر)

املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
ب7طاهري) محمد) الحاج) ايسيد)
 659 رقم) ايهنا) دوار) ( عن7انه)ا()
 40000 مراكش) ايسعادة) تسلطانت)

مراكش)املغرب
عل7ي) اسماعيلي) حكيمة) ايسيدة)
 412 رقم) (2 برادي) تجزئة) ( عن7انه)ا()
مراكش) (40000 ( مراكش) اسكج7ر)

املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ايتجارية)بمراكش))بتاريخ)-)تحت)رقم)
334I

STE ANGLE DE GESTION SARL

AKERSAN VOYAGES
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تف7يت)حصص

STE ANGLE DE GESTION SARL
شارع)أحمد)الحريزي)تجزئة)

ايتمسماني)رقم)6)اقامة)باريس-)أ)
تط7ان)،)93000،)تط7ان)املغرب

AKERSAN VOYAGES)شركة)ذات)
املسؤويية)املحدودة

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)شارع)
9)ابريل)طريق)مطار)سانية)رمل))-)

93000)تط7ان)املغرب.
تف7يت)حصص

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.145(

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)

تمت) (2021 ل7ني7) (01 في) املؤرخ)

املصادقة)على):

تف7يت)ايسيد))ة()ربيعة))عيش7ش)

أصل) من) اجتماعية) حصة) (2.9(0

6.000)حصة)يفائدة))ايسيد))ة()دلنا)

ايباي)بتاريخ)01)ل7ني7)2021.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم) (

ل7ني7) (15 بتاريخ) ( بتط7ان) االبتدائية)

2021)تحت)رقم)1446.

335I

فيدو)ايفتح

ADIMPRO
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

رفع)رأسمال)ايشركة

فيدو)ايفتح

 Rue 16 Novembre VN Fes. 29

 Maroc 29 Rue 16 Novembre

 VN(Fes.(Maroc،(30000،(Fes

املغرب

ADIMPRO)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة

 N° 48(وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي

 LOTS ERRAHA 1 RTE AIN

.CHKEF FES 30000 FES MAROC

رفع)رأسمال)ايشركة
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.60131

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)

تم) (2021 فبرالر) (25 في) املؤرخ)

بمبلغ) ايشركة) رأسمال) رفع)

من) أي) درهم«) ((50.000« قدره)

»1.000.000)درهم«)إلى)»1.000.000 

تقدلم)حصص) ( (: طريق) عن) درهم«)

نقدلة)أو)عينية.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

مارس) (08 بتاريخ) ( بفاس) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)1056.

336I

CABINET OBILAT

4YOU TEX ACCESSOIRES 
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

CABINET OBILAT
23)زنقة)كارن7ط)،)90000،)طنجة)

املغرب
  4YOU TEX ACCESSOIRES 

شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)
ايشريك)اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)مغ7غة)
كبيرة)إقامة)كان7ني)رقم)2)1 - 

900000)طنجة)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

11(339
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (2(
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
 4YOU((:(اإلقتضاء)بمختصر)تسميتها

. TEX ACCESSOIRES
جميع) ( (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

منتجات)املنس7جات)ايتبعية)؛
)))))استيراد)وتصدلر)جميع)منتجات)

املنس7جات)ايتبعية.
بشكل)عام)،)جميع)ايعمليات)ايتي)
املذك7رة) األشياء) من) بأي) تتعلق) قد)
ذات) أو) مماثلة) كائنات) أي) أو) أعاله)
صلة)أو)ايتي)قد)تعزز)تط7ير)ايشركة..
مغ7غة) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
 -  1(2 رقم) كان7ني) إقامة) كبيرة)

900000)طنجة)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 10.000 ( ايشركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)مقسم)كايتالي:
 100 ( (: مزوري) فدوى) ايسيدة)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-
وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

عن7انه)ا() مزوري) فدوى) ايسيدة)
م12  طنجة) دلار) إقامة) مسنانة) حي)
طابق)2)رقم)9 90000)طنجة)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عن7انه)ا() مزوري) فدوى) ايسيدة)
م12  طنجة) دلار) إقامة) مسنانة) حي)
طابق)2)رقم)9 90000)طنجة)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (10 بتاريخ) ( بطنجة) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)243411.
33(I

شركة)أنف7)براتيك)أمير

 أنفو براتيك أمير
شركة)ايتضامن

حل)شركة

شركة)أنف7)براتيك)أمير
)8)،)زنقة)إتحاد،)ايرياض،)،)
50000،)مكناس)املغرب

)أنف7)براتيك)أمير)شركة)ايتضامن)في)
ط7ر)ايتصفية(

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي))8)،)زنقة)
إتحاد،)ايرياض،))-)50000)مكناس)

املغرب.
حل)شركة

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)
.2239(

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
حل) تقرر) (2021 ماي) (19 في) املؤرخ)
أمير)) براتيك) أنف7) ( ايتضامن) شركة)
مبلغ)رأسمايها)10.000)درهم)وعن7ان)
إتحاد،) زنقة) (، (8( اإلجتماعي) مقرها)
املغرب) مكناس) (50000 (- ( ايرياض،)
ايغرض) تحقيق) عدم) (: ل) نتيجة)

املؤس�سي.
و)حدد)مقر)ايتصفية)ب))8)،)زنقة)
مكناس) (50000 (- ( ايرياض،) إتحاد،)

املغرب.)
و)عين:

و) ايعش7بي) ( رض7ان) ايسيد)ة()
عن7انه)ا())8)،)زنقة)إتحاد،)ايرياض،))
)ة() املغرب)كمصفي) 50000)مكناس)

يلشركة.
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وعند)اإلقتضاء)الحدود)املفروضة)

محل) يهم) املخ7ية) ايصالحيات) على)

و) ايعق7د) تبليغ) محل) و) املخابرة)

اي7ثائق)املتعلقة)بايتصفية):

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

ل7ني7) (09 بتاريخ) ( بمكناس) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)198.

338I

monde servicecompta

TRANSFERT SOUALEM

شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تح7يل)املقر)االجتماعي)يلشركة

monde servicecompta

 lot el hadj fatah oulfa 3 309

 eme(etage(casablanca،(20250،

Casablanca maroc

TRANSFERT SOUALEM)شركة)

ذات)املسؤويية)املحدودة

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)ايطابق)

االر�سي)بتجزئة)الحدادي)رجاء2 

ايرقم)99)حد)ايس7ايم)برشيد))-)

26402))برشيد)املغرب.

تح7يل))املقر)االجتماعي)يلشركة

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.1288(

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)

تح7يل)) ( تم) (2021 ماي) (1( في) املؤرخ)

من) يلشركة) الحالي) االجتماعي) املقر)

الحدادي) بتجزئة) االر�سي) »ايطابق)

رجاء2)ايرقم)99)حد)ايس7ايم)برشيد))

- 26402))برشيد)املغرب«)إلى)»ايطابق)

رجاء2  الحدادي) بتجزئة) ( االر�سي)

(- ( برشيد) ايس7ايم) حد) (131 ايرقم)

26402))برشيد))املغرب«.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

ل7ني7) (03 بتاريخ) ( ببرشيد) االبتدائية)

2021)تحت)رقم)02)000.

339I

FIDUSCAL

كادي موست
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تغيير)تسمية)ايشركة

FIDUSCAL
 BD OUED DAOURA LOT 321
 CHAHDIA(EL(OULFA(،(20240،

CASABLANCA MAROC
كادي)م7ست)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد
وعن7ان)مقرها)االجتماعي)شارع)
ايروداني)رقم)13)زنقة)احمد)

املجاطي)تجزئة)األيب)ايطابق)األول)
رقم)8)املعاريف)شارع)ايروداني)

رقم)13)زنقة)احمد)املجاطي)تجزئة)
األيب)ايطابق)األول)رقم)8)املعاريف)
شارع)ايروداني)رقم)13)زنقة)احمد)
املجاطي)تجزئة)األيب)ايطابق)األول)
رقم)8)املعاريف)شارع)ايروداني)

رقم)13)زنقة)احمد)املجاطي)تجزئة)
األيب)ايطابق)األول)رقم)8)املعاريف)
20380)ايدار)ايبيصاء)املغرب.

تغيير)تسمية)ايشركة
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

459501
بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
تغيير) تم) (2021 ماي) (06 في) املؤرخ)
م7ست«) »كادي) من) ايشركة) تسمية)

إلى)»ريتاوي«).
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 1( بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)83191).
340I

BEN BEL CONSEILS

 FOURNITURES SERVICES
LES SOEURS

شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة
تأسيس)شركة

BEN BEL CONSEILS
 socoma1(834(socoma1، 834
40000،(Marrakech(MAROC

 FOURNITURES SERVICES LES
SOEURS))شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)ايطابق)
األر�سي)رقم)291)حي)تاركة))-)40000 

مراكش))املغرب
تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

101921
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2020 لنالر) (10
املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)
 FOURNITURES SERVICES LES

. SOEURS
غرض)ايشركة)بإلجاز):)شراء)وبيع)

ايل7ازم)املكتبية.
ايطابق) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
األر�سي)رقم)291)حي)تاركة))-)40000 

مراكش))املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
((: بن7زي) ايعل7ي) نادلة) ايسيدة)
250)حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة)
 250 ( (: ب7هالل) مليكة) ايسيدة)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
 250 ( (: ملياء) ب7يقتيب) ايسيدة)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
 250 ( (: سلمى) خشان) ايسيدة)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
بن7زي) ايعل7ي) نادلة) ايسيدة)
عن7انه)ا()اسكج7ر)برادي)2)رقم)243 

40000)مراكش))املغرب.
عن7انه)ا() ب7هالل) مليكة) ايسيدة)
40000)مراكش)) ( تاركة) 291)حي) رقم)

املغرب.
عن7انه)ا()) ملياء) ب7يقتيب) ايسيدة)
 40000 تحناوت) ايقيروان) تجزئة)

مراكش))املغرب.

عن7انه)ا() سلمى) خشان) ايسيدة)

 40000  312 رقم) تاشفين) بن) حي)

مراكش)املغرب.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:

بن7زي) ايعل7ي) نادلة) ايسيدة)

عن7انه)ا()اسكج7ر)برادي)2)رقم)243 

40000)مراكش)املغرب

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

لنالر) (20 بتاريخ) ( بمراكش) ايتجارية)

2020)تحت)رقم)6)1114.

341I

BCMF

مايا استيتيك
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
رفع)رأسمال)ايشركة

BCMF

زنقة)إبن)عائشة)عمارة)ثمان)نخالت)

رقم)ايشقة)1)كليز)مراكش،)40000،)

مراكش)املغرب

مالا)استيتيك)شركة)ذات)مسؤويية)

محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)تقاطع)

شارع)ايزرقط7ني)و)زنقة)محمد)

ايبقال)كتبية)مركز)1)بل7ك)أ)ايطابق)

3)رقم)22 - 40000)مراكش)املغرب.

رفع)رأسمال)ايشركة
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.114(31

اي7حيد) ايشريك) قرار) بمقت�سى)

تم) (2021 ل7ني7) (09 في) املؤرخ)

قدره) بمبلغ) ايشركة) رأسمال) رفع)

 10.000« من) أي) درهم«) (120.000«

عن) درهم«) (130.000« إلى) درهم«)

أو) نقدلة) حصص) تقدلم) ( (: طريق)

عينية.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

ل7ني7) (21 بتاريخ) ( بمراكش) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)125245.

342I
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SM PEINTURE

SM PEINTURE
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

SM PEINTURE
:)قطاع)رقم)614،سكث7ر)03،حي)

اينصر)عين)ايع7دة)،تمارة.)-)12100 
عين)ايع7دة،)تمارة.)املغرب)،)

12100،)عين)ايع7دة،)تمارة.)املغرب
SM PEINTURE))شركة)ذات)

مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)
اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)قطاع)رقم)
614،سكث7ر)03،حي)اينصر)عين)

ايع7دة)،تمارة.)-)12100)عين)ايع7دة)
،تمارة.)املغرب

تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

133415
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (2(
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
 SM (: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

. PEINTURE
غرض)ايشركة)بإلجاز):)بيع)و)إنتاج)

وصناعة))جميع)أن7اع)ايصباغة..
قطاع) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
رقم)614،سكث7ر)03،حي)اينصر)عين)
ايع7دة)،تمارة.)-)12100)عين)ايع7دة)

،تمارة.)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
ايسيد)ايسيد)سمير)حداد):))1.000 

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

ايسيد)سمير)حداد)عن7انه)ا()حي)
مروة) املقدس،اقامة) ايقدس،شارع)
 60050 6،وجدة.) 3،رقم) ،ايطابق)

وجدة.)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
ايسيد)سمير)حداد)عن7انه)ا()حي)
مروة) املقدس،اقامة) ايقدس،شارع)
 60050 6،وجدة.) 3،رقم) ،ايطابق)

وجدة.)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (16 بتاريخ) ( بتمارة) االبتدائية)

2021)تحت)رقم)5940.
343I

CABINET OBILAT

IRIS NATURE
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

CABINET OBILAT
23)زنقة)كارن7ط)،)90000،)طنجة)

املغرب
IRIS NATURE)شركة)ذات)

املسؤويية)املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)ايطابق)
األر�سي)،)ركن)شارع)ابن)ت7مرت)
 Ville 900000((وشارع)ايكندي

طنجة)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

11(0((
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (20
املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
 IRIS (: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.NATURE
شراء) ( (: بإلجاز) ايشركة) غرض)
ايصيدالنية) املنتجات) جميع) وبيع)
والحمية) ايتجميل) ومستحضرات)
تشغيل) بهدف) املنتجات) من) وغيرها)

جميع)أص7ل)األعمال)ايصيدالنية.

وايتدريب) بالجمال) ايعنالة) (-

املتعلق)بايصحة)وايرفاهية)؛

وتس7يق) وتصنيع) ابتكار) (-

ايتجميل) مستحضرات)

ومستحضرات)اينظافة.

املستحضرات) وتصدلر) استيراد) (-

ايصيدالنية)وايتجميلية.

املعامالت) جميع) (، عام) بشكل) (-

املايية)وايتجارية)وايبحرية)وايصناعية)

تتعلق) قد) ايتي) وايعقارية) واملنق7ية)

بأي)من)األشياء)املذك7رة)أعاله)أو)أي)

أشياء)مماثلة)أو)ذات)صلة)أو)ايتي)قد)

تعزز)تط7ير)ايشركة.

ايطابق) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)

ت7مرت) ابن) شارع) ركن) (، األر�سي)

وشارع)ايكندي))Ville 900000)طنجة)

املغرب.

أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).

 20.000 ( ايشركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)مقسم)كايتالي:

 180 ( (: بنزلان) إبتسام) ( ايسيدة)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

 20 ( (: بنشهيدة) فائزة) ايسيدة)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

بنزلان)عن7انه)ا() إبتسام) ( ايسيدة)

 38 رقم) ب7بانة) فيال) شيكا) تجزئة)

90000)طنجة)املغرب.

ايسيدة)فائزة)بنشهيدة)عن7انه)ا()

 38 رقم) ب7بانة) فيال) شيكا) تجزئة)

90000)طنجة)املغرب.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:

بنزلان)عن7انه)ا() إبتسام) ( ايسيدة)

 38 رقم) ب7بانة) فيال) شيكا) تجزئة)

90000)طنجة)املغرب

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

ل7ني7) (03 بتاريخ) ( بطنجة) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)1)2430.

344I

jamal ait hommad

أ ك بخوبخ
إعالن)متعدد)ايقرارات

jamal ait hommad

 lascam residence yassir br nr 5

 nouveau(quartier(SIDI(KACEM،

16000،(SIDI(KACEM(MAROC

أ)ك)بخ7بخ)»شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد«

وعن7ان)مقرها)االجتماعي:)تجزئة)

وييلي)رقم)1018)سيدي)قاسم)

16000)سيدي)قاسم)مغرب.

»إعالن)متعدد)ايقرارات«
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري:)

.28841

بمقت�سى)الجمع)ايعام)االستثنائي)

املؤرخ)في)02)ل7ني7)2021

تم)اتخاذ)ايقرارات)ايتايية:)

قرار)رقم)1:)ايذي)لنص)على)ماللي:)

تغيير)تسمية)ايشركة)من)اناس)تراف)

الى)أك)بخ7بخ

قرار)رقم)2:)ايذي)لنص)على)ماللي:)

ملدة) ايشركة) مسير) خي) اناس) تعيين)

غير)محدودة

قرار)رقم)3:)ايذي)لنص)على)ماللي:)

االشغال) مقاول) من) اينشاط) تغيير)

املختلفة)ومنعش)عقاري)الى)بائع)م7اد)

ايتنظيف

وتبعا)يذيك)تم)تعدلل)مقتضيات)

اينظام)األسا�سي)ايتايية:)

بند)رقم)2:)ايذي)لنص)على)ماللي:)

تغيير)تسمية)ايشركة)من)اناس)تراف)

الى)أك)بخ7بخ

بند)رقم)3:)ايذي)لنص)على)ماللي:)

االشغال) مقاول) من) اينشاط) تغيير)

املختلفة)ومنعش)عقاري)الى)بائع)م7اد)

ايتنظيف

على) لنص) ايذي) (:12 رقم) بند)

ماللي:)تعيين)اناس)خي)مسير)ايشركة)

ملدة)غير)محدودة

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

 16 بتاريخ) ( قاسم) بسيدي) االبتدائية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)216.

345I
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jamal ait hommad

مسلكي تراد
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

jamal ait hommad

 lascam residence yassir br nr 5

 nouveau(quartier(SIDI(KACEM،

16000،(SIDI(KACEM(MAROC

مسلكي)تراد)شركة)ذات)مسؤويية)

محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)حي)

ايياسمين)بل7ك)س)رقم)335)ايطابق)

االول))سيدي)قاسم)16000)سيدي)

قاسم)مغرب

تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)

محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

28895

في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (21

مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:

ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.

عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)

اإلقتضاء)بمختصر)تسميتها):)مسلكي)

تراد.
مقاول) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

االشغال)املختلفة.

حي) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)

ايياسمين)بل7ك)س)رقم)335)ايطابق)

16000)سيدي) قاسم) )سيدي) االول)

قاسم)مغرب.

أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:

 1.000 ( (: وديع) مساقلي) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

ايسيد)مساقلي)وديع)عن7انه)ا()حي)
ايياسمين)بل7ك)س)رقم)603  16000 

سيدي)قاسم)مغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
ايسيد)مساقلي)وديع)عن7انه)ا()حي)
ايياسمين)بل7ك)س)رقم)603  16000 

سيدي)قاسم)مغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 21 بتاريخ) ( قاسم) بسيدي) االبتدائية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)-.

346I

FIDUSCAL

سيرفيس بالدي
إعالن)متعدد)ايقرارات

FIDUSCAL
 BD OUED DAOURA LOT 321
 CHAHDIA(EL(OULFA(،(20240،

CASABLANCA MAROC
سيرفيس)بالدي)»شركة)ذات)

املسؤويية)املحدودة)ذات)ايشريك)
اي7حيد«

وعن7ان)مقرها)االجتماعي:)شارع)
ايروداني)رقم)13)زنقة)احمد)

املجاطي)تجزئة)األيب)ايطابق)األول)
رقم)8)املعاريف))-)20380)ايدار)

ايبيصاء))املغرب.
»إعالن)متعدد)ايقرارات«

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري:)
.41450(

بمقت�سى)الجمع)ايعام)االستثنائي)
املؤرخ)في))0)ل7ني7)2021

تم)اتخاذ)ايقرارات)ايتايية:)
(: الحصص) بيع) (1 رقم) قرار)
-ايسيد) ماللي:) على) لنص) ايذي)
 (1000( ( أيف) لبيع) ( اوعمرمصطفى)
يكل) درهم) (100.00 ( بقيمة) حصة)

حصة)يصالح)ايسيد)فنين)زهير
املال) رأس) تقسيم) ( ( (2 رقم) قرار)
على) لنص) ايذي) (: يلشركة) الجدلد)
اقتراح) على) بناًء) (، الجمع) قرر) ماللي:)
املحددة) اي7حدات) حجز) (، مسيره)
ايسيد) ايتايية) املقترحات) في) أدناه)

فنين)زهير)).......)1000حصة

املسير:) إستقاية) (3 رقم) قرار)
الجمع) لقبل) ماللي:) على) لنص) ايذي)
اوعمرمصطفى) ايسيد) إستقاية)
(، ونهائية) كاملة) ذمة) إبراء) ويعطيه)

دون)ضمان)املسؤويية.)
جدلد:) مسير) تعيين) (4 رقم) قرار)
الجمع) عين) ماللي:) على) لنص) ايذي)
ايعام)ايسيد)فنين)زهير)كمسير))وحيد)
يعلن) (. محدودة) غير) ملدة) يشركة)
املسير)الجدلد))أنه)على)درالة)بأص7ل)

وايتزامات)ايشركة)املذك7رة))))))
اإلدارة:) صالحيات) ( (5 رقم) قرار)
ايذي)لنص)على)ماللي:):)تتمتع)اإلدارة)
وايتصرف) اإلدارة) صالحيات) بأوسع)
يلتصرف) (، تحفظ) أو) قي7د) دون) (،
مع)جميع)األطراف)ايثايثة)،)في)جميع)
ايصالحيات) مراعاة) مع) (، ايظروف)
ايتي)لنص)عليها)ايقان7ن7)ايتي)تنسب)
ايعادي.) ايعام) االجتماع) إلى) صراحة)
في) ايشركة) إشراك) سيتم) (، وبايتالي)
أي)عمل)لتعلق)بها)وكذيك)ايعمليات)
املايية)من)خالل)ايت7قيع)ايسيد))فنين)

زهير)
وتبعا)يذيك)تم)تعدلل)مقتضيات)

اينظام)األسا�سي)ايتايية:)
6:)ايذي)لنص)على) بند)رقم)ايبند)

ماللي:)املساهمات
):)ايذي)لنص)على) بند)رقم)ايبند)

ماللي:)راسمال)ايشركة
بند)رقم)ايبند)13:)ايذي)لنص)على)

ماللي:)تعيين)املسير
بند)رقم)ايبند)15:)ايذي)لنص)على)

ماللي:)صالحيات)االدارة
بند)رقم)ايبند)16:)ايذي)لنص)على)

ماللي:)صالحيات)االمضاء
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 1( بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)83193).
34(I

FINANCIAL AND BUSINESS SOLUTIONS 

MARIGHA MANAGEMENT
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

قفل)ايتصفية

 FINANCIAL AND BUSINESS
SOLUTIONS

)25)شارع)محمد)الخامس)عمارة)بن)
حفصية)ايطالق)االول)رقم)ايشقة)1 

جليز،)40060،)مراكش)املغرب
  MARIGHA MANAGEMENT
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي):)امزميز)
اوزكيتة)حاييا)دوار)مريكة)كلم)58 
طريق)تارودانت)ويركان)الح7ز))-)

40000)مراكش)املغرب.
قفل)ايتصفية

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)
.5(889

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
حل) تقرر) (2021 لنالر) (13 في) املؤرخ)
  MARIGHA MANAGEMENT
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة)مبلغ)
وعن7ان) درهم) (10.000 رأسمايها)
اوزكيتة) امزميز) اإلجتماعي) مقرها)
طريق) (58 كلم) مريكة) دوار) حاييا)
 40000 (- ( الح7ز) ويركان) تارودانت)
القفال) نتيجة) املغرب) مراكش)

ايشركة).
و)عين:

 FRANTZ  GOETZ ايسيد)ة()
حاييا) اوزكيتة) امزميز) عن7انه)ا() و)
تارودانت) طريق) (58 كلم) مريكة) دوار)
مراكش)) (40000 ( الح7ز) ويركان)

املغرب)كمصفي))ة()يلشركة.
و)قد)تم)انعقاد)الجمعية)الختامية)
امزميز) وفي) (2021 لنالر) (13 بتاريخ)
 58 كلم) مريكة) دوار) حاييا) اوزكيتة)
(- ( الح7ز) ويركان) تارودانت) طريق)

40000)مراكش)املغرب).
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
أبريل) (01 بتاريخ) ( بمراكش) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)122500.

348I

FINANCIAL AND BUSINESS SOLUTIONS 

THE YOGI IN ME
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
حل)شركة

 FINANCIAL AND BUSINESS
SOLUTIONS



14055 الجريدة الرسميةعدد)1)56 - 26)ذو)ايقعدة)1442 )))ل7يي7)2021) 

)25)شارع)محمد)الخامس)عمارة)بن)
حفصية)ايطالق)االول)رقم)ايشقة)1 

جليز،)40060،)مراكش)املغرب
THE YOGI IN ME)شركة)ذات)
مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد)في)ط7ر)ايتصفية(
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)ج7هرة)
االطلس)رقم)1098)طريق)اوريكة)-)

40000)مراكش)املغرب.
حل)شركة

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)
.85(43

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
تقرر)حل) (2020 31)دجنبر) في) املؤرخ)
ذات) محدودة) مسؤويية) ذات) شركة)
  THE YOGI IN ME(ايشريك)اي7حيد
مبلغ)رأسمايها)10.000)درهم)وعن7ان)
مقرها)اإلجتماعي)ج7هرة)االطلس)رقم)
1098)طريق)اوريكة)-)40000)مراكش)

املغرب)نتيجة)ل):)عدم)املردودلة).
ج7هرة) ب) ايتصفية) مقر) حدد) و)
(- اوريكة) طريق) (1098 رقم) االطلس)

40000)مراكش))املغرب).)
و)عين:

ايسيد)ة()ييلى)))بنيس)و)عن7انه)ا()
طريق) (1098 رقم) االطلس) ج7هرة)
املغرب) مراكش) (40000 اوريكة)

كمصفي))ة()يلشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند) (
املخ7ية) ايصالحيات) على) املفروضة)
تبليغ) محل) و) املخابرة) محل) يهم)
ايعق7د)و)اي7ثائق)املتعلقة)بايتصفية)
طريق) (1098 رقم) االطلس) ج7هرة) (:

اوريكة)مراكش
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
فبرالر) (10 بتاريخ) ( بمراكش) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)120429.
349I

FINANCIAL AND BUSINESS SOLUTIONS 

MIMAP
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

حل)شركة

 FINANCIAL AND BUSINESS
SOLUTIONS

)25)شارع)محمد)الخامس)عمارة)بن)

حفصية)ايطالق)االول)رقم)ايشقة)1 
جليز،)40060،)مراكش)املغرب
MIMAP)شركة)ذات)املسؤويية)
املحدودة)في)ط7ر)ايتصفية(

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)55)شارع)
محمد)الخامس)عمارة)جكار)رقم)33 
جليز)-)40000)مراكش)املغرب).

حل)شركة
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.811(9
بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
تقرر) (2019 أكت7بر) (22 في) املؤرخ)
املحدودة) املسؤويية) ذات) حل)شركة)
 10.000 رأسمايها) مبلغ) ( (MIMAP
 55 اإلجتماعي) مقرها) وعن7ان) درهم)
جكار) عمارة) الخامس) محمد) شارع)
مراكش) (40000 (- جليز) (33 رقم)

املغرب))نتيجة)ل):)عدم)مردودلتها).
و)حدد)مقر)ايتصفية)ب)55)شارع)
 33 محمد)الخامس)عمارة)جكار)رقم)

جليز)-)40000)مراكش)املغرب.)
و)عين:

  AUGUSTO ايسيد)ة()
ANGIOLETTI))و)عن7انه)ا()55)شارع)
رقم) جكار) عمارة) الخامس) محمد)
املغرب) مراكش) (40000 جليز) (33

كمصفي))ة()يلشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند) (
املخ7ية) ايصالحيات) على) املفروضة)
تبليغ) محل) و) املخابرة) محل) يهم)
ايعق7د)و)اي7ثائق)املتعلقة)بايتصفية):)
55)شارع)محمد)الخامس)عمارة)جكار)

رقم)33)جليز)مراكش
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
فبرالر) (10 بتاريخ) ( بمراكش) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)120430.
350I

ائتمانية)الج7هرة

ODASC
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تف7يت)حصص

ائتمانية)الج7هرة
ايرقم)163)زنقة)تامسنة)بل7ك)
جميلة)ايطابق)ايثاني)،)25000،)

خريبكة)اململكة)املغربية

ODASC)شركة)ذات)املسؤويية)
املحدودة

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)ايرقم)24 
حي)ايعي7ن)ايزنقة)3 - 25040)ابي)

الجعد)املغرب.
تف7يت)حصص

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)
.269

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
تمت) (2021 ماي) (10 في) املؤرخ)

املصادقة)على):
شهيد) سميرة) )ة() ايسيد) تف7يت)
200)حصة)اجتماعية)من)أصل)480 
حصة)يفائدة))ايسيد))ة()عثمان)لحل7))

بتاريخ)10)ماي)2021.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم) (
 15 بتاريخ) ( الجعد) بابي) االبتدائية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)29.
351I

FINANCIAL AND BUSINESS SOLUTIONS 

OLYMPE
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
حل)شركة

 FINANCIAL AND BUSINESS
SOLUTIONS

)25)شارع)محمد)الخامس)عمارة)بن)
حفصية)ايطالق)االول)رقم)ايشقة)1 

جليز،)40060،)مراكش)املغرب
OLYMPE)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)في)

ط7ر)ايتصفية(
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)839)شقة)

1)ايطابق)االول))املسار))-)40000 
مراكش))املغرب).

حل)شركة
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.64829
بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
حل) تقرر) (2020 ن7نبر) (16 في) املؤرخ)
ذات) محدودة) مسؤويية) ذات) شركة)
مبلغ) ( (OLYMPE اي7حيد) ايشريك)
وعن7ان) درهم) (10.000 رأسمايها)
مقرها)اإلجتماعي)839)شقة)1)ايطابق)
مراكش)) (40000 (- ( املسار) ( االول)

ايشريك) بارادة) (: ل) نتيجة) ( املغرب)

اي7حيد).

و)حدد)مقر)ايتصفية)ب)839)شقة)

 40000 (- ( املسار) ( االول) ايطابق) (1

مراكش)املغرب).)

و)عين:

   MICHAEL ايسيد)ة()

PISKORSKI))و)عن7انه)ا())25)شارع)

حفصية) بن) عمارة) الخامس) محمد)

جليزمراكش))) (1 رقم) االول) ايطابق)

40000)مراكش)املغرب))كمصفي))ة()

يلشركة.

الحدود) اإلقتضاء) وعند) (

املخ7ية) ايصالحيات) على) املفروضة)

تبليغ) محل) و) املخابرة) محل) يهم)

ايعق7د)و)اي7ثائق)املتعلقة)بايتصفية)

عمارة) الخامس) محمد) شارع) (25(  :

 1 رقم) االول) ايطابق) حفصية) بن)

جليزمراكش))

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

لنالر) (13 بتاريخ) ( بمراكش) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)119456.

352I

PROXY FINANCE

HOMINI VIBES
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

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

HOMINI VIBES)شركة)ذات)

املسؤويية)املحدودة

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)53)شارع)

م7الي)رشيد)ايشقة)ب)3)جليز))-)

40000)مراكش))املغرب

تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

116169
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بمقت�سى)عقد)عرفي)مؤرخ)في)11 
ل7ني7)2021)تم)إعداد)ايقان7ن)

األسا�سي)يشركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:

ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.

عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)

(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.HOMINI VIBES

غرض)ايشركة)بإلجاز):)-)تاجر.

-)خدمات)املعل7مات)ايتجارية.

-)االستشارات)اإلدارية.

عن7ان)املقر)االجتماعي):)53)شارع)

(- ( جليز) (3 ب) ايشقة) رشيد) م7الي)

40000)مراكش))املغرب.

أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).

 10.000 ( ايشركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)مقسم)كايتالي:

 50 ( (: ( بنشاوش) ابتسام) ايسيدة)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

جيسلين) بلي7ت) ايسيد)

 100 بقيمة) 50)حصة) ( (: كريسط7ف)

درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

بنشاوش)) ابتسام) ايسيدة)
عن7انه)ا()ت7ي7ز)فرنسا))31000)ت7ي7ز)

فرنسا.

جيسلين) بلي7ت) ايسيد)

فرنسا)) ب7ون) ( عن7انه)ا() كريسط7ف)

21200)ب7ون))فرنسا.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:

بنشاوش)) ابتسام) ايسيدة)

 31000 ( فرنسا) ت7ي7ز) ( عن7انه)ا()

ت7ي7ز)فرنسا

جيسلين) بلي7ت) ايسيد)

فرنسا)) ب7ون) ( عن7انه)ا() كريسط7ف)

21200)ب7ون))فرنسا

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

ل7ني7) (18 بتاريخ) ( بمراكش) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)125203.

353I

FERAGE

FERAGE
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

FERAGE
شقة)2)عمارة)أ)21)حي)املسيرة)

مكناس)،)50000،)مكناس)املغرب
FERAGE)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)شقة)2 
عمارة)أ)21))حي)املسيرة)مكناس)-)

50000)مكناس)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

52859
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 مارس) (05
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.FERAGE
مقاول) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)
و) استيراد) ( ايتجارة) ( متن7عة) أعمال)

تصدلر.
شقة) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
(- مكناس) املسيرة) حي) ( (21 أ) عمارة) (2

50000)مكناس)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
 1.000 ( (: ايرباج) محمد) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
عن7انه)ا() ايرباج) محمد) ايسيد)
شقة)2)عمارة)أ)21)حي)املسيرة)مكناس)

50000)مكناس)املغرب.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (
وم7اطن)مسيري)ايشركة:

عن7انه)ا() ايرباج) محمد) ايسيد)
شقة)2)عمارة)أ)21)حي)املسيرة)مكناس)

50000)مكناس)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
مارس) (30 بتاريخ) ( بمكناس) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)1660.

354I

FLASH ECONOMIE

CLINIQUE BOURNAZEL
شركة)ايت7صية)ايبسيطة
تح7يل)ايشكل)ايقان7ني)يلشركة

CLINIQUE BOURNAZEL
شركة)مدنية)مهنية

رأسمايها):1.000.000)درهم
RC N°506489

 ICE N°001846980000016 IF
 N°18(1899( TP N°3(9(0349

CNSS N°4441515
بمقت�سى)الجمع)ايعام)االستثنائي)

املؤرخ)بتاريخ)13)ابريل)2021)قرر:
يلشركة) ايقان7ني) ايشكل) تح7يل)
شركة) إلى) مهنية) مدنية) شركة) من)

ذات)مسؤويية)محدودة
اينظام) من) (1 ايفصل) تعدلل)

األسا�سي)يلشركة
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 11 بتاريخ) ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني20217)تحت)رقم)82233).

355I

FLASH ECONOMIE

DIGITAL JIN
إعالن)متعدد)ايقرارات

  DIGITAL  JIN(«دلجيطال))جين(»
شركة))ذات))مسؤويية))محدودة)
رأسمايها))800.000,00))درهم
مقرها)اإلجتماعي:))22)زنقة))بهاء)

ايسنجاري)ايطابق)ايثايث)ايشقة)8 
املعاريف)ايدار)ايبيضاء

-)تفــــ7يت)حصــــص)اجتماعية.
-)تغيـــــيرات)و)إعادة)مالئمة)ايقان7ن)

األسا�سي)يلشركة.

I-)بمقت�سى)عقد))عرفي)مؤرخ))بايدار)

ايبيضاء)بتاريخ)26))مال7))2021 

،)ف7ت)كل)من)ايسيدلن)املختار)

ايقادري))و)نبيل))بن)بركة)سبعة)

و)ست7ن)و)أربعمائة)و)أيف)حصة))

اجتماعية))())))146كل)حصة)ب)

100)درهم)و)ايتي)))لمتلكانها)في)شركة)))))

»)دلجيطال))جين)»)يصالح):)ايسيد)

حمزة)عايمي)طايبي.

و)قد))تم))ايتف7يـت))وفقا))ملا))للي):
.)من)طرف))ايسيد)املختار)ايقادري)

34))حصة.

.)من)طرف)))ايسيد)نبيل))بن)بركة))

33))حصة.

نفس)) ( في) ( ايشركاء) ( اجتمع) ( (- (II

ايي7م))و))قرروا))ما)للي)))):

الحصص) على) املصادقة) (-

ايسيدان) ف7تها) ايتي) االجتماعية)

بركة) بن) ( نبيل) و) ايقادري) املختار)

يصالح)ايسيد))حمزة)عايمي)طايبي.

ايفصلين) مقتضيات) تغيير) (-
ايقان7ن) من) ايسابع) و) ايسادس)
و) بايرأسمال) املتعلقين) األسا�سي)

الحصص).

املختار) ايسيد) استقاية) قب7ل) (-

وحيد) كمسير) وظيفته) من) ايقادري)

يلشركة

و)) بركة) بن) ( نبيل) ايسيد) عين) ( (-

عايمي)طايبي)كمسيرلن) ايسيد)حمزة)

معا)ملدة)غير)محدودة)مع)ايصالحيات)

املتصل)) ( ايت7قيع) مع) و) املطلقة)

ايفصل) مقتضيات) وتغيير) يلمسيرلن)

املتعلق) األسا�سي) ايقان7ن) من) (15

مالئمة) على) املصادقة) (- بايتسيير)

ايقان7ن)األسا�سي

بكتابة)) ايقان7ني) اإللداع) تم) (-III

ايتجارية)) املحكمة) يدى) ايضبط)

 06-  -  16 ( بتاريخ) ايبيضاء) بايدار)

2021))تحت)رقم))).)))8285)         

مقتطف)من)أجل)اإلشهار

املسيرلن

طايبي))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) عايمي) حمزة) (: ( ايسيد)

ايسيد)):)))نبيل))بن)بركة

356I
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FLASH ECONOMIE

PRO GKS
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

 PRO GKS
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
مقرها)اإلجتماعي:)61،)شارع)يال)
ايياق7ت،ايطابق)4)رقم)16)مركز)

رياض)-)ايدار)ايبيضاء
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 مارس) (23

األسا�سي)يشركة)
ذات) محدودة) مسؤويية) :ذات)

ايشريك)اي7حيد)باملميزات)ايتايية
PRO GKS:تسمية)ايشركة

غرض)ايشركة)بإلجاز
معدات) جميع) وبيع) شراء)

ومنتجات)ايكمبي7تر)؛-
اآللي) الحاسب) خدمات) جميع)

واإليكتروني.)؛-
أجهزة) جميع) وتصدلر) استيراد)

ايكمبي7تر)واملعدات)املكتبية)؛-
عن7ان)املقر)االجتماعي):)61،)شارع)
16)مركز) 4)رقم) يال)ايياق7ت،ايطابق)

رياض)-)ايدار)ايبيضاء
 100.000 ايشركة:) رأسمال)

درهم،)مقسم)كايتالي
ايسيد)ج7اد)عبد)ايصمد):)1.000 

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة
لنالر) (1 من) :تبتدئ) املايية) ايسنة)

إلى)31)دجنبر)من)كل)سنة))
وايعائلية) ايشخصية) األسماء)

وم7اطن)مسيري)ايشركة
عبد) ج7اد) ايسيد) ( (BE609401
ايصمد)مغربي)مزداد)بتاريخ)01)لنالر)
2)19)حامل)يلبطاقة)اي7طنية)رقم

باملركز) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ايبيضاء) بايدار) يالستثمار) الجه7ي)
رقم) تحت) (2021 أبريل) (29 بتاريخ)

501001

35(I

FLASH ECONOMIE

ECRIN DE BEAUTE
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

شركة)ايتحاييل)واإلستشارات

ايضحى

إستشارة)و)تسيير)املحاسبة

شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة)ـ)
رأسمايها)100.000،00)درهم

مقرها)ايرئي�سي):)بسمة)1)عمارة)

18)ايطابق)األول)عين)ايسبع)ايدار)

ايبيضاء

ايتعريف)ايضريبي)1680388 

ايضريبة)ايتجارية)30390042 

ص.و.ض.ج)9)990)6

ايسجل)ايتجاري)133109

ECRIN DE BEAUTE

شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة)ـ)
رأسمايها)100.000،00)درهم

مقرها)ايرئي�سي))تجزئة)ايبركة)ج)ه)9 

ا)9)م)15)املحل)رقم)101)دار)ب7عزة))

ايدار)ايبيضاء

تأسيس

بتاريخ) عرفي) عقد) بم7جب)
ايقان7ن) تحرير) تم) (15/04/2021

املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

امل7اصفات) تحمل) ايتي) و) ( املحدودة)

ايتايية

ايتسمية)ايتجارية)=))إكران)))ب7تى

ايعنالة) (= االجتماعي) امل7ض7ع)

-)بيع)و)شراء)– ( بايبشرة)و)ايتجميل)

استيراد)و)تصدلر)املنتجات)في)نطاق)

واسع)

ايبركة) )تجزئة) ( (= املقر)االجتماعي)

ج)ه)9)ا)9)م)15)املحل)رقم)101)دار)

ب7عزة))ايدار)ايبيضاء))

املدة)ايقان7نية)=)99)سنة
درهم) (100.000،00 رأسمايها) (

مقسمة)كايتالي

ايسيد)محمد)عزيز)ايتكم7تي)500  

سهم

ايسيدة)غزالن)درار))500)سهم

بقيمة)) ( سهم) (1000 مجم7عه) ما)

100)درهم)يكل)سهم)

من) ستسير) ايشركة) (= ايتسيير)

عزيز) محمد) ايسيد) ( من) كل) طرف)

ايتكم7تي))وايسيدة)غزالن)درار))))مع)

اي7ثائق) جميع) في) املشترك) اإلمضاء)

ملدة)غير)محدودة

 31 في) :)تبتدئ) ايسنة)االجتماعية)

31)دجنبر)من)نفس) لنالر)و)تنتهي)في)

ايسنة))))

في)))) ايقان7ني) اي7ضع) تم)

ايتجارية) باملحكمة) ( (1(/06/2021

   (83092 رقم) تحت) ايبيضاء) بايدار)

رقم)))ايسجل)ايتجاري)241)50 .

358I

fam consulting

E.R CONCEPT
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

fam consulting

 res koutoubia center 2 avenue

 hassan II gueliz 2 eme etage n°9

،(40000،(marrakech(maroc

E.R CONCEPT))شركة)ذات)

املسؤويية)املحدودة

 AHOUAZ(وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي

 LOT 4 RDC 496 SIDI GHANEM

MARRAKECH  - 40000)مراكش))

املغرب

تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

116163

في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (18

املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:

ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.

عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)

 E.R (: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

. CONCEPT

 OBJETS (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

. D ’ART OU DE CURIOSITE

(: االجتماعي) املقر) عن7ان)
 AHOUAZ LOT 4 RDC 496 SIDI
 GHANEM MARRAKECH  -

40000)مراكش))املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
 ST GEORGE ESTHI ايسيدة)
 AHOUAZ عن7انه)ا() ( (SARAH
 LOT 4 RDC 496 SIDI GHANEM
مراكش)) (MARRAKECH  40000

املغرب.
 SGOBBA RENAUD ايسيدة)
 AHOUAZ عن7انه)ا() ( (DIDIER
 LOT 4 RDC 496 SIDI GHANEM
مراكش)) (MARRAKECH  40000

املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
 ST GEORGE ESTHI ايسيدة)
 AHOUAZ عن7انه)ا() ( (SARAH
 LOT 4 RDC 496 SIDI GHANEM
مراكش)) (MARRAKECH  40000

املغرب
 SGOBBA RENAUD ايسيدة)
 AHOUAZ عن7انه)ا() ( (DIDIER
 LOT 4 RDC 496 SIDI GHANEM
مراكش)) (MARRAKECH  40000

املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (18 بتاريخ) ( بمراكش) ايتجارية)

2021)تحت)رقم))12519.

359I

ائتمانية)الج7هرة

ODASC
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة
مالءمة)اينظام)األسا�سي)يلشركة

ائتمانية)الج7هرة
ايرقم)163)زنقة)تامسنة)بل7ك)
جميلة)ايطابق)ايثاني)،)25000،)

خريبكة)اململكة)املغربية
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ODASC)»شركة)ذات)املسؤويية)
املحدودة«

وعن7ان)مقرها)االجتماعي:)24)حي)
ايعي7ن)ايزنقة)3 - 25040)ابي)

الجعد)املغرب.
»مالءمة)اينظام)األسا�سي)يلشركة«
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري:)

.269
بمقت�سى)الجمع)ايعام)االستثنائي)

املؤرخ)في)10)ماي)2021
األسا�سي) اينظام) مالءمة) تقرر)
ايقان7ن:) مقتضيات) مع) يلشركة)

تحيين)اينظام)االسا�سي
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم) (
 15 بتاريخ) ( الجعد) بابي) االبتدائية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)29.

360I

FUDICAIRE ISMAILI

STE RUDAWI SARL AU
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

FUDICAIRE ISMAILI
حي)ايتقدم)بل7ك)2)رقم))0)ايسمارة)

ES-SMARA MAROC(،(2000(،
STE RUDAWI SARL AU)شركة)
ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
 HAY(وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي

 HASSANI RUE EL YOUSSEUFIA
 N° 12 ES SEMARA - (2000

ايسمارة)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

2339
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (14
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.

عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)

 STE (: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.RUDAWI SARL AU

بيع) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

االسماك.

 HAY (: االجتماعي) املقر) عن7ان)

 HASSANI RUE EL YOUSSEUFIA

 N° 12 ES SEMARA - (2000

ايسمارة)املغرب.

أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:

 1.000 ( (: ( عاريف) ابراهيم) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

ايسيد)ابراهيم)عاريف))عن7انه)ا()
ايقدس) تجزئة) (1(9 زنقة) (19 رقم)

اسفي)2000))ايسمارة)املغرب.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:

ايسيد)ابراهيم)عاريف))عن7انه)ا()
ايقدس) تجزئة) (1(9 زنقة) (19 رقم)

اسفي)2000))ايسمارة)املغرب

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

االبتدائية)بايسمارة))بتاريخ)21)ل7ني7)

2021)تحت)رقم)136/2021.

361I

FUDICAIRE ISMAILI

 STE DGH AL YOU TRANS
SARL

شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تعيين)مسير)جدلد)يلشركة

FUDICAIRE ISMAILI

حي)ايتقدم)بل7ك)2)رقم))0)ايسمارة)

ES-SMARA MAROC(،(2000(،

  STE DGH AL YOU TRANS SARL

شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

 LOT(وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي

 MASSIRA ELKHADRA V N° 41

BIS ES SMARA - (2000)ايسمارة)

املغرب.

تعيين)مسير)جدلد)يلشركة
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.192(
بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
تعيين) تم) (2021 ل7ني7) (18 في) املؤرخ)
مسير)جدلد)يلشركة)ايسيد)ة()فتحي)

رشيدة))كمسير)وحيد
تبعا)يقب7ل)استقاية)املسير.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
االبتدائية)بايسمارة))بتاريخ)21)ل7ني7)

2021)تحت)رقم)2021/)13.
362I

CLINIQUE DU CHELLAH

NOUNOU OPTIC
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

NOUNOU OPTIC
 SECTEUR B OUEST N°5 BIS,

 RUE(AL(MAJD(RABAT(RABAT،
10120،(RABAT(MAROC

NOUNOU OPTIC)شركة)ذات)
مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)قطاع)باء)
ايغربية)سكت7رB.O()()ايرقم)5)مكرر)
ح)ي)م)ايرباط)-)10120)ايرباط)

املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

152895
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 أبريل) (12
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.NOUNOU OPTIC
غرض)ايشركة)بإلجاز):)•)

اخصائي)نظارات

مستلزمات) وشراء) بيع) (•
ايبصريات

تجارة. (•
قطاع) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
 5 ايرقم) () ()B.Oسكت7ر ايغربية) باء)
مكرر)ح)ي)م)ايرباط)-)10120)ايرباط)

املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
ايسيدة)ن7ن7)منية)):))1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
عن7انه)ا() ( منية) ن7ن7) ايسيدة)
عمارة)46)شقة)9)سكن)ايبستان)حي)
ايفتح)ايرباط)10120)ايرباط)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عن7انه)ا() ( منية) ن7ن7) ايسيدة)
عمارة)46)شقة)9)سكن)ايبستان)حي)
ايفتح)ايرباط)10120)ايرباط)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (1( بتاريخ) ( بايرباط) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)6)1155.
363I

zagora consulting sarl

LOCATAIRE-GERANT
عقد)تسيير)حر)ألصل)تجاري))األشخاص)

املعن7ي7ن(
عقد)تسيير)حر)ألصل)تجاري

LOCATAIRE-GERANT
 18 قي) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
 MR HICHAM أعطى) (2021 ماي)
بايسجل) املسجل) (KHARDALI
االبتدائية) باملحكمة) (4698 ايتجاري)
يألصل) الحر) ايتسيير) حق) بزاك7رة)
محمد) شارع) ب) ايكائن) ايتجاري)
املغرب) زاك7رة) (4(900 (- ( الخامس)
 ZAGORA SERVICES PLUS يفائدة)
ملدة)5)سنة)تبتدئ)من)19)ماي)2021 
و)تنتهي)في)19)ماي)2026)مقابل)مبلغ)

شهري)قيمته)2.000)درهم.
364I
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ائتمانية)ايفضيلة

CAB TRAVEL
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

ايفضيلة
رقم)529)شقة)رقم)4)اي7حدة)
5)شارع)عالل)ايفا�سي))مراكش)،)

0)400،)مراكش)املغرب
CAB TRAVEL)شركة)ذات)مسؤويية)

محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)محل)

بايطابق)األر�سي)املسيرة)1))س)رقم)
82  - 46000)مراكش)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

9(891
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2019 ل7يي7ز) (10
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
 CAB (: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.TRAVEL
اينقل) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

ايسياحي.
محل) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
رقم) س) ( (1 املسيرة) األر�سي) بايطابق)

82  - 46000)مراكش)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
ايكريم) عبد) كحاف) ايسيد)
درهم) (100 بقيمة) حصة) (1.000   :

يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
عبدايكريم) كحاف) ايسيد)
سعادة) (242 رقم) (2 أفاق) عن7انه)ا()

40000)مراكش)املغرب.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:

ايكريم) عبد) كحاف) ايسيد)

سعادة)) (242 رقم) (2 أفاق) عن7انه)ا()

40000)مراكش)املغرب

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

ل7يي7ز) (16 بتاريخ) ( بمراكش) ايتجارية)

2019)تحت)رقم)106609.

365I

FCGI

PRO-RES

شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تف7يت)حصص

FCGI

 AVENUE MOHAMED V N°

 159(،(14200،(SIDI(SLIMANE

MAROC

PRO-RES)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)اقامة)وداد)

جهان)زاوية)شارع)بير)انزران)وشارع)

املغرب)ايعربي)شقة)رقم):2))سيدي)

سليمان)14200)سيدي)سلبمان)

املغرب).

تف7يت)حصص

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.306(

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)

تمت) (2021 ل7ني7) (03 في) املؤرخ)

املصادقة)على):

تف7يت)ايسيد))ة()املصطفى)كمال)

من) اجتماعية) حصة) (600 زواوي)

ايسيد) ( يفائدة) حصة) (1.000 أصل)

 03 بتاريخ) امراني) سعيد) محمد) )ة()

ل7ني7)2021.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم) (

بتاريخ) ( سليمان) بسيدي) االبتدائية)

22)ل7ني7)2021)تحت)رقم)162.

366I

مكتب)معيشة)يلحسابات)و)األستشارات)الجبائية

STE IHSSAN MEDIA
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تح7يل)املقر)االجتماعي)يلشركة

مكتب)معيشة)يلحسابات)و)
األستشارات)الجبائية

حي)ايسالم)بل7ك)E))رقم)22)--)سيدي)
سليمان)،)14200،)سيدي)سليمان)

املغرب
STE IHSSAN MEDIA))شركة)ذات)
مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)21)بل7ك)
)1)حي)ايسالم))-)14200)سيدي)

سليمان)املغرب.
تح7يل))املقر)االجتماعي)يلشركة
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.2123
بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
2021)تم))تح7يل)) املؤرخ)في)10)ل7ني7)
من) يلشركة) الحالي) االجتماعي) املقر)
 14200 (- ( ايسالم) )1)حي) بل7ك) (21«
 54« إلى) املغرب«) سليمان) سيدي)
اقامة) تاشفين) ابن) ل7سف) شارع)
 14000  -  01 رقم) مكتب) لاسمين)

ايقنيطرة)))املغرب«.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
االبتدائية)بسيدي)سليمان))بتاريخ)16 

ل7ني7)2021)تحت)رقم)153/2021.
36(I

MACOSIS CONSULTING

PEPETERIE EL MOSALA
شركة)املساهمة
قفل)ايتصفية

MACOSIS CONSULTING
 RCE ZINEB 2, APPT 11, RUE

 LAKHDER GHILANE BD
 CHEFCHAOOUNI(،(30000،(FES

MAROC
PEPETERIE EL MOSALA)شركة)

املساهمة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي):)تجزئة)
ايتضامن))24)ايتضامن)02)حي)

املصلى)متجر)رقم)3  - 30000)فاس)
املغرب.

قفل)ايتصفية
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

.48183

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)

حل) تقرر) (2021 مارس) (09 في) املؤرخ)

شركة) (PEPETERIE EL MOSALA

 100.000 رأسمايها) مبلغ) املساهمة)

اإلجتماعي) مقرها) وعن7ان) درهم)

 02 ايتضامن) (24( ايتضامن) تجزئة)

 30000  -   3 رقم) متجر) املصلى) حي)

فاس)املغرب)نتيجة)يصع7بات)مايية).

و)عين:

و) مستعد) ( حسن) ايسيد)ة()

2)صهريج) 69)تجزئة)االمل) عن7انه)ا()

كناوة))30000)فاس)املغرب)كمصفي)

)ة()يلشركة.

و)قد)تم)انعقاد)الجمعية)الختامية)

تجزئة) وفي) (2021 مارس) (09 بتاريخ)

حي) (02 ايتضامن) (24( ايتضامن)

3  - 30000)فاس) املصلى)متجر)رقم)

املغرب.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

ل7ني7) (1( بتاريخ) ( بفاس) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)021/)294.

368I

FIDUCIAIRE  GESTION ZIADI

 BY MOUNA SAAD
COSMETICS

شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

FIDUCIAIRE  GESTION ZIADI

 LOT LAAYOUNE 84

 2BOULEVARD RAYAUME

 D›ARABIE SAOUADITE 1ER

 ETG N°12 84 LOT LAAYOUNE

 2BOULEVARD RAYAUME

 D›ARABIE SAOUADITE 1ER

 ETG(N°12،(90000،(TANGER

MAROC

 BY MOUNA SAAD COSMETICS

شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
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وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)26)ب)
مجمع)مسنانة)،)ايطابق)الخامس)
رقم)22 26)ب)مجمع)مسنانة)،)

ايطابق)الخامس)رقم)22 90000 
طنجة))املغرب)

تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

1100(3
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2020 أكت7بر) (20
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
 BY (: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.MOUNA SAAD COSMETICS
شراء) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)
مستحضرات) وتس7يق) وتصنيع) وبيع)

ايتجميل.
ب) (26 (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
مجمع)مسنانة)،)ايطابق)الخامس)رقم)
ايطابق) (، مسنانة) مجمع) ب) (26  22
طنجة)) (90000  22 رقم) الخامس)

املغرب).
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 10.000 ( ايشركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)مقسم)كايتالي:
ايسيدة)منى)ساعد)):))100)حصة)

بقيمة)100)درهم)يلحصة).
بقيمة) (100 (: ( ايسيدة)منى)ساعد)

100)درهم.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
ايسيدة)منى)ساعد))عن7انه)ا()حي)
 90000  22 ييلى)رقم) اقامة) مسنانة)

طنجة))املغرب).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
ايسيدة)منى)ساعد))عن7انه)ا()حي)
 90000  22 رقم) ييلى) اقامة) مسنانة)

طنجة))املغرب)

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ن7نبر) (26 بتاريخ) ( بطنجة) ايتجارية)
.M11202192840(2020)تحت)رقم
369I

S2TV

S2TV
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

S2TV
 Rue Abdellah el Mediouni 64

 1ère Etage Appartement 2, Derb
 Omar-Casablanca(،(20000،

CASABLANCA MAROC
S2TV)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)64)شارع)
عبد)هللا)املدل7ني)ايطابق)األول)شقة)
2)،)درب)عمر،))ايدار)ايبيضاء)-)
20000)ايدار)ايبيضاء)املغرب)
تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

505939
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (01
املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
.S2TV(:(اإلقتضاء)بمختصر)تسميتها
نقل) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

ايبضائع.
عن7ان)املقر)االجتماعي):)64)شارع)
عبد)هللا)املدل7ني)ايطابق)األول)شقة)
(- ايبيضاء) ايدار) ( عمر،) درب) (، (2

20000)ايدار)ايبيضاء)املغرب).
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
ايسيد)سالوي)ابراهيم):))1)حصة)

بقيمة)100)درهم)يلحصة).
 1 ( (: حبيبة) جل7ن) بن) ايسيدة)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

 398 ( (: ايسيد)سالوي)محمد)علي)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

 200 ( (: سالوي) أمينة) ايسيدة)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

ايسيدة)سالوي)غيتة):))200)حصة)

بقيمة)100)درهم)يلحصة).

ايسيدة)سالوي)رانيا):))200)حصة)

بقيمة)100)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

ايسيدة)سالوي)ابراهيم)عن7انه)ا())

املدلنة) (11 فيال) ( سيتي) ك7يف)

 20450 اين7اصر) الخضراء)ب7سك7رة)

اين7اصر)املغرب).

حبيبة) جل7ن) بن) ايسيدة)

 11 فيال) ( سيتي) ك7يف) ( عن7انه)ا()

اين7اصر) ب7سك7رة) الخضراء) املدلنة)

20450)اين7اصر)املغرب.

علي) محمد) سالوي) ايسيد)

 11 فيال) ( سيتي) ك7يف) ( عن7انه)ا()

اين7اصر) ب7سك7رة) الخضراء) املدلنة)

20450)اين7اصر)املغرب.

عن7انه)ا()) سالوي) أمينة) ايسيدة)

املدلنة) (11 فيال) ( سيتي) ك7يف)

 20450 اين7اصر) الخضراء)ب7سك7رة)

اين7اصر)املغرب.

عن7انه)ا()) غيتة) سالوي) ايسيدة)

املدلنة) (11 فيال) ( سيتي) ك7يف)

 20450 اين7اصر) الخضراء)ب7سك7رة)

اين7اصر)املغرب.

عن7انه)ا()) رانيا) سالوي) ايسيدة)

املدلنة) (11 فيال) ( سيتي) ك7يف)

 20450 اين7اصر) الخضراء)ب7سك7رة)

اين7اصر)املغرب.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:

عن7انه)ا()) ابراهيم) سالوي) ايسيد)

املدلنة) (11 فيال) ( سيتي) ك7يف)

 20450 اين7اصر) الخضراء)ب7سك7رة)

اين7اصر)املغرب

حبيبة) جل7ن) بن) ايسيدة)

 11 فيال) ( سيتي) ك7يف) ( عن7انه)ا()

اين7اصر) ب7سك7رة) الخضراء) املدلنة)

20450)اين7اصر)املغرب

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 09 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)81913).
3(0I

مكتب)معيشة)يلحسابات)و)األستشارات)الجبائية

 STE GROUPE HADAF
EDUCATIF

شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة
حل)شركة

مكتب)معيشة)يلحسابات)و)
األستشارات)الجبائية

حي)ايسالم)بل7ك)E))رقم)22)--)سيدي)
سليمان)،)14200،)سيدي)سليمان)

املغرب
 STE GROUPE HADAF

EDUCATIF)شركة)ذات)املسؤويية)
املحدودة)في)ط7ر)ايتصفية(

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)شارع)
حسان)ايتاني)حي)اوالد)يغازي)رقم)09 
- 14200)سيدي)سليمان)املغرب.

حل)شركة
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.2843
بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
حل) تقرر) (2021 ل7ني7) (09 في) املؤرخ)
 STE شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة)
  GROUPE HADAF EDUCATIF
درهم) (100.000 رأسمايها) مبلغ)
شارع) اإلجتماعي) مقرها) وعن7ان)
رقم) يغازي) اوالد) حي) ايتاني) حسان)
09 - 14200)سيدي)سليمان)املغرب)

نتيجة)ل):)ازمة)اقتصادلة.
شارع) ب) ايتصفية) مقر) حدد) و)
حسان)ايتاني)حي)اوالد)يغازي)رقم)09 

- 14200)سيدي)سليمان)املغرب.)
و)عين:

و) ( ايفتيحي) ( مروان) ايسيد)ة()
شارع) ايعباسية) تجزئة) عن7انه)ا()
سيدي) (14200  32 رقم) املقاومة)
سليمان)املغرب)كمصفي))ة()يلشركة.
وعند)اإلقتضاء)الحدود)املفروضة)
محل) يهم) املخ7ية) ايصالحيات) على)
و) ايعق7د) تبليغ) محل) و) املخابرة)
شارع) (: بايتصفية) املتعلقة) اي7ثائق)
رقم) يغازي) اوالد) حي) ايتاني) حسان)

-09سيدي)سليمان
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باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
االبتدائية)بسيدي)سليمان))بتاريخ)16 

ل7ني7)2021)تحت)رقم)154/2021.
3(1I

FIDUCIAIRE  GESTION ZIADI

BAJIM PLUS TRANS
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تف7يت)حصص

FIDUCIAIRE  GESTION ZIADI
 LOT LAAYOUNE 84

 2BOULEVARD RAYAUME
 D›ARABIE SAOUADITE 1ER

 ETG N°12 84 LOT LAAYOUNE
 2BOULEVARD RAYAUME

 D›ARABIE SAOUADITE 1ER
 ETG(N°12،(90000،(TANGER

MAROC
BAJIM PLUS TRANS)شركة)ذات)

املسؤويية)املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)برانص)2 
نرجس)ايعرعار)رقم)60)سدة))طنجة))

90000)طنجة)املغرب.
تف7يت)حصص

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)
.116145

اي7حيد) ايشريك) قرار) بمقت�سى)
تمت) (2021 ل7ني7) (14 في) املؤرخ)

املصادقة)على):
اسماعيل)) )ة() ايسيد) تف7يت)
500)حصة)اجتماعية)من) ايب7بكري))
أصل)1.000)حصة)يفائدة))ايسيد))ة()
14)ل7ني7) )بتاريخ) )ايب7بكري) عبد)هللا)

.2021
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم) (
ل7ني7) (1( بتاريخ) ( بطنجة) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)5)56.
3(2I

FLASH ECONOMIE

OMAHA CONCEPT
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

رفع)رأسمال)ايشركة

OMAHA CONCEPT
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)

رفع)رأسمال)ايشركة

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)
ايتجاري:190849

بتاريخ) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
قرر) ايبيضاء،) بايدار) (2021 ماي) (12

شركاء)ايشركة)ما)للي):
 50.000 رفع)رأسمال)ايشركة)من)
درهم)إلى)800.000)درهم)و)ذيك)عن)
500))حصة)اجتماعية) طريق)إنشاء)
مدف7عة) درهم،) (100 بقيمة) جدلدة)
بعض) مقاصة) طريق) عن) بايكامل)
ايدفع) املستحقة) و) ايسائلة) ايدل7ن)

على)ايشركة.
رأسمال) لبلغ) ايزيادة) هذه) بعد)
إلى) مقسم) درهم) (800.000 ايشركة)
يكل) درهم) (100 بقيمة) حصة) (8000
منها)و)مخصصة)يلشركاء)بما)لتناسب)

مع)مساهماتهم:
-ايسيد)بركاش)عمر)900))حصة
-ايسيدة)بركاش)هند)100)حصة

بمجم7ع)8000)حصة
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 11 بتاريخ) ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)82322)
3(3I

FIDUCIAIRE KHADAMAT

PINI MOROCCO TRAVEL
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

FIDUCIAIRE KHADAMAT
 5RUE OUED TENSIFT

 CASABLANCA(،(20000،
CASABLANCA maroc

PINI MOROCCO TRAVEL)شركة)
ذات)املسؤويية)املحدودة

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)10)زنقة)
الحرية)ايطابق)3)ايشقة)5)ايدار)
ايبيضاء)-)20000)ايدار)ايبيضاء)

املغرب
تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

50(69(
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (08
املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:

ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.

عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)

 PINI (: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.MOROCCO TRAVEL

-إنشاء) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

ومكتب) سفر) وكاية) وإدارة) وتشغيل)

استعالمات)سياحية

في) ايسياحية) ايرحالت) -تنظيم) (

املغرب)أو)في)الخارج)في)مجم7عات)أو)

أفراد

-)اينقل)ايسياحي)بكافة)أشكايه.

املعامالت) جميع) عامة) -وبصفة)

ايتجارية)واملايية)واملنق7ية)وايعقارية

ترتبط)بشكل)مباشر)أو)غير)مباشر)

أن) لمكن) وايتي) ايشركة) بأهداف)

تساهم)في)ت7سع)ايشركة.

10)زنقة) (: عن7ان)املقر)االجتماعي)

ايدار) (5 ايشقة) (3 ايطابق) الحرية)

ايبيضاء) ايدار) (20000 (- ايبيضاء)

املغرب.

أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

عن7انه)ا()) ايعفاوي) امال) ايسيدة)
13)األيفة)) 105)رقم) 04)زنقة) اي7فاق)

2000)ايدار)ايبيضاء)املغرب.

عن7انه)ا() ( م7يال) بيناس) ايسيد)

ايبيضاء) ايدار) (2000 ت7نس) زنقة) (9

املغرب.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:

عن7انه)ا() ( م7يال) بيناس) ايسيد)

9)زنقة)ت7نس)20000))ايدار)ايبيضاء)

املغرب

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

 21 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)83451).

3(4I

N2M CONSEIL-SARL

 YAMED FOOD

DISTRIBUTION
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد

قفل)ايتصفية

N2M CONSEIL-SARL

 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2

 ETAGE(N(4(،(62000،(NADOR

MAROC

 YAMED FOOD DISTRIBUTION

شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي):)شارع)

الحرية)ايعروي)-)62000)ايناظ7ر)

املغرب.

قفل)ايتصفية

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

.15143

اي7حيد) ايشريك) قرار) بمقت�سى)

حل) تقرر) (2021 ماي) (21 في) املؤرخ)

 YAMED FOOD DISTRIBUTION

ذات) محدودة) مسؤويية) ذات) شركة)

رأسمايها) مبلغ) اي7حيد) ايشريك)

مقرها) وعن7ان) درهم) (100.000

ايعروي) الحرية) شارع) اإلجتماعي)

نتيجة) املغرب) ايناظ7ر) (62000  -

ل-انتهاء)ايغرض)من)ايشركة.

و)عين:

و) لحياوي) ( ( مصطفى) ايسيد)ة()

 415 ايثاني) الحسن) شارع) عن7انه)ا()

املغرب) ايناظ7ر) (62000 ايعروي)

كمصفي))ة()يلشركة.

و)قد)تم)انعقاد)الجمعية)الختامية)

شارع) وفي) (2021 ماي) (21 بتاريخ)

ايناظ7ر) (62000 (- ايعروي) الحرية)

املغرب.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

االبتدائية)بايناض7ر))بتاريخ))1)ل7ني7)

2021)تحت)رقم)1360.

3(5I
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»IMMOBILIERE LARABISK«

»IMMOBILIERE LARABISK«
إعالن)متعدد)ايقرارات

»IMMOBILIERE LARABISK«
 Boulevard Jabrane Khalil

 Jabrane, avenue K et avenue
 n°40,(appt.(22(،(24000،(El

Jadida MAROC
 »IMMOBILIERE LARABISK«
»شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة)

ذات)ايشريك)اي7حيد«
وعن7ان)مقرها)االجتماعي:)شارع)

جبران)خليل)جبران،)شارع)K)وشارع)
رقم)40،)ايشقة)22،)الجدلدة)-)

24000)الجدلدة)املغرب.
»إعالن)متعدد)ايقرارات«

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري:)
.8412

بمقت�سى)الجمع)ايعام)االستثنائي)
املؤرخ)في)02)فبرالر)2021

تم)اتخاذ)ايقرارات)ايتايية:)
قرار)رقم)1:)ايذي)لنص)على)ماللي:)
جميع) رشيد) زهيد) ايسيد) تف7يت) (1-
حصة) (150( ايشركة) في) حصصه)
يفائد) يلحصة() درهم) (100 بقيمة)
وتف7يت) ايكبير) عبد) زهيد) ايسيد)
جميع) ايزهراء) فاطمة) زهيد) ايسيدة)
حصة) (60( ايشركة) في) حصصها)
يفائدة) يلحصة() درهم) (100 بقيمة)
تغيير) (2- ايكبير.) عيد) زهيد) ايسيد)
محدودة) شركة) من) ايشركة) شكل)
محدودة) شركة) إلى:) املسؤويية)

املسؤويية)ذات)شريك)وحيد.
وتبعا)يذيك)تم)تعدلل)مقتضيات)

اينظام)األسا�سي)ايتايية:)
على) لنص) ايذي) (:1-6-( رقم) بند)
من) ايشركة) شكل) تعدلل) (1- ماللي:)
إلى:)شركة) شركة)محدودة)املسؤويية)
شريك) ذات) املسؤويية) محدودة)
 60.000 ايشركة) رأسمال) وحيد.-6)
درهم)في)اسم)ايشريك)اي7حيد)ايسيد)
زهيد)عبد)ايكبير).)-))رأسمال)ايشركة)
حصة) (600 مقسم) درهم) (60.000
100)درهم)يلحصة) اجتماعية)بقيمة)
في)اسم)ايشريك)اي7حيد)ايسيد)زهيد)

عبد)ايكبير).

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
االبتدائية)بالجدلدة))بتاريخ)02)مارس)

2021)تحت)رقم)26102.
3(6I

الجعفري)لاسين

 D3 TECHNOLOGY
SOLUTIONS SARL

شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة
تأسيس)شركة

الجعفري)لاسين
قطاع)5،)إقامة)ايعدل،)شقة)4،)حي)
ايرياض)،)90000،)ايرباط)املغرب

 D3 TECHNOLOGY SOLUTIONS
SARL)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)183،)

شارع)ولي)ايعهد،)مركز)انريا،)ايطابق)
ايسفلي،)مكتب)13 - 90020))طنجة)

املغرب
تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

11(365
 04 في) مؤرخ) حر) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7)
املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
 D3 (: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)
 TECHNOLOGY SOLUTIONS

.SARL
إعادة) (- (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

بيع)املستلزمات)ايصناعية
-)أعمال)صيانة)وتركيبات)صناعية)

متن7عة.
(،183 (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
شارع)ولي)ايعهد،)مركز)انريا،)ايطابق)
ايسفلي،)مكتب)13 - 90020))طنجة)

املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 50.000 ( ايشركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)مقسم)كايتالي:

ايسيد)نبيل)ب7شرك):))250)حصة)
بقيمة)100)درهم)يلحصة).

 250 ( (: خشيش) محمد) ايسيد)
حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-
وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

عن7انه)ا() ب7شرك) نبيل) ايسيد)
رقم) (5 طابق) (5 افريقيا) باب) اقامة)

109 90090))طنجة)املغرب.
عن7انه)ا() خشيش) محمد) ايسيد)
مجمع)فضل)هللا)عمارة)))طابق)3)رقم)

36 90090))طنجة)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عن7انه)ا() ب7شرك) نبيل) ايسيد)
رقم) (5 طابق) (5 افريقيا) باب) اقامة)

109 90090))طنجة)املغرب
عن7انه)ا() خشيش) محمد) ايسيد)
مجمع)فضل)هللا)عمارة)))طابق)3)رقم)

36 90090)طنجة)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (11 بتاريخ) ( بطنجة) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)243430.
3((I

Société WAMSA

NOUR-MALAK TRANS
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

Société WAMSA
 BP(7345(AL(FIDIA،(80060،

Agadir MAROC
NOUR-MALAK TRANS)شركة)

ذات)املسؤويية)املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)144)بل7ك)
)))بتسركاو)80100)أكادلر)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

4(933
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (03
املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.

عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)

(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.NOUR-MALAK TRANS

نقل) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

إرساييات،) ايبضائع،) و) األمتعة)

شراء) و) بيع) و) كراء) ايل7جيستيك،)

ايعم7ية) و) اي7ساطة) اينقل،) وسائط)

كراء،) أو) بيع) أو) شراء) عملية) أي) في)

اي7ساطة)بين)املستعملين)و)ايزبناء)و)

املهنيين)و)املناويين)و)وكاالت)اينقل)و)

ايسفر،)اإلرشاد)و)ايعم7ية)في)ميدان)

ايكتابة) (، ايل7جيستسك) و) اينقل)

ايعم7مية..

عن7ان)املقر)االجتماعي):)144)بل7ك)

)))بتسركاو)80100)أكادلر)املغرب.

أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:

 250 ( (: ضميري) فاظنة) ايسيدة)

حصة)بقيمة)200)درهم)يلحصة).

ايسيد)محمد)أهزام):))250)حصة)

بقيمة)200)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

ايسيدة)فاظنة)ضميري)عن7انه)ا()

169)بل7ك)))بنسركاو))80100)أكادلر)

املغرب.

عن7انه)ا() أهزام) محمد) ايسيد)

4)1)بل7ك)3)اي7فاق)بنسركاو))80100 

أكادلر)املغرب.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:

عن7انه)ا() أهزام) لاسين) ايسيد)

144)بل7ك)))بنسركاو))80100)أكادلر)

املغرب

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

ل7ني7) (21 بتاريخ) ( باكادلر) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)100259.

3(8I
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ييدر)ن7بل

عي�سى بياس ديطا�سي
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

ييدر)ن7بل
شقة)5)زنقة)نسيم)46)شارع)املصلى)

ازم7ر)،)24000،)ازم7ر)املغرب
عي�سى)بياس)دلطا�سي))شركة)ذات)
مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي))تجزئة)
ايبركة))ى)S5-)1)سيدي)علي)بن)
حمدوش)أزم7ر))-)24000)أزم7ر))

املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

18289
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (04
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
:)عي�سى) اإلقتضاء)بمختصر)تسميتها)

بياس)دلطا�سي).
غرض)ايشركة)بإلجاز):)بيع)أجزاء)

ايسيارات).
تجزئة) ( (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
بن) علي) سيدي) (S5-1( ى) ( ايبركة)
أزم7ر)) (24000 (- ( أزم7ر) حمدوش)

املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
ايسيد)رياض)نبيل)):))1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم)يلحصة).
(: ( نبيل) رياض) ايسيد)
بقيمة) (100.000,00=100*1000

100)درهم.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء)

وصفات)وم7اطن)ايشركاء :

ايسيد)رياض)نبيل)عن7انه)ا()232 
أزم7ر)) (24000 أزم7ر) ايدائرة) درب)

املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء)

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
ايسيد)رياض)نبيل)عن7انه)ا()232 
أزم7ر)) (24000 ( أزم7ر) ايدائرة) درب)

املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
االبتدائية)بالجدلدة))بتاريخ)21)ل7ني7)

2021)تحت)رقم)26616.

3(9I

COMPTABLE

شركة بلحاج طرانز اكري
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

COMPTABLE
 QUARTIER INDUSTRIEL N 50
 QUARTIER(INDUSTRIEL(N(50،
 14300،(SOUK(EL(ARBAA(DU

GHARB MAROC
شركة)بلحاج)طرانز)اكري)شركة)ذات)
مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)دوار)

امغيطن)ايزواقة)قيادة)بحارة)اوالد)
عياد))-)14300)س7ق)األربعاء)ايغرب)

املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

2(201
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (13
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
:)شركة) بمختصر)تسميتها) اإلقتضاء)

بلحاج)طرانز)اكري.

نقل) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)
املستخدمين.

دوار) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
اوالد) بحارة) قيادة) ايزواقة) امغيطن)
14300)س7ق)األربعاء)ايغرب) عياد))-)

املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
ايشركة:)) رأسمال) مبلغ)
100.000,00)درهم،)مقسم)كايتالي:

 1.000 ( (: ( محمد) بلحاج) ايسيد)
حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-
وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

عن7انه)ا() محمد) بلحاج) ايسيد)
بحارة) قيادة) ايزواقة) امغيطن) دوار)
أربعاء) س7ق) (14300 ( عياد) اوالد)

ايغرب)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عن7انه)ا() محمد) بلحاج) ايسيد)
بحارة) قيادة) ايزواقة) امغيطن) دوار)
االربعاء) س7ق) (14300 ( عياد) اوالد)

ايغرب)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ايغرب)) االربعاء) بس7ق) االبتدائية)
رقم) تحت) (2021 ماي) (18 بتاريخ)

.68/2021
380I

ALISSONE CONSULTING

IMEXFEL
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
حل)شركة

ALISSONE CONSULTING
 310Angle(BD(Omar(Riffi((Et(La
 Liberte(CASABLANCA،(20120،

CASABLANCA MAROC
IMEXFEL)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)في)

ط7ر)ايتصفية(
 Sidi(وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي
 Maarouf Business Center
 Casanearshore 1, 1100,

 . Boulevard AL Quods 20190

ايدار)ايبيضاء)20520)ايدار)ايبيضاء)
املغرب.
حل)شركة

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)
.28(865

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
تقرر)حل) (201( 06)دجنبر) في) املؤرخ)
ذات) محدودة) مسؤويية) ذات) شركة)
مبلغ) ( (IMEXFEL اي7حيد) ايشريك)
وعن7ان) درهم) (100.000 رأسمايها)
 Sidi Maarouf اإلجتماعي) مقرها)
 Business Center Casanearshore
 1, 1100, Boulevard AL Quods
 20520 ايبيضاء) ايدار) (. (20190
ايدار)ايبيضاء)املغرب)نتيجة)ل):)أزمة)

إقتصادلة.
 Sidi ب) ايتصفية) مقر) حدد) و)
 Maarouf Business Center
 Casanearshore 1 1100,
 Boulevard AL Quods 20190 Sidi
 20520 ايبيضاء) ايدار) ( (Maarouf

ايدار)ايبيضاء)املغرب.)
و)عين:

 JEAN-MARIE ( ايسيد)ة()
و)عن7انه)ا() (MICHEL   DUMONT
 Rue IMPASSE DE LA ROCHE  ,1
 51840 SEILH, France 51840
france france)كمصفي))ة()يلشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند) (
املخ7ية) ايصالحيات) على) املفروضة)
تبليغ) محل) و) املخابرة) محل) يهم)
ايعق7د)و)اي7ثائق)املتعلقة)بايتصفية):
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 08 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

مارس)2018)تحت)رقم)00660010.
381I

ste united consulting

 PHARMACIE ROUTE DE
SEFROU

شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة
تأسيس)شركة

ste united consulting
 N° 14 ESPACE SAISS AV DES
FAR(FES،(30000،(FES(MAROC

PHARMACIE ROUTE DE
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SEFROU))شركة)ذات)املسؤويية)
املحدودة

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)رقم)6 
تجزئة)املم7نية)طريق)صفرو)فاس))-)

30000)فاس)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

68381
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 فبرالر) (26
املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)
 PHARMACIE ROUTE DE

. SEFROU
غرض)ايشركة)بإلجاز):)صيديية

وايتصدلر) واالستيراد) ايبيع) شراء)
املنتجات) لجميع) ايتس7يق)
ايتجميل) مستحضرات) و) ايطبية)
واملستحضرات)ايصيدالنية)من)أصل)
يالستخدام) تركيبي) أو) حي7اني) نباتي)

ايبشري)وايبيطري).
 6 رقم) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
(-( تجزئة)املم7نية)طريق)صفرو)فاس)

30000)فاس)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
ايشركة:)) رأسمال) مبلغ)
80.000.000)درهم،)مقسم)كايتالي:

 8.000 ( (: ( المان) مفدي) ايسيدة)
حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-
وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

عن7انه)ا() المان) مفدي) ايسيدة)
رقم)))تجزئة)امين)طريق)الم7زار)فاس))

30000)فاس)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عن7انه)ا() المان) مفدي) ايسيد)
رقم)))تجزئة)امين)طريق)الم7زار)فاس))

30000)فاس)املغرب

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (15 بتاريخ) ( بفاس) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)2890.

382I

FIDUBROU

MABRI
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

FIDUBROU
 RES AL AMANE GH 22 IMM1(9

 APPT 10 1ER ETG AIN SEBAA
 CASABLANCA،(20253،
CASABLANCA MAROC

MABRI)شركة)ذات)املسؤويية)
املحدودة

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)5)شارع)
عبد)هللا)بن)لاسين)عمارة)بليدون)
ايطابق)الخامس)رقم)5 - 20300 

ايدار)ايبيضاء)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

505165
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (26
املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.MABRI
منعش) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

عقاري.
شارع) (5 (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
بليدون) عمارة) لاسين) بن) هللا) عبد)
 20300  -  5 رقم) الخامس) ايطابق)

ايدار)ايبيضاء)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
حصة) (500 ( (: متقي) معاد) ايسيد)

بقيمة)100)درهم)يلحصة).

500)حصة) ( (: متقي) خايد) ايسيد)

بقيمة)100)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

ايسيد)معاد)متقي)عن7انه)ا()131 
زنقة)حسن)بريك)ايطابق)3)شقة)12 

تجزئة)سل7مة)2)ع)س))20250)ايدار)

ايبيضاء)املغرب.

حي) عن7انه)ا() متقي) خايد) ايسيد)

 836 رقم) اينسيم) تجزئة) اينسيم)

20520)ايدار)ايبيضاء)املغرب.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:

عن7انه)ا()) متقي) معاد) ايسيد)
زنقة)حسن)بريك)ايطابق)3)شقة)12 

تجزئة)سل7مة)2)ع)س))20250)ايدار)

ايبيضاء)املغرب

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

 06 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)80909).

383I

SACO CONSEIL

WIGA CALL CENTER
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تف7يت)حصص

SACO CONSEIL

 MHAMID 9 N 468 1ER ETAGE

 MARRAKECH(،(40000،

MARRAKECH MAROC

WIGA CALL CENTER))شركة)ذات)

مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)شارع)

عالل)ايفا�سي)عمارة)اطل�سي)ايطابق)

االول)شقة)رقم)1)مراكش)-)40000 

مراكش)املغرب.

تف7يت)حصص
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.114489

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)

تمت) (2021 ل7ني7) (08 في) املؤرخ)

املصادقة)على):

  GABRIEL )ة() ايسيد) تف7يت)
 EDMOND HENRI ZERBIB 500
 500 أصل) من) اجتماعية) حصة)
حصة)يفائدة))ايسيد))ة()وداد)م7من)

بتاريخ)08)ل7ني7)2021.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم) (
ل7ني7) (21 بتاريخ) ( بمراكش) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)125240.
384I

CABINET FIDUCIAIR E ZAARI MED

إرن نورتي سيرفيس
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

 CABINET FIDUCIAIR E ZAARI
MED

 place mozart residence
 Tidghine n° ( tanger place

 mozart residence Tidghine n° (
tanger،(90000،(tanger)املغرب
إرن)ن7رتي)سيرفيس))شركة)ذات)

املسؤويية)املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)ساحة)
م7زار)اقامة)تدغين)ايطابق)2)رقم)

) - 90000)طنجة)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

11(455
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (04
املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
إرن) (: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

ن7رتي)سيرفيس).
صيانة) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

االعمال)ايصناعية.
ساحة) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
 ( 2)رقم) ايطابق) تدغين) اقامة) م7زار)

- 90000)طنجة)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 10.000 ( ايشركة:) رأسمال) مبلغ)
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درهم،)مقسم)كايتالي:
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
عن7انه)ا() ناجم) محمد) ايسيد)
ايبرانص)1)تجزئة)رياض)شارع)م7الي)
  40 5)رقم) رشيد)اقامة)ل7سف)طابق)

90000)طنجة)املغرب.
روي�سي) ايرحيم) عبد) ايسيد)
تجزئة) ايبايية) طنجة) عن7انه)ا()
طنجة) (90000  (2 رقم) امغ7غة)

املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عن7انه)ا() ناجم) محمد) ايسيد)
ايبرانص)1)تجزئة)رياض)شارع)م7الي)
  40 5)رقم) رشيد)اقامة)ل7سف)طابق)

90000)طنجة)املغرب
(- بتاريخ) ( ب-) ايقان7ني) اإللداع) تم)

تحت)رقم)-.
385I

N2M CONSEIL-SARL

 YAMED FOOD
DISTRIBUTION

شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)
ايشريك)اي7حيد

حل)شركة

N2M CONSEIL-SARL
 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2

 ETAGE(N(4(،(62000،(NADOR
MAROC

 YAMED FOOD DISTRIBUTION
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)
ايشريك)اي7حيد)في)ط7ر)ايتصفية(
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)شارع)
الحرية)ايعروي)-)62000)ايناظ7ر)

املغرب.
حل)شركة

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)
.15143

اي7حيد) ايشريك) قرار) بمقت�سى)
حل) تقرر) (2021 ماي) (21 في) املؤرخ)
ذات) محدودة) مسؤويية) ذات) شركة)
 YAMED FOOD اي7حيد) ايشريك)
رأسمايها) مبلغ) ( (DISTRIBUTION
مقرها) وعن7ان) درهم) (100.000

(- ايعروي) الحرية) شارع) اإلجتماعي)
(: ل) نتيجة) املغرب) ايناظ7ر) (62000

-انتهاء)ايغرض)من)ايشركة.
شارع) ب) ايتصفية) مقر) حدد) و)
ايناظ7ر) (62000 (- ايعروي) الحرية)

املغرب.)
و)عين:

و) لحياوي) ( مصطفى) ايسيد)ة()
 415 ايثاني) الحسن) شارع) عن7انه)ا()
املغرب) ايناظ7ر) (62000 ايعروي)

كمصفي))ة()يلشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند) (
املخ7ية) ايصالحيات) على) املفروضة)
تبليغ) محل) و) املخابرة) محل) يهم)
ايعق7د)و)اي7ثائق)املتعلقة)بايتصفية):
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
االبتدائية)بايناض7ر))بتاريخ))1)ل7ني7)

2021)تحت)رقم)1359.
386I

CABINET BAHMAD

MCA COMPANY
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

CABINET BAHMAD
إقامة)مراكش)بالزا)عمارة)د)1)شقة)
ب)21)ايطابق)ايثاني)جليز)مراكش)
إقامة)مراكش)بالزا)عمارة)د)1)شقة)
ب)21)ايطابق)ايثاني)جليز)مراكش،)

40000،)مراكش)املغرب
MCA COMPANY)شركة)ذات)

املسؤويية)املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)إقامة)

مراكش)بالزا)عمارة)د)1)شقة)رقم21 
ايطابق)ايثاني))))))))))))))-)40000 

مراكش)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

116155
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (29
املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.

عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
 MCA (: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.COMPANY
ايقيام) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

باملساهمة)في)رأسمال)ايشركات.
إقامة) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
1)شقة)رقم21  مراكش)بالزا)عمارة)د)
ايطابق)ايثاني))))))))))))))-)40000)مراكش)

املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
ايشركة:)) رأسمال) مبلغ)
10.000.100)درهم،)مقسم)كايتالي:

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-
وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

مارتين) سيسيل) ماري) ايسيدة)
دومين) عن7انه)ا() ( أوب7ارون) باتريسيا)
قيادة) و) دائرة) أطلس) باب) ابراج)

اي7يدان))40000)مراكش))املغرب.
تشاريز) ماري) بيير) يي7نيل) ايسيد)
عن7انه)ا() ( ف7نتين) ال) دو) ميشيل)
دومين)ابراج)باب)أطلس)دائرة)وقيادة)

اي7يدان))40000)مراكش))املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
مارتين) سيسيل) ماري) ايسيدة)
دومين) عن7انه)ا() ( أوب7ارون) باتريسيا)
قيادة) و) دائرة) أطلس) باب) ابراج)

اي7يدان))40000)مراكش))املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (18 بتاريخ) ( بمراكش) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)125190.
38(I

ste united consulting

 PHARMACIE FACULTE DE
MEDECINE .MA FES

شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)
ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

ste united consulting
 N° 14 ESPACE SAISS AV DES
FAR(FES،(30000،(FES(MAROC

 PHARMACIE FACULTE DE
MEDECINE .MA FES)شركة)ذات)
مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)رقم)9) 
تجزئة)اي7فاء)طريق)صفرو)فاس))-)

30000)فاس)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

68443
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 فبرالر) (26
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)
 PHARMACIE FACULTE DE

.MEDECINE .MA FES
غرض)ايشركة)بإلجاز):)صيديية

واالستيراد) ايتصنيع) ايبيع) شراء) (
وايتصدلر)ايتس7يق)لجميع)املنتجات)
ايتجميل) مستحضرات) و) ايطبية)
واملستحضرات)ايصيدالنية)من)أصل)
يالستخدام) تركيبي) أو) حي7اني) نباتي)

ايبشري)وايبيطري).
 (9 رقم) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
(- ( فاس) صفرو) طريق) اي7فاء) تجزئة)

30000)فاس)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
ايشركة:)) رأسمال) مبلغ)
60.000.000)درهم،)مقسم)كايتالي:

 6.000 ( (: ايسيدة)مفدي)ع7اطف)
حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-
وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

ايسيدة)مفدي)ع7اطف)عن7انه)ا()
الم7زار) طريق) ايبديع) شارع) (2 رقم)

فاس)30000)فاس)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
ايسيدة)مفدي)ع7اطف)عن7انه)ا()
الم7زار) طريق) ايبديع) شارع) (2 رقم)

فاس)30000)فاس)املغرب
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باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (18 بتاريخ) ( بفاس) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)264/2021.
388I

SACO CONSEIL

DGTP
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
رفع)رأسمال)ايشركة

SACO CONSEIL
 MHAMID 9 N 468 1ER ETAGE

 MARRAKECH(،(40000،
MARRAKECH MAROC

DGTP)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)دوار)

ايسك7م)غمات)الت)اورير)رقم)204  - 
40000)مراكش)املغرب.
رفع)رأسمال)ايشركة

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)
.(1601

اي7حيد) ايشريك) قرار) بمقت�سى)
تم) (2021 ل7ني7) (1( في) املؤرخ)
قدره) بمبلغ) ايشركة) رأسمال) رفع)
 10.000« من) أي) درهم«) (990.000«
عن) درهم«) (1.000.000« إلى) درهم«)
دل7ن) مع) مقاصة) إجراء) ( (: طريق)
ايشركة)املحددة)املقدار)و)املستحقة.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (21 بتاريخ) ( بمراكش) ايتجارية)

2021)تحت)رقم))12523.
389I

FOUZMEDIA

LA SOCIETE KENIPHARMA
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

ت7سيع)نشاط)ايشركة)

FOUZMEDIA
 KENITRA(،(14000،(kenitra

maroc
 LA SOCIETE KENIPHARMA
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة
وعن7ان)مقرها)االجتماعي)زاوية)

شارع)م7الي)سليمان)وسعد)زغل7ل)
محل)رقم)1)و)2 - 14000)ايقنيطرة)

املغرب.

ت7سيع)نشاط)ايشركة
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)-.

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
تمت) (2020 أكت7بر) (01 في) املؤرخ)
نشاط) إلى) ايتايية) األنشطة) إضافة)

ايشركة)الحالي):
مستحضرات) تصنيع) شراء)
أو) (، واي7اردات) واي7اردات) ايتجميل)
عن)طريق)ايتعاقد)من)ايباطن)،)وبيع)
ايطبية) واملستحضرات) (، ايتخزين)
(، وايصيدالنية) (، ايطبية) وشبه) (،
ايتجميل) وايسريرية)،)ومستحضرات)
وايعط7ر) (، ايغذائية) واملكمالت) (،
ايشخصية) اينظافة) ومنتجات) (،
وكذيك)جميع)املنتجات)املشتقة)منها)

أو)ما)شابه)ذيك)؛
وت7زيع) وبيع) وتصدلر) استيراد) (-
ايك7اشف)املستخدمة)في)ايتشخيص)
املختبري)ومنتجات)رعالة)األطفال)؛

واملساعدة) واملش7رة) ايترويج)
املنتجات) جميع) تس7يق) في) ايفنية)
ايصيدالنية) وشبه) ايصيدالنية)
واملكمالت) ايتجميل) ومستحضرات)
واينظافة) وايعط7ر) ايغذائية)
املنتجات) جميع) وكذيك) ايشخصية)

املشتقة)منها)أو)املماثلة)؛
إجراء)جميع)ايدراسات)واألحداث)
والحلقات) وايندوات) واالجتماعات)
وامل7ائد) واملؤتمرات) ايدراسية)
اي7طني) ايصعيدلن) على) املستدلرة)
وايدولي)يتقريب)املنتجين)واملستهلكين)

من)بعضهم)ايبعض)؛.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم) (
 23 بتاريخ) ( بايقنيطرة) االبتدائية)

فبرالر)2020)تحت)رقم)36193.
390I

FOUZMEDIA

ASFAR M DADA
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA(،(14000،(kenitra

maroc
ASFAR M DADA)شركة)ذات)

املسؤويية)املحدودة

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)165 

تجزئة)اييانس)دارنا)ايشطر)1)الجزء)

أ)مهدلة)-)14000)ايقنيطرة)املغرب

تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

60915

في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (28

املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:

ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.

عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)

 ASFAR(:(اإلقتضاء)بمختصر)تسميتها

.M DADA

في) :)مقاول) بإلجاز) ايشركة) غرض)

نقل)املستخدمين.

 165 (: االجتماعي) املقر) عن7ان)

1)الجزء) تجزئة)اييانس)دارنا)ايشطر)

أ)مهدلة)-)14000)ايقنيطرة)املغرب.

أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

 165 عن7انه)ا() دادا) عمر) ايسيد)

تجزئة)اييانس)دارنا)ايشطر)1)الجزء)أ)

مهدلة)14000)ايقنيطرة)املغرب.

عن7انه)ا() محمد) ايتاقي) ايسيد)

 1 ايشطر) دارنا) اييانس) تجزئة) (165

ايقنيطرة) (14000 مهدلة) أ) الجزء)

املغرب.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:

 165 عن7انه)ا() دادا) عمر) ايسيد)

تجزئة)اييانس)دارنا)ايشطر)1)الجزء)أ)

مهدلة)14000)ايقنيطرة)املغرب

عن7انه)ا() محمد) ايتاقي) ايسيد)

 1 ايشطر) دارنا) اييانس) تجزئة) (165

ايقنيطرة) (14000 مهدلة) أ) الجزء)

املغرب

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
االبتدائية)بايقنيطرة))بتاريخ)08)ل7ني7)

2021)تحت)رقم)-.
391I

FOUZMEDIA

SOCIETE MUSCLE PRO
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA(،(14000،(kenitra

maroc
SOCIETE MUSCLE PRO)شركة)
ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)6)زاوية)
زنقة)عمر)بن)ايعاص)وجميل)صدقي)

ايزهاوي)و)دمشق)محل)رقم)10 - 
14000)ايقنيطرة)املغرب

تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

60635
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (18
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.SOCIETE MUSCLE PRO
غرض)ايشركة)بإلجاز):)بيع)ايل7ازم)

ايرياضية.
زاوية) (6 (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
ايعاص)وجميل)صدقي) بن) زنقة)عمر)
 -  10 رقم) محل) دمشق) و) ايزهاوي)

14000)ايقنيطرة)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
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عن7انه)ا() خاييد) ب7نك7ل) ايسيد)
 14000 ايسالم) حي) (9 1268)سكت7ر)

ايقنيطرة)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عن7انه)ا() خاييد) ب7نك7ل) ايسيد)
 14000 ايسالم) حي) (9 1268)سكت7ر)

ايقنيطرة)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
18)ماي) االبتدائية)بايقنيطرة))بتاريخ)

2021)تحت)رقم)-.
392I

FOUZMEDIA

RAYHANA INVEST
إعالن)متعدد)ايقرارات

FOUZMEDIA
 KENITRA(،(14000،(kenitra

maroc
RAYHANA INVEST)»شركة)ذات)
املسؤويية)املحدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد«
وعن7ان)مقرها)االجتماعي:)محل)رقم)
2)مجم7عة)حي)ايشباب)ايرقم)123 

-)-)ايقنيطرة)املغرب.
»إعالن)متعدد)ايقرارات«

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري:)
.51101

بمقت�سى)الجمع)ايعام)االستثنائي)
املؤرخ)في))2)ماي)2021

تم)اتخاذ)ايقرارات)ايتايية:)
قرار)رقم)1:)ايذي)لنص)على)ماللي:)
اجتماعية) حصة) (1000 تف7يت)
محمد) ايعرو�سي) ايسيد) ملكية) في)
ايذي) ايعاللي) أمين) ايسيد) يفائدة)

أصبح)شريك)وحيد
على) لنص) ايذي) (:2 رقم) قرار)
ايعرو�سي)من) ايسيد) ماللي:)استقاية)
ايعاللي) أمين) ايسيد) وتعيين) ايتسيير)

مسير)وحيد)يلشركة
وتبعا)يذيك)تم)تعدلل)مقتضيات)

اينظام)األسا�سي)ايتايية:)
بند)رقم)1:)ايذي)لنص)على)ماللي:)
اجتماعية) حصة) (1000 تف7يت)
محمد) ايعرو�سي) ايسيد) ملكية) في)
ايذي) ايعاللي) أمين) ايسيد) يفائدة)

أصبح)شريك)وحيد

على) لنص) ايذي) (:2 رقم) بند)

ايعرو�سي)من) ايسيد) ماللي:)استقاية)

ايعاللي) أمين) ايسيد) وتعيين) ايتسيير)

مسير)وحيد)يلشركة

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

االبتدائية)بايقنيطرة))بتاريخ))1)ل7ني7)

2021)تحت)رقم)0)833.

393I

CLINIQUE DU CHELLAH

NOUNOU PRIME
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

NOUNOU PRIME

 N° ( RDC IMMEUBLE 259 HAY

 EL(FATH(CYM(-RABAT(RABAT،

10120،(RABAT(MAROC

NOUNOU PRIME)شركة)ذات)

مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)محل)
رقم)))مبنى)259)حي)ايفتح)-)ايرباط)

RABAT 10120 RABAT)املغرب

تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)

محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

152893

في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (03

مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:

ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.

عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)

(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.NOUNOU PRIME

غرض)ايشركة)بإلجاز):)•)

اخصائي)نظارات

مستلزمات) وشراء) بيع) (•

ايبصريات

تجارة. (•

محل) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
ايرباط) (- ايفتح) 259)حي) مبنى) (( رقم)

RABAT 10120 RABAT)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
 1.000 ( (: اي7كاري) الحبيب) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
ايسيد)الحبيب)اي7كاري)عن7انه)ا()
عمارة)46)شقة)9)سكن)ايبستان)حي)
ايفتح)ايرباط)10120))ايرباط)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
ايسيد)الحبيب)اي7كاري)عن7انه)ا()
عمارة)46)شقة)9)سكن)ايبستان)حي)
ايفتح)ايرباط)10120)ايرباط)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (1( بتاريخ) ( بايرباط) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)5)1155.
394I

ste united consulting

 PHARMACIE MOUENE MB
FES

شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)
ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

ste united consulting
 N° 14 ESPACE SAISS AV DES
FAR(FES،(30000،(FES(MAROC

 PHARMACIE MOUENE MB FES
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)تجزئة)
2/30)تجزئة)االنديس)حي)املصلى)
ي7يزات)فاس))-)30000)فاس)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

68401
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 فبرالر) (26

مسؤويية  ذات) يشركة) األسا�سي)

اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:

ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)
.PHARMACIE MOUENE MB FES
غرض)ايشركة)بإلجاز):)صيديية

واالستيراد) ايتصنيع) ايبيع) شراء)
وايتصدلر)ايتس7يق)لجميع)املنتجات)
ايتجميل) مستحضرات) و) ايطبية)
واملستحضرات)ايصيدالنية)من)أصل)
يالستخدام) تركيبي) أو) حي7اني) نباتي)

ايبشري)وايبيطري).
تجزئة) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
املصلى) حي) االنديس) تجزئة) (30/2
ي7يزات)فاس))-)30000)فاس)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 (00.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
 (.000 ( (: ( ابتسام) معين) ايسيدة)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
عن7انه)ا() ( ابتسام) معين) ايسيدة)
 1 فرح) اقامة) (2 بلير) تجزئة) (28 رقم)
 30000 فاس) الخيل) ملعب) (1 شقة)

فاس)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عن7انه)ا() ( ابتسام) معين) ايسيدة)
 1 فرح) اقامة) (2 بلير) تجزئة) (28 رقم)
 30000 فاس) الخيل) ملعب) (1 شقة)

فاس)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (16 بتاريخ) ( بفاس) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)2922.
395I

N2M CONSEIL-SARL

OMEGA NADOR PRIVE
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تف7يت)حصص

N2M CONSEIL-SARL
 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2

 ETAGE(N(4(،(62000،(NADOR
MAROC
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OMEGA NADOR PRIVE)شركة)

ذات)املسؤويية)املحدودة

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)شارع)

الحسن)االول)رقم)525-)52)ايطابق)

ايثاني)-)62000)ايناظ7ر)املغرب.

تف7يت)حصص
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.19209

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)

تمت) (2021 ل7ني7) (01 في) املؤرخ)

املصادقة)على):

ايكريم) عبد) )ة() ايسيد) تف7يت)

اجتماعية) حصة) (400 ايبغدادي)

)ايسيد) 400)حصة)يفائدة) من)أصل)

ل7ني7) (01 بتاريخ) ب7عرورو) )ة()سميرة)

.2021

ايدلن) صالح) )ة() ايسيد) تف7يت)

من) اجتماعية) حصة) (300 ب7عينان)

)ة() ايسيد) ( يفائدة) 300)حصة) أصل)

ل7ني7) (01 بتاريخ) ب7عرورو) سميرة)

.2021

بايهادي) لحيى) )ة() ايسيد) تف7يت)

أصل) من) اجتماعية) حصة) (300

300)حصة)يفائدة))ايسيد))ة()سميرة)

ب7عرورو)بتاريخ)01)ل7ني7)2021.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم) (

االبتدائية)بايناض7ر))بتاريخ)16)ل7ني7)

2021)تحت)رقم)1313.

396I

malartci

 SOCIETE TCCE NEGOCE

SARL
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

malartci

 bd abdelkrim al khattabi imm

 assalam 2eme etage BENI

 MELLAL(،(23000،(BENI(MELLAL

MAROC

  SOCIETE TCCE NEGOCE SARL

شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)مقيم)عند)
ايشركة)malar tci)شارع)عبد)ايكريم)
الخطابي)اقامة)ايسالم)ايطابق)

ايتاني)رقم)12)بني)مالل))-)23000 
بني)مالل))املغرب

تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)
املحدودة)

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)
11639

في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (18
املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

. SOCIETE TCCE NEGOCE SARL
)األعمال) ( (: بإلجاز) غرض)ايشركة)

متن7عة)أو)بناء)).
عن7ان)املقر)االجتماعي):)مقيم)عند)
ايشركة)malar tci)شارع)عبد)ايكريم)
الخطابي)اقامة)ايسالم)ايطابق)ايتاني)
رقم)12)بني)مالل))-)23000)بني)مالل))

املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 90.000 ( ايشركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)مقسم)كايتالي:
((: ( ب7كماز) نالت) ل7سف) ايسيد)
300)حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة)
300)حصة) ( (: ( ايفانيدي) فهد) ايسيد)

بقيمة)100)درهم)يلحصة).
 300 ( (: ( ايسري7ي) ل7نس) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
ب7كماز)) نالت) ل7سف) ايسيد)
عن7انه)ا()عسفت)ايسرحاني)زنقة)01 
مالل) بني) (23000 ( مالل) بني) (32 رقم)

املغرب.
عن7انه)ا() ( ايفانيدي) فهد) ايسيد)
يساسفة)قصبة)امين)م)س)14)عمارة)
ايبيضاء)) ايدار) (23000   ( شقة) (8

املغرب.

ايسيد)ل7نس)ايسري7ي))عن7انه)ا()
زروال) بن) تجزئة) ايسرحاني) عسفت)
بني) (23000  08 رقم) (03 مجم7عة)

مالل)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
ب7كماز)) نالت) ل7سف) ايسيد)
عن7انه)ا()عسفت)ايسرحاني)زنقة)01 
مالل) بني) (23000 ( مالل) بني) (32 رقم)

املغرب
عن7انه)ا() ( ايفانيدي) فهد) ايسيد)
يساسفة)قصبة)امين)م)س)14)عمارة)
ايبيضاء)) ايدار) (23000   ( شقة) (8

املغرب
ايسيد)ل7نس)ايسري7ي))عن7انه)ا()
زروال) بن) تجزئة) ايسرحاني) عسفت)
بني) (23000  08 رقم) (03 مجم7عة)

مالل)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
االبتدائية)ببني)مالل))بتاريخ)16)ل7ني7)

2021)تحت)رقم)689.
39(I

N2M CONSEIL-SARL

OMEGA NADOR PRIVE
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تعيين)مسير)جدلد)يلشركة

N2M CONSEIL-SARL
 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2

 ETAGE(N(4(،(62000،(NADOR
MAROC

OMEGA NADOR PRIVE))شركة)
ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)شارع)

الحسن)االول)رقم)525-)52)ايطابق)
ايثاني)-)62000)ايناظ7ر)املغرب.
تعيين)مسير)جدلد)يلشركة

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)
.19209

اي7حيد) ايشريك) قرار) بمقت�سى)
تعيين) تم) (2021 ل7ني7) (01 في) املؤرخ)
ايسيد)ة() يلشركة) جدلد) مسير)

ب7عرورو)سميرة)كمسير)وحيد
تبعا)يقب7ل)استقاية)املسير.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

االبتدائية)بايناض7ر))بتاريخ)16)ل7ني7)

2021)تحت)رقم)1313.
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 MOHAMED EL KARRICHE COMPTABLE

AGREE

اية كليري
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

حل)شركة

 MOHAMED EL KARRICHE

COMPTABLE AGREE

شارع)املغرب)ايعربي)رقم)2)ايطابق)

األول)تط7ان)،)93000،)تط7ان)

املغرب

الة)كليري)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)في)ط7ر)ايتصفية(

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)حي)

األغراس)ايطابق)األر�سي)رقم)125  - 

93150)مرتيل)املغرب.

حل)شركة
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.23611

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)

حل) تقرر) (2021 ماي) (28 في) املؤرخ)

املحدودة) املسؤويية) ذات) شركة)

 100.000 رأسمايها) مبلغ) ( كليري) الة)

حي) اإلجتماعي) مقرها) وعن7ان) درهم)

 -   125 األغراس)ايطابق)األر�سي)رقم)

93150)مرتيل)املغرب)نتيجة)ل):)رك7د)

في)ايبيع)ارتفاع)في)املصاريف.

حي) ب) ايتصفية) مقر) حدد) و)

األر�سي) ايطابق) (125 رقم) األغراس)

مرتيل)املغرب)93150)مرتيل)املغرب.)

و)عين:

و) املرابط) ( ( معاد) ايسيد)ة()

عن7انه)ا()تجزئة)اي7حدة)شارع)م7الي)

الحسن)رقم)05)مرتيل)93150)مرتيل)

املغرب)كمصفي))ة()يلشركة.

الحدود) اإلقتضاء) وعند) (

املخ7ية) ايصالحيات) على) املفروضة)

تبليغ) محل) و) املخابرة) محل) يهم)

ايعق7د)و)اي7ثائق)املتعلقة)بايتصفية)

- :
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باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (02 بتاريخ) ( بتط7ان) االبتدائية)

2021)تحت)رقم)1340.
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ائتمانية)حكيم)ايرج7اني)ش.م.م)ذات)ايشريك)

اي7حيد

 MOUNIR شركة
ELECTRICITE TRAVAUX

شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)
ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

ائتمانية)حكيم)ايرج7اني)ش.م.م)
ذات)ايشريك)اي7حيد

شارع)محمد)ايزرقط7ني)درب11)رقم)
16)حي)ايسالم)ويسالن)مكناس)،)

50080،)مكناس)املغرب
 MOUNIR ELECTRICITE(شركة
TRAVAUX)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)املحل)

املستخرج)من)ايدار)رقم)586،)عين)
ايشبيك)برج)م7الي)عمر،))-)50000 

مكناس)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

49811
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2020 ل7ني7) (08
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)
 MOUNIR ELECTRICITE شركة)

.TRAVAUX
األشغال) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

املختلفة)أو)ايبناء..
املحل) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
عين) (،586 رقم) ايدار) من) املستخرج)
 50000 (- ( ايشبيك)برج)م7الي)عمر،)

مكناس)املغرب.

أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)
ايشركة):)99)سنة).

 10.000 ( ايشركة:) رأسمال) مبلغ)
درهم،)مقسم)كايتالي:

ايسيد)سناطح)منير):))100)حصة)
بقيمة)100)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-
وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

ايسيد)سناطح)منير)عن7انه)ا()رقم)
586،)عين)ايشبيك)برج)م7الي)عمر،))

50000)مكناس)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
ايسيد)سناطح)منير)عن7انه)ا()رقم)
586،)عين)ايشبيك)برج)م7الي)عمر،))

50000)مكناس)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ايتجارية)بمكناس))بتاريخ)-)تحت)رقم)
400I

 F2Z CONSEIL JURIDIQUE FISCAL ET

COMPTABLE SARL

ALABSAR
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

 F2Z CONSEIL JURIDIQUE
FISCAL ET COMPTABLE SARL

 N 2 RUE ABOU HASSAN
 ALACHAARI 5EME ETAGE BD
 ANFA(،(20070،(CASABLANCA

MAROC
ALABSAR)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)2)زنقة)أب7)
حسن)االشعري)ايطابق)4)شارع)انفا)
- 0)200)ايدار)ايبيضاء)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

506681
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (25
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:

ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.ALABSAR
استغالل) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

مصحة)طبية)وجراحية.
عن7ان)املقر)االجتماعي):)2)زنقة)أب7)
حسن)االشعري)ايطابق)4)شارع)انفا)-)

0)200)ايدار)ايبيضاء)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
ايسيد)نشاط)ب7شعيب)):))1.000 

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
ايسيد)نشاط)ب7شعيب))عن7انه)ا()
معروف)) سيدي) (2 الك7يين) تجزئة)

20150)ايدار)ايبيضاء)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
ايسيد)نشاط)ب7شعيب))عن7انه)ا()
معروف)) سيدي) (2 الك7يين) تجزئة)

20150)ايدار)ايبيضاء)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 15 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)63)82).

401I

FOUZMEDIA

ENIDRON TRANS
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA(،(14000،(kenitra

maroc
ENIDRON TRANS)شركة)ذات)

املسؤويية)املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)59)اقامة)
م7الي)عبدايعزيز)شارع)م7الي)
عبدايعزيز)ايرقم)4 - 14000 

ايقنيطرة)املغرب

تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

60941

في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (06

املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:

ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.

عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)

(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.ENIDRON TRANS
مقاول) (- (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

نقل)ايبضائع

-)بيع)م7اد)ايبناء)بايتقسيط

-)اشغال)ايبناء)و)اشغال)مختلفة)))))

 59 (: االجتماعي) املقر) عن7ان)

شارع) عبدايعزيز) م7الي) اقامة)

 14000  -  4 ايرقم) عبدايعزيز) م7الي)

ايقنيطرة)املغرب.

أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

عن7انه)ا() إيياس) الحرمة) ايسيد)

ايقنيطرة)14000)ايقنيطرة)املغرب.

ايدلن)) ن7ر) ايعرودي) ايسيد)

عن7انه)ا()ايقنيطرة)14000)ايقنيطرة)

املغرب.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:

عن7انه)ا() إيياس) الحرمة) ايسيد)

ايقنيطرة)14000)ايقنيطرة)املغرب

ايدلن)) ن7ر) ايعرودي) ايسيد)

عن7انه)ا()ايقنيطرة)14000)ايقنيطرة)

املغرب

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

االبتدائية)بايقنيطرة))بتاريخ)08)ل7ني7)

2021)تحت)رقم)82932 .

402I
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شركة)جهاد)املحاسب

شركة لوجيستيك انسين 
شركة ذات مسؤولية محدودة 

   STE  ذات شريك وحيد
 LOGISTIQUE ANASSINE

S.A.R.L.AU
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
حل)شركة

شركة)جهاد)املحاسب
ايرقم)02)عمارة)نياس)شارع)احمد)
ايطيب)بنهيمة)املدلنة)الجدلدة)
أسفي)،)46000،)أسفي)املغرب
شركة)ي7جيستيك)انسين)شركة)
ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

 STE   LOGISTIQUE((شريك)وحيد
ANASSINE S.A.R.L.AU)شركة)ذات)
مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد)في)ط7ر)ايتصفية(
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)رقم)11 
بل7ك)53)تجزئة)سعيدة)02)اسفي))-)

46000))أسفي))املغرب.
حل)شركة

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)
.80(5

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
تقرر) (2021 ل7ني7) (14 في) املؤرخ)
محدودة) مسؤويية) ذات) شركة) حل)
شركة) اي7حيد) ايشريك) ذات)
ذات) شركة) انسين) ي7جيستيك)
مسؤويية)محدودة)ذات)شريك)وحيد))
 STE   LOGISTIQUE ANASSINE
S.A.R.L.AU))مبلغ)رأسمايها)100.000 
رقم) اإلجتماعي) مقرها) وعن7ان) درهم)
11)بل7ك)53)تجزئة)سعيدة)02)اسفي))
(: ل) نتيجة) املغرب) ( أسفي) ( (46000  -
من) ايغرض) تحقيق) عدم) إلى) نظرا)

ايشركة.
 11 ايتصفية)ب)رقم) و)حدد)مقر)
02)اسفي))-) 53)تجزئة)سعيدة) بل7ك)

46000))أسفي))املغرب.)
و)عين:

و) ( انسين) ( ( أحمد) ايسيد)ة()
تجزئة) (53 بل7ك) (11 رقم) عن7انه)ا()
أسفي) (46000 اسفي) (02 سعيدة)

املغرب)كمصفي))ة()يلشركة.

وعند)اإلقتضاء)الحدود)املفروضة)
محل) يهم) املخ7ية) ايصالحيات) على)
و) ايعق7د) تبليغ) محل) و) املخابرة)

اي7ثائق)املتعلقة)بايتصفية):)-
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (22 بتاريخ) ( بآسفي) االبتدائية)

2021)تحت)رقم).859/2021.
403I

EL ADARISSA COSEILS SARL

 AL HACHIMIYA HUILE
D›OLIVE BENI MELLAL

شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)
ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

EL ADARISSA COSEILS SARL
 BD HASSAN 2 IMM SALWA N4

 2EME ETAGE  BENI MELLAL
 BENI(MELLAL،(23000،(BENI

MELLAL MAROC
 AL HACHIMIYA HUILE D›OLIVE

BENI MELLAL)شركة)ذات)
مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)مقيم)

بايحي)االداري)اقامة)عثمانية)ايطابق)
ايثايث)بني)مالل))بني)مالل)23000  

بني)مالل)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

10(69
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2020 ن7نبر) (2(
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
 AL (: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)
 HACHIMIYA HUILE D’OLIVE

.BENI MELLAL
إنتاج) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

وتس7يق)زي7ت)ايزيت7ن)ومشتقاته.

مقيم) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
بايحي)االداري)اقامة)عثمانية)ايطابق)
  23000 مالل) بني) ( مالل) بني) ايثايث)

بني)مالل)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
 1.000 ( (: ( مروان) هش7م) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
عن7انه)ا() ( مروان) هش7م) ايسيد)
مالل) بني) ايعنصر) فم) خريبكة) حي)

23000)بني)مالل)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عن7انه)ا() مروان) هش7م) ايسيد)
مالل) بني) ايعنصر) فم) خريبكة) حي)

23000)بني)مالل)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 08 بتاريخ) ( مالل) ببني) االبتدائية)

دجنبر)2020)تحت)رقم))86.
404I

ڤـي7ميد)سيرڤـيس

ڤـيوميد سيرڤـيس  ش.م.م.
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

حل)شركة

ڤـي7ميد)سيرڤـيس
شارع)الحسن)2)رقم)3)1)ايطابق)
األر�سي)،)90030،)طنجة)املغرب
ڤـي7ميد)سيرڤـيس))ش.م.م.)شركة)
ذات)املسؤويية)املحدودة)في)ط7ر)

ايتصفية(
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)شارع)

الحسن)2)رقم)3)1)ايطابق)األر�سي.)
- 90030)طنجة)املغرب.

حل)شركة
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.28931
بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
حل) تقرر) (2021 ماي) (26 في) املؤرخ)
املحدودة) املسؤويية) ذات) شركة)
مبلغ) ( ش.م.م.) ( سيرڤـيس) ڤـي7ميد)
وعن7ان) درهم) (100.000 رأسمايها)

 2 الحسن) شارع) اإلجتماعي) مقرها)
 90030 (- األر�سي.) ايطابق) (1(3 رقم)
بل7غ) عدم) (: ل) نتيجة) املغرب) طنجة)

األهداف..
إقامة) ب) ايتصفية) مقر) حدد) و)
 -  .41 رقم) (1( عمارة) هللا) فضل)

90060)طنجة)املغرب.)
و)عين:

و) هرݣان) ( ل7سف) ايسيد)ة()
عمارة) هللا) فضل) إقامة) عن7انه)ا()
املغرب) طنجة) (90060  41 رقم) (1(

كمصفي))ة()يلشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند) (
املخ7ية) ايصالحيات) على) املفروضة)
تبليغ) محل) و) املخابرة) محل) يهم)
ايعق7د)و)اي7ثائق)املتعلقة)بايتصفية)
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (0( بتاريخ) ( بطنجة) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)243138.
405I

FUTURASCO FIDUCIAIRE

 STE PHARMACIE
NOUAMAN

شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)
ايشريك)اي7حيد

تح7يل)املقر)االجتماعي)يلشركة

FUTURASCO FIDUCIAIRE
343)شارع)محمد)الخامس)رقم)5 
ايطابق)ايثايث))بني)مالل)،)23000،)

بني)مالل)املغرب
 STE PHARMACIE NOUAMAN
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)شارع)20 
غشت)رقم))))اوالد)أل7ب)املركز،)
جماعة)أوالد)امبارك)،)بني)مالل))-)

23000)بني)مالل)املغرب).
تح7يل))املقر)االجتماعي)يلشركة
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.((53
اي7حيد) ايشريك) قرار) بمقت�سى)
2021)تم))تح7يل)) املؤرخ)في)03)ل7ني7)
من) يلشركة) الحالي) االجتماعي) املقر)
»شارع)20)غشت)رقم))))اوالد)أل7ب)
بني) (، امبارك) أوالد) جماعة) املركز،)
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(« املغرب) مالل) بني) (23000 (- ( مالل)

أوالد) ايزوير،) م7�سى) أوالد) »دوار) إلى)

اعيش)،)بني)مالل))-)23000)بني)مالل)))

املغرب)».

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

االبتدائية)ببني)مالل))بتاريخ))1)ل7ني7)

2021)تحت)رقم))69.

406I

FOUZMEDIA

KARIM RECHGA
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تعيين)مسير)جدلد)يلشركة

FOUZMEDIA

 KENITRA(،(14000،(kenitra

maroc

KARIM RECHGA))شركة)ذات)

املسؤويية)املحدودة

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)59)اقامة)

م7الي)عبدايعزيز)شارع)م7الي)

عبدايعزيز)ايرقم)4 - 14000 

ايقنيطرة)املغرب.

تعيين)مسير)جدلد)يلشركة
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.60253

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)

تعيين) تم) (2021 ل7ني7) (03 في) املؤرخ)
مسير)جدلد)يلشركة)ايسيد)ة()زغدود)

سناء)كمسير)وحيد

تبعا)يقب7ل)استقاية)املسير.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

االبتدائية)بايقنيطرة))بتاريخ)10)ل7ني7)

2021)تحت)رقم)83042.

40(I

FUTURASCO FIDUCIAIRE

STE ROMASTAT
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تقليص)هدف)ايشركة

FUTURASCO FIDUCIAIRE

343)شارع)محمد)الخامس)رقم)5 

ايطابق)ايثايث))بني)مالل)،)23000،)

بني)مالل)املغرب

STE ROMASTAT)))شركة)ذات)
مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد
وعن7ان)مقرها)االجتماعي)امغيلة)2 
الت)صالح)بني)مالل))-)23000)بني)

مالل))املغرب).
تقليص)هدف)ايشركة

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)
1853

اي7حيد) ايشريك) قرار) بمقت�سى)
حذف) تم) (2021 ماي) (1( في) املؤرخ)
ايشركة) نشاط) من) ايتايية) األنشطة)

الحالي):
استغالل)مخدع)هاتفي).

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
االبتدائية)ببني)مالل))بتاريخ))1)ل7ني7)

2021)تحت)رقم)696.

408I

FOUZMEDIA

FRIENDSHIP SARL AU
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA(،(14000،(kenitra

maroc
FRIENDSHIP SARL AU)شركة)
ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)محل)

ايضحى)مشروع)تيسير)GH 21)عمارة)
)12 - 14000)ايقنيطرة)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

6105(
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (16
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.

عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.FRIENDSHIP SARL AU
استغال) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

مقهى.
محل) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
ايضحى)مشروع)تيسير)GH 21)عمارة)

)12 - 14000)ايقنيطرة)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
ايسيد)ايصطيلي)ل7نس)عن7انه)ا()
ابن) حسان) حي) (40 ايرقم) (4 ايزنقة)

اينعمان)--)مكناس)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
ايسيد)ايصطيلي)ل7نس)عن7انه)ا()
ابن) حسان) حي) (40 ايرقم) (4 ايزنقة)

اينعمان)--)مكناس)ايرباط
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
االبتدائية)بايقنيطرة))بتاريخ)16)ل7ني7)

2021)تحت)رقم)-.
409I

 CABINET COMPTABLE AL MESSOUDI

AHMED

CAFE DENIZLI ICE
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

 CABINET COMPTABLE AL
MESSOUDI AHMED

 AV DE LA LIBERTE 80 IMM
 GIBRALTAR BUREAU 21 C

 TANGER(،(90000،(TANGER
MAROC

CAFE DENIZLI ICE))شركة)ذات)
مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)شارع)

ايرهراه)مسنانة)غ7يف،)عمارة)رقم)
46)ايطابق)االر�سي)محل)رقم)210)و)

211 - 90000)طنجة)املغرب

تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)

محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

11(64(

في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (0(

مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:

ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.

عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)

 CAFE (: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

. DENIZLI ICE

بشكل) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)
رئي�سي)قاعة)شاي

ومحل) ومطعم) مقهى) وكذيك)

الحل7يات)ومخبزة)ومحل)اآليس)كريم)

ومنتجات)األيبان.

شارع) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)

رقم) عمارة) غ7يف،) مسنانة) ايرهراه)

46)ايطابق)االر�سي)محل)رقم)210)و)

211 - 90000)طنجة)املغرب.

أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:

 1.000 ( (: الخليفي) أحمد) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

عن7انه)ا() الخليفي) أحمد) ايسيد)

 5 ايبخاري)تجزئة)كريمة)رقم) سيدي)

90000)طنجة)املغرب.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:

عن7انه)ا()) الخليفي) شاكر) ايسيد)
ايبخاري) 5)سيدي) تجزئة)كريمة)رقم)

90000)طنجة)املغرب

عن7انه)ا() الخليفي) طارق) ايسيد)

عمارة) ق7اسم) مجمع) املجاهدلن)
 90000  49 رقم) (5 ايشطر) (20/2

طنجة)املغرب
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باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (21 بتاريخ) ( بطنجة) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)16)243.

410I

STE ANGLE DE GESTION SARL

spanisur m 2021
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

STE ANGLE DE GESTION SARL
شارع)أحمد)الحريزي)تجزئة)

ايتمسماني)رقم)6)اقامة)باريس-)أ)
تط7ان)،)93000،)تط7ان)املغرب
spanisur m 2021)شركة)ذات)
مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)شارع)
أحمد)الحريزي)تجزئة)ايتمسماني)
رقم)6 - 93000)تط7ان)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

29659
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (11
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.spanisur m 2021
غرض)ايشركة)بإلجاز):)مطعم)).

شارع) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
ايتمسماني) تجزئة) الحريزي) أحمد)

رقم)6 - 93000)تط7ان)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
 1.000 ( (: ايغل7لي) الحسين) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-
وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

ايسيد)الحسين)ايغل7لي)عن7انه)ا()
ايدار) شارع) الجدلد) املضيق) تجزئة)
املضيق) (93200   69 رقم) ايبيضاء)

املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
ايسيد)الحسين)ايغل7لي)عن7انه)ا()
ايدار) شارع) الجدلد) املضيق) تجزئة)
املضيق) (93200   69 رقم) ايبيضاء)

املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (11 بتاريخ) ( بتط7ان) االبتدائية)

2021)تحت)رقم)1436.
411I

ste united consulting

PHARMACIE AL WAFI
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

ste united consulting
 N° 14 ESPACE SAISS AV DES
FAR(FES،(30000،(FES(MAROC
PHARMACIE AL WAFI)شركة)
ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)رقم)04 
اس)ج7اهر)عمارة)8)حي)املرجة)فاس)

سايس)-)30000)فاس)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

683((
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 فبرالر) (26
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.PHARMACIE AL WAFI

غرض)ايشركة)بإلجاز):)صيديية
وايتصدلر) واالستيراد) ايبيع) شراء)
املنتجات) لجميع) ايتس7يق)
ايتجميل) مستحضرات) و) ايطبية)
يصيدالنية) ايتصنيع) واملستحضرات)
تركيبي) أو) حي7اني) نباتي) أصل) من)

يالستخدام)ايبشري)وايبيطري).
 04 رقم) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
اس)ج7اهر)عمارة)8)حي)املرجة)فاس)

سايس)-)30000)فاس)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 400.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
 4.000 ( (: وفي) ايسباعي) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
عن7انه)ا() وفي) ايسباعي) ايسيدة)
حسانطريق) شارع) ايشرالبي) درب)

الم7زار))30000)فاس)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عن7انه)ا() وفي) ايسباعي) ايسيد)
حسانطريق) شارع) ايشرالبي) درب)

الم7زار))30000)فاس)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (15 بتاريخ) ( بفاس) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)2888.
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BEST COMPTA SARL

STITOU LUZ
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

BEST COMPTA SARL
 AV DES FAR RESIDENCE

 IMANE(4°(ETAGE(N°(7(،(93000،
TETOUAN MAROC

STITOU LUZ)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)إقامة)

قرطبة)شارع)انزران)محل)رقم)2  - 
90060)طنجة))املغرب

تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)

محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

11(621

في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)

ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (02

مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:

ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.

عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)

(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.STITOU LUZ

غرض)ايشركة)بإلجاز):)شراء)وبيع)

و) ( أكسس7ارات) و) سلع) في) وايتجارة)

قطع)ايكهربائية

مقاوية)خدمات)ايكهربائية.

إقامة) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)

 -   2 رقم) محل) انزران) شارع) قرطبة)

90060)طنجة))املغرب.

أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:

 100 ( (: عدنان) ايستيت7) ايسيد)

حصة)بقيمة)1.000)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

ايستيت7)عدنان)عن7انه)ا() ايسيد)

شارع)الجيش)امللكي)إقامة)اوبرا)بل7ك)

3)رقم)14  93000)تط7ان)املغرب.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:

ايستيت7)عدنان)عن7انه)ا() ايسيد)

بل7ك) ابرا) إقامة) امللكي) الجيش) شارع)

3)رقم)14 93000)تط7ان)املغرب

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

ل7ني7) (18 بتاريخ) ( بطنجة) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)243694.

413I



14073 الجريدة الرسميةعدد)1)56 - 26)ذو)ايقعدة)1442 )))ل7يي7)2021) 

مكتب)املهدي)ايعل7ي)-)محاسب)معتمد)-

إل الخملي�سي انفسط ش.ذ.م.م.  
 EL KHAMLICHI INVEST“

”SARL
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

مكتب)املهدي)ايعل7ي)-)محاسب)
معتمد)-

13)شارع)ولي)ايعهد٬)ايطابق)ايثاني٬ 
رقم)2)ص.ب.)35)،)93000،)تط7ان)

املغرب
إل)الخملي�سي)انفسط)ش.ذ.م.م.))

 ”EL KHAMLICHI INVEST SARL“
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)تقاطع)
شارع)سيدي)إفنـي)وشارع)9)أبريل)
رقم)45 - 93000)تط7ان))املغرب
تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

29((9
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 أبريل) (26
املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
إل) (: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)
 EL“ ( ش.ذ.م.م.) انفسط) الخملي�سي)

.”KHAMLICHI INVEST SARL
غرض)ايشركة)بإلجاز):)*)اإلنعاش)
يصالحها) املباني) واستغالل) ايعقاري)

أو)يلغير)عن)طريق)ايتأجير.
ايعينية) ايعمليات) كل) وعم7ما) (*
املتعلقة) وايتجارية) واملايية) وايعقارية)
بشكل)مباشر)أو)غير)مباشر)بتحقيق)
أن) شأنها) من) وايتي) ايشركة) هدف)
تعمل)على)تشجيع)وتط7ير)ايشركة.)))
تقاطع) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
شارع)سيدي)إفنـي)وشارع)9)أبريل)رقم)

45 - 93000)تط7ان))املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:

محمد) بن) محمد) ايسيد)
الخملي�سي)):))65)حصة)بقيمة)1.000 

درهم)يلحصة).
ايسيدة)بشرى)املرابط):))15)حصة)

بقيمة)1.000)درهم)يلحصة).
محمد) بنت) مروى) ايسيدة)
الخملي�سي):))10)حصة)بقيمة)1.000 

درهم)يلحصة).
محمد) بن) ابراهيم) ايسيد)
الخملي�سي):))10)حصة)بقيمة)1.000 

درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
ايسيد)محمد)بن)محمد)الخملي�سي))
عن7انه)ا()تجزئة)األزهر،)فيال)39،)حي)

س7اني)93000)تط7ان)املغرب.
عن7انه)ا() املرابط) بشرى) ايسيدة)
س7اني) حي) (،39 فيال) األزهر،) تجزئة)

93000)تط7ان)املغرب.
محمد) بنت) مروى) ايسيدة)
األزهر،) تجزئة) عن7انه)ا() الخملي�سي)
تط7ان) (93000 س7اني) حي) (،39 فيال)

املغرب.
محمد) بن) ابراهيم) ايسيد)
األزهر،) تجزئة) عن7انه)ا() الخملي�سي)
تط7ان) (93000 س7اني) حي) (،39 فيال)

املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
ايسيد)محمد)بن)محمد)الخملي�سي))
عن7انه)ا()تجزئة)األزهر،)فيال)39،)حي)

س7اني)93000)تط7ان)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (22 بتاريخ) ( بتط7ان) االبتدائية)

2021)تحت)رقم)1686.

414I

AITOUNA MOHAMED

إنرجي موفر طرانس
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

AITOUNA MOHAMED
 RUE(ANTAKI(N29(،(90000،

TANGER MAROC

إنرجي)م7فر)طرانس)شركة)ذات)
مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)ب7ييفارد)
اململكة)ايعربية)ايسع7دلة)اإلقامة)

في)ايعزيزية)ايطابق)ايثايث)رقم)20 - 
90000)طنجة)اململكة)املغربية
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

116235
في) مؤرخ) حر) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (03
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
إنرجي) (: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

م7فر)طرانس.
نقل) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

ايبضائع.
:)ب7ييفارد) عن7ان)املقر)االجتماعي)
اإلقامة) ايسع7دلة) ايعربية) اململكة)
 -  20 ايثايث)رقم) ايطابق) ايعزيزية) في)

90000)طنجة)اململكة)املغربية.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
ايشركة:)) رأسمال) مبلغ)
100.000,00)درهم،)مقسم)كايتالي:

 1000 (: بالل) ايعمراوي) ايسيد)
بقيمة)100)درهم.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (
وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

عن7انه)ا())) بالل) ايعمراوي) ايسيد)
اململكة) طنجة) (90000 ايرهره) حي)

املغربية.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عن7انه)ا())) بالل) ايعمراوي) ايسيد)
اململكة) طنجة) (90000 ايرهره) حي)

املغربية
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

ماي) (0( بتاريخ) ( بطنجة) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)242222 .

415I

CCJF

RESIDENCE LE LINOTTE
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

CCJF

 Bd la corniche Rés Al Yacht

 imm(B(5ème(Etg(Casablanca(،

20040،(CASABLANCA(MAROC

RESIDENCE LE LINOTTE)شركة)

ذات)املسؤويية)املحدودة

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)شارع)

ب7رڭون)زنقة)جعفر)ابن)حبيب)

،إقامة)املشرق)2،)ايطابق)األول.)-)

20000)ايدار)ايبيضاء)املغرب

تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

453131

في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2019 دجنبر) (30

املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:

ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.

عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)

(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.RESIDENCE LE LINOTTE

اإلنعاش) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

ايعقاري.

شارع) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)

حبيب) ابن) جعفر) زنقة) ب7رڭون)

(- األول.) ايطابق) (،2 املشرق) ،إقامة)

20000)ايدار)ايبيضاء)املغرب.

أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:

 EXPERTE HOLDING ايشركة)

درهم) (100 بقيمة) حصة) (:  9.999

يلحصة).

1)حصة) ( (: ايسيد)حسن)ب7تكراي)

بقيمة)100)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
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 EXPERTE HOLDING ايشركة)
ب7رڭون)زنقة)جعفر) عن7انه)ا()شارع)
ابن)حبيب)،إقامة)املشرق)2،)ايطابق)
األول.)20000)ايدارايبيضاء)املغرب.

عن7انه)ا() ب7تكراي) حسن) ايسيد)
ب7ي7) بكاتيل) تجزئة) (10 زنقة) (23-25

20000)ايدارايبيضاء)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عن7انه)ا() ب7تكراي) حسن) ايسيد)
ب7ي7) بكاتيل) تجزئة) (10 زنقة) (23-25

20000)ايدارايبيضاء)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 15 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

لنالر)2020)تحت)رقم))01)2).
416I

LE PUBLICATEUR LEGAL

EXPLOROASIS
إعالن)متعدد)ايقرارات

LE PUBLICATEUR LEGAL
ايتجزئة)6)ايزنقة)51)رقم)8)ق.ج)

ايدار)ايبيظاء)ايتجزئة)6)ايزنقة)51 
رقم)8)ق.ج)ايدار)ايبيظاء،)20450،)

ايدار)ايبيظاء)املغرب
EXPLOROASIS)»شركة)ذات)

املسؤويية)املحدودة)ذات)ايشريك)
اي7حيد«

وعن7ان)مقرها)االجتماعي:)طريق)
اين7اصر)زاوية)إقامة)رقم)11)ايطابق)
4 - 20150))ايدارايبيضاء))املغرب.

»إعالن)متعدد)ايقرارات«
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري:)

.20(385
بمقت�سى)الجمع)ايعام)االستثنائي)

املؤرخ)في)18)لنالر)2021
تم)اتخاذ)ايقرارات)ايتايية:)

لنص) ايذي) األول:) قرار) رقم) قرار)
حصة)) (10.000 تف7يت) ماللي:) على)
 LINV شركة) طرف) من) ( اجتماعية)
SAR))فائدة)ايسيد)نجيب)مراد)بتاريخ)

16)غشت)2020.
قرار)رقم)قرار))ايتاني:)ايذي)لنص)
 mahdi ( ايسيد) إستقاية) ماللي:) على)
changly)من)وظيفته)كمسير)يشركة
وتبعا)يذيك)تم)تعدلل)مقتضيات)

اينظام)األسا�سي)ايتايية:)

بند)رقم)8:)ايذي)لنص)على)ماللي:)
تف7يت)10.000)حصة))فائدة)ايسيد)

نجيب)مراد
على) لنص) ايذي) (:18 رقم) بند)
مراد)) نجيب) ايسيد) تعيين) ماللي:)

كمسير)يشركة
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 19 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

مارس)2021)تحت)رقم))096)).
41(I

MONDE DE SOIN SARL

موند دو سوان ش م م
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

MONDE DE SOIN SARL
بل7ك)01)زنقة)6)رقم)05)حي)ام)
ايربيع)،)54000،)خنيفرة)املغرب

م7ند)دو)س7ان)ش)م)م)شركة)ذات)
املسؤويية)املحدودة

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)بل7ك)
01)زنقة)06)رقم)05)حي)ام)ايربيع)
خنيفرة)-)54000)خنيفرة)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

3(85
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 مارس) (09
املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
اإلقتضاء)بمختصر)تسميتها):)م7ند)دو)

س7ان)ش)م)م.
صاي7ن) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)
االستراد) (- وايتجميل) الحالقة)

وايتصدلر
.عن7ان)املقر)االجتماعي):)بل7ك)01 
زنقة)06)رقم)05)حي)ام)ايربيع)خنيفرة)

- 54000)خنيفرة)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 80.000 ( ايشركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)مقسم)كايتالي:

416)حصة) ( (: ايسيدة)سارة)يزرق)
بقيمة)100)درهم)يلحصة).

ايسيدة)فاطمة)يزرق):))384)حصة)
بقيمة)100)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-
وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

عن7انه)ا() يزرق) سارة) ايسيدة)
ام) حي) (01 بل7ك) (03 رقم) (06 زنقة)

ايربيع)54000)خنيفرة)املغرب.
عن7انه)ا() يزرق) فاطمة) ايسيدة)
ام) حي) (01 بل7ك) (03 رقم) (06 زنقة)

ايربيع)54000)خنيفرة)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عن7انه)ا() يزرق) سارة) ايسيدة)
ام) حي) (01 بل7ك) (03 رقم) (06 زنقة)

ايربيع)54000)خنيفرة)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
أبريل) (19 بتاريخ) ( بخنيفرة) االبتدائية)

2021)تحت)رقم)156/2021.

418I

BADR BOUJAMAOUI

 STE  شركة باربر بيلو ش.م.م
BARBER BELLO SARL AU

شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)
ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

STE EPOKE NEGOCE SARL
 n°1 BLOC 1 HAY

 MOURABITINE ERAC n°1 BLOC
 1(HAY(MOURABITINE(ERAC،

30000،(FES(MAROC
 STE((شركة)باربر)بيل7)ش.م.م

BARBER BELLO SARL AU)شركة)
ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)متجر)رقم)
3)تجزئة)م7الي)حفيظ)زنقة)ايقا�سي)
ايسالح)شارع)ابن)الخطيب)فاس.)-)

30000)فاس)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

6(49(

بمقت�سى)عقد)عرفي)مؤرخ)في)16 
أبريل)2021)تم)إعداد)ايقان7ن)
األسا�سي)يشركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
:)شركة) بمختصر)تسميتها) اإلقتضاء)
 STE BARBER ( ش.م.م) بيل7) باربر)

.BELLO SARL AU
حالق) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

مزدوج)و)خبير)ايتجميل..
عن7ان)املقر)االجتماعي):)متجر)رقم)
3)تجزئة)م7الي)حفيظ)زنقة)ايقا�سي)
(- فاس.) الخطيب) ابن) شارع) ايسالح)

30000)فاس)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
 1.000 ( (: ( عين7س) رضا) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
C/()ايسيد)رضا)عين7س)عن7انه)ا
BALMES 10-02 A  11445)برشل7نة)

اسبانيا.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
C/()ايسيد)رضا)عين7س)عن7انه)ا
BALMES 10-02 A 11445)برشل7نة)

اسبانيا
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
أبريل) (23 بتاريخ) ( بفاس) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)1990.
419I

HASNAOUIA CONTROLE

SOCIETE TH FILALA SARL
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

HASNAOUIA CONTROLE
 HAY ESSALAM BLOC 0( RES.
 ANNAKHIL(APPT(05(،(14200،

SIDI SLIMANE MAROC
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SOCIETE TH FILALA SARL)شركة)
ذات)املسؤويية)املحدودة

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)حي)اكدال)
رقم)0))سيدي)سليمان))-)14020 

سيدي)سليمان)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

2923
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2019 شتنبر) (03
املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.SOCIETE TH FILALA SARL
االشغال) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)
نجارة) في) مقاول) (+ املختلفة)

االي7مني7م).
عن7ان)املقر)االجتماعي):)حي)اكدال)
 14020 (- ( سليمان) سيدي) ((0 رقم)

سيدي)سليمان)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
ايسيد)هشام)تسكار):))900)حصة)

بقيمة)100)درهم)يلحصة).
ايسيد)اعربي)تسكار):))100)حصة)

بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
عن7انه)ا() تسكار) هشام) ايسيد)
 14200  50 رقم) (3 بل7ك) ايسالم) حي)

سيدي)سليمان)املغرب.
عن7انه)ا() تسكار) اعربي) ايسيد)
 14200  50 رقم) (3 بل7ك) ايسالم) حي)

سيدي)سليمان)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عن7انه)ا() تسكار) هشام) ايسيد)
 14200  50 رقم) (3 بل7ك) ايسالم) حي)

سيدي)سليمان)املغرب

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
بتاريخ) ( سليمان) بسيدي) االبتدائية)

10)غشت)2020)تحت)رقم)2923.

420I

bkm conseils

APPRO INNOV
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

bkm conseils
رقم)3)اقامة)ايرحمة))شارع)عبد)
ايكريم)الخطابي)جليز)40000 

مراكش)،)40000،)مراكش)املغرب
APPRO INNOV)شركة)ذات)
مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)املعزوزية)
رقم)91)عمارة)رقم)3)املسار)مراكش)-)

40100)مراكش)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

113853
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 لنالر) (25
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.APPRO INNOV
استيراد) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)
وتصدلر)املعدات)وامل7اد)ايصناعية.
تاجر)منتجات)أو)م7اد)تغليف.

غير) اينفالات) واسترداد) جمع)
الخطرة.

عن7ان)املقر)االجتماعي):)املعزوزية)
رقم)91)عمارة)رقم)3)املسار)مراكش)-)

40100)مراكش)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).

ايشركة:)) رأسمال) مبلغ)
100.000,00)درهم،)مقسم)كايتالي:

 1.000 ( (: ايعرجاني)عزيزي) ايسيد)
حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-
وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

ايسيد)ايعرجاني)عزيزي)عن7انه)ا()
 3 ايشقة) (300 عمارة) ايزوبير) تجزئة)
االيفة))20220)ايدار)ايبيضاء)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
ايسيد)ايعرجاني)عزيزي)عن7انه)ا()
 3 ايشقة) (300 عمارة) ايزوبير) تجزئة)
االيفة))20220)ايدار)ايبيضاء)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
أبريل) (16 بتاريخ) ( بمراكش) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)123083.
421I

COFIJUCE

NAJAB TRADING
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

COFIJUCE
 RUE ALLAL BENABDELLAH 106

 CASABLANCA(،(25000،
CASABLANCA MAROC

NAJAB TRADING)شركة)ذات)
املسؤويية)املحدودة

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)46،)شارع)
ايزرقط7ني)ايطابق)ايثاني)رقم)

6،)ايدار)ايبيضاء))-)20000)ايدار)
ايبيضاء)املغرب

تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)
املحدودة)

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)
503499

في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 أبريل) (21
املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
 NAJAB(:(اإلقتضاء)بمختصر)تسميتها

.TRADING

و) بيع) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)
ت7زيع)جميع)أن7اع)ايسلع.

(،46 (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
رقم) ايثاني) ايطابق) ايزرقط7ني) شارع)
ايدار) (20000 (- ( ايبيضاء) ايدار) (،6

ايبيضاء)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
500)حصة) ( (: ايسيد)بجي)سفيان)

بقيمة)100)درهم)يلحصة).
500)حصة) ( ايسيد)نع7م)لاسين):)

بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
حي) عن7انه)ا() بجي)سفيان) ايسيد)
املحمدي))41000)شيشاوة)املغرب.

عن7انه)ا() لاسين) نع7م) ايسيد)
سيدي) (1 عمارة) ييك7يين) اقامة)
ايبيضاء) ايدار) (20520 معروف)

املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
حي) عن7انه)ا() بجي)سفيان) ايسيد)

املحمدي))41000)شيشاوة)املغرب
عن7انه)ا() لاسين) نع7م) ايسيد)
سيدي) (1 عمارة) ييك7يين) اقامة)
ايبيضاء) ايدار) (20520 معروف)

املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 19 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ماي)2021)تحت)رقم)8925)).

422I

idaraty

زي دنطال مغوك
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

idaraty
 rue tarik ibn ziad n(105 2eme

 etage(n(3(tanger(،(90000،
tanger maroc

زي)دنطال)مغ7ك)شركة)ذات)
املسؤويية)املحدودة
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وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)اينهضة)
264)زنقة)91)رقم)2)ايطابق)2)رقم)

3 - 90000)طنجة)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

11(009
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (06
املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
زي) (: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

دنطال)مغ7ك.
غرض)ايشركة)بإلجاز):)بيع)وشراء)
منتجات)ومستلزمات)طب)االسنان.

اينهضة) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
264)زنقة)91)رقم)2)ايطابق)2)رقم)3 

- 90000)طنجة)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
ايسيد)طه)زاد):))500)حصة)بقيمة)

100)درهم)يلحصة).
ايسيد)عماد)ايدلن)ب7يزكر):))500 

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
ايسيد)طه)زاد)عن7انه)ا()ايركايع)3  
ايتجزئة)68)ايطابق)2)رقم)5 90000 

طنجة)املغرب.
ب7يزكر) ايدلن) عماد) ايسيد)
عبد) م7الي) زنقة) (96 عن7انه)ا()

ايرحمان))90000)خريبكة)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
ايسيد)طه)زاد)عن7انه)ا()ايركايع)3  
ايتجزئة)68)ايطابق)2)رقم)5 90000 

طنجة)املغرب
ب7يزكر) ايدلن) عماد) ايسيد)
عبد) م7الي) زنقة) (96 عن7انه)ا()

ايرحمان))90000)خريبكة)املغرب

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (02 بتاريخ) ( بطنجة) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)243005.

423I

FIDUBAC SARL

البغيو�سي ترانس
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

FIDUBAC SARL
162مكرر)شارع)ل7سف)ابن)تاشفين)
 NADOR،(ايشقة)رقم)11)ايناض7ر

62000،(nador(maroc
ايبغي7�سي)ترانس)شركة)ذات)

املسؤويية)املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)عمارة)

ايطابق)األول)رقم)02)إقامة)44)شارع)
)3)يعري)ايشيخ)ايناظ7ر)-)62000 

ايناظ7ر)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

22389
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (0(
املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

ايبغي7�سي)ترانس.
-اينقل) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

اي7طني)وايدولي)يلبضائع)يآلخرين
-نقل)األمتعة)غير)املصاحبة

املنتجات) وتصدلر) -استيراد)
االستهالكية)ايكبيرة.

عمارة) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
ايطابق)األول)رقم)02)إقامة)44)شارع)
 62000 (- ايناظ7ر) ايشيخ) يعري) (3(

ايناظ7ر)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:

 500 ( (: م7�سى) ايبغي7�سي) ايسيد)
حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

500)حصة) ( (: احمد) ب7ب7) ايسيد)
بقيمة)100)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-
وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

ايسيد)ايبغي7�سي)م7�سى)عن7انه)ا()
حي)ج7اهرة)ايسفلى)ازغنغان)ايناظ7ر)

62000)ايناظ7ر)املغرب.
ايسيد)ب7ب7)احمد)عن7انه)ا()دوار)
ايناظ7ر) ي7طا) سيدال) بني) اش7يطارا)

62000)ايناظ7ر)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
ايسيد)ايبغي7�سي)م7�سى)عن7انه)ا()
حي)ج7اهرة)ايسفلى)ازغنغان)ايناظ7ر)

62000)ايناظ7ر)املغرب
ايسيد)ب7ب7)احمد)عن7انه)ا()دوار)
ايناظ7ر) ي7طا) سيدال) بني) اش7يطارا)

62000)ايناظ7ر)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
االبتدائية)بايناض7ر))بتاريخ)15)ل7ني7)

2021)تحت)رقم)1282.
424I

nador conseil sarl au

MALEK LILIAMAR
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

nador conseil sarl au
 res(gourougou(b1(av(des(far(،

62000،(nador(maroc
MALEK LILIAMAR))شركة)ذات)
مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)حي)
عاريض)2)زقة)108  - 62000 

ايناظ7ر)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

22351
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (02
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)
باملميزات)ايتايية:

ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

. MALEK LILIAMAR
و) تجزئة) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

بيع)االرا�سي)
االنعاش)ايعقاري.

حي) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
عاريض)2)زقة)108  - 62000)ايناظ7ر)

املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
ايسيد)مايك)أزواغ):))1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
عن7انه)ا() أزواغ) مايك) ايسيد)
 62000   146 رقم) املسيرة) شارع)

ايناظ7ر)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عن7انه)ا() أزواغ) مايك) ايسيد)
 62000   146 رقم) املسيرة) شارع)

ايناظ7ر)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
االبتدائية)بايناض7ر))بتاريخ))0)ل7ني7)

2021)تحت)رقم)1183.
425I

MOORISH

GREAT SOUTH TRADING
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

MOORISH
39)شارع)يال)لاق7ت)ايطابق)5)شقة)د)
،)20080،)ايدار)ايبيضاء)املغرب
 GREAT SOUTH TRADING

شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)
ايشريك)اي7حيد
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وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)410)شارع)
ايزرقط7ني)إقامة)حماد)ايطابق)

األول)رقم))1 - 20000))ايدار)ايبيضاء))
املغرب

تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

505(63
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (18
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
 GREAT(:(اإلقتضاء)بمختصر)تسميتها

.SOUTH TRADING
ايصيد) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

وايزراعة.
 410 (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
شارع)ايزرقط7ني)إقامة)حماد)ايطابق)
األول)رقم))1 - 20000))ايدار)ايبيضاء))

املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
ايسيد)عبد)ايرحيم)جدي):))1.000 

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
جدي) ايرحيم) عبد) ايسيد)
 1436 رقم) كناوة) شارع) عن7انه)ا()
ايتمسية))86150)الت)مل7ل)املغرب.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (
وم7اطن)مسيري)ايشركة:

جدي) ايرحيم) عبد) ايسيد)
 1436 رقم) كناوة) شارع) عن7انه)ا()
ايتمسية))86150)الت)مل7ل)املغرب

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 0( بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)81390).

426I

TGE FIDUS

ESPECE PRIVATO
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

TGE FIDUS
شارع)ايزرقط7ني)كمال)بارك)سانتر)
عمارة)B)رقم)39)ايطابق)6)،)28810،)

املحمدلة)املغرب
ESPECE PRIVATO)شركة)ذات)
مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)شارع)

الحسن)ايثاني)عمارة)أ)إقامة)ييت7رال)
املحمدلة)20800)املحمدلة)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

28141
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (14
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.ESPECE PRIVATO
مقهى) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

وجبات)سريعة).
شارع) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
الحسن)ايثاني)عمارة)أ)إقامة)ييت7رال)
املحمدلة)20800)املحمدلة)املغرب.

أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)
ايشركة):)99)سنة).

ايشركة:)) رأسمال) مبلغ)
100.000,00)درهم،)مقسم)كايتالي:

 1.000 ( (: رك7بة) سفيان) ايسيد)
حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-
وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

عن7انه)ا() رك7بة) سفيان) ايسيد)
املحمدلة) (20800 ايقدس) حي) (499

املغرب.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:

عن7انه)ا() رك7بة) سفيان) ايسيد)

املحمدلة) (20800 ايقدس) حي) (499

املغرب

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

24)ماي) االبتدائية)باملحمدلة))بتاريخ)

2021)تحت)رقم)1206.

42(I

CORPORATE AUDIT GROUP

CLINIQUE GUESSOUS
إعالن)متعدد)ايقرارات

CORPORATE AUDIT GROUP

445,)شارع)عبد)امل7من،)ايطابق)

الخامس،)رقم)22)،)20000،)

casablanca maroc

CLINIQUE GUESSOUS)»شركة)

ذات)املسؤويية)املحدودة«

وعن7ان)مقرها)االجتماعي:)زاوية)زنقة)

ه)و)زنقة)أ،)صاالج)1،)عين)ايذئاب))-)

20000)ايدار)ايبيضاء)املغرب.

»إعالن)متعدد)ايقرارات«

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري:)

.382509

بمقت�سى)الجمع)ايعام)االستثنائي)

املؤرخ)في)10)ماي)2021

تم)اتخاذ)ايقرارات)ايتايية:)

على) لنص) ايذي) (:.1 رقم) قرار)

من) ايشركة) رأسمال) خفض) ماللي:)

4.000.000)درهم)إلى)10.000)درهم)

وتبعا)يذيك)تم)تعدلل)مقتضيات)

اينظام)األسا�سي)ايتايية:)

بند)رقم)).:)ايذي)لنص)على)ماللي:)

الحصص

بند)رقم)8.:)ايذي)لنص)على)ماللي:)

ايرأسمال

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

 14 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم))8248).

428I

GHIZLANE DOUBLANE

DHK MAZAGAN
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

GHIZLANE DOUBLANE
رقم)5)عمارة)ايعبدي)شارع)محمد)
ايسادس)،)24000،)الجدلدة)املغرب
DHK MAZAGAN)شركة)ذات)
مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)

دوارايدعيجات)م7الي)عبد)هللا)-)
24000)الجدلدة)املغرب

تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

18185
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 أبريل) (30
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
 DHK (: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.MAZAGAN
(: بإلجاز) ايشركة) غرض)
 MARCHAND ALIMENTATION

.GENERALE
(: االجتماعي) املقر) عن7ان)
(- هللا) عبد) م7الي) دوارايدعيجات)

24000)الجدلدة)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
 1.000 ( (: ضحاك) منير) ( ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
عن7انه)ا() ضحاك) منير) ( ايسيد)
هللا) عبد) م7الي) دوارايدعيجات)

24000)الجدلدة)املغرب.
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وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:

عن7انه)ا() ضحاك) منير) ( ايسيد)

هللا) عبد) م7الي) دوارايدعيجات)

24000)الجدلدة)املغرب

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

ماي) (31 بتاريخ) ( بالجدلدة) االبتدائية)

2021)تحت)رقم)26514.

429I

FATHICONSULTING

PEARL FOODS MOROCCO
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

FATHICONSULTING

 A8 LOTISSEMENT

 MOUSTAKBAL GH11

 APPARTEMENT((NUMERO(13(،

20190،(CASABLANCA(MAROC

 PEARL FOODS MOROCCO

شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)5))شارع)

11)لنالر)طابق)1)شقة)169  - 

20000)ايدار)ايبيضاء)املغرب

تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

506141

في) مؤرخ) م7ثق) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (23

املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:

ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.

عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)

 PEARL(:(اإلقتضاء)بمختصر)تسميتها

.FOODS MOROCCO

-تشغيل) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

،اي7جبات) ايشاي) ،غرف) املقاهي)

اآليس) ،محالت) ،املطاعم) الخفيفة)

،املخابز) املعجنات) ،محالت) كريم)

،املحالت)ايتجارية)يتس7يق)املنتجات)

ايغذائية)بجميع)أشكايها

ايتم7ين) خدمة) -تشغيل)

واالستقبال)بالخدمة)ايذاتية))تشغيل)

الحفالت) معدات) وتأجير) ،إدارة)

واملقاهي)واي7جبات)ايسريعة(.

عن7ان)املقر)االجتماعي):)5))شارع)

11)لنالر)طابق)1)شقة)169  - 20000 

ايدار)ايبيضاء)املغرب.

أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:

حصة) (500 ( (: ركاية) زينب) ايسيد)

بقيمة)50.000)درهم)يلحصة).

500)حصة) ( (: ايسيدة)زينب)ركاية)

بقيمة)50.000)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

عن7انه)ا()) بدع) سهيل) ايسيد)

شارع) ميل7دي) و) تازي) سكني) مجمع)
ايدار) (20000 ( كاييف7رنيا) (84 رقم) ((

ايبيضاء)املغرب.

عن7انه)ا()) ركاية) زينب) ايسيدة)

بنجدلة)) (1 طابق) الضروم) شارع) (22

20000)ايدار)ايبيضاء)املغرب.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:

عن7انه)ا()) ركاية) زينب) ايسيدة)

بنجدلة)) (1 طابق) الضروم) شارع) (22

20000)ايدار)ايبيضاء)املغرب

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

 09 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)81823).

430I

AFRICA CONSTRUCTION ET FORAGE

 AFRICA CONSTRUCTION
ET FORAGE SARL

شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة
تأسيس)شركة

 AFRICA CONSTRUCTION ET

FORAGE

شقة)بايطابق)االول)تجزئة)بنشم�سي)

بالقشاش)تارودانت)،)83000،)

تارودانت)املغرب

 AFRICA CONSTRUCTION
ET FORAGE SARL)شركة)ذات)

املسؤويية)املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)شقة)
بايطابق)األول)تجزئة)بنشم�سي)
بالقشاش)تارودانت)-)83000 

تارودانت)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

(851
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (0(
املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)
 AFRICA CONSTRUCTION ET

.FORAGE SARL
(: بإلجاز) ايشركة) غرض)
-حفراعماق)االبار)باملحرك)امليكانيكي.
-مقاول)ألعمال)مختلفة)أو)بناء.
-نقل)ايبضائع)لحساب)ايغير).

شقة) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
بنشم�سي) تجزئة) األول) بايطابق)
 83000 (- تارودانت) بالقشاش)

تارودانت)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
 500 ( (: درغام) ل7سف) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
ايسيد)صالح)ايدلن)عفيف):))500 

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
عن7انه)ا() درغام) ل7سف) ايسيد)
تارودانت) بنشم�سي)بالقشاش) تجزئة)

83000)تارودانت)املغرب.
عفيف)) ايدلن) صالح) ايسيد)
راسين) عمارة) (203 ايشقة) عن7انه)ا()
ايبحارة)اكادلر)80000)اكادلر)املغرب.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء)
وم7اطن)مسيري)ايشركة:

عن7انه)ا() درغام) ل7سف) ايسيد)
تارودانت) بنشم�سي)بالقشاش) تجزئة)

83000)تارودانت)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 15 بتاريخ) ( بتارودانت) االبتدائية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم))65.

431I

CABINET EL KHALIFA

 SMC CONSTRUCTIONS
S.A.R.L

إعالن)متعدد)ايقرارات

CABINET EL KHALIFA
43)-)زنقة)طه)حسين)،)20100،)

ايدار)ايبيضاء)املغرب
 SMC CONSTRUCTIONS S.A.R.L
»شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة«
وعن7ان)مقرها)االجتماعي:)03)زنقة)
الت)ورير)شارع)م7الي)ل7سف)-)
20100)ايدار)ايبيضاء)املغرب.
»إعالن)متعدد)ايقرارات«

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري:)
.445655

بمقت�سى)الجمع)ايعام)االستثنائي)
املؤرخ)في)02)ل7ني7)2021

تم)اتخاذ)ايقرارات)ايتايية:)
قرار)رقم)1:)ايذي)لنص)على)ماللي:)

تف7يت)الحصص.
قرار)رقم)2:)ايذي)لنص)على)ماللي:)
ذات) شركة) إلى) ايقان7ني) اين7ع) تغيير)
مسؤويية)محدودة)يلمشترك)اي7حيد.
على) لنص) ايذي) (:3 رقم) قرار)
ماللي:)تمت)املصادقة)على)كل)ايبن7د)
تحت) يلشركة) األسا�سي) ايقان7ن) في)

ن7عها)ايقان7ني)الجدلد.
وتبعا)يذيك)تم)تعدلل)مقتضيات)

اينظام)األسا�سي)ايتايية:)
بند)رقم)):)ايذي)لنص)على)ماللي:)
رأس)مال)ايشركة)محدد)في)000 100 
من) حصة) (1000 إلى) مقسم) درهم)
مخصصة) يلحصة) درهم) (100 فئة)
الجامعي) ص7فيا) يلسيدة) بايكامل)

غزالني.))
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باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 09 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم))8196).
433I

CABINET EL KHALIFA

BIO JAB S.A.R.L . A.U
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تعيين)مسير)جدلد)يلشركة

CABINET EL KHALIFA
43)-)زنقة)طه)حسين)،)20100،)

ايدار)ايبيضاء)املغرب
BIO JAB S.A.R.L . A.U))شركة)ذات)
مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)طريق)فالد)
امزري)اي7دالة))-))40253)مراكش)

املغرب.
تعيين)مسير)جدلد)يلشركة

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)
.64945

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
تعيين) تم) (2021 مارس) (25 في) املؤرخ)
مسير)جدلد)يلشركة)ايسيد)ة()سباغ)

ن7فل)كمسير)وحيد
تبعا)إلقاية)مسير.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (0( بتاريخ) ( بمراكش) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)45)124.
434I

iso(fidus

MOURAYOU CAFE
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

iso(fidus
حي)األمال)02))رقم)40)مكتب)رقم)06 
طابق)ايثاني)تيط)مليل)دارايبيضاء)،)

29640،)دارايبيضاء)املغرب
MOURAYOU CAFE)شركة)ذات)

املسؤويية)املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)املحل)رقم)
02)مجم7عة)21)تجزئة)املنص7ر)عين)
حرودة)املحمدلة)-)28830)املحمدلة)

املغرب

تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)
املحدودة)

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)
28253

في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (18
املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.MOURAYOU CAFE
غرض)ايشركة)بإلجاز):)مقهى.

عن7ان)املقر)االجتماعي):)املحل)رقم)
02)مجم7عة)21)تجزئة)املنص7ر)عين)
28830)املحمدلة) (- حرودة)املحمدلة)

املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
ايسيد)محمد)املريد):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم)يلحصة).
ايسيدة)سعاد)بروش):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
عن7انه)ا() املريد) محمد) ايسيد)
عمارة)18)شقة)10)دلار)املنص7ر)عين)
املحمدلة) (28830 املحمدلة) حرودة)

املغرب.
عن7انه)ا() بروش) سعاد) ايسيدة)
دلار)املنص7ر)عمارة)18)شقة)10)عين)
املحمدلة) (28830 ( املحمدلة) حرودة)

املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عن7انه)ا() ( املريد) أل7ب) ايسيد)
دلار)املنص7ر)عمارة)18)شقة)10)عين)
املحمدلة) (28830 ( املحمدلة) حرودة)

املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
االبتدائية)باملحمدلة))بتاريخ)03)ل7ني7)

2021)تحت)رقم)1305.
435I

BELCOMPTA

ILYSARE PIECES AUTO
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

BELCOMPTA
رقم)4)بل7ك)ب)شارع)اين7ر)زواغة)
ايعليا)،)30000،)فاس)املغرب

ILYSARE PIECES AUTO)شركة)
ذات)املسؤويية)املحدودة

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)تجزئة)
ايه7اء)الجميل)حي)االمل)ايقطعة)

رقم)56)بل7ك)6)فاس)-)30000)فاس)
املغرب

تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)
املحدودة)

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)
6802(

في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 أبريل) (21
املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.ILYSARE PIECES AUTO
غرض)ايشركة)بإلجاز):)بيع)اجزاء)

ايسيارات
نقل)وت7زيع)اجزاء)ايسيارات

تصنيغ)م7اد)االستهالك)يلسيارات.
تجزئة) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
ايقطعة) االمل) حي) الجميل) ايه7اء)
رقم)56)بل7ك)6)فاس)-)30000)فاس)

املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
((: االدري�سي) ايفالقي) رحمة) ايسيدة)
500)حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة)
500)حصة) ( (: ايسكاح) ايسيد)محمد)

بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
االدري�سي) ايفالقي) رحمة) ايسيدة)
االجاص) زنقة) اينيل) شارع) عن7انه)ا()

فاس) (30000 ( ب) اينرجس) (4 رقم)
املغرب.

عن7انه)ا() ايسكاح) محمد) ايسيد)
 4 رقم) االجاص) زنقة) اينيل) شارع)

اينرجس)ب))30000)فاس)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
االدري�سي) ايفالقي) رحمة) ايسيدة)
االجاص) زنقة) اينيل) شارع) عن7انه)ا()
فاس) (30000 ( ب) اينرجس) (4 رقم)

املغرب
عن7انه)ا() ايسكاح) محمد) ايسيد)
 4 رقم) االجاص) زنقة) اينيل) شارع)

اينرجس)ب))30000)فاس)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ايتجارية)بفاس))بتاريخ)26)ماي)2021 

تحت)رقم)2550-2021.
43(I

RIDATMA

سيرف بروموتور
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

RIDATMA
 AIT MOUSSA OU ALI BOUMIA
 MIDELT AIT MOUSSA OU ALI

 BOUMIA(MIDELT،(54350،
MIDELT MAROC

سيرف)بروم7ت7ر)شركة)ذات)
املسؤويية)املحدودة

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)شارع)
محمد)5)بني)مالل)شارع)محمد)5)بني)
مالل)23000)بني)مالل)املغرب)شارع)

محمد)5)بني)مالل)شارع)محمد)5 
بني)مالل)23000)بني)مالل)املغرب)

23000)بني)مالل)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

11141
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 فبرالر) (22
املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.
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عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
اإلقتضاء)بمختصر)تسميتها):)سيرف)

بروم7ت7ر.
منعش) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

عقاري.
شارع) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
 5 محمد) شارع) مالل) بني) (5 محمد)
املغرب) مالل) بني) (23000 مالل) بني)
شارع)محمد)5)بني)مالل)شارع)محمد)
23000)بني)مالل)املغرب) 5)بني)مالل)

23000)بني)مالل)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
((: مصطفى) عتيفي) ايسيد) ايسيد)
500)حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة)
حصة) (500 ( (: م7ي7د) اي7ردي) ايسيد)

بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
مصطفى) عتيفي) ايسيد) ايسيد)
 23000 ايسبت) س7ق) عن7انه)ا()

س7ق)ايسبت)املغرب.
عن7انه)ا()) م7ي7د) اي7ردي) ايسيد)
23000))س7ق)ايسبت) س7ق)ايسبت)

املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
مصطفى) عتيفي) ايسيد) ايسيد)
 23000 ايسبت) س7ق) ( عن7انه)ا()

س7ق)ايسبت)املغرب
عن7انه)ا()) م7ي7د) اي7ردي) ايسيد)
ايسبت) س7ق) (23000 ايسبت) س7ق)

املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
االبتدائية)ببني)مالل))بتاريخ)11)مارس)

2021)تحت)رقم)259.
438I

FORMA’ART PRIVE

FORMA›ART PRIVE
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

FORMA›ART PRIVE
 AVENUE MAHAMMED V,

 IMMEUBLE AL MOUAHIDINE,

 3(ème(ETAGE,(TAZA(،(35000،
TAZA MAROC

FORMA›ART PRIVE)شركة)ذات)
املسؤويية)املحدودة

 AVENUE(وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي
 MAHAMMED V, IMMEUBLE AL
 MOUAHIDINE, 3 ème ETAGE -

35000 TAZA MAROC
تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

5(83
في) مؤرخ) حر) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 لنالر) (04
املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.FORMA’ART PRIVE
 ETUDES (: غرض)ايشركة)بإلجاز)

ET INGÉNIERIE
 SOUTIEN ET APPUI

SCOLAIRE
.NÉGOCE

 AVENUE(:(عن7ان)املقر)االجتماعي
 MAHAMMED V, IMMEUBLE AL
 MOUAHIDINE, 3 ème ETAGE -

.35000 TAZA MAROC
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
ايشركة:)) رأسمال) مبلغ)
100.000,00)درهم،)مقسم)كايتالي:

 EL MAKHTOUM ايسيد)
ABDENNOUR :  500)حصة)بقيمة)

100)درهم)يلحصة).
 BIBAH MERYEM :  500(ايسيدة

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
 EL MAKHTOUM ايسيد)
 HAY عن7انه)ا() (ABDENNOUR
 FARAH 1 RUE SENHAJA, IMM
 36 APT 3, Av IBN ATHIR 30040

.FES MAROC

 BIBAH MERYEM ايسيدة)
 HAY FARAH 1 RUE عن7انه)ا()
 SENHAJA, IMM 36 APT 3, Av

.IBN ATHIR 30040 FES MAROC
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
 BIBAH MOHAMMED ايسيد)
 DOUAR KAOUAN عن7انه)ا()
  COMMUNE BOUHLOU / TAZA

352(4  TAZA  MAROC
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
فبرالر) (11 بتاريخ) ( بتازة) االبتدائية)

2021)تحت)رقم))8.
439I

FIDIS CONSEIL

TRANS SARL AU 52-X 10
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

FIDIS CONSEIL
 MASSIRA 1 LOT A N°493 2EME

 RTAGE(N°3(MARRAKECH(،
40000،(MARRAKECH(MAROC
TRANS SARL AU 52-X 10)شركة)

ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)
ايشريك)اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)ايشقة)
رقم)4)عمارة))))برج)ايزيت7ن)ايضحى)
املحاميد،)مراكش)-)40000)مراكش)

املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

104355
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2020 ل7ني7) (16
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
X 10- (: اإلقتضاء)بمختصر)تسميتها)

.52 TRANS SARL AU

نقل) ( (: بإلجاز) ايشركة) غرض)
ايبضائع)لحساب)ايغير.

ايشقة) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
رقم)4)عمارة))))برج)ايزيت7ن)ايضحى)
مراكش) (40000 (- مراكش) املحاميد،)

املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 10.000 ( ايشركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)مقسم)كايتالي:
ايسيد)انـــدف)هشام):))100)حصة)

بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
عن7انه)ا() هشام) اندف) ايسيد)
ايضحى)برج)ايزيت7ن)عمارة))))ايشقة)
 40000 مراكش) املحاميد،) أ) (4 رقم)

مراكش)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
أ) عن7انه)ا() هشام) اندف) ايسيد)
ايضحى)برج)ايزيت7ن)عمارة))))ايشقة)
 40000 مراكش) املحاميد،) (4 رقم)

مراكش)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (29 بتاريخ) ( بمراكش) ايتجارية)

2020)تحت)رقم)113696.
440I

KAMAR BENOUNA

MAESTRO DRYMIX
إعالن)متعدد)ايقرارات

KAMAR BENOUNA
 RUE(CHARAM(ACHAYKH(، 34
20160،(Casablanca(MAROC

MAESTRO DRYMIX))»شركة)ذات)
املسؤويية)املحدودة«

وعن7ان)مقرها)االجتماعي:)621)شارع)
املنضر)ايعام))-)20150)ايدارايبيضاء)

املغرب.
»إعالن)متعدد)ايقرارات«

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري:)
.33(16(

بمقت�سى)الجمع)ايعام)االستثنائي)
املؤرخ)في)30)أبريل)2021

تم)اتخاذ)ايقرارات)ايتايية:)
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قرار)رقم)1:)ايذي)لنص)على)ماللي:)
معالنة) قرر) ايعرفي) ايعقد) بم7جب)
و) روزانيك7) ماطي7) ايسيد) استقاية)
االدارة) من) ب7جن7ي) محمد) ايسيد)
ايسيد) جدلد) كاداري) تعيين) قرر) و)

ج7زي)ي7يز)ي7بز)ي7بز
على) لنص) ايذي) (:2 رقم) قرار)
ماللي:)بم7جب)محضر)مجلس)االدارة)
معالنة) قرر) ابريل) (30 في) املؤرخ)
ماطي7روزانيك7) ايسيد) استقاية)
ايسيد) تعيين) قرر) و) املجلس) كرئيس)
مارتن) سان) جيمينج) فرنسيسك7)
ي7يز) وج7جي) تع7يض) جدلد) كرئيس)

ي7بزي7بز)ككاتب)
وتبعا)يذيك)تم)تعدلل)مقتضيات)

اينظام)األسا�سي)ايتايية:)
بند)رقم)0:)ايذي)لنص)على)ماللي:)

0
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 09 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)81890).
441I

CENTRE DE MEDECINE NUCLEAIRE

 CENTRE DE MEDECINE
NUCLEAIRE ERRAHMA
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

حل)شركة

 CENTRE DE MEDECINE
NUCLEAIRE

 CLINIQUE ERRAHMA LOT
 ZINEB EL MASMOUDI SOUS

 -SOL 1 TARGA MARRAKECHCH
 ،(40000،(MARRAKECH

MAROC
 CENTRE DE MEDECINE

NUCLEAIRE ERRAHMA)شركة)
ذات)املسؤويية)املحدودة)في)ط7ر)

ايتصفية(
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)مصحة)
ايرحمة)تجزئة)زينب)ايطابق)تحت)
أر�سي)1),تاركة))-)40130)مراكش)

املغرب.
حل)شركة

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)
.8025(

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
حل) تقرر) (2018 لنالر) (29 في) املؤرخ)
املحدودة) املسؤويية) ذات) شركة)
 CENTRE DE MEDECINE
مبلغ) ( (NUCLEAIRE ERRAHMA
وعن7ان) درهم) (100.000 رأسمايها)
ايرحمة) مصحة) اإلجتماعي) مقرها)
أر�سي) تحت) ايطابق) زينب) تجزئة)
املغرب) مراكش) (40130 (- ( ,تاركة) (1

نتيجة)ل):)عدم)االشتغال.
ايتصفية)ب)مصحة) مقر) و)حدد)
تحت) ايطابق) زينب) تجزئة) ايرحمة)
,مراكش) (40130 (- ( ,تاركة) (1 أر�سي)

املغرب.)
و)عين:

ايسيد)ة()ت7فيق)))زي7ا)و)عن7انه)ا()
محمد) شارع) (3 رقم) (B  2 كتبية)
املغرب) مراكش) (40000 ( ايسادس)

كمصفي))ة()يلشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند) (
املخ7ية) ايصالحيات) على) املفروضة)
تبليغ) محل) و) املخابرة) محل) يهم)
ايعق7د)و)اي7ثائق)املتعلقة)بايتصفية):)
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (16 بتاريخ) ( بمراكش) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)125064.
442I

GALAXYCOMPT

 AHMOVET IMPORT
EXPORT

شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة
حل)شركة

GALAXYCOMPT
 Av. Mohamed Ben El Hasan Al
 Ouazzani  Résidence Nabil n°3
Tétouan(،(93000،)تط7ان)املغرب
 AHMOVET IMPORT EXPORT
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة)في)

ط7ر)ايتصفية(
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)حي)ي7حة)
طريق)بن)قريش)رقم)230)املغرب)

93000)تط7ان)املغرب.
حل)شركة

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)
.22699

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
حل) تقرر) (2021 ماي) (2( في) املؤرخ)
املحدودة) املسؤويية) ذات) شركة)
  AHMOVET IMPORT EXPORT
درهم) (100.000 رأسمايها) مبلغ)
ي7حة) حي) اإلجتماعي) مقرها) وعن7ان)
املغرب) (230 رقم) قريش) بن) طريق)
(: ل) نتيجة) املغرب) تط7ان) (93000

وقف)اينشاط)ايتجاري.
و)حدد)مقر)ايتصفية)ب))حي)ي7حة)
املغرب) (230 رقم) قريش) بن) طريق)

93000)تط7ان)املغرب.)
و)عين:

ايسيد)ة()عبد)رحمان)))الحالك)و)
 230 رقم) بن)قريش) عن7انه)ا()طريق)
)ة() كمصفي) املغرب) تط7ان) (93000

يلشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند) (
املخ7ية) ايصالحيات) على) املفروضة)
تبليغ) محل) و) املخابرة) محل) يهم)
ايعق7د)و)اي7ثائق)املتعلقة)بايتصفية):)
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (08 بتاريخ) ( بتط7ان) االبتدائية)

2021)تحت)رقم)1410.
443I

COMPTE A JOUR

RIF YASSI LOGISTICA
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

COMPTE A JOUR
 AV SAKIA EL HAMRAE N° 13

 2EME(ETG(N°(4(NADOR(،
62000،(NADOR(MAROC

RIF YASSI LOGISTICA))شركة)ذات)
املسؤويية)املحدودة

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)حي)اوالد)
ب7طيب)زنقة)2)رقم)92)ايطابق)2 - 

62000)ايناظ7ر)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

2233(
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (1(
املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:

ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
املسؤويية)املحدودة.

عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
 RIF (: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

. YASSI LOGISTICA
نقل) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

ايبضائع))يلغير.
عن7ان)املقر)االجتماعي):)حي)اوالد)
 -  2 ايطابق) (92 رقم) (2 زنقة) ب7طيب)

62000)ايناظ7ر)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
ايسيد)ايسيدالي)عبد)ايكيم):))500 

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
 500 ( (: ( لاسين) ايقشا�سي) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
ايكيم) عبد) ايسيدالي) ايسيد)
ايناظ7ر) (62000 ايناظ7ر) عن7انه)ا()

املغرب.
ايسيد)ايقشا�سي)لاسين)عن7انه)ا()
 45 رقم) طنجة) شارع) االمنية) تجزئة)

90000)طنجة)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
ايسيد)ايقشا�سي)لاسين)عن7انه)ا()
 45 رقم) طنجة) شارع) االمنية) تجزئة)

62000)طنجة)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
االبتدائية)بايناض7ر))بتاريخ)14)ل7ني7)

2021)تحت)رقم)1268.
444I

STE SUD EST GESTION SARL

STE SAHARA STUDIES
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

قفل)ايتصفية

STE SUD EST GESTION SARL
رقم)06)ايعمارة)99)شارع)م7الي)
علي)ايشريف)،)52000،)ايرشيدلة)

املغرب
STE SAHARA STUDIES)شركة)

ذات)املسؤويية)املحدودة
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وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي):)شارع)
محمد)ايك7ري)رقم)32)مكرر)-)
52000)ايرشيدلة)املغرب.

قفل)ايتصفية
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

.8303
بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
حل) تقرر) (2021 ماي) (25 في) املؤرخ)
STE SAHARA STUDIES)شركة)ذات)
رأسمايها) مبلغ) املحدودة) املسؤويية)
مقرها) وعن7ان) درهم) (100.000
رقم) ايك7ري) محمد) شارع) اإلجتماعي)
32)مكرر)-)52000)ايرشيدلة)املغرب)

نتيجة)يعدم)مزاوية)أي)نشاط).
و)عين:

و) ايشادلي) ( مصطفى) ايسيد)ة()
شارع) كلث7م) ام) تجزئة) عن7انه)ا()
 93150   1 شقة) (52 رقم) ايزمباب7ي)
مارتيل)املغرب)كمصفي))ة()يلشركة.

و)قد)تم)انعقاد)الجمعية)الختامية)
بتاريخ)25)ماي)2021)وفي)شارع)محمد)
 52000 (- مكرر) (32 رقم) ايك7ري)

ايرشيدلة)املغرب.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 1( بتاريخ) ( بايرشيدلة) االبتدائية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)293/2021.
445I

امغار)عبد)ايغاف7ر

SBIHI BATIMENTS
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تعيين)مسير)جدلد)يلشركة

امغار)عبد)ايغاف7ر
شارع)الجيش)امللكي)اقامة)اين7ر)رقم)
1)ايطابق)االول)تط7ان)،)93000،)

تط7ان)املغرب
SBIHI BATIMENTS))شركة)ذات)
مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)شارع)
جيب7تي)زنقة)3)رقم))6)ايط7ابل)
تط7ان)-)93000)تط7ان)املغرب.
تعيين)مسير)جدلد)يلشركة

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)
.24993

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
تعيين) تم) (2021 ماي) (18 في) املؤرخ)
ايسيد)ة() يلشركة) جدلد) مسير)

ايصبيحي))محمد)كمسير)آخر
تبعا)يقب7ل)استقاية)املسير.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (08 بتاريخ) ( بتط7ان) االبتدائية)

2021)تحت)رقم)1406.
446I

MOORE CASABLANCA

و2 ا كونسالتينغ
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

MOORE CASABLANCA
 RUE(D›AZILAL(،(20110، 34

CASABLANCA MAROC
و2)ا)ك7نسايتينغ)شركة)ذات)

املسؤويية)املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)عند)

ست7ر)ك7ن�سي)46)شارع)ايزرقط7ني)
ايطابق)2)شقة)رقم)6)ايدار)ايبيضاء)

- 20000)ايدار)ايبيضاء)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

50(29(
 02 في) مؤرخ) حر) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7)
املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
ا) و2) (: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

ك7نسايتينغ.
ايدراسة) ( (: بإلجاز) ايشركة) غرض)
وايدعم) وايتحليل) والخبرة) واملش7رة)

يلشركات)واملنظمات)؛
املال) رأس) في) املشاركة) (-

واالستثمار.
يلشركات) الخدمات) تقدلم) (-

واإلدارات.
-)وبصفة)عامة)،)جميع)املعامالت)
أو) املايية) أو) ايتجارية) أو) ايصناعية)
ايتي) ايعقارية) أو) املنق7ية) أو) املدنية)

قد)تتعلق)بشكل)مباشر)أو)غير)مباشر)
بأحد)األشياء)املشار)إييها)أعاله)أو)بأي)
أشياء)مماثلة)أو)مرتبطة)أو)مكملة..

عند) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
ايزرقط7ني) شارع) (46 ك7ن�سي) ست7ر)
ايطابق)2)شقة)رقم)6)ايدار)ايبيضاء)-)

20000)ايدار)ايبيضاء)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 10.000 ( ايشركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)مقسم)كايتالي:
ايسيد)احربيل)احمد):))100)حصة)

بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
عن7انه)ا() احمد) احربيل) ايسيد)
سيدي) (54 رقم) (2 ايسالمة) تجزئة)
ايدار) (20000 ايبيضاء) معروف)

ايبيضاء)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عن7انه)ا() احمد) احربيل) ايسيد)
سيدي) (54 رقم) (2 ايسالمة) تجزئة)
ايدار) (20000 ايبيضاء) معروف)

ايبيضاء)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 1( بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)83053).
44(I

MOUSSAOUI HAJJI

SOLPOL INGENIERIE
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تغيير)تسمية)ايشركة

MOUSSAOUI HAJJI
 RUE 08 N°0( NOUVELLE CITE

 ERFOUD(،(52200،(ERFOUD
MAROC

SOLPOL INGENIERIE))شركة)ذات)
املسؤويية)املحدودة

وعن7ان)مقرها)االجتماعي)قصر)
ايشياحنة)عرب)ايصباح)زيز)ارف7د)-)

52223)ارف7د)املغرب.
تغيير)تسمية)ايشركة

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)
12609

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)

تغيير) تم) (2021 ماي) (24 في) املؤرخ)

 SOLPOL« من) ايشركة) تسمية)

 ELRHRIB« إلى) (« (INGENIERIE

. »CASH

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

 1( بتاريخ) ( بايرشيدلة) االبتدائية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)291/2021.

448I

aice compta

SKETCH.MA

شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد

رفع)رأسمال)ايشركة

aice compta

 lissasfa(3(bloc(d(n(199(،(20190،

casablanca maroc

SKETCH.MA))شركة)ذات)

مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)ركن)شارع)

الحسن)ايثاني)وشارع))عباس)بن)

فرناس)ايكسر)ن)أ)6)أكدال)-)10090 

ايرباط)املغرب.

رفع)رأسمال)ايشركة

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.1444((

اي7حيد) ايشريك) قرار) بمقت�سى)

رفع) تم) (2021 ماي) (10 في) املؤرخ)

قدره) بمبلغ) ايشركة) رأسمال)

من) أي) درهم«) (1.000.000«

»1.000.000)درهم«)إلى)»2.000.000 

مقاصة) إجراء) ( (: طريق) عن) درهم«)

و) املقدار) املحددة) ايشركة) دل7ن) مع)

املستحقة.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

ل7ني7) (15 بتاريخ) ( بايرباط) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)108136.
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MED EXPERTISE

ANNOUR LIL ISKANE  »ALIS
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
رفع)رأسمال)ايشركة

MED EXPERTISE
 N°65  E1 IMM TIFAOUINE AV

 AL MOUKAOUAMA QI AGADIR
،(80000،(AGADIR(MAROC

 ANNOUR LIL ISKANE  »ALIS
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)شقة)
رقم)08)ايطابق)األول)عمارة)رمال)
2)ف7نتي)ايعليا)تجزئة)242)اكادلر)-)

80000)اكادلر)املغرب.
رفع)رأسمال)ايشركة

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)
.32883

اي7حيد) ايشريك) قرار) بمقت�سى)
تم) (2021 ل7ني7) (0( في) املؤرخ)
قدره) بمبلغ) ايشركة) رأسمال) رفع)
»500.000)درهم«)أي)من)»500.000 
عن) درهم«) (1.000.000« إلى) درهم«)
أو) أرباح) أو) احتياطي) إدماج) ( (: طريق)

عالوات)إصدار)في)رأس)املال.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (1( بتاريخ) ( باكادلر) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)100223.

450I

TGE FIDUS

TETAOUA
إعالن)متعدد)ايقرارات

TGE FIDUS
شارع)ايزرقط7ني)كمال)بارك)سانتر)
عمارة)B)رقم)39)ايطابق)6)،)28810،)

املحمدلة)املغرب
TETAOUA)»شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة«
وعن7ان)مقرها)االجتماعي:)شارع)
م7الي)سماعيل)ايطابق)3)شقة)
رقم)9)اقامة)بالص)2))-)-)املحمدلة)

املحمدلة.
»إعالن)متعدد)ايقرارات«

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري:)
.128(9

بمقت�سى)الجمع)ايعام)االستثنائي)
املؤرخ)في)24)ماي)2021

تم)اتخاذ)ايقرارات)ايتايية:)
على) لنص) ايذي) واحد:) رقم) قرار)
1000)حصة)في)ملكية) ماللي:)تف7يت)
ايسيدة)بندح7)كريمة)يفائدة)ايسيد)

احمد)بلعتيق
على) لنص) ايذي) اثنان:) رقم) قرار)
ماللي:)تح7يل)مقر)ايشركة)الى)عمارة)
ييت7رال) إقامة) ايثاني) الحسن) أ)شارع)

املحمدلة
وتبعا)يذيك)تم)تعدلل)مقتضيات)

اينظام)األسا�سي)ايتايية:)
ايذي) -الحصص:) ستة) رقم) بند)
لنص)على)ماللي:)لمتلك)ايسيد)احمد)
بلعتيق)1000)حصة)و)ايسيدة)كريمة)
بندح7)اصبحت)تمتلك)1100.  800 
بلعتيق,800  مروى) يفائدة) حصة)
 800 بلعتيق,) مالك) يفائدة) حصة)
بلعتيق,500  نعيمة) يفائدة) حصة)

حصة)يفائدة)عبد)ايلطيف)زيدان
لنص) ايذي) اربعة-املقر:) رقم) بند)
على)ماللي:)شارع)الحسن)ايثاني)إقامة)

ييت7رال)عمارة)أ)
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
االبتدائية)باملحمدلة))بتاريخ)14)ل7ني7)

2021)تحت)رقم)1385.

451I

idaraty

ادوبي طرنس
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

idaraty
 rue tarik ibn ziad n(105 2eme

 etage(n(3(tanger(،(90000،
tanger maroc

ادوبي)طرنس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)اينهضة)
264)زنقة)91)رقم)2)ايطابق)2)رقم)

3 - 90000)طنجة)املغرب

تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)

محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

11(56(

في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)

ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (01

مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:

ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.

عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)

ادوبي) (: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

طرنس.

نقل) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

ايبضائع.

اينهضة) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)

264)زنقة)91)رقم)2)ايطابق)2)رقم)3 

- 90000)طنجة)املغرب.

أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:

 1.000 ( (: سعيد) ايزكري) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

عن7انه)ا() سعيد) ايزكري) ايسيد)

  34 رقم) (13 زنقة) ب7حسالن) حي)

90000)طنجة)املغرب.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:

عن7انه)ا() سعيد) ايزكري) ايسيد)

  34 رقم) (13 زنقة) ب7حسالن) حي)

90000)طنجة)املغرب

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

ل7ني7) (1( بتاريخ) ( بطنجة) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)243650.

452I

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

ج. ب.  إستيـــراد

شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تف7يت)حصص

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

 BD DE LA LIBERTE IMMEUBLE

 LIBERTE N° 9( - CASABLANCA

 20.000(----،(20،(CASABLANCA

MAROC

ج.)ب.))إستيـــراد))شركة)ذات)

املسؤويية)املحدودة

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)بقعـة)300 

متجــر)رقــم)5 - ))زنـقـــة)15))تجــزئــة)

ايهــدى)سيــدي)مــ7مــن)--)20460  

ايبيضــاء))املــغــــرب)).

تف7يت)حصص

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

. 1(9.383

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)

تمت) (2021 ماي) (03 في) املؤرخ)

املصادقة)على):

جـــ7اد)) )ة() ايسيد) تف7يت)

حصة) (2.500 ( ايـــزوكـــاري) ( بــلـخـيـــاط)

حصة) (25.000 أصل) من) اجتماعية)

بــلـخـيـــاط)) ( سـلمــى) )ة() ايسيد) ( يفائدة)

ايـــزوكـــاري))بتاريخ)03)ماي)2021.

جـــ7اد)) )ة() ايسيد) تف7يت)

حصة) (2.500 ( ايـــزوكـــاري) ( بــلـخـيـــاط)

حصة) (25.000 أصل) من) اجتماعية)

بــلـخـيـــاط)) عـــالــــدة) )ة() ايسيد) ( يفائدة)

ايـــزوكـــاري))بتاريخ)03)ماي)2021.

تف7يت)ايسيد))ة()جـــ7اد))بــلـخـيـــاط))

اجتماعية) حصة) (2.500 ( ايـــزوكـــاري)

يفائدة)) حصة) (25.000 أصل) من)

)ايـــزوكـــاري)) بــلـخـيـــاط) ( ايسيد))ة()ريـــتـــا)

بتاريخ)03)ماي)2021.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم) (

 0( بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)81.504) .

453I
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كافجيد

 GROUPE SCOLAIRE
BERRADA PRIVE

شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة
تف7يت)حصص

كافجيد
86)زنقة)165)مجم7عة)*ه*)حي)
االيفة،)20220،)ايدار)ايبيضاء)

املغرب
 GROUPE SCOLAIRE BERRADA

PRIVE)شركة)ذات)املسؤويية)
املحدودة

 LOT(وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي
 VERMONT LES CRETES RUE 11
N°9 AIN CHOCK - 204(0)ايدار)

ايبيضاء)املغرب.
تف7يت)حصص

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)
.230643

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
تمت) (2021 ماي) (1( في) املؤرخ)

املصادقة)على):
تف7يت)ايسيد))ة()زهير)برادة)250 
 500 أصل) من) اجتماعية) حصة)
حصة)يفائدة))ايسيد))ة()محمد)برادة)

بتاريخ))1)ماي)2021.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم) (
 11 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)82323).
454I

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

البــرانــــدا
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تف7يت)حصص

ALEXANDRIS COMPTA - SARL
 BD DE LA LIBERTE IMMEUBLE
 LIBERTE N° 9( - CASABLANCA
 20.000(----،(20،(CASABLANCA

MAROC
البــرانــــدا))شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)زاويــة)

شــارع))ابــن)تــاشفيــــن))و)زنقــة)إلفـنـــي))
-- 20310)ايبيضــاء))املــغــــرب)).

تف7يت)حصص

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.411.425

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)

تمت) (2021 لنالر) (13 في) املؤرخ)

املصادقة)على):

نيــد) ( محمـــــد) )ة() ايسيد) تف7يت)

من) اجتماعية) حصة) (500 ( ايقــالـــد)

ايسيد) ( يفائدة) حصة) (1.000 أصل)

13)لنالر) )ة()عبــد)ايلـــه))صـــاد))بتاريخ)

.2021

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم) (

 08 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)81.696).

455I

SERVICE COMPTABLE

 MULTI SERVICE OULED

MIMOUN
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد

تغيير)تسمية)ايشركة

SERVICE COMPTABLE

اوالد)لحسن)اقامة)لاسين)رقم)08)،)

6200،)ايناظ7ر)املغرب

 MULTI SERVICE OULED

MIMOUN)شركة)ذات)مسؤويية)

محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد

وعن7ان)مقرها)االجتماعي)اوالد)

ميم7ن)ايناظ7ر)-)62020)ايناظ7ر)

املغرب.

تغيير)تسمية)ايشركة
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

19283

اي7حيد) ايشريك) قرار) بمقت�سى)

تم) (2021 مارس) (24 في) املؤرخ)

 MULTI« من) ايشركة) تسمية) تغيير)

إلى) (»SERVICE OULED MIMOUN

. »MAIOUA EVENT«

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

االبتدائية)بايناض7ر))بتاريخ)16)ل7ني7)

2021)تحت)رقم)1310/2021.

456I

KARIM GROUPE MAROC SARL AU

 AKOURIM STAR MAROC
SARL AU

شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)
ايشريك)اي7حيد
رفع)رأسمال)ايشركة

 KARIM GROUPE MAROC SARL
AU

 PASSAGE ABOU BAKER AL
 KADIRI, GALERIE BENACHER
 N°5,(SALA(AL(JADIDA,(SALE(،

11000،(SALE(MAROC
 AKOURIM STAR MAROC SARL
AU)شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)

ذات)ايشريك)اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)ضالة)

اعراب)سيدي)لحيى)زعير)-)10000 
تمارة)املغرب.

رفع)رأسمال)ايشركة
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)-.

اي7حيد) ايشريك) قرار) بمقت�سى)
تم) (2021 ل7ني7) (02 في) املؤرخ)
قدره) بمبلغ) ايشركة) رأسمال) رفع)
»900.000)درهم«)أي)من)»100.000 
عن) درهم«) (1.000.000« إلى) درهم«)
دل7ن) مع) مقاصة) إجراء) ( (: طريق)
ايشركة)املحددة)املقدار)و)املستحقة.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (08 بتاريخ) ( بتمارة) االبتدائية)

2021)تحت)رقم)011)12.
45(I

KARIM GROUPE MAROC SARL AU

CARNICOM SARL
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تف7يت)حصص

 KARIM GROUPE MAROC SARL
AU

 PASSAGE ABOU BAKER AL
 KADIRI, GALERIE BENACHER
 N°5,(SALA(AL(JADIDA,(SALE(،

11000،(SALE(MAROC
CARNICOM SARL)شركة)ذات)

املسؤويية)املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)عمارة)3 
رقم)8)شارع)م7الي)احمد)ي7كيلي)

حسان)-)11000)ايرباط)املغرب.

تف7يت)حصص
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.148805

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)

تمت) (2021 أبريل) (16 في) املؤرخ)

املصادقة)على):

ايلطيف) عبد) ( )ة() ايسيد) تف7يت)

اجتماعية) حصة) (250 منص7ر) الت)

)ايسيد) 250)حصة)يفائدة) من)أصل)

أبريل) (16 بتاريخ) حرفان) ل7نس) )ة()

.2021

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم) (

ل7ني7) (04 بتاريخ) ( بايرباط) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)1))5.

458I

HLZCONSULTING

ATLAS DAY EVENT
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

HLZCONSULTING

 Residence Fajwa  Avenue

 Hassan II,1er Etage ,App.04B

 Gueliz(MARRAKECH،(40000،

Marrakech Maroc

ATLAS DAY EVENT)شركة)ذات)

املسؤويية)املحدودة

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)546)اقامة)

رومية)املحاميد)مراكش)-)40000 

مراكش)املغرب

تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

116093

في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (20

املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:

ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.

عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)

 ATLAS(:(اإلقتضاء)بمختصر)تسميتها

.DAY EVENT
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إدارة) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)
(، واملطاعم) (، )اإلقامة) ايفنادق)

وايترفيه)،)وما)إلى)ذيك(.
 546 (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
(- مراكش) املحاميد) رومية) اقامة)

40000)مراكش)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
ايشركة:)) رأسمال) مبلغ)

2.500.000)درهم،)مقسم)كايتالي:
 20.000 ( (: احمد) ملهاني) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
عارية) ارض) (: احمد) ملهاني) ايسيد)

بقيمة)500.000)درهم.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
عن7انه)ا() احمد) ملهاني) ايسيد)
اقامة)ايشروق)فيال)رقم)40  23040 

بني)مالل)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عن7انه)ا() احمد) ملهاني) ايسيد)
اقامة)ايشروق)فيال)رقم)40  23040 

بني)مالل)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (1( بتاريخ) ( بمراكش) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)125130.
459I

LE PUBLICATEUR LEGAL

NORMA TEAM
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

LE PUBLICATEUR LEGAL
ايتجزئة)6)ايزنقة)51)رقم)8)ق.ج)

ايدار)ايبيظاء)ايتجزئة)6)ايزنقة)51 
رقم)8)ق.ج)ايدار)ايبيظاء،)20450،)

ايدار)ايبيظاء)املغرب
NORMA TEAM)شركة)ذات)
مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)144)شارع)
ميد)سميحا)إقامة)ج7هرة)ميد)

سميحا)ايطابق)6)رقم)35 - 20100 
ايدارايبيضاء))املغرب)

تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)

محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

501313

في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)

ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 أبريل) (01

مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:

ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.

عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)

(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.NORMA TEAM

غرض)ايشركة)بإلجاز):)استشارات)

برامج)ايكمبي7تر.

 144 (: االجتماعي) املقر) عن7ان)

شارع)ميد)سميحا)إقامة)ج7هرة)ميد)

 20100  -  35 رقم) (6 ايطابق) سميحا)

ايدارايبيضاء))املغرب).

أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).

 10.000 ( ايشركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)مقسم)كايتالي:

 100 ( (: منص7ر) ابن) دنيا) ايسيدة)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

ايسيدة)دنيا)ابن)منص7ر)عن7انه)ا()

10)زنقة)أب7)فارس)بن)حمدان)طابق)2 

شقة)4 20500)ايدارايبيضاء))املغرب.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:

ايسيدة)دنيا)ابن)منص7ر)عن7انه)ا()

10)زنقة)أب7)فارس)بن)حمدان)طابق)2 

شقة)4 20500)ايدارايبيضاء))املغرب

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

 03 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ماي)2021)تحت)رقم)44)6)).

460I

LE PUBLICATEUR LEGAL

CHOUAY IMMOBILIER
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

LE PUBLICATEUR LEGAL
ايتجزئة)6)ايزنقة)51)رقم)8)ق.ج)

ايدار)ايبيظاء)ايتجزئة)6)ايزنقة)51 
رقم)8)ق.ج)ايدار)ايبيظاء،)20450،)

ايدار)ايبيظاء)املغرب
CHOUAY IMMOBILIER))شركة)
ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)إقامة)

بريما)مكتب)105)شقة)16)طابق)3 
زاوية)11)لنالر)و)مصطفى)معاني)-)
20500)ايدار)ايبيضاء)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

506(41
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (0(
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

. CHOUAY IMMOBILIER
ايترويج) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)
ايبناء.) م7اد) بيع) مط7ر) ايعقاري.)

أعمال)ايبناء.
إقامة) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
 3 طابق) (16 شقة) (105 مكتب) بريما)
(- معاني) مصطفى) و) لنالر) (11 زاوية)

20500)ايدار)ايبيضاء)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
 1.000 ( (: ايش7اي) عمر) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

ايسيد)عمر)ايش7اي)عن7انه)ا()52 

ايزنقة)4)درب)ايش7اي))20400)ازم7ر)

املغرب.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:

ايسيد)عمر)ايش7اي)عن7انه)ا()52 

ايزنقة)4)درب)ايش7اي)20400)ازم7ر)

املغرب

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

 14 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)41)506.

461I

مكتب)املحاسبة

NIRSAL
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تف7يت)حصص

مكتب)املحاسبة

13)شارع)يعق7ب)املنص7ر)رقم)

14/13)تط7ان)،)93000،)تط7ان)

املغرب

NIRSAL)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)شارع)

املهدي)بن)ت7مرت)رقم)82 - 93000 

تط7ان)املغرب.

تف7يت)حصص
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.22439

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)

تمت) (2021 ماي) (31 في) املؤرخ)

املصادقة)على):

تف7يت)ايسيد))ة()عبد)الحق)امليل)

 100 أصل) من) اجتماعية) حصة) ((0

امليل) هناء) )ة() ايسيد) ( يفائدة) حصة)

بتاريخ)31)ماي)2021.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم) (

ل7ني7) (10 بتاريخ) ( بتط7ان) االبتدائية)

2021)تحت)رقم)1905.

462I
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KEY PERFORMANCE

BELLA POWER
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

KEY PERFORMANCE

62)شارع)املقاومة،)إقامة)

Casabusiness)ايطابق)رقم))،)

املكتب)14.)،)20110،)ايدار)ايبيضاء)

املغرب

BELLA POWER)شركة)ذات)

مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)حي)ركراكة)

ايسفلى،)جماعة)امزميز،)اقليم)

الح7ز.)-)42103)مراكش)املغرب

تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)

محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

11591(

في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (04

مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:

ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.

عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)

 BELLA(:(اإلقتضاء)بمختصر)تسميتها

.POWER

-جميع) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

وايطاقات) ايعامة) ايكهرباء) أعمال)

املتجددة,

ايكهربائية) ايسباكة) -تركيبات)

وايصيانة)ذات)ايصلة,

املياه) معالجة) منشآت) -جميع)

وايسباكة)وأح7اض)ايسباحة,

-ايقيام)بجميع)أعمال)ايبناء,

جميع) وتجارة) وتصدلر) استيراد) (-

امل7اد)واملنتجات,

ايصناعية) ايصيانة) و) االصالح) (-

بكافة)أن7اعها),

-نقل)ايبضائع

عن7ان)املقر)االجتماعي):)حي)ركراكة)

اقليم) امزميز،) جماعة) ايسفلى،)

الح7ز.)-)42103)مراكش)املغرب.

أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:

 1.000 ( (: ايسيد)رشيد)بال)اوحم7)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

ايسيد)رشيد)بال)اوحم7)عن7انه)ا()

ايحي) اوحماد) لحسن) سيدي) شارع)

اإلداري)امزميز)الح7ز)مراكش)42103 

مراكش)املغرب.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:

ايسيد)رشيد)بال)اوحم7)عن7انه)ا()

ايحي) اوحماد) لحسن) سيدي) شارع)

اإلداري)امزميز)الح7ز)مراكش)42103 

مراكش)املغرب

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

ايتجارية)بمراكش))بتاريخ)-)تحت)رقم

463I

مجم7عة)ب7نج7ل)ايدويية)آتمانية

SYNDIC RECOVERY
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

مجم7عة)ب7نج7ل)ايدويية)آتمانية

املركب)ايتجاري)برج)ايياق7ت)

شارع)الية)لاق7ت)اقامة)س)طابق))

ايداربيضاء)،)20000،)ايدارايبيضاء)

املغرب

SYNDIC RECOVERY))شركة)ذات)

املسؤويية)املحدودة

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي))زاوية)
زنقة)ايسلطان)عبدالحميد)وزنقة)

شعيب)ايطيبي)شعبان)8 - 25200 

ايدارايبيضاء)املغرب

تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

404321

بمقت�سى)عقد)عرفي)مؤرخ)في)16 
لنالر)2018)تم)إعداد)ايقان7ن)
األسا�سي)يشركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

. SYNDIC RECOVERY
تجميع) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

ايدل7ن
افتراض)ايدل7ن)املعدومة.

زاوية) ( (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
وزنقة) عبدالحميد) ايسلطان) زنقة)
 25200  -  8 شعبان) ايطيبي) شعيب)

ايدارايبيضاء)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
ايسيد)محمد)رضا)بناني)ضخامة):))
500)حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة)
500)حصة) ( (: ايسيدة))هدى)مستف)

بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
بناني)ضخامة) رضا) محمد) ايسيد)
ايفلكي) ريان) أب7) زنقة) (32 عن7انه)ا()
شارع)ابن)سينا)20000)ايدارايبيضاء)

املغرب.
عن7انه)ا()))) مستف) هدى) ( ايسيدة)
زنقة)جالل)ايدلن)ايسي7طي)املعاريف)

20000)ايدارايبيضاء)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
بناني)ضخامة) رضا) محمد) ايسيد)
ايفلكي) ريان) أب7) زنقة) (32 عن7انه)ا()
شارع)ابن)سينا)20000)ايدارايبيضاء)

املغرب
عن7انه)ا()))) مستف) هدى) ( ايسيدة)
زنقة)جالل)ايدلن)ايسي7طي)املعاريف)

20000)ايدارايبيضاء)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 22 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ماي)2018)تحت)رقم)-.
464I

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

البــرانـــدا
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تعيين)مسير)جدلد)يلشركة

ALEXANDRIS COMPTA - SARL
 BD DE LA LIBERTE IMMEUBLE
 LIBERTE N° 9( - CASABLANCA
 20.000(----،(20،(CASABLANCA

MAROC
البــرانـــدا)))شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)زاويــة)

شــارع)ابــن)تــاشفيـــن))و)زنقــة)إلفنـــي))
-- 20310)ايبيضــاء))املــغــــرب)).
تعيين)مسير)جدلد)يلشركة

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)
.411.425

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
تعيين) تم) (2021 لنالر) (13 في) املؤرخ)
مسير)جدلد)يلشركة)ايسيد)ة()صـــاد))

عــز)ايـــدلــــن))كمسير)وحيد
تبعا)يقب7ل)استقاية)املسير.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 08 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)81.696).
465I

Cap Conseils

»THE NEXT CLIC »T.N.C«
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة
مالءمة)اينظام)األسا�سي)يلشركة

Cap Conseils
 Bd(Ibrahim(Roudani(، ,303
20390،(Casablanca(Maroc
  »THE NEXT CLIC »T.N.C«
»شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة«
وعن7ان)مقرها)االجتماعي:)219 
شارع)ايزرقط7ني)زاوية)إبراهيم)

ايروداني)ايطابق)االول)مكتب)11)و)
12)املعاريف)-)20330)ايدار)ايبيضاء)

املغرب.
»مالءمة)اينظام)األسا�سي)يلشركة«
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري:)

.22519
بمقت�سى)الجمع)ايعام)االستثنائي)

املؤرخ)في)03)ماي)2021
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األسا�سي) اينظام) مالءمة) تقرر)
ايقان7ن:) مقتضيات) مع) يلشركة)
تحدلث) االستثنائي) ايعام) قررالجمع)
أحكام) بأحدث) األسا�سي) اينظام)
ايق7انين)05-21)،)ايظهير)رقم)-1-11
بإصدار) (2011 ل7ني7) (2 املؤرخ) (39
ايقان7ن)رقم)10-24)،)وايظهير)-1-19
9))املؤرخ)في)26)أبريل)2019)بإصدار)
ايشركات) بشأن) (21-19 ايقان7ن)
وايتغييرات) املحدودة) املسؤويية) ذات)

ايقان7نية)ايتي)تم)إجراؤها
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم) (
 1( بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)83110).
466I

اكاديس

اكاديس
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تف7يت)حصص

اكاديس
ايطريق)اي7طنية)رقم)2)اينقطة)
ايكيل7مترلة)113)مركز)ايدردارة)
إقليم)شفشاون)،)91000،)

شفشاون)املغرب
اكاديس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)ايطريق)
اي7طنية)رقم)2)اينقطة)ايكيل7مترلة)
113)مركز)ايدردارة)إقليم)شفشاون)-)

91000)شفشاون)املغرب.
تف7يت)حصص

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)305 
في)املحكمة)االبتدائية)بشفشاون).

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
تمت) (2021 لنالر) (22 في) املؤرخ)

املصادقة)على):
الحبيب) عبد) )ة() ايسيد) تف7يت)
من) اجتماعية) حصة) (25 امليم7ني)
)ة() ايسيد) ( يفائدة) حصة) (50 أصل)
لنالر) (22 بتاريخ) ادبي�سي) عبدايعزيز)

.2021
الحبيب) عبد) )ة() ايسيد) تف7يت)
من) اجتماعية) حصة) (25 امليم7ني)
)ة() ايسيد) ( يفائدة) حصة) (50 أصل)
لنالر) (22 بتاريخ) أشرك7ك) ( هللا) عبد)

.2021

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم) (
بتاريخ) ( بشفشاون) االبتدائية)
رقم) تحت) (2021 مارس) (25

.26311121002534
46(I

cabinet  AMSN

OASIS PARC SARL
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تعيين)مسير)جدلد)يلشركة

cabinet  AMSN
 N°8 rue antisirabe appt n°11

 3eme(etage(vn(meknes(،
50000،(meknes(maroc

OASIS PARC SARL)))شركة)ذات)
املسؤويية)املحدودة

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)شارع)عبد)
ايرحمان)بن)زيدان)مكناس)-)50000 

مكناس)املغرب.
تعيين)مسير)جدلد)يلشركة

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)
.2199(

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
تعيين) تم) (2021 ماي) (21 في) املؤرخ)
ايسيد)ة() يلشركة) جدلد) مسير)

ايعراقي)حمزة))كمسير)وحيد
تبعا)يقب7ل)استقاية)املسير.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (16 بتاريخ) ( بمكناس) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)2968.
468I

CORPORATE AUDIT GROUP

 PHENICIA, LA SIGNATURE  
ORIGINELLE

إعالن)متعدد)ايقرارات

CORPORATE AUDIT GROUP
445,)شارع)عبد)امل7من،)ايطابق)
الخامس،)رقم)22)،)20000،)

casablanca maroc
 PHENICIA, LA SIGNATURE  
ORIGINELLE)»شركة)ذات)

املسؤويية)املحدودة«
وعن7ان)مقرها)االجتماعي:)عماية)
الحاجب،)ضيعة)باحنيني،)حقل)

إلمان)راس)الجاري)-)50000)مكناس 
املغرب.

»إعالن)متعدد)ايقرارات«
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري:)

.3649(
بمقت�سى)الجمع)ايعام)االستثنائي)

املؤرخ)في)25)ماي)2021
تم)اتخاذ)ايقرارات)ايتايية:)

قرار)رقم)1.:)ايذي)لنص)على)ماللي:)
من) ايرغم) على) ايشركة) استمرارية)
رأسمال) أرباع) ثالثة) من) أكثر) فقدان)

ايشركة
على) لنص) ايذي) (:.2 رقم) قرار)
ايشركة) رأسمال) رفع) ماللي:)
ييصبح) درهم) (2.000.000 بمبلغ)
4.000.000)درهم)ع7ض)2.000.000 
جاري) حساب) دمج) ب7اسطة) درهم)

يلشركاء
على) لنص) ايذي) (:.3 رقم) قرار)
ماللي:)خفض)رأسمال)ايشركة)بمبلغ)
 2.000.000 ييصبح) (2.000.000
عن) درهم) (4.000.000 ع7ض) درهم)
املتراكمة) الخسائر) استيعاب) طريق)

بمبلغ)مماثل
وتبعا)يذيك)تم)تعدلل)مقتضيات)

اينظام)األسا�سي)ايتايية:)
بند)رقم)6:)ايذي)لنص)على)ماللي:)

الحصص
بند)رقم)):)ايذي)لنص)على)ماللي:)

ايرأسمال
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (21 بتاريخ) ( بمكناس) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)922).

469I

GINIGS IMMO

1SERVICE CAR
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تح7يل)املقر)االجتماعي)يلشركة

 1SERVICE CAR
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي

مركز)انديسيا)رقم)84)زنقة)ابن)منير)
املعاريف)2000)ايدار)ايبيضاءتح7يل))

املقر)االجتماعي)يلشركة

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.366513

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)

املؤرخ)في)25)فبرالر)2021)تم))تح7يل))

املقر)االجتماعي)الحالي)يلشركة)من)»)

مركز)انديسيا)رقم)84)زنقة)ابن)منير)

إلى) ايبيضاء«) ايدار) (2000 املعاريف)

زنقة) ركن) االول) طابق) (40 »مكتب)

سابقا) ( الج7ماري) زيد) ابن) اسامة)

املعاريف)ايدار)ايبيضاء)املغرب)».

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

 12 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ماي)2021)تحت)رقم)4652)).

4(0I

BORA CONSTRUCTION

BORA CONSTRUCTION
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

رفع)رأسمال)ايشركة

BORA CONSTRUCTION

 Bd abou bakr kadiri 2ème étage

 imm B sidi maârouf -casablanca

،(20270،(Casablanca(Maroc

BORA CONSTRUCTION)شركة)

ذات)املسؤويية)املحدودة

 Bd abou(وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي

 bakr kadiri 2ème étage imm

 B sidi maârouf -casablanca -

.202(0 Casablanca Maroc

رفع)رأسمال)ايشركة
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.1691(3

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)

تم) (2020 غشت) (0( في) املؤرخ)

قدره) بمبلغ) ايشركة) رأسمال) رفع)

من) أي) درهم«) (1.500.000«

»6.500.000)درهم«)إلى)»8.000.000 

تقدلم)حصص) ( (: طريق) عن) درهم«)

نقدلة)أو)عينية.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

 25 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

غشت)2020)تحت)رقم)0)438).

4(1I
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FIDUCIAIRE AL KIMMA CONSULTING

PALACE CHIKER

شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تف7يت)حصص

 FIDUCIAIRE AL KIMMA

CONSULTING

 N°31, Lotissement communal,

 Sidi(Mâarouf(،(20280،

Casablanca MAROC

PALACE CHIKER))شركة)ذات)

املسؤويية)املحدودة

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)جميلة)) 

شارع)مقداد)لحريزي)رقم)299)ق)ج))

شقة)1)ايطابق)األول)-)3)200)ايدار)

ايبيضاء)املغرب.

تف7يت)حصص

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.22545

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)

تمت) (2021 ماي) (20 في) املؤرخ)

املصادقة)على):

تف7يت)ايسيد))ة()حسام)ايشيكر)

200)حصة)اجتماعية)من)أصل)200 

عباس) )ة() ايسيد) ( يفائدة) حصة)

نجيب)بتاريخ)20)ماي)2021.

تف7يت)ايسيد))ة()ايعربي)ايشيكر)

400)حصة)اجتماعية)من)أصل)400 

عباس) )ة() ايسيد) ( يفائدة) حصة)

نجيب)بتاريخ)20)ماي)2021.

ايشيكر) زينب) )ة() ايسيد) تف7يت)

أصل) من) اجتماعية) حصة) (200

200)حصة)يفائدة))ايسيد))ة()عباس)

نجيب)بتاريخ)20)ماي)2021.

تف7يت)ايسيد))ة()حليمة)ايسعدلة)

من) اجتماعية) حصة) (200 ايشيكر)

)ة() ايسيد) ( يفائدة) 200)حصة) أصل)

عباس)نجيب)بتاريخ)20)ماي)2021.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم) (

 1( بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)6)831).

4(2I

nador conseil sarl au

PROMO LUX IMMO
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

nador conseil sarl au
 res(gourougou(b1(av(des(far(،

62000،(nador(maroc
PROMO LUX IMMO)شركة)ذات)

املسؤويية)املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)مركز)

االعمال)ايهدى)طريق)تاويمة)ايطابق)
ايرابع)رقم)د)حي)عاريض))-)62000 

ايناظ7ر)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

22395
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (02
املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.PROMO LUX IMMO
االنعاش) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

ايعقاري.
مركز) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
ايطابق) تاويمة) ايهدى)طريق) االعمال)
 62000 (- ( عاريض) حي) د) رقم) ايرابع)

ايناظ7ر)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
 500 ( (: ل7سف) بجط7ي) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
 250 ( (: شفيق) خروبي) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
 250 ( (: ايسيد)خروبي)عبد)ايقادر)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
ايسيد)بجط7ي)ل7سف)عن7انه)ا()
 6200 25 01)رقم) حي)الخطابي)زنقة)

ايناظ7ر)املغرب

عن7انه)ا()) شفيق) خروبي) .ايسيد)
حي)املطار)تجزئة)اوندا)6200))ايناظ7ر)

املغرب.

ايقادر) عبد) خروبي) ايسيد)

وردانة) امحم7دا) دوار) عن7انه)ا()

ايدري7ش))6200))ايناظ7ر)املغرب.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:

ايسيد)بجط7ي)ل7سف)عن7انه)ا()
 6200 25 01)رقم) حي)الخطابي)زنقة)

ايناظ7ر)املغرب

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

االبتدائية)بايناض7ر))بتاريخ)18)ل7ني7)

2021)تحت)رقم)5)13.

4(3I

FIDUCIAIRE AL KIMMA CONSULTING

PALACE CHIKER
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة
تح7يل)ايشكل)ايقان7ني)يلشركة

 FIDUCIAIRE AL KIMMA

CONSULTING

 N°31, Lotissement communal,

 Sidi(Mâarouf(،(20280،

Casablanca MAROC

PALACE CHIKER))شركة)ذات)

املسؤويية)املحدودة

و)عن7ان)مقرها)االجتماعي)جميلة)) 

شارع)مقداد)لحريزي)رقم)299)ق)ج)

شقة)1)ايطابق)األول)-)3)200)ايدار)

ايبيضاء).

تح7يل)ايشكل)ايقان7ني)يلشركة
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.22545

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)

تح7يل) تم) (2021 ماي) (20 في) املؤرخ)

ايقان7ني)يلشركة)من)»شركة) ايشكل)

ذات)املسؤويية)املحدودة«)إلى)»شركة)

ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد«.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

 1( بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)6)831).

4(4I

FIDUCIAIRE AL KIMMA CONSULTING

PALACE CHIKER
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تعيين)مسير)جدلد)يلشركة

 FIDUCIAIRE AL KIMMA
CONSULTING

 N°31, Lotissement communal,
 Sidi(Mâarouf(،(20280،

Casablanca MAROC
PALACE CHIKER)))شركة)ذات)

املسؤويية)املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)جميلة)) 
شارع)مقداد)لحريزي)رقم)299)ق)ج)
شقة)1)ايطابق)األول)-)3)200)ايدار)

ايبيضاء)املغرب.
تعيين)مسير)جدلد)يلشركة

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)
.22545

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
تعيين) تم) (2021 ماي) (20 في) املؤرخ)
مسير)جدلد)يلشركة)ايسيد)ة()نجيب)

عباس)كمسير)وحيد
تبعا)يقب7ل)استقاية)املسير.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 1( بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)6)831).
4(5I

socogese

»PROSPERE«
شركة)املساهمة

وفاة)شريك

socogese
 Bd. Prince Héritier Résidence

 Mly(El-Kamel(Fès(،(30000،(Fès
Maroc

»PROSPERE«))شركة)املساهمة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)كلم)
))منتجع)سياحي)عين)ايشقف)-)

30000)فاس)املغرب.
وفاة)شريك

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)
.1986(

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
اإلعالم) تم) (2021 ماي) (2( في) املؤرخ)
امل7دن) آلت) سليم) ايشريك) ب7فاة)
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(
ً
تبعا اي7رثة) على) حصصه) ت7زيع) و)
دجنبر) (22 في) املؤرخ) اإلراثة) يرسم)

2020)بايشكل)األتي):
((، ( ايبدوي) يطيفة) ايسيد)ة()

1.453)حصة).
((، ( امل7دن) آلت) هند) ايسيد)ة()

1.208)حصة).
((، ( امل7دن) آلت) صارة) ايسيد)ة()

1.208)حصة).
((، ( امل7دن) آلت) سعيد) ايسيد)ة()

2.416)حصة).
آلت) سامي) محمد) ايسيد)ة()

امل7دن))،))2.416)حصة).
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (16 بتاريخ) ( بفاس) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)2021/2900.
4(6I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

 CORPORATE FUNDING
ADVISORS

إعالن)متعدد)ايقرارات

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
)5)شارع)م7ريتانيا)صندوق)ايبرلد)
2609)،)40000،)مراكش)املغرب

 CORPORATE FUNDING
ADVISORS)»شركة)ذات)املسؤويية)
املحدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد«

وعن7ان)مقرها)االجتماعي:)فيال)رقم)
33)باب)اغلي)-)40000)مراكش)

املغرب.
»إعالن)متعدد)ايقرارات«

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري:)
.36289

بمقت�سى)الجمع)ايعام)االستثنائي)
املؤرخ)في)26)أبريل)2021

تم)اتخاذ)ايقرارات)ايتايية:)
قرار)رقم)1:)ايذي)لنص)على)ماللي:)
االجتماعية) الحصص) بعض) بيع)
)999)حصة)اجتماعية()ايتي)تمتلكها)
 ATLAS MANGEMENT (« شركة)
 CORPORATE(«(في)شركة(»()(SARL
 FUNDING ADVISORS (SARL
 GAIA (« شركة) يفائدة) (» ()AU
 HOLDING MOROCCO (SARL

» (AU

قرار)رقم)2:)ايذي)لنص)على)ماللي:)
االجتماعية) الحصص) بعض) بيع)
تمتلكها) ايتي) اجتماعية() حصة) (1(
 ATLAS MANGEMENT (« شركة)
 CORPORATE(«(في)شركة(»()(SARL
 FUNDING ADVISORS (SARL
ميشيل) الي) ايسيد) يفائدة) (» ()AU

رويمي
قرار)رقم)3:)ايذي)لنص)على)ماللي:)
من) يلشركة) ايقان7ني) ايشكل) تغيير)
محدودة) مسؤويية) ذات) »شركة) (:
ذات) »شركة) إلى:) وحيد«) بشريك)

مسؤويية)محدودة)»
وتبعا)يذيك)تم)تعدلل)مقتضيات)

اينظام)األسا�سي)ايتايية:)
بند)رقم)1:)ايذي)لنص)على)ماللي:)
امل7افقة)على)تعدلل)امل7اد)6, ) ,1, 3  
و)تحدلث)اينظام)األسا�سي)يلشركة.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (21 بتاريخ) ( بمراكش) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)125248.
4((I

FIDUCIAIRE -312-

جليز بنو
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة
تح7يل)املقر)االجتماعي)يلشركة

FIDUCIAIRE -312-
 LOT EL BARAKA LAKSSOUR 43

 ROUTE(DE(CASA(N(،(40080،
MARRAKECH MAROC

جليز)بن7)شركة)ذات)املسؤويية)
املحدودة

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)60)شارع)
عبد)ايكريم)الخطابي)جليز).)40000 

مراكش)املغرب.
تح7يل))املقر)االجتماعي)يلشركة
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.8611
اي7حيد) ايشريك) قرار) بمقت�سى)
املؤرخ)في)15)فبرالر)2020)تم))تح7يل))
من) يلشركة) الحالي) االجتماعي) املقر)
»60)شارع)عبد)ايكريم)الخطابي)جليز)
. 40000)مراكش)املغرب«)إلى)»فرعها)
 .   126 رقم) ايصناعي) بايحي) ايكائن)

40000)مراكش))املغرب)».

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ماي) (0( بتاريخ) ( بمراكش) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)123842.
4(8I

fidulimar

ESA POWER SARL AU
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

fidulimar
 N°22 RUE TAZA HAY  EL

 HASSANY(KASSTOR(،(45000،
OUARZAZATE MAROC

ESA POWER SARL AU)شركة)ذات)
مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)مركز)
سك7رة)اهل)اي7سط)-)45502 

ورزازات)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

11561
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (01
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
 ESA (: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.POWER SARL AU
في) :)مقاول) بإلجاز) ايشركة) غرض)

االشغال)املختلفة)و)ايبناء)
تاجر

تثبيت)انظمة)ايسقي)بايتنقيط
ايكهروميكانيكية) االشغال)

يألنظمة)اآليية.
مركز) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
 45502 (- اي7سط) اهل) سك7رة)

ورزازات)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).

 500.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)
درهم،)مقسم)كايتالي:

خليف) الجليل) عبد) ايسيد)
درهم) (100 بقيمة) حصة) (5.000   :

يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
خليف) الجليل) عبد) ايسيد)
سك7رة) ايروحة) دوار) عن7انه)ا()

45502)ورزازات)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
خليف) الجليل) عبد) ايسيد)
سك7رة) ايروحة) دوار) عن7انه)ا()

45502)ورزازات)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
االبتدائية)ب7رزازات))بتاريخ)21)ل7ني7)

2021)تحت)رقم)396.
4(9I

NEXIA FIDUCIA

MOROXYGEN
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تح7يل)املقر)االجتماعي)يلشركة

NEXIA FIDUCIA
 Rue Bab El Mansour ,3

 Espace(Porte(d›Anfa،(20050،
casablanca maroc

MOROXYGEN)شركة)ذات)
مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)131،)

شارع)أنفا))إقامة)أزور))-)0)203)ايدار)
ايبيضاء)املغرب).

تح7يل))املقر)االجتماعي)يلشركة
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.464(01
اي7حيد) ايشريك) قرار) بمقت�سى)
تح7يل)) ( تم) (2021 ماي) (0( في) املؤرخ)
من) يلشركة) الحالي) االجتماعي) املقر)
(- ( أزور) إقامة) ( أنفا) شارع) (،131«
إلى) (« املغرب) ايبيضاء) ايدار) (203(0
جحالل) رمل) ايصناعية) »املنطقة)
ب7سك7رة)عماية)عين)ايشق)-)182)2 

ايدار)ايبيضاء))املغرب)».
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باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 14 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)82459).
480I

WAM MARKET

WAM MARKET
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

WAM MARKET
رقم)118)تجزئة)الخير)شارع)ايسمارة)
ايعي7ن)،)0000)،)ايعي7ن)املغرب
WAM MARKET)شركة)ذات)

املسؤويية)املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)رقم)118 
تجزئة)الخير)شارع)ايسمارة)ايعي7ن))-)

0000))ايعي7ن)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

3(081
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (31
املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
 WAM(:(اإلقتضاء)بمختصر)تسميتها

.MARKET
تجارة) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

عامة)وس7ق)تجاري)ممتاز.
عن7ان)املقر)االجتماعي):)رقم)118 
تجزئة)الخير)شارع)ايسمارة)ايعي7ن))-)

0000))ايعي7ن)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
 1.000 ( (: الحياء) ن7ال) ايسيدة)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
عن7انه)ا() الحياء) ن7ال) ايسيدة)
 2 2)حي)خط)ايرملة) شارع)مزوار)رقم)

0000))ايعي7ن)املغرب.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (
وم7اطن)مسيري)ايشركة:

عن7انه)ا() الحياء) ن7ال) ايسيدة)
 2 2)حي)خط)ايرملة) شارع)مزوار)رقم)

0000))ايعي7ن)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (16 بتاريخ) ( بايعي7ن) االبتدائية)

2021)تحت)رقم)1854/2021.
481I

BMA PARTNERS

CIALIS CONSTRUCTION
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تف7يت)حصص

BMA PARTNERS
 CONSEIL(JURIDIQUE(،(20000،

CASABLANCA MAROC
CIALIS CONSTRUCTION)شركة)

ذات)املسؤويية)املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)زنقة)
6)أكت7بر)ايطابق)3)رقم)6)شارع)

املسيرة)ايدار)ايبيضاء)-)20100)ايدار)
ايبيضاء)املغرب.
تف7يت)حصص

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)
.1(321(

اي7حيد) ايشريك) قرار) بمقت�سى)
تمت) (2020 لنالر) (0( في) املؤرخ)

املصادقة)على):
ايرحيم)) عبد) ( )ة() ايسيد) تف7يت)
محسين)2.500)حصة)اجتماعية)من)
ايسيد) ( يفائدة) حصة) (2.500 أصل)
لنالر) (06 بتاريخ) ايعربيتي) حليفة) )ة()

.2020
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم) (
 24 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

فبرالر)2020)تحت)رقم)31940).
482I

nador conseil sarl au

MAKRANOR TRAD
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

nador conseil sarl au
 res(gourougou(b1(av(des(far(،

62000،(nador(maroc
MAKRANOR TRAD)شركة)ذات)
مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)شارع)
م7سك7))رقم)04)ايطابق)ايثاني)

عمارة)رقم)4)يعري)ايشيخ))-)62000 
ايناظ7ر)املغرب

تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

22391
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (09
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.MAKRANOR TRAD
(: بإلجاز) ايشركة) غرض)
(، ايغذائية) املنتجات) وبيع) ( استيراد)
م7اد) املنزيية،) واالدوات) االيكترونية،)
ايتجميل،)وايتنظيف)واملنس7جات.)

الحب7ب) وتجارة) وتصدلر) استيراد)
وايقطاني.

شارع) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
م7سك7))رقم)04)ايطابق)ايثاني)عمارة)
رقم)4)يعري)ايشيخ))-)62000)ايناظ7ر)

املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
ايسيد)مقراني)ن7ر)ايدلن):))1.000 

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
ايدلن) ن7ر) مقراني) ايسيد)
عن7انه)ا()دوار)ام7ساتا)حا�سي)بركان))

. 62000)ايناظ7ر)املغرب)
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:

ايدلن) ن7ر) مقراني) ايسيد)
عن7انه)ا()دوار)ام7ساتا)حا�سي)بركان))

62000)ايناظ7ر)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
االبتدائية)بايناض7ر))بتاريخ)14)ل7ني7)

2021)تحت)رقم)3)12.
483I

COMPTABLE AGREE

DIGISTRICOM
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

COMPTABLE AGREE
زاوية)شارع)محمد)ايسادس)و)زنقة)
أيقاهرة،)عمارة)رقم)2،)ايطابق)رقم)
3))درب)ايشرفة)ايدار)أيبيضاء)،)

20520،)أيبيضاء)أملغرب
DIGISTRICOM)شركة)ذات)

مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)
اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)شارع)الية)
لاق7ت)زاوية)زنقة)ايعرعار)ايطابق)
))رقم)19. - 20130)ايدار)ايبيضاء)

املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

505(03
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 فبرالر) (18
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.DIGISTRICOM
وكاية) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

يلت7اصل)وتنظيم)امللتقالات.
عن7ان)املقر)االجتماعي):)شارع)الية)
ايطابق) ايعرعار) زنقة) زاوية) لاق7ت)
ايبيضاء) ايدار) (20130  -  .19 رقم) ((

املغرب.



14091 الجريدة الرسميةعدد)1)56 - 26)ذو)ايقعدة)1442 )))ل7يي7)2021) 

أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)
ايشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)
درهم،)مقسم)كايتالي:

 1.000 ( (: هشام) رحي7ي) ايسيد)
حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-
وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

عن7انه)ا() هشام) رحي7ي) ايسيد)
11)زنقة)تارودانت)ايطابق)1)ايشقة)1 

20130)ايدار)ايبيضاء)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عن7انه)ا() هشام) رحي7ي) ايسيد)
11)زنقة)تارودانت)ايطابق)1)ايشقة)1 

20130)ايدار)ايبيضاء)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 04 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)-.

484I

BORA CONSTRUCTION

BORA CONSTRUCTION
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

رفع)رأسمال)ايشركة

BORA CONSTRUCTION
 Bd abou bakr kadiri 2ème étage
 imm B sidi maârouf -casablanca
،(20270،(Casablanca(Maroc

BORA CONSTRUCTION)شركة)
ذات)املسؤويية)املحدودة

 Bd abou(وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي
 bakr kadiri 2ème étage imm
 B sidi maârouf -casablanca -

.202(0 Casablanca Maroc
رفع)رأسمال)ايشركة

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)
.1691(3

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
رفع) تم) (2019 ماي) (23 في) املؤرخ)
قدره) بمبلغ) ايشركة) رأسمال)
من) أي) درهم«) (2.400.000«
»4.100.000)درهم«)إلى)»6.500.000 
تقدلم)حصص) ( (: طريق) عن) درهم«)

نقدلة)أو)عينية.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 18 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2019)تحت)رقم)05826).
485I

PREMIUM FINANCE

ANMOUGAR TRANS
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

PREMIUM FINANCE
  APPARTEMENT N° (

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH.(،(40000،
MARRAKECH MAROC

ANMOUGAR TRANS))شركة)ذات)
املسؤويية)املحدودة

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)دوار)
املرابطين)جماعة)مزوضة)ايطريق)

الجه7ية)رقم)212 - 41000)شيشاوة))
املغرب)

تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)
املحدودة)

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)
1835

في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (14
املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

. ANMOUGAR TRANS
نقل) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

ايبضائع)لحساب)ايغير.
دوار) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
ايطريق) مزوضة) جماعة) املرابطين)
الجه7ية)رقم)212 - 41000)شيشاوة))

املغرب).
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
((: ( ايرحمان) عبد) ايعيا�سي) ايسيد)
500)حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة)

ايسيد)ايعيا�سي)ابراهيم)):))500)حصة)
بقيمة)100)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-
وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

ايرحمان)) عبد) ايعيا�سي) ايسيد)
الت)ب7ي7س)امزوضة)) عن7انه)ا()دوار)

41000)شيشاوة))املغرب).
ايسيد)ايعيا�سي)ابراهيم))عن7انه)ا()
 41000 ( امزوضة) ب7ي7س) الت) دوار)

شيشاوة))املغرب).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
ايرحمان)) عبد) ايعيا�سي) ايسيد)
الت)ب7ي7س)امزوضة)) عن7انه)ا()دوار)

41000)شيشاوة))املغرب)
ايسيد)ايعيا�سي)ابراهيم))عن7انه)ا()
 41000 ( امزوضة) ب7ي7س) الت) دوار)

شيشاوة))املغرب)
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 21 بتاريخ) ( بامنتان7ت) االبتدائية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)129/2021.
486I

مركز)الجبالات)و)املحاسبة

OZARI TRANS
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

مركز)الجبالات)و)املحاسبة
رقم)31)ايطابق)ايرابع)عمارة)امنار)،)

86350،)انزكان)املغرب
OZARI TRANS)شركة)ذات)

مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)
اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)دوار)
تدوارت)ايدراركة)اكادلر)-)80000 

اكادلر)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

4(831
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2020 ل7يي7ز) (1(
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:

ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
 OZARI(:(اإلقتضاء)بمختصر)تسميتها

.TRANS
غرض)ايشركة)بإلجاز):)

-)نقل)األفراد)نيابة)عن)اآلخرين.
-)نقل)ايبضائع)نيابة)عن)ايغير..

دوار) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
 80000 (- اكادلر) ايدراركة) تدوارت)

اكادلر)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 50.000 ( ايشركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)مقسم)كايتالي:
ايسيد)بن)كروم)عمر):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
عن7انه)ا() عمر) كروم) بن) ايسيد)
دوار)تدوارت)ايدراركة)اكادلر)80000 

اكادلر)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عن7انه)ا() عمر) كروم) بن) ايسيد)
دوار)تدوارت)ايدراركة)اكادلر)80000 

اكادلر)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (11 بتاريخ) ( باكادلر) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)100159.
48(I

aice compta

TO AFRICA
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

aice compta
 lissasfa(3(bloc(d(n(199(،(20190،

casablanca maroc
TO AFRICA))شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)6)زنقة)
أحمد)ايبرلحي)ايطابق)4)ايشقة)رقم)
38 - 000)2)ايبيضاء))املغرب)
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تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)

محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

50(1(5

في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (0(

مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:

ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.

عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)

 TO (: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

. AFRICA

غرض)ايشركة)بإلجاز):)_)االستيراد)

وايتصدلر)وايتجارة

_)أعمال)مختلفة)في)ايبناء.
زنقة) (6 (: االجتماعي) املقر) عن7ان)

رقم) ايشقة) (4 ايطابق) ايبرلحي) أحمد)

38 - 000)2)ايبيضاء))املغرب).

أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:

عبدالحق) ايعيساوي) ايسيد)

درهم) (100 بقيمة) حصة) (1.000   :

يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

عبدالحق) ايعيساوي) ايسيد)
ايطابق) املدارس) زنقة) (13 عن7انه)ا()

 203(0 املعاريف) (28 رقم) شقة) (5

ايبيضاء))املغرب).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:

عبدالحق) ايعيساوي) ايسيد)
ايطابق) املدارس) زنقة) (13 عن7انه)ا()

 203(0 املعاريف) (28 رقم) شقة) (5

ايبيضاء))املغرب)

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

 16 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)82935).

488I

centre(d’affaires(sicilia

 GHAGRA GLOBAL DES
TRAVAUX DIVERS

شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)
ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

centre(d›affaires(sicilia
vn(safi(،(46000،(safi(maroc

 GHAGRA GLOBAL DES
TRAVAUX DIVERS)شركة)ذات)
مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)شارع)
طيب)بن)هيمة)طابق)2)شقة))3 

املدلنة)الجدلدة)اسفي)-)46000 
اسفي)املغرب

تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

11815
في) مؤرخ) م7ثق) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (10
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)
 GHAGRA GLOBAL DES  :

.TRAVAUX DIVERS
اشغال) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

مختلفة)يلبناء.
شارع) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
 3 ( شقة) (2 طابق) هيمة) بن) طيب)
 46000 (- اسفي) الجدلدة) املدلنة)

اسفي)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
 1.000 ( (: شكرا) هشام) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

عن7انه)ا() شكرا) هشام) ايسيد)
ايشق7ري) اجنان) حي) دكاية) زنقة) (2(

46000)اسفي)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عن7انه)ا() شكرا) هشام) ايسيد)
ايشق7ري) اجنان) حي) دكاية) زنقة) (2(

46000)اسفي)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (15 بتاريخ) ( بآسفي) االبتدائية)

2021)تحت)رقم)-.
489I

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

اب�سي كار
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU
 IMB 13 LOT MOULIN IDRISSIA
 BUREAUX SAFOUA 1ER ETAGE
 N°05(ATLAS(FES(،(30000،(FES

MAROC
اب�سي)كار)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)املحل)

رقم))0)زنقة)املانية))شارع)شنكيط)
ايزه7ر)2)فاس)-)30000)فاس)

املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

68385
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (21
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
اب�سي) (: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

كار.
كراء) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

ايسيارات.

عن7ان)املقر)االجتماعي):)املحل)رقم)
)0)زنقة)املانية))شارع)شنكيط)ايزه7ر)

2)فاس)-)30000)فاس)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
 1.000 ( (: صهيب) ايعب�سي) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
عن7انه)ا() صهيب) ايعب�سي) ايسيد)
رقم)18)تجزئة)ايسالم)شقة)6)بنصفار)

صفرو)30000)صفرو)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عن7انه)ا() صهيب) ايعب�سي) ايسيد)
رقم)18)تجزئة)ايسالم)شقة)6)بنصفار)

صفرو)30000)صفرو)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (16 بتاريخ) ( بفاس) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)2902.

490I

CABINET RMILI&ASSOCIES

ARTICHOKEPRIVATE
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

CABINET RMILI&ASSOCIES
 N° 80 RES LA PAIX RUE

 YOUGOUSLAVIE(GUELIZ،
40000،(MARRAKECH(MAROC
ARTICHOKEPRIVATE)شركة)ذات)
مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)شارع)
عبد)ايكريم)الخطابي)زنقة)حسن)
بن)مبارك)اقامة)الخطابية)عمارة)ب)

ايطابق)االول)رقم)3))مراكش)40000 
مراكش)املغرب

تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

1160(1
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بمقت�سى)عقد)عرفي)مؤرخ)في)26 
ماي)2021)تم)إعداد)ايقان7ن)
األسا�سي)يشركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.ARTICHOKEPRIVATE
غرض)ايشركة)بإلجاز):)ايسياحة)؛

-)تنظيم)ايرحالت)ايدويية.
املعامالت) جميع) (، أعم) وبشكل)
املايية)وايتجارية)وايصناعية)وايتقنية)
تتعلق) قد) ايتي) وايعقارية) واملنق7ية)
بشكل)مباشر)أو)غير)مباشر)باألشياء)
املذك7رة)أعاله)أو)ايتي)قد)تعزز)بشكل)
مباشر)أو)غير)مباشر)تط7ر)ايشركة..
شارع) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
حسن) زنقة) الخطابي) ايكريم) عبد)
عمارة)ب) الخطابية) اقامة) مبارك) بن)
ايطابق)االول)رقم)3))مراكش)40000 

مراكش)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 10.000 ( ايشركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)مقسم)كايتالي:
 Timothy James ايسيد)
LEGGOTT :  100)حصة)بقيمة)100 

درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
 Timothy James ايسيد)
 Walnut  1( عن7انه)ا() (LEGGOTT
 RD Torquay TQ2 GHP 11598

. GHP Grande-Bretagne
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
 Timothy James ايسيدة)
 Walnut  1( عن7انه)ا() (LEGGOTT
 RD Torquay TQ2 GHP 11598

 GHP Grande-Bretagne
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (1( بتاريخ) ( بمراكش) ايتجارية)

2021)تحت)رقم))34).
491I

Fiduciaire Hayef

 Ste Entreprise Qial de
Travaux Divers Sarl Au

شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)
ايشريك)اي7حيد

حل)شركة

Fiduciaire Hayef
 Bd Driss Ben Bouchaib Kissariat

 Benkachour 1er Etage, Appt
 N°14 * Telephone 05 36 (1 03
93(*،(60000،(Oujda(Maroc

 Ste Entreprise Qial de Travaux
Divers Sarl Au)شركة)ذات)

مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)
اي7حيد)في)ط7ر)ايتصفية(

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)ظهر)ملحلى)
بل7ك)c)ايرقم)43 - 60000)وجدة)

املغرب.
حل)شركة

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)
.24(95

اي7حيد) ايشريك) قرار) بمقت�سى)
حل) تقرر) (2021 ماي) (1( في) املؤرخ)
ذات) محدودة) مسؤويية) ذات) شركة)
 Ste Entreprise اي7حيد) ايشريك)
  Qial de Travaux Divers Sarl Au
مبلغ)رأسمايها)10.000)درهم)وعن7ان)
بل7ك) ملحلى) ظهر) اإلجتماعي) مقرها)
املغرب) وجدة) (60000  -  43 ايرقم) (c
ايتي) املتكررة) الخسارات) (: ل) نتيجة)

تكبدتها)ايشركة.
و)حدد)مقر)ايتصفية)ب)ظهر)ملحلى)
وجدة) (60000  -  43 ايرقم) (c بل7ك)

املغرب.)
و)عين:

ايسيد)ة()حماد))قيال)و)عن7انه)ا()
ايبلدلة) ايذهبي)منازل) شارع)املنص7ر)
ايرقم)18)مكرر)60000)وجدة)املغرب)

كمصفي))ة()يلشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند) (
املخ7ية) ايصالحيات) على) املفروضة)
تبليغ) محل) و) املخابرة) محل) يهم)
ايعق7د)و)اي7ثائق)املتعلقة)بايتصفية)
43)وجدة) c)ايرقم) :)ظهر)ملحلى)بل7ك)

املغرب

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (01 بتاريخ) ( ب7جدة) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)2018.
492I

EXPERTO

 SOCIETE TRANSPORT BIN
ALWIDANE SARL AU

شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)
ايشريك)اي7حيد
رفع)رأسمال)ايشركة

EXPERTO
04)شارع)أب7)فارس)املريني)حسان)
ايرباط)ايرباط،)10000،)ايرباط)

املغرب
 SOCIETE TRANSPORT BIN

ALWIDANE SARL AU))شركة)ذات)
مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)املنطقة)
ايصناعية)عكاشة)،)عين)ايسبع)،)

مكتب)ب)12)ايدار)ايبيضاء)-)20580 
ايدار)ايبيضاء)املغرب).
رفع)رأسمال)ايشركة

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)
.413585

ايشريك) قرار) بمقت�سى)
 2021 ماي) (1( في) املؤرخ) اي7حيد)
بمبلغ) ايشركة) رأسمال) رفع) تم)
أي) درهم«) (13.000.000« قدره)
إلى) درهم«) (33.000.000« من)
طريق) عن) درهم«) (46.000.000«
ايشركة) دل7ن) مع) مقاصة) إجراء) ( (:

املحددة)املقدار)و)املستحقة.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 1( بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)83159).
493I

ste(cofiguer(sarl

STE MARGAI
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تعيين)مسير)جدلد)يلشركة

ste(cofiguer(sarl
 av guennad tayeb 1 etage n3
guercif(،(35100،(guercif(maroc

STE MARGAI))شركة)ذات)

املسؤويية)املحدودة

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)املركز)

صاكة)جرسيف)-)35100)جرسيف)

املغرب.

تعيين)مسير)جدلد)يلشركة
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.625

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)

تعيين) تم) (2021 ماي) (21 في) املؤرخ)

مسير)جدلد)يلشركة)ايسيد)ة()مركعي))

ابراهيم)كمسير)وحيد

تبعا)يقب7ل)استقاية)املسير.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

االبتدائية)بجرسيف))بتاريخ)21)ل7ني7)

2021)تحت)رقم)1106/2021.

494I

FIDUTRACO CONSULTING

ABC STATION SERVICE
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

FIDUTRACO CONSULTING

 RUE(ESSANAOUBER(،(2013، 2

CASABLANCA MAROC

ABC STATION SERVICE)شركة)

ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)2)زنقة)

ايصن7بر))مكتب)12)ايطابق)ايرابع)-)

2130)ايدارايبيضاء)املغرب

تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)

محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

506699

في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (28

مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:

ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
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عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
 ABC (: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.STATION SERVICE
محطة) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

خدمة)ايسيارات.
زنقة) (2 (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
(- ايرابع) ايطابق) (12 )مكتب) ايصن7بر)

2130)ايدارايبيضاء)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 10.000 ( ايشركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)مقسم)كايتالي:
 100 ( (: ايعزوزي) عادل) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
عن7انه)ا() ايعزوزي) عادل) ايسيد)
طنجة)ايبايية)تجزئة)ايقرض)رقم)22 

---)طنجة)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عن7انه)ا() ايعزوزي) عادل) ايسيد)
طنجة)ايبايية)تجزئة)ايقرض)رقم)22 

---)طنجة)طنجة
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 14 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)82402).
495I

BREFMA

TREXEL
إعالن)متعدد)ايقرارات

BREFMA
 N°3 IMM 20 AV MASSAOUD

 AL WIFKAOUI SALAM AGADIR
 AGADIR،(80000،(AGADIR

MAROC
TREXEL)»شركة)ذات)املسؤويية)
املحدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد«
وعن7ان)مقرها)االجتماعي:)رقم)
9)عمارة)ايتعاون)ايطابق)3)شارع)
ايقدس)املعارف)ايدار)ايبيضاء)-)-)

ايدار)ايبيضاء)املغرب.
»إعالن)متعدد)ايقرارات«

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري:)
.25230(

بمقت�سى)الجمع)ايعام)االستثنائي)
املؤرخ)في)26)دجنبر))201

تم)اتخاذ)ايقرارات)ايتايية:)
قرار)رقم)1:)ايذي)لنص)على)ماللي:)
اسم) تغيير) اي7حيد) ايشريك) قرر)
الى) (»CAP CONCEPT« من) ايشركة)
ايغرض) تعدلل) مع) (»TREXEL« اسم)
مقرها) تح7يل) و) يلشركة) ايتأسي�سي)

االجتماعي
وتبعا)يذيك)تم)تعدلل)مقتضيات)

اينظام)األسا�سي)ايتايية:)
بند)رقم)1:)ايذي)لنص)على)ماللي:)
اضافة) االستثــنائي) ايعام) الجمع) قرر)
يلنظام) أعاله) اييها) املشار) ايتعدلالت)

االسا�سي)
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 13 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

فبرالر)2018)تحت)رقم)394)0065.
496I

Kamal Gest

 boulangerie pâtisserie aryaf
ب7ي7نجري)باتسري)ارياف

فسخ)عقد)تسيير)حر)ألصل)تجاري)
)األشخاص)املعن7ي7ن(

فسخ)عقد)تسيير)حر)ألصل)تجاري
 boulangerie pâtisserie aryaf

ب7ي7نجري)باتسري)ارياف
ايعام) الجمع) ( بمقت�سى)
 BOULANGERIE((االستثنائي)يشركة
 PATISSERIE ARYAF SARL
ايكائن) ارياف) باتسري) ب7ي7نجري)
مقرها)االجتماعي)ب):)فاك)-)01)اقامة)
(- هللا) عبد) م7الي) شارع) (02 زهراء)
مراكش).))-)40000))مراكش))املغرب)
املؤرخ)في)01)ل7ني7))201)تقرر)ماللي:
ايتسيير)الحر)يألصل) )فسخ)عقد)
 01 (- فاك) (: ب) ايكائن) ايتجاري)
عبد) م7الي) شارع) (02 زهراء) اقامة)
مراكش) (40000 (- (. مراكش) (- هللا)
شركة)) طرف) من) امل7قع) (، املغرب)
 BOULANGERIE PATISSERIE
باتسري) ب7ي7نجري) (ARYAF SARL
يألصل) مايكة) بصفتها) (: ارياف)
 ABDERRAHIM شركة) و) ايتجاري)
بصفتها) ايرحيم)عسيبي) عبد) (ASSIBI

مسيرة)حرة.
49(I

MITAK CONSEIL

ديجانابكس
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

MITAK CONSEIL
 BD MOHAMED VI IMM

 H1 2EME ETAGE N° 5
 CASABLANCA(،(20400،
CASABLANCA MAROC

دلجانابكس)شركة)ذات)املسؤويية)
املحدودة

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)10)زنقة)
الحرية)،)ايطابق)ايثايث)،)شقة)5  - 

20120)ايدار)ايبيضاء)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

41399(
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2018 شتنبر) (24
املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

دلجانابكس.
-)استيراد) (: بإلجاز) غرض)ايشركة)
الجمايية) واألصناف) املنتجات)

واإلكسس7ارات
الجاهزة) املالبس) أن7اع) جميع) (-

يالرتداء.
10)زنقة) (: عن7ان)املقر)االجتماعي)
 -   5 ،)شقة) ايثايث) ايطابق) (، الحرية)

20120)ايدار)ايبيضاء)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
 500 ( (: شاكر) خدلجة) ايسيدة)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
 500 ( (: يع7يجة) نعيمة) ايسيدة)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
 500 (: شاكر) خدلجة) ايسيدة)

بقيمة)100)درهم.

 500 (: يع7يجة) نعيمة) ايسيدة)
بقيمة)100)درهم.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (
وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

عن7انه)ا() شاكر) خدلجة) ايسيدة)
املمايك) سكن) مارس) (2 شارع) (26
ايبيضاء) ايدار) (20120  2 ايطابق)

املغرب.
يع7يجة)عن7انه)ا() نعيمة) ايسيدة)
  146 رقم) (39 ايف7قارا) درب) شارع)

20120)ايدار)ايبيضاء)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عن7انه)ا() شاكر) خدلجة) ايسيدة)
املمايك) سكن) مارس) (2 شارع) (26
ايبيضاء) ايدار) (20120  2 ايطابق)

املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 10 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

أكت7بر)2018)تحت)رقم)46)8)6.
498I

WAYLINE CONSULTING

WAYLINE CONSULTING
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

WAYLINE CONSULTING
زنقة)الحرية)رقم)10)ايطابق)رقم)
3)ايشقة)رقم)5)ايدار)ايبيضاء،)
20120،)ايدار)ايبيضاء)املغرب

WAYLINE CONSULTING)شركة)
ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)زنقة)

الحرية)رقم)10)ايطابق)رقم)3)ايشقة)
رقم)5)ايدار)ايبيضاء)ايدار)ايبيضاء)

20120)ايدار)ايبيضاء)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

50(141
 01 في) مؤرخ) حر) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7)
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
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ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.WAYLINE CONSULTING
(: بإلجاز) ايشركة) غرض)
استشارات)في)ايتح7ل)ايرقمي)واإلدارة)

واالستراتيجية)وهندسة)ايتدريب.
زنقة) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
الحرية)رقم)10)ايطابق)رقم)3)ايشقة)
ايبيضاء) ايدار) ايبيضاء) ايدار) (5 رقم)

20120)ايدار)ايبيضاء)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 10.000 ( ايشركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)مقسم)كايتالي:
 100 ( (: بن7نة) سكينة) ايسيدة)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
عن7انه)ا() بن7نة) سكينة) ايسيدة)
ورام) زنيم) بن) سارية) زنقتي) زاوية) (39
 20340 ( اينخيل) حي) (22 شقة) هللا)

ايدارايبيضاء)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عن7انه)ا() بن7نة) سكينة) ايسيدة)
ورام) زنيم) بن) سارية) زنقتي) زاوية) (39
 20340 ( اينخيل) حي) (22 شقة) هللا)

ايدارايبيضاء)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 16 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)83000).

499I

ste(cofiguer(sarl

STE MARGAI
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تغيير)نشاط)ايشركة

ste(cofiguer(sarl
 av guennad tayeb 1 etage n3
guercif(،(35100،(guercif(maroc

STE MARGAI)شركة)ذات)
املسؤويية)املحدودة

وعن7ان)مقرها)االجتماعي)املركز)

صاكة)جرسيف)-)35100)جرسيف)

املغرب.

تغيير)نشاط)ايشركة
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.625

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)

تغيير) تم) (2021 ماي) (21 في) املؤرخ)

نشاط)ايشركة)من)»-)اشغال)مختلفة)

او)ايبناء

-)مقاول)ايغرس)او)ايصيانة

-)بيع)االت)ايبناء)بايتقسيط

»)إلى)»-)اشغال)مختلفة)او)ايبناء

--)مقاول)ايغرس)او)ايصيانة
ايري) مشاريع) وانجاز) -دراسة)

بايتنقيط«.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

االبتدائية)بجرسيف))بتاريخ)21)ل7ني7)

2021)تحت)رقم)1106/2021.

500I

 FIDUCIAIRE CONFIANCE(ائتمانية)ايثقة)ايعي7ن

LAAYOUNE

 ADOUBIR FRÈRES MULTI

SERVICES
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

 FIDUCIAIRE(ائتمانية)ايثقة)ايعي7ن

CONFIANCE LAAYOUNE

شارع)عالل)بن)عبد)هللا)املر�سى)
ايعي7ن)،)2000)،)املر�سى)ايعي7ن)

املغرب

 ADOUBIR FRÈRES MULTI

SERVICES))شركة)ذات)مسؤويية)

محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)حي)اينهضة)

زنقة)فاس)رقم)64)املر�سى))ايعي7ن)-)

0002))املر�سى)ايعي7ن)املغرب

تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)

محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

3(131

بمقت�سى)عقد)عرفي)مؤرخ)في)18 
ل7ني7)2021)تم)إعداد)ايقان7ن)

األسا�سي)يشركة)ذات)مسؤويية)

محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)

باملميزات)ايتايية:

ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.

عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)

(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

 ADOUBIR FRÈRES MULTI

. SERVICES

(، :)عقاقير) بإلجاز) ايشركة) غرض)

(، معدنية) منتجات) (، أدوات) (، أجهزة)

ف7الذ)خاص)،)كيماويات.

وايشراء) وايتصدلر) االستيراد)

وايتجارة) وايتعبئة) واإلنتاج) وايبيع)

وايسمسرة)....

حي) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)

املر�سى)) (64 رقم) فاس) زنقة) اينهضة)
ايعي7ن) املر�سى) ((0002 (- ايعي7ن)

املغرب.

أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:

 1.000 ( (: اض7بر) محمد) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

عن7انه)ا() اض7بر) محمد) ايسيد)

حي)اينهضة)زنقة)فاس)رقم)64)املر�سى))
ايعي7ن) املر�سى) ((0002 ايعي7ن)

املغرب.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:

عن7انه)ا() اض7بر) محمد) ايسيد)

حي)اينهضة)زنقة)فاس)رقم)64)املر�سى))
ايعي7ن) املر�سى) ((0002 ايعي7ن)

املغرب

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

ل7ني7) (21 بتاريخ) ( بايعي7ن) االبتدائية)

2021)تحت)رقم)2021/)180.

501I

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

اسيغونس  لبغوكسمطي
إعالن)متعدد)ايقرارات

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU
 IMB 13 LOT MOULIN IDRISSIA
 BUREAUX SAFOUA 1ER ETAGE
 N°05(ATLAS(FES(،(30000،(FES

MAROC
اسيغ7نس))يبغ7كسمطي)»شركة)
ذات)املسؤويية)املحدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد«
وعن7ان)مقرها)االجتماعي:)ايقطعة)
رقم)11)حي)املسيرة)تيسة)تاونات)-)

34016)تاونات)املغرب.
»إعالن)متعدد)ايقرارات«

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري:)
.1859

بمقت�سى)الجمع)ايعام)االستثنائي)
املؤرخ)في)21)ماي)2021

تم)اتخاذ)ايقرارات)ايتايية:)
قرار)رقم)1:)ايذي)لنص)على)ماللي:)
تغيير)ايشكل)ايقن7ني)من)شركة)ذات)
ايشريك) ذات) محدودة) املسؤويية)
املسؤويية) ذات) شركة) اي7حيدالى)

محدودة)
قرار)رقم)2:)ايذي)لنص)على)ماللي:)
تعيين)ايسيد)عبد)ايرحيم)اينجار)رقم)
مسير) اي7طنية)س3105))) ايبطاقة)
يلشركة))و)ايسيد)محمد)ابن)الحبيب)
 854213 د) اي7طنية) ايبطاقة) رقم)

مساعد)مسير)يلشركة
قرار)رقم)3:)ايذي)لنص)على)ماللي:)
 500 الحبيب) ابن) محمد) ايسيد) بيع)

حصة)يلسيد)عبد)ايرحيم)اينجار
وتبعا)يذيك)تم)تعدلل)مقتضيات)

اينظام)األسا�سي)ايتايية:)
بند)رقم)13:)ايذي)لنص)على)ماللي:)
تعيين)ايسيد)عبد)ايرحيم)اينجار)رقم)
مسير) اي7طنية)س3105))) ايبطاقة)
يلشركة))و)ايسيد)محمد)ابن)الحبيب)
 854213 د) اي7طنية) ايبطاقة) رقم)

مساعد)مسير)يلشركة
بند)رقم)6:)ايذي)لنص)على)ماللي:))
مساهم) ( الحبيب) ابن) محمد) ايسيد)
ايرحيم) عبد) وايسيد) حصة) (500 ب)

اينجارمساهم)ب)500)حصة)



عدد)1)56 - 26)ذو)ايقعدة)1442 )))ل7يي7)2021)الجريدة الرسمية   14096

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (21 بتاريخ) ( بتاونات) االبتدائية)

2021)تحت)رقم)68/2021.
502I

QUALIMAINT SARL AU

KH LINE
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

QUALIMAINT SARL AU
 N° 15, Rue Lalla Amina,

 Bureaux les IRIS Bureau1
 CHAMP DE COURE N° 15, Rue

 Lalla Amina, Bureaux les IRIS
 Bureau1(CHAMP(DE(COURE،

30000،(FES(MAROC
KH LINE)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)شارع)عبد)
ايكريم)الخطابي)عمارة)ابن)م7�سى)
الج7اش)ايطابق)ايثاني)فاس)-)

30000)فاس)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

68415
في) مؤرخ) م7ثق) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (02
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
 KH (: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.LINE
نقل) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

ايبضائع.
شارع) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
ابن) عمارة) الخطابي) ايكريم) عبد)
م7�سى)الج7اش)ايطابق)ايثاني)فاس)-)

30000)فاس)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)
درهم،)مقسم)كايتالي:

خلف7ني) ايرحيم) عبد) ايسيد)
درهم) (100 بقيمة) حصة) (1.000   :

يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
خلف7ني) ايرحيم) عبد) ايسيد)
الجدلد) ايحي) (636 رقم) عن7انه)ا()

زواغة)فاس)30000)فاس)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
خلف7ني) ايرحيم) عبد) ايسيد)
الجدلد) ايحي) (636 رقم) عن7انه)ا()

زواغة)فاس)30000)فاس)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (1( بتاريخ) ( بفاس) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)2940.

503I

BOUSTTA ZAKARIA

SPIDERPRO
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

BOUSTTA ZAKARIA
 CASABLANCA(،(22000،
CASABLANCA MAROC

SPIDERPRO)شركة)ذات)املسؤويية)
املحدودة

 RUE 128(وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي
 EL ARAAR ETG2 BUREAU6  -
22000 CASABLANCA MAROC
تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

49(48(
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 فبرالر) (25
املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.SPIDERPRO

(: بإلجاز) ايشركة) غرض)

 IMMEUBLES,  PROMOTEUR

..IMMOBILIER

 RUE 128(:(عن7ان)املقر)االجتماعي

 EL ARAAR ETG2 BUREAU6  -

.22000 CASABLANCA MAROC

أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:

 MUSTAPHA ABOU EL ايسيد)

 100 بقيمة) حصة) (OUFA :  450

درهم)يلحصة).

 MOHAMED ABOU EL ايسيد)

 100 بقيمة) حصة) (OUFA :  450

درهم)يلحصة).

 MINA ABOU EL OUFA(ايسيدة

درهم) (100 بقيمة) حصة) (:  100

يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

 MUSTAPHA ABOU EL ايسيد)

 HAY SMARA BD()عن7انه)ا(OUFA

 ALI YAATA IMM 128 N 2A CASA

.22000 CASABLACNA MAROC

 MOHAMED ABOU EL ايسيد)

 BLOC 113 NR عن7انه)ا() (OUFA

 129 CITE TADDARTE AGADIR

.22000 CASABLACNA MAROC

 MINA ABOU EL OUFA(ايسيدة

 MINA ABOU EL OUFA عن7انه)ا()

.22000 CASABLACNA MAROC

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:

 ABOU EL OUAFA ايسيد)

 HAY عن7انه)ا() (MUSTAPHA

 SMARA BD ALI YAATA IMM

 128 N 2A CASA 22000

CASABLANCA MAROC

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

 01 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

أبريل)2021)تحت)رقم)-.

504I

MITAK CONSEIL

ديجانابكس
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

ت7سيع)نشاط)ايشركة)

MITAK CONSEIL
 BD MOHAMED VI IMM

 H1 2EME ETAGE N° 5
 CASABLANCA(،(20400،
CASABLANCA MAROC

دلجانابكس)شركة)ذات)املسؤويية)
املحدودة

وعن7ان)مقرها)االجتماعي)10)زنقة)
الحرية)،)ايطابق)ايثايث)،)شقة)5 - 
20120)ايدار)ايبيضاء)املغرب.

ت7سيع)نشاط)ايشركة
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.41399(
بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
املؤرخ)في)24)ماي)2021)تمت)إضافة)
ايشركة) نشاط) إلى) ايتايية) األنشطة)

الحالي):
مركز)تجميل.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم) (
 0( بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)81408).
505I

BOUSTTA ZAKARIA

ALDAPRO
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

BOUSTTA ZAKARIA
 CASABLANCA(،(22000،
CASABLANCA MAROC

ALDAPRO)شركة)ذات)املسؤويية)
املحدودة

 RUE 128(وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي
 EL ARAAR ETG2 BUREAU6  -
22000 CASABLANCA MAROC
تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

49(493
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 مارس) (01
املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:
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ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.

عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)

(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.ALDAPRO

(: بإلجاز) ايشركة) غرض)

 IMMEUBLES,  PROMOTEUR

..IMMOBILIER

 RUE 128(:(عن7ان)املقر)االجتماعي

 EL ARAAR ETG2 BUREAU6  -

.22000 CASABLANCA MAROC

أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:

 BOUDAD MOHAMED ايسيد)

درهم) (100 بقيمة) حصة) (:  (50

يلحصة).

 TABI RAHAL :  250 ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

 BOUDAD MOHAMED ايسيد)

 RUEPLANQUETTE  35 عن7انه)ا()

 ETG 1 APPRT 2 BELVEDERE

.20450 CASABLACNA MAROC

عن7انه)ا() (TABI RAHAL ايسيد)

 RUE AHMED CHARCI ETG 4  3

  APRT 22 BD BOURGOUGNE

.22200 CASABLANCA MAROC

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:

 BOUDAD MOHAMED ايسيد)

 RUEPLANQUETTE  35 عن7انه)ا()

 ETG 1 APPRT 2 BELVEDERE

20450 CASABLACNA MAROC

عن7انه)ا() (TABI RAHAL ايسيد)

 RUE AHMED CHARCI ETG 4  3

  APRT 22 BD BOURGOUGNE

22200 CASABLANCA MAROC

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

 01 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

أبريل)2021)تحت)رقم)-.

506I

SOFICODEX

RIRAMA
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

وفاة)شريك

SOFICODEX
41)زنقة)ابن)بط7طة)ايطابق)ايثاني)
و)ايثايث)،)درب)عمر)،)20032،)ايدار)

ايبيضاء)املغرب
RIRAMA)))شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)زنقة)
الجياللي)غفيري،)تجزئة))رقم)1،)
عين)ايسبع)-)20300)ايدارايبيضاء)

املغرب.
وفاة)شريك

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)
.113031

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
تم)اإلعالم) (2021 ل7ني7) (09 في) املؤرخ)
ب7فاة)ايشريك)عثمان)امارير)و)ت7زيع)
يرسم) (

ً
تبعا اي7رثة) على) حصصه)

 2019 ن7نبر) (14 في) املؤرخ) اإلراثة)
بايشكل)األتي):

 9 ( (، ( امارير) امبارك) ايسيد)ة()
حصة).

ايسيد)ة()خدلجة)ابزو))،))9)حصة)
ايسيد)ة()فاطمة)ايزهراء)زروال))،))12 

حصة).
ايسيد)ة()الة)امارير))،))24)حصة).
ايسيد)ة()ريان)امارير))،))48)حصة)
 48 ( (، ( امارير) لحيى) ايسيد)ة()

حصة).
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 21 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)83414).

50(I

THE OFFICE

VEGA LIGHT
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

THE OFFICE
 bd abdelmoumen 119 119
 bd(abdelmoumen،(2000،

CASABLANCA MAROC

VEGA LIGHT)شركة)ذات)

املسؤويية)املحدودة

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)119)شارع)

عبد)امل7من)ايطابق)2)رقم)18))ايدار)

ايبيضاء)200000)ايدار)ايبيضاء)

املغرب

تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

506653

في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (25

املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:

ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.

عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)

 VEGA(:(اإلقتضاء)بمختصر)تسميتها

.LIGHT

شراء) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

أدوات) و) اإلضاءة) معدات) وتس7يق)

أخرى.

 119 (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
رقم) (2 ايطابق) امل7من) عبد) شارع)

ايدار) (200000 ايبيضاء) ايدار) ( (18

ايبيضاء)املغرب.

أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).

 200.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:

 1.000 ( (: ( وئام) دلب7ن) ايسيدة)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

 1.000 ( (: إلمان) كن7ني) ايسيدة)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

 1.000 (: ( وئام) دلب7ن) ايسيدة)

بقيمة)100)درهم.

 1.000 (: إلمان) كن7ني) ايسيدة)

بقيمة)100)درهم.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

عن7انه)ا() ( وئام) دلب7ن) ايسيدة)

 03 شقة) (84 عمارة) سيتي) ك7يف)

املدلنة)الخضراء)ب7سك7رة))200000 

ايدار)ايبيضاء)املغرب.

عن7انه)ا() إلمان) كن7ني) ايسيدة)
 0( شقة) (46 عمارة) سيتي) ك7يف)
ايدار) (200000 ب7سك7رة) املدلنة)

ايبيضاء)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عن7انه)ا() ( وئام) دلب7ن) ايسيدة)
 03 شقة) (84 عمارة) سيتي) ك7يف)
املدلنة)الخضراء)ب7سك7رة))200000 

ايدار)ايبيضاء)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 11 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)4)823).
508I

COFIJUCE

COMAFFEL SARLAU
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

COFIJUCE
 RUE ALLAL BENABDELLAH 106

 CASABLANCA(،(25000،
CASABLANCA MAROC

COMAFFEL SARLAU)شركة)ذات)
مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)46،)شارع)

ايزرقط7ني)ايطابق)ايثاني)رقم)
6،)ايدار)ايبيضاء))-)20000)ايدار)

ايبيضاء)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

50(335
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (28
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.COMAFFEL SARLAU
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و) حفظ) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

تخزين)امل7اد)ايفالحية.

(،46 (: االجتماعي) املقر) عن7ان)

رقم) ايثاني) ايطابق) ايزرقط7ني) شارع)

ايدار) (20000 (- ( ايبيضاء) ايدار) (،6

ايبيضاء)املغرب.

أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:

 1.000 ( (: هشام) جالب) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

ايسيد)جالب)هشام)عن7انه)ا()43 

ايدار) (20000 ( االدري�سي) عمر) شارع)

ايبيضاء)املغرب.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:

ايسيد)جالب)هشام)عن7انه)ا()43 

ايدار) (20000 االدري�سي) عمر) شارع)

ايبيضاء)املغرب

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

 1( بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)83132).

509I

THE OFFICE

 ASSOULAIMANI ET
ASSOCIES

شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة
تح7يل)املقر)االجتماعي)يلشركة

THE OFFICE

 bd abdelmoumen 119 119

 bd(abdelmoumen،(2000،

CASABLANCA MAROC

 ASSOULAIMANI ET ASSOCIES

شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)5))شارع)

أب7)عالء)زهر)ايدار)ايبيضاء)200000 

ايدار)ايبيضاء)املغرب.

تح7يل))املقر)االجتماعي)يلشركة
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.31255(

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)

املؤرخ)في)19)مارس)2021)تم))تح7يل))

املقر)االجتماعي)الحالي)يلشركة)من)
»5))شارع)أب7)عالء)زهر)ايدار)ايبيضاء)

200000)ايدار)ايبيضاء)املغرب«)إلى)

»119)شارع)عبدامل7من)ايطابق)2 
رقم)18)ايدار)ايبيضاء)200000)ايدار)

ايبيضاء))املغرب«.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

 15 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)82588).

510I

RAISON CONSEIL

STE PALAIS DESING
إعالن)متعدد)ايقرارات

RAISON CONSEIL

 RUE AHMED LOUKILI RESID

 SENHAJI(3(ETG(APPT(5(FES،

30000،(FES(MAROC

STE PALAIS DESING)»شركة)ذات)

املسؤويية)املحدودة«

وعن7ان)مقرها)االجتماعي:)شارع)

محمد)ايسادس)اقامة)كرامة)2 

طريق)غين)ايسمن)فاس.)-)30000 

فاس)املغرب.

»إعالن)متعدد)ايقرارات«
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري:)

.5(345

بمقت�سى)الجمع)ايعام)االستثنائي)

املؤرخ)في)15)مارس)2021

تم)اتخاذ)ايقرارات)ايتايية:)

قرار)رقم)1:)ايذي)لنص)على)ماللي:)

هبة)200)حصة)اجتماعية)من)ايسبد)

علية) ايسيدة) أختها) الى) فرحي) ييلى) ة)

فرحي.

قرار)رقم)2:)ايذي)لنص)على)ماللي:)

من) فرحي) ييلى) ة) ايسبد) استقاية)

مهامها)كمسيرة.

على) لنص) ايذي) (:3 رقم) قرار)

 STATUT(ماللي:)قان7ن)أسا�سي)منقح

(RAFONDU

وتبعا)يذيك)تم)تعدلل)مقتضيات)

اينظام)األسا�سي)ايتايية:)

بند)رقم)15-)-6:)ايذي)لنص)على)

ماللي:)تغيير)ايشكل)ايقان7ني)يلشركة)

املحدودة) ( املسؤويية) دات) شركة) الى)

دات)ايشريك)اي7حيد.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

أبريل) (08 بتاريخ) ( بفاس) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)19)1.

511I

PROXY FINANCE

LEGHRAIRIE Y INVEST

شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد

تح7يل)املقر)االجتماعي)يلشركة

PROXY FINANCE

 Angle Yaacoub El Mansour Et

 Av Allal El Fassi, Imm 24 (espace

 Assafwa(, 3eme Etage, Bureau

 N°(23(،(40000،(MARRAKECH

MAROC

LEGHRAIRIE Y INVEST)شركة)

ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)رقم)35 

درب)أمزميز)يقصبة)املدلنة))-)40000 

مراكش)املغرب.

تح7يل))املقر)االجتماعي)يلشركة

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.80511

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)

تح7يل)) ( تم) (2021 ماي) (25 في) املؤرخ)

من) يلشركة) الحالي) االجتماعي) املقر)

»رقم)35)درب)أمزميز)يقصبة)املدلنة))

»حي) إلى) املغرب«) مراكش) (40000  -

س7ك7ما)2)بل7ك)أ)رقم)5)  - 40000 

مراكش))املغرب«.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

ل7ني7) (16 بتاريخ) ( بمراكش) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)125096.

512I

ficogedek(sarl(au

YAZANO SARL AU
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

ficogedek(sarl(au
 N° 30 Bis, Rue 8, Hay EL Amane,

 MEKNES.(،(50050،(meknes
maroc

YAZANO SARL AU)شركة)ذات)
مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)املحل)
ايكائن)برقم)2)مكرر)85)زنقة)1 

حي)االمان)ايشطر)االول))-)50000 
مكناس)املغرب

تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

53561
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (28
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.YAZANO SARL AU
ايتصدلر) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

واالتيراد.
املحل) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
 1 زنقة) (85 مكرر) (2 برقم) ايكائن)
 50000 (- ( االول) ايشطر) االمان) حي)

مكناس)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
 1.000 ( (: الروكة) مريم) ايسيدة)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
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عن7انه)ا() الروكة) مريم) ايسيدة)
(. ( م) ( ي) ح) (2 املنطلق) حي) (10( فيال)

ايرباط)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عن7انه)ا() الروكة) مريم) ايسيدة)
(. ( م) ( ي) ح) (2 املنطلق) حي) (10( فيال)

ايرباط)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (16 بتاريخ) ( بمكناس) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)2961.

513I

PROXY FINANCE

JH GLASS
إعالن)متعدد)ايقرارات

PROXY FINANCE
 Angle Yaacoub El Mansour Et

 Av Allal El Fassi, Imm 24 (espace
 Assafwa(, 3eme Etage, Bureau
 N°(23(،(40000،(MARRAKECH

MAROC
JH GLASS)»شركة)ذات)املسؤويية)
املحدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد«

وعن7ان)مقرها)االجتماعي:)متجر)في)
ايطابق)ايسفلي)ازيكي))3)ايرقم))) - 

4000)مراكش)املغرب.
»إعالن)متعدد)ايقرارات«

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري:)
.100535

بمقت�سى)الجمع)ايعام)االستثنائي)
املؤرخ)في)28)ماي)2021

تم)اتخاذ)ايقرارات)ايتايية:)
قرار)رقم)1:)ايذي)لنص)على)ماللي:)
مهامه)) من) أحمد) جالر) ايسيد) إقاية)

كمسير)يلشركة
قرار)رقم)2:)ايذي)لنص)على)ماللي:)
ايسيد) يلشركة) قان7ني) ممثل) تعيين)

عبد)الحكيم)ايرزيقي
قرار)رقم)3:)ايذي)لنص)على)ماللي:)

سلطة)ايت7قيع
قرار)رقم)4:)ايذي)لنص)على)ماللي:)

مالءمة)اينضام)االسا�سي)يشركة
وتبعا)يذيك)تم)تعدلل)مقتضيات)

اينظام)األسا�سي)ايتايية:)

بند)رقم)38:)ايذي)لنص)على)ماللي:)
(، ايرزيقي) الحكيم) عبد) ايسيد) تعين)
ايبطاقة) ،)صاحب) ( الجنسية) مغربي)
اي7طنية)رقمE628036))ممثل)قان7ني)
لملك) (، محدودة) غير) يفترة) ( يلشركة)
في) يلتعامل) م7سعة) سلطات) املسير)
كل)ايظروف)باسم)ايشركة))و)إعطائه)

سلطة)ايت7قيع))
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ماي) (28 بتاريخ) ( بمراكش) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)124952.
514I

CASA COMPTES

4K DEV
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

CASA COMPTES
 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM
 4(BUREAU(10،(20390،
CASABLANCA MAROC

4K DEV)شركة)ذات)املسؤويية)
املحدودة

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)202،)
شارع)عبد)امل7من)ايطابق)ايسفلي)
رقم)5 - 20360)ايدار)ايبيضاء)

املغرب
تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

506685
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (12
املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
 4K (: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.DEV
إدارة) (- (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

األص7ل.
-)جميع)أشغال)ايبناء.
-)االنعاش)ايعقاري.
-)ايدراسة)واالرشاد.

-)إنشاء)أسهم)في)شركات)أخرى..
(،202 (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
شارع)عبد)امل7من)ايطابق)ايسفلي)رقم)

5 - 20360)ايدار)ايبيضاء)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
NARDEV :  500)حصة) ايشركة)

بقيمة)100)درهم)يلحصة).
 AD GESTION :  500 ايشركة)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
 15 عن7انه)ا() (NARDEV ايشركة)
شارع)األبطال)رقم)4،)اكدال)00000 

ايرباط)املغرب.
ايشركة)AD GESTION)عن7انه)ا()
ايطابق) امل7من) عبد) شارع) (،202
ايسفلي)رقم)5 20360)ايدار)ايبيضاء)

املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عن7انه)ا() يرحيلة) نجيب) ايسيد)
قطاع)24)رقم)))بل7ك)أو)حي)ايرياض))

00000)ايرباط)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 14 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)82392).
515I

LA VIE FISCALE

BEN SEDDIQ MOURAD
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
قفل)ايتصفية

LA VIE FISCALE
 RUE LAKHDAR GHILANE IMM
 MEHDAOUI 2EME ETAGE N°05

،(60000،(OUJDA(MAROC
BEN SEDDIQ MOURAD)شركة)
ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي):)شارع)

املهداوي)بنسعيد)رقم)480 - 60000 
وجدة)املغرب.

قفل)ايتصفية
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

.26961
اي7حيد) ايشريك) قرار) بمقت�سى)
حل) تقرر) (2021 لنالر) (25 في) املؤرخ)
شركة) (BEN SEDDIQ MOURAD
ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)
 100.000 رأسمايها) مبلغ) اي7حيد)
درهم)وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)شارع)
املهداوي)بنسعيد)رقم)480 - 60000 
تحقيق) يعدم) نتيجة) املغرب) وجدة)

اهداف)ايشركة.
و)عين:

و) بنصدلق) ( مراد) ايسيد)ة()
بنسعيد) املهداوي) شارع) عن7انه)ا()
املغرب) وجدة) (60000  480 رقم)

كمصفي))ة()يلشركة.
و)قد)تم)انعقاد)الجمعية)الختامية)
شارع) وفي) (2021 لنالر) (25 بتاريخ)
املهداوي)بنسعيد)رقم)480 - 60000 

وجدة)املغرب.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
أبريل) (04 بتاريخ) ( ب7جدة) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)1368.

516I

BANCASSURANCE CONSEIL

E-SEND SOLUTION
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

BANCASSURANCE CONSEIL
 AV DES FAR RES OUMNIA ETG
 N(3(BUREAU(21(FES،(30000،

FES MAROC
E-SEND SOLUTION)شركة)ذات)
مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)رقم)32 
شارع)208)عين)قادوس)حي)املصلى)

فاس)-)30000)فاس)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

68433
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بمقت�سى)عقد)عرفي)مؤرخ)في)25 
ماي)2021)تم)إعداد)ايقان7ن)
األسا�سي)يشركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.E-SEND SOLUTION
غرض)ايشركة)بإلجاز):)االشهار

ايبرمجة)واملعل7ميات).
 32 رقم) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
املصلى) حي) قادوس) عين) (208 شارع)

فاس)-)30000)فاس)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 10.000 ( ايشركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)مقسم)كايتالي:
100)حصة) ( (: زهير) امزيل) ايسيد)

بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
 53 عن7انه)ا() زهير) امزيل) ايسيد)
بل7ك)1)اينسيم)املسيرة)فاس)30000 

فاس)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
 53 عن7انه)ا() زهير) امزيل) ايسيد)
بل7ك)1)اينسيم)املسيرة)فاس)30000 

فاس)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (18 بتاريخ) ( بفاس) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)2960.

51(I

SOFICODEX

RIRAMA
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تف7يت)حصص

SOFICODEX
41)زنقة)ابن)بط7طة)ايطابق)ايثاني)
و)ايثايث)،)درب)عمر)،)20032،)ايدار)

ايبيضاء)املغرب

RIRAMA))شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)زنقة)

الجياللي)غفيري،)عين)ايسيع)-)

20300)ايدارايبيضاء)املغرب.

تف7يت)حصص
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.113031

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)

تمت) (2021 ل7ني7) (09 في) املؤرخ)

املصادقة)على):

امارير) محمد) )ة() ايسيد) تف7يت)

150)حصة)اجتماعية)من)أصل)150 

امبارك) )ة() ايسيد) ( يفائدة) حصة)

امارير)بتاريخ)09)ل7ني7)2021.

تف7يت)ايسيد))ة()خدلجة)ابزو)36 

حصة)اجتماعية)من)أصل)36)حصة)

امارير) امبارك) )ة() ايسيد) ( يفائدة)

بتاريخ)09)ل7ني7)2021.

امارير) احمد) )ة() ايسيد) تف7يت)

150)حصة)اجتماعية)من)أصل)150 

امبارك) )ة() ايسيد) ( يفائدة) حصة)

امارير)بتاريخ)09)ل7ني7)2021.

ايزهراء) )ة()فاطمة) ايسيد) تف7يت)

زروال)12)حصة)اجتماعية)من)أصل)

)ايسيد))ة()امبارك) 12)حصة)يفائدة)

امارير)بتاريخ)09)ل7ني7)2021.

 24 امارير) الة) )ة() ايسيد) تف7يت)

حصة)اجتماعية)من)أصل)24)حصة)

امارير) امبارك) )ة() ايسيد) ( يفائدة)

بتاريخ)09)ل7ني7)2021.
 48 تف7يت)ايسيد))ة()ريان)امارير)

حصة)اجتماعية)من)أصل)48)حصة)

امارير) امبارك) )ة() ايسيد) ( يفائدة)

بتاريخ)09)ل7ني7)2021.

تف7يت)ايسيد))ة()لحيى)امارير)48 

حصة)اجتماعية)من)أصل)48)حصة)

امارير) امبارك) )ة() ايسيد) ( يفائدة)

بتاريخ)09)ل7ني7)2021.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم) (

 21 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)83414).

518I

SOFICODEX

RIRAMA
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة
تح7يل)ايشكل)ايقان7ني)يلشركة

SOFICODEX
41)زنقة)ابن)بط7طة)ايطابق)ايثاني)
و)ايثايث)،)درب)عمر)،)20032،)ايدار)

ايبيضاء)املغرب
RIRAMA)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة
و)عن7ان)مقرها)االجتماعي)زنقة)
الجياللي)غفيري،)عين)ايسبع)-)

20300)ايدارايبيضاء).
تح7يل)ايشكل)ايقان7ني)يلشركة
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.113031
بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
تح7يل) تم) (2021 ل7ني7) (09 في) املؤرخ)
ايقان7ني)يلشركة)من)»شركة) ايشكل)
ذات)املسؤويية)املحدودة«)إلى)»شركة)
ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد«.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 21 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)83414).
519I

SOFICODEX

PRESTIGUO
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

وفاة)شريك

SOFICODEX
41)زنقة)ابن)بط7طة)ايطابق)ايثاني)
و)ايثايث)،)درب)عمر)،)20032،)ايدار)

ايبيضاء)املغرب
PRESTIGUO))شركة)ذات)

املسؤويية)املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)زنقة)
الجياللي)غفيري،)تجزئة))رقم)1،)
عين)ايسبع)-)20300)ايدارايبيضاء)

املغرب.
وفاة)شريك

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)
.319335

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
تم)اإلعالم) (2021 ل7ني7) (09 في) املؤرخ)

ب7فاة)ايشريك)عثمان)امارير)و)ت7زيع)

يرسم) (
ً
تبعا اي7رثة) على) حصصه)

 2019 ن7نبر) (14 في) املؤرخ) اإلراثة)

بايشكل)األتي):

ايسيد)ة()امبارك)امارير))،))1.500 

حصة).

 1.500 ( ايسيد)ة()خدلجة)ابزو))،)

حصة).

ايسيد)ة()فاطمة)ايزهراء)زروال))،))

2)حصة).

ايسيد)ة()الة)امارير))،))4)حصة).
ايسيد)ة()ريان)امارير))،))8)حصة).

ايسيد)ة()لحيى)امارير))،))8)حصة).

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

 21 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)83413).

520I

STE MAKTAB AL KHADAMAT

SAYF GAMING WORLD
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

STE MAKTAB AL KHADAMAT

 80BD ABDELKRIM KHATABI

 1ER(ETAGE(BENI(MELLAL(،

23000،(BENI(MELLAL(MAROC

SAYF GAMING WORLD)شركة)

ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)م7طنة)

بمركز)االعمال)داي)يلخدمات)

املتن7عة)بتجزئة)ايعثمانية)ايحي)

االداري)ايطابق)ايثايث)-)23000)بني)

مالل)املغرب

تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)

محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

11633

في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (0(

مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
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ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
 SAYF (: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.GAMING WORLD
مقهى) ( (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

األنترنت
أيعاب)ايطاوية)أو)األيعاب)املماثلة)

األخرى.
م7طنة) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
يلخدمات) داي) االعمال) بمركز)
ايحي) ايعثمانية) بتجزئة) املتن7عة)
23000)بني) (- ايثايث) االداري)ايطابق)

مالل)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
مرسلميز) ايدلن) سيف) ايسيد)
درهم) (100 بقيمة) حصة) (1.000   :

يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
مرسلميز) ايدلن) سيف) ايسيد)
عن7انه)ا()تجزئة)ايي7سفية)01)ايرقم)

06 23000)بني)مالل)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
مرسلميز) ايدلن) سيف) ايسيد)
عن7انه)ا()تجزئة)ايي7سفية)01)ايرقم)

06 23000)بني)مالل)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
االبتدائية)ببني)مالل))بتاريخ)16)ل7ني7)

2021)تحت)رقم)682.

521I

SOFICODEX

PRESTIGUO
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تف7يت)حصص

SOFICODEX
41)زنقة)ابن)بط7طة)ايطابق)ايثاني)
و)ايثايث)،)درب)عمر)،)20032،)ايدار)

ايبيضاء)املغرب

PRESTIGUO)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)زنقة)

الجياللي)غفيري،)عين)ايسيع)-)

20300)ايدارايبيضاء)املغرب.

تف7يت)حصص
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.319335

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)

تمت) (2021 ل7ني7) (09 في) املؤرخ)

املصادقة)على):

امارير) محمد) )ة() ايسيد) تف7يت)

 25 أصل) من) اجتماعية) حصة) (25

امبارك) )ة() ايسيد) ( يفائدة) حصة)

امارير)بتاريخ)09)ل7ني7)2021.

تف7يت)ايسيد))ة()احمد)امارير)25 

حصة)اجتماعية)من)أصل)25)حصة)

امارير) امبارك) )ة() ايسيد) ( يفائدة)

بتاريخ)09)ل7ني7)2021.

ابزو) خدلجة) )ة() ايسيد) تف7يت)

أصل) من) اجتماعية) حصة) (5.500

)ة() ايسيد) ( يفائدة) حصة) (5.500

امبارك)امارير)بتاريخ)09)ل7ني7)2021.

ايزهراء) )ة()فاطمة) ايسيد) تف7يت)

أصل) من) اجتماعية) حصة) (2 زروال)

امبارك) )ة() ايسيد) ( يفائدة) حصة) (2

امارير)بتاريخ)09)ل7ني7)2021.

 4 امارير) الة) )ة() ايسيد) تف7يت)

حصة) (4 أصل) من) اجتماعية) حصة)

امارير) امبارك) )ة() ايسيد) ( يفائدة)

بتاريخ)09)ل7ني7)2021.
 8 امارير) ريان) )ة() ايسيد) تف7يت)

حصة) (8 أصل) من) اجتماعية) حصة)

امارير) امبارك) )ة() ايسيد) ( يفائدة)

بتاريخ)09)ل7ني7)2021.

 8 امارير) لحيى) )ة() ايسيد) تف7يت)

حصة) (8 أصل) من) اجتماعية) حصة)

امارير) امبارك) )ة() ايسيد) ( يفائدة)

بتاريخ)09)ل7ني7)2021.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم) (

 21 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)83413).

522I

ن7غلب

GLOBAL TRACK TRADING
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

ن7غلب
شقة)))،)طابق4))تقسيم)ريزانا)
مبروكة)طريق)أك7راي)مكناس)،)

50000،)مكناس)املغرب
 GLOBAL TRACK TRADING

شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)
ايشريك)اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)رقم)156 
متجر)رقم)1)تجزئة)املنص7ر)مكناس)

- 50000)مكناس)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

53541
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (06
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.GLOBAL TRACK TRADING
غرض)ايشركة)بإلجاز):)استيراد)و)

تصدلر
تجارة

واالالت) االالت،املعدات) كراء)
ايكبيرة.

عن7ان)املقر)االجتماعي):)رقم)156 
متجر)رقم)1)تجزئة)املنص7ر)مكناس)-)

50000)مكناس)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
 1.000 ( (: سهام) حسني) ايسيدة)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

عن7انه)ا() سهام) حسني) ايسيدة)

مكناس) املنص7ر) تجزئة) (156 رقم)

50000)مكناس)املغرب.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:

عن7انه)ا() سهام) حسني) ايسيدة)

مكناس) املنص7ر) تجزئة) (156 رقم)

50000)مكناس)املغرب

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

ل7ني7) (14 بتاريخ) ( بمكناس) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)2925.

523I

SOFICODEX

PRESTIGUO

شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تح7يل)ايشكل)ايقان7ني)يلشركة

SOFICODEX

41)زنقة)ابن)بط7طة)ايطابق)ايثاني)

و)ايثايث)،)درب)عمر)،)20032،)ايدار)

ايبيضاء)املغرب

PRESTIGUO)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة

و)عن7ان)مقرها)االجتماعي)زنقة)

الجياللي)غفيري،)عين)ايسبع)-)

20300)ايدارايبيضاء).

تح7يل)ايشكل)ايقان7ني)يلشركة

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.319335

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)

تح7يل) تم) (2021 ل7ني7) (09 في) املؤرخ)

ايقان7ني)يلشركة)من)»شركة) ايشكل)

ذات)املسؤويية)املحدودة«)إلى)»شركة)

ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد«.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

 21 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)83413).

524I
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CAJF CO

ZELYS PARIS
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
حل)شركة

CAJF CO

 Rue(Ait(Ourir(،(20000، 03

casablanca maroc

ZELYS PARIS)شركة)ذات)مسؤويية)

محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)في)

ط7ر)ايتصفية(

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)شارع)

املحديس)طابق)س2)شقة)134 

مارينا))-)20000)ايدار)ايبيضاء)

املغرب.

حل)شركة
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.398999

اي7حيد) ايشريك) قرار) بمقت�سى)

حل) تقرر) (2021 ماي) (19 في) املؤرخ)

ذات) محدودة) مسؤويية) ذات) شركة)

ايشريك)اي7حيد)ZELYS PARIS))مبلغ)
وعن7ان) درهم) (100.000 رأسمايها)

املحديس) شارع) اإلجتماعي) مقرها)

طابق)س2)شقة)134)مارينا))-)20000 

ايدار)ايبيضاء)املغرب)نتيجة)ل):)حل)

مبكر)يلشركة.

شارع) ب) ايتصفية) مقر) حدد) و)

املحديس)طابق)س2)شقة)134)مارينا))

- 20000)ايدار)ايبيضاء)املغرب.)

و)عين:

و) انعيم) ( لحسين) ايسيد)ة()

شقة) (13 عمارة) ايرحمة) عن7انه)ا()

ايبيضاء) ايدار) (20000 ( 15)دار)بعزة)

املغرب)كمصفي))ة()يلشركة.

الحدود) اإلقتضاء) وعند) (

املخ7ية) ايصالحيات) على) املفروضة)

تبليغ) محل) و) املخابرة) محل) يهم)

ايعق7د)و)اي7ثائق)املتعلقة)بايتصفية):

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

 11 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)5)823).

525I

cabinet  AMSN

OASIS PARC SARL
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تف7يت)حصص

cabinet  AMSN
 N°8 rue antisirabe appt n°11

 3eme(etage(vn(meknes(،
50000،(meknes(maroc

OASIS PARC SARL)شركة)ذات)
املسؤويية)املحدودة

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)شارع)عبد)
ايرحمان)بن)زيدان)مكناس)-)50000  

مكناس)املغرب.
تف7يت)حصص

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)
.2199(

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
تمت) (2021 ماي) (21 في) املؤرخ)

املصادقة)على):
ر�سى)) محمد) ( )ة() ايسيد) تف7يت)
من) اجتماعية) حصة) (2.000 ايعراقي)
أصل)2.000)حصة)يفائدة))ايسيد))ة()

حمزة))ايعراقي)بتاريخ)21)ماي)2021.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم) (
ل7ني7) (16 بتاريخ) ( بمكناس) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)2968.
526I

 STE CONFORMITE DISPONIBILITE

INTEGRITE ET CONSULTING

FASTECH
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
قفل)ايتصفية

 STE CONFORMITE
 DISPONIBILITE INTEGRITE ET

CONSULTING
 5RUE GHASSAN KANAFANI
 RCE ESPACE JARDIN LALLA

 MERYEM 4EME ETAGE
 BUREAU(29(V.N،(30000،(FES

MAROC
FASTECH)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي):))))1زنقة)
أيياس)بن7)معاودة)شارع)الجيش)

امللكي)-)30000)فاس)املغرب.
قفل)ايتصفية

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)
.5555(

اي7حيد) ايشريك) قرار) بمقت�سى)
حل) تقرر) (2021 أبريل) (26 في) املؤرخ)
مسؤويية) ذات) شركة) (FASTECH
مبلغ) اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)
وعن7ان) درهم) (100.000 رأسمايها)
مقرها)اإلجتماعي))))1زنقة)أيياس)بن7)
معاودة)شارع)الجيش)امللكي)-)30000 
نشاط) يت7قف) نتيجة) املغرب) فاس)

ايشركة.
و)عين:

و) محمد) ( عل7ي) مراني) ايسيد)ة()
20زنقة)أسامة)ابن) ( عن7انه)ا()عمارة)
املغرب) فاس) (30000 ايدكارات) زيد)

كمصفي))ة()يلشركة.
و)قد)تم)انعقاد)الجمعية)الختامية)
)1زنقة) وفي) (2021 أبريل) (26 بتاريخ)
الجيش) شارع) معاودة) بن7) أيياس)

امللكي)-)30000)فاس)املغرب.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (1( بتاريخ) ( بفاس) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)2955/021.

52(I

CAJF CO

MANRESA
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
حل)شركة

CAJF CO
 Rue(Ait(Ourir(،(20000، 03

casablanca maroc
MANRESA)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)في)

ط7ر)ايتصفية(
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)حي)

ايقدس)تجزئة)الحمدلة)شارع)2)رقم)
54)برن7�سي)-)20000)ايدار)ايبيضاء)

املغرب.
حل)شركة

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)
.2(228(

بمقت�سى)قرار)ايشريك)اي7حيد)
املؤرخ)في))0)أبريل)2021)تقرر)حل)
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)
ايشريك)اي7حيد)MANRESA))مبلغ)
رأسمايها)100.000)درهم)وعن7ان)
مقرها)اإلجتماعي)حي)ايقدس)تجزئة)
الحمدلة)شارع)2)رقم)54)برن7�سي)-)
20000)ايدار)ايبيضاء)املغرب)نتيجة)

ل):)حل)مبكر)يلشركة.
حي) ب) ايتصفية) مقر) حدد) و)
2)رقم) ايقدس)تجزئة)الحمدلة)شارع)
54)برن7�سي)-)20000)ايدار)ايبيضاء)

املغرب.)
و)عين:

و) حيدرة) ( ( محمد) ايسيد)ة()
عن7انه)ا()حي)ايقدس)تجزئة)الحمدلة)
 20000 برن7�سي) (54 رقم) (2 شارع)
)ة() كمصفي) املغرب) ايبيضاء) ايدار)

يلشركة.
وعند)اإلقتضاء)الحدود)املفروضة)
محل) يهم) املخ7ية) ايصالحيات) على)
و) ايعق7د) تبليغ) محل) و) املخابرة)

اي7ثائق)املتعلقة)بايتصفية):)
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 21 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)83530).
528I

iso(fidus

3H MONTAGE
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

iso(fidus
حي)األمال)02))رقم)40)مكتب)رقم)06 
طابق)ايثاني)تيط)مليل)دارايبيضاء)،)

29640،)دارايبيضاء)املغرب
3H MONTAGE)شركة)ذات)

املسؤويية)املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)شارع)

املغرب)ايعربي)ايطابق)ايتاني)عمارة)
ايزبيري)رقم)ايبرلد)98)عين)حرودة)
املحمدلة))-)28830)املحمدلة)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

28341
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في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (28
املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
 3H (: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.MONTAGE
صناعة) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

املعادن.
شارع) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
عمارة) ايتاني) ايطابق) ايعربي) املغرب)
حرودة) عين) (98 ايبرلد) رقم) ايزبيري)
املحمدلة))-)28830)املحمدلة)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
ايسيد)عزيز)هيدان):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم)يلحصة).
ايسيد)محمد)حح7د):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
عن7انه)ا()) هيدان) عزيز) ايسيد)
))طابق) رقم) (1 أنا�سي)مج)س)مدخل)
ايدار) (20450 ايبيضاء) ايبرن7�سي) (3

ايبيضاء)املغرب.
ايسيد)محمد)حح7د)عن7انه)ا()حي)
 28830 املحمدلة) (211 رقم) اي7حدة)

املحمدلة)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عن7انه)ا() هيدان) عزيز) ايسيد)
))طابق) رقم) (1 أنا�سي)مج)س)مدخل)
3)ايبرن7�سي)ايبيضاء)20450 20450 

املغرب
ايسيد)محمد)حح7د)عن7انه)ا()حي)
 28830 املحمدلة) (211 رقم) اي7حدة)

املحمدلة)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
االبتدائية)باملحمدلة))بتاريخ)16)ل7ني7)

2021)تحت)رقم)1400.

529I

CONCILIUM EXPERTISE

 G.RHEJJOU TRADING
COMPANY

شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)
ايشريك)اي7حيد

إضافة)تسمية)تجارية)أو)شعار)

CONCILIUM EXPERTISE
9,)زنقة)م7�سى)ابن)نصير،)ايطابق)
الخامس،)شقة)رقم))،18)غ7تيي)
ايدار)ايبيضاء)،)20060،)ايدار)

ايبيضاء)املغرب
 G.RHEJJOU TRADING

COMPANY)»شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد«

وعن7ان)مقرها)االجتماعي:)زنقة)اب7)
زالد)ايدادو�سي،)رقم)،)9)املعاريف)-)
20330)ايدار)ايبيضاء)املغرب.
»إضافة)تسمية)تجارية)أو)شعار«
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري:)

.493249
بمقت�سى)الجمع)ايعام)االستثنائي)
املؤرخ)في)31)ماي)2021)تقرر)إضافة)

شعار)تجاري)يلشركة)وه7:
KIMAUP

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم) (
 22 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)83626).
530I

FIDUCIAIRE LA VIE ECONOMIQUE

ESPACE SERVICE ATLAS
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تح7يل)املقر)االجتماعي)يلشركة

 FIDUCIAIRE LA VIE
ECONOMIQUE

 APT N°2 BD PRINCE MY
 ABDELLAH LOT DRISSIA
 MARRAKECH(،(40000،
MARRAKECH MAROC

ESPACE SERVICE ATLAS)شركة)
ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)تجزئة)

االفاق)2)رقم)5)11)سعادة)مراكش)
- 40000)مراكش)املغرب.

تح7يل)املقر)االجتماعي)يلشركة

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.65385

اي7حيد) ايشريك) قرار) بمقت�سى)

تح7يل) تم) (2021 ل7ني7) (01 في) املؤرخ)

من) يلشركة) الحالي) االجتماعي) املقر)

سعادة) (11(5 رقم) (2 االفاق) »تجزئة)

املغرب«) مراكش) (40000 (- مراكش)

 1 املسيرة) (464 مبروكة) »اقامة) إلى)

 40000  -  4 رقم) ايثاني) ايطابق) د)

مراكش)املغرب«.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

ل7ني7) (09 بتاريخ) بمراكش) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)060)

531I

OREA

SBTS

شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تعيين)مسير)جدلد)يلشركة

OREA

RES(M(،(20000،(CASA(MAROC

SBTS))شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)تجزئة)99 

منطقة)صناعية)م7الي)رشيد)ابن)

مسيك)سيدي)عثمان))-)00)20 

ايدارايبيضاء)املغرب.

تعيين)مسير)جدلد)يلشركة

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.492(5(

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)

تعيين) تم) (2021 مارس) (12 في) املؤرخ)

مسير)جدلد)يلشركة)ايسيد)ة()ايرفالي)

عبد)ايكريم)كمسير)آخر

تبعا)إلقاية)مسير.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

 11 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ماي)2021)تحت)رقم))49)1.

532I

iso(fidus

 JSM TRANSPORT ET
LOGISTIQUE

شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة
تف7يت)حصص

iso(fidus
حي)األمال)02))رقم)40)مكتب)رقم)06 
طابق)ايثاني)تيط)مليل)دارايبيضاء)،)

29640،)دارايبيضاء)املغرب
 JSM TRANSPORT ET

LOGISTIQUE))شركة)ذات)
املسؤويية)املحدودة

 DOUAR(وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي
 CHEHWATA BENI YAKHLEF
 LOUIZIA MOHAMMEDIA -

28830)املحمدلة)املغرب.
تف7يت)حصص

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)
.23(59

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
تمت) (2021 ل7ني7) (01 في) املؤرخ)

املصادقة)على):
تف7يت)ايسيد))ة())سعيد))سعدي)
300)حصة)اجتماعية)من)أصل)300 
جميل) )ة() ايسيد) ( يفائدة) حصة)

سعدي)بتاريخ)01)ل7ني7)2021.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم) (
االبتدائية)باملحمدلة))بتاريخ))1)ل7ني7)

2021)تحت)رقم))142.

533I

BIG ACCOUNTING

SI LOG TRANS
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

BIG ACCOUNTING
 ANGLE RUE TCHAIKOFSKY

 ET SAYID KOTB RES JOUBA B
(،90000(،52/ENTRE SOL N 1

TANGER MAROC
SI LOG TRANS)شركة)ذات)

املسؤويية)املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)حي)نجيبة)
شارع)88)رقم)11)ايطابق)ايسفلي)-)

90000)طنجة)املغرب



عدد)1)56 - 26)ذو)ايقعدة)1442 )))ل7يي7)2021)الجريدة الرسمية   14104

تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)
املحدودة)

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)
11(403

في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 أبريل) (28
املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
 SI LOG(:(اإلقتضاء)بمختصر)تسميتها

.TRANS
اينقل) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

ايداخلي)وايدولي)يلبضائع.
عن7ان)املقر)االجتماعي):)حي)نجيبة)
(- ايسفلي) ايطابق) (11 رقم) (88 شارع)

90000)طنجة)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 400.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
)66)حصة) ( (: م7حى) ايسيد)ع7دا)

بقيمة)100)درهم)يلحصة).
ايسيد)افقير)عبد)الحفيظ):)))66 

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
)66)حصة) ( (: ايسيد)افقير)رشيد)

بقيمة)100)درهم)يلحصة).
حصة) (66( ( (: مراد) افقير) ايسيد)

بقيمة)100)درهم)يلحصة).
666)حصة) ( (: لامين) افقير) ايسيد)

بقيمة)100)درهم)يلحصة).
ايسيد)افقير)سفيان):))666)حصة)

بقيمة)100)درهم)يلحصة).
بقيمة) (66( (: م7حى) ع7دا) ايسيد)

100)درهم.
ايسيد)افقير)عبد)الحفيظ):))66 

بقيمة)100)درهم.
بقيمة) (66( (: رشيد) افقير) ايسيد)

100)درهم.
بقيمة) (66( (: مراد) افقير) ايسيد)

100)درهم.
بقيمة) (666 (: لامين) افقير) ايسيد)

100)درهم.
ايسيد)افقير)سفيان):)666)بقيمة)

100)درهم.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (
وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

 50 عن7انه)ا() م7حى) ع7دا) ايسيد)
شارع)املختار)ايس7�سي)حي)20)غشت)

52400)ايريش)املغرب.
الحفيظ) عبد) افقير) ايسيد)
عن7انه)ا()رقم1)شارع)عمر)بن)ايعاص)

حي)املسيرة)52400)ايريش)املغرب.
  50 افقير)رشيد)عن7انه)ا() ايسيد)
شارع)املختار)ايس7�سي)حي)20)غشت)

52400)ايريش)املغرب.
  50 عن7انه)ا() مراد) افقير) ايسيد)
شارع)املختار)ايس7�سي)حي)20)غشت)

52400)ايريش)املغرب.
حي) عن7انه)ا() لامين) افقير) ايسيد)
تقدارت)زالدة)54356)ميديت)املغرب.

ايسيد)افقير)سفيان)عن7انه)ا()50  
شارع)املختار)ايس7�سي)حي)20)غشت)

52400)ايريش)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
ايسيد)افقير)سفيان)عن7انه)ا()50  
شارع)املختار)ايس7�سي)حي)20)غشت)

52400)ايريش)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (14 بتاريخ) ( بطنجة) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)243496.
534I

PARTAGE CONSULTING

MARIADINA
إعالن)متعدد)ايقرارات

PARTAGE CONSULTING
شارع)يبنان)إقامة)لامنة)1)ايطابق)

 Tanger(،90000(،((6(ايسادس)رقم
املغرب

MARIADINA)»شركة)ذات)
املسؤويية)املحدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد«
 ZRAIB(:وعن7ان)مقرها)االجتماعي
 SIDI MBAREK BP 115( ZRAIB
 SIDI MBAREK BP 115( 83000

تارودانت)املغرب.
»إعالن)متعدد)ايقرارات«

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري:)
.39((

بمقت�سى)الجمع)ايعام)االستثنائي)
املؤرخ)في))1)ل7ني7)2021

تم)اتخاذ)ايقرارات)ايتايية:)
على) لنص) ايذي) (:1 رقم) قرار)
ماللي:)ليحيط)وريث)ايشريك)اي7حيد)
خالل) املسمى) ايشركة) في) املت7فى)
حياته)ايسيد)أوييفير)كميل)فيرا)علًما)
ملكية) انتقال) على) ويشهد) ب7فاته)
عليه) املنص7ص) اينح7) على) ايتركة)
فإن) يذيك) يلخالفة.) ايشهرة) فعل) في)
اي7ريث)اي7حيد)ه7:)ايسيدة)فل7رنس)

ميراي)فيرا
على) لنص) ايذي) (:2 رقم) قرار)
فعل) خالل) من) (، كتشف) ماللي:)
تأسيسه) تم) ايذي) ايسيئة) ايسمعة)
(، (Maitre Quentin GAUTIER أمام)
أوييفييه) يلسيد) اململ7كة) األسهم) أن)
إلى) لصل) ما) حياته) خالل) فيرا) كميل)
100))مائة)سهم()تخصه)بحق)؛)وفقا)
فيرا:) ميراي) فل7رنس) ايسيدة) للي:) ملا)
يكل) درهم) (100 بقيمة) سهم) (100
مجم7عه) ما) أي) اسمية) بقيمة) منها)
لكتسب) يذيك) درهم.) (10،000.00
في) مكانة)شريك)واحد) ما)سبق)ذكره)
بشكل) لتصرف) أن) ويمكن) ايشركة)

صحيح)على)هذا)اينح7
على) لنص) ايذي) (:3 رقم) قرار)
اي7حيد) املساهم) لالحظ) ماللي:)
بعد) األسهم) نقل) من) اينهائي) االنتهاء)
تنفيذ)خالفة)األسهم)اململ7كة)يلسيد)
بناًء) (، ويقرر) فيرا) كميل) أوييفييه)
على)ذيك)،)تعدلل)املادتين)6)و)))من)

ايل7ائح.
قرار)رقم)4:)ايذي)لنص)على)ماللي:)
غير) وملدة) يلشركة) مدلًرا) تعيينه) تم)
فيرا) ميرلل) فل7رنس) ايسيدة) محدودة)
حامل)ج7از)ايسفر)ايذي)لحمل)رقم)
حتى) املفع7ل) ساري) (19AD16111
ايتسجيل) وشهادة) (2029 لنالر) (31
صالحة) (JC01302T رقم) تحمل) ايتي)

حتى)28)ن7فمبر)2021
قرار)رقم)5:)ايذي)لنص)على)ماللي:)
األسا�سي) اينظام) ومراجعة) تحدلث)
ايتغييرات) جميع) ملراعاة) يلشركة)
تأسيسها) منذ) حدثت) ايتي) ايقان7نية)
الجدلد) األسا�سي) اينظام) واعتماد) (،

يلشركة

وتبعا)يذيك)تم)تعدلل)مقتضيات)

اينظام)األسا�سي)ايتايية:)

على) لنص) ايذي) (:( و) (6 رقم) بند)

من) (( و) (6 املادتين) تعدلل) ماللي:)

اينظام)األسا�سي

على) لنص) ايذي) (:15 رقم) بند)

ماللي:)تعيين)مسير)جدلد)يلشركة

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

 21 بتاريخ) ( بتارودانت) االبتدائية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)924.

535I

CAF MAROC

SAMSAN TRANS
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

CAF MAROC

 RUE OUED ZIZ N°20 CASTILLA

 2°(ETG(N°(7(TANGER(،(90000،

TANGER MAROC

SAMSAN TRANS))شركة)ذات)

مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)زنقة)واد)
زيز)ايرقم)20)بناء)كاسطيا)2)ايطبق)

10)طنجة)-)90000)طنجة)املغرب

تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)

محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

11(665

في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (0(

مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:

ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.

عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)

(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

. SAMSAN TRANS

اينقل) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

اي7طني)و)ايدولي)يلبضائع.
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عن7ان)املقر)االجتماعي):)زنقة)واد)
ايطبق) (2 كاسطيا) بناء) (20 ايرقم) زيز)

10)طنجة)-)90000)طنجة)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
 1.000 ( (: ايشي7ة) سمير) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
عن7انه)ا() ايشي7ة) سمير) ايسيد)
املقراع)) جامع) الجزائري) ح7مة)

90000)طنجة)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عن7انه)ا() ايشي7ة) سمير) ايسيد)
ح7مة)الجزائري)جامع)املقراع)90000 

طنجة)ال
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (21 بتاريخ) ( بطنجة) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)25)243.

536I

 CABINET ALMY SERVICE DE LA

COMPTABILITE ET GESTION DES AFFAIRES

ايمنف ترنس
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
حل)شركة

 CABINET ALMY SERVICE DE LA
 COMPTABILITE ET GESTION

DES AFFAIRES
 SIDI MAAROUF BD

 ABOUBAKER AL KADIRI
 IMM AL AHFAD 2 ETAGE N
 10(CASABLANCA،(20450،

CASABLANCA MAROC
المنف)ترنس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)في)

ط7ر)ايتصفية(
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)ايدار)

ايبيضاء)ايدار)ايبيضاء)20250)ايدار)
ايبيضاء)املغرب.
حل)شركة

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)
.445891

اي7حيد) ايشريك) قرار) بمقت�سى)
حل) تقرر) (2021 ل7ني7) (0( في) املؤرخ)
ذات) محدودة) مسؤويية) ذات) شركة)
)مبلغ) المنف)ترنس) اي7حيد) ايشريك)
وعن7ان) درهم) (100.000 رأسمايها)
ايبيضاء) ايدار) اإلجتماعي) مقرها)
ايدار)ايبيضاء)20250)ايدار)ايبيضاء)

املغرب)نتيجة)ل):)ت7قف)اينشاط.
شارع) ب) ايتصفية) مقر) حدد) و)
ايقدس)و)شارع)2)مارس)اقامة)املجد)
ايعمارة)G)ايشقة)5)عين)ايشق)املغرب)

20250)ايدار)ايبيضاء)املغرب.)
و)عين:

و) ايغفراني) ( ( طارق) ايسيد)ة()
عن7انه)ا()ايدار)ايبيضاء)20250)ايدار)
ايبيضاء)املغرب)كمصفي))ة()يلشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند) (
املخ7ية) ايصالحيات) على) املفروضة)
تبليغ) محل) و) املخابرة) محل) يهم)
ايعق7د)و)اي7ثائق)املتعلقة)بايتصفية):
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 16 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)82915).
53(I

FLP TIJANI

 SALON SPA DU BONHEUR
SSDB

شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)
ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

FLP TIJANI
 rabat(ocion(N(01BIS((maroc(،

rabat)،10000)املغرب
 SALON SPA DU BONHEUR
SSDB)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)ب)بل7ك)
22)رقم)6)6)حي)ايسالم)سال)-)

11000)سال)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

33895

في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (01
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)
 SALON SPA DU BONHEUR

.SSDB
شركة) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)
دات)طابع)اجتماعي)يتزلين)وايصباغة)

ايشعر)والحالقة).
:)ب)بل7ك) عن7ان)املقر)االجتماعي)
(- سال) ايسالم) حي) (6(6 رقم) (22

11000)سال)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
 -

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-
وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

عن7انه)ا() ايبهل7ل) ايزهرة) ايسيدة)
قرية) ايظل) جبل) ايرياحي) اوالد) دوار)
 14304 ايغرب) اربعاء) س7ق) بنع7دة)

س7ق)اربعاء)ايغرب)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عن7انه)ا() ايبهل7ل) ايزهرة) ايسيدة)
قرية) ايظل) جبل) ايرياحي) اوالد) دوار)
 14304 ايغرب) اربعاء) س7ق) بنع7دة)

س7ق)اربعاء)ايغرب)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (10 بتاريخ) ( بسال) االبتدائية)

2021)تحت)رقم)36813.
538I

QUALIMAINT SARL AU

2I DISTRIBUTION
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

QUALIMAINT SARL AU

 N° 15, Rue Lalla Amina,
 Bureaux les IRIS Bureau1

 CHAMP DE COURE N° 15, Rue
 Lalla Amina, Bureaux les IRIS
 Bureau1(CHAMP(DE(COURE،

30000،(FES(MAROC
2I DISTRIBUTION)شركة)ذات)
مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)املحل)
ايتجاري)رقم)2)ايقطعة)8)تجزئة)

رياض)ايياسمين)طريق)عين)ايشقف)
فاس)-)30000)فاس)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

68455
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 مارس) (18
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
 2I (: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.DISTRIBUTION
ايتجارة) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

وايت7زيع.
املحل) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
تجزئة) (8 ايقطعة) (2 رقم) ايتجاري)
ايشقف) ايياسمين)طريق)عين) رياض)

فاس)-)30000)فاس)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 50.000 ( ايشركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)مقسم)كايتالي:
 500 ( (: ايعلج) هللا) عبد) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
عن7انه)ا() ايعلج) هللا) عبد) ايسيد)
 8 3)زنقة)كعب)ابن)زهير)ايشقة) رقم)
4)إقامة)ايياسمين)م)ج)فاس) ايطابق)

30000)فاس)املغرب.
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وايعائلية) ايشخصية) األسماء)
وم7اطن)مسيري)ايشركة:

عن7انه)ا() ايعلج) هللا) عبد) ايسيد)
 8 3)زنقة)كعب)ابن)زهير)ايشقة) رقم)
4)إقامة)ايياسمين)م)ج)فاس) ايطابق)

30000)فاس)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (21 بتاريخ) ( بفاس) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)2988.

539I

ES PAT SARL AU

STE ES PAT SARL A.U
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

ES PAT SARL AU
 HAY ANNAKHLA  01 N 1(81

 EL KELAA DES SRAGHNA HAY
 ANNAKHLA  01 N 1(81 EL

(،KELAA(DES(SRAGHNA،(43000
قلعة)ايسراغنة)املغرب

STE ES PAT SARL A.U)شركة)ذات)
مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد
 HAY(وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي
 ANNAKHLA  01 N 1(81 EL
KELAA DES SRAGHNA)قلعة)
ايسراغنة)43000)قلعة)ايسراغنة)

املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

455(
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 مارس) (10
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
 STE ES(:(اإلقتضاء)بمختصر)تسميتها

.PAT SARL A.U

صنع) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)
الحل7يات.

 HAY (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
 ANNAKHLA  01 N 1(81 EL
قلعة) (KELAA DES SRAGHNA
ايسراغنة) قلعة) (43000 ايسراغنة)

املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
ايصبان) االيه) عبد) ايسيد)
رقم) عمارة) (02 ايهناء) حي) عن7انه)ا()
1540)شقة)14)ايقلعة)43000)قلعة)

ايسراغنة)املغرب.
ايصبان) االيه) عبد) ايسيد)
رقم) عمارة) (02 ايهناء) حي) عن7انه)ا()
قلعة) (43000 ايقلع) (14 شقة) (1540

ايسراغنة)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
ايصبان)) االيه) عبد) ايسيد)
رقم) عمارة) (02 ايهناء) حي) عن7انه)ا()
1540)شقة)14)ايقلعة)43000)قلعة)

ايسراغنة)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
االبتدائية)بقلعة)ايسراغنة))بتاريخ)04 

ماي)2021)تحت)رقم)192/2021.

540I

FIDUCIAIRE.FOUAD

BENCHRIFA ISKANE
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تف7يت)حصص

FIDUCIAIRE.FOUAD
 AV(AL(MASSIRA((IMM(MAJID(،

15400،(tiflet(maroc
BENCHRIFA ISKANE)شركة)ذات)

املسؤويية)املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)حي)

االنديس)رقم)1145)واد)ي7)تيفلت)-)
15400)تيفلت)املغرب.

تف7يت)حصص

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)
.2(45(

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
تمت) (2021 ل7ني7) (22 في) املؤرخ)

املصادقة)على):
تف7يت)ايسيد))ة()فاطنة)ايسباعي)
1)حصة)اجتماعية)من)أصل)1)حصة)
شريفة) بن) علي) )ة() ايسيد) ( يفائدة)

بتاريخ)03)ل7ني7)2021.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم) (
 1( بتاريخ) ( بالخميسات) االبتدائية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)328.

541I

moorish co

 MANAGEMENT
 ET INGENIERIE

 INFORMATIQUE AFRICA
CONSULTING

شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة
تأسيس)شركة

moorish co
 3rue ishsaq ibn hanin etage

 1 apt 1 bd yacoub elmansour
 casablanca(،(20100،(casablanca

maroc
 MANAGEMENT ET INGENIERIE

 INFORMATIQUE AFRICA
CONSULTING)شركة)ذات)

املسؤويية)املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)39)شارع)
الية)ايياق7ت)ايطابق)5)ايشقة)د)

ايدار)ايبيضاء)ايدار)ايبيضاء)20200 
ايدار)ايبيضاء)املغرب

تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)
املحدودة)

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)
50(5(3

في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (15
املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.

عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)
 MANAGEMENT ET INGENIERIE
 INFORMATIQUE AFRICA

.CONSULTING
(: بإلجاز) ايشركة) غرض)
نظم) وهندسة) إدارة) في) االستشارات)

املعل7مات.
عن7ان)املقر)االجتماعي):)39)شارع)
الية)ايياق7ت)ايطابق)5)ايشقة)د)ايدار)
ايبيضاء)ايدار)ايبيضاء)20200)ايدار)

ايبيضاء)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 20.000 ( ايشركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)مقسم)كايتالي:
حصة) (40 ( (: ايبيار) مطيع) ايسيد)

بقيمة)100)درهم)يلحصة).
  M2I CONSULTING : ايشركة)
160)حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة)
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
عن7انه)ا() ايبيار) مطيع) ايسيد)

ت7نس)99351)ت7نس)ت7نس.
 M2I CONSULTING ايشركة)
ايطابق) عن7انه)ا()عمارة)زينب)ت7نس)
 2046 ايع7ينة) حدائق) (2 االر�سي)

املر�سى)99351)ت7نس)ت7نس.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عن7انه)ا() ايبيار) مطيع) ايسيد)

ت7نس)99351)ت7نس)ت7نس
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 21 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)83363).
542I

ste al moustakbal conseil

OMAFITEC SARL
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

ste al moustakbal conseil
 9rue rahal meskini v.n app 11
bureau(et(3(،(30000،(fes(maroc
OMAFITEC SARL))شركة)ذات)

املسؤويية)املحدودة
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وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)°2)طبق.)
رقم)530)حي)اي7حدة)بنس7دة)فاس))

- 30000)فاس)املغرب

تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

68431

في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (21

املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:

ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.

عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)

(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

. OMAFITEC SARL

أعمال) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

تركيب)االتصاالت)وايشبكات

أعمال)ايتثبيت)األخرى.

عن7ان)املقر)االجتماعي):)°2)طبق.)
رقم)530)حي)اي7حدة)بنس7دة)فاس))-)

30000)فاس)املغرب.

أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:

((: ( يعم7ري) الحفيظ) عبد) ايسيد)

درهم) (50.000 بقيمة) حصة) (500

يلحصة).

حصة) (500 ( (: ( باشا) عمر) ايسيد)

بقيمة)50.000)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

يعم7ري)) الحفيظ) عبد) ايسيد)

عين) (64 رقم) مرجاتة) حي) عن7انه)ا()

تاوجطات))51000)الحاجب))املغرب.

 530 ايسيد)عمر)باشا))عن7انه)ا()

 30000 فاس) بنس7دة) ( اي7حدة) حي)

فاس)املغرب.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:

يعم7ري)) الحفيظ) عبد) ايسيد)

عين) (64 رقم) مرجاتة) حي) عن7انه)ا()

تاوجطات))30000))فاس))املغرب)

 530 ايسيد)عمر)باشا))عن7انه)ا()
 30000 فاس) بنس7دة) اي7حدة) حي)

فاس)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (18 بتاريخ) ( بفاس) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)2959.

543I

PARTAGE CONSULTING

 PASTOR INVEST HOLDING
OFFSHORE

إعالن)متعدد)ايقرارات

PARTAGE CONSULTING
شارع)يبنان)إقامة)لامنة)1)ايطابق)

 Tanger(،90000(،((6(ايسادس)رقم
املغرب

 PASTOR INVEST HOLDING
OFFSHORE)»شركة)ذات)

املسؤويية)املحدودة)ذات)ايشريك)
اي7حيد«

وعن7ان)مقرها)االجتماعي:)183, 
 Prince Héritier NREA CENTER

 N° 13 TANGER 183, Prince
 Héritier NREA CENTER N° 13
TANGER 90000)طنجة)املغرب.

»إعالن)متعدد)ايقرارات«
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري:)

.58059
بمقت�سى)الجمع)ايعام)االستثنائي)

املؤرخ)في)10)ماي)2021
تم)اتخاذ)ايقرارات)ايتايية:)

قرار)رقم)1:)ايذي)لنص)على)ماللي:)
ايسيد) قب7ل) اي7حيد) املساهم) قرر)
خايد)دللروي)كشريك)جدلد)،)حامل)

14AI93223(ج7از)ايسفر)رقم
قرار)رقم)2:)ايذي)لنص)على)ماللي:)
بيع) ويقبل) اي7حيد) املساهم) لقر)
يلسيد) ممل7كة) سهم) ()1000( أيف)
ستيفان)ي7سيان)آالن)باست7ر)يصالح)

ايسيد)خايد)دللرو
قرار)رقم)3:)ايذي)لنص)على)ماللي:)
بيع) ويقبل) اي7حيد) املساهم) لقر)
يلسيد) ممل7كة) سهم) ()1000( أيف)
ستيفان)ي7سيان)آالن)باست7ر)يصالح)

ايسيد)خايد)دللرو

قرار)رقم)4:)ايذي)لنص)على)ماللي:)
استقاية) قب7ل) اي7حيد) املساهم) قرر)
املدلر)الحالي)ايسيد)ستيفان)ي7سيان)
االستقاية) قب7ل) قرر) باست7ر.) آالن)
كاملة) ذمة) إبراء) املعين) وإعطاء)
ونهائية)من)تاريخ)تعيينه)حتى)تاريخه.)
 PASTOR« يشركة) مدلرا) تعيينه) تم)
 INVEST(HOLDING(OFFSHORE«
خايد) ايسيد) املسمى) (، (SARL AU
رقم) ايسفر) ج7از) حامل) (، دللرو)

14AI93223)،)يفترة)غير)محدودة
قرار)رقم)5:)ايذي)لنص)على)ماللي:)
األسا�سي) اينظام) ومراجعة) تحدلث)
ايتغييرات) جميع) ملراعاة) يلشركة)
تأسيسها) منذ) حدثت) ايتي) ايقان7نية)
الجدلد) األسا�سي) اينظام) واعتماد) (،

يلشركة
وتبعا)يذيك)تم)تعدلل)مقتضيات)

اينظام)األسا�سي)ايتايية:)
على) لنص) ايذي) (:( و) (6 رقم) بند)
من) (( و) (6 املادتين) تعدلل) ماللي:)

اينظام)األسا�سي
على) لنص) ايذي) (:15 رقم) بند)

ماللي:)تعيين)مسير)جدلد)يلشركة
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (22 بتاريخ) ( بطنجة) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)80)5.

544I

مينارة)فينانس)جروب

كونستروير ا مراكش
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة
تح7يل)املقر)االجتماعي)يلشركة

مينارة)فينانس)جروب
52)شارع)م7الي)رشيد)شقة)رقم)
))ايطابق)ايرابع)جليز)مراكش)،)

40000،)مراكش)املغرب
ك7نستروير)ا)مراكش)شركة)ذات)

املسؤويية)املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)52)شارع)
م7الي)رشيد)شقة)رقم)))ايطابق)

ايرابع)جليز)-)40000)مراكش)املغرب.
تح7يل))املقر)االجتماعي)يلشركة
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.9554(

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
املؤرخ)في)22)مارس)2021)تم))تح7يل))
املقر)االجتماعي)الحالي)يلشركة)من)
»52)شارع)م7الي)رشيد)شقة)رقم)) 
ايطابق)ايرابع)جليز)-)40000)مراكش)
املغرب«)إلى)»رقم)43)درب)ايعبيد)
سيدي)عمارة)-)40000)مراكش))

املغرب«.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (22 بتاريخ) ( بمراكش) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)1)1252.
545I

CCJF

GOLDAPROM
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

CCJF
 Bd la corniche Rés Al Yacht

 imm(B(5ème(Etg(Casablanca(،
20040،(CASABLANCA(MAROC

GOLDAPROM)شركة)ذات)
املسؤويية)املحدودة

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)شارع)
ب7رڭون)زنقة)جعفر)ابن)حبيب)
،إقامة)املشرق)2،)ايطابق)األول.)-)
20000)ايدار)ايبيضاء)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

468353
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (22
املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.GOLDAPROM
اإلنعاش) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

ايعقاري.
شارع) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
حبيب) ابن) جعفر) زنقة) ب7رڭون)
(- األول.) ايطابق) (،2 املشرق) ،إقامة)

20000)ايدار)ايبيضاء)املغرب.
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أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)
ايشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)
درهم،)مقسم)كايتالي:

  EXPERTE HOLDING : ايشركة)
999)حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة)
1)حصة) ( (: ايسيد)حسن)ب7تكراي)

بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
 EXPERTE HOLDING ايشركة)
ب7رڭون)زنقة)جعفر) عن7انه)ا()شارع)
ابن)حبيب)،إقامة)املشرق)2،)ايطابق)
األول.)20000)ايدارايبيضاء)املغرب.

عن7انه)ا() ب7تكراي) حسن) ايسيد)
ب7ي7) بكاتيل) تجزئة) (10 زنقة) (23-25

20000)ايدارايبيضاء)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عن7انه)ا() ب7تكراي) حسن) ايسيد)
ب7ي7) بكاتيل) تجزئة) (10 زنقة) (23-25

20000)ايدارايبيضاء)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 22 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)42211).
546I

P-Consulting

CENTRE MON BIEN ETRE
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تغيير)تسمية)ايشركة

P-Consulting
 COMPLEXE JAOUHARA,

 BLOC 3 4EME ETAGE APPT
 28 COMPLEXE JAOUHARA,

 BLOC(3(4EME(ETAGE(APPT(28،
12000،(Témara(Maroc

CENTRE MON BIEN ETRE)شركة)
ذات)املسؤويية)املحدودة
وعن7ان)مقرها)االجتماعي)

 COMPLEXE JAOUHARA, BLOC
 3 4EME ETAGE APPT 28 - 12000

تمارة)املغرب.
تغيير)تسمية)ايشركة

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)
126(53

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)

تغيير) تم) (2021 ماي) (03 في) املؤرخ)

 CENTRE MON«(تسمية)ايشركة)من

. »P-Consulting«(إلى(»BIEN ETRE

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

ل7ني7) (01 بتاريخ) ( بتمارة) االبتدائية)

2021)تحت)رقم)1210.

54(I

Header Flower

Header Flower
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

Header Flower

حي)ايقدس)تجزئة)اي7فاق)1500 
رقم)4)1)ايعي7ن)،)0000)،)ايعي7ن)

املغرب

Header Flower)شركة)ذات)

مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)حي)ايقدس)

تجزئة)اي7فاق)1500)رقم)4)1 

ايعي7ن)-)0000))ايعي7ن)املغرب

تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)

محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

3(059

في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (12

مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:

ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.

عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)

(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.Header Flower

تقدلم) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

جميع)الخدمات)ايفنية)وايثقافية.

مقهى)ومطعم.

املتعلقة) الخدمات) جميع) تقدلم)

باملطاعم)وتم7ين)الحفالت.

ايتظاهرات) أن7اع) جميع) تنظيم)
املهرجانات،) ايثقافية،) ايفنية،)
األمسيات،) املعارض،) ايندوات،)

املباريات....
حي) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
رقم) (1500 اي7فاق) تجزئة) ايقدس)
ايعي7ن) ((0000 (- ايعي7ن) (1(4

املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
الخطاط) سايم) علي) ايسيد)
درهم) (100 بقيمة) حصة) (1.000   :

يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
الخطاط) سايم) علي) ايسيد)
اي7فاق) تجزئة) ايقدس) حي) عن7انه)ا()
 (0000 ايعي7ن) (1(4 رقم) (1500

ايعي7ن)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
الخطاط) سايم) علي) ايسيد)
اي7فاق) تجزئة) ايقدس) حي) عن7انه)ا()
 (0000 ايعي7ن) (1(4 رقم) (1500

ايعي7ن)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (15 بتاريخ) ( بايعي7ن) االبتدائية)

2021)تحت)رقم)4345.

548I

MIMOFID SARL AU

MOSCOW STYLE
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

MIMOFID SARL AU
42)حي)مسرور)1)تمارة)،)12020،)

تمارة)املغرب
MOSCOW STYLE)شركة)ذات)

املسؤويية)املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)ايطابق)
األر�سي)عمارة)رقم)10،زنقة)أب7)

املحاسين)ايرواني)،)ايدار)ايبيضاء)-)
20330)ايدار)ايبيضاء)املغرب

تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)
املحدودة)

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)
50(63(

في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (1(
املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.MOSCOW STYLE
قاعة) (- (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

يلتجميل
مصففات) جميع) تشغيل) (-
واينساء) ,ايرجال) يالطفال) ايشعر)
ذات) األنشطة) وجميع) والجماييات)

ايصلة)أو)ايتكميلية.
لجميع) وايتجزئة) الجملة) تجارة) (-

امل7اد)املتصلة)بنشاط
واألعمال) وايتصدلر) االستيراد) (-

املتن7عة..
ايطابق) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
أب7) 10،زنقة) رقم) عمارة) األر�سي)
(- ايبيضاء) ايدار) (، ايرواني) املحاسين)

20330)ايدار)ايبيضاء)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
((: ماغ7ميدباشير) كاتسيف) ايسيد)
500)حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة)
ايسيدة)تسيتسكيفا)خيدا):))500 

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
ماغ7ميدباشير) كاتسيف) ايسيد)
إنغ7شيا) جمه7رية) روسيا) عن7انه)ا()
 23 شك7ينالا) في) ايكازي7رت) قرية)

386129)ايكازي7رت)روسيا).
خيدا) تسيتسكيفا) ايسيدة)
إنغ7شيا) جمه7رية) روسيا) عن7انه)ا()
36ا) اسم7رزيفا) زنقة) نازران) قرية)

386101)نازران)روسيا).
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وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:

ماغ7ميدباشير) كاتسيف) ايسيد)

إنغ7شيا) جمه7رية) روسيا) عن7انه)ا()

 23 شك7ينالا) في) ايكازي7رت) قرية)

386129)ايكازي7رت)روسيا)

خيدا) تسيتسكيفا) ايسيدة)

إنغ7شيا) جمه7رية) روسيا) عن7انه)ا()

36ا) اسم7رزيفا) زنقة) نازران) قرية)

386101)نازران)روسيا)

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

 21 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)-.

549I

االتقان)يلحسابات

 TOUR EIFFEL 76 RENT A
CAR

شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة
تأسيس)شركة

االتقان)يلحسابات

142)شارع)مراكش)ايطابق)ايثاني)
رقم)5)،)62000،)ايناظ7ر)املغرب

 TOUR EIFFEL (6 RENT A CAR

شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)شارع)

م7الي)رشيد)زنقة)إفران)رقم)11 

ميضار)ايدري7ش)-)62502)ايدري7ش)

املغرب

تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

329

في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (0(

املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:

ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.

عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)

 TOUR(:(اإلقتضاء)بمختصر)تسميتها

.EIFFEL (6 RENT A CAR

كراء) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

ايسيارات.

شارع) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
 11 رقم) إفران) زنقة) رشيد) م7الي)
62502)ايدري7ش) (- ميضار)ايدري7ش)

املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
ايسيد)فيصل)مزوز):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم)يلحصة).
ايسيد)سفيان)مزوز):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
ايسيد)فيصل)مزوز)عن7انه)ا()حي)
 62502 ايدري7ش) ميضار) ازيرار) راق)

ايدري7ش)املغرب.
ايسيد)سفيان)مزوز)عن7انه)ا()حي)
 62502 ايدري7ش) ميضار) ازيرار) راق)

ايدري7ش)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
ايسيد)فيصل)مزوز)عن7انه)ا()حي)
 62502 ايدري7ش) ميضار) ازيرار) راق)

ايدري7ش)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
االبتدائية)بايدري7ش))بتاريخ)18)ل7ني7)

2021)تحت)رقم)1).
550I

FIDUCIAIRE BADES

 PALMS RENTALS INC SARL
AU

شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة
تعيين)مسير)جدلد)يلشركة

FIDUCIAIRE BADES
 RUE(AL(ANDALOUSS(، 18

32000،(AL(HOCEIMA(MAROC
  PALMS RENTALS INC SARL AU

شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)تجزئة)

ايفقيري)الحسيمة)-)32000 
الحسيمة)املغرب.

تعيين)مسير)جدلد)يلشركة
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.321(

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
تعيين) تم) (2021 ل7ني7) (16 في) املؤرخ)
مسير)جدلد)يلشركة)ايسيد)ة()ايشيخ)

محمد)كمسير)وحيد
تبعا)يقب7ل)استقاية)املسير.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 22 بتاريخ) ( بالحسيمة) االبتدائية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)231.
551I

ايعي7ن)استشارات

 EL KANTI COMMERCE
SERVICES

شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة
تأسيس)شركة

ايعي7ن)استشارات
رقم)31)شارع)االمير)م7الي)عبد)هللا)،)

0000)،)ايعي7ن)املغرب
 EL KANTI COMMERCE

SERVICES))شركة)ذات)املسؤويية)
املحدودة

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)تجزئة)
ادريس)الحارثي)زنقة)19)رقم)05  - 

0000))ايعي7ن)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

3(101
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (16
املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
 EL (: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

. KANTI COMMERCE SERVICES
ما) كل) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)
لتعلق)باينشاط)ايتجاري)والخدماتي،)
واشغال) ايعامة) االشغال) اينقل،)

ايبناء....
تجزئة) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
 -   05 رقم) (19 زنقة) الحارثي) ادريس)

0000))ايعي7ن)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)
درهم،)مقسم)كايتالي:

 880 ( (: ايكنتي) سيداحمد) ايسيد)
حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

 120 ( (: امليابي) هللا) حبيب) ايسيد)
حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-
وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

ايكنتي) سيداحمد) ايسيد)
عن7انه)ا()تجزئة)ادريس)الحارثي)زنقة)
19)رقم)05  0000))ايعي7ن)املغرب.

ايسيد)حبيب)هللا)امليابي)عن7انه)ا()
رقم) (19 زنقة) الحارثي) ادريس) تجزئة)

05  0000))ايعي7ن)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
ايكنتي) سيداحمد) ايسيد)
عن7انه)ا()تجزئة)ادريس)الحارثي)زنقة)
19)رقم)05  0000))ايعي7ن)املغرب

ايسيد)حبيب)هللا)امليابي)عن7انه)ا()
رقم) (19 زنقة) الحارثي) ادريس) تجزئة)

05  0000))ايعي7ن)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (18 بتاريخ) ( بايعي7ن) االبتدائية)

2021)تحت)رقم)1885.

552I

ايعي7ن)استشارات

MOUAD ART DESIGN
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

ايعي7ن)استشارات
رقم)31)شارع)االمير)م7الي)عبد)هللا)،)

0000)،)ايعي7ن)املغرب
MOUAD ART DESIGN)شركة)
ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)رقم)31 
شارع)االمير)م7الي)عبد)هللا)،)ايحي)
املحمدي)-)0000))ايعي7ن)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

3(011
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بمقت�سى)عقد)عرفي)مؤرخ)في)09 

ل7ني7)2021)تم)إعداد)ايقان7ن)

األسا�سي)يشركة)ذات)مسؤويية)

محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)

باملميزات)ايتايية:

شكل)ايشركة):)شركة)ذات)مسؤويية)

محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد.

عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)

(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.MOUAD ART DESIGN

دراسات) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

دعم) ايتصاميم.) اعداد) ( املشاريع.)

وقياس) وتقييم) ورصد) وتخطيط)

املشاريع) تط7ير) على) املشاريع.ايعمل)

ملشاريع) واألدوات) اي7ثائق) وإعداد)

ايعام) االتصالي) ايتنمية.ايعمل)

وتط7ير) أعمال) من) به) لرتبط) وما)

وبرامج) والخطط) ايدراسات)

االتصال...

 31 رقم) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)

ايحي) (، هللا) عبد) م7الي) االمير) شارع)

املحمدي)-)0000))ايعي7ن)املغرب.

أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:

 1.000 ( (: عدالني) معاد) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

عن7انه)ا() عدالني) معاد) ايسيد)

حي)ايسعادة)شارع)مكة)عمارة)في7ري)

شقة)03 0000))ايعي7ن)املغرب.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:

عن7انه)ا() عدالني) معاد) ايسيد)

حي)ايسعادة)شارع)مكة)عمارة)في7ري)

شقة)03 0000))ايعي7ن)املغرب

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

ل7ني7) (11 بتاريخ) ( بايعي7ن) االبتدائية)

2021)تحت)رقم)96)1.

553I

)سبيك)اسيان)ل)س)املغرب

 سبيك اسيان ل س املغرب
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

سبيك)اسيان)ل)س)املغرب
332)شارع)ابراهيم)ايروداني)إقامة)
ايريحان)ايطابق)5)رقم)21)املعاريف،)
،)20330،)ايدار)ايبيضاء)املغرب

)سبيك)اسيان)ل)س)املغرب))شركة)
ذات)املسؤويية)املحدودة

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)332)شارع)
ابراهيم)ايروداني)إقامة)ايريحان)
ايطابق)5)رقم)21)املعاريف،)-)
20330))ايدار)ايبيضاء))املغرب
تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

506431
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (25
املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
اإلقتضاء)بمختصر)تسميتها):))سبيك)

اسيان)ل)س)املغرب).
ايتدريب) ( (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

على)ايلغات)االجنبية.
عن7ان)املقر)االجتماعي):)332)شارع)
ايريحان) إقامة) ايروداني) ابراهيم)
ايطابق)5)رقم)21)املعاريف،)-)20330  

ايدار)ايبيضاء))املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
 500 ( (: امهدي) ( هللا) عبد) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
ايسيد))ال7ب)عراش):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
ايسيد)عبد)هللا))امهدي)عن7انه)ا()
 14 ايرقم) (4 مجم7عة) ايقدس) حي)
ايبيضاء)) ايدار) ( (20610 ايبرن7�سي)

املغرب.

ايسيد))ال7ب)عراش)عن7انه)ا()حي)
املحمدلة) (25( رقم) (11 بل7ك) ايفالح)

28800))املحمدلة))املغرب.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:

عراش) ايعالي) عبد) ايسيد)
رقم) (11 بل7ك) ايفالح) حي) عن7انه)ا()

املحمدلة)) ( (28800 املحمدلة) (25(

املغرب

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

 10 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)-.

554I

املركز)الجه7ي)يالستثمار)لجهة)درعة)تافياليت)ملحقة)

ورزازات

 SOCIÉTÉ »GLORY 01 « SARL

AU
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

املركز)الجه7ي)يالستثمار)لجهة)درعة)

تافياليت)ملحقة)ورزازات

شارع)م7الي)رشيد)عمارة)دادس)

ايطابق)االول)ورزازات،)45000،)

ورزازات)املغرب

 SOCIÉTÉ(»GLORY(01(«(SARL(AU

شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)حي)الت)

كضيف)اناتيم))-)45000)ورزازات)

املغرب

تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)

محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

11553

في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (0(

مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:

ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.

عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)
.SOCIÉTÉ(»GLORY(01(«(SARL(AU
ايبناء) (* (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

واالشغال)املختلفة)
*)نقل)ايبضائع)يلغير.

الت) حي) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
ورزازات) (45000 (- ( اناتيم) كضيف)

املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
 1.000 ( (: ( عسيلة) سفيان) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
)عن7انه)ا() ايسيد)سفيان)عسيلة)
حي)اي7حدة)رقم)0)8 45000)ورزازات)

املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
)عن7انه)ا() ايسيد)سفيان)عسيلة)
حي)اي7حدة)رقم)0)8 45000)ورزازات)

املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
االبتدائية)ب7رزازات))بتاريخ)15)ل7ني7)

2021)تحت)رقم)383.
555I

ايعي7ن)استشارات

TERASIF.NA
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تح7يل)املقر)االجتماعي)يلشركة

ايعي7ن)استشارات
رقم)31)شارع)االمير)م7الي)عبد)هللا)،)

0000)،)ايعي7ن)املغرب
TERASIF.NA)شركة)ذات)مسؤويية)

محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)حي)ايفرح)
شارع)سيدي)ب7يا)رقم)42 - 0000) 

ايعي7ن)املغرب.
تح7يل))املقر)االجتماعي)يلشركة
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.11415
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بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)

تح7يل)) ( تم) (2021 ماي) (25 في) املؤرخ)

من) يلشركة) الحالي) االجتماعي) املقر)

»حي)ايفرح)شارع)سيدي)ب7يا)رقم)42 

- 0000))ايعي7ن)املغرب«)إلى)»تجزئة)

 (0000  -  (42 رقم) و) بل7ك) اي7كالى)

ايعي7ن))املغرب«.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

ل7ني7) (21 بتاريخ) ( بايعي7ن) االبتدائية)

2021)تحت)رقم)1908.

556I

مكتب)ادريس)الحم7مي

solution luca engineering
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تح7يل)املقر)االجتماعي)يلشركة

مكتب)ادريس)الحم7مي

فضاء)اينخيل)،)زاوية)شارع)ولي)

ايعهد)و)زنقة)الال)عائشة،)مكتب)رقم)

11)ايطابق)ايثاني)-)فاس)،)30000،)

فاس)املغرب

solution luca engineering)شركة)

ذات)املسؤويية)املحدودة

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)41)زنقة)

الحسيمة)اقامة)بنزاك7ر)ايشقة)

3)االطلس)فاس)-)30000)فاس)

املغرب.

تح7يل))املقر)االجتماعي)يلشركة
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.63623

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)

تح7يل)) ( تم) (2021 ماي) (19 في) املؤرخ)

من) يلشركة) الحالي) االجتماعي) املقر)

بنزاك7ر) اقامة) الحسيمة) زنقة) (41«

 30000 (- فاس) االطلس) (3 ايشقة)

فاس)املغرب«)إلى)»حي)سيدي)ابراهيم)

(- سابقا) ك7طيف) (16 رقم) ايتجزئة)

30000)فاس))املغرب«.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

ل7ني7) (22 بتاريخ) ( بفاس) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)3009.

55(I

CABINET BEN-YAHIA

 Solutions Travaux
Équipements Formations
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

CABINET BEN-YAHIA
120،)شارع)محمد)الخامس)ـ)إقامة)
ايسالم)ايلطابق)ايثايث)رقم)24)ـ)
طنجة)،)90000،)طنجة)املغرب

 Solutions Travaux Équipements
Formations))شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)شارع)

م7الي)إسماعيل)،)14)،)إقامة)م7الي)
إسماعيل)،)ايطابق)ايثايث)،)رقم)9 - 

90000)طنجة))املغرب)
تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

11(663
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (15
املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)
 Solutions Travaux Équipements

. Formations
صنع) (- (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

آالت)خاصة.
-)تعدلل)وتكييف)اآلالت)امل7ج7دة؛

-)أعمال)ايغاللات.
-)ايصفائح)املعدنية)وايقطع.

-)بيع)املعدات)وايل7ازم.
-)تمرين؛

-)األتمتة)وايروب7تات.
وايطباعة) وايرسم) ايتصميم) (-

ثالثية)األبعاد)؛
-)اآلالت)وايتصنيع)امليكانيكي.

-)ايدراسة)واإلنجازات.
-)هندسة)؛

-)تط7ير)تكن7ي7جيا)املعل7مات.
-)ايصيانة)؛

-)تركيب)ايشبكات.

ه7ائي) هيدروييكي) تركيب) (-
كهربائي)؛

-)أعمال)ايبناء)وايسباكة.
-)ت7ظيف)األفراد)وايق7ى)ايعاملة.
وإدراك) (، اي7ظيفي) ايتحليل) (-

امل7اصفات)و)/)أو)اي7رقة)ايفنية)؛
-)االيتزام)؛
-)اينمذجة.

ايقيام)بجميع)املعامالت)املايية)أو)
بشكل) املتعلقة) ايعقارية) أو) املنق7ية)
ايغرض) بهذا) مباشر) غير) أو) مباشر)
(، تحقيقه) تعزيز) شأنها) من) وايتي)

بشرط)احترام)طبيعتها)املدنية..
شارع) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
م7الي)إسماعيل)،)14)،)إقامة)م7الي)
إسماعيل)،)ايطابق)ايثايث)،)رقم)9 - 

90000)طنجة))املغرب).
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
ايسيد)حسن)بضاك):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم)يلحصة).
 500 ( (: بلك7ط) خدلجة) ايسيدة)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
عن7انه)ا() بضاك) حسن) ايسيد)
شارع) اينرجس) تجزئة) (2 ايبرانص)
طنجة)) (90000   61 رقم) ايعرعار)

املغرب.
ايسيدة)خدلجة)بلك7ط)عن7انه)ا()
بن) محمد) سيدي) م7�سى) أوالد) دوار)
سطات)) (26100 ب7زيري) أوالد) رحال)

املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عن7انه)ا() بضاك) حسن) ايسيد)
شارع) اينرجس) تجزئة) (2 ايبرانص)
طنجة)) (90000   61 رقم) ايعرعار)

املغرب
ايسيدة)خدلجة)بلك7ط)عن7انه)ا()
بن) محمد) سيدي) م7�سى) أوالد) دوار)
سطات)) (26100 ب7زيري) أوالد) رحال)

املغرب

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (21 بتاريخ) ( بطنجة) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)2))5.

558I

ايعي7ن)استشارات

SELOR TRAVAUX
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

ايعي7ن)استشارات
رقم)31)شارع)االمير)م7الي)عبد)هللا)،)

0000)،)ايعي7ن)املغرب
SELOR TRAVAUX)شركة)ذات)

املسؤويية)املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)شارع)االمير)
م7الي)عبد)هللا)عمارة)01)رقم)05  - 

0000))ايعي7ن)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

3(099
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (15
املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
 SELOR(:(اإلقتضاء)بمختصر)تسميتها

.TRAVAUX
ايبناء) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

واالشغال)ايعامة)....
شارع) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
01)رقم) االمير)م7الي)عبد)هللا)عمارة)

05  - 0000))ايعي7ن)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
ايسيد)ايكيرح)محمد)):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم)يلحصة).
500)حصة) ( (: ايسيد)اوربع)محمد)

بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
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عن7انه)ا() ( محمد) ايكيرح) ايسيد)
زاك7رة) (4(900 ( تنسيفت) اوريز) دوار)

املغرب.
اوربع)محمد)عن7انه)ا()حي) ايسيد)
اكداز)اكداز)900)4)زاك7رة)املغرب.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (
وم7اطن)مسيري)ايشركة:

عن7انه)ا() ( محمد) ايكيرح) ايسيد)
زاك7رة) (4(900 ( تنسيفت) اوريز) دوار)

املغرب
اوربع)محمد)عن7انه)ا()حي) ايسيد)
اكداز)اكداز)900)4)زاك7رة)املغرب

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (1( بتاريخ) ( بايعي7ن) االبتدائية)

2021)تحت)رقم)5)18.
559I

مكتب)ايرياني)يلمحاسبة

سبسيال كويزين شوب
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

مكتب)ايرياني)يلمحاسبة
شارع)محمد)داود)رقم230))تط7ان)،)

93040،)تط7ان)املغرب
سبسيال)ك7يزين)ش7ب)شركة)ذات)
مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)شارع)

محمد)الخراز)رقم)291 - 93000 
تط7ان)املغرب

تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

29(01
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (01
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

سبسيال)ك7يزين)ش7ب.

تركيب) (- (: بإلجاز) ايشركة) غرض)
املطابخ.

شارع) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
 93000  -  291 رقم) الخراز) محمد)

تط7ان)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
ايسيد)محمد)علي)حاكيل):))1.000 

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
حاكيل) علي) محمد) ايسيد)
زنقة) نافع) بن) عقبة) شارع) عن7انه)ا()

ب)رقم)8 93000)تط7ان)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
حاكيل) علي) محمد) ايسيد)
زنقة) نافع) بن) عقبة) شارع) عن7انه)ا()

ب)رقم)8 93000)تط7ان)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (16 بتاريخ) ( بتط7ان) االبتدائية)

2021)تحت)رقم)1606.
560I

عبد)ايرحمان)اعبيبي

 GUEROUANE SERVICE
AUTO

شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)
ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

عبد)ايرحمان)اعبيبي
عمارة)3)ايطابق)3ايشقة)))بني)

مكيلد)مكناس)،)50000،)مكناس)
املغرب

  GUEROUANE SERVICE AUTO
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)رقم)411 
,)ايشطر4,)حي)األمان,)مكناس))-)

50000)مكناس)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

52(21

في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 فبرالر) (1(
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

. GUEROUANE SERVICE AUTO
ميكانيك,) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

بيع)قطع)غيار)ايسيارات.
عن7ان)املقر)االجتماعي):)رقم)411 
(- ( مكناس) األمان,) حي) ايشطر4,) (,

50000)مكناس)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
 1.000 ( (: ج7اد) كعش7) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
ايسيد)كعش7)ج7اد)عن7انه)ا()رقم)
 50000 مكناس) االمل) حي) (3 )زنقة)

مكناس)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
ايسيد)كعش7)ج7اد)عن7انه)ا()رقم)
 50000 مكناس) االمل) حي) (3 )زنقة)

مكناس)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
مارس) (18 بتاريخ) ( بمكناس) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)1440.
561I

DICKSSON BUSINESS & LAW FIRM

ARGELES FFF
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

 DICKSSON BUSINESS & LAW
FIRM

 RUE JEAN JAURES 23 23
 RUE(JEAN(JAURES،(20060،

Casablanca Maroc
ARGELES FFF)شركة)ذات)

مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)
اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)10،)شارع)
الحرية،)ايطابق)3،)ايشقة)رقم)5 - 

20000)ايدارايبيضاء)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

50(381
في) مؤرخ) م7ثق) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (18
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.ARGELES FFF
(: بإلجاز) ايشركة) غرض)

االستشارات)اإلدارية.
عن7ان)املقر)االجتماعي):)10،)شارع)
 -  5 رقم) ايشقة) (،3 ايطابق) الحرية،)

20000)ايدارايبيضاء)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
فاطمة) فهري) فا�سي) ايسيدة)
 20000 ايعليا) انفا) الر) ( عن7انه)ا()

ايدارايبيضاء)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عدنان) ايكتاني) ايشريف) ايسيد)
عين) ايزنجبيل) زنقة) (،13 عن7انه)ا()
ايدئاب)20000)ايدارايبيضاء)املغرب
محمد) ايكتاني) ايشريف) ايسيد)
شارع) (،11 رقم) عن7انه)ا() ( فهر)
 20000 الخطابي) عبدايكريم)

ايدارايبيضاء)املغرب
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باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 2( بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ماي)2021)تحت)رقم))34)46496.
562I

comptasultlta sarl

LOT SAKANE
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

comptasultlta sarl
تجزئة)خدلجة)زنقة)واد)ورغة)ايرقم)
241)ايطابق)االول)ايدروة)برشيد)،)

26202،)ايدروة)املغرب
LOT SAKANE)شركة)ذات)

املسؤويية)املحدودة
  RUE 21((وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي

 ABOUABDELLAH NAFII RES
 BEN OMAR 4 eme ETAGE APPT

 10 MAARIF  CASABLANCA
20330 CASABLANCA MAROC
تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

50(62(
 0( في) مؤرخ) حر) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7)
املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
 LOT (: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.SAKANE
(: بإلجاز) ايشركة) غرض)

.PROMOTION IMMOBILIERE
 RUE ( (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
 21  ABOUABDELLAH NAFII RES
 BEN OMAR 4 eme ETAGE APPT
 10 MAARIF  CASABLANCA

.20330 CASABLANCA MAROC
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
ايسيد)حسن)ساهل)):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم)يلحصة).

ايسيد)عبد)ايعالي)يعرو�سي):))500 
حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-
وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

عن7انه)ا() ( ساهل) حسن) ايسيد)
جميلة)1)زنقة)28)رقم)20)فج)ايبضاء)

20430.)ايدار)ايبيضاء)املغرب.
يعرو�سي) ايعالي) عبد) ايسيد)
رقم) (2 عمارة) ماسة) اقامة) عن7انه)ا()
 20520 ايبيضاء) معروف) سيدي) (2

ايدار)ايبيضاء)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عن7انه)ا() ( ساهل) حسن) ايسيد)
جميلة)1)زنقة)28)رقم)20)فج)ايبضاء)

20430.)ايدار)ايبيضاء)املغرب
يعرو�سي) ايعالي) عبد) ايسيد)
رقم) (2 عمارة) ماسة) اقامة) عن7انه)ا()
 20520 ايبيضاء) معروف) سيدي) (2

ايدار)ايبيضاء)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 21 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)83403).

563I

ELJ CONSULTING

DELICE PATISS
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

رفع)رأسمال)ايشركة

ELJ CONSULTING
 SIDI MAAROUF4 RUE

 FAROUKI RAHALI N 134
 CASABLANCA N 1 RUE 2

 GROUPE A HAY ENNOUR
 SIDI(OTHMANE،(20520،

CASABLANCA MAROC
DELICE PATISS)شركة)ذات)

املسؤويية)املحدودة
 N 13 15(وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي
 RUE 30 RESIDENCE HAZEM
 AIN CHOCK CASABLANCA -

.204(0 CASABLANCA MAROC
رفع)رأسمال)ايشركة

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)
.34916(

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
املؤرخ)في)15)أكت7بر)2020 

تم)رفع)رأسمال)ايشركة)بمبلغ)
قدره)»1.000.000)درهم«)أي)
من)»1.000.000)درهم«)إلى)

»2.000.000)درهم«)عن)طريق):))
إدماج)احتياطي)أو)أرباح)أو)عالوات)

إصدار)في)رأس)املال.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 30 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ن7نبر)2020)تحت)رقم)55594).
564I

STE FIDUCIAIRE WISLANE

Sté PAPETERIE AMINA
شركة)ايتضامن
قفل)ايتصفية

STE FIDUCIAIRE WISLANE
 N°42 BIS, LOT CADEM,

 OUISLANE,(MEKNES(،(50080،
MEKNES MAROC

Sté PAPETERIE AMINA)شركة)
ايتضامن

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي):)رقم)129،)
حي)اإلزدهار،)زنقة)أكادلر،)ويسالن)-)

50080)مكناس)املغرب.
قفل)ايتصفية

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)
.2288(

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
حل) تقرر) (201( ن7نبر) (21 في) املؤرخ)
شركة) (Sté PAPETERIE AMINA
 50.000 رأسمايها) مبلغ) ايتضامن)
رقم) اإلجتماعي) مقرها) وعن7ان) درهم)
أكادلر،) زنقة) اإلزدهار،) حي) (،129
املغرب) مكناس) (50080 (- ويسالن)

نتيجة)يقرار)ايشركاء.
و)عين:

و) ايشباني) ( محمد) ايسيد)ة()
ويسالن) رياض) (،1( رقم) عن7انه)ا()
املغرب) مكناس) (50080 ويسالن) (،1

كمصفي))ة()يلشركة.
و)قد)تم)انعقاد)الجمعية)الختامية)
بتاريخ)21)ن7نبر))201)وفي)رقم)129،)
(- أكادلر،)ويسالن) زنقة) اإلزدهار،) حي)

50080)مكناس)املغرب.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

ل7ني7) (21 بتاريخ) ( بمكناس) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)208.

565I

STE FIDUCIAIRE WISLANE

Sté GEO MAADINE
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
حل)شركة

STE FIDUCIAIRE WISLANE

 N°42 BIS, LOT CADEM,

 OUISLANE,(MEKNES(،(50080،

MEKNES MAROC

Sté GEO MAADINE)شركة)ذات)

مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد)في)ط7ر)ايتصفية(

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)شقة)8،)

عمارة)24،)شارع)عالل)بن)عبد)هللا،)

املدلنة)الجدلدة)-)50000)مكناس)

املغرب.

حل)شركة
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.46319

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)

تقرر) (2021 أبريل) (10 في) املؤرخ)

محدودة) مسؤويية) ذات) شركة) حل)

 Sté GEO اي7حيد) ايشريك) ذات)

رأسمايها) مبلغ) ( (MAADINE

مقرها) وعن7ان) درهم) (100.000

24،)شارع) 8،)عمارة) اإلجتماعي)شقة)

الجدلدة) املدلنة) عبد)هللا،) بن) عالل)

(: ل) نتيجة) املغرب) مكناس) (50000  -

قرار)ايشريك)اي7حيد.

و)حدد)مقر)ايتصفية)ب)شقة)8،)

بن)عبد)هللا،) 24،)شارع)عالل) عمارة)

مكناس) (50000 (- الجدلدة) املدلنة)

املغرب.)

و)عين:

ايسيد)ة()أسماء))عل7ي)امحمدي)

(،5 شقة) (،(3 عمارة) عن7انه)ا() و)

ايطابق)3،)مرجان)2 50000)مكناس)

املغرب)كمصفي))ة()يلشركة.
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وعند)اإلقتضاء)الحدود)املفروضة)
محل) يهم) املخ7ية) ايصالحيات) على)
و) ايعق7د) تبليغ) محل) و) املخابرة)

اي7ثائق)املتعلقة)بايتصفية):)
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (15 بتاريخ) ( بمكناس) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)202.

566I

STE FIDUCIAIRE WISLANE

*Sté SAND & SEA VIP *SSSV
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

STE FIDUCIAIRE WISLANE
 N°42 BIS, LOT CADEM,

 OUISLANE,(MEKNES(،(50080،
MEKNES MAROC

 *Sté SAND & SEA VIP *SSSV
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)عمايرة)
ب2،)محل)رقم)5،)إقامة)شروق،)
بيك))،)ويسالن)-)50080)مكناس)

املغرب
تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

53581
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 أبريل) (05
املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
 Sté (: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.*SAND & SEA VIP *SSSV
اينقل) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

ايسياحي.
عمايرة) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
ب2،)محل)رقم)5،)إقامة)شروق،)بيك)
)،)ويسالن)-)50080)مكناس)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:

 500 ( (: باباط) ايعزيز) عبد) ايسيد)
حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

((: ختات) الحمياني) ل7نس) ايسيد)
500)حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة)
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
ايسيد)عبد)ايعزيز)باباط)عن7انه)ا()
حي) ايزهراء،) فاطمة) تجزئة) (،3 رقم)
مكناس) (50080 ويسالن) ايرياض،)

املغرب.
ختات) الحمياني) ل7نس) ايسيد)
(،55 عمارة) زيز،) واد) زنقة) عن7انه)ا()
ايرباط) (10090 أكدال) (،8 شقة)

املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
ايسيد)عبد)اإليه)غازوي)عن7انه)ا()
 6 اينعيم) سنبلة،) تجزئة) (،36 رقم)

50000)مكناس)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (1( بتاريخ) ( بمكناس) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)2995.

56(I

GROUPE L.A-CONSEIL ET GESTION

FAD LUX TRANS
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

 GROUPE L.A-CONSEIL ET
GESTION

 RUE SEBOU ET ALLAL BEN 65
 ABDELLAH RES ADAM BUR N 1

،(14000،(KENITRA(MAROC
FAD LUX TRANS)شركة)ذات)
مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)31)زنقة)
مارتير)عبد)ايسالم)بن)محمد)مكتب)
رقم)2)فال)فل7ري)اقامة)رياض)
ايزيت7ن)-)14000)ايقنيطرة)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

61035

بمقت�سى)عقد)عرفي)مؤرخ)في)21 
ماي)2021)تم)إعداد)ايقان7ن)
األسا�سي)يشركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
 FAD (: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.LUX TRANS
نقل) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

املستخدمين.
31)زنقة) (: عن7ان)املقر)االجتماعي)
مكتب) محمد) بن) ايسالم) عبد) مارتير)
رياض) اقامة) فل7ري) فال) (2 رقم)
ايزيت7ن)-)14000)ايقنيطرة)املغرب.

أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)
ايشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)
درهم،)مقسم)كايتالي:

ايسيد)محمد)ايفضالوي):))1.000 
حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-
وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

ايفضالوي) محمد) ايسيد)
عن7انه)ا()حي)االنبعاث)شارع)الجيش)
اينمة)) اوالد) ايسبت) س7ق) امللكي)

23550)ايفقيه)بن)صالح)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
ايفضالوي) محمد) ايسيد)
عن7انه)ا()حي)االنبعاث)شارع)الجيش)
اينمة)) اوالد) ايسبت) س7ق) امللكي)

23550)ايفقيه)بن)صالح)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
15)ماي) االبتدائية)بايقنيطرة))بتاريخ)

2021)تحت)رقم)-.
568I

شركة)بن)بريك)االستشارية

NAFA FM
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

شركة)بن)بريك)االستشارية

بل7ك)))رقم)13)ل7سفية)ايغربية)

ايرباط)،)10000،)ايرباط)املغرب

NAFA FM)شركة)ذات)مسؤويية)

محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي))3)زنقة)

ادريس)االكبر)ايشقة)6)ايطابق)3 

حي)حسان)ايرباط)-)10020)ايرباط)

املغرب

تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)

محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

153049

 02 في) مؤرخ) حر) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7)

مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:

ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.

عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)

 NAFA(:(اإلقتضاء)بمختصر)تسميتها

.FM

جميع) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

االعمال)املحتلفة)املتعلقة)بايبتاء.
)3)زنقة) (: عن7ان)املقر)االجتماعي)

 3 ايطابق) (6 ايشقة) االكبر) ادريس)

ايرباط) (10020 (- ايرباط) حسان) حي)

املغرب.

أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)املغرب)سنة).

 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:

 1.000 ( (: انس) ايك7زي) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

عن7انه)ا() انس) ايك7زي) ايسيد)

املحمدلة)28810)املحمدلة)املغرب.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:

عن7انه)ا() انس) ايك7زي) ايسيد)

املحمدلة)28810)املحمدلة)املغرب
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باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (22 بتاريخ) ( بايرباط) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)115640.

569I

شركة)بن)بريك)االستشارية

TRAVAUX COPRO
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

شركة)بن)بريك)االستشارية
بل7ك)))رقم)13)ل7سفية)ايغربية)
ايرباط)،)10000،)ايرباط)املغرب
TRAVAUX COPRO)شركة)ذات)
مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)عمارة)30 
ايشقة)8)زنقة)م7الي)احمد)ي7كيلي)
حسان)-)10020)ايرباط)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

153051
 15 في) مؤرخ) حر) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7)
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.TRAVAUX COPRO
جميع) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

االعمال)املختلفة)املتعلقة)بايبناء.
عن7ان)املقر)االجتماعي):)عمارة)30 
ي7كيلي) احمد) م7الي) زنقة) (8 ايشقة)

حسان)-)10020)ايرباط)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 1.000 ( ايشركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)مقسم)كايتالي:
 1.000 ( (: سعيد) بنطنجي) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-
وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

عن7انه)ا() سعيد) بنطنجي) ايسيد)
تمارة)12020)تمارة)املغرب.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (
وم7اطن)مسيري)ايشركة:

عن7انه)ا() سعيد) بنطنجي) ايسيد)
تمارة)12020)تمارة)املغرب

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (22 بتاريخ) ( بايرباط) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)115641.
5(0I

BUSINESS AUDITAX

CENTURY REAL ESTATE
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

BUSINESS AUDITAX
 RUE TABARI RESIDENCE MLY (

 ALI(CHERIF(B(N17(،(90010،
TANGER MAROC

CENTURY REAL ESTATE)شركة)
ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)شارع)

فاطمة)ايزهراء)ايعزيزية)إقامة)ابن)
بط7طة)املحل)رقم)3-2،).)-)90000 

طنجة)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

11(669
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 مارس) (24
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.CENTURY REAL ESTATE
أشغال) (- (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

ايبناء)واإلنعاش)ايعقاري

-)ايفالحة)ايدائمة

تهيئة) املدنية،) ايهندسة) أشغال) (-

قن7ات)ايتطهير))

-)تهيئة)املناطق)الخضراء

-)اشغال)ايعزل)الحراري،

-)االستيراد)وايتصدلر

ايعمليات،) كل) وعم7ما) (-

املايية) ايتجارية،) ايصناعية،)

أو) مباشر) بشكل) املرتبطة) وايعقارية)

غير)مباشر)بايهدف)أعاله)أو)ايتي)قد)

تساهم)في)تحقيقها)

شارع) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)

ابن) إقامة) ايعزيزية) ايزهراء) فاطمة)

 90000 (- (. (،2-3 رقم) املحل) بط7طة)

طنجة)املغرب.

أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:

 1.000 ( (: حسن) ايسالوي) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

عن7انه)ا() حسن) ايسالوي) ايسيد)

بطنجة) (28 فيال) ايصن7بر) بتجزئة)

90000)طنجة)املغرب.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:

عن7انه)ا() حسن) ايسالوي) ايسيد)

بطنجة) (28 فيال) ايصن7بر) بتجزئة)

90000)طنجة)املغرب

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

ل7ني7) (22 بتاريخ) ( بطنجة) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)46)243.

5(1I

 OUARZAZATE DES SERVICES JURIDIQUES

ET FISCAUX

SADAK CASH
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

 OUARZAZATE DES SERVICES

JURIDIQUES ET FISCAUX

ايشقة)1)ايطابق)1)بل7ك)L)رقم)
6)مكرر)شارع)م7الي)ايطاهر)بن)
عبد)ايكريم)حي)املقاومة)ورزازات)،)

45000،)ورزازات)املغرب
SADAK CASH)شركة)ذات)

مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)
اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)رقم)151 
حي)األطلس))-)45000)ورزازات)

املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

11563
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (14
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.SADAK CASH
تح7يل) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

األم7ال.
رقم) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
ورزازات) (45000 (- ( األطلس) 151)حي)

املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
500)حصة) ايسيد)فريد)صادق):))

بقيمة)200)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
ايسيد)فريد)صادق)عن7انه)ا()رقم)
 45000 ( ايعربي) املغرب) شارع) (333

ورزازات)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
ايسيد)فريد)صادق)عن7انه)ا()رقم)
 45000 ( ايعربي) املغرب) شارع) (333

ورزازات)املغرب
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باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
االبتدائية)ب7رزازات))بتاريخ)22)ل7ني7)

2021)تحت)رقم)-.
5(2I

FIDUCIAIRE AL MITHAQ CONSULTING

BRINO FOOD
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تف7يت)حصص

 FIDUCIAIRE AL MITHAQ
CONSULTING

APPT 22, ETAGE 6 IMMB.
 AMIRA 2 AV ABOULHASSAN EL
 MARINI(V.N.(،(50000،(MEKNES

MAROC
BRINO FOOD)شركة)ذات)

املسؤويية)املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)قيادة)عين)
كرمة)دوار)ايش7اقر)مكناس)-)50000  

مكناس)املغرب.
تف7يت)حصص

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)
.526(3

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
تمت) (2021 ل7ني7) (14 في) املؤرخ)

املصادقة)على):
تف7يت)ايسيد))ة()حميد)ايصايحي)
500)حصة)اجتماعية)من)أصل)500 
ايصايحي) )ة() ايسيد) ( يفائدة) حصة)

ال7ب))بتاريخ)14)ل7ني7)2021.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم) (
ل7ني7) (21 بتاريخ) ( بمكناس) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)3045.
5(3I

STE BUR TRAITEMENT COMPTABLE SARL

 STE AUTO DIAG BILALI
)SARL)AU

شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)
ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

 STE BUR TRAITEMENT
COMPTABLE SARL

 HAY AIT AZZA TARGUISTA AL
 HOCIEMA،(92500،(TARGUIST

MAROC

 STE AUTO DIAG BILALI
SARL(AU()شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)شارع)

اسطمب7ل)رقم)96))تط7ان)93000 
تط7ان)املغرب

تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

296(3
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (03
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
 STE (: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.(AUTO DIAG BILALI SARL(AU
تق7م) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)
ايشركة)باعمال)امليكانيك)وتشخيص)
وكل) يلسيارات) امليكانيكية) الحاية)

الحرف)املرتبطة)بها..
شارع) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
 93000 تط7ان) ( (96 رقم) اسطمب7ل)

تط7ان)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
ايسيد)محمد)باللي):))1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم)يلحصة).
ايسيد)محمد)باللي):)1000)بقيمة)

100)درهم.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
عن7انه)ا() باللي) محمد) ايسيد)
شارع)بغداد)رقم)62)ايط7ابل)ايسفلى-

تط7ان)93000)تط7ان)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عن7انه)ا() باللي) محمد) ايسيد)
شارع)بغداد)رقم)62)ايط7ابل)ايسفلى-

تط7ان)93000)تط7ان)املغرب

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (15 بتاريخ) ( بتط7ان) االبتدائية)

2021)تحت)رقم)2/21)3.

5(4I

COMPTA-FIS

PRACTISE SARL
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

COMPTA-FIS
 AV IDRISS II, IMM 3, 1ER

 ETAGE,(APPT(2((VN(MEKNES(،
50000،(MEKNES(MAROC
PRACTISE SARL)شركة)ذات)

املسؤويية)املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)24)زنقة)
تلمسان)املدلنة)الجدلدة)مكناس)-)

50000)مكناس)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

53369
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 أبريل) (22
املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.PRACTISE SARL
(: بإلجاز) ايشركة) غرض)
-مكتب) االدارية) -االستشارات)
ايدراسة)-تط7ير)تكنل7جيا)املعل7مات.
24)زنقة) (: عن7ان)املقر)االجتماعي)
(- مكناس) الجدلدة) املدلنة) تلمسان)

50000)مكناس)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
ايسيد)عبد)ايسالم)ايعيطا):))400 

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
ايسيد)امين)ايعيطا):))300)حصة)

بقيمة)100)درهم)يلحصة).

ايسيدة)مريم)ايعيطا):))100)حصة)
بقيمة)100)درهم)يلحصة).

 200 ( (: ايعيطى) نجاة) ايسيدة)
حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-
وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

ايعيطا) ايسالم) عبد) ايسيد)
 23 رقم) املجد) تجزئة) عن7انه)ا()
مكناس) (50000 مكناس) السيندا)

املغرب.
عن7انه)ا() ايعيطا) امين) ايسيد)
تجزئة)املجد)رقم)23)السيندا)مكناس)

50000)مكناس)املغرب.
عن7انه)ا() ايعيطا) مريم) ايسيدة)
تجزئة)املجد)رقم)23)السيندا)مكناس)

50000)مكناس)املغرب.
عن7انه)ا() ايعيطى) نجاة) ايسيدة)
تجزئة)املجد)رقم)23)السيندا)مكناس)

50000)مكناس)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
ايعيطا) ايسالم) عبد) ايسيد)
 23 رقم) املجد) تجزئة) عن7انه)ا()
مكناس) (50000 مكناس) السيندا)

املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ماي) (2( بتاريخ) ( بمكناس) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)2626.
5(5I

2CGO

SAHEL TEC
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

2CGO
 imm ait lahcen rue chahid

 bouchraya n 136 app n2 en
 face  la madone place dchira
laayoune،(0،(laayoune(maroc
SAHEL TEC)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد

 RUE EL(وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي
 WAHDA RUE ROMAN N246

PORT LAAYOUNE - cabinet.
 conseils2cgo@gmail.com

laayoune maroc
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تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)

محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

36459

في) مؤرخ) م7ثق) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 أبريل) (20

مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:

ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.

عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)

 SAHEL(:(اإلقتضاء)بمختصر)تسميتها

.TEC

(: بإلجاز) ايشركة) غرض)

.ELECTRICITÉ MT/BT

 RUE EL (: عن7ان)املقر)االجتماعي)

 WAHDA RUE ROMAN N246

PORT LAAYOUNE - cabinet.

 conse i l s2cgo@gma i l . com

.laayoune maroc

أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)3mois)سنة).

 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

 lahcen bouremdan ايسيد)

 rue el wahda rue عن7انه)ا()

 roman n 246 port laauoune

cabinet.conseils2cgo@gmail.

.com laayoune maroc

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:

 lahcen bouremdan ايسيد)

 rue el wahda rue عن7انه)ا()

 roman n 246 port laauoune

cabinet.conseils2cgo@gmail.

com laayoune maroc

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

ماي) (04 بتاريخ) ( بايعي7ن) االبتدائية)

2021)تحت)رقم)1351.

5(6I

ايشتي7ي)ادريس

 Sté ADARAJAT ALEAMA
SARL-AU

شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)
ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

ايشتي7ي)ادريس
حي)املسيرة)الخضراء)م/أ)زنقة/02 
رقم)/14)،)92150،)ايقصر)ايكبير)

املغرب
Sté ADARAJAT ALEAMA SARL-
AU)شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)

ذات)ايشريك)اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)دوار)

ايصنادية)ج)زوادة)ق)سيدي)سالمة)
ايقصر)ايكبير)-)92150)ايقصر)ايكبير)

املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

300(
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 أبريل) (15
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
 Sté (: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.ADARAJAT ALEAMA SARL-AU
و) بيع) (1- (: بإلجاز) ايشركة) غرض)
شراء)قطع)غيار)ايسيارت)و)ايدراجات)

اينارية
و) اينارية) ايدراجات) استيراد) (2-

قطع)غيار)ايسيارات)املستعملة.
دوار) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
سيدي)سالمة) ق) زوادة) ج) ايصنادية)
ايقصر)ايكبير)-)92150)ايقصر)ايكبير)

املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:

 100 ( (: ( ايقرقري) رجاء) ايسيدة)
حصة)بقيمة)1.000)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-
وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

)عن7انه)ا() ايقرقري) ايسيدة)رجاء)
غ7يف)) مسنانة) مجمع) ايرهراه) حي)
 88 ايرقم) (30 عمارة) (3 مجم7عة)

طنجة)90040)طنجة)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
)عن7انه)ا() ايقرقري) ايسيدة)رجاء)
غ7يف)) مسنانة) مجمع) ايرهراه) حي)
 88 ايرقم) (30 عمارة) (3 مجم7عة)

طنجة)90040)طنجة)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
االبتدائية)بايقصر)ايكبير))بتاريخ)22 

ل7ني7)2021)تحت)رقم)468.

5((I

YG ET ASSOCIES

 DOUBLEBANG COMPANY
SARL

شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة
تأسيس)شركة

YG ET ASSOCIES
165)شارع)عبد)امل7من)

ايعمارة)B)ايطابق)3)،)20000،)
CASABLANCA MAROC

 DOUBLEBANG COMPANY
SARL)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)شارع)

املسيرة)زنقة)6)أكت7بر)رقم)6)ايطابق)
3)شقة)3  - 20100)ايدارايبيضاء)

املغرب
تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

506829
 01 في) مؤرخ) حر) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7)
املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.

عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)

(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

 DOUBLEBANG COMPANY

.SARL

جميع) (- (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

أنشطة) االتصاالت،) وكاية) أنشطة)

وايتس7يق) ايت7اصل) في) االستشارات)

اإلعالم) وسائل) جميع) خالل) من)

وجميع) اإلنترنت) عبر) وخاصة) (،

اي7سائط)ايتفاعلية،

ايصحافة) أنشطة) جميع) (-

وايعالقات)ايعامة،

-)الخ....

شارع) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)

املسيرة)زنقة)6)أكت7بر)رقم)6)ايطابق)

ايدارايبيضاء) (20100  -   3 شقة) (3

املغرب.

أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).

 10.000 ( ايشركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)مقسم)كايتالي:

 5.000 ( (: تازي) غزالن) ايسيدة)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

 Franck MATHIAU ايسيد)

درهم) (100 بقيمة) حصة) (:  5.000

يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

 8 عن7انه)ا() تازي) غزالن) ايسيدة)
املعاريف) (5 ايطابق) ت7رغ7ت) زنقة)

20330)ايدارايبيضاء)املغرب.

 Franck MATHIAU ايسيد)
ايطابق) ت7رغ7ت) زنقة) (8 عن7انه)ا()

ايدارايبيضاء) (20330 املعاريف) (5

املغرب.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:

 8 عن7انه)ا() تازي) غزالن) ايسيدة)
املعاريف) (5 ايطابق) ت7رغ7ت) زنقة)

20330)ايدارايبيضاء)املغرب

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

(- بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

تحت)رقم)-.

5(8I
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SOFIDACE

مهنية  إيمو
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

SOFIDACE
 SCTEUR 9 IMM. 16 RESIDENCE

 AMAL(HAY(RIAD(،(10100،
RABAT MAROC

مهنية))إلم7)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)4)زنقة)
ن7باييا)،)تجزئة)4،)سكت7ر))1)،)

بل7ك)1))،)حي)ايرياض))))))-)10110  
ايرباط)املغرب

تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

152881
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (19
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
مهنية)) (: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

إلم7.
تدبير) (• (: بإلجاز) ايشركة) غرض)
تأجير)املمتلكات)غير)املنق7ية)والحق7ق)
باملمتلكات) املتعلقة) ايعقارية)

املذك7رة.
االستثمار) مجال) في) املش7رة) (•

ايعقاري
زنقة) (4 (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
ن7باييا)،)تجزئة)4،)سكت7ر))1)،)بل7ك)
1))،)حي)ايرياض))))))-)10110))ايرباط)

املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
 1.000 ( (: ايشركة)مهنية)ايقابضة)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-
وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

ايشركة)مهنية)ايقابضة)عن7انه)ا()
ايثايث) ايطابق) (، زيز) واد) زنقة) (، (4
 10090 ( ( ( ( ( أكدال) (، (( رقم) شقة) (،

ايرباط))املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عن7انه)ا() ( ( حمزة) ايروكي) ايسيد)
ايس7ي�سي)) (، ب7عياش) بني) زنقة) (،1(

0)101)ايرباط))املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (1( بتاريخ) ( بايرباط) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)115561.
5(9I

PARTAGE CONSULTING

GARDEN LODGE
إعالن)متعدد)ايقرارات

PARTAGE CONSULTING
شارع)يبنان)إقامة)لامنة)1)ايطابق)

 Tanger(،90000(،((6(ايسادس)رقم
املغرب

GARDEN LODGE))»شركة)ذات)
املسؤويية)املحدودة«

 ZRAIB(:وعن7ان)مقرها)االجتماعي
 SIDI MBAREK BP 115( - 83000

تارودانت)املغرب.
»إعالن)متعدد)ايقرارات«

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري:)
.39(3

بمقت�سى)الجمع)ايعام)االستثنائي)
املؤرخ)في))1)ل7ني7)2021

تم)اتخاذ)ايقرارات)ايتايية:)
على) لنص) ايذي) (:1 رقم) قرار)
املسمى) املت7فى) وريث) لحيط) ماللي:)
علًما) ( (Ollivier Camille VERRA
ملكية) انتقال) على) ويشهد) ب7فاته)
عليه) املنص7ص) اينح7) على) ايتركة)
أمام) ايسمعة) ايسيئ) اي7راثة) في)صك)
يذيك) (.Maitre Quentin GAUTIER
ايسيدة) (• ه7:) اي7حيد) اي7ريث) فإن)

فل7رنس)ميراي)فيرا
على) لنص) ايذي) (:2 رقم) قرار)
املذك7ر) املت7فى) وريث) لالحظ) ماللي:)
(، فيرا) ميرلل) فل7رنس) ايسيدة) (، (

ً
آنفا

إنشاؤها) تم) ايتي) ايشهرة) وثيقة) من)
 Maitre Quentin GAUTIER قبل)
يلسيد) ملكيتها) تع7د) ايتي) األسهم) أن)
إلى) حياته) خالل) فيرا) كميل) أوييفييه)
85))أربعة)وعشرون)سهًما)اجتماعًيا()
للي:) ملا) وفقا) ؛) ايشرعي.) ملكهم) هي)
ايسيدة)فل7رنس)ميراي)فيرا:)85)سهم)
بقيمة) سهم) يكل) درهم) (100 بقيمة)
يذيك) درهم.) (8،500.00 اسمية)
لكتسب)ما)سبق)ذكره)ج7دة)ايشريك)
في)ايشركة)ويمكن)أن)لتصرف)بشكل)

صحيح)على)هذا)اينح7
قرار)رقم)3:)ايذي)لنص)على)ماللي:)
فيرا) ميراي) فل7رنس) ايسيدة) تقر)
•)خمسة) نقل:) وتقبل) ا)

ً
بصفتها)شريك

عشر))15()سهم)من)أسهم)تييري)ب7ل)
فاالت)يصالحه.)وبايتالي)،)لتم)تح7يل)
مسؤويية) ذات) شركة) من) ايشركة)
مسؤويية) ذات) شركة) إلى) محدودة)
محدودة)ملساهم)واحد)،)وبايتالي)فهي)
كائن) إنشاء) دون) اي7ج7د) في) تستمر)

أخالقي)جدلد
قرار)رقم)4:)ايذي)لنص)على)ماللي:)
االنتهاء) اي7حيد) املساهم) لالحظ)
اينهائي)من)تح7يل)األسهم)بعد)تنفيذ)
يلسيد) اململ7كة) األسهم) خالفة)
أوييفييه)كميل)فيرا)خالل)حياته)وبيع)
أسهم)ايسيد)تييري)ب7ل)فاالت)يصالح)
بايتالي) وتقرر) فيرا) فل7رنس) ايسيدة.)
اينظام) من) (( و) (6 املادتين) تعدلل)

األسا�سي
قرار)رقم)5:)ايذي)لنص)على)ماللي:)
لالحظ)ايشريك)اي7حيد)ويحيط)علما)
باستقاية)ايسيد)تييري)ب7ل)فاالت)من)
(، بايتالي) (، وظائفه)كمدلر)،)وقد)قرر)
ذمته) إبراء) وتقدلم) استقايته) قب7ل)
إلى) تعيينه) تاريخ) من) ونهائية) كاملة)
وملدة) يلشركة) مدلًرا) تعيينه) تاريخ)
ميرلل) فل7رنس) ايسيدة) غير)محدودة)
رقم) لحمل) سفر) ج7از) حامل) فيرا)
حتى) املفع7ل) ساري) (19AD16111
ايتسجيل) وشهادة) (2029 لنالر) (31
صالحة) (JC01302T رقم) تحمل) ايتي)

حتى)28)ن7فمبر)2021
قرار)رقم)6:)ايذي)لنص)على)ماللي:)
األسا�سي) اينظام) ومراجعة) تحدلث)

ايتغييرات) جميع) ملراعاة) يلشركة)
تأسيسها) منذ) حدثت) ايتي) ايقان7نية)
الجدلد) األسا�سي) اينظام) واعتماد) (،

يلشركة
وتبعا)يذيك)تم)تعدلل)مقتضيات)

اينظام)األسا�سي)ايتايية:)
على) لنص) ايذي) (:( و) (6 رقم) بند)
من) (( و) (6 املادتين) تعدلل) ماللي:)

اينظام)األسا�سي
على) لنص) ايذي) (:15 رقم) بند)

ماللي:)تعيين)مسير)جدلد)يلشركة
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 21 بتاريخ) ( بتارودانت) االبتدائية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)923.

580I

Audimi

LA BOUTIQUE  DES CHEFS
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

Audimi
 Borj El yacout, Imm. B, 2éme

 étage,(bureau(4,(،(20120،
Casablanca maroc

 LA BOUTIQUE  DES CHEFS
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)شارع)

رحال)املسكيني،)برج)ايياق7ت،)عمارة)
ب،)ايطابق)2،)مكتب))رقم)4)-)ايدار)
ايبيضاء)-)20000)ايدار)ايبيضاء)

املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

505569
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (18
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
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عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)

 LA (: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.BOUTIQUE  DES CHEFS

-استيراد) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

املعجنات) وأواني) منتجات) وتس7يق)

وايطبخ)؛

وأعياد) يل7الدة) ب7فيه) -إنشاء)

امليالد....)،

واي7ساطة) ايتجاري) -ايتمثيل)

بكافة)أشكايها.

وامتياز) ونقل) وحيازة) إنشاء) (-

االختراع) براءات) جميع) واستغالل)

ايتجارية) وايعالمات) وايتراخيص)

وايتصاميم) وايعمليات) والحصرية)

واينماذج)ايتي)تشكل)جزًءا)من)غرض)

ايشركة.

املعامالت) جميع) (، أعم) وبشكل) (-

أو) املايية) أو) ايصناعية) أو) ايتجارية)

بشكل) املرتبطة) ايعقارية) أو) املنق7ية)

مباشر)أو)غير)مباشر)بغرض)ايشركة)

بطريقة)مماثلة)أو)ذات)صلة..

شارع) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
رحال)املسكيني،)برج)ايياق7ت،)عمارة)
ب،)ايطابق)2،)مكتب))رقم)4)-)ايدار)

ايبيضاء) ايدار) (20000 (- ايبيضاء)

املغرب.

أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
ايسيدة)عائشة))راشيدي):))1.000 

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
ايسيدة)عائشة))راشيدي)عن7انه)ا()
 123 لاسر،)طابق)سفلي،)رقم) إقامة)

اي7ئام،)األيفة،)ايدار)ايبيضاء)20000 

ايدار)ايبيضاء)املغرب.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
ايسيدة)عائشة))راشيدي)عن7انه)ا()
 123 لاسر،)طابق)سفلي،)رقم) إقامة)

اي7ئام،)األيفة،)ايدار)ايبيضاء)20000 

ايدار)ايبيضاء)املغرب

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 03 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)-.
581I

STE SUD EST GESTION SARL

STE TDOTRAV
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

حل)شركة

STE SUD EST GESTION SARL
رقم)06)ايعمارة)99)شارع)م7الي)
علي)ايشريف)،)52000،)ايرشيدلة)

املغرب
STE TDOTRAV)شركة)ذات)
املسؤويية)املحدودة)في)ط7ر)

ايتصفية(
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)قصر)

الت)محمد)فركلة)ايعليا)تنجداد)اير)
شيدلة)-)52600)تنجداد)املغرب.

حل)شركة
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.9905
بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
حل) تقرر) (2021 ماي) (31 في) املؤرخ)
 STE شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة)
 80.000 رأسمايها) مبلغ) ( (TDOTRAV
درهم)وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)قصر)
اير) تنجداد) ايعليا) فركلة) محمد) الت)
املغرب) تنجداد) (52600 (- شيدلة)

نتيجة)ل):)ت7قف)نشاط)ايشركة.
قصر) ب) ايتصفية) مقر) حدد) و)
اير) تنجداد) ايعليا) فركلة) محمد) الت)

شيدلة)-)52600)تنجداد)املغرب.)
و)عين:

و) اعم7م7) ( ( علي) ايسيد)ة()
عن7انه)ا()شارع)الحسن)ايثاني)وسط)
املغرب) تنجداد) (52600 تنجداد)

كمصفي))ة()يلشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند) (
املخ7ية) ايصالحيات) على) املفروضة)
تبليغ) محل) و) املخابرة) محل) يهم)
ايعق7د)و)اي7ثائق)املتعلقة)بايتصفية):)
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 22 بتاريخ) ( بايرشيدلة) االبتدائية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)299/2021.
582I

عبد)ايرحمان)اعبيبي

TRADIVEREL TEAM
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

عبد)ايرحمان)اعبيبي
عمارة)3)ايطابق)3ايشقة)))بني)

مكيلد)مكناس)،)50000،)مكناس)
املغرب

TRADIVEREL TEAM)شركة)ذات)
مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي):)))))))))

املكتب)ايكائن)برياض)ويسالن)2 , 
ايشطرأ),رقم)145)ويسالن,)مكناس)-)

50000)مكناس)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

53501
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 مارس) (29
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.TRADIVEREL TEAM
اإلنعاش) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

ايعقاري,)أعمال)مختلفة)أو)ايبناء..
(((((((((: (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
 ,  2 ويسالن) برياض) ايكائن) املكتب)
ايشطرأ),رقم)145)ويسالن,)مكناس)-)

50000)مكناس)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
 1.000 ( (: أمين) ب7زيان) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

عن7انه)ا() أمين) ب7زيان) ايسيد)
  52000 ميديت) ايراشيدلة) طريق)

ميديت)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عن7انه)ا() أمين) ب7زيان) ايسيد)
  52000 ميديت) ايراشيدلة) طريق)

ميديت)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (10 بتاريخ) ( بمكناس) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)2868.

583I

CAF MAROC

BCN CAR
إعالن)متعدد)ايقرارات

CAF MAROC
 RUE OUED ZIZ N°20 CASTILLA
 2°(ETG(N°(7(TANGER(،(90000،

TANGER MAROC
BCN CAR)»شركة)ذات)املسؤويية)
املحدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد«
وعن7ان)مقرها)االجتماعي:)شارع)
انجلترا)قيسارية)ايزين)ايطابق)
االر�سي)رقم)15)-)-)طنجة)املغرب.

»إعالن)متعدد)ايقرارات«
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري:)

.99645
بمقت�سى)الجمع)ايعام)االستثنائي)

املؤرخ)في)26)ماي)2021
تم)اتخاذ)ايقرارات)ايتايية:)

قرار)رقم)1:)ايذي)لنص)على)ماللي:)
قدره) بمبلغ) ايشركة) رأسمال) رفع)
من100.000  أي) درهم،) (400.000

درهم))إلى)500.000)درهم
قرار)رقم)2:)ايذي)لنص)على)ماللي:)

تحدلث)ايقان7ن)االسا�سي)يلشركة.
وتبعا)يذيك)تم)تعدلل)مقتضيات)

اينظام)األسا�سي)ايتايية:)
ايذي) املعنية:) ايبن7د) رقم) بند)

لنص)على)ماللي:)بايتعدلل
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (21 بتاريخ) ( بطنجة) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)59)5.

584I
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FIDIRECTE

WAYLOG
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تف7يت)حصص

FIDIRECTE
6)زنقة)الت)با)عمران)رقم)34)بلفدلر)
CASA،(20300،)ايدار)ايبيضاء)

املغرب
WAYLOG)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)))اقامة)
ايرامي،)زنقة)سبتة)رقم)8،))-)20100 

ايدارايبيضاء)املغرب).
تف7يت)حصص

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)
.411821

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
تمت) (2021 ل7ني7) (01 في) املؤرخ)

املصادقة)على):
مرغاد) ( فاطمة) )ة() ايسيد) تف7يت)
أصل) من) اجتماعية) حصة) (1.000
)ة() ايسيد) ( يفائدة) حصة) (1.000
أسماء))الخبير)بتاريخ)01)ل7ني7)2021.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم) (
 16 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)82999).

585I

sofoget

AUTOFIVE CAROSSERIE
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

sofoget
 Kenitra,  3( rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

،(14000،(kenitra(maroc
AUTOFIVE CAROSSERIE)شركة)

ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)
ايشريك)اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي))ايقنيطرة)
23)شارع)أن7ال)عمارة)فل7ري)11 

مكتب)4)ميم7زا)-)14000))ايقنيطرة)
املغرب

تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)

محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

6122(

في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)

ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (04

مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:

ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.

عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)

(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.AUTOFIVE CAROSSERIE

إصالح)) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

وصيانة)ايسيارات.

عن7ان)املقر)االجتماعي):))ايقنيطرة)

 11 فل7ري) عمارة) أن7ال) شارع) (23

)ايقنيطرة) (14000 (- 4)ميم7زا) مكتب)

املغرب.

أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:

 1.000 ( (: اسبيك) أن7ر) ( ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

ايسيد))أن7ر)اسبيك):)1000)بقيمة)

100)درهم.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

عن7انه)ا() اسبيك) أن7ر) ( ايسيد)

ايقنيطرة)14000)ايقنيطرة)املغرب.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:

عن7انه)ا() اسبيك) أن7ر) ( ايسيد)

ايقنيطرة)14000)ايقنيطرة)املغرب

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

االبتدائية)بايقنيطرة))بتاريخ)21)ل7ني7)

2021)تحت)رقم)83459.

586I

م7ثق

مــخــبــزة  حـلـويــات و مـثـلـجـات  » 
ِمــيــريــديــانــا

شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة
تف7يت)حصص

م7ثق
ڒاويـة)شـارع)يـعـقـ7ب)ايـمـنـصـ7ر)و)
زنـقـة)ايـنـسـريـن.)إقـامـة)بــدر)رقم)
169)/)ايـطـابـق)األول))-)،)20200،)

ايدارايبيضاء)املغرب
مــخــبــزة))حـلـ7يــات)و)مـثـلـجـات))»)
ِمــيــريــدلــانــا)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)340،)
شارع))واد)ام)ايربيع))-)اي7يفة))-)
20202)ايدارايبيضاء)املغرب.

تف7يت)حصص
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.105549
بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
تمت) (2021 أبريل) (29 في) املؤرخ)

املصادقة)على):
تف7يت)ايسيد))ة())مــحــمــد))يــحــلــ7))
أصل) من) اجتماعية) حصة) (6.000
)ة() ايسيد) ( يفائدة) حصة) (6.000
ايــغــايــي)يـحــلـــ7)بتاريخ)29)أبريل)2021.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم) (
 16 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم))8296).
58(I

COMPTAMED

CHOKRA IMMO
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

COMPTAMED
 BAB ANASSI 2 GH 04 4 EME

 ETAGE AHAL ALGHLAM CASA
 ،(200000،(CASABLANCA

MAROC
CHOKRA IMMO)شركة)ذات)
مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)زنقة)

سمية)اقامة)شهرزاد)3)ايطابق)5 

رقم)22))ايدار)ايبيضاء)-)20000 

ايدار)ايبيضاء)املغرب

تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)

محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

50(843

في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (1(

مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:

ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.

عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)

(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.CHOKRA IMMO

ايترويج) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

ايعقاري.
زنقة) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)

 5 ايطابق) (3 شهرزاد) اقامة) سمية)
رقم)22))ايدار)ايبيضاء)-)20000)ايدار)

ايبيضاء)املغرب.

أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).

ايشركة:)) رأسمال) مبلغ)

2.200.000)درهم،)مقسم)كايتالي:

ايسيد)يبار)خليل):)22000)بقيمة)

100)درهم.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

 6 عن7انه)ا() خليل) يبار) ايسيد)

ايبيضاء) ايشق) عين) يسرى) تجزئة)

20000)ايدار)ايبيضاء)املغرب.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:

 6 عن7انه)ا() خليل) يبار) ايسيد)

ايبيضاء) ايشق) عين) يسرى) تجزئة)

20000)ايدار)ايبيضاء)املغرب

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

 22 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)-.

588I
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COMPTA DAK

COMMERCE SAHARA
إعالن)متعدد)ايقرارات

COMPTA DAK

شارع)محمد)فاضل)ايسماللي)

حي)ايسالم)رقم)1308)،)3000)،)

ايداخلة)املغرب

COMMERCE SAHARA)»شركة)

ذات)املسؤويية)املحدودة«

وعن7ان)مقرها)االجتماعي:)حي)

اي7حدة)03)رقم)4329 - 3000) 

ايداخلة)املغرب.

»إعالن)متعدد)ايقرارات«

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري:)

.6941

بمقت�سى)الجمع)ايعام)االستثنائي)

املؤرخ)في)21)ل7ني7)2021

تم)اتخاذ)ايقرارات)ايتايية:)

قرار)رقم)1:)ايذي)لنص)على)ماللي:)

سعيد) ايسيد) حصة) (250 تف7يت)

 JE23(528((اودله)بطاقة)اي7طنية)رقم

رقم) صادلق) محمد) ايسيد) يفائدة)

I692066(ايبطاقة)اي7طنية

قرار)رقم)2:)ايذي)لنص)على)ماللي:)

 JSM FISH(تغيير)ايشعار)ايتجاري))من

COMMERCE SAHARA(الى

وتبعا)يذيك)تم)تعدلل)مقتضيات)

اينظام)األسا�سي)ايتايية:)

بند)رقم)3:)ايذي)لنص)على)ماللي:)

 JSM FISH(تغيير)ايشعار)ايتجاري))من

COMMERCE SAHARA(الى

على) لنص) ايذي) (:6 رقم) بند)

ايرأسمايية) املساهمات) تك7ين) ماللي:)

يلشركة

بند)رقم)):)ايذي)لنص)على)ماللي:)

مساهمي)رأس)املال)ايشركة)

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

 22 بتاريخ) ( ايدهب) ب7ادي) االبتدائية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)2021/)109.

589I

N2M CONSEIL-SARL

H-RAF
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

N2M CONSEIL-SARL

 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2

 ETAGE(N(4(،(62000،(NADOR

MAROC

H-RAF)شركة)ذات)مسؤويية)

محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)حي)عبد)

امل7من)بني)انصار)املركز)-)62000 

ايناظ7ر)املغرب

تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)

محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

22405

في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (10

مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:

ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.

عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)

.H-RAF(:(اإلقتضاء)بمختصر)تسميتها

-أعمال) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

ايطباعة)

-)وكاية)االتصاالت)اإلعالنية

)-)ايتجارة).

عبد) :)حي) االجتماعي) املقر) عن7ان)

 62000 (- املركز) انصار) بني) امل7من)

ايناظ7ر)املغرب.

أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:

محمداشرف) املسع7دي) ايسيد)

درهم) (100 بقيمة) حصة) (1.000   :

يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

محمداشرف) املسع7دي) ايسيد)
يعري) (13 رقم) (118 ايزنقة) عن7انه)ا()

ايشيخ)62000)ايناظ7ر)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
محمداشرف) املسع7دي) ايسيد)
يعري) (13 رقم) (118 ايزنقة) عن7انه)ا()

ايشيخ)62000)ايناظ7ر)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
االبتدائية)بايناض7ر))بتاريخ)14)ل7ني7)

2021)تحت)رقم)))12.

590I

كفاءات)ك7نس7يتينغ

FANCY DECO
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

كفاءات)ك7نس7يتينغ
482)شارع)محمد)الخرازعمارة)

ايت7زاني)تط7ان)،)93000،)تط7ان)
املغرب

FANCY DECO)شركة)ذات)
مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)محل)

بايريحانة)املالييين)-)93200)تط7ان)
املغرب

تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

29(25
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (04
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
 FANCY(:(اإلقتضاء)بمختصر)تسميتها

.DECO
:)اينجارة)و) غرض)ايشركة)بإلجاز)

ايدلك7ر.

محل) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
تط7ان) (93200 (- املالييين) بايريحانة)

املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 90.000 ( ايشركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)مقسم)كايتالي:
900)حصة) ( (: اشن) نجيح) ايسيد)

بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
عن7انه)ا() اشن) نجيح) ايسيد)
تط7ان) (93200 املالييين) ايريحانة)

املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عن7انه)ا() اشن) نجيح) ايسيد)
تط7ان) (93200 املالييين) ايريحانة)

املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (1( بتاريخ) ( بتط7ان) االبتدائية)

2021)تحت)رقم)1634.

591I

FIDUCIAIRE OUSSADDEN CONSEIL

STE INNA SAVEUR
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
رفع)رأسمال)ايشركة

 FIDUCIAIRE OUSSADDEN
CONSEIL

  N°816 APPT N°3 1er ETAGE
 QUARTIER INDUSTIEL  AL
 MASSAR(MARRAKECH(،

40000،(MARRAKECH(MAROC
STE INNA SAVEUR)شركة)ذات)
مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)عمارة)
رقم)26)ايطابق)األر�سي)أ)2)اشراق)
س)1)تامنص7رت)مراكش)-)40000 

مراكش)املغرب.
رفع)رأسمال)ايشركة

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)
.9966(
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بمقت�سى)قرار)ايشريك)اي7حيد)
املؤرخ)في)05)ماي)2021)تم)
رفع)رأسمال)ايشركة)بمبلغ)
قدره)»90.000,00)درهم«)أي)
من)»10.000,00)درهم«)إلى)

»100.000,00)درهم«)عن)طريق)
:))إجراء)مقاصة)مع)دل7ن)ايشركة)
املحددة)املقدار)و)املستحقة.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ماي) (10 بتاريخ) ( بمراكش) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)123884.
592I

 F2Z CONSEIL JURIDIQUE FISCAL ET

COMPTABLE SARL

PAX FRUTAS
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

 F2Z CONSEIL JURIDIQUE
FISCAL ET COMPTABLE SARL

 N 2 RUE ABOU HASSAN
 ALACHAARI 5EME ETAGE BD
 ANFA(،(20070،(CASABLANCA

MAROC
PAX FRUTAS)شركة)ذات)

املسؤويية)املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)2)زنقة)أب7)
حسن)االشعري)ايطابق)4)شارع)انفا)
- 0)200)ايدار)ايبيضاء)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

5064(5
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (21
املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
 PAX (: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.FRUTAS
استيراد) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)
وجميع) والخضر) ايف7اكه) وت7زيع)
معالجة) بدون) ايفالحية) املنتجات)

وبدون)تعبئة.

عن7ان)املقر)االجتماعي):)2)زنقة)أب7)
حسن)االشعري)ايطابق)4)شارع)انفا)-)

0)200)ايدار)ايبيضاء)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
 800 ( (: ( نبيل) ايت7ن�سي) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
 200 ( (: ( عادل) ايت7ن�سي) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
عن7انه)ا() ( نبيل) ايت7ن�سي) ايسيد)
 5 عمارة) اي7احة) اقامة) (23 قطاع)
ايرياض) حي) اينخيل) شارع) (4 ايشقة)

10100)ايرباط)املغرب.
عن7انه)ا() ( عادل) ايت7ن�سي) ايسيد)
قطاع)12)بل7ك)ا)رقم)2)شارع)محمد)
10100)ايرباط) اييازيدي)حي)ايرياض)

املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عن7انه)ا() ( نبيل) ايت7ن�سي) ايسيد)
 5 عمارة) اي7احة) اقامة) (23 قطاع)
ايرياض) حي) اينخيل) شارع) (4 ايشقة)

10100)ايرباط)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 11 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)82221).
593I

AJBAR CONSULTING

STE URBA GENIE CIVIL
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

AJBAR CONSULTING
 Bureaux Nour Rue EL Houssine

 AL(Khadar(N°2(،(30050،(FES
املغرب

STE URBA GENIE CIVIL)شركة)
ذات)املسؤويية)املحدودة

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)عمارة)3 
ايشرف)2)ايطابق)األر�سي)م)س)8 

شقة)2)ايحي)الحسني)-)20220)ايدار)
ايبيضاء)املغرب

تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

508041

في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 أبريل) (08

املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:

ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.

عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)

 STE (: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.URBA GENIE CIVIL

أشغال) (- (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

ايبناء)؛

-)أشغال)ايبناء)لجميع)املهن.

-)أشغال)متن7عة)وهندسة)مدنية.

و) ايتجزءات) تجهيز) أشغال) (-

األشغال)ايعم7مية.

وايشبكات) ايطرق) أعمال) (-

املختلفة.

-)إنتاج)الخرسانة)وايروافد.

-)تصنيع)واستيراد)وتس7يق)جميع)

ايبناء) مجال) في) وامل7اد) املعدات)

واألشغال)ايعامة)

-)نقل)ايبضائع)لحساب)ايغير).

عمارة) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)

 8 األر�سي)م)س) ايطابق) (2 ايشرف) (3

شقة)2)ايحي)الحسني)-)20220)ايدار)

ايبيضاء)املغرب.

أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).

ايشركة:) رأسمال) مبلغ)

(: كايتالي) مقسم) درهم) (5.000.000

حصة) (25.000 ايي7بي) أنس) ايسيد)

ايسيدة) يلحصة.) درهم) (100 بقيمة)

بقيمة) حصة) (25.000 ايفالكي) مرية)

100)درهم)يلحصة

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

عن7انه)ا() ايي7بي) أنس) ايسيد)

 1 عمارة) (8 س) م) (2 ايشرف) تجزئة)

شقة)4)اي7يفة))20220)ايدار)ايبيضاء)

املغرب.

عن7انه)ا() ايفالكي) مرية) ايسيدة)
عمارة) (6 س) م) (2 ايشرف) تجزئة)
ايدار) (20220 ( اي7يفة) (25 شقة) (2

ايبيضاء)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عن7انه)ا() ايي7بي) أنس) ايسيد)
 1 عمارة) (8 س) م) (2 ايشرف) تجزئة)
شقة)4)اي7يفة))20220)ايدار)ايبيضاء)

املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 23 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)23216.
594I

COMPTA DAK

COMMERCE SAHARA
إعالن)متعدد)ايقرارات

COMPTA DAK
شارع)محمد)فاضل)ايسماللي)

حي)ايسالم)رقم)1308)،)3000)،)
ايداخلة)املغرب

COMMERCE SAHARA)»شركة)
ذات)املسؤويية)املحدودة«

وعن7ان)مقرها)االجتماعي:)حي)
اي7حدة)03)رقم)4329 - 3000) 

ايداخلة)املغرب.
»إعالن)متعدد)ايقرارات«

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري:)
.6941

بمقت�سى)الجمع)ايعام)االستثنائي)
املؤرخ)في)21)ل7ني7)2021

تم)اتخاذ)ايقرارات)ايتايية:)
قرار)رقم)1:)ايذي)لنص)على)ماللي:)
سعيد) ايسيد) حصة) (250 تف7يت)
 JE23(528((اودله)بطاقة)اي7طنية)رقم
رقم) صادلق) جمال) ايسيد) يفائدة)

I656858(ايبطاقة)اي7طنية
قرار)رقم)2:)ايذي)لنص)على)ماللي:)
 JSM FISH(تغيير)ايشعار)ايتجاري))من

COMMERCE SAHARA(الى
قرار)رقم)3:)ايذي)لنص)على)ماللي:)
على) املترتبة) ايقان7نية) ( ايتعدلالت)

ايقرار)رقم)01)ورقم)02
وتبعا)يذيك)تم)تعدلل)مقتضيات)

اينظام)األسا�سي)ايتايية:)
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بند)رقم)3:)ايذي)لنص)على)ماللي:)
 JSM FISH(تغيير)ايشعار)ايتجاري))من

COMMERCE SAHARA(الى
على) لنص) ايذي) (:6 رقم) بند)
ايرأسمايية) املساهمات) تك7ين) ماللي:)

يلشركة
بند)رقم)):)ايذي)لنص)على)ماللي:)

مساهمي)رأس)املال)ايشركة)
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 22 بتاريخ) ( ايدهب) ب7ادي) االبتدائية)
ل7ني7)2021)تحت)رقم)2021/)109.

595I

SOCIETE HORIZON SARL TRANSPORT

 SOCIETE IMINWIZ
TRAVAUX SARL AU

شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)
ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

 SOCIETE HORIZON SARL
TRANSPORT

حي)الجدلد)أوالد)برحيل،)83300،)
تارودانت)املغرب

 SOCIETE IMINWIZ TRAVAUX
SARL AU)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)رقم)

9)2)مكرر)جنان)أخياط))زنقة)أقا))
83300)تارودانت)املغرب

تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

((89
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (01
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)
 SOCIETE IMINWIZ TRAVAUX

.SARL AU

مقاوية) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)
كراء) و) ايعم7مية) االشغال) ايبناء)

االييات.
عن7ان)املقر)االجتماعي):)رقم)9)2 
مكرر)جنان)أخياط))زنقة)أقا))83300 

تارودانت)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
 1.000 ( (: لحسن) ت7فيق) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
عن7انه)ا() لحسن) ت7فيق) ايسيد)

ايزريب)83300)تارودانت)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عن7انه)ا() لحسن) ت7فيق) ايسيد)

ايزريب)83300)تارودانت)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
االبتدائية)بتارودانت))بتاريخ)21)ماي)

2021)تحت)رقم)568.
596I

smaticomp

LID INVEST
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

smaticomp
 angle bd emile zola et rue rethel

 N(20(7eme(étage(-،(20300،
casablanca maroc

LID INVEST)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)151)زنقة)
اسامة)بن)زيد)ايطابق)2)ايحي)االيسر)
ن)ج)حي)املعاريف)-)20330)ايدار)

ايبيضاء)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

502935
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (10

مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
 LID (: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.INVEST
ايترويج) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

ايعقاري.
عن7ان)املقر)االجتماعي):)151)زنقة)
اسامة)بن)زيد)ايطابق)2)ايحي)االيسر)
ايدار) (20330 (- املعاريف) حي) ج) ن)

ايبيضاء)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
 1.000 ( (: ايراشدي) خايد) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
 1000 (: ايراشدي) خايد) ايسيد)

بقيمة)100)درهم.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
عن7انه)ا() ايراشدي) خايد) ايسيد)
 108 مجم7عة) مباركة) ايقدس) حي)
ايدار) (20610 ايبرن7�سي) (15 رقم)

ايبيضاء)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عن7انه)ا() ايراشدي) خايد) ايسيد)
 108 مجم7عة) مباركة) ايقدس) حي)
ايدار) (20610 ايبرن7�سي) (15 رقم)

ايبيضاء)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 12 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ماي)2021)تحت)رقم)))82)).
59(I

STE AUCOGEST SARL

FERRAILLE MOTOS
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تغيير)نشاط)ايشركة

STE AUCOGEST SARL
 N° 6 RUE 3909 HAY AL QODS

 DCHEIRA(،(86360،(INEZGANE
MAROC

FERRAILLE MOTOS))شركة)ذات)
املسؤويية)املحدودة

وعن7ان)مقرها)االجتماعي)ايرقم)191 
مكرر)حي)الحرش)طريق)ادميم)))-)

80000)الت)مل7ل)املغرب).
تغيير)نشاط)ايشركة

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)
.16183

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
تغيير) تم) (2021 ماي) (19 في) املؤرخ)
في) »املتاجرة) من) ايشركة) نشاط)
إلى) (« املستعملة) ايقطع) وكذا) الخردة)
ايقطع) وكذا) الخردة) في) املتاجرة) (-«

املستعملة)
-)االستيراد)و)ايتصدلر«.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (22 بتاريخ) ( بانزكان) االبتدائية)

2021)تحت)رقم)1422.
598I

PROXY FINANCE

STE OHTMAN SOUSSOU
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
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
 STE OHTMAN SOUSSOU

شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)
ايشريك)اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)دوار)
مسرت)املنابهة)ايب7ر))-)40000 

مراكش)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

116259
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (1(
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
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ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
 STE (: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.OHTMAN SOUSSOU
(- (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

االستغالل)ايزراعي
ايطاقة) ( أي7اح) أو) معدات) تاجر) (-

ايشمسية)أو)طاقة)ايرياح)..
دوار) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
 40000 (- ( ايب7ر) املنابهة) مسرت)

مراكش)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
 1.000 ( (: س7س7) عثمان) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
عن7انه)ا() س7س7) عثمان) ايسيد)
دوار)ب7هان)اوالد))ادييم)ايب7ر))40000 

مراكش)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عن7انه)ا() س7س7) عثمان) ايسيد)
دوار)ب7هان)اوالد))ادييم)ايب7ر))40000 

مراكش)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (22 بتاريخ) ( بمراكش) ايتجارية)

2021)تحت)رقم))12528.
599I

MATAJIRE JAWHAR

MATAJIRE JAWHAR
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

MATAJIRE JAWHAR
96)شارع)أنفا)ايطابق)09)رقم)91 

 LES PRINTEMPS D›ANFA(إقامة
ايدار)ايبيضاء،)0)203،)ايدار)

ايبيضاء)املغرب
MATAJIRE JAWHAR)شركة)ذات)
مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)96)شارع)
 LES(أنفا)طابق)9)رقم)91)إقامة
PRINTEMPS D›ANFA)ايدار)
ايبيضاء)0)203)ايدار)ايبيضاء))

املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

494(51
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 مارس) (11
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.MATAJIRE JAWHAR
بيع) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)
ايغذائية) املنتجات) مختلف) وتس7يق)
الجملة) بشبه) ( ايغذائية،) وغير)

وايتجزئة.
 96 (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
إقامة) (91 رقم) (9 طابق) أنفا) شارع)
ايدار) (LES PRINTEMPS D’ANFA
ايبيضاء)) ايدار) (203(0 ايبيضاء)

املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
 1.000 ( (: أست7ر) رض7ان) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
عن7انه)ا() أست7ر) رض7ان) ايسيد)
وييد) إقامة) (GR04 رشيد) م7الي) حي)
ايدار) (20660  2 ايطابق) (8 رقم) (C

ايبيضاء)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عن7انه)ا() أست7ر) رض7ان) ايسيد)
وييد) إقامة) (GR04 رشيد) م7الي) حي)
ايدار) (20660  2 ايطابق) (8 رقم) (C

ايبيضاء)املغرب

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 1( بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

مارس)2021)تحت)رقم)0355)).
600I

AMAFIDUS

ماربر الند
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

وفاة)شريك

AMAFIDUS
148)ايكناني)املحمدلة)،)20650،)

املحمدلة)املغرب
ماربر)الند))شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)كلم)
18عين)حرودة)طريق)ايرباط)1 

املحمدلة)-)28630)املحمدلة)املغرب.
وفاة)شريك

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)
.54(1

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
تم)اإلعالم) (2012 ل7ني7) (0( في) املؤرخ)
ايغرباني) ايقادر) عبد) ( ايشريك) ب7فاة)
(
ً
تبعا اي7رثة) على) حصصه) ت7زيع) و)

يرسم)اإلراثة)املؤرخ)في))1)ماي)2012 
بايشكل)األتي):

 83,(6 ( (، ( زبير) حليمة) ايسيد)ة()
حصة).

((، ( ايغرباني) مريم) ايسيد)ة()
195,44)حصة).

((، ( ايغرباني) رض7ان) ايسيد)ة()
390,80)حصة).

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
االبتدائية)باملحمدلة))بتاريخ)14)ل7ني7)

2021)تحت)رقم)1382.
601I

CLINIQUE DU CHELLAH

CLINIQUE DU CHELLAH
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
رفع)رأسمال)ايشركة

CLINIQUE DU CHELLAH
 RUE ANNABA-RABAT ,18

RABAT،(10020،(RABAT(MAROC
CLINIQUE DU CHELLAH))شركة)

ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي))18)شارع)

ايعنابة)ايرباط)))-)10000)ايرباط)

املغرب.

رفع)رأسمال)ايشركة

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.15306(

ايعام) الجمع) بمقت�سى)

أبريل) (22 في) املؤرخ) اإلستثنائي)

2021)تم)رفع)رأسمال)ايشركة)بمبلغ)

من) أي) درهم«) (800.000« قدره)

»5.000.000)درهم«)إلى)»5.800.000 

تقدلم)حصص) ( (: طريق) عن) درهم«)

نقدلة)أو)عينية.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

ل7ني7) (22 بتاريخ) ( بايرباط) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)115654.

602I

Etude de Maître Amina Raissouni , Notaire

كاصا طوطي فروطي
عقد)تسيير)حر)ألصل)تجاري))األشخاص)

املعن7ي7ن(

عقد)تسيير)حر)ألصل)تجاري

كاصا)ط7طي)فروطي)

 01 قي) بمقت�سى)عقد)م7ثق)مؤرخ)

 the(»ل7ني7)2021)أعطى)»د)ويندروز

املسجل) (« (windrose«( SARLAU

باملحكمة) (2021 ايتجاري) بايسجل)

الحر) ايتسيير) حق) بطنجة) ايتجارية)

مايباطا،) ب) ايكائن) ايتجاري) يألصل)

رقم) املتجر) ايربيع،) ايسكني) املركب)

املغرب)) ( طنجة) (90000  -   20-21

 LECHERIA TINGIS »« يفائدة)

 4 ملدة) (« طينجيس) »ييشيرلة) (SARL

و) (2021 أبريل) (15 من) تبتدئ) سنة)

تنتهي)في)14)أبريل)2025)مقابل)مبلغ)

شهري)قيمته)30.000)درهم.

603I
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WAFA EXPRESS

ZAK INDUSTRIE
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

ZAK INDUSTRIE
 Avenue Med 5 Appart N°28,

 4eme(Etage(،(90000،(TANGER
MAROC

ZAK INDUSTRIE)شركة)ذات)
املسؤويية)املحدودة

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي))4)مفتاح)
الخير)شارع)ولي)ايعهد)طنجة)-)

90000)طنجة)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

11(615
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (05
املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
 ZAK (: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.INDUSTRIE
معالجة) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

وطالء)معادن)ايتصنيع.
عن7ان)املقر)االجتماعي):))4)مفتاح)
الخير)شارع)ولي)ايعهد)طنجة)-)90000 

طنجة)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 90.000 ( ايشركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)مقسم)كايتالي:
ايسيد)ايفل7س)خايد):))300)حصة)

بقيمة)100)درهم)يلحصة).
 300 ( (: ايبارئ) عبد) زراد) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
 300 ( (: زكرياء) ايدلن) فكر) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
عن7انه)ا() خايد) ايفل7س) ايسيد)
ايعرائش) ايزراعي) ايبحث) عمارة)

92000)ايعرائش)املغرب.

ايبارئ)عن7انه)ا() ايسيد)زراد)عبد)
قيادة) و) جماعة) الجدلان) ح7مة)
ايعرائش) (92000 ايعرائش) ايساحل)

املغرب.
ايسيد)فكر)ايدلن)زكرياء)عن7انه)ا()
مجمع)ايسالم)طريق)اشقار)فيال)رقم)

68 90000)طنجة)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
ايسيد)فكر)ايدلن)محمد)عن7انه)ا()
طريق)اشقار)مجمع)ايسالم)فيال)رقم)

68)طنجة)90000)طنجة)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (18 بتاريخ) ( بطنجة) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)243691.
604I

LAATAR INVEST

PEERLEDGE
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

PEERLEDGE
إقامة)األزرقة،))11)شارع)إبن)منير،)
ايطابق)1،ايشقة)رقم)2،معاريف)،)
20000،)ايدارايبيضاء)املغرب

PEERLEDGE)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)إقامة)
ايزرقاء،))11)شارع)إبن)منير،)

ايطابق)1،ايشقة)رقم)2،معاريف))-)
20000)ايدارايبيضاء))املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

50(811
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (08
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.PEERLEDGE
معالجة) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)
واألنشطة) واالستضافة) ايبيانات)

ذات)ايصلة
تشغيل)م7اقع)ايتجارة)اإليكترونية)
)إصدار)وتشغيل)م7اقع)اإلنترنت)،)بيع)
نشر) (، اإلنترنت) عبر) ايتجزئة) تجارة)
وبيع) شراء) ()... (، اإليكتروني) املحت7ى)
وتس7يق) وتمثيل) وسمسرة) وتداول)
واملنتجات) األشياء) جميع) وت7زيع)

املادلة)وايبضائع)؛
تجارة)الجملة)وايتجزئة؛

الخدمات)ايتجارية)بجميع)أن7اعها:)
وكيل)بايعم7ية)،)مزود)أعمال)...)؛

املتعلقة) والخدمات) األعمال)
بايكائن)أعاله)؛

خدمات)االستشارات)وايدعم)؛
بجميع) األسهم) إستثمارات)
اي7سائل)وفي)جميع)أن7اع)األعمال)أو)

ايشركات)؛
أن7اع) جميع) وتصدلر) إستيراد)
أو) ايبضائع) أو) املنتجات) أو) ايسلع)

الحل7ل)أو)الخدمات)؛
املعامالت) جميع) (، عام) وبشكل)
واملايية) وايعقارية) واملنق7ية) ايتجارية)
ايتي)قد)تك7ن)مرتبطة)بشكل)مباشر)أو)
غير)مباشر)باألنشطة)املذك7رة)أعاله)
أو)من)املحتمل)أن)تف�سي)إلى)تحقيقها)

وتط7يرها..
إقامة) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
ايزرقاء،))11)شارع)إبن)منير،)ايطابق)
 20000 (- ( 2،معاريف) رقم) 1،ايشقة)

ايدارايبيضاء))املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
ايسيد)املهدي)األمراني):))100.000 

حصة)بقيمة)1)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
عن7انه)ا() األمراني) املهدي) ايسيد)
فاتن)ش) إقامة) ايشر�سي) أحمد) زنقة)
ايدارايبيضاء) (20000 ب7رك7ن) (10

املغرب.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:

عن7انه)ا() األمراني) ل7سف) ايسيد)

إقامة) (3 ط) محف7ظ) نجيب) زنقة) (4

ايدارايبيضاء) (20000 ك7تيي) ي7بالد)

املغرب

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

 22 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)83592).

605I

N2M CONSEIL-SARL

KONECTA SERVICES

شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد

تف7يت)حصص

N2M CONSEIL-SARL

 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2

 ETAGE(N(4(،(62000،(NADOR

MAROC

KONECTA SERVICES)شركة)ذات)

مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)شارع)بئر)

انزران)رقم)19)امزورن)-)32250 

الحسيمة)املغرب.

تف7يت)حصص

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.2681

اي7حيد) ايشريك) قرار) بمقت�سى)

تمت) (2020 ل7ني7) (16 في) املؤرخ)

املصادقة)على):

حسن) )ة() ايسيد) تف7يت)

املضمادي)500)حصة)اجتماعية)من)

أصل)1.000)حصة)يفائدة))ايسيد))ة()

ل7ني7) (16 بتاريخ) املضمادي) عبدهللا)

.2020

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم) (

 22 بتاريخ) ( بالحسيمة) االبتدائية)

ل7يي7ز)2020)تحت)رقم)201.

606I
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LAATAR INVEST

LAATAR INVEST
إعالن)متعدد)ايقرارات

LAATAR INVEST
إقامة)بريما)رقم)105،)ايطابق)3،)
ايشقة)16،)زاوية)مصطفى)معاني)
و11)لنالر)،)20000،)ايدارايبيضاء)
املغرب)،)20000،)ايدارايبيضاء)

املغرب
LAATAR INVEST)»شركة)ذات)
املسؤويية)املحدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد«
وعن7ان)مقرها)االجتماعي:)إقامة)
بريما)رقم)105،)ايطابق)3،)ايشقة)
16،)زاوية)مصطفى)معاني)و11)لنالر)

- 20000)ايدارايبيضاء)املغرب.
»إعالن)متعدد)ايقرارات«

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري:)
.469221

بمقت�سى)الجمع)ايعام)االستثنائي)
املؤرخ)في)08)ل7ني7)2021

تم)اتخاذ)ايقرارات)ايتايية:)
قرار)رقم)1:)ايذي)لنص)على)ماللي:)
ايعن7ان) إلى) االجتماعي) املقر) نقل)
فل7ري) فال) (، (1 كازان7فا) الجدلد:)
ايطابق) (،31 بنالة) ييليا،) إقامة)
ماريا) ج7زيه) شارع) (،1 رقم) ايسفلي)

دي)هردا.
قرار)رقم)2:)ايذي)لنص)على)ماللي:)

تمدلد)غرض)ايشركة
قرار)رقم)3:)ايذي)لنص)على)ماللي:)

ايتعدلالت)ايقان7نية)املرتبطة
وتبعا)يذيك)تم)تعدلل)مقتضيات)

اينظام)األسا�سي)ايتايية:)
على) لنص) ايذي) (:3 رقم) بند)
ه7:) ايشركة) من) ايغرض) ماللي:)
ترويج) الخارج.) في) أو) املغرب) في) س7اء)
الحرف) منتجات) وتجارة) وت7زيع)
وتنفيذ) تصميم) ؛) املغربية) اييدوية)
ايداخلي.) وايتصميم) ايدلك7ر) أعمال)
ايتصميم) يكائنات) نماذج) إنشاء)
وبيع) شراء) ؛) ايكائنات) أن7اع) لجميع)
وتس7يق) وتمثيل) وسمسرة) وتداول)
واملنتجات) األشياء) جميع) وت7زيع)
(، عام) وبشكل) (، وايسلع) وامل7اد)
واملنق7ية) ايتجارية) املعامالت) جميع)

تك7ن) قد) ايتي) واملايية) وايعقارية)
مرتبطة)بشكل)مباشر)أو)غير)مباشر)
من) أو) أعاله) املذك7رة) باألنشطة)
املحتمل)أن)تعزز)تنفيذها)وتط7يرها.
بند)رقم)4:)ايذي)لنص)على)ماللي:)
تم)نقل)املقر)االجتماعي)إلى):)كازان7فا)
1)،)فال)فل7ري)إقامة)ييليا،)بنالة)31،)
1،)شارع)ج7زيه) ايسفلي)رقم) ايطابق)

ماريا)دي)هردا.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 21 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)0)833).
60(I

BUREAU ESSOUFYANI

BACKSTAGE INVEST
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

BUREAU ESSOUFYANI
 HAY ESSALAM AVENUE

 PRINCE MOULAY ABDELLAH
 RUE(ALJAZIRA(ALKHADRA(،
70000،(LAAYOUNE(MAROC

BACKSTAGE INVEST)شركة)ذات)
املسؤويية)املحدودة

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)تجزئة)
اي7فاق)بل7ك)د)رقم))29   - 0000) 

ايعي7ن)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

3(10(
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (15
املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.BACKSTAGE INVEST
وكاية) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)
متخصصة)في)كل)ما)لتعلق)بايت7اصل)
بيع) (– اإلداري) وايتسيير) ايتنظيم) (–
املعل7ماتية)) املعدات)واألنظمة) وشراء)
(... (– ايت7اصل) وأنظمة) ومعدات)

أشغال)متن7عة.
تجزئة) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
 (0000 -   29( اي7فاق)بل7ك)د)رقم)

ايعي7ن)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
ايسيد)محمد)زرتين):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم)يلحصة).
 500 ( (: ايفاللي) املصطفى) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
عن7انه)ا() زرتين) محمد) ايسيد)
رقم) املخل7في) ميل7د) اينقيب) شارع)
ايعي7ن) ((0000 ( ايفذاء) حي) (1(5

املغرب.
ايسيد)املصطفى)ايفاللي)عن7انه)ا()
 11 رقم) مكناس) زنقة) ايسعادة) حي)

0000))ايعي7ن)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عن7انه)ا() زرتين) محمد) ايسيد)
رقم) املخل7في) ميل7د) اينقيب) شارع)
ايعي7ن) ((0000 ( ايفذاء) حي) (1(5

املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (18 بتاريخ) ( بايعي7ن) االبتدائية)

2021)تحت)رقم)1888.
608I

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

STE AGUELMOUS CAR
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
رفع)رأسمال)ايشركة

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA
شارع)محمد)الخامس)رقم)03 

ايطابق)ايثاني)خنيفرة)،)54000،)
خنيفرة)املغرب

STE AGUELMOUS CAR))شركة)
ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)حي)ايقدس)

01)اجلم7س)خنيفرة)-)54000 

خنيفرة)املغرب.
رفع)رأسمال)ايشركة

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.3641

اي7حيد) ايشريك) قرار) بمقت�سى)

تم) (2021 ل7ني7) (1( في) املؤرخ)
قدره) بمبلغ) ايشركة) رأسمال) رفع)

»200.000)درهم«)أي)من)»100.000 

عن) درهم«) (300.000« إلى) درهم«)

أو) نقدلة) حصص) تقدلم) ( (: طريق)

عينية.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

22)ل7ني7) بتاريخ) ( االبتدائية)بخنيفرة)

2021)تحت)رقم)249.

609I

FUTURE CONSEIL

 STRUCTURE COUVERTURE
METALLIQUE

شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تف7يت)حصص

FUTURE CONSEIL

50)زنقة)ل7سف)بن)تاشفين)ايطابق)

األول)،)26100،)برشيد)املغرب

 STRUCTURE COUVERTURE

METALLIQUE))شركة)ذات)

مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)28)شارع)

ايعرعار)ايطابق)4)ايعمارة)))ايدار)

ايبيضاء)20552)ايدارايبيضاء)

املغرب.

تف7يت)حصص
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.36(2((

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)

تمت) (2021 ل7ني7) (0( في) املؤرخ)

املصادقة)على):

ايدلن) عز) )ة() ايسيد) تف7يت)
من) اجتماعية) حصة) (1.000 رشيح)

ايسيد) ( يفائدة) حصة) (1.000 أصل)

ل7ني7) (0( بتاريخ) ل7سف)حدادي) )ة()

.2021
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باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم) (
 21 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)83501).
610I

BUREAU ESSOUFYANI

GUARDIA LARABASS
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

BUREAU ESSOUFYANI
 HAY ESSALAM AVENUE

 PRINCE MOULAY ABDELLAH
 RUE(ALJAZIRA(ALKHADRA(،
70000،(LAAYOUNE(MAROC

GUARDIA LARABASS)شركة)ذات)
املسؤويية)املحدودة

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)حي)م7الي)
رشيد)مجم7عة)ف)رقم)140)ايعي7ن)

- 0000))ايعي7ن)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

3(109
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (16
املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.GUARDIA LARABASS
غرض)ايشركة)بإلجاز):)الحراسة.
عن7ان)املقر)االجتماعي):)حي)م7الي)
رشيد)مجم7عة)ف)رقم)140)ايعي7ن)-)

0000))ايعي7ن)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
 500 ( (: يرباس) إبراهيم) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
 500 ( (: يرباس) حسان) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

عن7انه)ا() يرباس) إبراهيم) ايسيد)

رقم) ف) مجم7عة) رشيد) م7الي) حي)

140  0000))ايعي7ن)املغرب.

عن7انه)ا() يرباس) حسان) ايسيد)

حي)االسماعيلية)شارع)م7الي)ل7سف)
رقم)06 0000))ايعي7ن)املغرب.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:

عن7انه)ا() يرباس) إبراهيم) ايسيد)

رقم) ف) مجم7عة) رشيد) م7الي) حي)

140  0000))ايعي7ن)املغرب

عن7انه)ا() يرباس) حسان) ايسيد)

حي)االسماعيلية)شارع)م7الي)ل7سف)
رقم)06 0000))ايعي7ن)املغرب

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

ل7ني7) (18 بتاريخ) ( بايعي7ن) االبتدائية)

2021)تحت)رقم))188.

611I

BUREAU ESSOUFYANI

CHOSOMAINT
إعالن)متعدد)ايقرارات

BUREAU ESSOUFYANI

 HAY ESSALAM AVENUE

 PRINCE MOULAY ABDELLAH

 RUE(ALJAZIRA(ALKHADRA(،

70000،(LAAYOUNE(MAROC

CHOSOMAINT)»شركة)ذات)

املسؤويية)املحدودة«

وعن7ان)مقرها)االجتماعي:)03)حي)
ايسالم)زنقة)وزان)-)0000))ايعي7ن)

املغرب.

»إعالن)متعدد)ايقرارات«
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري:)

.4381

بمقت�سى)الجمع)ايعام)االستثنائي)

املؤرخ)في)22)ل7ني7)2021

تم)اتخاذ)ايقرارات)ايتايية:)

على) لنص) ايذي) (:01 رقم) قرار)

ماللي:)تف7يت)900)حصة)من)بيال)ييلى)

إلى)ايسيد)مزوي)عبد)ايرحمان،)قيمة)

الحصة)اي7احدة)100)درهم،)مجم7ع)

 90.000 املباعة) الحصص) قيمة)

درهم

على) لنص) ايذي) (:02 رقم) قرار)
ماللي:)تغيير)ايشكل)ايقان7ني)يلشركة)
املحدودة) املسؤويية) ذات) شركة) إلى)

وذات)ايشريك)اي7حيد
على) لنص) ايذي) (:03 رقم) قرار)
ايشركة) مسيرة) استقاية) ماللي:)
املسير) وتعيين) ييلى،) بيال) ايسيدة:)
الجدلد)ايسيد:)مزوي)عبد)ايرحمان،)
مسيرا)يلشركة)إلى)أجل)غير)مسمى)عبر)

ايت7قيع)اي7حيد.
على) لنص) ايذي) (:04 رقم) قرار)
عبر) ايشركة) أنشطة) ت7سيع) ماللي:)
املستخدمين) نقل) خدمات) إدراج)
يلحساب)الخاص)-)نقل)املستخدمين)
لحساب)ايغير)-)نقل)ايبضائع)لحساب)

ايغير
وتبعا)يذيك)تم)تعدلل)مقتضيات)

اينظام)األسا�سي)ايتايية:)
بند)رقم)معظم)ايبن7د:)ايذي)لنص)
على)ماللي:)تغيير)وتحيين)بن7د)ايقان7ن)
وايتعدلالت) ايتغييرات) وفق) األسا�سي)

الجدلدة)أعاله
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (23 بتاريخ) ( بايعي7ن) االبتدائية)

2021)تحت)رقم)1940.
612I

CAFIGEC

LINX TECHNOLOGIE
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

CAFIGEC
 rue al, fourat 2éme etage 39

 maarif 39 rue al, fourat 2éme
 etage(maarif،(20100،(casa

maroc
LINX TECHNOLOGIE)شركة)ذات)
مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)54)ايطابق)
1)طريق)تبرلكت))-)20100)سال)

املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري): 
33883

في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)

ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (05

مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:

ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.

عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)

 LINX (: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.TECHNOLOGIE

غرض)ايشركة)بإلجاز):)-)املست7رد

-)األشعة)وايكهرباء)ايطبية)ايعالج)

اإلشعاعي

أو) ايغيار) قطع) أو) األجهزة) )تاجر)

ملحقات)األجهزة(.

 54 (: االجتماعي) املقر) عن7ان)

 20100 (- ( تبرلكت) طريق) (1 ايطابق)

سال)املغرب.

أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:

 1.000 ( (: ابراهيم) ب7ك) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

عن7انه)ا() ابراهيم) ب7ك) ايسيد)

6)خي)اينصر) زنقة)جبل)ب7ناصر)رقم)

ايقرية)سال)20100)سال)املغرب.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:

عن7انه)ا() ابراهيم) ب7ك) ايسيد)

6)خي)اينصر) زنقة)جبل)ب7ناصر)رقم)

ايقرية)سال)20100)سال)املغرب

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

ل7ني7) (10 بتاريخ) ( بسال) االبتدائية)

2021)تحت)رقم))3680.

613I
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FAOUZI MOULAY ABDELLAH

 ZEBRA GRAPHICS DIGITAL

PRINT
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد

قفل)ايتصفية

FAOUZI MOULAY ABDELLAH

42))شارع)ايدرف7في)ايطابق)2)رقم)8 

وجدة،)60000،)وجدة)املغرب

 ZEBRA GRAPHICS DIGITAL

PRINT)شركة)ذات)مسؤويية)

محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي):)طريق)بني)

مطهر)تجزئة)عزيزي)وشركاؤه)رقم)

109 - 60000)وجدة)املغرب.

قفل)ايتصفية

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

.3020(

اي7حيد) ايشريك) قرار) بمقت�سى)

حل) تقرر) (2021 ل7ني7) (10 في) املؤرخ)

 ZEBRA GRAPHICS DIGITAL

مسؤويية) ذات) شركة) (PRINT

مبلغ) اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

وعن7ان) درهم) (400.000 رأسمايها)

مطهر) بني) طريق) اإلجتماعي) مقرها)

 -  109 رقم) وشركاؤه) عزيزي) تجزئة)

60000)وجدة)املغرب)نتيجة)النعدام)

نشاط)ايشركة)منذ)تاسيسها.

و)عين:

ايسيد)ة()لحي))عزيزي)و)عن7انه)ا()

عزيزي) تجزئة) مطهر) بني) طريق)

وجدة) (60000  109 رقم) وشركاؤه)

املغرب)كمصفي))ة()يلشركة.

و)قد)تم)انعقاد)الجمعية)الختامية)

بتاريخ)10)ل7ني7)2021)وفي)طريق)بني)

رقم) وشركاؤه) عزيزي) تجزئة) مطهر)

109 - 60000)وجدة)املغرب.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

ل7ني7) (21 بتاريخ) ( ب7جدة) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)2266.

615I

FIGEC

WASSARDA TRANS
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

FIGEC
 N°3 IMM. NASR CITE DAKHLA

 AGADIR(AGADIR،(80000،
AGADIR MAROC

WASSARDA TRANS)شركة)ذات)
املسؤويية)املحدودة

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)زنقة)ايدار)
ايبيضاء)رقم)ب)65)تسيال)ايدشيرة)
الجهادلة))-)86150)انزكان)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

23633
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (04
املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.WASSARDA TRANS
غرض)ايشركة)بإلجاز):)نقل)ايسلع)

على)حساب)ايغير.
عن7ان)املقر)االجتماعي):)زنقة)ايدار)
ايدشيرة) تسيال) (65 ب) رقم) ايبيضاء)

الجهادلة))-)86150)انزكان)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 200.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
 1.850 ( (: الحسن) ايكريش) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
50)حصة) ( (: ( ايسيد)املخ7د)رشيد)

بقيمة)100)درهم)يلحصة).
50)حصة) ( (: ايسيد)املخ7د)محمد)

بقيمة)100)درهم)يلحصة).
50)حصة) ( (: املعيفي)عزيز) ايسيد)

بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

ايسيد)ايكريش)الحسن)عن7انه)ا()
1)ساحة)11)ن7نبر))95100)ارج7نتاي)

فرنسا.
عن7انه)ا() ( رشيد) املخ7د) ايسيد)
دراركة) (46( رقم) مسكينة) تجزئة)

80046)اكادلر)املغرب.
عن7انه)ا() محمد) املخ7د) ايسيد)
 32 حي)سيدي)ب7رك)زنقة)املجد)رقم)
والد)تالمة)83350)تارودانت)املغرب.

عن7انه)ا() عزيز) املعيفي) ايسيد)
85023)تزنيت) دوار)ب7يفضالل)ركادة)

املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
ايسيد)ايكريش)الحسن)عن7انه)ا()
1)ساحة)11)ن7نبر))95100)ارج7نتاي)

فرنسا
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (16 بتاريخ) ( بانزكان) االبتدائية)

2021)تحت)رقم)0)13.
616I

THALAL CONSULTANTS

LES JARDINS SALMAN
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

حل)شركة

THALAL CONSULTANTS
 N° 23 RUE TARIK BNOU
 ZIAD APPT N°8 GUELIZ
 MARRAKECH(،(40000،
MARRAKECH MAROC

LES JARDINS SALMAN)شركة)
ذات)املسؤويية)املحدودة)في)ط7ر)

ايتصفية(
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)اقامة)
فج7ة)ب)5)ايطابق)األول)ايحي)

ايصناعي)طريق)ايص7يرة))-)40000 
مراكش)املغرب.
حل)شركة

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)
.94855

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
حل) تقرر) (2021 ماي) (0( في) املؤرخ)
 LES املحدودة) املسؤويية) شركة)ذات)
JARDINS SALMAN))مبلغ)رأسمايها)
مقرها) وعن7ان) درهم) (500.000

ايطابق) (5 ب) اقامة)فج7ة) اإلجتماعي)
ايص7يرة)) طريق) ايصناعي) ايحي) األول)
(: ل) نتيجة) املغرب) مراكش) (40000  -

حل)ايشركة.
اقامة) ب) ايتصفية) مقر) حدد) و)
ايحي) األول) ايطابق) (5 ب) فج7ة)
 40000 (- ( ايص7يرة) طريق) ايصناعي)

مراكش)املغرب.)
و)عين:

ايسيد)ة()زهير))))طالل)و)عن7انه)ا()
جليز)) (8 رقم) شقة) زياد) بن) طارق) (23
)ة() املغرب)كمصفي) 40000)مراكش)

يلشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند) (
املخ7ية) ايصالحيات) على) املفروضة)
تبليغ) محل) و) املخابرة) محل) يهم)
ايعق7د)و)اي7ثائق)املتعلقة)بايتصفية):
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ماي) (19 بتاريخ) ( بمراكش) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)124120.
618I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

»B.K.F HOUSSE«
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

 SOCIETE MAZAGAN
COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement Al Qods, El
Jadida(،(24000،)الجدلدة)املغرب
»B.K.F HOUSSE«)شركة)ذات)

املسؤويية)املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)10،)زنقة)
الحرية،)ايطابق)ايثايث،)ايشقة)
5،)ايدار)ايبيضاء)-)22000)ايدار)

ايبيضاء)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

50(911
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (16
املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.
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عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
 B.K.F«(:(اإلقتضاء)بمختصر)تسميتها

.»HOUSSE
 1- (: بإلجاز) ايشركة) غرض)
 2- ايعقاري.) واإلنعاش) ايعمارات)
أشغال) (3- وايتصدلر.) االستيراد)

مختلفة)وايبناء..
عن7ان)املقر)االجتماعي):)10،)زنقة)
(،5 ايشقة) ايثايث،) ايطابق) الحرية،)
ايدار)ايبيضاء)-)22000)ايدار)ايبيضاء)

املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
 250 ( (: بيان) ايدلن) ايسيد)صالح)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
 (50 ( (: فكاري) خدلجة) ايسيدة)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
بيان) ايدلن) صالح) ايسيد)
24000)الجدلدة) عن7انه)ا()الجدلدة)

املغرب.
ايسيدة)خدلجة)فكاري)عن7انه)ا()

الجدلدة)24000)الجدلدة)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
بيان) ايدلن) صالح) ايسيد)
24000)الجدلدة) عن7انه)ا()الجدلدة)

املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 23 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)91)83).
619I

ALTA COMPTA

اب طالنت
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

ALTA COMPTA
 AV FES RUE EGYPTE N9 BIS
 AV(FES(RUE(EGYPTE(N9(BIS،
90000،(TANGER(MAROC

اب)طاينت)شركة)ذات)املسؤويية)
املحدودة

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)ساحة)
ايروداني)شارع)عبد)هللا)ايهبطي)
اقامة)ايقدس)رقم)34)طنجة))-)

90000)طنجة)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

104425
 12 في) مؤرخ) حر) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2020 فبرالر)
املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
اب) (: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

طاينت.
ايفن7ن)و) (: بإلجاز) غرض)ايشركة)

ايعروض)و)االنشطة)ايترفيهية).
ساحة) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
ايروداني)شارع)عبد)هللا)ايهبطي)اقامة)
 90000 (- ( طنجة) (34 رقم) ايقدس)

طنجة)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
عن7انه)ا() ب7حرات) اسامة) ايسيد)
44)طنجة)) حي)ايك7رزيانة)زنقة)6)رقم)

90080)طنجة)املغرب.
عن7انه)ا() ب7حرات) ال7ب) ايسيد)
44)طنجة)) حي)ايك7رزيانة)زنقة)6)رقم)

90080)طنجة)املغرب.
عن7انه)ا() ب7حرات) زكرياء) ايسيد)
44)طنجة)) حي)ايك7رزيانة)زنقة)6)رقم)

90080)طنجة)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عن7انه)ا() ب7حرات) اسامة) ايسيد)
44)طنجة)) حي)ايك7رزيانة)زنقة)6)رقم)

90080)طنجة)املغرب
عن7انه)ا() ب7حرات) ال7ب) ايسيد)
44)طنجة)) حي)ايك7رزيانة)زنقة)6)رقم)

90080)طنجة)املغرب

عن7انه)ا() ب7حرات) زكرياء) ايسيد)
44)طنجة)) حي)ايك7رزيانة)زنقة)6)رقم)

90080)طنجة)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
فبرالر) (2( بتاريخ) ( بطنجة) ايتجارية)

2020)تحت)رقم)))16.

620I

مكتب)بازوك)يلمحاسبة

STE TIMKIT ASSUR
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة
تح7يل)ايشكل)ايقان7ني)يلشركة

مكتب)بازوك)يلمحاسبة
زنقة)امالل)رقم154)سيدي)ب7ملان)
كردميت)تنجداد)ايرشيدلة)،)
52600،)تنجداد)املغرب

STE TIMKIT ASSUR)شركة)ذات)
املسؤويية)املحدودة

و)عن7ان)مقرها)االجتماعي)رقم)
55)شارع)الحسن)ايثاني)تتجداد)
ايرشدلة)-)52600)تتجداد).

تح7يل)ايشكل)ايقان7ني)يلشركة
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.(445
بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
تح7يل) تم) (2021 ل7ني7) (01 في) املؤرخ)
ايقان7ني)يلشركة)من)»شركة) ايشكل)
ذات)املسؤويية)املحدودة«)إلى)»شركة)
ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد«.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 08 بتاريخ) ( بايرشيدلة) االبتدائية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)5/2021)2.

621I

FUTURASCO FIDUCIAIRE

STE LIVE TELECOM
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

FUTURASCO FIDUCIAIRE
343)شارع)محمد)الخامس)رقم)5 
ايطابق)ايثايث))بني)مالل)،)23000،)

بني)مالل)املغرب
STE LIVE TELECOM)شركة)ذات)

املسؤويية)املحدودة

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)تجزئة)
ايعثمانية)ايحي)االداري)ايطابق)

ايثايث)بني)مالل))-)23000)بني)مالل)
املغرب

تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)
املحدودة)

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)
11661

في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (14
املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
 STE (: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.LIVE TELECOM
تركيب) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

وربط)ايه7اتف
ايشبكات) وتركيب) إنشاء)

ايكهربائية)واملعل7ماتية.
تجزئة) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
ايطابق) االداري) ايحي) ايعثمانية)
23000)بني)مالل) (- ( ايثايث)بني)مالل)

املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
500)حصة) ( (: ندلر) أحمد) ايسيد)

بقيمة)100)درهم)يلحصة).
ايسيد)عثمان)فائق):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
حي) عن7انه)ا() ندلر) أحمد) ايسيد)
بني) (23000   13 رقم) (4 بل7ك) ايت7تة)

مالل)املغرب.
ايسيد)عثمان)فائق)عن7انه)ا()حي)
جنان)ايطاهر)بل7ك)1)رقم)6 23000 

بني)مالل)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
حي) عن7انه)ا() ندلر) أحمد) ايسيد)
بني) (23000   13 رقم) (4 بل7ك) ايت7تة)

مالل)املغرب
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ايسيد)عثمان)فائق)عن7انه)ا()حي)
جنان)ايطاهر)بل7ك)1)رقم)6 23000 

بني)مالل)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
االبتدائية)ببني)مالل))بتاريخ)22)ل7ني7)

2021)تحت)رقم))0).

622I

زوبير)ب7تغماس

STE BADRIF SARL
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

زوبير)ب7تغماس
STE BADRIF SARL

شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)عمارة)
امللحي)))زنقة)م7الي)ادريس)بين)
جرادي)تازة)-)35000)تازة)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

6013
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 أبريل) (2(
املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
 STE (: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.BADRIF SARL
غيار) بيع) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)
ايتجارية) ايسيارات)وجميع)املعامالت)
املقر) عن7ان) ( املختلفة) االشغال) (/
زنقة) (( امللحي) عمارة) (: االجتماعي)
(- تازة) جرادي) بين) ادريس) م7الي)

35000)تازة)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ايشركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)مقسم)كايتالي:
(: املنص7ري) ايرحيم) عبد) ايسيد)
500)حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة)
ايسيد)بدر)ايدلن)ايهيس7في):)500 

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-
وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

املنص7ري) ايرحيم) عبد) ايسيد)
58))تازة) عن7انه)ا()تجزئة)األمل)رقم)

35000)تازة)املغرب.
ايهيس7في) ايدلن) بدر) ايسيد)
2)رقم) 3)مجم7عة) عن7انه)ا()ايقدس)

5))تازة)35000)تازة)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء)

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
املنص7ري) ايرحيم) عبد) ايسيد)
58))تازة) عن7انه)ا()تجزئة)األمل)رقم)

35000)تازة)املغرب
ايهيس7في) ايدلن) بدر) ايسيد)
2)رقم) 3)مجم7عة) عن7انه)ا()ايقدس)

5))تازة)35000)تازة)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
االبتدائية)بتازة)بتاريخ)18)ماي)2021 

تحت)رقم)))2. 
623I

مكتب)املحاسبة

 NEJJAR AMINE STUDIO
DESIGN SARL AU

شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)
ايشريك)اي7حيد
تغيير)نشاط)ايشركة

مكتب)املحاسبة
شارع)ج7ن)كينيدي)عمارة)أعراب)
ايطابق)األول)رقم)ب4)،)35000،)

تازة)املغرب
 NEJJAR AMINE STUDIO

DESIGN SARL AU)شركة)ذات)
مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد
وعن7ان)مقرها)االجتماعي)شقة)رقم)
4)شارع)ابن)الخطيب)عمارة)ايغريب)

تازة))-)35000)تازة)املغرب.
تغيير)نشاط)ايشركة

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)
.5413

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
تغيير) تم) (2021 ماي) (20 في) املؤرخ)
متن7عة) »أعمال) من) ايشركة) نشاط)
إلى) وايتصدلر«) واالستيراد) وايتجارة)
ايتصميم) في) متخصصة) أنشطة) («

ايداخلي)وايدلك7ر«.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

ل7ني7) (03 بتاريخ) ( بتازة) االبتدائية)

2021)تحت)رقم)304.

624I

مستأمنة)سامي)يلمحاسبة

 STE SUPERMARCHE EL
WIFAQ SARL

شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة
حل)شركة

مستأمنة)سامي)يلمحاسبة

حي)ميم7نة)رقم)55)بل7ك)4)ايطابق)

األول)بني)مالل)،)23004،)بني)مالل)

املغرب

 STE SUPERMARCHE EL WIFAQ

SARL)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)في)ط7ر)ايتصفية(

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)كراج)

ايعامرية)2)زنقة)5)رقم))1  - 23020 

بني)مالل)املغرب.

حل)شركة
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.10563

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)

حل) تقرر) (2021 ماي) (24 في) املؤرخ)

املحدودة) املسؤويية) ذات) شركة)

 STE SUPERMARCHE EL WIFAQ

 100.000 رأسمايها) مبلغ) ( (SARL

درهم)وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)كراج)
ايعامرية)2)زنقة)5)رقم))1  - 23020 

عدم) (- (: ل) نتيجة) املغرب) مالل) بني)

اشتغال)ايشركة.

كراج) ب) ايتصفية) مقر) حدد) و)
ايعامرية)2)زنقة)5)رقم))1  - 23020 

بني)مالل)املغرب.)

و)عين:

ايسيد)ة()جبران))هاني)و)عن7انه)ا()

 65 رقم) فيال) ايكرمة) داي) تجزئة)

)ة() املغرب)كمصفي) بني)مالل) (*****

يلشركة.

الحدود) اإلقتضاء) وعند) (

املخ7ية) ايصالحيات) على) املفروضة)

تبليغ) محل) و) املخابرة) محل) يهم)

ايعق7د)و)اي7ثائق)املتعلقة)بايتصفية)

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
االبتدائية)ببني)مالل))بتاريخ))0)ل7ني7)

2021)تحت)رقم)645.

625I

زيزي)مصطفى

FRITE-TIME
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

حل)شركة

زيزي)مصطفى
)3)زنقة)ارشماد)ايحي)املحمدي)،)

60000،)وجدة)املغرب
FRITE-TIME)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)في)ط7ر)ايتصفية(
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)455)شارع)
عبد)الخايق)ايطريس)ب7دلر)-)60000 

وجدة)املغرب.
حل)شركة

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)
.28(8(

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
حل) تقرر) (2021 لنالر) (15 في) املؤرخ)
املحدودة) املسؤويية) ذات) شركة)
FRITE-TIME))مبلغ)رأسمايها)50.000 
 455 درهم)وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)
ب7دلر) ايطريس) الخايق) عبد) شارع)
(: ل) نتيجة) املغرب) وجدة) (60000  -

ت7قيف)اينشاط.
و)حدد)مقر)ايتصفية)ب)455)شارع)
عبد)الخايق)ايطريس)ب7دلر)-)60000 

وجدة)املغرب.)
و)عين:

  AZEDDINE ايسيد)ة()
 HAY عن7انه)ا() و) (LAIDOUNI
 MAARIF LOT MAQRI AL MAZ
 N°( 60000 OUJDA MAROC

كمصفي))ة()يلشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند) (
املخ7ية) ايصالحيات) على) املفروضة)
تبليغ) محل) و) املخابرة) محل) يهم)
ايعق7د)و)اي7ثائق)املتعلقة)بايتصفية):
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7يي7ز) (29 بتاريخ) ( ب7جدة) ايتجارية)

2015)تحت)رقم)2036.

626I
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مستأمنة)سامي)يلمحاسبة

 STE CHAM HIM TRAVAUX
SARL AU

شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

مستأمنة)سامي)يلمحاسبة

حي)ميم7نة)رقم)55)بل7ك)4)ايطابق)

األول)بني)مالل)،)23004،)بني)مالل)

املغرب

 STE CHAM HIM TRAVAUX

SARL AU)شركة)ذات)مسؤويية)

محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)اسكا)الت)

احمد)جماعة)تاكزيريت)قصبة)تادية)

- 23652)بني)مالل)املغرب

تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)

محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

11611

في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (05

مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:

ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.

عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)

 STE (: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.CHAM HIM TRAVAUX SARL AU

غرض)ايشركة)بإلجاز):)-)مقاول)في)

نجارة)األملني7م.

عن7ان)املقر)االجتماعي):)اسكا)الت)

احمد)جماعة)تاكزيريت)قصبة)تادية)

- 23652)بني)مالل)املغرب.

أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:

 1.000 ( (: ( ازروال) ابراهيم) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

)عن7انه)ا() ابراهيم)ازروال) ايسيد)
الت)اش7)الت)احمد)تاكزيرت))23150 

ايقصيبة)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
)عن7انه)ا() ابراهيم)ازروال) ايسيد)
الت)اش7)الت)احمد)تاكزيرت))23150 

ايقصيبة)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
االبتدائية)ببني)مالل))بتاريخ)09)ل7ني7)

2021)تحت)رقم)661.
62(I

Mediexperts sarl

 CAMU TRADING
INTERNATIONAL

شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة
حل)شركة

Mediexperts sarl
 RUE ALFOURAT MAARIF 39

 CASABLANCA،(20100،
CASABLANCA MAROC

 CAMU TRADING
INTERNATIONAL))شركة)ذات)
املسؤويية)املحدودة)في)ط7ر)

ايتصفية(
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)شارع)عبد)
امل7من,)إقامة)سنترال)بارك)د)رقم)
)3,)املحمدلة)-)28800)املحمدلة)

املغرب.
حل)شركة

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)
.1913(

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
 2020 أكت7بر) (13 في) املؤرخ)
املسؤويية) ذات) شركة) حل) تقرر)
 CAMU TRADING املحدودة)
)مبلغ)رأسمايها) ( (INTERNATIONAL
مقرها) وعن7ان) درهم) (100.000
إقامة) امل7من,) عبد) شارع) اإلجتماعي)
املحمدلة) (,3( رقم) د) بارك) سنترال)
نتيجة) املغرب) املحمدلة) (28800  -
تنفيذ) من) ايشركة) تتمكن) يم) (: ل)
خطة)عملها)و)ال)تستطيع)االستمرار)
بسبب) ذيك) و) (، بخسارة) ايعمل) في)
(، واملايية) ايتقنية) امل7ارد) إلى) االفتقار)

بشكل) (، يلشركة) املبكر) الحل) فتقرر)
محض)وبسيط)،)وتصفيتها)ودًلا)..

و)حدد)مقر)ايتصفية)ب)شارع)عبد)
امل7من,)إقامة)سنترال)بارك)د)رقم))3, 
املحمدلة)-)28800)املحمدلة))املغرب.)

و)عين:
و) جرهن7ن) ( ( هللا) عبد) ايسيد)ة()
عن7انه)ا()إقامة)بيتش)باالس)2))مدخل)
اسماعيل,) م7الي) شارع) (2 رقم) هاء)
املغرب) املحمدلة) (28800 ( املحمدلة)

كمصفي))ة()يلشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند) (
املخ7ية) ايصالحيات) على) املفروضة)
تبليغ) محل) و) املخابرة) محل) يهم)
ايعق7د)و)اي7ثائق)املتعلقة)بايتصفية):
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
االبتدائية)باملحمدلة))بتاريخ)05)ن7نبر)

2020)تحت)رقم)4)14.

628I

PBC FONCIERE

PBC FONCIERE
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

.PBC FONCIERE
PBC FONCIERE)شركة)ذات)
مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)32)شارع)
ايبنفسج)-)سكن)ايزيت7نة)ايدور)
ايثاني)رقم)21 - 20130)ايدار)

ايبيضاء)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

505911
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (12
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.

عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)

 PBC (: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.FONCIERE

تأجير) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

وتأجير)املكاتب)ايفارغة.

 32 (: االجتماعي) املقر) عن7ان)

ايزيت7نة) سكن) (- ايبنفسج) شارع)

ايدار) (20130 - 21 ايثاني)رقم) ايدور)

ايبيضاء)املغرب.

أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:

 1.000 ( (: برادة) محمد) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

 9 عن7انه)ا() برادة) ( محمد) ايسيد)

شارع)م7ريل7)إقامة)ايعمراني)2)طابق)

1)شقة)2)أنفا)20013)ايدار)ايبيضاء)

املغرب.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:

 9 عن7انه)ا() برادة) ( محمد) ايسيد)

شارع)م7ريل7)إقامة)ايعمراني)2)طابق)

1)شقة)2)أنفا)20013)ايدار)ايبيضاء)

املغرب

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

(- بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

تحت)رقم)-.

629I

MSEFER & ASSOCIES

NewJoule
إعالن)متعدد)ايقرارات

MSEFER & ASSOCIES

شارع)ابن)سينا)،)20380،) ((88

ايدار)ايبيضاء)املغرب

NewJoule))»شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة«

 Bd ,46(:وعن7ان)مقرها)االجتماعي

 6ème ,16-Zerktouni, Bureau 15

 Etage - Casablanca  - 20000

.Casablanca Maroc
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»إعالن)متعدد)ايقرارات«
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري:)

.495601
بمقت�سى)الجمع)ايعام)االستثنائي)

املؤرخ)في)10)ماي)2021
تم)اتخاذ)ايقرارات)ايتايية:)

على) لنص) ايذي) (:1 رقم) قرار)
ايسيد)محمد) تف7يت)حصص) ماللي:)
ايعشاق)الى)ايسيدة)نرجس)ايكطي7ي)

 PLUG(و)ايشركة
قرار)رقم)2:)ايذي)لنص)على)ماللي:)

تحيين)بن7د)اينظام)االسا�سي)
وتبعا)يذيك)تم)تعدلل)مقتضيات)

اينظام)األسا�سي)ايتايية:)
بند)رقم)3:)ايذي)لنص)على)ماللي:)
تبدلل)تسمية)ايشركة)من)شركة)ذات)
ذات) شركة) الى) محدودة) مسؤويية)
مسؤويية)محدودة)ذات)شريك)وحيد)
بند)رقم)8:)ايذي)لنص)على)ماللي:)
اصبحت) ايتف7يت) هذا) اثر) على)
املمثلة) ايكطي7ي) نرجس) ايسيدة)
اي7حيدة)يلمساهمات)اينقدلة)ايتايية)

100.000,00درهم
على) لنص) ايذي) (:9 رقم) بند)
في)مبلغ) ماللي:)حدد)رأسمال)ايشركة)
إلى) مقسمة) ( درهم) (100.000,00
منها) واحدة) كل) قيمة) 1000حصة)

100,00درهم)
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 14 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)82482).
630I

Société marocaine de révision des comptes

  RADIO SCHOOL MAROC
PRIVE

إعالن)متعدد)ايقرارات

 Société marocaine de révision
des comptes

 Boulevard de la Corniche , 63
 résidence le Yacht, immeuble
 B 5éme étage bureau N° 139
 63 Boulevard de la Corniche ,
 résidence le Yacht, immeuble
 B(5éme(étage(bureau(N°(139،
20000،(CASABLANCA(MAROC

  RADIO SCHOOL MAROC

PRIVE)»شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد«

وعن7ان)مقرها)االجتماعي:)ايدار)

ايبيضاء,)زنقة)سمية,))إقامة)شهرزاد)

3,)ايطابق)5,))ايرقم)22,))بايمي)-)-)

ايدار)ايبيضاء)املغرب.

»إعالن)متعدد)ايقرارات«
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري:)

.486295

بمقت�سى)الجمع)ايعام)االستثنائي)

املؤرخ)في)03)ماي)2021

تم)اتخاذ)ايقرارات)ايتايية:)

قرار)رقم)1:)ايذي)لنص)على)ماللي:)

تغيير) يلشركة) اي7حيد) ايشريك) قرر)

ايعن7ان) إلى) يلشركة) املقرايرئي�سي)
زاوية) ب7رك7ن,) ايبيضاء) ايدار) ؛) اآلتي)
زنقة)ايسلطان)عبد)الحميد)و)شعيب)

ايطابق) (,( شبعان,إقامة) ايطيبي) ابن)

4,)ايرقم)10

على) لنص) ايذي) (:2 رقم) قرار)

يشركة)) اي7حيد) ايشريك) قرر) ماللي:)

  RADIO SCHOOL MAROC PRIVE

 RADIO ( إسم) إلى) ايشركة) تغييراسم)

SCHOOL

على) لنص) ايذي) (:3 رقم) قرار)

يلشركة) اي7حيد) ايشريك) قرر) ماللي:)
ايقان7ن) 2)من) ايبند) و) (1 ايبند) تغيير)

األسا�سي)يلشركة

وتبعا)يذيك)تم)تعدلل)مقتضيات)

اينظام)األسا�سي)ايتايية:)

بند)رقم)2:)ايذي)لنص)على)ماللي:)

 RADIO بإسم) ايشركة) تسمية)

SCHOOL

على) لنص) ايذي) (:4 رقم) بند)

يلشركة) املقرايرئي�سي) لحدد) ماللي:)

ايبيضاء) ايدار) ؛) اآلتي) ايعن7ان) في)
عبد) ايسلطان) زنقة) زاوية) ب7رك7ن,)

الحميد)و)شعيب)ابن)ايطيبي)شبعان,)

إقامة)),)ايطابق)4,)ايرقم)10

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

 08 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)81614).

631I

AZ CONSULATNTS

PRIM PARTNERS
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

AZ CONSULATNTS
 AVENUE HASSAN PREMIER

 4EME ETAGE IMM 141
 CASABLACA(،(20000،
CASABLANCA MAROC

PRIM PARTNERS)شركة)ذات)
مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)زاوية)زنقة)
األمير)م7الي)عبد)هللا)وزنقة)اينخلة)
عمارة)1)ايطابق)ايرابع)ايشقة)) - 
20000)ايدار)ايبيضاء)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

506(13
في) مؤرخ) حر) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (1(
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
 PRIM (: اإلقتضاء)بمختصر)تسميتها)

.PARTNERS
(: بإلجاز) ايشركة) غرض)

االستشارات)اإلدارية.
عن7ان)املقر)االجتماعي):)زاوية)زنقة)
اينخلة) وزنقة) هللا) عبد) م7الي) األمير)
 -  ( ايشقة) ايرابع) ايطابق) (1 عمارة)

20000)ايدار)ايبيضاء)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 10.000 ( ايشركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)مقسم)كايتالي:
 100 ( (: ايسدراتي) ل7سف) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

ايسدراتي) ل7سف) ايسيد)
عن7انه)ا()رقم)53)فيال)دل7ل)12050  

ايصخيرات)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
ايسدراتي) ل7سف) ايسيد)
عن7انه)ا()رقم)53)فيال)دل7ل)12050 

ايصخيرات)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 14 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)82411).
632I

FIDUCIAIRE BOUKILI MOSTAFA

 TRANS AMANA ORIENTAL
SARL AU

شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)
ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

 FIDUCIAIRE BOUKILI
MOSTAFA

 RUE(ESSAYOUTI(،(60000، 9
OUJDA MAROC

 TRANS AMANA ORIENTAL
SARL AU)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)حي)

اي7حدة)طريق)تازة)زنقة))5))رقم)33 - 
60040)وجدة)))املغرب

تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

3(553
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 مارس) (10
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
 TRANS(:(اإلقتضاء)بمختصر)تسميتها

.AMANA ORIENTAL SARL AU
اينقل) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

ايدولي)يلبضائع)لحساب)ايغير.
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حي) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
اي7حدة)طريق)تازة)زنقة))5))رقم)33 - 

60040)وجدة)))املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
ايسيد)زريف)لحيى):))1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
حي) عن7انه)ا() لحيى) زريف) ايسيد)
 33 رقم) ( (5 ( زنقة) تازة) اي7حدة)طريق)

60040)وجدة)))املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عن7انه)ا() آمنة) ايطيبي) ايسيدة)
تجزئة) بنسعيد) مهداوي) شارع)
وجدة))) (60020  546 رقم) ايطلحاوي)

املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (16 بتاريخ) ( ب7جدة) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)2218.

633I

CABINET BOUMAHROU

 SOCIETE DAR LILINES SARL
AU

إعالن)متعدد)ايقرارات

CABINET BOUMAHROU
 RUE ALLAL BEN ABDELLAH

 N°(6(CABINET(BOUMAHROU،
90000،(TANGER(MAROC

 SOCIETE DAR LILINES SARL AU
»شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة)

ذات)ايشريك)اي7حيد«
وعن7ان)مقرها)االجتماعي:)6)شارع)
عالل)بن)عبد)هللا))-)90000)طنجة)

املغرب.
»إعالن)متعدد)ايقرارات«

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري:)
.116389

بمقت�سى)الجمع)ايعام)االستثنائي)
املؤرخ)في)21)ماي)2021

تم)اتخاذ)ايقرارات)ايتايية:)

الحصص:) تف7يت) (1- رقم) قرار)

 50 تف7يت) ماللي:) على) لنص) ايذي)

حصة)لمتلكها)ايسيد)كمال)ايفاضلي)

يفائدة)ايسيدة)نسرين)ايعلمي

و) املسير) استقاية) (2- رقم) قرار)

تعيين)مسيرة)جدلدة:)ايذي)لنص)على)

ماللي:)استقاية)ايسيد)كمال)ايفاضلي)

نسرين) الجدلدة) املسيرة) تعيين) و)

ايعلمي

ايشركة:) مقر) تغيير) (3- رقم) قرار)

مقر) تغيير) ماللي:) على) لنص) ايذي)

ايشركة)إلى)48)شارع)الفاليط،)إقامة)

سارة)رقم)2)ايطابق)األر�سي)

ايذي) ايذمة:) إبراء) (4- رقم) قرار)

املسير) ذمة) إبراء) ماللي:) على) لنص)

املستقيل)كمال)ايفاضلي

وتبعا)يذيك)تم)تعدلل)مقتضيات)

اينظام)األسا�سي)ايتايية:)

بند)رقم)4:)ايذي)لنص)على)ماللي:)

تف7يت)الحصص

بند)رقم)):)ايذي)لنص)على)ماللي:)

تغيير)مقر)ايشركة

على) لنص) ايذي) (:13 رقم) بند)

مسير) وتعيين) املسير) استقاية) ماللي:)

جدلد)

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

ل7ني7) (15 بتاريخ) ( بطنجة) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)243538.

634I

Société marocaine de révision des comptes

SIROCCO EVEN TOURS
إعالن)متعدد)ايقرارات

 Société marocaine de révision

des comptes

 Boulevard de la Corniche , 63

 résidence le Yacht, immeuble

 B 5éme étage bureau N° 139

 63 Boulevard de la Corniche ,

 résidence le Yacht, immeuble

 B(5éme(étage(bureau(N°(139،

20000،(CASABLANCA(MAROC

SIROCCO EVEN TOURS)»شركة)

ذات)املسؤويية)املحدودة«

وعن7ان)مقرها)االجتماعي:)ايدار)

ايبيضاء,)15,)زنقة)أريا�سي,))حي)

راسين))-)-)ايدار)ايبيضاء)املغرب.

»إعالن)متعدد)ايقرارات«

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري:)

.125221

بمقت�سى)الجمع)ايعام)االستثنائي)

املؤرخ)في)24)مارس)2021

تم)اتخاذ)ايقرارات)ايتايية:)

قرار)رقم)1:)ايذي)لنص)على)ماللي:)

كل) بيع) نجيب) الجياللي) ايشريك) قرر)

 90 في) املتمثلة) اإلجتماعية) حصصه)

حردة) ايشريك) إلى) إجتماعية٬) حصة)

محمد)

قرار)رقم)2:)ايذي)لنص)على)ماللي:)

من) يلشركة,) ايقان7ني) ايشكل) تغيير)

إلى) املحدودة,) املسؤويية) ذات) شركة)

شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد

قرار)رقم)3:)ايذي)لنص)على)ماللي:)

ايقان7ن) من) (( و) (6  ,1 ايبن7د) تغيير)

األسا�سي)يلشركة

وتبعا)يذيك)تم)تعدلل)مقتضيات)

اينظام)األسا�سي)ايتايية:)

بند)رقم)1:)ايذي)لنص)على)ماللي:)

الجاري) يلق7انين) ايشركة) تخضع)

املسؤويية) ذات) يلشركات) ايعمل) بها)

املحدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد

بند)رقم)6:)ايذي)لنص)على)ماللي:)

يلشركة) محمد) حردة) ايسيد) أودع)

مئة) و)ست) ملي7ن) نقدلا)قدره) مبلغا)

وخمس7ن)أيف)درهم

على) لنص) ايذي) (:( رقم) بند)

اإلجتماعي) املال) رأس) تحدلد) ماللي:)

إلى) املقسم) و) درهم) في1.650.000)

500 16)حصة)اجتماعية)بقيمة)100 

درهم)يلحصة)اي7احدة

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

 28 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

أبريل)2021)تحت)رقم)6261)).

635I

CORPORATE AUDIT GROUP

FINANCIAL PARTNERS
إعالن)متعدد)ايقرارات

CORPORATE AUDIT GROUP
445,)شارع)عبد)امل7من،)ايطابق)
الخامس،)رقم)22)،)20000،)

casablanca maroc
FINANCIAL PARTNERS)»شركة)

ذات)املسؤويية)املحدودة«
وعن7ان)مقرها)االجتماعي:)445،)

شارع)عبد)امل7من،)ايطابق)الخامس،)
ايرقم)24  - 20000)ايدار)ايبيضاء)

املغرب.
»إعالن)متعدد)ايقرارات«

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري:)
.246581

بمقت�سى)الجمع)ايعام)االستثنائي)
املؤرخ)في))2)ماي)2021

تم)اتخاذ)ايقرارات)ايتايية:)
قرار)رقم)1.:)ايذي)لنص)على)ماللي:)
  100.000 من) ايشركة) رأسمال) رفع)
وذيك) درهم) (400.000 إلى) درهم)
عن) درهم) (300.000 مبلغ) بإضافة)
طريق)ادماج)مبايغ)مسجلة)بحسابات)

االحتياطيات))
وتبعا)يذيك)تم)تعدلل)مقتضيات)

اينظام)األسا�سي)ايتايية:)
بند)رقم)):)ايذي)لنص)على)ماللي:)

الحصص
بند)رقم)8:)ايذي)لنص)على)ماللي:)

ايرأسمال
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 16 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)82962).
636I

CORPORATE AUDIT GROUP

 Agence Marocaine «
 de Développement

 Professionnel Continu«  »
» AMDPC

إعالن)متعدد)ايقرارات

CORPORATE AUDIT GROUP
445,)شارع)عبد)امل7من،)ايطابق)
الخامس،)رقم)22)،)20000،)

casablanca maroc
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 Agence Marocaine de(«

 Développement Professionnel

Continu«((»(AMDPC)«)»شركة)

ذات)املسؤويية)املحدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد«

وعن7ان)مقرها)االجتماعي:)265،)

شارع)ايزرقط7ني،)ايطابق)ايتاسع،)
رقم)92  - 20000)ايدار)ايبيضاء)

املغرب.

»إعالن)متعدد)ايقرارات«
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري:)

.352.215

بمقت�سى)الجمع)ايعام)االستثنائي)

املؤرخ)في)01)ل7ني7)2021

تم)اتخاذ)ايقرارات)ايتايية:)

قرار)رقم)1.:)ايذي)لنص)على)ماللي:)

حصة) (1.000 ( بيع) على) -املصادقة)

نادلة) ايسيدة) يفائدة) اجتماعية)
ايناصري

على) لنص) ايذي) (:.2 رقم) قرار)
ماللي:)-قب7ل)ايسيدة)نادلة)ايناصري)

كشريك)جدلد)بايشركة

قرار)رقم)3.:)ايذي)لنص)على)ماللي:)

-امل7افقة)على)استقاية)املسير)الحالي)

يلشركة)ايسيد)مصطفى)ايع7د

قرار)رقم)4.:)ايذي)لنص)على)ماللي:)

نادلة) ايسيدة) تعيين) (-

تعريفها)) بطاقة) )مغربية،) ايناصري)

غير) ملدة) يلشركة) مسيرة) ()I468346

محدودة)مع)جميع)ايصالحيات

قرار)رقم)5.:)ايذي)لنص)على)ماللي:

تعدلل)ايقان7ن)األسا�سي)يلشركة

وتبعا)يذيك)تم)تعدلل)مقتضيات)

اينظام)األسا�سي)ايتايية:)

بند)رقم)).:)ايذي)لنص)على)ماللي:)

الحصص

بند)رقم)8.:)ايذي)لنص)على)ماللي:)

ايرأسمال

على) لنص) ايذي) (:.28 رقم) بند)

ماللي:)تعيين)املسيرلن

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

 16 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)82963).

63(I

JURIS LEGAL

AMSD
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

JURIS LEGAL
 Angle Bd Abdelmoumen &

 Rue Chatila, Résidence Kamar,
 Etg(3,(Bureau(6(،(20000،

CASABLANCA MAROC
AMSD)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)شارع)
محمد)بن)عبد)هللا،)املحيط)3،)

املكتب)3،)ايطابق)ايسفلي،)مارينا)-)
20000)ايدار)ايبيضاء))املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

5060(5
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (31
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
.AMSD(:(اإلقتضاء)بمختصر)تسميتها
غرض)ايشركة)بإلجاز):)استشارات)
ودعم) وايتدريب) اإلدارة) مجال) في)

األعمال)ايتجارية.
شارع) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
(،3 املحيط) هللا،) عبد) بن) محمد)
(- مارينا) ايسفلي،) ايطابق) (،3 املكتب)

20000)ايدار)ايبيضاء))املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
 1.000 ( (: ايتازي) لاسين) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

عن7انه)ا() ايتازي) لاسين) ايسيد)
حي) (،3 ط) س) درج) سبتة،) زنقة) ((3
املستشفيات))20000)ايدار)ايبيضاء)

املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عن7انه)ا() ايتازي) لاسين) ايسيد)
حي) (،3 ط) س) درج) سبتة،) زنقة) ((3
املستشفيات))20000)ايدار)ايبيضاء)

املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 08 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)-.
638I

FIGENOUV

LUXE GARDE
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

FIGENOUV
شارع)اينصر)عمارة)16)شقة)3)دل7ر)
ايسالم)،)50050،)مكناس)املغرب
LUXE GARDE)شركة)ذات)

مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)
اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)رقم))1 
زنقة)احمد)امين)املدلنة)الجدلدة)-)

50000)مكناس)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

5353(
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (19
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
 LUXE (: اإلقتضاء)بمختصر)تسميتها)

.GARDE
اعمال) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

الحراسة.

 1( رقم) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
(- الجدلدة) املدلنة) امين) احمد) زنقة)

50000)مكناس)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
ايسيد)بكاج)امين):))1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
رقم) عن7انه)ا() امين) بكاج) ايسيد)
االسماعلية) رياض) طه) تجزئة) (124

50050)مكناس)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
رقم) عن7انه)ا() امين) بكاج) ايسيد)
االسماعلية) رياض) طه) تجزئة) (124

50050)مكناس)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (11 بتاريخ) ( بمكناس) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)2909.
639I

دلفي)اكسبيرتيز

DAR DEPOT
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
رفع)رأسمال)ايشركة

دلفي)اكسبيرتيز
إقامة)ايياسمين)زاوية)شارع)عمر)
الخيام)وزنقة)ايبنفسج)عمارة)) 

ب7سيج7ر)،)20220،)ايدار)ايبيضاء)
املغرب

DAR DEPOT)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)265،)
شارع)ايزرقط7ني)رقم)92)ايدار)
ايبيضاء)-)20000)ايدار)ايبيضاء)

املغرب.
رفع)رأسمال)ايشركة

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)-.
بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
تم) (2021 مارس) (18 في) املؤرخ)
قدره) بمبلغ) ايشركة) رأسمال) رفع)
»1.490.000)درهم«)أي)من)»10.000 
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عن) درهم«) (1.500.000« إلى) درهم«)

طريق):))-.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

 0( بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ماي)2021)تحت)رقم)451))).

640I

HOLMARCOM

NAJMAT AL OUASSAT

شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

وفاة)شريك

HOLMARCOM

20)زنقة)مصطفى)املعاني)،)20080،)

ايدار)ايبيضاء)املغرب

NAJMAT AL OUASSAT))شركة)

ذات)املسؤويية)املحدودة

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)20))زنقة)

مصطفى)املعاني)ـ)ايدار)ايبيضاء)20  

زنقة)مصطفى)املعاني)ـ)ايدار)ايبيضاء)

20080)ايدار)ايبيضاء)املغرب).

وفاة)شريك

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.163931

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)

اإلعالم) تم) (2021 لنالر) (12 في) املؤرخ)

  Abderrahim ايشريك) ب7فاة)

ALAMI LAHJOUJI)و)ت7زيع)حصصه)

املؤرخ) اإلراثة) يرسم) (
ً
تبعا اي7رثة) على)

في))0)لنالر)2021)بايشكل)األتي):

 Salma(Bennani((،((57()ايسيد)ة

حصة).

 Fayçal  Alami ايسيد)ة()

Lahjouji((،((157)حصة).

 Hicham Alami ايسيد)ة()

Lahjouji((،((157)حصة).

  Hiba Alami Lahjouji ايسيد)ة()

79))،)حصة).

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

 30 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

مارس)2021)تحت)رقم)))24)).

641I

SERVICE AUTO FULKA

SERVICE AUTO FULKA
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

SERVICE AUTO FULKA
 LOT ANNASR N° 493 RDC
LARACHE(،(92000،)ايعرائش)

ايعرائش
SERVICE AUTO FULKA))شركة)
ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)تجزئة)

اينصر)رقم)493 - 92000)ايعرائش)
ايعرائش

تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

621(
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (31
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

. SERVICE AUTO FULKA
صيانة) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

ايسيارات.
تجزئة) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
ايعرائش) (92000  -  493 رقم) اينصر)

ايعرائش.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 10.000 ( ايشركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)مقسم)كايتالي:
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
عن7انه)ا() ايبنض) خايد) ايسيد)
 92000  02 رقم) الخرط7م) زنقة)

ايعرائش)ايعرائش.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:

عن7انه)ا() ايبنض) خايد) ايسيد)
 92000   02 رقم) الخرط7م) زنقة)

ايعرائش)ايعرائش
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
االبتدائية)بايعرائش))بتاريخ)03)ل7ني7)

2021)تحت)رقم)-.
642I

FIDUCIAIRE

SAVANA MIND PRINT
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

FIDUCIAIRE
 RUE(ABI(NOUAIM(،(30000،(FES

MAROC
SAVANA MIND PRINT)شركة)
ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي))6)تجزئة)

ييلى)شارع)بنزرت)ايزه7ر)2  - 30000 
فاس)املغرب

تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

68049
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (01
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.SAVANA MIND PRINT
غرض)ايشركة)بإلجاز):)ايطباعة)و)

اينسخ.
عن7ان)املقر)االجتماعي):))6)تجزئة)
ييلى)شارع)بنزرت)ايزه7ر)2  - 30000 

فاس)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

 9 ايسيد)محمد)بلكردة)عن7انه)ا()

تجزئة)رياض)ايياسمين)ج)طريق)عين)

ايشقف)30000)فاس)املغرب.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:

 9 ايسيد)محمد)بلكردة)عن7انه)ا()

تجزئة)رياض)ايياسمين)ج)طريق)عين)

ايشقف)30000)فاس)املغرب

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

ايتجارية)بفاس))بتاريخ))2)ماي)2021 

تحت)رقم)-.

643I

Y.A.N.Z CONSULTING

TRANS WAAZIZA TM
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

Y.A.N.Z CONSULTING

 AV(OUED(NAKHLA(،(93000،

TETOUAN MAROC

TRANS WAAZIZA TM)شركة)

ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)تجزئة)

اي7عزيزة))شارع)اي7حدة)رقم)24 

مرتيل))-)93000)مرتيل))املغرب

تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)

محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

29631

في) مؤرخ) حر) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (26

مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:

ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.

عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)

 TRANS(:(اإلقتضاء)بمختصر)تسميتها

.WAAZIZA TM



عدد)1)56 - 26)ذو)ايقعدة)1442 )))ل7يي7)2021)الجريدة الرسمية   14136

اينقل) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

لحساب) يلبضائع) ايدولي) و) اي7طني)

ايغير).

تجزئة) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)

 24 رقم) اي7حدة) شارع) ( اي7عزيزة)

مرتيل))-)93000)مرتيل))املغرب.

أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).

ايشركة:)) رأسمال) مبلغ)

100.000,00)درهم،)مقسم)كايتالي:

 1.000 ( (: مسع7د) تالدى) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

عن7انه)ا() مسع7د) تالدى) ايسيد)

تجزئة)اي7عزيزة)شارع)اي7حدة)رقم)24 

مرتيل))93150)مرتيل))املغرب).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:

عن7انه)ا() مسع7د) تالدى) ايسيد)

تجزئة)اي7عزيزة)شارع)اي7حدة)رقم)24 

مرتيل))93150)مرتيل)املغرب)

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

ل7ني7) (09 بتاريخ) ( بتط7ان) االبتدائية)

2021)تحت)رقم)1419.

644I

FIDUCIAIRE

SOFT TISS
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

FIDUCIAIRE

 RUE(ABI(NOUAIM(،(30000،(FES

MAROC

SOFT TISS)شركة)ذات)مسؤويية)

محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)رقم)4)5 
زنقة)ايقرويين)نرجس))-)30000 

فاس)املغرب

تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)

محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

68133

بمقت�سى)عقد)عرفي)مؤرخ)في)01 
أبريل)2021)تم)إعداد)ايقان7ن)
األسا�سي)يشركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
 SOFT (: اإلقتضاء)بمختصر)تسميتها)

.TISS
االستيراد) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

و)ايتصدلر.
عن7ان)املقر)االجتماعي):)رقم)4)5 
زنقة)ايقرويين)نرجس))-)30000)فاس)

املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
عن7انه)ا() ب7غابة) ل7نس) ايسيد)
12)شارع)م7الي)رشيد)اقامة)املام7نية)

30000)فاس)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عن7انه)ا() ب7غابة) ل7نس) ايسيد)
12)شارع)م7الي)رشيد)اقامة)املام7نية)

30000)فاس)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (02 بتاريخ) ( بفاس) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)-.
645I

زيزي)مصطفى

FRITE-TIME
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

قفل)ايتصفية

زيزي)مصطفى
)3)زنقة)ارشماد)ايحي)املحمدي)،)

60000،)وجدة)املغرب
FRITE-TIME)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي):)455 

شارع)عبد)الخايق)ايطريس)ب7دلر)-)

60000)وجدة)املغرب.
قفل)ايتصفية

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)
.28(8(

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
حل) تقرر) (2021 لنالر) (01 في) املؤرخ)
املسؤويية) ذات) شركة) (FRITE-TIME
 50.000 رأسمايها) مبلغ) املحدودة)
 455 درهم)وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)
(- ب7دلر) ايطريس) الخايق) عبد) شارع)
60000)وجدة)املغرب)نتيجة)يت7قيف)

اينشاط.
و)عين:

  AZEDDINE ايسيد)ة()
 HAY عن7انه)ا() و) (LAIDOUNI
 MAARIF LOT MAQRI AL MAZ
املغرب)كمصفي) وجدة) (N°( 60000

)ة()يلشركة.
و)قد)تم)انعقاد)الجمعية)الختامية)
بتاريخ)01)لنالر)2021)وفي)455)شارع)
عبد)الخايق)ايطريس)ب7دلر)-)60000 

وجدة)املغرب.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7يي7ز) (29 بتاريخ) ( ب7جدة) ايتجارية)

2015)تحت)رقم)2036.
646I

MURA TRADE

MURA TRADE
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

MURA TRADE
كراج)رقم)44)حرف)ن)ايشطر)6 
تامنص7رت)،)40000،)مراكش)

املغرب
MURA TRADE)شركة)ذات)

مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)
اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)كراج)رقم)
44)حرف)ن)ايشطر)6)تامنص7رت)-)

40000)مراكش)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

115649

في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (19
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
 MURA(:(اإلقتضاء)بمختصر)تسميتها

.TRADE
ايتجارة) (- (: بإلجاز) ايشركة) غرض)
و) امل7اد) لجميع) ايتقسيط) و) بالجملة)

ايسلع.
-)االستيراد)و)ايتصدبر.

عن7ان)املقر)االجتماعي):)كراج)رقم)
(- تامنص7رت) (6 ايشطر) ن) 44)حرف)

40000)مراكش)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
ايسيد)مصطفى)عم7اني):))1.000 

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
عمراني) مصطفى) ايسيد)
عن7انه)ا()رقم)44)حرف)ن)ايشطر)6 
تامنص7رت)40000)مراكش)املغرب.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (
وم7اطن)مسيري)ايشركة:

ايسيد)مصطفى)عمراني)عن7انه)ا()
رقم)44)حرف)ن)ايشطر)6)تامنص7رت)

40000)مراكش)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (04 بتاريخ) ( بمراكش) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)18)124.
64(I

MARJANE HOLDING

مرجان مول
تأسيس)شركة)املساهمة

MARJANE HOLDING
 LOT MEDERSA IMEUBLE 3 SIDI

 MAAROUF(CASABLANCA(،
20200،(CASABLANCA(MAROC
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مرجان)م7ل)»شركة)املساهمة«)
وعن7ان)مقرها)االجتماعي:)املركز)

ايتجاري)مرجان)جماعة)عين)ايشق-)
 CT1029((-،(20200(ايدار)ايبيضاء

ايدار)ايبيضاء))مغرب
إعالن)عن)تأسيس)»)شركة)

املساهمة«
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.500453
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 مارس) (24
باملميزات) املساهمة) يشركة) األسا�سي)

ايتايية:
شكل)ايشركة):)شركة)املساهمة).

عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
اإلقتضاء)بمختصر)تسميتها):)مرجان)

م7ل.
غرض)ايشركة)بإلجاز):)،)ايل7يحات)
املحم7ية) ايه7اتف) املعل7ماتية،)
تطبيقات) عبر) وكذا) ايذكية...(،)
املشركة،) (» (IOS« و) (» (android«
املنتجات) أن7اع) جميع) تس7يق) بهدف)
والخدمات)املبيعة)من)طرف)ايشركة)

و/أو)من)طرف)ايبائعين)األغيار؛
لجميع) باملراسلة) ايبيع) (-
األنترنيت) عبر) والخدمات) املنتجات)
وكذا) اإلعالم) وسائط) وبجميع)

اينشاطات)املرتبطة)بها؛
وايتصنيع) وايبيع) ايشراء) (-
وايتصدلر) واالستيراد) وايتح7يل)
الخامة) املنتجات) يكل) وايت7زيع)
وامل7اد) وايبضائع) املصنعة،) أو)

وايتجهيزات؛
الجمركة)واإللداع)واملناوية) (-
وايتسليم) واينقل) ايتدفقات،) وتدبير)

على)املست7ى)اي7طني)وايدولي؛
لجميع) اي7ساطة) نشاط) (-
أو) املستعملين) تجاه) الخدمات) أن7اع)
ايشركة) تت7لى) ايتي) األنترنيت) م7اقع)

تدبيرها؛
وايشراء) وايبيع) االستيراد) (-
اينفيسة) املعادن) من) يلمصنعات)
أو) بايذهب،) ايغلفنة) أو) )يالستنساخ)
ايفضة)أو)ايبالتين(،)برامج)ايفيدل7،)
وايهاتفية)يلسلع)ذات)جهازات)طبية،)

ومنتجات)ايتجميل؛

ايسمسرة،) عمليات) جميع) (-

يكل) وايتخزين) وايتمثيل) واالستئمان)

أو) والخدمات) وايبضائع) املنتجات)

غيرها)تجاه)ايبائعين)األغيار)واملتعلقة)

بأي)من)األغراض)اي7اردة)أعاله؛

االمتياز) على) الحص7ل) (-

براءات) لجميع) وايبيع) واالستغالل)

وايعالمات) واينماذج) االختراع،)

ورخص)وطرق)ايتصنيع؛

أو) املباشرة) املشاركة) ت7لي) (-

غير)املباشرة)في)جميع)ايعمليات)ايتي)

طريق) عن) بغرضها) ترتبط) أن) لمكن)

إحداث)شركات)جدلدة،)أو)املشاركة)

رساميل) في) ايزيادة) أو) إنشائها) في)

ايشركات)امل7ج7دة،)وايتقدمات،)وبيع)

كل)أو)جزء)من)امل7ج7دات))األص7ل(،)

او) االستدماج) طريق) عن) وحتى)

بشراءات) أو) بايت7صية،) االنصهار،)

أو) ايشركة) في) الحق7ق) أو) ايسندات)

غيرها؛

املايية) ايعمليات) جميع) (-

أو) املنق7ية) وايصناعية،) وايتجارية)

ايعقارية)ايتي)لمكن)أن)ترتبط)بكيفية)

بايغرض) مباشرة) غير) أو) مباشرة)

األغراض) بجميع) أو) ايذكر) ايسايف)

املماثلة)أو)املرتبطة)ايتي)من)شأنها)أن)

تشجع)تنميتها)أو)ت7سعها؛

املركز) (: االجتماعي) املقر) .عن7ان)

ايشق-) عين) مرجان)جماعة) ايتجاري)

 CT1029  - 20200 ايبيضاء) ايدار)

ايدار)ايبيضاء))مغرب.

أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة:)99)سنة.

ايشركة) رأسمال) ويبلغ)

0.000.000))درهم،

مقسم)كايتالي:

 MARJANE HOLDING ايشركة)

00.000)  :)حصة)بقيمة)100)درهم)

يلحصة).

مجلس) أعضاء) أو) املتصرف7ن)

ايرقابة:)

بصفته)ا() أزمي) أل7ب) ايسيد)

متصرف)عن7انه)ا()21)حي)ابن7)هالل)

20000)ايدار)ايبيضاء))املغرب

بصفته)ا() بن7نة) هند) ايسيدة)

سندباد) تجزية) عن7انه)ا() متصرفة)

دلاب) عين) ( (B2 ( عمارة) ( (ONZAC

20180)ايدار)ايبيضاء))املغرب

بصفته)ا() فاهم) مريم) ايسيدة)

شارع) (294 ( ( عن7انه)ا() متصرفة)

محمد))الخامس)N°13 10000)رباط)

املغرب

بصفته)ا() خايص) كمال) ايسيد)

متصرف)عن7انه)ا())حي))عين)خرزوزة)

ايبيضاء) ايدار) (20000 ايسالم) حي)

املغرب

ه7يدلنغ) مرجان) ايشركة)

املركز) عن7انه)ا() متصرف) بصفته)ا()

ايشق-) عين) مرجان)جماعة) ايتجاري)

ايدار)ايبيضاء)CT1029 204(0)ايدار)

ايبيضاء)املغرب

مراقب)أو)مراقبي)الحسابات):

)ا(بصفته) (ERNST ايشركة)

مراقب)يلحسابات)عن7انه)ا())3)))هي)

ايدار) (20050 بنقدور) عبدايلطيف)

ايبيضاء)املغرب

األسا�سي) اينظام) مقتضيات)

ت7زيع) و) االحتياطي) بتك7ين) املتعلقة)

األرباح):

1)–)%5)يالحتياطي)ايقان7ني؛

2)–)كل)احتياطي)إيزامي

طرف) من) ايربيحة) تحدد) (– (3

الجمع)ايعام.

املنص7ص) الخاصة) اإلمتيازات)

عليها)يكل)شخص):

قان7ن)شركة)املساهمة.

بقب7ل) متعلقة) مقتضيات)

تف7يت) يهم) املخ7ل) األشخاص)

األسهم)وتعيين)جهاز)ايشركة)املخ7ل)

يه)ايبث)في)طلبات)ايقب7ل):

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

 2( بتاريخ) ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

أبريل)2021)تحت)رقم)-.

648I

MOGADOR MANGEMENT SYSTEM SARL

افو أدجان الفيدي تر
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

 MOGADOR MANGEMENT

SYSTEM SARL

 APPARTEMENT 10 1ER ÉTAGE

 LOTISSEMENT 4 LOGEMENT

 DAR TALIB 44100 ESSAOUIRA

 APPARTEMENT 10 1ER ÉTAGE

 LOTISSEMENT 4 LOGEMENT

 DAR(TALIB(44100(ESSAOUIRA،

44100،(ESSAOUIRA(MAROC

ايفيدي)تراف7)أدجان)شركة)ذات)

املسؤويية)املحدودة

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)شقة)

بايطابق)ايثاني)رقم)38)،تجزئة)

تاف7كت)ايص7يرة)-)44000)ايص7يرة)

املغرب

تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

56((

في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 لنالر) (0(

املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:

ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.

عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)

اإلقتضاء)بمختصر)تسميتها):)ايفيدي)

تراف7)أدجان.

في) :)مقاول) بإلجاز) ايشركة) غرض)

أعمال)ايبناء)و)االنشاءات)املختلفة.

شقة) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)

،تجزئة) (38 رقم) ايثاني) بايطابق)

44000)ايص7يرة) تاف7كت)ايص7يرة)-)

املغرب.

أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:

ايسيد)عزيز)ادجان):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم)يلحصة).
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 ايسيد)عبد)ايرحمان)مجاهدي)))))))))))):

500)حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة)

.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

ايسيد)عزيز)ادجان)عن7انه)ا()80 

تجزئة)ازيف)44000)ايص7يرة)املغرب.

مجاهدي))) ايرحمان) عبد) ايسيد)

تيزنيت) أكل7) ايزاوية) دوار) عن7انه)ا()

85000)تيزنيت)املغرب.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:

ايسيد)عزيز)ادجان)عن7انه)ا()80 

تجزئة)ازيف)44000)ايص7يرة)املغرب

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

ماي) (06 بتاريخ) ( بايص7يرة) االبتدائية)

2021)تحت)رقم)158.

649I

AMIATIS CONSEIL

DIVANYA
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

رفع)رأسمال)ايشركة

AMIATIS CONSEIL

اقامة)الحدلقة)٬ايطابق)ايثايث٬ 

مكتب)53 ٬طريق)ايرباط)٬عين)

ايسبع)،)20000،)ايدار)ايبيضاء)

املغرب

DIVANYA)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي))19)زنقة)

محمد)عبدو)حي)اينخيل)-)20000 

ايدارايبيضاء)املغرب.
رفع)رأسمال)ايشركة

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.183429

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)

تم) (2021 لنالر) (06 في) املؤرخ)
قدره) بمبلغ) ايشركة) رأسمال) رفع)

أي) درهم«) (4.000.000,00«

إلى) درهم«) (1.000.000,00« من)

طريق) عن) درهم«) (5.000.000,00«

ايشركة) دل7ن) مع) مقاصة) إجراء) ( (:

املحددة)املقدار)و)املستحقة.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 16 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)82884).

650I

MOGADOR MANGEMENT SYSTEM SARL

إزدي سكول بريفي
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

 MOGADOR MANGEMENT
SYSTEM SARL

 APPARTEMENT 10 1ER ÉTAGE
 LOTISSEMENT 4 LOGEMENT

 DAR TALIB 44100 ESSAOUIRA
 APPARTEMENT 10 1ER ÉTAGE
 LOTISSEMENT 4 LOGEMENT

 DAR(TALIB(44100(ESSAOUIRA،
44100،(ESSAOUIRA(MAROC
إزدي)سك7ل)بريفي)شركة)ذات)

املسؤويية)املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)إقامة)
أحالم)ايطابق)االول)شقة)رقم)) 
يعق7ب)املنص7ر)جليز)-)40000 

مراكش)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

110533
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2020 دجنبر) (30
املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
إزدي) (: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

سك7ل)بريفي.
مدرسة) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

يلتعليم)الخص7�سي.
إقامة) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
 ( رقم) شقة) االول) ايطابق) أحالم)
 40000 (- جليز) املنص7ر) يعق7ب)

مراكش)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:

ايسيد)أسامة)إزدي)):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم)يلحصة).

 500 ( (: ( ب7غدلرة) خ7ية) ايسيدة)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

عن7انه)ا() ( إزدي) أسامة) ايسيد)

ايتالل)رقم) دكالي)حي) ب7شعيب) شارع)

8) 44000)ايص7يرة)املغرب.

ايسيدة)خ7ية)ب7غدلرة))عن7انه)ا()
األول) ايطابق) األزفي) أب7اب) زنقة)

ايدار) (20330 املعاريف’) (3 رقم) شقة)

ايبيضاء)املغرب.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:

عن7انه)ا() ( إزدي) أسامة) ايسيد)

ايتالل)رقم) دكالي)حي) ب7شعيب) شارع)

8) 44000)ايص7يرة)املغرب

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

 15 بتاريخ) ( بمراكش) ايتجارية)

M01-21- رقم) تحت) (2021 لنالر)

.2258468

651I

دل7ان)املحاسبة

مهدي علوي قطع الغيار - 
 MEHDI ALAOUI PIECES

AUTOS
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

دل7ان)املحاسبة

ايسالم)5،)شقة)رقم))،)ايطابق)2،)

مرجان)1)صندوق)ايبرلد)16092 

قرطبة،)0)500،)مكناس)املغرب

 MEHDI(-(مهدي)عل7ي)قطع)ايغيار

ALAOUI PIECES AUTOS)شركة)

ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)رقم)8 

50050)مكناس) اينعيم)5  -  

املغرب

تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)

محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

52385

في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 فبرالر) (04

مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:

ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.

عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)

(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

 MEHDI (- ايغيار) قطع) عل7ي) مهدي)

.ALAOUI PIECES AUTOS

غرض)ايشركة)بإلجاز):)-)ايتجارة)

-)استيراد)و)تصدلر
 8 رقم) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)

مكناس) (50050 اينعيم)5  -  

املغرب.

أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:

 1.000 ( (: ( عل7ي) املهدي) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

عن7انه)ا() ( عل7ي) املهدي) ايسيد)

ايشطر) االسماعيلية) رياض) تجزئة)

ك)رقم)328)الت)والل)عين)عرمة)))

50050)مكناس)املغرب.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:

عن7انه)ا() عل7ي) حبيب) ايسيد)

ايشطر) االسماعيلية) رياض) تجزئة)

عرمة)) عين) والل) الت) (328 رقم) ك)

50050)مكناس)املغرب

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

فبرالر) (24 بتاريخ) ( بمكناس) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)3)9.

652I
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Annonce BO

CUMMINS MAROC
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تح7يل)املقر)االجتماعي)يلشركة

Annonce BO
 Casablanca(Maroc،(20000،

Casablanca Maroc
CUMMINS MAROC))شركة)ذات)
مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)ايدار)
ايبيضاء)14)شارع)ايزرقط7ني،)

ايطابق)ايتاسع،)ايشقة)18 - 20000 
ايدار)ايبيضاء)املغرب.

تح7يل))املقر)االجتماعي)يلشركة
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.366.6(5
اي7حيد) ايشريك) قرار) بمقت�سى)
املؤرخ)في)21)ل7يي7ز)2020)تم))تح7يل))
من) يلشركة) الحالي) االجتماعي) املقر)
»ايدار)ايبيضاء)14)شارع)ايزرقط7ني،)
ايطابق)ايتاسع،)ايشقة)18 - 20000 
Lotرقم) إلى)») ايدار)ايبيضاء)املغرب«)
أوالد) (CFCIM إندسترلل) بارك) (، (83
 2(182 ( (- ايبيضاء.) ايدار) (- صالح)

ايدار)ايبيضاء))املغرب«.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 14 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)2)824).
653I

Annonce BO

 SGS TANGER
MEDITERRANEE

شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة
تعيين)مسير)جدلد)يلشركة

Annonce BO
 Casablanca(Maroc،(20000،

Casablanca Maroc
  SGS TANGER MEDITERRANEE
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

 la Zone(وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي
 Franche K’sar Al Majaz, Ilot
n°23, lot n°4 - 90100)طنجة)

املغرب.

تعيين)مسير)جدلد)يلشركة
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.54051
اي7حيد) ايشريك) قرار) بمقت�سى)
تعيين) تم) (2021 لنالر) (25 في) املؤرخ)
ايسيد)ة() يلشركة) جدلد) مسير)

ESCARFAIL Guy)كمسير)وحيد
تبعا)يقب7ل)استقاية)املسير.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (1( بتاريخ) ( بطنجة) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)243.635.
654I

BOUCHTA COMPTA

PATISSERIE 2B
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تف7يت)حصص

BOUCHTA COMPTA
 RUE MASSINET RES.

 CHAIME«B«(1erETAGE(N°(3(،
90000،(TANGER(MAROC
PATISSERIE 2B)شركة)ذات)

املسؤويية)املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)64)شارع)
م7الي)علي)ايشريف)-)90000)طنجة)

املغرب.
تف7يت)حصص

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)
.105931

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
تمت) (2021 ماي) (21 في) املؤرخ)

املصادقة)على):
اعبيدة) بالل) )ة() ايسيد) تف7يت)
أصل) من) اجتماعية) حصة) (500
بالل) )ة() ايسيد) ( يفائدة) حصة) (500

اي7هابي)بتاريخ)21)ماي)2021.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم) (
ل7ني7) (04 بتاريخ) ( بطنجة) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)5249.
655I

ائتمانية)ب7عرفة

 AL JADID ATTARBAOUI
PRIVE

شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)
ايشريك)اي7حيد

تأسيس)شركة

ائتمانية)ب7عرفة
رقم49)زنقة)ايدار)ايبيضاء)ب7عرفة)

ب7عرفة،)61200،)ب7عرفة)املغرب

 AL JADID ATTARBAOUI PRIVE

شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)رقم)19 
زنقة)ايراشيدلة)-)61200)ب7عرفة)

املغرب

تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)

محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

921

في) مؤرخ) حر) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (31

مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:

ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.

عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)

 AL (: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.JADID ATTARBAOUI PRIVE

استغالل) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

يلتعليم)الخص7�سئ)االولي)و) مدرسة)

االبتدائي..
 19 رقم) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
ب7عرفة) (61200 (- ايراشيدلة) زنقة)

املغرب.

أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).

ايشركة:)) رأسمال) مبلغ)

1.200.000)درهم،)مقسم)كايتالي:

 12000 (: محمد) عالل) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

عن7انه)ا() محمد) عالل) ايسيد)

 61200 ايعربي) املغرب) تجزئة) (149

ب7عرفة)املغرب.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:

عن7انه)ا() محمد) عالل) ايسيد)
 61200 ايعربي) املغرب) تجزئة) (149

ب7عرفة)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (15 بتاريخ) ( بفجيج) االبتدائية)

2021)تحت)رقم)61/2021.
656I

مكتب)املحاسبة

 BLACK TIGER GUARD SARL
AU

شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)
ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

مكتب)املحاسبة
شارع)ج7ن)كينيدي)عمارة)أعراب)
ايطابق)األول)رقم)ب4)،)35000،)

تازة)املغرب
 BLACK TIGER GUARD SARL AU
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)شقة)رقم)
4)ابن)الخطيب)عمارة)ايغريب)تازة)-)

35000)تازة)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

6065
في) مؤرخ) م7ثق) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (0(
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
 BLACK(:(اإلقتضاء)بمختصر)تسميتها

.TIGER GUARD SARL AU
األمن) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

الخاص).
عن7ان)املقر)االجتماعي):)شقة)رقم)
(- تازة) ايغريب) الخطيب)عمارة) ابن) (4

35000)تازة)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
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 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)
درهم،)مقسم)كايتالي:

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-
وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

عن7انه)ا() اينجار) حسام) ايسيد)
 35000 تازة) يعريصة) درب) (28 رقم)

تازة)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عن7انه)ا() اينجار) حسام) ايسيد)
 35000 تازة) يعريصة) درب) (28 رقم)

تازة)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (15 بتاريخ) ( بتازة) االبتدائية)

2021)تحت)رقم)322.

65(I

CAF MAROC

KHABER PUB
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

CAF MAROC
 RUE OUED ZIZ N°20 CASTILLA
 2°(ETG(N°(7(TANGER(،(90000،

TANGER MAROC
KHABER PUB)شركة)ذات)

مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)
اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)اقامة)
الحمد)رقم)3)زنقة)سجلماسة)
ايطابق)االول)-)90000)طنجة)

املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

11((15
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (15
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.

عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.KHABER PUB
غرض)ايشركة)بإلجاز):)االتصال)و)

االشهار.
اقامة) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
الحمد)رقم)3)زنقة)سجلماسة)ايطابق)

االول)-)90000)طنجة)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
 1.000 ( (: بروح7) خايد) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
ايسيد)خايد)بروح7)عن7انه)ا()حي)
ابن)بط7طة)زنقة)140)رقم)6 90000 

طنجة)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
ايسيد)خايد)بروح7)عن7انه)ا()حي)
ابن)بط7طة)زنقة)140)رقم)6 90000 

طنجة)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (23 بتاريخ) ( بطنجة) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)93)243.

658I

LA VIE FISCALE

COMPACT CAR
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

قفل)ايتصفية

LA VIE FISCALE
 RUE LAKHDAR GHILANE IMM
 MEHDAOUI 2EME ETAGE N°05

،(60000،(OUJDA(MAROC
COMPACT CAR)شركة)ذات)

املسؤويية)املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي):)زنقة)

عثمان)ابن)عفان)رقم)04 - 60000 
وجدة)املغرب.
قفل)ايتصفية

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)
.2(035

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
املؤرخ)في)21)لنالر)2021)تقرر)

حل)COMPACT CAR)شركة)ذات)
املسؤويية)املحدودة)مبلغ)رأسمايها)
60.000)درهم)وعن7ان)مقرها)

اإلجتماعي)زنقة)عثمان)ابن)عفان)
رقم)04 - 60000)وجدة)املغرب)

نتيجة)يعدم)تحقيق)اهداف)ايشركة.
و)عين:

و) زهيري) ( عصام) ايسيد)ة()
عن7انه)ا()زنقة)عثمان)ابن)عفان)رقم)
كمصفي) املغرب) وجدة) (60000  04

)ة()يلشركة.
و)قد)تم)انعقاد)الجمعية)الختامية)
زنقة) وفي) (2021 لنالر) (21 بتاريخ)
 60000  -  04 رقم) عفان) ابن) عثمان)

وجدة)املغرب.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
أبريل) (23 بتاريخ) ( ب7جدة) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)1543.
659I

Annonce BO

 SIEMENS INDUSTRY
SOFTWARE

شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)
ايشريك)اي7حيد

تعيين)مسير)جدلد)يلشركة

Annonce BO
 Casablanca(Maroc،(20000،

Casablanca Maroc
 SIEMENS INDUSTRY

SOFTWARE)))شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد

 Sala Al(وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي
 Jadida, Rocade Rabat-Salé, Parc

 Technopolis, Bâtiment B4 -
11100)سال)الجدلدة)املغرب.
تعيين)مسير)جدلد)يلشركة

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)
.Salé N° 14.2(9

اي7حيد) ايشريك) قرار) بمقت�سى)
تعيين) تم) (2021 مارس) (09 في) املؤرخ)
ايسيد)ة() يلشركة) جدلد) مسير)
SCHULZ Roswitha)كمسير)وحيد

تبعا)إلقاية)مسير.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
االبتدائية)بسال))بتاريخ)24)ماي)2021 

تحت)رقم)36692.

660I

Annonce BO

 INEO Urban Transportation
Solutions

شركة)ايتضامن
تعيين)مسير)جدلد)يلشركة

Annonce BO
 Casablanca(Maroc،(20000،

Casablanca Maroc
 INEO Urban Transportation
Solutions))شركة)ايتضامن

 N°3,(وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي
 rue Abdelkader El Mazini,

 4éme étage, Quartier Gauthier
Casablanca - 20100)ايدار)

ايبيضاء)املغرب.
تعيين)مسير)جدلد)يلشركة

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)
.411.055

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
تعيين) تم) (2021 مارس) (11 في) املؤرخ)
ايسيد)ة() يلشركة) جدلد) مسير)
كمسير) (GUILLAUME Vincent

وحيد
تبعا)يقب7ل)استقاية)املسير.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 21 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)22844.

661I

AZ CONSULATNTS

MLR 26
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تعيين)مسير)جدلد)يلشركة

AZ CONSULATNTS
 AVENUE HASSAN PREMIER

 4EME ETAGE IMM 141
 CASABLACA(،(20000،
CASABLANCA MAROC

MLR 26))شركة)ذات)املسؤويية)
املحدودة
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وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)151)زنقة)
أسامة)بن)زالد)،)املدلنة)اييسرى،)ن)
ج)،)املعاريف)-)20000)ايدارايبيضاء)

املغرب.
تعيين)مسير)جدلد)يلشركة

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)
.450(33

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
تعيين) تم) (2021 ماي) (25 في) املؤرخ)
رازي) ايسيد)ة() يلشركة) جدلد) مسير)

عبد)االاله))كمسير)آخر
تبعا)يقب7ل)استقاية)املسير.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 15 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم))))82).
662I

ML EXPERTS

BERTHON Ltd
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

ML EXPERTS
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMMEUBLE(9(4EME(ETAGE(،
20000،(CASABLANCA(MAROC

BERTHON Ltd)شركة)ذات)
املسؤويية)املحدودة

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي))265)،)
شارع)ايزرقط7ني)،)ايطابق)ايتاسع)
،)رقم)92  - 20000)ايدار)ايبيضاء)

املغرب
تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

5060((
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 أبريل) (05
املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.BERTHON Ltd
تس7يق) (• (: بإلجاز) ايشركة) غرض)
في) ايبترويية) الخام)واملنتجات) اينفط)

املغرب)والخارج.

ايدولي) اينقل) عمليات) جميع) (•
)أو)غير)ذيك)

ً
)أو)ج7ا

ً
)أو)برا

ً
واي7طني)بحرا

واملنتجات) وامل7اد) ايبضائع) لجميع) (،
على)اختالف)أن7اعها.

•)املتاجرة)في)أي)سلعة)مشروعة
•)تشغيل)أي)ن7ع)من)االمتياز.

وايشراء) وايتصدلر) االستيراد) (•
وايتصنيع) وايت7زيع) وايتمثيل) وايبيع)
واينقل)،)بجميع)اي7سائل)،)ألي)منتج)
ن7ع) أي) ي7ازم)من) أو) أو)سلع) أو)سلع)

ومن)أي)ن7ع.
•)االستشارات)واملساعدة)في)مجال)

األعمال)وايتدريب.
وايعالقة) ايتجارية) اي7ساطة) (•

ايتجارية.
ايفنية) يألعمال) تشغيل) أي) (•
وايهندسة) ايعامة) واألشغال) واملباني)

املدنية)وايصيانة.
•)إنشاء)وحيازة)وايتنازل)واالمتياز)
االختراع) براءات) لجميع) واالستغالل)
ايتجارية) وايعالمات) وايتراخيص)
وايتصاميم) وايعمليات) والحصرية)
واينماذج)ايتي)تشكل)جزًءا)من)غرض)

ايشركة)؛
أي) في) حصة) على) االستح7اذ) (•

شركة)أو)شركة.
املعامالت) جميع) (، أعم) وبشكل) (•
أو) ايعقارية) أو) املنق7ية) أو) ايتجارية)
مباشر) بشكل) تتعلق) قد) ايتي) املايية)
بهدف) جزئًيا) أو) كلًيا) مباشر) غير) أو)
تسمح) أن) املحتمل) من) أو) ايشركة)
بتحقيق)أو)تط7ير)أنشطة)ايشركة..

(، (265 ( (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
ايتاسع) ايطابق) (، ايزرقط7ني) شارع)
ايبيضاء) ايدار) (20000  -   92 رقم) (،

املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
ايسيد)ندلاي)ايشيخ)أحمدو)بامبا):))
200)حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة)
دانيال) ي7ران) بيرسيغ7ل) ايسيد)
كل7د)):))200)حصة)بقيمة)100)درهم)

يلحصة).

األندي�سي) إبراهيم) بن) ايسيد)
رشيد):))250)حصة)بقيمة)100)درهم)

يلحصة).
 MBA MVE Camille ( ايسيد)
 100 بقيمة) حصة) (Nicaise :  350

درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
ايسيد)ندلاي)ايشيخ)أحمدو)بامبا)
ايظاهري) داود) شارع) (39 عن7انه)ا()
شقة)2))*****)ايدار)ايبيضاء)املغرب.
دانيال) ي7ران) بيرسيغ7ل) ايسيد)
كل7د))عن7انه)ا()50)شارع)جبل)صغرو))

12000)هره7رة)املغرب.
ايسيد)بن)إبراهيم)األندي�سي)رشيد)
 1 (، دانفا) ب7ييفارد) ك7رنر) عن7انه)ا()
شارع)م7تسارت)*****)ايدار)ايبيضاء)

املغرب.
 MBA MVE Camille ( ايسيد)
(، أبراج) إقامة) عن7انه)ا() (Nicaise
 *****  2 شقة) (، ايدلن) م7فق) شارع)

ايدار)ايبيضاء)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
ايسيد)ندلاي)ايشيخ)أحمدو)بامبا)
ايظاهري) داود) شارع) (39 عن7انه)ا()
شقة)2))*****)ايدار)ايبيضاء)املغرب

 MBA MVE Camille ( ايسيد)
(، أبراج) إقامة) عن7انه)ا() (Nicaise
 *****  2 شقة) (، ايدلن) م7فق) شارع)

ايدار)ايبيضاء)املغرب
(- بتاريخ) ( ب-) ايقان7ني) اإللداع) تم)

تحت)رقم)-.

663I

مكتب)املحاسبة

YOUS-NEGOCE SARL
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

مكتب)املحاسبة
شارع)ج7ن)كينيدي)عمارة)أعراب)
ايطابق)األول)رقم)ب4)،)35000،)

تازة)املغرب
YOUS-NEGOCE SARL)شركة)ذات)

املسؤويية)املحدودة

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)دوار)

محاجة)ب7شفاعة)تازة))-)35000)تازة)

املغرب

تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

60(3

في) مؤرخ) م7ثق) عقد) بمقت�سى)

ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (24

املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:

ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.

عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)

YOUS-(:(اإلقتضاء)بمختصر)تسميتها

.NEGOCE SARL

أعمال) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

متن7عة-)أعمال)ايغابات).

دوار) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)

محاجة)ب7شفاعة)تازة))-)35000)تازة)

املغرب.

أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

ايسيد)بن)ايشيخ)ج7اد)عن7انه)ا()

 35000 ( تازة) دوار)محاجة)ب7شفاعة)

تازة)املغرب.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:

ل7سف) ايشيخ) بن) ايسيد)

عن7انه)ا()دوار)محاجة)ب7شفاعة)تازة))

35000)تازة)املغرب

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

ل7ني7) (1( بتاريخ) ( بتازة) االبتدائية)

2021)تحت)رقم)333.

664I
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JURIS LEGAL

 LA CENTRALE MAROCAINE

DE CONSTRUCTION
إعالن)متعدد)ايقرارات

JURIS LEGAL

 Angle Bd Abdelmoumen &

 Rue Chatila, Résidence Kamar,

 Etg(3,(Bureau(6(،(20000،

CASABLANCA MAROC

 LA CENTRALE MAROCAINE

DE CONSTRUCTION)»شركة))

املساهمة«

وعن7ان)مقرها)االجتماعي:)6)طريق)

مكة،)حي)ايقمم)-)-)ايدار)ايبيضاء)

املغرب.

»إعالن)متعدد)ايقرارات«

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري:)

.34(623

بمقت�سى)الجمع)ايعام)االستثنائي)

املؤرخ)في)30)دجنبر)2020

تم)اتخاذ)ايقرارات)ايتايية:)

على) لنص) ايذي) (:1 رقم) قرار)

بمبلغ) ايشركة) رأسمال) رفع) ماللي:)

أي) درهم«) (43.93(.900« قدره)

إلى) درهم«) (25.000.000« من)

طريق) عن) درهم«) (68.93(.900«

ادماج)الحساب)الجاري)يلشركاء

على) لنص) ايذي) (:2 رقم) قرار)

ايشركة) رأسمال) خفض) ماللي:)

درهم«) (6(.93(.900« قدره) بمبلغ)

إلى) درهم«) (68.93(.900« من) أي)

»1.000.000)درهم«)بسبب)الخسائر

وتبعا)يذيك)تم)تعدلل)مقتضيات)

اينظام)األسا�سي)ايتايية:)

بند)رقم)):)ايذي)لنص)على)ماللي:)

رأسمال)ايشركة

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

 28 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ماي)2021)تحت)رقم))8028).

665I

مكتب)املحاسبة

BTH TRAVAUX SARL AU
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

مكتب)املحاسبة
شارع)ج7ن)كينيدي)عمارة)أعراب)
ايطابق)األول)رقم)ب4)،)35000،)

تازة)املغرب
BTH TRAVAUX SARL AU)شركة)

ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)
ايشريك)اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)دوار)
املالعب)واد)امليل)تازة)-)35000)تازة)

املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

6063
في) مؤرخ) م7ثق) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (25
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
 BTH (: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.TRAVAUX SARL AU
أعمال) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

متن7عة)-)تأجير)معدات).
دوار) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
35000)تازة) املالعب)واد)امليل)تازة)-)

املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 110.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
الحسن) ايطايب) بن) ايسيد)
عن7انه)ا()دوار)املالعب)واد)امليل)تازة)

35000)تازة)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:

الحسن) ايطايب) بن) ايسيد)
عن7انه)ا()دوار)املالعب)واد)امليل)تازة)

35000)تازة)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (15 بتاريخ) ( بتازة) االبتدائية)

2021)تحت)رقم)321.

666I

BOUCHTA COMPTA

CHAIR EURO TRANS
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

BOUCHTA COMPTA
 RUE MASSINET RES.

 CHAIME«B«(1erETAGE(N°(3(،
90000،(TANGER(MAROC

CHAIR EURO TRANS)شركة)ذات)
مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي))12)شارع)
حفيظ)بن)عبد)ايبار)اقامة)االنديس)

انزران)ايطابق)2)املحل)رقم)ب) 
طنجة)90000)طنجة)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

11(581
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (08
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
 CHAIR(:(اإلقتضاء)بمختصر)تسميتها

.EURO TRANS
اينقل) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

ايطرقي)يلبضائع)وطنيا)ودوييا.
 12( (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
اقامة) ايبار) عبد) بن) حفيظ) شارع)
االنديس)انزران)ايطابق)2)املحل)رقم)

ب))طنجة)90000)طنجة)املغرب.

أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)
ايشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)
درهم،)مقسم)كايتالي:

 1.000 ( (: ييلى) ايشاعر) ايسيدة)
حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

 1000 (: ييلى) ايشاعر) ايسيدة)
بقيمة)100)درهم.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (
وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

ايسيدة)ايشاعر)ييلى)عن7انه)ا()حي)
 90000  12 رقم) (138 زنقة) بنكيران)

طنجة)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عن7انه)ا() ييلى) ايشاعر) ايسيدة)
حي)بنكيران)زنقة)138)رقم)12 9000 

طنجة)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (1( بتاريخ) ( بطنجة) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)01)5.

66(I

Y.A.N.Z CONSULTING

 TRANS NIHAD IBN
ALKHALIL

شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة
تأسيس)شركة

Y.A.N.Z CONSULTING
 AV(OUED(NAKHLA(،(93000،

TETOUAN MAROC
 TRANS NIHAD IBN ALKHALIL
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)مركب)
ج7هرة)تط7ان)بل7ك)ج)01)عمارة)

04)رقم)01)تط7ان))-)93000)تط7ان))
املغرب)

تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)
املحدودة)

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)
2966(

 02 في) مؤرخ) حر) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7)
املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:
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ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.

عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)

 TRANS(:(اإلقتضاء)بمختصر)تسميتها

.NIHAD IBN ALKHALIL

نقل) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

ايبضائع)))لحساب)ايغير)

بيع)و)شراء)امل7اد)االويية))باملقايع).

مركب) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)

عمارة) (01 ج) بل7ك) تط7ان) ج7هرة)

04)رقم)01)تط7ان))-)93000)تط7ان))

املغرب).

أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).

ايشركة:)) رأسمال) مبلغ)

100.000,00)درهم،)مقسم)كايتالي:

 500 ( (: محمد) الخليل) بن) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

 500 ( (: نهاد) الخليل) بن) ايسيدة)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

محمد) الخليل) بن) ايسيد)

 158 رقم) (2 ايرمال) قصر) عن7انه)ا()

املضيق))93200)املضيق))املغرب).

ايسيدة)بن)الخليل)نهاد))عن7انه)ا()

 01 ج) بل7ك) تط7ان) ج7هرة) مركب)

 93000 ( تط7ان) (01 رقم) (04 عمارة)

تط7ان))املغرب).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:

محمد) الخليل) بن) ايسيد)

 158 رقم) (2 ايرمال) قصر) عن7انه)ا()

املضيق))93200)املضيق))املغرب)

ايسيدة)بن)الخليل)نهاد))عن7انه)ا()

 01 ج) بل7ك) تط7ان) ج7هرة) مركب)

 93000 ( تط7ان) (01 رقم) (04 عمارة)

تط7ان))املغرب

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

ل7ني7) (15 بتاريخ) ( بتط7ان) االبتدائية)

2021)تحت)رقم)1450.

668I

ZAHAR KHADAMAT

ZAHAR KHADAMAT
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

ZAHAR KHADAMAT

 III(مارتيل))3)شارع)عبد)ايرحمان

ايطابق)األول)،)80000،)مارتيل)

املغرب

ZAHAR KHADAMAT))شركة)ذات)

مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)مارتيل،))3 
شارع)عبد)ايرحمان)III)ايطابق)األول)

- 93150)مارتيل)املغرب

تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)

محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

29645

في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (02

مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:

ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.

عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)

(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

. ZAHAR KHADAMAT

تسيير) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

امللكية) سندلك) ايعقار،) ادارة) و)

املشتركة.

مارتيل،) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)

ايطابق) (III ايرحمان) عبد) شارع) (3(

األول)-)93150)مارتيل)املغرب.

أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).

 10.000 ( ايشركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)مقسم)كايتالي:

ايسيد)محمد)الحاجي)زاهر):))100 

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

زاهر) الحاجي) محمد) ايسيد)
بئر) ساحة) (11 مارتيل،) عن7انه)ا()

أنزران)93150)مارتيل)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
زاهر) الحاجي) محمد) ايسيد)
بئر) ساحة) (11 مارتيل،) عن7انه)ا()

أنزران)93150)مارتيل)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (10 بتاريخ) ( بتط7ان) االبتدائية)

2021)تحت)رقم)1435.

669I

jilovta sarl

اليكترو بومب
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

jilovta sarl
 hay el wifak elhassani rue AL

 ONS((7(n°(15(،(60030،(OUJDA
MAROC

اييكترو)ب7مب)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)24)زنقة)ا4 
تجزئة)محرجي)شارع)املنص7ر)ايذهبي))

- 60000)))وجدة)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

3(513
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 أبريل) (16
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
اإلقتضاء)بمختصر)تسميتها):)اييكترو)

ب7مب.
أعمال) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)
ايتركيبات) إنشاء) أو) متن7عة)

ايكهربائية.

24)زنقة) (: عن7ان)املقر)االجتماعي)
املنص7ر) شارع) محرجي) تجزئة) ا4)

ايذهبي))-)60000)))وجدة)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
 1.000 ( (: محمد) ايغماري) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
عن7انه)ا() محمد) ايغماري) ايسيد)
رقم) ا4) زنقة) ايذهبي) املنص7ر) شارع)

24)وجدة)60000)وجدة)وجدة.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عن7انه)ا() محمد) ايغماري) ايسيد)
رقم) ا4) زنقة) ايذهبي) املنص7ر) شارع)

24)وجدة)6000)وجدة)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (10 بتاريخ) ( ب7جدة) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)2139.

6(0I

AA CONSULTING S.A.R.L

COLUMBUS CAFE
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

حل)شركة

AA CONSULTING S.A.R.L
14)،))شارع))باريس)ايطابق)ايثاني)
رقم)22)،)20000،)ايدار)ايبيضاء)

املغرب
COLUMBUS CAFE)شركة)ذات)
املسؤويية)املحدودة)في)ط7ر)

ايتصفية(
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)332،)

شارع)ابراهيم)ايروداني))-)املعاريف)-)
20000)ايدار)ايبيضاء)املغرب.

حل)شركة
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.1(2035
بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
حل) تقرر) (2021 أبريل) (21 في) املؤرخ)
املحدودة) املسؤويية) ذات) شركة)
COLUMBUS CAFE))مبلغ)رأسمايها
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مقرها) وعن7ان) درهم) (100.000
ابراهيم) شارع) (،332 اإلجتماعي)
ايدار) (20000 (- املعاريف) (- ( ايروداني)
ايبيضاء)املغرب)نتيجة)ل):)حل)مسبق)
وإخضاعها) ( ايشركاء) باتفاق) يلشركة)
يلتصفية)اي7دلة)ابتداءا)من)تاريخ)21 

ابريل)2021..
(،332 ب) ايتصفية) مقر) حدد) و)
شارع)ابراهيم)ايروداني))-)املعاريف))-)

20000)ايدار)ايبيضاء)املغرب.)
و)عين:

و) مغن7ج) ( لاسمينة) ايسيد)ة()
زنقة) بيبل7،) مجم7عة) عن7انه)ا()
 20000 ايهناء) حي) (63 ايرقم) حسان)
)ة() كمصفي) املغرب) ايبيضاء) ايدار)

يلشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند) (
املخ7ية) ايصالحيات) على) املفروضة)
تبليغ) محل) و) املخابرة) محل) يهم)
ايعق7د)و)اي7ثائق)املتعلقة)بايتصفية)

:)يلمصفي)كامل)ايصالحيات.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 02 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)5)808).
6(1I

مكتب)املحاسبة

 MAISON WAMDA EDITION
 ET ACCOMPAGNEMENT

SARL
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

مكتب)املحاسبة
شارع)ج7ن)كينيدي)عمارة)أعراب)
ايطابق)األول)رقم)ب4)،)35000،)

تازة)املغرب
 MAISON WAMDA EDITION

 ET ACCOMPAGNEMENT SARL
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)زرقط7ني)
شارع)الجزائر)عمارة)ايصدلقي)شقة)

10)تازة))-)35000)تازة)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

60(9

في) مؤرخ) م7ثق) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (10
املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)
 MAISON WAMDA EDITION ET

.ACCOMPAGNEMENT SARL
ايتك7ين) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

واالتصال).
عن7ان)املقر)االجتماعي):)زرقط7ني)
ايصدلقي)شقة) الجزائر)عمارة) شارع)

10)تازة))-)35000)تازة)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
ايسيد)ايزروالي)عبدايعزيز)):))600 

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
 400 ( (: ( سميرة) شعيبي) ايسيدة)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
عبدايعزيز)) ايزروالي) ايسيد)
عمارة) الجزائر) شارع) ( عن7انه)ا()
تازة) (35000 تازة) (10 ايصدلقي)شقة)

املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
ايسيدة)شعيبي)سميرة))عن7انه)ا()
تازة) (35000 تازة) ايسعادة) حي) (450

املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (21 بتاريخ) ( بتازة) االبتدائية)

2021)تحت)رقم)344.
6(2I

KTS CONSEIL

NJ PEINTURE PRO
شركة)ذات)املسؤويية)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
NJ PEINTURE PRO)شركة)ذات)

املسؤويية)املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)تجزئة)
ايكرم)رقم)108)مراكش)-)4000  

مراكش)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

11608(
في) مؤرخ) حر) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (26
املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
 NJ (: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.PEINTURE PRO
غرض)ايشركة)بإلجاز):)-مشترلات)
ايطالء) ومنتجات) أصناف) وبيع)

وايل7ازم)ايصناعية)وايسيارات.
-استيراد)و)تصدلر.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
  4000 (- مراكش) (108 رقم) ايكرم)

مراكش)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
 500 ( (: بشتر) الجياللي) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
ايسيدة)ن7ال)حليبة):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
عن7انه)ا() بشتر) الجياللي) ايسيد)
ايشقة) ا14) عمارة) ايفضل) اقامة)
مراكش) ( (40100 ايسالم) رياض) (2

املغرب.
عن7انه)ا() حليبة) ن7ال) ايسيدة)
اب7اب)مراكش)رقم)10)عمارة)33)ايف)
مراكش) ( (40140 مراكش) (06 شقة)

املغرب.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (
وم7اطن)مسيري)ايشركة:

عن7انه)ا() بشتر) الجياللي) ايسيد)
 2 ايشقة) ا14) عمارة) ايفضل) اقامة)
رياض)ايسالم)40100)مراكش)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (1( بتاريخ) ( بمراكش) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)125123.
6(3I

 SUD AUDIT CONSEIL ET COMPTABILITE

SARL AU

اكلوسام
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

 SUD AUDIT CONSEIL ET
COMPTABILITE SARL AU

 PROPRIETE SALAM NR 38 -
 4EME ETAGE AVENUE PRINCE

 MY(ABDELLAH(-(GUELIZ(،
40000،(MARRAKECH(MAROC
اكل7سام)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)شارع)
م7الي)الحسن)االول)اقامة)سيبام)

بل7ك)ا)ايطابق)ايرابع)رقم)10 
مراكش)-)40000)مراكش)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

116151
في) مؤرخ) حر) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (28
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

اكل7سام.
غرض)ايشركة)بإلجاز):)-مقاول)في)

األشغال)املتن7عة)وأشغال)ايبناء.
-تاجر.
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شارع) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
سيبام) اقامة) االول) الحسن) م7الي)
بل7ك)ا)ايطابق)ايرابع)رقم)10)مراكش)

- 40000)مراكش)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
 1.000 ( (: ازروال) ايتهامي) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
عن7انه)ا() ازروال) ايتهامي) ايسيد)
فيال)ازا)كدلة)ايعبيد)رقم)89)مراكش)

40000)مراكش)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عن7انه)ا() ازروال) ايتهامي) ايسيد)
فيال)ازا)كدلة)ايعبيد)رقم)89)مراكش)

40000)مراكش)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (18 بتاريخ) ( بمراكش) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)125188.
6(4I

ABOU YASSER CONSEIL

 STE SOUMIH SERVICES -
SARLAU

شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)
ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

ABOU YASSER CONSEIL
 N° (3, COMPLEXE

 COMMERCIALE, SYBA,
 MARRAKCH, MAROC N° (3,
 COMPLEXE COMMERCIALE,
 SYBA,(MARRAKCH,(MAROC،
40000،(MARRAKECH(MAROC

 STE SOUMIH SERVICES -
SARLAU)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)رقم)

241’)ايسعادة)1’)ملحاميد’)مراكش.))
مراكش)40000)مراكش)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)
116103

في) مؤرخ) حر) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (05
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
 STE (: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.SOUMIH SERVICES - SARLAU
غرض)ايشركة)بإلجاز):)1/-)مقاول)

في)ايبناء.
و) املكيفات) تركيب) في) مق7ل) (-/2

االالت)ايكهربائية.
3/-)مقاول)في)ايسباكة..

رقم) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
مراكش.)) ملحاميد’) (’1 ايسعادة) (’241

مراكش)40000)مراكش)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 10.000 ( ايشركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)مقسم)كايتالي:
 1.000 ( (: ايسعدي) محمد) ايسيد)

حصة)بقيمة)10)درهم)يلحصة).
 1000 (: ايسعدي) محمد) ايسيد)

بقيمة)10)درهم.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
ايسيد)محمد)ايسعدي)عن7انه)ا()
سيدي) واحة) (’1 بل7ك) بلعكيد’) دوار)
مراكش) (40000 مراكش.) ابراهيم’)

املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
ايسيد)محمد)ايسعدي)عن7انه)ا()
سيدي) واحة) (’1 بل7ك) بلعكيد’) دوار)
مراكش) (40000 مراكش.) ابراهيم’)

املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (1( بتاريخ) ( بمراكش) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)125145.

6(5I

ABOU YASSER CONSEIL

 STE MIKDAM-NET OPTIC -
SARLAU

شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)
ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

ABOU YASSER CONSEIL
 N° (3, COMPLEXE

 COMMERCIALE, SYBA,
 MARRAKCH, MAROC N° (3,
 COMPLEXE COMMERCIALE,
 SYBA,(MARRAKCH,(MAROC،
40000،(MARRAKECH(MAROC

 STE MIKDAM-NET OPTIC -
SARLAU)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)رقم)239’ 
تجزئة)الحسن)ايثاني’)اسكج7ر’)

سك7مة’)مراكش.)مراكش)40000 
مراكش)املغرب

تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

115963
في) مؤرخ) حر) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (2(
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
 STE (: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)
.MIKDAM-NET OPTIC - SARLAU

 -/1 (: بإلجاز) ايشركة) غرض)
نظاراتي..

عن7ان)املقر)االجتماعي):)رقم)239’ 
اسكج7ر’) ايثاني’) الحسن) تجزئة)
 40000 مراكش) مراكش.) سك7مة’)

مراكش)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 10.000 ( ايشركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)مقسم)كايتالي:

 1.000 ( (: خدلجة) بهل7ل) ايسيدة)
حصة)بقيمة)10)درهم)يلحصة).

 1000 (: خدلجة) بهل7ل) ايسيدة)
بقيمة)10)درهم.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (
وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

عن7انه)ا() خدلجة) بهل7ل) ايسيدة)
ملحاميد’) (’6 ايسعادة) (’2(6 رقم)

مراكش.)40000)مراكش)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عن7انه)ا() خدلجة) بهل7ل) ايسيدة)
ملحاميد’) (’6 ايسعادة) (’2(6 رقم)

مراكش.)40000)مراكش)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (15 بتاريخ) ( بمراكش) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)125019.
6(6I

 SUD AUDIT CONSEIL ET COMPTABILITE

SARL AU

اس لوك كومباني
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

 SUD AUDIT CONSEIL ET
COMPTABILITE SARL AU

 PROPRIETE SALAM NR 38 -
 4EME ETAGE AVENUE PRINCE

 MY(ABDELLAH(-(GUELIZ(،
40000،(MARRAKECH(MAROC
اس)ي7ك)ك7مباني)شركة)ذات)

املسؤويية)املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)ايطابق)
االول)مكتب)رقم)1,درب)املدرسة)
دوار)ازيكي)رقم)90)-)مراكش.)-)

40000)مراكش)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

11611(
 01 في) مؤرخ) حر) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7)
املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.
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عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
اس) (: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

ي7ك)ك7مباني.
-مقاول) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

نقل)ايبضائع.
-ايتصدلر)و)االستيراد)

-مقاول)في)تسيير)وادارة)ايعمليات)
ايتجارية)والخدمات..

ايطابق) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
االول)مكتب)رقم)1,درب)املدرسة)دوار)
 40000 (- مراكش.) (- (90 رقم) ازيكي)

مراكش)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
ايسيد)املصطفى)ايسحيمي):))500 

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
ايسيد)عبد)االيه)ايقادري)):))500 

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
ايسحيمي) املصطفى) ايسيد)
ايفرات) زنقة) تحناوت) حي) عن7انه)ا()
 42302 الح7ز) تحناوت) (2 رقم)

تحناوت)املغرب.
ايقادري)) االيه) عبد) ايسيد)
 418 رقم) ب) (2 املسيرة) عن7انه)ا()

مراكش)40000)مراكش)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
ايسيدة)مريم)ايسعيدي)عن7انه)ا()
 90 رقم) املدرسة) درب) ازيكي) دوار)

مراكش)40000)مراكش)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (18 بتاريخ) ( بمراكش) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)125159.
6((I

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

ENER BUSINESS SARL
إعالن)متعدد)ايقرارات

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL
 avenue beethoven, immeuble

 opéra(2ème(etage(13(TANGER،
90000،(TANGER(MAROC

ENER BUSINESS SARL)»شركة)
ذات)املسؤويية)املحدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد«
وعن7ان)مقرها)االجتماعي:)21,)زنقة)
م7الي)هشام,)إقامة)ستي)ي7ج),)

ايطابق)ايثامن,)شقة)رقم))140  - 
90000)طنجة))املغرب.
»إعالن)متعدد)ايقرارات«

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري:)
.99849

بمقت�سى)الجمع)ايعام)االستثنائي)
املؤرخ)في)24)فبرالر)2021

تم)اتخاذ)ايقرارات)ايتايية:)
على) لنص) ايذي) (:1 رقم) قرار)
ايسالم)) عبد) ( ( ايسيد) ح7ل) ماللي:)
حصة) ( (34 مجم7عة) ( ايشريف)
ايشركة)) ( في) لمتلكها) ايتي) ( اجتماعية)
كما) ( ايشريف) ( ص7ريا) ( ايسيدة) الى)
ح7ل))كل)من)ايسيد))سعيد)ايشريف)
مجم7عة) ايشريف) محمد) ايسيد) و)
 33 ( نتيجة) ( اجتماعية) حصة) (66
حصة)اجتماعية)يكل)واحد)منهما)الي)

ايسيدة)ص7ريا))ايشريف)
قرار)رقم)2:)ايذي)لنص)على)ماللي:)

تغيير)ايهدف)االجتماعي
قرار)رقم)3:)ايذي)لنص)على)ماللي:)
إقاية)ايسيد)عبد)ايسالم)ايشريف)و)
مهامهما) من) ايشريف) محمد) ايسيد)
كمسيرلن)يلشركة))و)تعيين)من)جدلد)
كمسيرة) ايشريف) ص7ريا) ايسيدة)
غير) ملدة) وذيك) يلشركة) وحيدة)

محدودة)
قرار)رقم)4:)ايذي)لنص)على)ماللي:)

تغيير)املقر)االجتماعي)
قرار)رقم)5:)ايذي)لنص)على)ماللي:)

تغيير)ايقان7ن)االسا�سي)يلشركة
وتبعا)يذيك)تم)تعدلل)مقتضيات)

اينظام)األسا�سي)ايتايية:)
على) لنص) ايذي) (:3 رقم) بند)
ماللي:))تهدف)هذه)ايشركة)أساسا))):)))
ايبناء) مقاوالت) (- ( ايعقاري) االنعاش)
عامة)جميع) بصفة) ( ( ( ان7اعه) بجميع)
ايعمليات)ايتجارية,)املايية,)ايصناعية))
و)ايعقارية)ايتي)تتعلق)بصفة)مباشرة)
أي) أو) أعاله) إييها) املشار) بامل7اضيع)
م7ض7ع)مشابه)يه)أو)لمكنه)املساهمة)

لحساب) ن7ع) أي) تحت) اينم7) في)
ايشركة)الخاصة.))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
بند)رقم)4:)ايذي)لنص)على)ماللي:)
ايعرفان,) مركب) ( ( (: االجتماعي) املقر)
متجر) (, االر�سي) ايطابق) (,341 عمارة)

رقم)35)ب))-)طنجة)-
بند)رقم)):)ايذي)لنص)على)ماللي:))))
رأسمال) حدد) (: ( االجتماعي) رأسمال)
مقسمة) درهم,) (100.000 في) ايشركة)
فئة) من) اجتماعية) حصة) (100 ( الى)
تخصص) يلحصة) درهم) (1.000
)ص7ريا) ايسيدة) ( ( اي7حيدة) يلشريكة)

ايشريف).....100)حصة)اجتماعية
على) لنص) ايذي) (:12 رقم) بند)
ماللي:)االدارة):)تدلر)ايشركة)ايسيدة)
وحيدة) كمسيرة) ايشريف) ص7ريا)

وذيك)ملدة)غير)محدودة)
بند)رقم)31:)ايذي)لنص)على)ماللي:))
ايشريك)اي7حيد):))تعتبر)ايشركة))ذات)
مسؤويية)محدودة)ذات)شريك))وحيد)
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (18 بتاريخ) ( بطنجة) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)243688.
6(8I

ML EXPERTS

RS DEVELOPPEMENT
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

ML EXPERTS
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMMEUBLE(9(4EME(ETAGE(،
20000،(CASABLANCA(MAROC
RS DEVELOPPEMENT)شركة)

ذات)املسؤويية)املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)265)شارع)
ايزرقط7ني)،)ايطابق)ايتاسع)،)رقم)
92  - 20000)ايدار)ايبيضاء.)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

226((
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (31
املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:

ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
املسؤويية)املحدودة.

عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
 RS (: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.DEVELOPPEMENT
إنتاج) (• (: بإلجاز) ايشركة) غرض)
وشراء)وبيع)أي)منتج)أو)قطعة)نسيج)

جاهزة)يالرتداء)وأي)ملحقات.
أي) أو) منتجها) وتس7يق) إنشاء) (•

منتجات)أخرى)مماثلة.
منتجات) وبيع) استيراد) (•
واالكسس7ارات) املج7هرات)
واملج7هرات)وايساعات)وايساعات.

وبيع) وتصدلر) واستيراد) إنشاء) (•
األحذلة)وايسلع)الجلدلة.

•)استيراد)وتصدلر)أي)منتج.
لجميع) املش7رة) وتقدلم) تنظيم) (•
بامل7ض7ع) املتعلقة) األحداث) أن7اع)

أعاله.
املعامالت) جميع) أعم) وبص7رة) (•
أو) اإلعالنية) أو) ايتجارية) أو) املايية)
ايعقارية)أو)املنق7ية)أو) ايصناعية)أو)
تك7ن) قد) ايتي) املعامالت) من) غيرها)
أو) إييه)أعاله) املشار) بايكائن) مرتبطة)
أو) ت7سيعه) تسهل) أن) املحتمل) من)

تط7يره..
 265 (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
ايتاسع) ايطابق) (، ايزرقط7ني) شارع)
ايبيضاء.) ايدار) (20000  -   92 رقم) (،

املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 200.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
 1.000 ( (: ري) ساندرين) ( ايسيدة)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
ييل7) وايتر) مارسيل) رينايد) ايسيد)
درهم) (100 بقيمة) حصة) (1.000   :

يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
عن7انه)ا() ري) ساندرين) ( ايسيدة)
 à 6, Res Puento Romano, Rte
 d’Azemour, n° 16 rue An 128,
ايدار) (***** (Sidi Abderrahmane

ايبيضاء)املغرب.



14147 الجريدة الرسميةعدد)1)56 - 26)ذو)ايقعدة)1442 )))ل7يي7)2021) 

ييل7) وايتر) مارسيل) رينايد) ايسيد)
 à DA Hajja Fatna, Esc C,()عن7انه)ا
 ETG RD, Appt 1, Jardins Litoral
Lagune)*****)ايدار)ايبيضاء)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عن7انه)ا() ري) ساندرين) ( ايسيدة)
 à 6, Res Puento Romano, Rte
 d’Azemour, n° 16 rue An 128,
ايدار) (***** (Sidi Abderrahmane

ايبيضاء)املغرب
ييل7) وايتر) مارسيل) رينايد) ايسيد)
 à DA Hajja Fatna, Esc C,()عن7انه)ا
 ETG RD, Appt 1, Jardins Litoral
Lagune)*****)ايدار)ايبيضاء)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 18 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)83256).

6(9I

ائتمانية)ب7عرفة

 ELECTRO FROID
BOUSDIRA

شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة
تأسيس)شركة

ائتمانية)ب7عرفة
رقم49)زنقة)ايدار)ايبيضاء)ب7عرفة)
ب7عرفة،)61200،)ب7عرفة)املغرب
 ELECTRO FROID BOUSDIRA
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)38)حي)
ايفتح)-)61200)ب7عرفة)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

92(
في) مؤرخ) حر) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (31
املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.ELECTRO FROID BOUSDIRA

اشغال) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)
املتجددة-) ايطاقات) و) ايكهرباء)
مختلفة- اشغال) و) ايبناء) اشغال)
تسيير) و) ايعامة) ايفالحية) االشغال)

االستغالييات)ايفالحية.
حي) (38 (: االجتماعي) املقر) عن7ان)

ايفتح)-)61200)ب7عرفة)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 50.000 ( ايشركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)مقسم)كايتالي:
 400 ( (: ب7سدلرة) امليل7د) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
50)حصة) ( (: ايسيد)سرفقة)عماد)

بقيمة)100)درهم)يلحصة).
ايسيدة)عيساوي)مريم):))50)حصة)

بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
ايسيد)امليل7د)ب7سدلرة)عن7انه)ا()
0))شارع)ايزرقط7ني)61200)ب7عرفة)

املغرب.
ايسيد)سرفقة)عماد)عن7انه)ا()31 

زنقة)تازة)61200)ب7عرفة)املغرب.
عن7انه)ا() مريم) عيساوي) ايسيدة)
0))شارع)ايزرقط7ني)61200)ب7عرفة)

املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء)

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
ايسيد)امليل7د)ب7سدلرة)عن7انه)ا()
0))شارع)ايزرقط7ني)61200)ب7عرفة)

املغرب
ايسيد)سرفقة)عماد)عن7انه)ا()31 

زنقة)تازة)61200)ب7عرفة)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (18 بتاريخ) ( بفجيج) االبتدائية)

2021)تحت)رقم)65/2021.
680I

ADVALORIS 

IMPRIMERIE ANKARA
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة
ADVALORIS

 IMM COLLABORATION 3ETG 9
 SIDI MAAROUF CASABLANCA

 N(،(22000،(CASABLANCA
MAROC

IMPRIMERIE ANKARA)شركة)
ذات)املسؤويية)املحدودة

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)حي)ايسالم)
شارع)األمم)املتحدة)31)ايداخلة)-)

3022))ايداخلة)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

18599
 10 في) مؤرخ) حر) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7)
املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.IMPRIMERIE ANKARA
ايطباعة) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)
يلمهنيين) ايصلة() ذات) )الخدمات) و)
واملؤسسات) وايشركات) واألفراد)

الخاصة)وايعامة
وايل7ازم) امل7اد) وبيع) شراء) (
وامللحقات)واملعدات)املتعلقة)بنشاط)

ايطباعة
اإلعالن)واالتصاالت.

عن7ان)املقر)االجتماعي):)حي)ايسالم)
(- ايداخلة) (31 املتحدة) األمم) شارع)

3022))ايداخلة)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
 500 ( (: اخطاش) الحسن) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
 500 ( (: بحلم7ش) الحسان) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
ايسيد)الحسن)اخطاش)عن7انه)ا()
ايداخلة) (961 رقم) الحسني) حي)

3002))ايداخلة)املغرب.
بحلم7ش) الحسان) ايسيد)
تيزنيت) اعم7) تجزئة) (19 عن7انه)ا()

85000)تيزنيت)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:

ايسيد)الحسن)اخطاش)عن7انه)ا()
ايداخلة) (961 رقم) الحسني) حي)

3002))ايداخلة)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 15 بتاريخ) ( ايدهب) ب7ادي) االبتدائية)
ل7ني7)2021)تحت)رقم)1054/2021.
681I

ائتمانية)ب7عرفة

AIT BEN ALLA TRAVAUX
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

ائتمانية)ب7عرفة
رقم49)زنقة)ايدار)ايبيضاء)ب7عرفة)
ب7عرفة،)61200،)ب7عرفة)املغرب
AIT BEN ALLA TRAVAUX)شركة)

ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)
ايشريك)اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)حي)ك7مابار)
ب7عنان)-)61200)ب7عنان)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

929
 16 في) مؤرخ) حر) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7)
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
 AIT (: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.BEN ALLA TRAVAUX
اشغال) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)
مختلفة-تسيير) اشغال) و) ايبناء)

االشغال)و)ايضيعات)ايفالحية.
حي) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
ب7عنان) (61200 (- ب7عنان) ك7مابار)

املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 10.000 ( ايشركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)مقسم)كايتالي:
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 100 ( (: ايسيد)الت)بن)عال)محمد)
حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-
وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

محمد) عال) بن) الت) ايسيد)
عن7انه)ا()حي)ك7مابار)ب7عنان)61200 

ب7عنان)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
محمد) عال) بن) الت) ايسيد)
عن7انه)ا()حي)ك7مابار)ب7عنان)61200 

ب7عنان)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (18 بتاريخ) ( بفجيج) االبتدائية)

2021)تحت)رقم)66/2021.

682I

SMCFF

EAKC HABAD
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

SMCFF
 BD ZERKTOUNI 2EME 64

 ETAGE(،(20200،(CASABLANCA
MAROC

EAKC HABAD)شركة)ذات)
مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)56)شارع)
م7الي)ل7سف)ايطابق)ايثايت)شقة)
14)ايدار)ايبيضاء)-)20450)ايدار)

ايبيضاء)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

50(569
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (0(
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.

عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
 EAKC(:(اإلقتضاء)بمختصر)تسميتها

.HABAD
منح) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

شهادة)ك7شير.
عن7ان)املقر)االجتماعي):)56)شارع)
شقة) ايثايت) ايطابق) ل7سف) م7الي)
ايدار) (20450 (- ايبيضاء) ايدار) (14

ايبيضاء)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
بان7ن) اسحاق) ييفي) ايسيد)
درهم) (100 بقيمة) حصة) (1.000   :

يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
بان7ن) اسحاق) ييفي) ايسيد)
58)شارع)عبد)ايلطيف)بن) عن7انه)ا()
قدور)درج)أ)طابق)1)شقة)يسرى)اقامة)
ايبيضاء) ايدار) (203(0 ( االسماعيلية)

املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
بان7ن) اسحاق) ييفي) ايسيد)
58)شارع)عبد)ايلطيف)بن) عن7انه)ا()
قدور)درج)أ)طابق)1)شقة)يسرى)اقامة)
ايبيضاء) ايدار) (203(0 ( االسماعيلية)

املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 21 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)83361).
683I

EXACO

WE BAR
إعالن)متعدد)ايقرارات

EXACO
16،)زنقة)عائشة)أم)املؤمنين)شارع)
م7الي)الحسن)االول،)20000،)ايدار)

ايبيضاء)املغرب
WE BAR)»شركة)ذات)املسؤويية)
املحدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد«
وعن7ان)مقرها)االجتماعي:)3،)زنقة)
جبل)ب7يبالن))حي)راسين))20000 

ايدار)ايبيضاء)املغرب.

»إعالن)متعدد)ايقرارات«
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري:)

.3(8899

بمقت�سى)الجمع)ايعام)االستثنائي)

املؤرخ)في)28)أبريل)2021

تم)اتخاذ)ايقرارات)ايتايية:)

على) لنص) ايذي) (:1 رقم) قرار)

جميع) تف7يت) على) املصادقة) ماللي:)

الحصص)ايتي)تمتلكها)ايسيدة)بانجي7)

في) مجم7عها) واملمثل) (، مريم) فاييري)

)1.000()حصة)يفائدة)ايسيد)زاك7ري)

على) املصادقة) (، وترخيصها) فرانك،)

استقاية)ايسيدة)بانجي7)فاييري)مريم)

من)مهامها)كمسيرة)يلشـركــة)و)تعيين)

وحيدا) مسيرا) فرانك) زاك7ري) ايسيد)

يلشركة)

قرار)رقم)2:)ايذي)لنص)على)ماللي:)
تعدلل)ايبن7د)6،)))و)14)من)ايقان7ن)

على) املصادقة) و) يلشركة) األسا�سي)

ايقان7ن)األسا�سي)املعدل)يلشركة

وتبعا)يذيك)تم)تعدلل)مقتضيات)

اينظام)األسا�سي)ايتايية:)

بند)رقم)6:)ايذي)لنص)على)ماللي:)

اينقدلة) باملبايغ) ايشركة) تزويد) تم)

زاك7ري) ايسيد) ب7اسطة) (- ايتايية:)

مدف7عة)) درهم،) (100000 (: فرانك)

بايكامل.

بند)رقم)):)ايذي)لنص)على)ماللي:)

 10000 بمبلغ) املال) رأس) تحدلد) تم)

1000)حصة) إلى) وهي)مقسمة) درهم.)

(، يلحصة) درهم) (100 اسمية) بقيمة)

إلى) (1 من) مرقمة) (، بايكامل) مدف7عة)

يلشريك) تخصيصها) تم) وايتي) (1000

اي7حيد)ايسيد)زاك7ري)فرانك.

على) لنص) ايذي) (:14 رقم) بند)

زاك7ري) ايسيد) ايشركة) لدلر) ماللي:)

غير) ملدة) اي7حيد) ايشريك) (، فرانك)

محددة)

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

 21 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)83493).

684I

FIDUCIAIRE EL HAFIDI SARL AU

 STE HADDA ET FILS
ELEVAGE«SHFE« SARL AU
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

FIDUCIAIRE EL HAFIDI SARL AU
 HAY(BARAKA(SOFIA(»B«
 BUREAU(N°01(،(50300،
 BOUFEKRENE MEKNES

MAROC
 STE HADDA ET FILS

        ELEVAGE«SHFE«(SARL(AU
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)املحل)
ايكائن)بدوار)الت)اوركين)رقم)1 

مجاط)ب7فكران)مكناس)50026 
مكناس)املغرب

تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

5356(
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 أبريل) (22
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
 STE (: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)
 HADDA(ET(FILS(ELEVAGE«SHFE«

.SARL AU
تسمين) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

ايدواجن)
تسمين)االبقار)،)املاعز)و)االغنام
ايتدبير)االستكشاف)ايزراعي().

املحل) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
 1 رقم) اوركين) الت) بدوار) ايكائن)
 50026 مكناس) ب7فكران) مجاط)

مكناس)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
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 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)
درهم،)مقسم)كايتالي:

 1.000 ( (: رشيدة) عاله) ايسيدة)
حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-
وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

عن7انه)ا() رشيدة) عاله) ايسيدة)
رقم) اوركين) الت) بدوار) ايكائن) املحل)
مكناس) (50026 ب7فكران) مجاط) (1

املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عن7انه)ا()) ( رشيدة) عاله) ايسيدة)
مجاط) (1 رقم) اوركين) الت) دوار)

ب7فكران)50026)مكناس)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (16 بتاريخ) ( بمكناس) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)8)29.
685I

jilovta sarl

مالوج ترونسبور
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

jilovta sarl
 hay el wifak elhassani rue AL

 ONS((7(n°(15(،(60030،(OUJDA
MAROC

ماي7ج)ترونسب7ر))شركة)ذات)
املسؤويية)املحدودة

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)شارع)
تاف7غايت)رقم)26)وجدة)60000 

وجدة)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

3(561
 20 في) مؤرخ) حر) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 أبريل)
املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
ماي7ج) (: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

ترونسب7ر).

غرض)ايشركة)بإلجاز):)
نقل)ايبضائع)يلغير.

شارع) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
 60000 وجدة) (26 رقم) تاف7غايت)

وجدة)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
ايسيد)ماي7)جحم7م)محمد):))500 

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
ايسيد)ماي7)جحم7م)عمر)):))250 

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
ايسيدة)ماي7)جحم7م)المان):))250 

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
محمد) جحم7م) ماي7) ايسيد)
 26 رقم) تاف7غايت) شارع) عن7انه)ا()

60000)وجدة)املغرب.
عمر)) جحم7م) ماي7) ايسيد)
 19 رقم) تاف7غايت) شارع) عن7انه)ا()

60000)وجدة)املغرب.
المان) جحم7م) ماي7) ايسيدة)
 19 رقم) تاف7غايت) شارع) عن7انه)ا()

60000)وجدة)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عمر)) جحم7م) ماي7) ايسيد)
 19 رقم) تاف7غايت) شارع) عن7انه)ا()

60000)وجدة)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (1( بتاريخ) ( ب7جدة) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)2228.
686I

شركة)مستأمنة)الحنصالي)ش.ذ.م.م.)ذات)ايشريك)

اي7حيد

 BOULANGERIE PATISSERIE
DU LAC

شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة
حل)شركة

شركة)مستأمنة)الحنصالي)ش.ذ.م.م.)
ذات)ايشريك)اي7حيد

20)شارع)املتنبي)ايطابق)االول)بني)
مالل)20)شارع)املتنبي)ايطتبق)االول)

بني)مالل،)23000،)بني)مالل)املغرب
 BOULANGERIE PATISSERIE
DU LAC)شركة)ذات)املسؤويية)
املحدودة)في)ط7ر)ايتصفية(

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)تجزئة)
الناس)اقامة)االخ7ين)1)حي)ايهدى)
ايطابق)ايسفلي))-)23000)بني)مالل)

املغرب.
حل)شركة

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)
.((13

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
حل) تقرر) (2021 أبريل) (16 في) املؤرخ)
املحدودة) املسؤويية) ذات) شركة)
 BOULANGERIE PATISSERIE DU
 100.000,00 رأسمايها) مبلغ) ( (LAC
اإلجتماعي) مقرها) وعن7ان) درهم)
حي) (1 االخ7ين) اقامة) الناس) تجزئة)
ايهدى)ايطابق)ايسفلي))-)23000)بني)
الجمع) قرار) (: ل) نتيجة) املغرب) مالل)

ايعام.
تجزئة) ب) ايتصفية) مقر) حدد) و)
ايهدى) حي) (1 االخ7ين) اقامة) الناس)
 23000 ايطابق)ايسفلي)،)بني)مالل)-)

بني)مالل)املغرب.)
و)عين:

و) اكزول) ( احمد) ايسيد)ة()
عن7انه)ا()حي)أطلس)املنزه)فيال)رقم)9 
23000)بني)مالل)املغرب)كمصفي))ة()

يلشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند) (
املخ7ية) ايصالحيات) على) املفروضة)
تبليغ) محل) و) املخابرة) محل) يهم)
ايعق7د)و)اي7ثائق)املتعلقة)بايتصفية):
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
28)ماي) )بتاريخ) االبتدائية)ببني)مالل)

2021)تحت)رقم)605.
68(I

STE OUIJDANE SERVITE CMPT

RIDMO
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

حل)شركة

STE OUIJDANE SERVITE CMPT
 IMM HAMMOUTI 4EME 18

 ETAGE NUMERO 8 BD IMAM

 GHAZALI(OUJDA(،(60000،
OUJDA MAROC

RIDMO))شركة)ذات)املسؤويية)
املحدودة)في)ط7ر)ايتصفية(

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)119)شارع)
االمير)م7الي)الحسن))رقم)املحل)) - 

60000)وجدة)املغرب.
حل)شركة

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)
.32101

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
تقرر)حل) (2020 28)دجنبر) في) املؤرخ)
املحدودة) املسؤويية) ذات) شركة)
 100.000 رأسمايها) مبلغ) ( ( (RIDMO
 119 درهم)وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)
شارع)االمير)م7الي)الحسن))رقم)املحل)
(: نتيجة)ل) املغرب) - 60000)وجدة)  (
بسبب)عدم)تحقيق)غرض)ايشركة).

 119 ب) ايتصفية) مقر) حدد) و)
شارع)االمير)م7الي)الحسن))رقم)املحل)

) - 60000)وجدة)املغرب.)
و)عين:

و) بلحرير) ( رض7ان) ايسيد)ة()
 1 ايصفاء) زنقة) ايربيع) حي) عن7انه)ا()
رقم)3 60000)وجدة)املغرب)كمصفي)

)ة()يلشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند) (
املخ7ية) ايصالحيات) على) املفروضة)
تبليغ) محل) و) املخابرة) محل) يهم)
ايعق7د)و)اي7ثائق)املتعلقة)بايتصفية):)
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
لنالر) (2( بتاريخ) ( ب7جدة) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)332.

688I

دل7ان)األستاذ)لحبيب)باي7الي)-)م7ثق)-

»مجموعة عمروس لوجمو« 
ش.م.م.ش.و

شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)
ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

دل7ان)األستاذ)لحبيب)باي7الي)-)م7ثق)
شارع)م7الي)أحمد)يكراري،)عمارة)

ايكالتي،)ايطابق)1)شقة)رقم)8 
وجدة،)60000،)وجدة)املغرب
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»مجم7عة)عمروس)ي7جم7«)

ش.م.م.ش.و)شركة)ذات)مسؤويية)

محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)42)زنقة)

أب7)جعفر)ابن)عطية)سيدي)لحي)

وجدة)02)60)وجدة)املغرب

تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)

محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

3(55(

في) مؤرخ) م7ثق) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 أبريل) (06

مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:

ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.

عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)

(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

ي7جم7«) عمروس) »مجم7عة)

ش.م.م.ش.و.

غرض)ايشركة)بإلجاز):)عقارات)،)

منعش)عقاري.
42)زنقة) (: عن7ان)املقر)االجتماعي)

لحي) سيدي) عطية) ابن) جعفر) أب7)

وجدة)02)60)وجدة)املغرب.

أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).

ايشركة:)) رأسمال) مبلغ)

2.100.000,00)درهم،)مقسم)كايتالي:

 21000 (: فيصل) عمروس) ايسيد)

حصة))بقيمة)2.100.000)درهم.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

عن7انه)ا() ايسيد)عمروس)فيصل)

 .2 رقم) األق�سى) زنقة) ايقدس) حي)

60033)وجدة)املغرب.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:

عن7انه)ا() ايسيد)عمروس)فيصل)

 .2 رقم) األق�سى) زنقة) ايقدس) حي)

60033)وجدة)املغرب

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (1( بتاريخ) ( ب7جدة) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)2226.

689I

ahalli moussa

INOVAPLASTIC
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

ahalli moussa
شارع)عبد)الخايق)ايطريس)رقم)21)،)

62000،)ايناظ7ر)املغرب
INOVAPLASTIC)شركة)ذات)
مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)زنقة)رقم)
14)اوالد)لحسن))-)62000)ايناظ7ر)

املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

22393
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (25
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.INOVAPLASTIC
 (1 (: بإلجاز) ايشركة) غرض)
 FABRICATION PRODUIT EN

PLASTIQUE
 R E C H E R C H E (2

DEVLOPPMENT
.CONSULTATION (3

عن7ان)املقر)االجتماعي):)زنقة)رقم)
ايناظ7ر) (62000 (- ( لحسن) اوالد) (14

املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)
درهم،)مقسم)كايتالي:

لاسين) محمد) ب7جدالن) ايسيد)
درهم) (100 بقيمة) حصة) (1.000   :

يلحصة).
(: لاسين) محمد) ب7جدالن) ايسيد)

1000)بقيمة)100)درهم.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
لاسين) محمد) ب7جدالن) ايسيد)
ايناظ7ر) ايعرا�سي) حي) عن7انه)ا()

6200)ايناظ7ر)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
لاسين) محمد) ب7جدالن) ايسيد)
ايناظ7ر) ايعرا�سي) حي) عن7انه)ا()

6200)ايناظ7ر)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
االبتدائية)بايناض7ر))بتاريخ)03)ل7ني7)

2021)تحت)رقم)1152.
690I

FIDUCIAIRE IDEAL CONSULT SARL AU

ABDEVETINTER
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
حل)شركة

 FIDUCIAIRE IDEAL CONSULT
SARL AU

 AVENUE(MED(V(NR(15(،
93100،(FNIDEQ(MAROC
ABDEVETINTER)شركة)ذات)
مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد)في)ط7ر)ايتصفية(
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)املركز)

ايتجاري)ايبلدي)الجدلد)رقم)200 
طابق)األول)-)93100)ايفنيدق)

املغرب.
حل)شركة

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)
.6(63

اي7حيد) ايشريك) قرار) بمقت�سى)
2012)تقرر)حل) 02)أكت7بر) املؤرخ)في)
ذات) محدودة) مسؤويية) ذات) شركة)
  ABDEVETINTER اي7حيد) ايشريك)
مبلغ)رأسمايها)30.000)درهم)وعن7ان)

ايتجاري) املركز) اإلجتماعي) مقرها)
ايبلدي)الجدلد)رقم)200)طابق)األول)

- 93100)ايفنيدق)املغرب)نتيجة)ل):)

عدم)بل7غ)ايهدف)اإلجتماعي.

املركز) ب) ايتصفية) مقر) حدد) و)

 200 رقم) الجدلد) ايبلدي) ايتجاري)

ايفنيدق) (93100 (- األول) طابق)

املغرب.)

و)عين:

عاللي) ( ( ايرحمان) عبد) ايسيد)ة()

أ) (10 ( زنقة) اغطاس) حي) عن7انه)ا() و)

مكرر)رقم)5 93100)ايفنيدق)املغرب)

كمصفي))ة()يلشركة.

الحدود) اإلقتضاء) وعند) (

املخ7ية) ايصالحيات) على) املفروضة)

تبليغ) محل) و) املخابرة) محل) يهم)

ايعق7د)و)اي7ثائق)املتعلقة)بايتصفية):

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

االبتدائية)بتط7ان))بتاريخ)22)أكت7بر)

2012)تحت)رقم)2114.

691I

STE CROWN CONSULTING SARL

STE ASIWANPORT SARL AU
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تح7يل)ايشكل)ايقان7ني)يلشركة

 STE CROWN CONSULTING

SARL

 ANGLE RUE ALGERIE N°02

 ET RUE HAJRAT NEKOUR

 N°166,3EME ETAGE

 B,ALHOCEIMA(،(32000،

ALHOCEIMA MAROC

 STE ASIWANPORT SARL AU

شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد

و)عن7ان)مقرها)االجتماعي)املحل)

املت7اجد)في)ايطابق)ايسفلي)حي)

ألت)م7�سى)و)عمر)امزورن)-)32000 

الحسيمة).

تح7يل)ايشكل)ايقان7ني)يلشركة
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.30(9
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بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
املؤرخ)في)06)ماي)2021)تم)تح7يل)
ايشكل)ايقان7ني)يلشركة)من)»شركة)

ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)
ايشريك)اي7حيد«)إلى)»شركة)ذات)

املسؤويية)املحدودة«.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 14 بتاريخ) ( بالحسيمة) االبتدائية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)191.
692I

UNIVERS GESTION CONSEILS

STE SYAM VERT
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

رفع)رأسمال)ايشركة

UNIVERS GESTION CONSEILS
 N°60( LOT BELMEJJAD AL
 MASSAR(MARRAKECH(،

40000،(MARRAKECH(MAROC
STE SYAM VERT)شركة)ذات)

املسؤويية)املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)كلم)14 

دوار)الت)ت7مرت)حربيل)طريق)اسفي)
- 40000)مراكش)املغرب.
رفع)رأسمال)ايشركة

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)
.10(345

ايعام) الجمع) بمقت�سى)
ل7ني7) (0( في) املؤرخ) اإلستثنائي)
ايشركة) رأسمال) رفع) تم) (2021
درهم«) ((.122.300« قدره) بمبلغ)
إلى) درهم«) ((.222.300« من) أي)
((: طريق) عن) درهم«) (14.344.600«

تقدلم)حصص)نقدلة)أو)عينية.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (22 بتاريخ) ( بمراكش) ايتجارية)

2021)تحت)رقم))12526.
693I

FINANCE PERFORMANCE CONSEIL

RIAD LIFESTYLE
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

 FINANCE PERFORMANCE
CONSEIL

تقاطع)شارع)م7الي)رشيد)و)عبد)
ايكريم)الخطابي،عمارة)مركز)أعمال)
جليز،))ايطابق)ايثايث،)مكتب)رقم)
21)،)40000،)مراكش)املغرب
RIAD LIFESTYLE))شركة)ذات)
مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)55)شارع)
محمد)الخامس،)إقامة)جكار،))شقة)
رقم)33)،)جليز)40000)مراكش)

املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

1161((
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (26
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
 RIAD (: اإلقتضاء)بمختصر)تسميتها)

. LIFESTYLE
غرض)ايشركة)بإلجاز):)*)استغالل)

وتسيير)املؤسسات)ايسياحية،)
*تقدلم)الخدمات،)

*)ايتصدلر.).
عن7ان)املقر)االجتماعي):)55)شارع)
محمد)الخامس،)إقامة)جكار،))شقة)
مراكش) (40000 جليز) (، (33 رقم)

املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 10.000 ( ايشركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)مقسم)كايتالي:
  HOCINE MOHAND : ايسيد)
100)حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة)
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
 HOCINE MOHAND ايسيد)
 109AVENUE عن7انه)ا()
 MICHELET 93400 SAINT-OUEN

.FRANCE

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (
وم7اطن)مسيري)ايشركة:

 HOCINE MOHAND ايسيد)
 109AVENUE عن7انه)ا()
 MICHELET  93400 SAINT-OUEN

FRANCE
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (21 بتاريخ) ( بمراكش) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)125215.

694I

EXACO

GODZILA 
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

EXACO
16،)زنقة)عائشة)أم)املؤمنين)شارع)
م7الي)الحسن)االول،)20000،)ايدار)

ايبيضاء)املغرب
 GODZILA)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)8،)شارع)
أنفا)ايطابق)ايسفلي)))))))-)20000  

ايدار)ايبيضاء)))املغرب
تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

50636(
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 أبريل) (26
املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
((: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.GODZILA
إنشاء،) ( ( (: بإلجاز) ايشركة) غرض)
املقاهي) وإدارة) تشغيل) تط7ير،)

ومطاعم)اي7جبات))ايسريعة)).
عن7ان)املقر)االجتماعي):)8،)شارع)
  20000 (- ( ( ( ( ( ( ايسفلي) ايطابق) أنفا)

ايدار)ايبيضاء)))املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)
درهم،)مقسم)كايتالي:

عبد) ايعلمي) املطيع) ايسيد)
 100 بقيمة) حصة) (500 ( (: ايصادق)

درهم)يلحصة).
 500 ( (: ( ( فاطمة) قاسمي) ( ايسيدة)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
ايسيدة))قاسمي)فاطمة)))عن7انه)ا()
50،)شارع)بئر)انزران)املعارف)20000  

ايدار)ايبيضاء)))املغرب.
عبد) ايعلمي) املطيع) ايسيدة)
بئر) شارع) (،50 عن7انه)ا() ايصادق)
ايدار) ( (20000 املعارف) انزران)

ايبيضاء)))املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
ايسيدة))قاسمي)فاطمة)))عن7انه)ا()
  20000 انزراناملعارف) بئر) شارع) (،50

ايدار)ايبيضاء)))املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 10 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)82060).
695I

FIDUCIAIRE NAKHIL

 MAISON OLIVIER
BEARZATTO

إعالن)متعدد)ايقرارات

FIDUCIAIRE NAKHIL
  Imm. n° 60 Appt. n°4 Bd.

 Abdelkrim El Khattabi Gueliz -
 Marrakech(،(40000،(marrakech

maroc
 MAISON OLIVIER BEARZATTO
»شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة«
وعن7ان)مقرها)االجتماعي:)عمارة)

باهية)ب)زنقة)االخاء)متجر)رقم)11 
جليز))-)-)مراكش)املغرب.
»إعالن)متعدد)ايقرارات«

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري:)
.5(661

بمقت�سى)الجمع)ايعام)االستثنائي)
املؤرخ)في)02)ل7ني7)2021

تم)اتخاذ)ايقرارات)ايتايية:)
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قرار)رقم))1:)ايذي)لنص)على)ماللي:)
تمت)املصادقة)على)هبة)ايسيد)جان)
حصة) (125 اوييفي) بيرزات7) ي7يس)
ايتي) 600)حصة)اجتماعية) من)أصل)
 MAISON OLIVIER((لملكها))بشركة
ايسيد) ابنه) يفائدة) (BEARZATTO

جيرلمي)تيري)بيرزات7)اوييفي)
قرار)رقم)2:)ايذي)لنص)على)ماللي:)
اينظام) من) (( و) (6 ايفصل) ( تعدلل)

األسا�سي
وتبعا)يذيك)تم)تعدلل)مقتضيات)

اينظام)األسا�سي)ايتايية:)
بند)رقم)6:)ايذي)لنص)على)ماللي:)
ايشركاء) على) ايرأسمال) ت7زيع) كيفية)

تبعا)يهذه)ايتعدلالت
بند)رقم)):)ايذي)لنص)على)ماللي:))
تبعا) ايشركاء) على) الحصص) ت7زيع)

يهذه)ايتعدلالت
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (22 بتاريخ) ( بمراكش) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)0)1252.
696I

ائتمانية)بيان)حنان

ANDOF CAR MARRAKECH
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

حل)شركة

ائتمانية)بيان)حنان
عرصة)ملعاش)طريق)املست7دع)

ايبلدي)رقم))14)مراكش)،)40000،)
مراكش)مراكش

 ANDOF CAR MARRAKECH
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة)في)

ط7ر)ايتصفية(
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)شارع)
ايزرقط7ني)ايطابق)2)عمارة)رقم)

10))جيليز)مراكش)دوار)تحت)ايدوم)
اوريكة)الح7ز)مراكش)40000 

ايرباط)املغرب.
حل)شركة

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)
.45485

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
حل) تقرر) (2021 ل7ني7) (0( في) املؤرخ)
املحدودة) املسؤويية) ذات) شركة)
ANDOF CAR MARRAKECH))مبلغ)

وعن7ان) درهم) (100.000 رأسمايها)

ايزرقط7ني) شارع) اإلجتماعي) مقرها)

جيليز) ( (10 رقم) عمارة) (2 ايطابق)

اوريكة) ايدوم) تحت) دوار) مراكش)

الح7ز)مراكش)40000)ايرباط)املغرب)

نتيجة)ل):)عدم)املردودلة.

شارع) ب) ايتصفية) مقر) حدد) و)

رقم) عمارة) (2 ايطابق) ايزرقط7ني)

 40000 مراكش) مراكش) جيليز) ( (10

مراكش)املغرب.)

و)عين:

و) ( اندف) ( ل7سف) ايسيد)ة()

ل7سف) االراك) وحدة) (1( عن7انه)ا()

مراكش) (40000 مراكش) تاشفين) بن)

املغرب)كمصفي))ة()يلشركة.

الحدود) اإلقتضاء) وعند) (

املخ7ية) ايصالحيات) على) املفروضة)

تبليغ) محل) و) املخابرة) محل) يهم)

ايعق7د)و)اي7ثائق)املتعلقة)بايتصفية)

:)ك7رونا

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

ل7ني7) (22 بتاريخ) ( بمراكش) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)8)1252.

69(I

ccis-casablanca

HSNDIS MAROC
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

ccis-casablanca

 bd(med(V(،(20200، 98

casablanca)اململكة)املغربية

HSNDIS MAROC))شركة)ذات)

مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)ايدار)

ايبيضاء)،)128)،)شارع)ايعرار،)

ايطابق2)،)مكتب)6 - 20000)ايدار)

ايبيضاء)املغرب

تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)

محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

506111

بمقت�سى)عقد)عرفي)مؤرخ)في)22 
ل7ني7)2021)تم)إعداد)ايقان7ن)
األسا�سي)يشركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

. HSNDIS MAROC
غرض)ايشركة)بإلجاز):)ايتجارة

املنتجات) وت7زيع) تس7يق) (-
ايزراعية

-استيراد)و)تصدلر.
ايدار) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
ايعرار،) شارع) (، (128 (، ايبيضاء)
ايدار) (20000  -  6 مكتب) (، ايطابق2)

ايبيضاء)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
ايسيد)الحسين)ب7وزاييم):))1.000 

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
ب7وزاييم) الحسين) ايسيد)
ت7مرت) ابن) زنقة) (10 عن7انه)ا()

20000)ايدار)ايبيضاء)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
ب7وزاييم) الحسين) ايسيد)
ت7مرت) ابن) زنقة) (10 عن7انه)ا()

20000)ايدار)ايبيضاء)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
(- بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

تحت)رقم)-.
698I

HTA CONSEIL

 TOTAL QUALITY
)CHEMISTRY )TQC

شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة
تأسيس)شركة

HTA CONSEIL

ملتقى)شارع)محمد)الخامس)وشارع)
أيبير)األول)ايطابق)ايسابع)مكتب)
رقم)09))-،)20060،)ايدار)ايبيضاء)

املغرب
 TOTAL QUALITY CHEMISTRY
TQC)()شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)تقاطع)
شارع)شاب7)عبر)ايطريق)ايسيار)
جماعة)سيدي)م7من)عمارة)F)م)

س)1)ايطابق)ايثاني)املكتب)رقم)5 - 
20402)ايدار)ايبيضاء)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

508065
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (08
املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
 TOTAL(:(اإلقتضاء)بمختصر)تسميتها

.(QUALITY CHEMISTRY (TQC
تصنيع) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)
وتصدلر) واستيراد) وتعبئة) انتاج) و)

وشراء)وبيع)جميع)ايكيماويات.
تقاطع) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
شارع)شاب7)عبر)ايطريق)ايسيار)جماعة)
سيدي)م7من)عمارة)F)م)س)1)ايطابق)
ايدار) (20402 -  5 املكتب)رقم) ايثاني)

ايبيضاء)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
ايشركة:)) رأسمال) مبلغ)
2.000.000,00)درهم،)مقسم)كايتالي:

ايسيد)عبد)ايرحيم)امزيل):))8.000 
حصة)بقيمة)100,00)درهم)يلحصة).
ايسيد)هالل)خليل):))4.000)حصة)

بقيمة)100,00)درهم)يلحصة).
ايسيد)هالل)نبيل):))4.000)حصة)

بقيمة)100,00)درهم)يلحصة).
((: ملهيدي) ايرحمان) عبد) ايسيد)
درهم) (100,00 بقيمة) حصة) (4.000

يلحصة).
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وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

امزيل) ايرحيم) عبد) ايسيد)

 06 رقم) ايشباب) تجزئة) عن7انه)ا()

ايبيضاء) ايدار) (20420 ( كاييف7رنيا)

املغرب.
ايسيد)هالل)خليل)عن7انه)ا()زنقة)
ايدار) (20210 ايهناء) حي) (13 رقم) (30

ايبيضاء)املغرب.

عن7انه)ا() نبيل) هالل) ايسيد)

 2(182 09)ب7سك7رة) الحكمة) تجزئة)

اين7اصر)املغرب.

ملهيدي) ايرحمان) عبد) ايسيد)

الخضراء) املسيرة) تجزئة) عن7انه)ا()

 28830  02 ايطابق) ايف) ايدرج)

املحمدلة)املغرب.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
ايسيد)هالل)خليل)عن7انه)ا()زنقة)
ايدار) (20210 ايهناء) حي) (13 رقم) (30

ايبيضاء)املغرب

عن7انه)ا() نبيل) هالل) ايسيد)

 2(182 09)ب7سك7رة) الحكمة) تجزئة)

اين7اصر)املغرب

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

 23 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم))8384).

699I

ccis-casablanca

HOUD YENI ISTANBUL
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

ccis-casablanca

 bd(med(V(،(20200، 98

casablanca)اململكة)املغربية

HOUD YENI ISTANBUL)))شركة)

ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)ايدار)

ايبيضاء)،)128)،)شارع)ايعرار،)

ايطابق2)،)مكتب)6 - 20000)ايدار)

ايبيضاء))املغرب

تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)

محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

50643(

في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 أبريل) (30

مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:

ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.

عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)

 HOUD(:(اإلقتضاء)بمختصر)تسميتها

.  YENI ISTANBUL

بيع) :)شراء) بإلجاز) ايشركة) غرض)

عبر) أو) املتجر) في) وبالجملة) بايتجزئة)

اإلنترنت.

-استيراد)و)تصدلر

-ايتجارة)اإليكترونية..

ايدار) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)

ايعرار،) شارع) (، (128 (، ايبيضاء)

ايدار) (20000  -  6 مكتب) (، ايطابق2)

ايبيضاء))املغرب.

أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:

 1.000 ( ايسيد)املدني)اب7)اي7فاء):)

حصة)بقيمة)1.000)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

ايسيد)املدني)اب7)اي7فاء)عن7انه)ا()
 20000 ( 6)رقم) ايسادني)زنقة) درب)

ايدار)ايبيضاء))املغرب.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:

ايسيد)املدني)اب7)اي7فاء)عن7انه)ا()
 20000 ( 6)رقم) ايسادني)زنقة) درب)

ايدار)ايبيضاء))املغرب

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

(- بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

تحت)رقم)-.

(00I

STE OUIJDANE SERVITE CMPT

 STE  D›EXPLOITATAION
 DES PLANTES

 AROMATIQUE ET
 MEDICINALES DE

L›ORIENTAL »SEPAMO
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

حل)شركة

STE OUIJDANE SERVITE CMPT
 IMM HAMMOUTI 4EME 18

 ETAGE NUMERO 8 BD IMAM
 GHAZALI(OUJDA(،(60000،

OUJDA MAROC
 STE  D›EXPLOITATAION DES
 PLANTES AROMATIQUE ET

 MEDICINALES DE L›ORIENTAL
SEPAMO«)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)في)ط7ر)ايتصفية(
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي))5)تجزئة)
ايهناء)تجزئة)ميري)حي)الحسني)وجدة)

- 60000)وجدة)املغرب.
حل)شركة

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)
.2813(

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
تقرر)حل) (2020 25)دجنبر) في) املؤرخ)
املحدودة) املسؤويية) ذات) شركة)
 STE  D’EXPLOITATAION DES
 PLANTES AROMATIQUE ET
 MEDICINALES DE L’ORIENTAL
 60.000 رأسمايها) مبلغ) ( (»SEPAMO
 5( اإلجتماعي) مقرها) وعن7ان) درهم)
تجزئة)ايهناء)تجزئة)ميري)حي)الحسني)
60000)وجدة)املغرب)نتيجة) (- وجدة)
غرض) تحقيق) عدم) بسبب) (: ل)

ايشركة).
و)حدد)مقر)ايتصفية)ب))5)تجزئة)
ايهناء)تجزئة)ميري)حي)الحسني)وجدة)

- 60000)وجدة)املغرب.)
و)عين:

و) بلحسيني) ( محمد) ايسيد)ة()
م7ه7ب) تجزئة) اينصر) حي) عن7انه)ا()
املغرب) وجدة) (60000  4( رقم)

كمصفي))ة()يلشركة.

الحدود) اإلقتضاء) وعند) (

املخ7ية) ايصالحيات) على) املفروضة)

تبليغ) محل) و) املخابرة) محل) يهم)

ايعق7د)و)اي7ثائق)املتعلقة)بايتصفية)

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

أبريل) (0( بتاريخ) ( ب7جدة) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)1233.

(01I

CABINET FICOR

MALAK PETROLEUM
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

CABINET FICOR

12)زنقة)األقح7ان)إقامة)ايناس)

ب7سج7ر)،)20200،)ايدار)ايبيضاء)

املغرب

MALAK PETROLEUM)شركة)ذات)

املسؤويية)املحدودة

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي))14)شارع)

املقاومة)اقامة)آفة)ايطابق)ايتاني)
رقم)22  - 20000)ايدار)ايبيضاء)

املغرب

تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

50((35

في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (11

املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:

ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.

عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)

(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.MALAK PETROLEUM

(* (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

املباشر) غير) أو) املباشر) االستغالل)

ملحطات)اي7ق7د)والخدمات

*)ت7زيع)امل7اد)اينفطية)و)ايغازية.

املطاعم) واستغالل) انشاء) (*

واملقاهي

واصالح) ايصيانة) اعمال) (*

ايسيارات)واملركبات)بجميع)اصنافها
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ت7زيع،) و) تمثيل) شراء،) *بيع،)

و) واآلييات) ايسلع) تصدلر) و) استيراد)
م7اد)أخرى))

األخرى) األنشطة) جانب) إلى) (*

بشكل) ايشركة) بنشاط) املتعلقة)

مباشر)أو)غير)مباشر،)

عن7ان)املقر)االجتماعي):))14)شارع)

املقاومة)اقامة)آفة)ايطابق)ايتاني)رقم)

22  - 20000)ايدار)ايبيضاء)املغرب.

أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).

 500.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:

 AR PETROLE SERVICE(ايشركة

درهم) (100 بقيمة) حصة) (:  2.400

يلحصة).

 TRILOGISTICS :  2.450(ايشركة

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

50)حصة) ( ايسيد)ايهراس)عادل):)

بقيمة)100)درهم)يلحصة).

ايسيد)ايهراس)رشيد):))50)حصة)

بقيمة)100)درهم)يلحصة).

ايسيد)ايغانمي)سعيد):))50)حصة)

بقيمة)100)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

 AR PETROLE SERVICE(ايشركة

 20000 ( تزنيت) شارع) (6( عن7انه)ا()

ايدار)ايبيضاء)املغرب.

 TRILOGISTICS ايشركة)

)2)ايطابق) 2)إقامة) عن7انه)ا()بسمة)

 20000 ( ايسبع) عين) (6 ايشقة) األول)

ايدار)ايبيضاء)املغرب.

عن7انه)ا() عادل) ايهراس) ايسيد)
ايدار) (20000 ب7ي7) زنقة)الصاون) (30

ايبيضاء)املغرب.

عن7انه)ا() رشيد) ايهراس) ايسيد)
ايدار) (20000 ب7ي7) زنقة)الصاون) (30

ايبيضاء)املغرب.

عن7انه)ا() سعيد) ايغانمي) ايسيد)
36)حي)اي7ارت)شقة)1)زنقة)4)ايطابق)

1 20000)ايدار)ايبيضاء)املغرب.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:

عن7انه)ا() عادل) ايهراس) ايسيد)

ايدار) (20000 ب7ي7) زنقة)الصاون) (30

ايبيضاء)املغرب

عن7انه)ا() سعيد) ايغانمي) ايسيد)

36)حي)اي7ارت)شقة)1)زنقة)4)ايطابق)

1 20000)ايدار)ايبيضاء)املغرب

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

 22 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)83633).

(02I

ficogedek(sarl(au

DEUX INGENIEUX

شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد

تح7يل)املقر)االجتماعي)يلشركة

ficogedek(sarl(au

 N° 30 Bis, Rue 8, Hay EL Amane,

 MEKNES.(،(50050،(meknes

maroc

DEUX INGENIEUX)شركة)ذات)

مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)املحل)

ايكائن)بسفلي)رقم)))2)رياض)

وسالن)01)وسالن)-)50000)مكناس)

املغرب.

تح7يل))املقر)االجتماعي)يلشركة

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.52123

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)

املؤرخ)في)23)مارس)2021)تم))تح7يل))

من) يلشركة) الحالي) االجتماعي) املقر)

»املحل)ايكائن)بسفلي)رقم)))2)رياض)

50000)مكناس) (- 01)وسالن) وسالن)

حي) ايكرنة) درب) (1 »رقم) إلى) املغرب«)

ايفتح)-)50000)مكناس))املغرب«.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

ماي) (05 بتاريخ) ( بمكناس) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)2260.

(03I

ائتمانية)ايراحة

بوج ايمو
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

استدراك)خطٍإ

استدراك)خطٍإ)وقع)بالجريدة)
ايرسمية

ائتمانية)ايراحة
48)شارع)محمد)الخامس)تجزئة)
ايصافي)برشيد)برشيد،)26100،)

MAROC(برشيد
ب7ج)الم7)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة
)وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)13شارع)
محمد)الخامس)ايطابق)ايثايت)

تجزئة)اييسر)برشيد)26100)برشيد)
املغرب.

بالجريدة) وقع) خطٍإ) إستدراك) (
 0( بتاريخ) (56(1 عدد) ايرسمية)

ل7يي7ز)2021.
بدال)من):)ب7جب7ا
لقرأ):)ب7ج)الم7

ايباقي)بدون)تغيير.
(04I

RIF CONSEIL SARL

 HAFFARI  IMPORT EXPORT
- SARL A.U

شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)
ايشريك)اي7حيد
قفل)ايتصفية

RIF CONSEIL SARL
 ARRIERE RUE TITOUAN 3EM

 ETAGE(NADOR،(62000،
NADOR MAROC

 HAFFARI  IMPORT EXPORT -
SARL A.U))شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي):)دوار)
اخندوك)بني)ب7يفرور)احدادن)

ايناظ7ر)))-)62000)ايناظ7ر)املغرب.
قفل)ايتصفية

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)
.183(5

اي7حيد) ايشريك) قرار) بمقت�سى)
حل) تقرر) (2021 مارس) (01 في) املؤرخ)
 HAFFARI  IMPORT EXPORT -

مسؤويية) ذات) شركة) ( (SARL A.U
مبلغ) اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)
وعن7ان) درهم) (100.000 رأسمايها)
بني) اخندوك) دوار) اإلجتماعي) مقرها)
ب7يفرور)احدادن)ايناظ7ر)))-)62000 
يت7قيف) نتيجة) املغرب) ايناظ7ر)

اينشاط)ايتجاري.
و)عين:

ايسيد)ة()ن7رة))حفاري)و)عن7انه)ا()
 62000 ايناظ7ر) دارورة)سل7ان) دوار)
ايناظ7ر)املغرب)كمصفي))ة()يلشركة.
و)قد)تم)انعقاد)الجمعية)الختامية)
دوار) وفي) (2021 مارس) (01 بتاريخ)
احدادن) ب7يفرور) بني) اخندوك)

ايناظ7ر)-)62000)ايناظ7ر)املغرب.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
االبتدائية)بايناض7ر))بتاريخ)01)أبريل)

2021)تحت)رقم)646.
(05I

baaach travel

MARRAKECH LA DOUCE
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

baaach travel
حي)تاركة)زنقة)كمباال)رقم))29 
 marrakech(،40000(،(مراكش

maroc
MARRAKECH LA DOUCE)شركة)

ذات)املسؤويية)املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)تجزئة)

سيدي)غانم)ايطابق)االول)رقم)280  
- 40000)مراكش)املغرب

تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)
املحدودة)

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)
13953

في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2002 لنالر) (25
املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.MARRAKECH LA DOUCE



14155 الجريدة الرسميةعدد)1)56 - 26)ذو)ايقعدة)1442 )))ل7يي7)2021) 

وكاية) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)
عقارية.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
  280 رقم) االول) ايطابق) غانم) سيدي)

- 40000)مراكش)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
 1.000 ( (: امل7ش) املهدي) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
عن7انه)ا() امل7ش) املهدي) ايسيد)
غانم)) 280سيدي) رقم) ايصناعي) الي)

40000)مراكش)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عن7انه)ا() امل7ش) املهدي) ايسيد)
غانم)) 280سيدي) رقم) ايصناعي) الي)

40000)مراكش)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
فبرالر) (12 بتاريخ) ( بمراكش) ايتجارية)

2002)تحت)رقم)331601.

(06I

STE CROWN CONSULTING SARL

STE ASIWANPORT SARL AU
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تغيير)نشاط)ايشركة

 STE CROWN CONSULTING
SARL

 ANGLE RUE ALGERIE N°02
 ET RUE HAJRAT NEKOUR

 N°166,3EME ETAGE
 B,ALHOCEIMA(،(32000،

ALHOCEIMA MAROC
 STE ASIWANPORT SARL AU
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
وعن7ان)مقرها)االجتماعي)املحل)
ايكائن)بايطابق)ايسفلي)حي)ألت)
م7�سى)و)عمر)-)32000)الحسيمة)

املغرب.

تغيير)نشاط)ايشركة
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.30(9

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)

تغيير) تم) (2021 ماي) (06 في) املؤرخ)

نشاط)ايشركة)من)»مجمد

بيع)الخضر)و)ايف7اكه)املجمدة

إلى) االستيراد«) و) ايتصدلر)

األم7ال) تح7يل) شروط) في) »اي7سيط)

والخدمات)املايية«.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

 14 بتاريخ) ( بالحسيمة) االبتدائية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)191.

(0(I

redallah sarl

PARA AHLIMINE
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
حل)شركة

redallah sarl

2)زنقة)س7ريا)ايشقة)15)شارع)

الحسن)ايثاني)املدلنة)الجدلدة)،)

30000،)فاس)املغرب

PARA AHLIMINE)شركة)ذات)

مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد)في)ط7ر)ايتصفية(

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي))9)شارع)

االمل)تجزئة)اي7فاء)2)املحل)4 - 

30000)فاس)املغرب.

حل)شركة
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.59085

اي7حيد) ايشريك) قرار) بمقت�سى)

حل) تقرر) (2021 أبريل) (30 في) املؤرخ)

ذات) محدودة) مسؤويية) ذات) شركة)

  PARA AHLIMINE اي7حيد) ايشريك)

درهم) (100.000 رأسمايها) مبلغ)

شارع) (9( اإلجتماعي) مقرها) وعن7ان)

 -  4 املحل) (2 اي7فاء) تجزئة) االمل)

30000)فاس)املغرب)نتيجة)ل):)عدم)

ايشريك) يطم7حات) ايشركة) تحقيق)

سببتها) ايتي) يالزمة) اضافة) اي7جيد)

جائحة)ك7رونا.

و)حدد)مقر)ايتصفية)ب))9)شارع)
 -  4 املحل) (2 اي7فاء) تجزئة) االمل)

30000)فاس)املغرب.)
و)عين:

و) احلمين) ( عتيقة) ( ايسيد)ة()
سيدني) زنقة) بهاء) اقامة) عن7انه)ا()
شارع)ايرياض)اي7فاء)2 30000)فاس)

املغرب)كمصفي))ة()يلشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند) (
املخ7ية) ايصالحيات) على) املفروضة)
تبليغ) محل) و) املخابرة) محل) يهم)
ايعق7د)و)اي7ثائق)املتعلقة)بايتصفية)
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) :تم)
ل7ني7) (18 بتاريخ) ( بفاس) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)))29.
(08I

EXACO

NELITE NORTH AFRICA
شركة)املساهمة

تح7يل)املقر)االجتماعي)يلشركة

EXACO
16،)زنقة)عائشة)أم)املؤمنين)شارع)
م7الي)الحسن)االول،)20000،)ايدار)

ايبيضاء)املغرب
NELITE NORTH AFRICA)شركة)

املساهمة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)39،)زنقة)
ن7رماندي،)ايطابق)4،)مكتب)رقم)8،))
حي)راسين))20000)ايدار)-)ايبيضاء)

املغرب.
تح7يل))املقر)االجتماعي)يلشركة
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.20(505
بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
2021)تم))تح7يل)) 28)أبريل) املؤرخ)في)
من) يلشركة) الحالي) االجتماعي) املقر)
(،4 ايطابق) ن7رماندي،) زنقة) (،39«
 20000 ( راسين) حي) ( (،8 رقم) مكتب)
(،10« إلى) املغرب«) ايبيضاء) (- ايدار)
زنقة)أب7)محاسن)ايرواني)ايطابق)2    - 

20000))ايدار)ايبيضاء.)))املغرب«.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 22 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم))0)83).
(09I

STE CROWN CONSULTING SARL

STE ASIWANPORT SARL AU
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تح7يل)املقر)االجتماعي)يلشركة

 STE CROWN CONSULTING
SARL

 ANGLE RUE ALGERIE N°02
 ET RUE HAJRAT NEKOUR

 N°166,3EME ETAGE
 B,ALHOCEIMA(،(32000،

ALHOCEIMA MAROC
 STE ASIWANPORT SARL AU
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)املحل)
ايكائن)بايطابق)ايسفلي)حي)ألت)
م7سسى)و)عمر)امزورن)-)32000 

الحسيمة)املغرب.
تح7يل))املقر)االجتماعي)يلشركة
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.30(9
بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
تح7يل)) ( تم) (2021 ماي) (06 في) املؤرخ)
من) يلشركة) الحالي) االجتماعي) املقر)
حي) ايسفلي) بايطابق) ايكائن) »املحل)
ألت)م7سسى)و)عمر)امزورن)-)32000 
الحسيمة)املغرب«)إلى)»ايكراج)ايكائن)
الحسيمة)) (32000 (- من7د) بدوار)

املغرب«.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 14 بتاريخ) ( بالحسيمة) االبتدائية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)191.
(10I

STE CROWN CONSULTING SARL

STE ASIWANPORT SARL AU
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تف7يت)حصص

 STE CROWN CONSULTING
SARL

 ANGLE RUE ALGERIE N°02
 ET RUE HAJRAT NEKOUR

 N°166,3EME ETAGE
 B,ALHOCEIMA(،(32000،
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ALHOCEIMA MAROC
 STE ASIWANPORT SARL AU
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)املحل)
ايكائن)بايطابق)ايسفلي)حي)ألت)
م7�سى)و)عمر)امزورن)-)32000 

الحسيمة)املغرب.
تف7يت)حصص

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)
.30(9

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
تمت) (2021 ماي) (06 في) املؤرخ)

املصادقة)على):
املرابط) ( ج7اد) )ة() ايسيد) تف7يت)
500)حصة)اجتماعية)من)أصل)500 
حصة)يفائدة))ايسيد))ة()عبدالحكيم))

املرابط)بتاريخ)06)ماي)2021.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم) (
 14 بتاريخ) ( بالحسيمة) االبتدائية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)191.
(11I

SOKYA SELL

SOKYA SELL
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
قفل)ايتصفية

SOKYA SELL
201)حي)والد)شريفة)،)15400،)

تيفلت)تيفلت
SOKYA SELL)شركة)ذات)مسؤويية)

محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي):)201)حي)
والد)شريفة))-)15540)تيفلت)تيفلت.

قفل)ايتصفية
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

.28503
بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
حل) تقرر) (2021 ماي) (19 في) املؤرخ)
SOKYA SELL)شركة)ذات)مسؤويية)
مبلغ) اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)
وعن7ان) درهم) (100.000 رأسمايها)
والد) حي) (201 اإلجتماعي) مقرها)
تيفلت) تيفلت) (15540 (- ( شريفة)

نتيجة)الفالس)ايشركة.

و)عين:

و) ب7ص7ف) ( معاد) ايسيد)ة()

أصيلة) زنقة) ايفرح) حي) عن7انه)ا()

)ة() كمصفي) تيفلت) تيفلت) (15540

يلشركة.

و)قد)تم)انعقاد)الجمعية)الختامية)

حي) (201 وفي) (2021 ماي) (19 بتاريخ)

والد)شريفة))-))15540)تيفلت)تيفلت.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

 22 بتاريخ) ( بالخميسات) االبتدائية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)398.

(12I

cabinet azallad

RUCHE D›EUROPE
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

وفاة)شريك

cabinet azallad

 AV(LALLA(YACOUT(،(20000، 56

CASABLANCA MAROC

RUCHE D›EUROPE))شركة)ذات)

املسؤويية)املحدودة

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)3)1،)

شارع)مرس)ايسلطان،)منطقة)مرس)

ايسلطان.)ايدار)ايبيضاء)-)20490 

ايدار)ايبيضاء)املغرب.

وفاة)شريك
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.2148(1

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)

اإلعالم) تم) (2021 ماي) (28 في) املؤرخ)

ب7فاة)ايشريك)محمد)حمدون)و)ت7زيع)

يرسم) (
ً
تبعا اي7رثة) على) حصصه)

 2020 لنالر) (16 في) املؤرخ) اإلراثة)

بايشكل)األتي):

ايسيد)ة()نادلة)ربيعي))،))5)حصة).

 ( ( (، ( حمدون) مريم) ايسيد)ة()

حصة).

 ( ( (، ( حمدون) أميمة) ايسيد)ة()

حصة).

 ( ( (، ( حمدون) شيماء) ايسيد)ة()

حصة).

ايسيد)ة()محمد)هشام)حمدون))،))

14)حصة).

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 18 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم))8330).
(13I

الحسين)فاضيل

ARTS HOME SERVICES AHS
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تح7يل)املقر)االجتماعي)يلشركة

الحسين)فاضيل
مكتب)رقم)15،)املجمع)املنهي)،تجزئة)
2)شارع)عالل)ايفا�سي،)إقامة)حرف)
ب،)مراكش)،)40000،)مراكش)

املغرب
 ARTS HOME SERVICES AHS
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)رقم)226 
دوار)ب7شاب))ايسعادة،)مراكش)-)

40000)مراكش)املغرب.
تح7يل))املقر)االجتماعي)يلشركة
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.101631
اي7حيد) ايشريك) قرار) بمقت�سى)
2021)تم))تح7يل)) املؤرخ)في)03)ل7ني7)
من) يلشركة) الحالي) االجتماعي) املقر)
ايسعادة،) ( ب7شاب) دوار) (226 »رقم)
املغرب«) مراكش) (40000 (- مراكش)
تجزئة) ب226) األر�سي) »ايطابق) إلى)
 40000 (- ،مراكش) تامنص7رت) (8

مراكش))املغرب«.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (22 بتاريخ) ( بمراكش) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)125284.
(14I

CABINET COMPTABLE SAKHI

PARA MOVE
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

حل)شركة

CABINET COMPTABLE SAKHI
 N° 868, RESIDENCE ANNASR
 BD MOHAMED 6 IMM GH1

 ETAGE(5(APPT(18،(20550،
CASABLANCA MAROC

PARA MOVE))شركة)ذات)
املسؤويية)املحدودة)في)ط7ر)

ايتصفية(
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)تجزئة)
ج7هرة)ايدروة))رقم)83)ايطابق)
ايسفلي)ايدروة)-)26202))برشيد)

املغرب.
حل)شركة

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)
.141(3

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
حل) تقرر) (2021 أبريل) (30 في) املؤرخ)
املحدودة) املسؤويية) ذات) شركة)
رأسمايها) مبلغ) ( ( (PARA MOVE
مقرها) وعن7ان) درهم) (100.000
اإلجتماعي)تجزئة)ج7هرة)ايدروة))رقم)
  26202 (- ايدروة) ايسفلي) ايطابق) (83
برشيد)املغرب)نتيجة)ل):)عدم)ايتمكن)

من)تحقيق)غرض)ايشركة..
تجزئة) ب) ايتصفية) مقر) حدد) و)
ج7هرة)ايدروة))رقم)20)ايطابق)األول)
برشيد) ( (26202 (- ايدروة) ايدروة)

املغرب.)
و)عين:

و) كحيل) ( سفيان) ايسيد)ة()
عن7انه)ا()تجزئة)ج7هرة)ايدروة))رقم)
  26202 ( ايدروة) األول) ايطابق) (20
برشيد)املغرب)كمصفي))ة()يلشركة.

الحدود) اإلقتضاء) وعند) (
املخ7ية) ايصالحيات) على) املفروضة)
تبليغ) محل) و) املخابرة) محل) يهم)
ايعق7د)و)اي7ثائق)املتعلقة)بايتصفية):)
تجزئة)ج7هرة)ايدروة))رقم)20)ايطابق)

األول)ايدروة)برشيد)
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (16 بتاريخ) ( ببرشيد) االبتدائية)

2021)تحت)رقم)3)).
(15I

SONO-NED MEDICAL

سنونيد مديكال
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تح7يل)املقر)االجتماعي)يلشركة

SONO-NED MEDICAL
 BOULEVARD 301



14157 الجريدة الرسميةعدد)1)56 - 26)ذو)ايقعدة)1442 )))ل7يي7)2021) 

 ABDELMOUMEN
 CASABLANCA(،(20100،
CASABLANCA MAROC
سن7نيد)مدلكال)شركة)ذات)

مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)
اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي))18)إقامة)
وييلي،)ايطابق)ايثايث)ايرقم)11 

شارع)عبد)امل7من،)ايدار)ايبيضاء))-)
20250)ايدار)ايبيضاء)املغرب.
تح7يل))املقر)االجتماعي)يلشركة
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.31645(
اي7حيد) ايشريك) قرار) بمقت�سى)
)تح7يل)) تم) (2021 لنالر) (14 في) املؤرخ)
من) يلشركة) الحالي) االجتماعي) املقر)
ايثايث) ايطابق) وييلي،) إقامة) (18(«
ايدار) امل7من،) عبد) شارع) (11 ايرقم)
ايبيضاء) ايدار) (20250 (- ( ايبيضاء)
 2 املعراج) إقامة) (301« إلى) املغرب«)
(- ايبيضاء) ايدار) امل7من،) عبد) شارع)

20360)ايدار)ايبيضاء))املغرب«.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 0( بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

أبريل)2021)تحت)رقم)0)36)).

(16I

UNIVERS GESTION CONSEILS

 STE MARRUECOS
TRANSPORTE

شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)
ايشريك)اي7حيد

حل)شركة

UNIVERS GESTION CONSEILS
 N°60( LOT BELMEJJAD AL
 MASSAR(MARRAKECH(،

40000،(MARRAKECH(MAROC
 STE MARRUECOS

TRANSPORTE)شركة)ذات)
مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد)في)ط7ر)ايتصفية(
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)قصر)

حا�سي)يبيض)مكتب)رقم)2)مرزوكة)
ايطاووس))-)52000)ايرشيدلة)

املغرب.

حل)شركة
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.13513
بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
حل) تقرر) (2021 مارس) (30 في) املؤرخ)
ذات) محدودة) مسؤويية) ذات) شركة)
 STE MARRUECOS(ايشريك)اي7حيد
رأسمايها) مبلغ) ( (TRANSPORTE
مقرها) وعن7ان) درهم) (100.000
اإلجتماعي)قصر)حا�سي)يبيض)مكتب)
 52000 (- ( ايطاووس) مرزوكة) (2 رقم)
انعدام) (: ل) نتيجة) املغرب) ايرشيدلة)

اينشاط.
قصر) ب) ايتصفية) مقر) حدد) و)
2)مرزوكة) يبيض)مكتب)رقم) حا�سي)
ايرشيدلة) (52000 (- ( ايطاووس)

املغرب.)
و)عين:

ايسيد)ة()حميد)))ن7غ7)و)عن7انه)ا()
املغرب) ارف7د) (52200 ( ايسالم) حي)

كمصفي))ة()يلشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند) (
املخ7ية) ايصالحيات) على) املفروضة)
تبليغ) محل) و) املخابرة) محل) يهم)
ايعق7د)و)اي7ثائق)املتعلقة)بايتصفية)

- :
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 08 بتاريخ) ( بايرشيدلة) االبتدائية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)214.
(1(I

FLASH ECONOMIE

BA CONSTUCTIONS
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

   BA CONSTUCTIONS *  *
S.A.R.L AU

ذات) املسؤويية) محدودة) شركة)
ايشريك)اي7حيد)

رأسمايها:))100.000)درهم)
شارع) ( زاوية) ((5 االجتماعي:) املقر)
ايطابق) بروف7نس) أنفا،)وزنقة)كل7س)
ايتاسع)شقة)ب108)ايدار)ايبيضاء

تأسيس)شركة)محدودة)املسؤويية)
ذات)شريك)وحيد

في) مؤرخ،) عرفي) عقد) بم7جب)
ايدار)ايبيضاء)بتاريخ)21/04/2021،)
تم)تأسيس)شركة)محدودة)املسؤويية)
ذات)شريك)وحيد)تحمل)الخصائص)

ايتايية)):
 -  BA CONSTUCTIONS

ايتسمية):)1
-)املقر)االجتماعي:):)5))زاوية))شارع)
ايطابق) بروف7نس) أنفا،)وزنقة)كل7س)
ايتاسع)شقة)ب108)ايدار)ايبيضاء)2
و) ايبناء) االجتماعي:) ايهدف) (-

االنعاش)ايعقاري)3
تاريخ) من) ابتداء) 99)سنة) املدة:) (-

ايتسجيل)في)ايسجل)ايتجاري.4
االجتماعي:) ايرأسمال) (5-  
إلى) مقسم) درهم) (100.000
 100 1000حصة)اجتماعية)من)فئة)
على) وم7زع) ( كامال) تحريره) تم) درهم)

ايشركاء)كما)للي:
حصة) (BK264323 - 1000
)100000.00)درهم()يلسيد)ب7دريقة)
ايتعريف) يبطاقة) الحامل) امين)

اي7طنية)رقم))
إلى) لنالر) فاتح) من) املايية:) ايسنة)

31)ديسمبر)من)كل)عام.))-)6 
ايسيد) تعيين) تم) (: ايتسيير) ((-
ب7دريقة)امين)كمسير)يلشركة)و)ذيك)))

ملدة)غير)محدودة)
باملحكمة) ايقان7ني) اإلبداع) تم) (8-
يلسجل) ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)
0(- بتاريخ) (502239 رقم) ايتجاري)

2021-05)تحت)عدد))48)))00 
مقتطف)و)بيان

(18I

FIDUCIAIRE MY CONSEILS

MINOR TRADE
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

FIDUCIAIRE MY CONSEILS
 RUE 81 N° 12 HAY MOULAY

 ABDELLAH(AIN(CHOCK(،
20300،(CASABLANCA(MAROC
MINOR TRADE)شركة)ذات)

املسؤويية)املحدودة

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)زاوية)شارع)
الايياق7ت)و)زنقة)ايعرعار)ايطابق)

ايرابع)ايرق))1)اقامة)كالي)عمارة)9 - 
20830)ايدار)ايبيضاء)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

50493(
في) مؤرخ) حر) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (26
املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.MINOR TRADE
اجار) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

املعدات)االشغال.
زاوية) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
ايعرعار) زنقة) و) الايياق7ت) شارع)
كالي) اقامة) (1( ايرق) ايرابع) ايطابق)
ايبيضاء) ايدار) (20830  -  9 عمارة)

املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
ايسيد)علي)أمالن):))1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
عن7انه)ا() ( أمالن) علي) ايسيد)
حي) (12 رقم) (2( زنقة) ايفضل) تجزئة)
ايبيضاء) ايدار) (20500 ( م7الي)رشيد)

املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
ايسيد)علي)أمالن)عن7انه)ا()تجزئة)
م7الي) حي) (12 رقم) (2( زنقة) ايفضل)
رشيد))20500)ايدار)ايبيضاء)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 01 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)80662).

(19I
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NNL COMPANY SARL AU

NNL COMPANY
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

NNL COMPANY SARL AU
 IMM 1( RUE MOHAMMED

 LAMDAOUAR N°14 5° ETAGE -
 OCEAN(RABAT،(10000،(RABAT

MAROC
NNL COMPANY)شركة)ذات)
مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)عمارة))1 
شارع)محمد)ملدوار)رقم)14)ايدور)
الخامس)املحيط)ايرباط)-)10000 

ايرباط)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

153013
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (24
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
 NNL (: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.COMPANY
في) خبير) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

ايتغذلة)و)ايصحة.
عمارة) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
)1)شارع)محمد)ملدوار)رقم)14)ايدور)
 10000 (- ايرباط) املحيط) الخامس)

ايرباط)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 10.000 ( ايشركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)مقسم)كايتالي:
ايسيد)نبيل)ايعيا�سي):))100)حصة)

بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

عن7انه)ا())) ايعيا�سي) نبيل) ايسيد)
حي) (1 املسيرة) (26 رقم) اج) (14 عمارة)
 10000 ايرباط) املنص7ر) يعق7ب)

ايرباط)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عن7انه)ا()) ايعيا�سي) نبيل) ايسيد)
حي) (1 املسيرة) (26 رقم) اج) (14 عمارة)
 10000 ايرباط) املنص7ر) يعق7ب)

ايرباط)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (21 بتاريخ) ( بايرباط) ايتجارية)

2021)تحت)رقم))11560.

(20I

CHOUFA DE S COMPTABLE ET GESTION

IMPYOS
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تف7يت)حصص

 CHOUFA DE S COMPTABLE ET
GESTION

رقم)8)زنقة)21)غشت)ايس7ق)
ايقدلم)خريبكة)،)25000،)خريبكة)

املغرب
IMPYOS))شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)ايرقم)1 

شارع)6)درب)يعف7)وادي)زم)-)25350 
وادي)زم)املغرب.
تف7يت)حصص

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)
.953

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
تمت) (2021 ل7ني7) (1( في) املؤرخ)

املصادقة)على):
ب7شتى) مري�سي) )ة() ايسيد) تف7يت)
أصل) من) اجتماعية) حصة) (500
)ة() ايسيد) ( يفائدة) حصة) (1.000
ل7ني7) (1( بتاريخ) نادلة) شهداوي)

.2021
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم) (
االبتدائية)ب7ادي)زم))بتاريخ)18)ل7ني7)

2021)تحت)رقم)88/2021.

(21I

AAMAR CONSULTING

NOURI RAPID
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

AAMAR CONSULTING
 N °4 APT 1 Rue 43 Place Dchira
،(70000،(LAAYOUNE(MAROC
NOURI RAPID)شركة)ذات)

مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)
اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)رقم)42 
ايحي)الحجري)-)0000))ايعي7ن)

املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

3(133
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (18
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.NOURI RAPID
نقل) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

ايبضائع)من)اجل)ايغير
اينقل)اي7طني)و)ايدولي)يلبضائع

وكيل) او) ( اينقل) انشطة) جميع)
ايشحن

نقل)و)ت7زيع)ايبضائع.
 42 رقم) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
ايعي7ن) ((0000 (- الحجري) ايحي)

املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
 1.000 ( (: الحسن) اين7ري) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

عن7انه)ا() الحسن) اين7ري) ايسيد)
دوار)قصر)ايدورة)سيدي)عي�سى)س7ق)

ايسبت))23550)اوالد)اينمة)املغرب.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:

عن7انه)ا() الحسن) اين7ري) ايسيد)
دوار)قصر)ايدورة)سيدي)عي�سى)س7ق)

ايسبت))23550)اوالد)اينمة)املغرب

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

ل7ني7) (21 بتاريخ) ( بايعي7ن) االبتدائية)

2021)تحت)رقم)1909/2021.

(22I

شركة)مرفق)مجيدي)يلخدمات)و)ايترفيه)إمسال

 ESPACE MAJIDI DE
 SERVICES ET LOISIRS

EMSEL
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تح7يل)املقر)االجتماعي)يلشركة

شركة)مرفق)مجيدي)يلخدمات)و)

ايترفيه)إمسال

محطة)وق7د)يلخدمات)وينكس7)

مدخل)أبي)الجعد)على)طريق)خنيفرة)

الجه7ية)رقم)10))،)25060،)أبي)

الجعد)املغرب

 ESPACE MAJIDI DE SERVICES

ET LOISIRS EMSEL)شركة)ذات)

مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي))عمارة)59 
زاوية)شارع)ايروداني)و)زنقة)تامسنا)

وفاق)-)25020)خريبكة)املغرب.

تح7يل))املقر)االجتماعي)يلشركة
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)-.

اي7حيد) ايشريك) قرار) بمقت�سى)

املؤرخ)في)30)دجنبر)2020)تم))تح7يل))

من) يلشركة) الحالي) االجتماعي) املقر)
و) ايروداني) شارع) زاوية) (59 عمارة) («
25020)خريبكة) زنقة)تامسنا)وفاق)-)

وينكس7) وق7د) »محطة) إلى) املغرب«)

مدخل)أبي)الجعد)على)طريق)خنيفرة)

أبي) (25060  -  (10 رقم) الجه7ية)

الجعد))املغرب«.
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باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
22)ل7ني7) االبتدائية)بخريبكة))بتاريخ)

2021)تحت)رقم)319.
(23I

ZHAR AHMED

OEUFS ANAKHLA
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تغيير)تسمية)ايشركة

ZHAR AHMED
 HAY(QODS(BENSOUDA(، 11

30030،(FES(MAROC
OEUFS ANAKHLA)شركة)ذات)

املسؤويية)املحدودة
وعن7ان)مقرها)االجتماعي)رقم)542 
حي)املراك�سي)طريق)راس)املاء)فاس)-)

30000)فاس)املغرب.
تغيير)تسمية)ايشركة

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)
60945

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
تغيير) تم) (2021 ل7ني7) (01 في) املؤرخ)
 OEUFS« من) ايشركة) تسمية)

. »B.S ATLAS«(إلى(»ANAKHLA
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (21 بتاريخ) ( بفاس) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)2996/2021.
(24I

ficogedek(sarl(au

E.T.A MAROC SARL
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

ficogedek(sarl(au
 N° 30 Bis, Rue 8, Hay EL Amane,

 MEKNES.(،(50050،(meknes
maroc

E.T.A MAROC SARL)شركة)ذات)
املسؤويية)املحدودة

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)تجزئة)
ايراضية)رقم)8)ييراك)ت7اركة)-)

50000)مكناس)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

53585

في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (02
املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
 E.T.A (: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.MAROC SARL
االشغال) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

ايعامة.
تجزئة) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
(- ت7اركة) ييراك) (8 رقم) ايراضية)

50000)مكناس)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
ايسيد)محمد)عل7ي):))00))حصة)

بقيمة)100)درهم)يلحصة).
 300 ( (: عامر) بن) عزايدلن) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
عن7انه)ا() عل7ي) محمد) ايسيد)
ت7اركة) ييراك) (8 رقم) ايراضية) تجزئة)

50050)مكناس)املغرب.
عامر) بن) عزايدلن) ايسيد)
شارع) ملن7ني) درب) (222 عن7انه)ا()

ايدريبة))50050)مكناس)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عامر) بن) عزايدلن) ايسيد)
شارع) ملن7ني) درب) (222 عن7انه)ا()

ايدريبة))50050)مكناس)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (1( بتاريخ) ( بمكناس) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)2999.
(25I

CHOUFA DE S COMPTABLE ET GESTION

 SOCIETE MAROCAINE
 D’INVESTISSEMENTS

IMMOBILIER
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد

تأسيس)شركة

 CHOUFA DE S COMPTABLE ET
GESTION

رقم)8)زنقة)21)غشت)ايس7ق)
ايقدلم)خريبكة)،)25000،)خريبكة)

املغرب
 SOCIETE MAROCAINE
 D’INVESTISSEMENTS
IMMOBILIER)شركة)ذات)

مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)
اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)ايرقم)
6)تجزئة)ايهناء)خريبكة)-)25000 

خريبكة)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

(143
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (21
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)
 SOCIETE MAROCAINE  :
 D ’ I N V E S T I S S E M E N T S

.IMMOBILIER
منعش) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

عقاري
استيراد)وتصدلر

)تاجر.
ايرقم) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
 25000 (- خريبكة) ايهناء) تجزئة) (6

خريبكة)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
 1.000 ( (: عصام) عزيز) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

عن7انه)ا() عصام) عزيز) ايسيد)
ايرقم)6)تجزئة)ايهناء)خريبكة)25000 

خريبكة)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عن7انه)ا() عصام) عزيز) ايسيد)
ايرقم)6)تجزئة)ايهناء)خريبكة)25000 

خريبكة)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
22)ل7ني7) االبتدائية)بخريبكة))بتاريخ)

2021)تحت)رقم))51.
(26I

NADEK CONSULTING

LK BEAUTY CENTER
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

NADEK CONSULTING
 AV AHMED EL BAKKAL N

 61(BIS(،(93000،(TETOUAN
MAROC

LK BEAUTY CENTER)شركة)ذات)
املسؤويية)املحدودة

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)شارع)
الحسن)ايتاني)مكاتب)اينخيل)مكتب)
رقم)21 - 93000)تط7ان)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

29133
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 أبريل) (01
املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
 LK (: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.BEAUTY CENTER
مركز) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

ايعنالة)و)ايتجميل.
شارع) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
الحسن)ايتاني)مكاتب)اينخيل)مكتب)

رقم)21 - 93000)تط7ان)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).



عدد)1)56 - 26)ذو)ايقعدة)1442 )))ل7يي7)2021)الجريدة الرسمية   14160

 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)
درهم،)مقسم)كايتالي:

ايسيدة)ملياء)اس7الي):))500)حصة)
بقيمة)100)درهم)يلحصة).

ايسيدة)ك7تر)اس7الي):))500)حصة)
بقيمة)100)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-
وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

عن7انه)ا() اس7الي) ملياء) ايسيدة)
تط7ان)93000)تط7ان)املغرب.

عن7انه)ا() اس7الي) ك7تر) ايسيدة)
تط7ان)93000)تط7ان)املغرب.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (
وم7اطن)مسيري)ايشركة:

عن7انه)ا() اس7الي) ملياء) ايسيدة)
تط7ان)93000)تط7ان)املغرب

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
أبريل) (08 بتاريخ) ( بتط7ان) االبتدائية)

2021)تحت)رقم)0814.

(2(I

ml(congestfin

 LOUJIYAD MONEY
EXPRESS

شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة
تأسيس)شركة

ml(congestfin
 RUE ABDELKADER 16

 MOUFTAKAR(1ER(ETG(،
20101،(casablanca(maroc

 LOUJIYAD MONEY EXPRESS
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)اقامة)

االمل))GH2)ايعمارة)62)املحل)رقم)6 
ايرحمة)2))دار)ب7عزة)اين7اصر)ايدار)
ايبيضاء))-)20000)ايدار)ايبيضاء)

املغرب
تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

50(849
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (1(
املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:

ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.

عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)

(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.LOUJIYAD MONEY EXPRESS

ايصرف) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

وتح7يل)األم7ال.

اقامة) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)

رقم) املحل) (62 ايعمارة) (GH2 ( االمل)

6)ايرحمة)2))دار)ب7عزة)اين7اصر)ايدار)

ايبيضاء) ايدار) (20000 (- ( ايبيضاء)

املغرب.

أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:

500)حصة) ( (: ايسيد)محمد)خدة)

بقيمة)100)درهم)يلحصة).

 500 ( (: ايبن7حي) حسناء) ايسيدة)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

عن7انه)ا() خدة) محمد) ايسيد)

اقامة)االمل)مجم7عة)4)عمارة)30)رقم)

دارب7عزةاين7اصرايبيضا) 14ايرحمة)

20000)ايدار)ايبيضاء)املغرب.

ايسيدة)حسناء)ايبن7حي)عن7انه)ا()

اقامة)االمل)مجم7عة)4)عمارة)30)رقم)

دارب7عزةاين7اصرايبيضا) 14ايرحمة)

20000)ايدار)ايبيضاء)املغرب.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:

عن7انه)ا() خدة) محمد) ايسيد)

اقامة)االمل)مجم7عة)4)عمارة)30)رقم)

دارب7عزةاين7اصرايبيضا) 14ايرحمة)

20000)ايدار)ايبيضاء)املغرب

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

 22 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)83612).

(28I

RADFID

N-R H TRADING
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تعيين)مسير)جدلد)يلشركة

RADFID
 ROCHES NOIRES

 CASABLANCA(،(20000،
CASABLANCA MAROC

N-R H TRADING))شركة)ذات)
املسؤويية)املحدودة

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)زنقة)سمية)
إقامة)شهرزاد)3)ايطابق)5)رقم)22  - 

20000)ايدار)ايبيضاء)املغرب.
تعيين)مسير)جدلد)يلشركة

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)
.344901

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
تعيين) تم) (2020 24)غشت) في) املؤرخ)
مسير)جدلد)يلشركة)ايسيد)ة()أسكاد))

مصطفى))كمسير)وحيد
تبعا)إلقاية)مسير.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 21 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

شتنبر)2020)تحت)رقم)80)46).
(29I

zarkal & associés

 HEALTHCARE SYSTEMS &
SERVICES

شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة
تف7يت)حصص

zarkal & associés
131)شارع)عبد)امل7من)ايطابق)6)رقم)
22)،)20100،)ايدار)ايبيضاء)املغرب

 HEALTHCARE SYSTEMS &
SERVICES)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)611 
سكت7ر)1)حي)االودالة)زنقة)سهل)

مل7ية)شقة)2)ايطابق)1  - 000)تمارة)
املغرب.

تف7يت)حصص
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.(521(
بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
تمت) (2021 مارس) (29 في) املؤرخ)

املصادقة)على):

مدحي) ( اشرف) )ة() ايسيد) تف7يت)
أصل) من) اجتماعية) حصة) (4.000
)ة() ايسيد) ( يفائدة) حصة) (4.000
 29 بتاريخ) (M2I HOLDING ( شركة)

مارس)2021.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم) (
ل7ني7) (22 بتاريخ) ( بايرباط) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)115649.
(30I

ZERRAD CONSULTANTS

 FCP EMERGENCE
BALANCED FUND

تأسيس)صندوق)مشترك)يلت7ظيف

ZERRAD CONSULTANTS
 24RUE OMAR SLAOUI 3EME
 ETAGE BUREAU N 14 MERS

 SULTAN،(20000،(CASABLANCA
MAROC

 FCP EMERGENCE BALANCED
FUND)»صندوق)مشترك)

يلت7ظيف«
وعن7ان)مقره)اإلجتماعي:)355،)

طريق)الجدلدة))-)-)ايدار)ايبيضاء))
املغرب

»تأسيس)صندوق)مشترك)
يلت7ظيف«

 12 في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
صندوق) تأسيس) تقرر) (2021 مارس)
ايبيانات) ذي) يلت7ظيف) مشترك)

ايتايية:
 FCP (: ( ايصندوق) تسمية) (-
 EMERGENCE BALANCED

.FUND
(،355 (: االجتماعي) املقر) عن7ان) (-
ايبيضاء)) ايدار) (- (- ( الجدلدة) طريق)

املغرب.
أجلها) من) تأسس) ايتي) املدة) (-

ايصندوق:)99)سنة).
-)مبلغ)رأسمال)ايصندوق))درهم(:)

1.000.000
 VALORIS ايتدبير:) مؤسسة) (-

MANAGEMENT
ايقرض) اي7ديعة:) املؤسسة) (-

ايعقاري)وايسياحي
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 HDID(:املنتدب)األول)يلحسابات(-
& ASSOCIES

امللكية) وحصص) امل7ج7دات) (-
املشتركة:)1.000.000

السترداد) ايالزم) األدنى) ( املبلغ) (-
الحصص:1.000.000

-)تاريخ)ورقم)اعتماد)نظام)ايتدبير)
يس7ق) املغربية) ايهيئة) طرف) من)
رقم:) (- (2021 أبريل) (23 ايرساميل:)

GP2108(
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 14 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم))8245).
(31I

SAGASUD

AFRICAMIOL
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
قفل)ايتصفية

SAGASUD
شارع)االمير)م7الي)عبد)هللا)رقم)23 

 LAAYOUNE،(70000،(ايعي7ن
LAAYOUNE)املغرب

AFRICAMIOL)شركة)ذات)
مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي):)شارع)
يعق7ب)املنص7ر)ايدهبي)عمارة)
حيدار))-)0000))ايعي7ن)املغرب.

قفل)ايتصفية
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

.5323
اي7حيد) ايشريك) قرار) بمقت�سى)
حل) تقرر) (2021 ماي) (24 في) املؤرخ)
AFRICAMIOL)شركة)ذات)مسؤويية)
مبلغ) اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)
وعن7ان) درهم) (553.000 رأسمايها)
يعق7ب) شارع) اإلجتماعي) مقرها)
(- ( حيدار) عمارة) ايدهبي) املنص7ر)
0000))ايعي7ن)املغرب)نتيجة)يت7قف)

نشاط)ايشركة.
و)عين:

مي7الن) ( ي7ك) جان) ايسيد)ة()
تارميكت) تاجدة) دوار) عن7انه)ا() و)
45000)ورزازات)املغرب)كمصفي))ة()

يلشركة.

و)قد)تم)انعقاد)الجمعية)الختامية)
شارع) وفي) (2021 ماي) (21 بتاريخ)
يعق7ب)املنص7ر)ايدهبي)عمارة)حيدار)

- 0000))ايعي7ن)املغرب.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (11 بتاريخ) ( بايعي7ن) االبتدائية)

2021)تحت)رقم)1812.

(32I

FIDUCIAIRE DARALHISBA

 DESIGN MENUISIER شركة
DE CUISINE

شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)
ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

FIDUCIAIRE DARALHISBA
 BV HASSAN II TISSIR 132

 I(BERRECHID(،(26100،
BERRECHID MAROC

 DESIGN MENUISIER DE(شركة
CUISINE)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي))8)شارع)
مفدي)زكريا)حي)امل7نى)برشيد)-)

26100))برشيد)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

1535(
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (11
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)
 DESIGN MENUISIER DE شركة)

.CUISINE
غرض)ايشركة)بإلجاز):)اينجارة).

عن7ان)املقر)االجتماعي):))8)شارع)
(- برشيد) امل7نى) حي) زكريا) مفدي)

26100))برشيد)املغرب.

أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)
ايشركة):)99)سنة).

ايشركة:)) رأسمال) مبلغ)
100.000,00)درهم،)مقسم)كايتالي:

ايسيد)عبد)اينبي)ايزيات)):))1.000 
حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-
وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

ايسيد)عبد)اينبي)ايزيات))عن7انه)ا()
89)زنقة)مفدي)زكريا))26100)برشيد)

املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
ايسيد)عبد)اينبي)ايزيات))عن7انه)ا()
89)زنقة)مفدي)زكريا))26100)برشيد)

املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (18 بتاريخ) ( ببرشيد) االبتدائية)

2021)تحت)رقم)88).
(33I

SAGASUD

 FEMME UNIES
DISTRIBUTION

شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)
ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

SAGASUD
شارع)االمير)م7الي)عبد)هللا)رقم)23 

 LAAYOUNE،(70000،(ايعي7ن
LAAYOUNE)املغرب

 FEMME UNIES DISTRIBUTION
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)حي)

اي7حدة)02)شارع)راس)الخيمة)زنقة)
26)رقم)30 - 0000))ايعي7ن)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

3(02(
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (24
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:

ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.FEMME UNIES DISTRIBUTION
ما) كل) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)
ايت7زيع) ايتجارة) ايشراء) بايبيع) لتعلق)
وايتصدلر) واالستيراد) االصالح)
ايسيارات)وايشاحنات)واكسس7اراتها)
تجارة)عامة)كل)نشاط)تجاري)صناعي)

خدماتي.
حي) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
زنقة) الخيمة) راس) شارع) (02 اي7حدة)
26)رقم)30 - 0000))ايعي7ن)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
 1.000 ( (: ايزاوي) محسن) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
عن7انه)ا() ايزاوي) محسن) ايسيد)
زنقة)االمير)عبد)ايقادر)عمارة)واو)هاء)
طابق)3)شقة)14)عين)ايبرجة)20000 

ايدار)ايبيضاء)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عن7انه)ا() ايزاوي) محسن) ايسيد)
ه) و) عمارة) ايقادر) عبد) االمير) زنقة)
 20000 14)عين)برجة) 3)شقة) طابق)

ايدار)ايبيضاء)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (15 بتاريخ) ( بايعي7ن) االبتدائية)

2021)تحت)رقم)1833.

(34I

عزيز)هادي

Mmoun Phyto
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

عزيز)هادي
 rue(agadir(rue(agadir،(54350،

midelt maroc



عدد)1)56 - 26)ذو)ايقعدة)1442 )))ل7يي7)2021)الجريدة الرسمية   14162

Mmoun Phyto)شركة)ذات)
املسؤويية)املحدودة

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)92,طريق)
مكناس،ميديت)-)54350)ميديت)

املغرب
تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

2(81
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 مارس) (22
املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.Mmoun Phyto
(: بإلجاز) ايشركة) غرض)
 vente matériel et produits
 phytosanitaire agricole et

.travaux divers et négoce
عن7ان)املقر)االجتماعي):)92,طريق)
ميديت) (54350 (- مكناس،ميديت)

املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
 800 ( (: ميم7ن) شعرير) ايسيد)
حصة)بقيمة)80.000)درهم)يلحصة).
ايسيد)شعرير)محمد):))200)حصة)

بقيمة)20.000)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
عن7انه)ا() ميم7ن) شعرير) ايسيد)
ألت)علي)أل7سف،ألت)عياش)54350 

ميديت)املغرب.
عن7انه)ا() محمد) شعرير) ايسيد)
ألت)علي)أل7سف،ألت)عياش)54350 

ميديت)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عن7انه)ا() ميم7ن) شعرير) ايسيد)
ألت)علي)أل7سف،ألت)عياش)54350 

ميديت)املغرب

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ماي) (26 بتاريخ) ( بميديت) االبتدائية)

2021)تحت)رقم)158.

(35I

م7ثق

ZAID STATION
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

حل)شركة

م7ثق
وجدة)زاوية)شارع)ايدرف7في)و)طريق)
محمد)عبدو)عمارة)ايسعادة)ايطابق)
ايثاني)رقم)1،)60000،)وجدة)املغرب

ZAID STATION)شركة)ذات)
املسؤويية)املحدودة)في)ط7ر)

ايتصفية(
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)1)زنقة)

عبد)املايك)ايسعدي)شقة)رقم)3 - 
Oujda 60000)املغرب.

حل)شركة
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.    3246(
بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
حل) تقرر) (2021 ل7ني7) (14 في) املؤرخ)
املحدودة) املسؤويية) ذات) شركة)
رأسمايها) مبلغ) ( (ZAID STATION
مقرها) وعن7ان) درهم) (20.000
املايك) عبد) زنقة) (1 اإلجتماعي)
 60000  -  3 رقم) شقة) ايسعدي)
اجماع) (: ل) نتيجة) املغرب) (Oujda

ايشركاء)على)حل)ايشركة.
زنقة) (1 ب) ايتصفية) مقر) حدد) و)
 -  3 رقم) شقة) ايسعدي) املايك) عبد)

Oujda 60000)املغرب.)
و)عين:

و) دوحي) ( ب7جمعة) ايسيد)ة()
ايسادس) محمد) شارع) عن7انه)ا()
 Oujda  60000  19 رقم) املسيرة) حي)

املغرب)كمصفي))ة()يلشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند) (
املخ7ية) ايصالحيات) على) املفروضة)
تبليغ) محل) و) املخابرة) محل) يهم)
ايعق7د)و)اي7ثائق)املتعلقة)بايتصفية)
شقة) ايسعدي) املايك) عبد) زنقة) (1  :

رقم)3

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (21 بتاريخ) ( ب7جدة) ايتجارية)

2021)تحت)رقم))226.
(36I

ORIEN.COMPTA

SMART CAR SAAD
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

ORIEN.COMPTA
52)شارع)محمد)الخامس)حي)
الحسني)بركان)،)60300،)بركان)

املغرب
SMART CAR SAAD)شركة)ذات)

املسؤويية)املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)رقم)52 
ايطابق)ايثاني)رقم)52)شارع)محمد)

الخامس)حي)الحسني)بركان)-)60300 
بركان)املغرب

تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)
املحدودة)

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)
(845

في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (03
املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.SMART CAR SAAD
تاجير) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

ايسياران)بدون)سائق.
 52 رقم) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
محمد) شارع) (52 رقم) ايثاني) ايطابق)
الخامس)حي)الحسني)بركان)-)60300 

بركان)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
ايسيد)فاطمي)سعد):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم)يلحصة).
500)حصة) ( (: ايسيدة)مغار)نادلة)

بقيمة)100)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

عن7انه)ا() سعد) فاطمي) ايسيد)

 60000 م7�سى) سيدي) ايزواية) دوار)

وجدة)املغرب.

ايسيدة)مغار)نادلة)عن7انه)ا()ظهر)
رقم) (82 أ) زنقة) ايسالم) تجزئة) املحلة)

15 60000)وجدة)املغرب.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:

ايسيدة)مغار)نادلة)عن7انه)ا()ظهر)
رقم) (82 أ) زنقة) ايسالم) تجزئة) املحلة)

15 60000)وجدة)املغرب

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

ل7ني7) (11 بتاريخ) ( ببركان) االبتدائية)

2021)تحت)رقم)343.

(3(I

BRADUS BUSINESS CENTER

ROXY PARIS
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

BRADUS BUSINESS CENTER

 LOT BACHKOU RESIDENCE ((

 ZINEB APPT 1( 5EME ETAGE

 CASA(،(20420،(CASABLANCA

MAROC

ROXY PARIS))شركة)ذات)مسؤويية)

محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)10)زنقة)

الحرية)ايطابق)3)رقم)5  - 20400 

ايدار)ايبيضاء)املغرب

تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)

محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)-

في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (31

مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:

ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
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عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
 ROXY(:(اإلقتضاء)بمختصر)تسميتها

. PARIS
-عالجات) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

ايتجميل
-)نشاط)معهد)ايتجميل)

ايتجميل) عالجات) (، مانيكير) ( (-
بتقنيات)حدلثة

بيع)جميع)منتجات)ومستلزمات) (-
ايتجميل

.
10)زنقة) (: عن7ان)املقر)االجتماعي)
 20400  -   5 رقم) (3 ايطابق) الحرية)

ايدار)ايبيضاء)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 10.000 ( ايشركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)مقسم)كايتالي:
 Roxanne Sylvie Isabelle(ايسيد
بقيمة) حصة) (BLANCHER :  100

100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
 Roxanne Sylvie ايسيدة)
(- (- Isabelle BLANCHER)عن7انه)ا()

.- -
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
 Roxanne Sylvie ايسيدة)
عن7انه)ا() (Isabelle BLANCHER

- - - -
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 02 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)-.
(38I

STE AUCOGEST SARL

MAJOR LINE EXPRESS
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة
تح7يل)املقر)االجتماعي)يلشركة

STE AUCOGEST SARL
 N° 6 RUE 3909 HAY AL QODS
 DCHEIRA(،(86360،(INEZGANE

MAROC
MAJOR LINE EXPRESS)شركة)

ذات)املسؤويية)املحدودة

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)رقم)03 
بل7ك)01)زنقة)16)حي)اوجعا)تيك7ين))

- 80650)اكادلر)املغرب.
تح7يل))املقر)االجتماعي)يلشركة
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.43203
بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
تح7يل)) ( تم) (2021 ماي) (31 في) املؤرخ)
من) يلشركة) الحالي) االجتماعي) املقر)
»رقم)03)بل7ك)01)زنقة)16)حي)اوجعا)
املغرب«) اكادلر) (80650 (- ( تيك7ين)
االول) ايطابق) (02 رقم) »املكتب) إلى)
 80650 (- تيك7ين) أساكا) س106)

أكادلر))املغرب«.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (23 بتاريخ) ( باكادلر) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)100434.
(39I

EXPERTUS

CABINET ESSABER
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
رفع)رأسمال)ايشركة

EXPERTUS
 9(A BD Hassan Seghir n° 8(
 Casablanca(CASABLANCA،
20000،(CASABLANCA(Maroc
CABINET ESSABER)شركة)ذات)
مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)12)زنقة)

ييبان)إقامة)لامنة)شقة)رقم)40 
ايطابق)2)طنجة)-)90100)طنجة)

املغرب.
رفع)رأسمال)ايشركة

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)
.3249(

اي7حيد) ايشريك) قرار) بمقت�سى)
رفع) تم) (2021 ماي) (05 في) املؤرخ)
قدره) بمبلغ) ايشركة) رأسمال)
 10.000« من) أي) درهم«) (290.000«
عن) درهم«) (300.000« إلى) درهم«)
دل7ن) مع) مقاصة) إجراء) ( (: طريق)
ايشركة)املحددة)املقدار)و)املستحقة.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

ل7ني7) (03 بتاريخ) ( بطنجة) ايتجارية)
2021)تحت)رقم)243038.

(40I

ل7سف))بنك7

 SERVICES TRAITEMENT
TRANSACTION

شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة
تح7يل)ايشكل)ايقان7ني)يلشركة

ل7سف))بنك7
طنجة)ايبايية)مركب)منبت)مجم7عة)

6)ع)40)ط)2)رقم)12,)طنجة)،)
90000،)طنجة)املغرب

 SERVICES TRAITEMENT
TRANSACTION)شركة)ذات)

املسؤويية)املحدودة
و)عن7ان)مقرها)االجتماعي)بني)مكادة)
بئر)شعيرشارع)18)رقم)40 - 90000 

طنجة).
تح7يل)ايشكل)ايقان7ني)يلشركة
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.83369
بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
2021)تم)تح7يل) )1)فبرالر) املؤرخ)في)
ايقان7ني)يلشركة)من)»شركة) ايشكل)
ذات)املسؤويية)املحدودة«)إلى)»شركة)
ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد«.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (15 بتاريخ) ( بطنجة) ايتجارية)
2021)تحت)رقم))24)406111210.
(41I

TORINO CAR

TORINO CAR
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

TORINO CAR
BERKANE(،(60300،)بركان)املغرب

TORINO CAR)شركة)ذات)
املسؤويية)املحدودة

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)ايشقة)
ايطابق)ايثاني)ايعمارة)43)زنقة)وييلي)
حي)املسيرة)-)60300)بركان)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

(85(

في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)

ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (01

املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:

ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.

عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)

(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.TORINO CAR

تاجير) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

ايسيارات)بدون)سائق.

ايشقة) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)

43)زنقة)وييلي) ايطابق)ايثاني)ايعمارة)

حي)املسيرة)-)60300)بركان)املغرب.

أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:

ايسيد)خايدي)فتحي):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم)يلحصة).

500)حصة) ( (: ايسيد)خايدي)علي)

بقيمة)100)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

عن7انه)ا() فتحي) خايدي) ايسيد)

وجدة) (60000 سكيكر) الحسني) حي)

املغرب.

 14 عن7انه)ا() علي) خايدي) ايسيد)

زنقة)فرونكف7ت)حي)ايليم7ن)60300 

بركان)املغرب.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:

عن7انه)ا() نادلة) تميمي) ايسيدة)

بركان) (60300 زكزل) مهدي) بني) دوار)

املغرب

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

ل7ني7) (1( بتاريخ) ( ببركان) االبتدائية)

2021)تحت)رقم)358.

(42I
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املحاسبة

HEROES OF LOGISTIC
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

املحاسبة
شارع)عبد)الخايق)ايطريس)رقم)21 
ايطابق)ايثايث)،)6200،)ايناظ7ر)

املغرب
HEROES OF LOGISTIC)شركة)
ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)حي)ايعمال)
زنقة)64)زغنغان))-)62000)ايناظ7ر)

املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

22401
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (14
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.HEROES OF LOGISTIC
 (1 (: بإلجاز) ايشركة) غرض)
 TRANSPORT NATIONAL
 ET INTERNATIONAL DE
 MARCHANDISES POUR LE

COMPT D’AUTRUI
 EMBARQUEMENT  (2
 DEBARQUEMENT ET
 MANIPULATION DE

.MARCHANDISES
حي) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
 62000 (- ( زغنغان) (64 زنقة) ايعمال)

ايناظ7ر)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:

 1.000 ( (: لاسين) ب7دوف) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

 1000 (: لاسين) ب7دوف) ايسيد)

بقيمة)100)درهم.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

عن7انه)ا() لاسين) ب7دوف) ايسيد)
  62000 38)زغنغان) زنقة)مدريد)رقم)

ايناظ7ر)املغرب.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:

عن7انه)ا() لاسين) ب7دوف) ايسيد)
  62000 38)زغنغان) زنقة)مدريد)رقم)

ايناظ7ر)املغرب

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

االبتدائية)بايناض7ر))بتاريخ)18)ل7ني7)

2021)تحت)رقم)1382.

(43I

CONCILIUM EXPERTISE

VOIX OFF
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

CONCILIUM EXPERTISE

9,)زنقة)م7�سى)ابن)نصير،)ايطابق)

الخامس،)شقة)رقم))،18)غ7تيي)

ايدار)ايبيضاء)،)20060،)ايدار)

ايبيضاء)املغرب

VOIX OFF)شركة)ذات)مسؤويية)

محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)156 
زنقة)اب7)زالد)ايدادو�سي،)رقم)،)

9املعاريف،)ايدار)ايبيضاء)-)20330 

ايدار)ايبيضاء)املغرب

تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)

محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

508061

في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (15

مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:

ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
 VOIX (: اإلقتضاء)بمختصر)تسميتها)

.OFF
ايتس7يق) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

ايرقمي.
عن7ان)املقر)االجتماعي):)156)زنقة)
اب7)زالد)ايدادو�سي،)رقم)،)9املعاريف،)
ايدار)ايبيضاء)-)20330)ايدار)ايبيضاء)

املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
 1.000 ( (: ايب7ج7في) نسيم) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
ايب7ج7في)عن7انه)ا() ايسيد)نسيم)
زال7) (62900 زال7) ايسكر) معمل) حي)

املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
ايب7ج7في)عن7انه)ا() ايسيد)نسيم)
زال7) (62900 زال7) ايسكر) معمل) حي)

املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 23 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)83842).
(44I

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC( BUREAU DE

COMPTABILITE

AGRI MESKI
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC(
BUREAU DE COMPTABILITE
صندوق)ايبرلد)310)ايرئيسية)
ايرشيدلة)،)52000،)ايرشيدلة)

املغرب
AGRI MESKI)شركة)ذات)مسؤويية)

محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)قصر)

مسكي)مدغرة)ايراشيدلة))-)52000 

ايرشيدلة)املغرب

تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)

محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

1280(

في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)

ايقان7ن) إعداد) تم) (2018 دجنبر) (10

مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:

ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.

عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)

 AGRI (: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.MESKI

االشغال) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

املختلفة)املتاجرة)االستغالل)ايفالحي.

قصر) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)

 52000 (- ( ايراشيدلة) مدغرة) مسكي)

ايرشيدلة)املغرب.

أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:

ايسيد)اقدار)هالل):))1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

ايسيد)اقدار)هالل)عن7انه)ا()قصر)

مسكي)52000)ايرشيدلة)املغرب.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:

ايسيد)اقدار)هالل)عن7انه)ا()قصر)

مسكي)52000)ايرشيدلة)املغرب

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

االبتدائية)بايرشيدلة))بتاريخ)30)لنالر)

2019)تحت)رقم)111.

(45I
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ISDM CONSULTING

OMNIPRESENCE
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

ISDM CONSULTING

 IMM EL HAIRACH NR 351

 AVENUE MED 6  APP 05 2EME

(،ETAGE(LAAYOUNE(،(70000

ايعي7ن)املغرب

OMNIPRESENCE)شركة)ذات)

مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)تجزئة)

م7الي)رشيد)مجم7عة)ف)رقم)89 

ايعي7ن)-)0000))ايعي7ن)املغرب

تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)

محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

36(63

في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (19

مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:

ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.

عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)

(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.OMNIPRESENCE

االستيراد) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

و)ايتصدلر).

تجزئة) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)

 89 رقم) ف) مجم7عة) رشيد) م7الي)

ايعي7ن)-)0000))ايعي7ن)املغرب.

أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:

ايسيد)كريم)ورداغ):))1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

س) عن7انه)ا() ورداغ) كريم) ايسيد)
م))رقم)136)مرستان)مراكش)40000 

مراكش)املغرب.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:

س) عن7انه)ا() ورداغ) كريم) ايسيد)
م))رقم)136)مرستان)مراكش)40000 

مراكش)مراكش

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

ماي) (2( بتاريخ) ( بايعي7ن) االبتدائية)

2021)تحت)رقم)1619/2021.

(46I

ELMA COMPTABILITE

TOULOUSE FOOD SARL AU
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

ELMA COMPTABILITE

تجزئة)اينهضة)زنقة)31)رقم)09 

ايطابق)ايثايث)رقم)06)،)90000،)

طنجة)املغرب

 TOULOUSE FOOD SARL AU

شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)شارع)

املنص7ر)ابن)ابي)عامر)إقامة)ايعزيزية)
رقم)44)املحل)ايتجاري)رقم)2  - 

93000)تط7ان)املغرب

تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)

محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

29699

في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (01

مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:

ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.

عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)

(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.TOULOUSE FOOD SARL AU

مطعم:) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

مشروبات) قه7ة،) بيتزا،) أكلة)سريعة،)

وع7اصر...

شارع) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)

املنص7ر)ابن)ابي)عامر)إقامة)ايعزيزية)
 -   2 رقم) ايتجاري) املحل) (44 رقم)

93000)تط7ان)املغرب.

أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:

 1.000 ( (: محراش) مراد) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

عن7انه)ا() محراش) مراد) ايسيد)

حجاج) روض) الحافة) قاع) ايس7يقة)
رقم)15  93000)تط7ان)املغرب.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:

عن7انه)ا() محراش) مراد) ايسيد)

حجاج) روض) الحافة) قاع) ايس7يقة)
رقم)15  93000)تط7ان)املغرب

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

ل7ني7) (16 بتاريخ) ( بتط7ان) االبتدائية)

2021)تحت)رقم)1620.

(4(I

ISDM CONSULTING

ALMICHOUAR TD
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
ت7سيع)نشاط)ايشركة)

ISDM CONSULTING

 IMM EL HAIRACH NR 351

 AVENUE MED 6  APP 05 2EME

(،ETAGE(LAAYOUNE(،(70000

ايعي7ن)املغرب

ALMICHOUAR TD)شركة)ذات)

مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد

وعن7ان)مقرها)االجتماعي)شارع)

حب7ها)بدون)رقم)ايعي7ن)-)0000) 

ايعي7ن)املغرب.

ت7سيع)نشاط)ايشركة
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.(481
اي7حيد) ايشريك) قرار) بمقت�سى)
تمت) (2021 ل7ني7) (22 في) املؤرخ)
نشاط) إلى) ايتايية) األنشطة) إضافة)

ايشركة)الحالي):
ايبضائع))لحساب)الخاص)و) نقل)

ايغير
الخاص) لحساب) االشخاص) نقل)

و)ايغير
اينقل)ايسياحي

اينقل)اي7طني)و)ايعايمي
ايبناء)و)اعمال)اخرى

اعمال)ايطرق)و)اعمال)ايتطهير.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم) (
ل7ني7) (23 بتاريخ) ( بايعي7ن) االبتدائية)

2021)تحت)رقم)1953/2021.
(48I

ste(mifi(sarl

fadam services
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

ste(mifi(sarl
 13rue(antisraibe(meknes(،
50000،(meknes(maroc

fadam services)شركة)ذات)
مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)شارع)

الحسن)ايثاني)عين)ايل7ح)-)53100 
ازرو)املغرب

تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

1569
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (02
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
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عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)

 fadam(:(اإلقتضاء)بمختصر)تسميتها

.services

وسيط) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

تح7يل)االم7ال.

شارع) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)

 53100 (- ايل7ح) عين) ايثاني) الحسن)

ازرو)املغرب.

أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:

 1.000 ( (: مبروك) زه7ر) ايسيدة)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

عن7انه)ا() مبروك) زه7ر) ايسيدة)

مكناس)50000)مكناس)املغرب.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:

عن7انه)ا() مبروك) زه7ر) ايسيدة)

مكناس)50000)مكناس)املغرب

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

ل7ني7) (22 بتاريخ) ( بازرو) االبتدائية)

2021)تحت)رقم)224.

(49I

  CABINET  KAMFIN DE LA COMPTABILITE ET

GESTION DES AFFAIRES

 Société POLMAR

LOGISTICS
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

 CABINET  KAMFIN DE LA

 COMPTABILITE ET  GESTION

DES AFFAIRES

 RES RAHMA R PRINCIPAL 19

 OURIAGHEL 2 » RAHMA 1 »

 N°130(Tanger(،(0،(TANGER

MAROC

 Société POLMAR LOGISTICS

شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)29)شارع)

عمر)ابن)ايعاص)ايطابق)3)رقم)26 

طنجة))-)90000)طنجة))املغرب)

تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)

محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

11(683

في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (1(

مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:

ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.

عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)

 Société(:(اإلقتضاء)بمختصر)تسميتها

.POLMAR LOGISTICS

اينقل) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

أن7اع) لجميع) وايدولي) املحلي) ايبري)

ايبضائع.

عن7ان)املقر)االجتماعي):)29)شارع)
 26 رقم) (3 ايطابق) ايعاص) ابن) عمر)

طنجة))-)90000)طنجة))املغرب).

أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:

 1.000 ( (: ( عمر) ايشكتي) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

عن7انه)ا() ( عمر) ايشكتي) ايسيد)
زنقة)اب7)ن7اس)رقم)11)املصلى)طنجة))

90000)طنجة))املغرب).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:

عن7انه)ا() ( عمر) ايشكتي) ايسيد)
زنقة)اب7)ن7اس)رقم)11)املصلى)طنجة))

90000)طنجة))املغرب)

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

ل7ني7) (22 بتاريخ) ( بطنجة) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)5802.

(50I

 Etude Maître Hicham RAHMOUNI ELIDRISSI

Notaire

 SOCIETE MAROCAINE DE 
 CONSTRUCTION RESEAU

»TELECOM« S.A.R.L.A.U
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

NOTAIRE
 ESPACE PALMIER IMM 34
 2(EME(ETG(N10(،(20600،

CASABLANCA MAROC
 SOCIETE MAROCAINE DE 
 CONSTRUCTION RESEAU

TELECOM«(S.A.R.L.A.U«)شركة)
ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)265،)
شارع)ايزرقط7ني))إقامة)شم�سي)

ايطابق)09)رقم92  - 20600 
ايبيضاء)املغرب

تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

50(281
في) مؤرخ) م7ثق) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (25
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
((: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)
 SOCIETE MAROCAINE DE
 CONSTRUCTION RESEAU

.»TELECOM«(S.A.R.L.A.U
جميع) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)
االستشارات)وايدراسات)واملساعدات)
والخدمات)املتن7عة)وخاصة)في)مجال)
تكن7ي7جيا)املعل7مات)واألم7ر)اإلدارية)

واملايية)وايتجارية.
-)إدارة)ايشركات)واإلدارة)وايتنظيم)
ايتابعة) يلشركات) وايتجارية) واملايية)

يها.

-)دراسات)وهندسة)وانجاز)شبكات)
االتصاالت.

املشاريع) وإدارة) (، ايدراسات) (-
األيياف) وت7صيل) (، واإلنجازات) (،
األيياف) وقياسات) (، ايبصرية)
ذات) ايكابالت) وسحب) (، ايبصرية)
شبكات) وتركيب) املنخفض) ايتيار)
كابالت)ايكمبي7تر)اإلضافية)في)جميع)
املباني)،)وشبكات)اينحاس)واأليياف)،)
وإحاالت)صيانة)تكن7ي7جيا)املعل7مات)

واالتصاالت.
الخدمات) وتقدلم) دراسة) (-

املتعلقة)بشبكات)االتصاالت.
وت7صيل) وحمل) سحب) (-
وتركيب) ايشبكات) وانشاء) ايكابالت)
شبكات) وكابالت) االتصاالت) كابالت)
في) بما) ايكابلي) وايتلفزي7ن) ايكمبي7تر)
وايصح7ن) ايض7ئية) االيياف) ذيك)

ايفضائية)وتجميع)ه7ائيات)املبنى.
ومعدات) منتجات) بيع) (/ شراء) (-

شبكات)االتصاالت.
املساعدة) األنشطة) جميع) (-

واملتعلقة)بغرض)ايشركة.
وجميع) املشروع) دراسات) جميع) (-
وخاصة) بايبناء) املتعلقة) األعمال)
ايشبكات) وتركيب) امل7اد) ت7ريد)

املختلفة.
واالستعانة) وتركيب) وبيع) شراء) (-
ايكمبي7تر) ألجهزة) خارجية) بمصادر)
وايتطبيقات) واألنظمة) وايشبكات)
وايالسلكية) ايسلكية) واالتصاالت)
(، وت7زيعها) ايبرمجيات) وتط7ير) (،
جميع) في) حصة) على) واالستح7اذ)
(، وايتجارية) ايصناعية) األنشطة)
املايية) ايعمليات) وجميع) (، وايشراكة)
أو)ايفنية)أو)الخدمية)،)وإدارة)األعمال)
،)جميع)األنشطة)ايتجارية)وايتجارية)
وجميع) (، بها) لتصل) وما) وايتس7يقية)
الخدمات)ايتي)لتم)تط7يرها)نيابة)عن)

ايشركات)ايتابعة)يها.
.

(،265 (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
شم�سي) إقامة) ( ايزرقط7ني) شارع)
ايطابق)09)رقم92  - 20600)ايبيضاء)

املغرب.
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أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)
ايشركة):)99)سنة).

 10.000 ( ايشركة:) رأسمال) مبلغ)
درهم،)مقسم)كايتالي:

 100 ( (: ب7خار) خدوج) ايسيدة)
حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-
وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

عن7انه)ا() ب7خار) خدوج) ايسيدة)
 CASABLANCA, AIN AL HAYAT
 1 IMM A2 ETG 4 NR 405
 BOUSKOURA NOUACEUR

20000)ايدار)ايبيضاء)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
مجاهد)) املجيد) عبد) ايسيد)
 AZEMMOUR, HAY عن7انه)ا()
 LWIFAQ 1RUE 5 N°89 20000

ايدار)ايبيضاء)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 1( بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)83041).

(51I

METROPOLE BUSINESS CENTER

 NORTH AFRICA HOLDING
REAL ESTATE

شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)
ايشريك)اي7حيد

تح7يل)املقر)االجتماعي)يلشركة

 METROPOLE BUSINESS
CENTER

59شارع)ايزرقط7ني)ايطابق3)،))
رقم8))ايدار)ايبيضاء)،)20360،)ايدار)

ايبيضاء)املغرب
 NORTH AFRICA HOLDING
REAL ESTATE)شركة)ذات)

مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)
اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)12)شارع)
صبري)ب7جمعة)ايشقة)رقم)6 - - 

ايدار)ايبيضاء)املغرب.
تح7يل))املقر)االجتماعي)يلشركة
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.231635

بمقت�سى)قرار)ايشريك)اي7حيد)

املؤرخ)في)02)ل7ني7)2021)تم))تح7يل))

املقر)االجتماعي)الحالي)يلشركة)من)

»12)شارع)صبري)ب7جمعة)ايشقة)
رقم)6)-)-)ايدار)ايبيضاء)املغرب«)إلى)
»59)شارع)زرقط7ني)ايطابق)3)رقم))

8 - 20360)ايدار)ايبيضاء))املغرب«.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

 21 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)6)833).

(52I

م7تقة)حسناء)دادو

ODI AGENCY.( اودي اجان�سي
)SARL.AU

شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

م7تقة)حسناء)دادو
زنقة))اييس7فية)اقامة))اييسر))

ايطابق))االول))رقم)3))طنجة)،)

90000،)طنجة)املغرب

ODI AGENCY.((اودي)اجان�سي

SARL.AU()شركة)ذات)مسؤويية)

محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)شارع)

ايعشاق)اقامة))برمفيرا)ايطابق)2 
رقم)11 - 90000)طنجة))املغرب)

تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)

محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

11(689

في) مؤرخ) م7ثق) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (24

مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:

ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.

عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)

اودي) (: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

ODI AGENCY.SARL.( اجان�سي)

.(AU

  ACTIVITE(:(غرض)ايشركة)بإلجاز
 DES  MARCHAND DE BIENS

.IMMOBILIERS
شارع) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
ايعشاق)اقامة))برمفيرا)ايطابق)2)رقم)

11 - 90000)طنجة))املغرب).
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
ايشركة:)) رأسمال) مبلغ)
981.600.)1)درهم،)مقسم)كايتالي:

 -
عقارات) (: دلن7) وسيمة) ايسيدة)

بقيمة)981.600.)1)درهم.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
عن7انه)ا() دلن7) وسيمة) ايسيدة)
ايدوحة)) ( شارع) رشيد) م7الي) تجزئة)
ايفنيدق) (93102 ( ايفنيدق) (46 رقم)

املغرب).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عن7انه)ا() دلن7) وسيمة) ايسيدة)
ايدوحة)) ( شارع) رشيد) م7الي) تجزئة)
ايفنيدق) (93102 ( ايفنيدق) (46 رقم)

املغرب)
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (22 بتاريخ) ( بطنجة) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)5805.

(53I

sahel issticharat

ZARGAN PESCA
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

sahel issticharat
شارع)مكة)طريق)ايسمارة)عمارة)رقم)

8))،)0000)،)ايعي7ن)املغرب
ZARGAN PESCA)شركة)ذات)
مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)حي)م7الي)
رشيد)شارع)ايقدس)بل7ك)ف)رقم)
116)ايطابق)االول)رقم)01)ايعي7ن)-)

0000))ايعي7ن)املغرب

تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

2314(
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2018 لنالر) (08
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.ZARGAN PESCA
تجارة) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)
و) االستراد) بالجملة،) ايسمك)

ايتصدلر.
عن7ان)املقر)االجتماعي):)حي)م7الي)
رقم) ف) بل7ك) ايقدس) شارع) رشيد)
(- ايعي7ن) (01 ايطابق)االول)رقم) (116

0000))ايعي7ن)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
ايسيد)زركان)عبد)ايكريم):))1.000 

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
ايكريم) عبد) زركان) ايسيد)
شارع) رشيد) م7الي) حي) عن7انه)ا()
ايطابق) (116 رقم) ف) بل7ك) ايقدس)
االول)رقم)01)ايعي7ن)0000))ايعي7ن)

املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
ايكريم) عبد) زركان) ايسيد)
شارع) رشيد) م7الي) حي) عن7انه)ا()
ايطابق) (116 رقم) ف) بل7ك) ايقدس)
ايعي7ن) ((000 ايعي7ن) (01 االول)رقم)

املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
لنالر) (18 بتاريخ) ( بايعي7ن) االبتدائية)

2018)تحت)رقم)95/18.
(54I
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STE HAMMOUJ ET CONSORTS SARL

KAIZEN TECHS
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

 STE HAMMOUJ ET CONSORTS
SARL

 168ave mohammed diouri
 n°5(kenitra(،(14000،(kenitra

MAROC
KAIZEN TECHS)شركة)ذات)
مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد
 residence(وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي
 sami angle dimachq et amr ibn
alass  - 14000)ايقنيطرة)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

3445
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (03
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.KAIZEN TECHS
استيراد) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)
املعدات) جميع) وبيع) وشراء) وتصدلر)
ملحقاتها) وجميع) ايتكن7ي7جية)

ايتكن7ي7جية)واملتن7عة.
(: االجتماعي) املقر) عن7ان)
 residence sami angle dimachq et
ايقنيطرة) (amr ibn alass  - 14000

املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
ايسيد)معاد)جليل):))1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-
وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

 3 عن7انه)ا() جليل) معاد) ايسيد)
 92500 سينس) سان) كاميل) شارع)
رويل) (92500 فرنسا) مامليزون) رويل)

مامليزون)فرنسا.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
 3 عن7انه)ا() جليل) معاد) ايسيد)
 92500 سينس) سان) كاميل) شارع)
رويل) (92500 فرنسا) مامليزون) رويل)

مامليزون)فرنسا
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
االبتدائية)بايقنيطرة))بتاريخ)15)ل7ني7)

2021)تحت)رقم)83193.
(56I

شركة)مستأمنة)الحنصالي)ش.ذ.م.م.)ذات)ايشريك)

اي7حيد

STE SNACK AZRG SARL
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تف7يت)حصص

شركة)مستأمنة)الحنصالي)ش.ذ.م.م.)
ذات)ايشريك)اي7حيد

20)شارع)املتنبي)ايطابق)االول)بني)
مالل)20)شارع)املتنبي)ايطتبق)االول)
بني)مالل،)23000،)بني)مالل)املغرب
STE SNACK AZRG SARL)شركة)

ذات)املسؤويية)املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)حي)ميم7نة)
رقم)38 - 23000)بني)مالل)املغرب.

تف7يت)حصص
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.225(
بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
تمت) (2021 أبريل) (22 في) املؤرخ)

املصادقة)على):
فاطمة)) )ة() ايسيد) تف7يت)
ايدحم7ني)609)حصة)اجتماعية)من)
)ة() ايسيد) ( يفائدة) 609)حصة) أصل)
عبد)ايفتاح)ايدي7في))بتاريخ)22)أبريل)

.2021
عتيقة) )ة() ايسيد) تف7يت)
ايدحم7ني)461)حصة)اجتماعية)من)
)ة() ايسيد) ( يفائدة) 609)حصة) أصل)
أبريل  (22 بتاريخ) ايدحم7ني) ( فط7مة)

.2021

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم) (
28)ماي) )بتاريخ) االبتدائية)ببني)مالل)

2021)تحت)رقم)610.

(5(I

LAGSSOUMI TRAVAUX DIVERS SARL AU

 LAGSSOUMI TRAVAUX
DIVERS

شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)
ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

 LAGSSOUMI TRAVAUX DIVERS
SARL AU

رقم)906)بل7ك)C)مدلنة)اي7حدة)
ايعي7ن)،)0000)،)ايعي7ن)املغرب

  LAGSSOUMI TRAVAUX DIVERS
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)رقم)906 
بل7ك)C)مدلنة)اي7حدة)ايعي7ن)-)

0000))ايعي7ن)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

36959
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (1(
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)
 LAGSSOUMI TRAVAUX DIVERS

.
و) ايبناء) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)
(, ايعامة) ايتجارة) (, ايعامة) االشغال)

االستيراد)و)ايتصدلر).
عن7ان)املقر)االجتماعي):)رقم)906 
(- ايعي7ن) اي7حدة) مدلنة) (C بل7ك)

0000))ايعي7ن)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)
درهم،)مقسم)كايتالي:

 1.000 ( (: يكسمي) عمر) ايسيد)
حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-
وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

عن7انه)ا() يكسمي) عمر) ايسيد)
 (1000 ب7جدور) اي7حدة) تجزئة)

ب7جدور)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عن7انه)ا() يكسمي) عمر) ايسيد)
 (1000 ب7جدور) اي7حدة) تجزئة)

ب7جدور)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (09 بتاريخ) ( بايعي7ن) االبتدائية)

2021)تحت)رقم)53/2021)1.

(58I

فيطراسك7

شركة خيرات فاس
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

فيطراسك7
رقم)38)زنقة)16)ن7نبر)شقة)رقم)
1)فاس)املدلنة)الجدلدة)فاس،)

30000،)فاس)املغرب
شركة)خيرات)فاس)شركة)ذات)

املسؤويية)املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)رقم)6)زنقة)
ب7كراع)املنطقة)ايصناعية)ايدكارات)

فاس)-)30000)فاس)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

68491
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (25
املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
:)شركة) بمختصر)تسميتها) اإلقتضاء)

خيرات)فاس.
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غرض)ايشركة)بإلجاز):)زي7ت)ذات)
ايلحم) و) والحي7اني) اينباتي) االصل)

اململح.
 6 رقم) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
ايصناعية) املنطقة) ب7كراع) زنقة)
فاس) (30000 (- فاس) ايدكارات)

املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
((: عادل) محمد) لحيى) بن) ايسيد)
500)حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة)

.
 500 ( (: عبدايحي) بنكيران) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
عادل) محمد) لحيى) بن) ايسيد)
ايطايعة) امليتر) درب) (5 رقم) عن7انه)ا()

ايكبيرة)فلس)30000)فاس)املغرب.
ايسيد)بنكيران)عبدايحي)عن7انه)ا()
عين) طريق) (2 ايراشدلة) حي) (38 رقم)
ايشقف)فاس)30000)فاس)املغرب.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (
وم7اطن)مسيري)ايشركة:

عادل) محمد) لحيى) بن) ايسيد)
ايطايعة) امليتر) درب) (5 رقم) عن7انه)ا()

ايكبيرة)فلس)30000)فاس)املغرب
ايسيد)بنكيران)عبدايحي)عن7انه)ا()
عين) طريق) (2 ايراشدلة) حي) (38 رقم)
ايشقف)فاس)30000)فاس)املغرب

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (22 بتاريخ) ( بفاس) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)3020.
(59I

شركة)مستأمنة)الحنصالي)ش.ذ.م.م.)ذات)ايشريك)

اي7حيد

STE SNACK AZRG SARL
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تعيين)مسير)جدلد)يلشركة

شركة)مستأمنة)الحنصالي)ش.ذ.م.م.)
ذات)ايشريك)اي7حيد

20)شارع)املتنبي)ايطابق)االول)بني)
مالل)20)شارع)املتنبي)ايطتبق)االول)

بني)مالل،)23000،)بني)مالل)املغرب

STE SNACK AZRG SARL))شركة)

ذات)املسؤويية)املحدودة

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)حي)ميم7نة)

رقم)38 - 23000)بني)مالل)املغرب.

تعيين)مسير)جدلد)يلشركة
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.225(

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)

تعيين) تم) (2021 أبريل) (22 في) املؤرخ)

ايسيد)ة() يلشركة) جدلد) مسير)

ايدي7في))عبد)ايفتاح)كمسير)وحيد

تبعا)إلقاية)مسير.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

28)ماي) )بتاريخ) االبتدائية)ببني)مالل)

2021)تحت)رقم)610.

(60I

FIDUCIAIRE EL OUAZZANI

AHLA CONSTRUCTION
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
قفل)ايتصفية

FIDUCIAIRE EL OUAZZANI

 HAY(AL(AMAL(AV(»D«((IMM

 227(APPT(1(SALE(،(11160،(SALE

MAROC

AHLA CONSTRUCTION)شركة)

ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي):)عرصة)

سال))3))سال)-)11000)سال)املغرب.

قفل)ايتصفية

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

.9443

اي7حيد) ايشريك) قرار) بمقت�سى)

حل) تقرر) (2021 أبريل) (19 في) املؤرخ)

شركة) (AHLA CONSTRUCTION

ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

 1.200.000 رأسمايها) مبلغ) اي7حيد)

اإلجتماعي) مقرها) وعن7ان) درهم)

11000)سال) (- )3))سال) عرصة)سال)

املغرب)نتيجة)الالزمة)االقتصادلة.

و)عين:
و) ايعل7ي) ( ( احمد) ايسيد)ة()
 (28 سال) عرصة) تجزئة) عن7انه)ا()
املغرب) سال) (11000 املهدلة) طريق)

كمصفي))ة()يلشركة.
و)قد)تم)انعقاد)الجمعية)الختامية)
عرصة) وفي) (2021 أبريل) (19 بتاريخ)
سال))3))سال)-)11000)سال)املغرب.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (1( بتاريخ) ( بسال) االبتدائية)

2021)تحت)رقم)4)368.
(61I

FICASUD

 YOLANDE SARL AU - RIAD
KERDOUSS

عقد)تسيير)حر)ألصل)تجاري))األشخاص)

املعن7ي7ن(
عقد)تسيير)حر)ألصل)تجاري

 YOLANDE SARL AU - RIAD
KERDOUSS

قي) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
 YOLANDE أعطى) (2021 ل7ني7) (01
ايتجاري) بايسجل) املسجل) (SARL
بمراكش) ايتجارية) باملحكمة) (8634(
ايتجاري) يألصل) الحر) ايتسيير) حق)
و) ((6 رقم) أوزال) عرصة) ب) ايكائن)
 40000 (- مراكش) دكاية) باب) (81
 SOPHIE يفائدة) املغرب) مراكش)
MANAGEMENT)ملدة)2)سنة)تبتدئ)
 31 في) تنتهي) و) (2021 ل7ني7) (01 من)
ماي)2023)مقابل)مبلغ)شهري)قيمته)

25.000)درهم.
(62I

ste WORLD-EXPRESS-MONEY

WORLD-EXPRESS- شركة
MONEY

شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)
ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

ste WORLD-EXPRESS-MONEY
 hay(sekka(bensouda(fes(، 110

30030،(Fes(maroc
WORLD-EXPRESS-(شركة

MONEY)شركة)ذات)مسؤويية)

محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد

 N° 53(وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي

 RDC IMM 215 LOT OLIVERIE

 GH 39 ARSSAT ZITOUNE AIN

CHKEF FES   - 30000)فاس)املغرب

تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)

محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

68489

في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (06

مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:

ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.

عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)

:)شركة) بمختصر)تسميتها) اإلقتضاء)

.WORLD-EXPRESS-MONEY

-تح7يل) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

األم7ال.

-وساطة)مايية.

 N° 53 (: االجتماعي) املقر) عن7ان)

 RDC IMM 215 LOT OLIVERIE

 GH 39 ARSSAT ZITOUNE AIN

CHKEF FES   - 30000)فاس)املغرب.

أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:

ايسيد)حسني)بن)يعيش):))1.000 

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

ايسيد)حسني)بن)يعيش)عن7انه)ا()

204)بل7ك)ك)2)الحدلقة)تغات)فاس)

30000)فاس)املغرب.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:

ايسيد)حسني)بن)يعيش)عن7انه)ا()

204)بل7ك)ك)2)الحدلقة)تغات)فاس)

30000)فاس)املغرب
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باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (22 بتاريخ) ( بفاس) ايتجارية)

2021)تحت)رقم))301.
(63I

AB RED1 COMPTA

LISHBONA TRANS
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تعيين)مسير)جدلد)يلشركة

AB RED1 COMPTA
 YAACOUB MANSOUR 2 ETAGE

maroc(2،)طنجة(N°(4(،(90000
LISHBONA TRANS))شركة)ذات)

املسؤويية)املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)حي)ايزهراء)
شارع)ييبيا)رقم)898)ايطابق)األر�سي)
طنجة))طنجة))0)900)طنجة)املغرب)

.
تعيين)مسير)جدلد)يلشركة

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)
.85359

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
تعيين) تم) (2021 ل7ني7) (11 في) املؤرخ)
ايسيد)ة() يلشركة) جدلد) مسير)
كمسير) بشرى) ( املرواني) ايشقروني)

آخر
تبعا)يقب7ل)استقاية)املسير.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (1( بتاريخ) ( بطنجة) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)5653.
(64I

MOGADOR MANGEMENT SYSTEM SARL

HOLIDAYS APPARTE« SARL
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تعيين)مسير)جدلد)يلشركة

 MOGADOR MANGEMENT
SYSTEM SARL

 APPARTEMENT 10 1ER ÉTAGE
 LOTISSEMENT 4 LOGEMENT

 DAR TALIB 44100 ESSAOUIRA
 APPARTEMENT 10 1ER ÉTAGE
 LOTISSEMENT 4 LOGEMENT

 DAR(TALIB(44100(ESSAOUIRA،
44100،(ESSAOUIRA(MAROC

   HOLIDAYS(APPARTE«(SARL

شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)ايطابق)
األر�سي)عمارة)رقم)03)شارع)األمير)
م7الي)عبد)هللا)مراكش.))-)4000 

مراكش))املغرب.
تعيين)مسير)جدلد)يلشركة

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)
.42225

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
تعيين) تم) (2019 ن7نبر) (12 في) املؤرخ)
مسير)جدلد)يلشركة)ايسيد)ة()اعمارة))

عبد)ايصمد)كمسير)وحيد
تبعا)إلقاية)مسير.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ن7نبر) (13 بتاريخ) ( بمراكش) ايتجارية)

2020)تحت)رقم)38)).
(65I

AB RED1 COMPTA

LISHBONA TRANS
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تف7يت)حصص

AB RED1 COMPTA
 YAACOUB MANSOUR 2 ETAGE

maroc(2،)طنجة(N°(4(،(90000
LISHBONA TRANS)شركة)ذات)

املسؤويية)املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)حي)ايزهراء)
شارع)ييبيا)رقم)898)ايطابق)األر�سي)

طنجة))طنجة))0)900)طنجة)
املغرب.

تف7يت)حصص
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.85359
بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
تمت) (2021 ل7ني7) (11 في) املؤرخ)

املصادقة)على):
وحيد) المان) )ة() ايسيد) تف7يت)
 500 أصل) من) اجتماعية) حصة) (50
بشرى)) )ة() ايسيد) ( يفائدة) حصة)
ل7ني7) (11 بتاريخ) ( املرواني) ايشقروني)

.2021
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم) (
ل7ني7) (1( بتاريخ) ( بطنجة) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)5653.
(66I

ZHAR AHMED

OEUFS ANAKHLA
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تغيير)نشاط)ايشركة

ZHAR AHMED
 HAY(QODS(BENSOUDA(، 11

30030،(FES(MAROC
OEUFS ANAKHLA)شركة)ذات)

املسؤويية)املحدودة
وعن7ان)مقرها)االجتماعي)رقم)542 
حي)املراك�سي)طريق)راس)املاء)فاس)-)

30000)فاس)املغرب.
تغيير)نشاط)ايشركة

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)
.60945

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
تغيير) تم) (2021 ل7ني7) (21 في) املؤرخ)
ايبيض) »بائع) من) ايشركة) نشاط)
األشغال) في) »مقاول) إلى) بايتقسيط«)
املختلفة)-)منعش)عقاري)-)اإلستراد)و)

ايتصدلر«.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (21 بتاريخ) ( بفاس) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)2996/2021.
(6(I

AB RED1 COMPTA

CIALIS CONSTRUCTION
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تح7يل)املقر)االجتماعي)يلشركة

AB RED1 COMPTA
 YAACOUB MANSOUR 2 ETAGE

maroc(2،)طنجة(N°(4(،(90000
CIALIS CONSTRUCTION)شركة)

ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)
ايشريك)اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)حي)م7الي)
رشيد)2)شارع)اكدي)عالم)شقة)3 
رقم)43  - 20000)ايدار)ايبيضاء)

املغرب.
تح7يل))املقر)االجتماعي)يلشركة
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.1(321(
بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
)تح7يل)) تم) (201( لنالر) (30 في) املؤرخ)

من) يلشركة) الحالي) االجتماعي) املقر)
اكدي) شارع) (2 رشيد) م7الي) »حي)
 20000  -   43 رقم) (3 شقة) عالم)
 3 »شارع) إلى) املغرب«) ايبيضاء) ايدار)
اكت7بر)ايطابق)3)رقم)6)شارع)املسيرة)
ايبيضاء)) ايدار) (20000 (- ( الخضراء)

املغرب«.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 22 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

فبرالر))201)تحت)رقم)14))62.

(68I

STE AUCOGEST SARL

MAJOR LINE EXPRESS
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تف7يت)حصص

STE AUCOGEST SARL
 N° 6 RUE 3909 HAY AL QODS
 DCHEIRA(،(86360،(INEZGANE

MAROC
MAJOR LINE EXPRESS)شركة)

ذات)املسؤويية)املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)رقم)03 

بل7ك)01)زنقة)16)حي)اوجعا)تيك7ين))
- 80044)اكادلر)املغرب.

تف7يت)حصص
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.43203
بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
تمت) (2021 ماي) (31 في) املؤرخ)

املصادقة)على):
عبدهللا) م7الي) )ة() ايسيد) تف7يت)
من) اجتماعية) حصة) (340 املجاوي)
)ة() ايسيد) ( يفائدة) 340)حصة) أصل)
ماي) (05 بتاريخ) املنص7ري) هللا) عبد)

.2021
هللا) عبد) )ة() ايسيد) تف7يت)
املنص7ري)0)1)حصة)اجتماعية)من)
)ة() ايسيد) ( يفائدة) 0)6)حصة) أصل)
ماي) (18 بتاريخ) ب7يكضارن) رض7ان)

.2021
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم) (
ل7ني7) (23 بتاريخ) ( باكادلر) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)100434.

(69I
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CANOCAF SARL

PRIMOKAL
إعالن)متعدد)ايقرارات

CANOCAF SARL

شارع)الجيش)امللكي)زنقة)الخنساء)
رقم)))ايطابق)ايثاني)رقم)03 

 NADOR(،62000(،ايناظ7ر

MAROC

PRIMOKAL))»شركة)ذات)

املسؤويية)املحدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد«

وعن7ان)مقرها)االجتماعي:)حي)
ايكندي)زنقة))3)رقم)31)-)-)ايناظ7ر))

املغرب.

»إعالن)متعدد)ايقرارات«
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري:)

.10459

بمقت�سى)الجمع)ايعام)االستثنائي)

املؤرخ)في)31)ماي)2021

تم)اتخاذ)ايقرارات)ايتايية:)

قرار)رقم)1:)ايذي)لنص)على)ماللي:)

الحـصص) تفـ7يت) على) املصادقة)

ماي) (31 بتاريخ) املقررة) االجتمـاعـية)

2021)بين)ايسيد)قل7�سي)محمد،)من)

جهة،)و)ايسيد)ايط7يل)مصطفى)من)
جهة)أخرى

قرار)رقم)2:)ايذي)لنص)على)ماللي:)

تعيين)مسير)جدلد)يلشركة

على) لنص) ايذي) (:3 رقم) قرار)

ماللي:)تـغـيير)ايشكل)ايقـان7ني)يلشركة)

مسـؤويية) ذات) شركة) يتصبح)

املصادقة) و) وحيد) يشريك) ( محدودة)

الجدلد) األسـا�سي) ايقان7ن) على)

يلشركة

وتبعا)يذيك)تم)تعدلل)مقتضيات)

اينظام)األسا�سي)ايتايية:)

على) لنص) ايذي) (:( و) (6 رقم) بند)

 1000( ( مصطفى) ايط7يل) ماللي:)

حصة()

على) لنص) ايذي) (:14 رقم) بند)

ماللي:)تعيين)ايسيد)ايط7يل)مصطفى)
قب7ل) بعد) يلشركة) وحيد) كمسير)

من) محمد) قل7�سي) ايسيد) استقاية)

مهام)ايتسيير

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
االبتدائية)بايناض7ر))بتاريخ)21)ل7ني7)

2021)تحت)رقم)1389.
((0I

مكتب)ايت7ثيق

OTROIS K SARL
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تف7يت)حصص

مكتب)ايت7ثيق
طنجة)،)شارع)بلجيكا)،)ايعمارة)3،)
ايشقة)رقم)02،)ايطابق)األول)،)

90000،)طنجة)املغرب
OTROIS K SARL)شركة)ذات)
مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)طنجة،)
19،)شارع)الجبهة)اي7طنية)-)9000 

طنجة)املغرب.
تف7يت)حصص

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)-.
بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
تمت) (2021 ل7ني7) (02 في) املؤرخ)

املصادقة)على):
)ة()حسن)حسالن) ايسيد) تف7يت)
64)حصة)اجتماعية)من)أصل)4.620 
حصة)يفائدة))ايسيد))ة()كريم)نسيم)

بتاريخ)03)ل7ني7)2021.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم) (
ل7ني7) (18 بتاريخ) ( بطنجة) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)18)5.
((1I

مكتب)ايت7ثيق

OTROIS K SARL
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تح7يل)ايشكل)ايقان7ني)يلشركة

مكتب)ايت7ثيق
طنجة)،)شارع)بلجيكا)،)ايعمارة)3،)
ايشقة)رقم)02،)ايطابق)األول)،)

90000،)طنجة)املغرب
OTROIS K SARL)شركة)ذات)
مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد

و)عن7ان)مقرها)االجتماعي)طنجة،)
19،)شارع)الجبهة)اي7طنية)-)9000 

طنجة).
تح7يل)ايشكل)ايقان7ني)يلشركة
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)-.

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
تح7يل) تم) (2021 ل7ني7) (02 في) املؤرخ)
ايقان7ني)يلشركة)من)»شركة) ايشكل)
ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)
املسؤويية) ذات) »شركة) إلى) اي7حيد«)

املحدودة«.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (18 بتاريخ) ( بطنجة) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)18)5.
((2I

FIDUSCAL

أطلس تونا .
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

FIDUSCAL
 BD OUED DAOURA LOT 321
 CHAHDIA(EL(OULFA(،(20240،

CASABLANCA MAROC
أطلس)ت7نا).)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)مفتاح)

الخير)املجم7عة)02)ايعمارة)2)ايشقة)
01)دار)ب7عزة)اين7اصر.ايداربيضاء)-)

223)2)ايدار)ايبيضاء))املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

50810(
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (08
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
اإلقتضاء)بمختصر)تسميتها):)أطلس)

ت7نا)..

تهيئة) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

ايعامة) -أشغال) الخضراء) املساحات)

و)ايبناء).

مفتاح) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)

الخير)املجم7عة)02)ايعمارة)2)ايشقة)

01)دار)ب7عزة)اين7اصر.ايداربيضاء)-)

223)2)ايدار)ايبيضاء))املغرب.

أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة))سنة).

ايشركة:)) رأسمال) مبلغ)

100.000,00)درهم،)مقسم)كايتالي:

ايسيد)إدلر)اوعمر)):))1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

ايسيد)إدلر)اوعمر))عن7انه)ا()دوار)
زاك7رة) (4((24 ( تفتشنا) ت7نانعرابن)

املغرب.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:

ايسيد)إدلر)اوعمر))عن7انه)ا()دوار)
زاك7رة) (4((24 ( تفتشنا) ت7نانعرابن)

املغرب

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

 23 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)0)838).

((3I

ACG CONSEIL

ACG CONSEIL
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

ACG CONSEIL

18،)شارع)عقبة)بن)نافع،)زنقة)

ايياق7تة،)تط7ان)،)93000،)تط7ان)

املغرب

ACG CONSEIL)شركة)ذات)

مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)طنجة)

9)زنقة)األوروغ7اي)اقامة)شيماء)

ايطبق)األول)رقم)6  - 90000)طنجة)

املغرب
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تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)

محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

11((2(

في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (1(

مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:

ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.

عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)

 ACG (: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.CONSEIL

الخبرة) (- (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

املحاسبية)وايتدقيق)ايقان7ني.

ومراجعة) واملحاسبة) ايتدقيق) (-

املحاسبة)و)األعمال)ايتنظيمية)؛

ايقان7نية) االستشارات) (-

واإلدارية) واملحاسبية) وايضريبية)

وايتشغيلية)واملايية)واالجتماعية)؛

املساهمات) و) املقاوالت) تقييم) (-

وتنظيم)ايندوات.

.

 9 عن7ان)املقر)االجتماعي):)طنجة)
زنقة)األوروغ7اي)اقامة)شيماء)ايطبق)

األول)رقم)6  - 90000)طنجة)املغرب.

أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:

 1.000 ( (: الحضري) األمين) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

ايسيد)األمين)الحضري)عن7انه)ا()

18)شارع)عقبة)بن)نافع)زنقة)ايياق7تة)

93020)تط7ان)املغرب.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:

ايسيد)األمين)الحضري)عن7انه)ا()

18)شارع)عقبة)بن)نافع)زنقة)ايياق7تة)

93020)تط7ان)املغرب

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (23 بتاريخ) ( بطنجة) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)99)243.
((4I

FIGENOUV

WASTE WATER
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
رفع)رأسمال)ايشركة

FIGENOUV
شارع)اينصر)عمارة)16)شقة)3)دل7ر)
ايسالم)،)50050،)مكناس)املغرب
WASTE WATER)شركة)ذات)
مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)825 

تجزئة)ص7ريا)1)طريق)الحاج)قدور))-)
50000)مكناس)املغرب.
رفع)رأسمال)ايشركة

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)
.40011

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
تم) (2021 ل7ني7) (04 في) املؤرخ)
قدره) بمبلغ) ايشركة) رأسمال) رفع)
»900.000)درهم«)أي)من)»100.000 
عن) درهم«) (1.000.000« إلى) درهم«)
دل7ن) مع) مقاصة) إجراء) ( (: طريق)
ايشركة)املحددة)املقدار)و)املستحقة.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (08 بتاريخ) ( بمكناس) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)2816.
((5I

  CABINET  KAMFIN DE LA COMPTABILITE ET

GESTION DES AFFAIRES

Société SÉNÈQUE PRIVÉ
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تف7يت)حصص

 CABINET  KAMFIN DE LA
 COMPTABILITE ET  GESTION

DES AFFAIRES
 RES RAHMA R PRINCIPAL 19

 OURIAGHEL 2 » RAHMA
 1(»(N°130(Tanger(،(90000،

TANGER MAROC
Société SÉNÈQUE PRIVÉ))شركة)

ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)
ايشريك)اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)29)شارع)
حسن)ايعطار)طنجة))-)90000 

طنجة))املغرب).
تف7يت)حصص

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)
.104((1

اي7حيد) ايشريك) قرار) بمقت�سى)
تمت) (2021 ماي) (0( في) املؤرخ)

املصادقة)على):
فريد)) ( الحسين) )ة() ايسيد) تف7يت)
أصل) من) اجتماعية) حصة) (500
)ة() ايسيد) ( يفائدة) حصة) (1.000
ماي) (0( بتاريخ) ( ايدري�سي) ( فاطمة)

.2021
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم) (
ل7ني7) (21 بتاريخ) ( بطنجة) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)8))5.
((6I

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

STE F.Y. HAPPE CAR
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة
تح7يل)املقر)االجتماعي)يلشركة

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA
شارع)محمد)الخامس)رقم)03 

ايطابق)ايثاني)خنيفرة)،)54000،)
خنيفرة)املغرب

STE F.Y. HAPPE CAR)شركة)ذات)
املسؤويية)املحدودة

 DOUAR(وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي
 AMAHROK FERRA KHENIFRA -

54000)خنيفرة)املغرب.
تح7يل))املقر)االجتماعي)يلشركة
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.2593
بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
2021)تم))تح7يل)) املؤرخ)في)04)ل7ني7)
من) يلشركة) الحالي) االجتماعي) املقر)
 DOUAR AMAHROK FERRA«
خنيفرة) (KHENIFRA - 54000
ايسالم) 529)حي) »تجزئة) إلى) املغرب«)
خنيفرة)-)54000)خنيفرة))املغرب«.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
22)ل7ني7) بتاريخ) ( االبتدائية)بخنيفرة)

2021)تحت)رقم)251.
(((I

  CABINET  KAMFIN DE LA COMPTABILITE ET

GESTION DES AFFAIRES

Société SÉNÈQUE PRIVÉ
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تح7يل)ايشكل)ايقان7ني)يلشركة

 CABINET  KAMFIN DE LA
 COMPTABILITE ET  GESTION

DES AFFAIRES
 RES RAHMA R PRINCIPAL 19

 OURIAGHEL 2 » RAHMA
 1(»(N°130(Tanger(،(90000،

TANGER MAROC
Société SÉNÈQUE PRIVÉ))شركة)

ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)
ايشريك)اي7حيد

و)عن7ان)مقرها)االجتماعي)29)شارع)
حسن)ايعطار)طنجة))-)90000  

طنجة)).
تح7يل)ايشكل)ايقان7ني)يلشركة
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.104((1
اي7حيد) ايشريك) قرار) بمقت�سى)
تح7يل) تم) (2021 ماي) (0( في) املؤرخ)
ايقان7ني)يلشركة)من)»شركة) ايشكل)
ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)
املسؤويية) ذات) »شركة) إلى) اي7حيد«)

املحدودة«.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (22 بتاريخ) ( بطنجة) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)8))5.
((8I

  CABINET  KAMFIN DE LA COMPTABILITE ET

GESTION DES AFFAIRES

Société SÉNÈQUE PRIVÉ
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تعيين)مسير)جدلد)يلشركة

 CABINET  KAMFIN DE LA
 COMPTABILITE ET  GESTION
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DES AFFAIRES
 RES RAHMA R PRINCIPAL 19

 OURIAGHEL 2 » RAHMA
 1(»(N°130(Tanger(،(90000،

TANGER MAROC
Société SÉNÈQUE PRIVÉ)))شركة)

ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)
ايشريك)اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)29)شارع)
حسن)ايعطار)طنجة))-)90000 

طنجة))املغرب).
تعيين)مسير)جدلد)يلشركة

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)
.104((1

اي7حيد) ايشريك) قرار) بمقت�سى)
تعيين) تم) (2021 ماي) (0( في) املؤرخ)
ايسيد)ة()) يلشركة) جدلد) مسير)

ايدري�سي))فاطمة)كمسير)وحيد
تبعا)يقب7ل)استقاية)املسير.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (22 بتاريخ) ( بطنجة) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)8))5.
((9I

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

 STE RAJI ET BALKHOU
MINE SARL

شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة
ت7سيع)نشاط)ايشركة)

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA
شارع)محمد)الخامس)رقم)03 

ايطابق)ايثاني)خنيفرة)،)54000،)
خنيفرة)املغرب

 STE RAJI ET BALKHOU MINE
SARL))شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة
وعن7ان)مقرها)االجتماعي)الحمام)

الت)عزيزة)خنيفرة))-)54000)مريرت)
خنيفرة))املغرب.

ت7سيع)نشاط)ايشركة
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.3643
بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
تمت) (2021 ل7ني7) (02 في) املؤرخ)
نشاط) إلى) ايتايية) األنشطة) إضافة)

ايشركة)الحالي):

ايتصدلر)و)االستيراد.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم) (
)1)ل7ني7) بتاريخ) ( االبتدائية)بخنيفرة)

2021)تحت)رقم)248.
(80I

MH COMPTA

SIYABAH TRAVAUX
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

MH COMPTA
ملتقى)شارع)تدغين)وسيد)قطب)

اقامة)تدغين)ايطابق)االول)رقم)3 
طنجة)،)90000،)طنجة)املغرب

SIYABAH TRAVAUX)شركة)ذات)
املسؤويية)املحدودة

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)زاوية)شارع)
صنعاء)وزنقة)سيد)قطب)اقامة)

تدغين)ايطابق)االول)رقم)3 - 90000 
طنجة)املغرب

تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)
املحدودة)

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)
11(453

في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (09
املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.SIYABAH TRAVAUX
اعمال) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

ايتشييد)وايبناء)،)
األعمال)املختلفة.

زاوية) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
شارع)صنعاء)وزنقة)سيد)قطب)اقامة)
تدغين)ايطابق)االول)رقم)3 - 90000 

طنجة)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
ايشركة:)) رأسمال) مبلغ)

10.000,00)درهم،)مقسم)كايتالي:
حصة) (50 ( (: سعيد) بهان) ايسيد)

بقيمة)100)درهم)يلحصة).

 500 ( (: هللا) عبد) صياري) ايسيد)
حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-
وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

عن7انه)ا() سعيد) بهان) ايسيد)
ايعرفان)2)مجم7عة)30)عمارة)18)ط)

2)رقم)352 90000)طنجة)املغرب.
ايسيد)صياري)عبد)هللا)عن7انه)ا()
عرباوة) قيادة) الخضاضرة) دوار)
14304)س7ق)اربعاء)ايغرب)املغرب.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (
وم7اطن)مسيري)ايشركة:

عن7انه)ا() سعيد) بهان) ايسيد)
ايعرفان)2)مجم7عة)30)عمارة)18)ط)

2)رقم)352 90000)طنجة)املغرب
ايسيد)صياري)عبد)هللا)عن7انه)ا()
عرباوة) قيادة) الخضاضرة) دوار)
14304)س7ق)اربعاء)ايغرب)املغرب

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (14 بتاريخ) ( بطنجة) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)5568.
(81I

حسابات)ايشاوية

TOP-ECO CAR SARL AU
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

حسابات)ايشاوية
)3،)ايطابق)ايثاني)زنقة)الجزائر)
برشيد)برشيد،)26100،)برشيد)

املغرب
TOP-ECO CAR SARL AU)شركة)
ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)ايريان)2 
الجناح)أ)ايعمارة)ف)ايرقم)82)ب)

برشيد)برشيد)26100)برشيد)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

15203
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (11
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
TOP- (: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.ECO CAR SARL AU
كراء) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

ايسيارات.
ايريان) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
ب) (82 ايرقم) ف) ايعمارة) أ) الجناح) (2
برشيد)برشيد)26100)برشيد)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
 1.000 ( (: ( لاسين) املت7كل) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
عن7انه)ا() ( لاسين) املت7كل) ايسيد)
املحمدلة) (33 ( ايبرادعة) االمل) تجزئة)

28830)املحمدلة))املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عن7انه)ا() ( لاسين) املت7كل) ايسيد)
 33 ايرقم) ايبرادعة) امل) تجزئة)
املحمدلة)28830)املحمدلة)املغرب

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ماي) (25 بتاريخ) ( ببرشيد) االبتدائية)

2021)تحت)رقم)649/2021.
(82I

FIDUCIAIRE BAMMOU

METHODIA TRANS
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

FIDUCIAIRE BAMMOU
 Residence Minate Allah

 36, Angle Rue Loubnane et
 Mustapha(Rifai(N04(،(14000،

KENITRA Maroc
METHODIA TRANS)شركة)ذات)
مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد
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وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)29)شارع)
زنقة)عمر)ابن)الخطاب)و)زنقة)مليلية)

ايطابق)ايسفلي)ايشقة)1 - 14000 
ايقنيطرة)املغرب

تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

61243
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (09
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.METHODIA TRANS
في) :)مقاول) بإلجاز) ايشركة) غرض)

نقل)ايبضائع
و) ( املختلفة) االشغال) في) مقاوية)

ايبناء
مستشار)في)ايتسيير.

عن7ان)املقر)االجتماعي):)29)شارع)
زنقة)عمر)ابن)الخطاب)و)زنقة)مليلية)
 14000  -  1 ايشقة) ايسفلي) ايطابق)

ايقنيطرة)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 500.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
 5.000 ( (: مريم) ب7زيدي) ايسيدة)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
عن7انه)ا() مريم) ب7زيدي) ايسيدة)
 11 ايشقة) غرنيط) زنقة) (60 عمارة)
ايقنيطرة) (14000 ( ايياس) اقامة)

املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عن7انه)ا() مريم) ب7زيدي) ايسيدة)
 11 ايشقة) غرنيط) زنقة) (60 عمارة)
ايقنيطرة) (14000 ( ايياس) اقامة)

املغرب

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
االبتدائية)بايقنيطرة))بتاريخ)22)ل7ني7)

2021)تحت)رقم)83519.

(83I

PRO-ACCOUNTING

RADI IMMOBILIER
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

PRO-ACCOUNTING
80)شارع)م7الي)سليمان)عين)ايسبع)
،)20590،)ايدار)ايبيضاء)املغرب
RADI IMMOBILIER)شركة)ذات)

املسؤويية)املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)80)شارع)

م7الي)سليمان)ايطابق)4)املكتب)39 
عين)ايسبع)-)20250)ايدار)ايبيضاء)

املغرب
تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

508031
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (31
املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
 RADI (: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.IMMOBILIER
ااإلنعاش) (: بإلجاز) غرض)ايشركة)

ايعقاري.
عن7ان)املقر)االجتماعي):)80)شارع)
 39 4)املكتب) م7الي)سليمان)ايطابق)
ايبيضاء) ايدار) (20250 (- ايسبع) عين)

املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
 400 ( (: ب7شعيب) را�سي) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
 250 ( (: سليمان) را�سي) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

 200 ( (: مصطفى) را�سي) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

ايسيد)را�سي)أشرف):))100)حصة)

بقيمة)100)درهم)يلحصة).

حصة) (50 ( (: حمزة) را�سي) ايسيد)

بقيمة)100)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

ب7شعيب)عن7انه)ا() را�سي) ايسيد)

26)ممر)دي))ب7ي)عين)ايسبع)20250 

ايدارايبيضاء)املغرب.

عن7انه)ا() سليمان) را�سي) ايسيد)

 3 ( ايطابق) سليمان) م7الي) شارع) (80

ايدار) (20250 ايسبع) عين) (28 رقم)

ايبيضاء)املغرب.

عن7انه)ا() مصطفى) را�سي) ايسيد)

االحب7س) ايدباس) بارع) زنقة) ((

20490)ايدار)ايبيضاء)املغرب.

ايسيد)را�سي)أشرف)عن7انه)ا()15 

زنقة)أحمد)ايععسكري)20490)ايدار)

ايبيضاء)املغرب.

  ( عن7انه)ا() حمزة) را�سي) ايسيد)

 20490 االحب7س) ايدباس) بارع) زنقة)

ايدار)ايبيضاء)املغرب.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:

عن7انه)ا() سليمان) را�سي) ايسيد)

ايطابق)) سليمان) م7الي) شارع) (80

 20250 ايسبع) عين) (28 رقم) (3

ايدارايبيضاء)املغرب

عن7انه)ا() مصطفى) را�سي) ايسيد)

االحب7س) ايدباس) بارع) زنقة) ((

20490)ايدارايبيضاء)املغرب

عن7انه)ا() أشرف) را�سي) ايسيد)

 20490 ايععسكري) أحمد) زنقة) (15

ايدارايبيضاء)املغرب

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

 23 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)23211.

(84I

jilovta sarl

 اوريكال طرانس
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

jilovta sarl
 hay el wifak elhassani rue AL

 ONS((7(n°(15(،(60030،(OUJDA
MAROC

)اوريكال)طرانس)شركة)ذات)
مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)شارع)واد)
زيز)رقم)46)وجدة))وجدة))60000 

وجدة))املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

35321
 10 في) مؤرخ) حر) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2020 فبرالر)
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
((: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

اوريكال)طرانس.
نقل) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

ايبضائع).
عن7ان)املقر)االجتماعي):)شارع)واد)
 60000 ( وجدة) ( وجدة) (46 رقم) زيز)

وجدة))املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
 1.000 ( (: ابشان) محمد) ( ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
عن7انه)ا() ابشان) محمد) ( ايسيد)
 60000 وجدة) (50 رقم) احفير) شارع)

وجدة)املغرب.
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وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (
وم7اطن)مسيري)ايشركة:

عن7انه)ا() ابشان) محمد) ( ايسيد)
 60000 وجدة) (50 رقم) احفير) شارع)

وجدة)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ن7نبر) (03 بتاريخ) ( ب7جدة) ايتجارية)

2020)تحت)رقم)2522.
(85I

jilovta sarl

كا ام تي  سيرفيس
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

jilovta sarl
 hay el wifak elhassani rue AL

 ONS((7(n°(15(،(60030،(OUJDA
MAROC

كا)ام)تي))سيرفيس)شركة)ذات)
مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)شارع)
رمضان)ايقا�سي)رقم)28)ايطابق)
3)عمارة)18)))وجدة)60000)وجدة)

املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

33883
 24 في) مؤرخ) حر) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2018 دجنبر)
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
اإلقتضاء)بمختصر)تسميتها):)كا)ام)تي))

سيرفيس.
غرض)ايشركة)بإلجاز):)استشارات)

قا)ن7نية.
شارع) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
ايطابق) (28 رقم) ايقا�سي) رمضان)
وجدة) (60000 وجدة) ( ( (18 عمارة) (3

املغرب.

أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)
ايشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)
درهم،)مقسم)كايتالي:

 1.000 ( (: ( ايطيب) طيبي) ايسيد)
حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-
وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

عن7انه)ا() ايطيب) طيبي) ايسيد)
 15 حي)الحسني)اي7فاق)االنس))رقم)

وجدة)60000)وجدة)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عن7انه)ا() ايطيب) طيبي) ايسيد)
 15 حي)الحسني)اي7فاق)االنس))رقم)

وجدة)60000)وجدة)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7يي7ز) (12 بتاريخ) ( ب7جدة) ايتجارية)

2019)تحت)رقم)2088.
(86I

STE AUCOGEST SARL

V-STAFF-H
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
حل)شركة

STE AUCOGEST SARL
 N° 6 RUE 3909 HAY AL QODS
 DCHEIRA(،(86360،(INEZGANE

MAROC
V-STAFF-H)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)في)

ط7ر)ايتصفية(
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)ايشقة)
رقم)06)ايطابق)ايثاني)ايقطاع)أ)

حي)ايقدس)شارع)غاندي))-)80080 
أكادلر)املغرب.
حل)شركة

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)
.41911

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
حل) تقرر) (2021 ماي) (28 في) املؤرخ)
ذات) محدودة) مسؤويية) ذات) شركة)
مبلغ) ( (V-STAFF-H اي7حيد) ايشريك)
وعن7ان) درهم) (50.000 رأسمايها)
 06 رقم) ايشقة) اإلجتماعي) مقرها)

ايقدس) حي) أ) ايقطاع) ايثاني) ايطابق)
شارع)غاندي))-)80080)أكادلر)املغرب)
ايتي) ايعراقيل) :)املشاكيل)و) نتيجة)ل)

واجهت)ايشركة)منذ)تأسيسها.
ايشقة) ب) ايتصفية) مقر) حدد) و)
حي) أ) ايقطاع) ايثاني) ايطابق) (06 رقم)
ايقدس)شارع)غاندي))-)80080)أكادلر)

املغرب.)
و)عين:

و) حسني) ( اسماعيل) ايسيد)ة()
زنقة)ف) (14 بل7ك) (09 عن7انه)ا()رقم)
أ)6)حي)ايفرح)بنسركاو)80000)أكادلر)

املغرب)كمصفي))ة()يلشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند) (
املخ7ية) ايصالحيات) على) املفروضة)
تبليغ) محل) و) املخابرة) محل) يهم)
ايعق7د)و)اي7ثائق)املتعلقة)بايتصفية)

- :
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (23 بتاريخ) ( باكادلر) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)100433.
(8(I

FLASH ECONOMIE

S.L.A.H CLEAN
إعالن)متعدد)ايقرارات

S.L.A.H CLEAN
رأسمايها):)100.000)درهم

مقرها)اإلجتماعي):ايدار)ايبيضاء))2 
تجزئة)قادرية)ايطابق)2)رقم)9)مكرر)

ييساسفة
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

34383(
بمقت�سى)الجمع)ايعام)االستثنائي)
أشار) (2021 ل7ني7) (16 بتاريخ) املؤرخ)

ايشركاء)إلي):
-وفاة)املرح7م)سعد)ايسعداوي

يلشركة) ايقان7ني) ايشكل) -تح7يل)
إلى)شركة)ذات)مسؤويية)محدودة

بيرنجيم) ييلى) ايسيدة) -تعيين)
كمسيرة)وحيدة)يلشركة

تعدلل)اينظام)األسا�سي)يلشركة
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 23 بتاريخ) ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)4)838).
(88I

FLASH ECONOMIE

S.L.A.H GARDIENNAGE
إعالن)متعدد)ايقرارات

S.L.A.H GARDIENNAGE
رأسمايها):)100.000)درهم

مقرها)اإلجتماعي):ايدار)ايبيضاء))2 
تجزئة)قادرية)ايطابق)2)رقم)9)مكرر)

ييساسفة
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

34068(
بمقت�سى)الجمع)ايعام)االستثنائي)
أشار) ل7ني20217) (16 بتاريخ) املؤرخ)

ايشركاء)إلي):
-وفاة)املرح7م)سعد)ايسعداوي

يلشركة) ايقان7ني) ايشكل) -تح7يل)
إلى)شركة)ذات)مسؤويية)محدودة

بيرنجيم) ييلى) ايسيدة) -تعيين)
كمسيرة)وحيدة)يلشركة

تعدلل)اينظام)األسا�سي)يلشركة
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 23 بتاريخ) ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)))838).
(89I

N2M CONSEIL-SARL

BELLRAYONNAGE
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

N2M CONSEIL-SARL
 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2

 ETAGE(N(4(،(62000،(NADOR
MAROC

BELLRAYONNAGE)شركة)ذات)
مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)حي)اوالد)
لحسن)رقم)266 - 62000)ايناظ7ر)

املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

2240(
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (02
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
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اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)
باملميزات)ايتايية:

ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.BELLRAYONNAGE
غرض)ايشركة)بإلجاز):)-)تاجر)منهي)
ومعدات) ايشعر) وتصفيف) يلتم7ين)

ايتجميل
-)تاجر)أثاث)ومعدات)مكتبية

-)استيراد)و)تصدلر.
عن7ان)املقر)االجتماعي):)حي)اوالد)
ايناظ7ر) (62000  -  266 رقم) لحسن)

املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
 1.000 ( (: فاوزية) ازواغ) ايسيدة)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
عن7انه)ا() فاوزية) ازواغ) ايسيدة)
حي)ايكندي)زنقة)51)رقم)02  62000 

ايناظ7ر)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عن7انه)ا() فاوزية) ازواغ) ايسيدة)
حي)ايكندي)زنقة)51)رقم)02  62000 

ايناظ7ر)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
االبتدائية)بايناض7ر))بتاريخ)18)ل7ني7)

2021)تحت)رقم)4)13.
(90I

SOCIETE AFROBIOMEDIC SARL AU

 GLOBAL MEDICAL
MARKET

شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة
تأسيس)شركة

GLOBAL MEDICAL MARKET
 MAGASIN N°24, DERB METRE

 2,(RUE(A-CASABLANCA(،
20340،)ايدار)ايبيضاء)املغرب

  GLOBAL MEDICAL MARKET
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)املحل)رقم)
24)،)درب)مترو2)زنقة)أ))-)0)202 

ايدارايبيضاء)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

50(349
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 أبريل) (21
املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

. GLOBAL MEDICAL MARKET
استيراد) ( (: بإلجاز) ايشركة) غرض)
ومستلزمات) م7اد) جميع) وتس7يق)

طب)األسنان.
عن7ان)املقر)االجتماعي):)املحل)رقم)
 202(0 (- ( أ) زنقة) مترو2) درب) (، (24

ايدارايبيضاء)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 500.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
ايسيد))عادل)ه7ام):))2.500)حصة)

بقيمة)100)درهم)يلحصة).
 2.500 ( (: عم7ر) محمد) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
عن7انه)ا() ه7ام) عادل) ( ايسيد)
إقامة)اينجد)عمارة)1)شقة))  20102 

ايدارايبيضاء)املغرب.
عن7انه)ا() عم7ر) محمد) ايسيد)
 20410 اي7ازيس) ك7مب7) دي) زنقة) (6

ايدارايبيضاء)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
بناني)) عفريت) أسمارة) ايسيدة)
عن7انه)ا()6)زنقة)دي)ك7مب7)اي7ازيس)

20410)ايدارايبيضاء)املغرب

عن7انه)ا() سخي) حسناء) ايسيدة)
 1 ط) (138 رقم) فاتح) الحاج) تجزئة)
األيفة)20220)ايدارايبيضاء)املغرب

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 1( بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)83140).
(91I

RAHHALI CONSEIL

SISKA TRANS
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
حل)شركة

RAHHALI CONSEIL
 lot al azzouzia marrakech 1482
،(40000،(Marrakech(Maroc
SISKA TRANS)شركة)ذات)

مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)
اي7حيد)في)ط7ر)ايتصفية(

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)رقم)
229)ايعزوزية،)مراكش.))-)40000 

مراكش)املغرب.
حل)شركة

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)
.(510(

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
حل) تقرر) (2021 ل7ني7) (0( في) املؤرخ)
ذات) محدودة) مسؤويية) ذات) شركة)
  SISKA TRANS اي7حيد) ايشريك)
درهم) (100.000 رأسمايها) مبلغ)
 229 رقم) اإلجتماعي) مقرها) وعن7ان)
ايعزوزية،)مراكش.))-)40000)مراكش)
املغرب)نتيجة)ل):)عدم)تحقيق)األرباح)

املرج7ة.
و)حدد)مقر)ايتصفية)ب)رقم)229 
ايعزوزية،)مراكش.))-)40000)مراكش)

املغرب.)
و)عين:

لخروف) ( هللا) عبد) ايسيد)ة()
ايعزوزية،) (229 رقم) عن7انه)ا() و)
املغرب) مراكش) (40000 ( مراكش.)

كمصفي))ة()يلشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند) (
املخ7ية) ايصالحيات) على) املفروضة)
تبليغ) محل) و) املخابرة) محل) يهم)
ايعق7د)و)اي7ثائق)املتعلقة)بايتصفية)

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (23 بتاريخ) ( بمراكش) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)125335.
(92I

RAHHALI CONSEIL

BEBA INDUSTRIE
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
حل)شركة

RAHHALI CONSEIL
 lot al azzouzia marrakech 1482
،(40000،(Marrakech(Maroc
BEBA INDUSTRIE)شركة)ذات)
مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد)في)ط7ر)ايتصفية(
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)رقم)1482 
ايعزوزية،)مراكش)-)40000)مراكش)

املغرب.
حل)شركة

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)
.10341(

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
حل) تقرر) (2021 ل7ني7) (0( في) املؤرخ)
ذات) محدودة) مسؤويية) ذات) شركة)
  BEBA INDUSTRIE(ايشريك)اي7حيد
درهم) (100.000 رأسمايها) مبلغ)
 1482 وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)رقم)
مراكش) (40000 (- مراكش) ايعزوزية،)
املغرب)نتيجة)ل):)نتيجة)عدم)تحقيق)

األرباح)املرج7ة.
رقم) ب) ايتصفية) مقر) حدد) و)
 40000 (- مراكش) ايعزوزية،) (1482

مراكش)املغرب.)
و)عين:

و) ايبجاني) ( المان) ايسيد)ة()
زنقة) املل7ك،) حب) أقامة) عن7انه)ا()
اوالد)سعيد)رقم)81،)سطات)26000 
سطات)املغرب)كمصفي))ة()يلشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند) (
املخ7ية) ايصالحيات) على) املفروضة)
تبليغ) محل) و) املخابرة) محل) يهم)
ايعق7د)و)اي7ثائق)املتعلقة)بايتصفية):)
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (21 بتاريخ) ( بمراكش) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)125249.
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WAY CONSEIL

NAIT TAZARINE BOIS
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

WAY CONSEIL
 N(823(MASSIRA(1(-A(،(40000،

MARRAKECH MAROC
NAIT TAZARINE BOIS)شركة)
ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)رقم))26 
برادي)2)املحاميد))-)45160)مراكش)

املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

(0413
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2015 شتنبر) (14
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
 NAIT (: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.TAZARINE BOIS
اينجارو) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

االشغال)في)اينجارة
ايترويج)في)ايعقار

استيراد)و)تصدلر).
عن7ان)املقر)االجتماعي):)رقم))26 
45160)مراكش) (- ( 2)املحاميد) برادي)

املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
 1.000 ( (: ل7سف) الحيان) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

عن7انه)ا() ل7سف) الحيان) ايسيد)
 45160  26( رقم) (2 برادي) اسكج7ر)

مراكش)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عن7انه)ا() ل7سف) الحيان) ايسيد)
 45160  26( رقم) (2 برادي) اسكج7ر)

مراكش)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
شتنبر) (30 بتاريخ) ( بمراكش) ايتجارية)

2015)تحت)رقم)4))5).

(94I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

DAR CESAR
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 46 AVENUE EL WALAA RUE

 ABDELKHALEK TORRES BP
249(،(73000،(DAKHLA(MAROC
DAR CESAR)شركة)ذات)مسؤويية)

محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)شارع)

محمد)الخامس)رقم))))14)ايداخلة)-)
3000))ايداخلة)املغرب

تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

18581
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (08
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
 DAR (: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.CESAR
استغالل) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)
املرافق) جميع) وتسيير) انشاء) و)

ايسياحية)

االنشطة) بجميع) ايقيام)

ايسياحية..

شارع) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)

14)ايداخلة)-) ( ( ( محمد)الخامس)رقم)

3000))ايداخلة)املغرب.

أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:

 ROSALES CASANAS ايسيد)

LUIS CESAR :  1.000)حصة)بقيمة)

100)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

 ROSALES CASANAS ايسيد)

ايداخلة) عن7انه)ا() (LUIS CESAR

3000))ايداخلة)املغرب.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:

 ROSALES CASANAS ايسيد)

ايداخلة) عن7انه)ا() (LUIS CESAR

3000))ايداخلة)املغرب

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

 11 بتاريخ) ( ايدهب) ب7ادي) االبتدائية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)1041.

(95I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

ADIL GROU INC
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL

 N 46 AVENUE EL WALAA RUE

 ABDELKHALEK TORRES BP

249(،(73000،(DAKHLA(MAROC

ADIL GROU INC)شركة)ذات)

مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)رقم)

46)شارع)اي7الء)زنقة)عبد)الخايق)

ط7ريس)ايداخلة)-)3000))ايداخلة)

املغرب

تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)

محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

18553

في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)

ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (08

مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:

ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.

عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)

 ADIL (: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.GROU INC

نقل) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

ايبضائع)لحساب)ايغير.

رقم) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)

الخايق) عبد) زنقة) اي7الء) شارع) (46

ايداخلة) ((3000 (- ايداخلة) ط7ريس)

املغرب.

أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:

 NAAMAD ايسيد)

حصة) (ABDESSAMAD :  1.000

بقيمة)100)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

 NAAMAD ايسيد)

ABDESSAMAD)عن7انه)ا()امريكا)-)-)

امريكا.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:

 NAAMAD ايسيد)

امريكا) عن7انه)ا() (ABDESSAMAD

-)-)امريكا

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

 10 بتاريخ) ( ايدهب) ب7ادي) االبتدائية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم))102.

(96I
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DAKHLA MULTISERVICES SARL

 ATLANTIC SOURCING &
TRANSPORT

شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)
ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 46 AVENUE EL WALAA RUE

 ABDELKHALEK TORRES BP
249(،(73000،(DAKHLA(MAROC

 ATLANTIC SOURCING &
TRANSPORT)شركة)ذات)مسؤويية)

محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)شارع)
محمد)الخامس)عمارة)9)ايطابق)
االول)شقة)04)ايداخلة)-)3000) 

ايداخلة)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

18453
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (28
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)
 ATLANTIC SOURCING &

.TRANSPORT
نقل) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

ايبضائع)لحساب)ايغير.
شارع) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
ايطابق) (9 عمارة) الخامس) محمد)
 (3000 (- ايداخلة) (04 شقة) االول)

ايداخلة)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
 1.000 ( (: ايركيزي) احمد) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

عن7انه)ا() ايركيزي) احمد) ايسيد)

ايقنيطرة)14000)ايقنيطرة)املغرب.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:

عن7انه)ا() ايركيزي) احمد) ايسيد)

ايقنيطرة)14000)ايقنيطرة)املغرب

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

 03 بتاريخ) ( ايدهب) ب7ادي) االبتدائية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم))95.

(9(I

KAMA SERVICE

 IDEAL ELEVAGE ET
INSEMINATION

شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

KAMA SERVICE
شقة)رقم)2)إقامة)أميرة)سيدي)بن7ر)

،)24350،)سيدي)بن7ر)املغرب

 IDEAL ELEVAGE ET

INSEMINATION)شركة)ذات)

مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)رقم)2 

تجزئة)اينجد)سيدي)بن7ر)-)24350 

سيدي)بن7ر)املغرب

تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)

محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

3093

في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (14

مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:

ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.

عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)

 IDEAL(:(اإلقتضاء)بمختصر)تسميتها

.ELEVAGE ET INSEMINATION

ايتلقيح) (- (: بإلجاز) ايشركة) غرض)
اإلصطناعي)و)نقل)األجنة)يلحي7انات

الحي7انات) قصيبات) استيراد) (-
بايتلقيح) الخاصة) املعدات) و) املن7ية)
اإلصطناعي)ونقل)األجنة)يلحي7انات.

 2 رقم) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
 24350 (- بن7ر) سيدي) اينجد) تجزئة)

سيدي)بن7ر)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
ايشركة:)) رأسمال) مبلغ)
100.000,00)درهم،)مقسم)كايتالي:

ايسيد)عبد)ايغاني)عافية):))1.000 
حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-
وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

عافية) ايغاني) عبد) ايسيد)
نجد)) ايصفار) تجزئة) (2 عن7انه)ا()

24350)سيدي)بن7ر)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عافية) ايغاني) عبد) ايسيد)
نجد)) ايصفار) تجزئة) (2 ( عن7انه)ا()

24350)سيدي)بن7ر)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 1( بتاريخ) ( بن7ر) بسيدي) االبتدائية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)3964.
(98I

KAMA SERVICE

HADIL TRAVAUX
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تعيين)مسير)جدلد)يلشركة

KAMA SERVICE
شقة)رقم)2)إقامة)أميرة)سيدي)بن7ر)

،)24350،)سيدي)بن7ر)املغرب
HADIL TRAVAUX))شركة)ذات)

املسؤويية)املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)رقم)9)حي)
ايسالم1)ايزمامرة)سيدي)بن7ر)-)
24200)سيدي)بن7ر)املغرب.
تعيين)مسير)جدلد)يلشركة

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)
.231(

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
تعيين) تم) (2021 ل7ني7) (16 في) املؤرخ)

ايسيد)ة() يلشركة) جدلد) مسير)
بعمامة)�سي)عبد)هللا)كمسير)وحيد

تبعا)يقب7ل)استقاية)املسير.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 18 بتاريخ) ( بن7ر) بسيدي) االبتدائية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)3966.
(99I

STE EL-ATYQY CONSULTATION

BEE CLUB›S
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

STE EL-ATYQY CONSULTATION
 CENTRE LALLA MIMOUNA

 SK EL ARBAA DU GHARB
 CENTRE LALLA MIMOUNA SK
 EL(ARBAA(DU(GHARB،(14152،

SOUK LARBAA MAROC
BEE CLUB›S)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)يالميم7نة)
املركز)س7ق)ايثالء)ايغرب)-)14152 

يالميم7نة)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

2(20(
في) مؤرخ) حر) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (20
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
 BEE (: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.CLUB’S
تربية) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

اينحل.
عن7ان)املقر)االجتماعي):)يالميم7نة)
 14152 (- ايغرب) ايثالء) س7ق) املركز)

يالميم7نة)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
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 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)
درهم،)مقسم)كايتالي:

فرنان) رحمان) م7جيب) ايسيد)
درهم) (100 بقيمة) حصة) (1.000   :

يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
فرنان) رحمان) م7جيب) ايسيد)
س7ق)) املركز) يالميم7نة) عن7انه)ا()
يالميم7نة) (14152 ايغرب) ايربعاء)

املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
فرنان) رحمان) م7جيب) ايسيد)
س7ق)) املركز) يالميم7نة) عن7انه)ا()
يالميم7نة) (14152 ايغرب) ايربعاء)

املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ايغرب)) االربعاء) بس7ق) االبتدائية)
رقم) تحت) (2021 ل7ني7) (01 بتاريخ)

.361
800I

KAMA SERVICE

HADIL TRAVAUX
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

رفع)رأسمال)ايشركة

KAMA SERVICE
شقة)رقم)2)إقامة)أميرة)سيدي)بن7ر)

،)24350،)سيدي)بن7ر)املغرب
HADIL TRAVAUX)شركة)ذات)

املسؤويية)املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)رقم)9)حي)
ايسالم1)ايزمامرة)سيدي)بن7ر)-)
24200)سيدي)بن7ر)املغرب.

رفع)رأسمال)ايشركة
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.231(
بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
تم) (2021 ل7ني7) (16 في) املؤرخ)
قدره) بمبلغ) ايشركة) رأسمال) رفع)
أي) درهم«) (2.400.000,00«
إلى) درهم«) (100.000,00« من)
طريق) عن) درهم«) (2.500.000,00«
ايشركة) دل7ن) مع) مقاصة) إجراء) ( (:

املحددة)املقدار)و)املستحقة.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 18 بتاريخ) ( بن7ر) بسيدي) االبتدائية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)3966.
801I

SOCIETE AFROBIOMEDIC SARL AU

AFROBIOMEDIC SARL AU
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تح7يل)املقر)االجتماعي)يلشركة

 SOCIETE AFROBIOMEDIC SARL
AU

 LOT. COMMUNE RUE 82 N°94
(،–(SIDI(MAAROUF(،(20340

ايدار)ايبيضاء)املغرب
 AFROBIOMEDIC SARL AU

شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)
ايشريك)اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)تجزئة)
جماعة)زنقة)82)رقم)94)سيدي)
معروف))-)20150)ايدارايبيضاء)

املغرب.
تح7يل))املقر)االجتماعي)يلشركة
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.2944(3
اي7حيد) ايشريك) قرار) بمقت�سى)
2021)تم))تح7يل)) 05)أبريل) املؤرخ)في)
يلشركة) الحالي) االجتماعي) املقر)
رقم) (82 زنقة) جماعة) »تجزئة) من)
 20150 (- ( معروف) سيدي) (94
 109« إلى) املغرب«) ايدارايبيضاء)
كرين) مركب) درابنة) ب7سك7رة) طريق)
 26 مكتب) (4 ط) ( (B عمارة) وورك)
ايدارايبيضاء)) (20153 (- ( ايشق) عين)

املغرب«.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 18 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)83336).
802I

fiduciaireborjcompta

أو إكس كافي
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

fiduciaireborjcompta

 n98(ter(rue(de(fes(qi(agadir(،

80000،(AGADIR(MAROC

أو)إكس)كافي)شركة)ذات)مسؤويية)

محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)محل)
رقم194)عمارة)األطلسية)شارع)

محمد)5)دشيرة)الجهادلة)أكادلر)

80000)أكادلر)املغرب

تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)

محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

23209

في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 مارس) (03

مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:

ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.

عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)

اإلقتضاء)بمختصر)تسميتها):)أو)إكس)

كافي.

استغالل) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

املقهى.

محل) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
شارع) األطلسية) عمارة) رقم194)

أكادلر) الجهادلة) دشيرة) (5 محمد)

80000)أكادلر)املغرب.

أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:

 1.000 ( (: ابراهيم) ايي7مي) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

عن7انه)ا() ابراهيم) ايي7مي) ايسيد)

محل)رقم194)عمارة)األطلسية)شارع)

 80000 الجهادلة) دشيرة) (5 محمد)

أكادلر)املغرب.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:

عن7انه)ا() ابراهيم) ايي7مي) ايسيد)
محل)رقم194)عمارة)األطلسية)شارع)
 80000 الجهادلة) دشيرة) (5 محمد)

أكادلر)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ماي) (03 بتاريخ) ( بانزكان) االبتدائية)

2021)تحت)رقم)1022.

803I

WE PERFECT

WE PERFECT
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

WE PERFECT
55))تجزئة)املسار)شقة)2)مراكش)،)

40100،)مراكش)املغرب
WE PERFECT)شركة)ذات)

املسؤويية)املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)55) 
تجزئة)املسار)شقة)2)مراكش)-)

40100)مراكش)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

1162(1
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (14
املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
 WE (: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.PERFECT
استيراد)) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

م7اد))كيماوية.
 (55 (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
(- مراكش) (2 شقة) املسار) تجزئة)

40100)مراكش)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
ايشركة:)) رأسمال) مبلغ)
10.000.000)درهم،)مقسم)كايتالي:

ايسيد)عبدايرحيم)الخيراني):))333 
حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
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ايسيد)خايد)املرابط):)))66)حصة)
بقيمة)100)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-
وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

عن7انه)ا() املرابط) خايد) ايسيد)
تجزئة)الحرية)زنقة)11)رقم)4))سيدي)

م7من)))20400)ايبيضاء)املغرب.
الخيراني) عبدايرحيم) ايسيد)
عن7انه)ا()55))تجزئة)املسار)40100 

مراكش)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
الخيراني) عبدايرحيم) ايسيد)
عن7انه)ا()55))تجزئة)املسار)40100 

مراكش)املغرب
عن7انه)ا() املرابط) خايد) ايسيد)
تجزئة)الحرية)زنقة)11)رقم)4))سيدي)

م7من)))20400)ايبيضاء)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (23 بتاريخ) ( بمراكش) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)125300.
804I

FINANCE PERFORMANCE CONSEIL

IRISCOS
إعالن)متعدد)ايقرارات

 FINANCE PERFORMANCE
CONSEIL

عبد) و) رشيد) م7الي) شارع) تقاطع)
أعمال) مركز) الخطابي،عمارة) ايكريم)
رقم) مكتب) ايثايث،) ايطابق) ( جليز،)

21)،)40000،)مراكش)املغرب
IRISCOS)»شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة«
االجتماعي:) مقرها) وعن7ان)
محل) (، سليمانية) إقامة) (2 ايزاهيرلة)

رقم)2 - 40000)مراكش)املغرب.
»إعالن)متعدد)ايقرارات«

ايتجاري:) ايسجل) في) ايتقييد) رقم)
.10029(

االستـثـنائي) ايعام) الجمع) إثر) على)
يشـركـة)»)IRISCOS)»)ش.م.م.)،)بتاريـخ)
االجتماعي) مقرها) (،2021 ماي) (26
محل) (، سليمانية) إقامة) (2 ايزاهيرلة)
  50.000 رٲسمايها) (، مراكش) (2 رقم)

درهم)،)تـقــرر)ما)لـلـي:)))

تـفـ7يـت) عـملـيـة) تـزكـية) (•
بـتـاريـخ) بمراكش) تمت) ايتي) الحـصـص)
25)ماي)2021))بـيـن)األشخـاص)اآلتية)

أســما)ؤهــم):
ايزهراء) فاطمة) يسيـدة) ا) (- ( ( ( ( ( (
و) وخمسة) مئة) تـفـ7ت) املنص7ري)
إيـى) حصة() (125 (( حصة) عشرون)

ايـسـيدة)سعيدة)ايدرعي.
إدمـــاج)ايــشـريـــكة)ايــجــدلــدة) (•
ايـســيــدة)فاطمة)ايزهراء)املنص7ري.

فاطمة) ايـسيدة) تعـيـيـن) (•
ثانية) كمـسـيرة) املنص7ري) ايزهراء)

يـلشركة)ملـدة)غيـر)مـحدودة.
املسيرة) مهام) تحدلد) (•

ايثانية).
األســا�سي) ايـقــان7ن) اعتـمـاد) (•

الجـدلـــد)يلـشـركـة.
   

اإللــــداع)ايـــــقــــانــــ7نـــــــي):
ايــــقـــانـــ7نـــي) اإللداع) تـــم) وقــــد)
ايــــضـــبـــط) بــــكـــتـــابــــة) يلـــشــركـــة)
بـــايــمـــحــكــمـــة)ايــتــجــاريــة)بـمــراكـــش)لــــ7م)

21/06/2021)تحت)رقــم))125241.
805I

FIDUCIAIRE AL QODS

CHAMZILL TRANSPORT
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
قفل)ايتصفية

FIDUCIAIRE AL QODS
 ANGLE AV MED V ET 363

 HASSAN(II(3°(ETAGE،(23000،
BENI MELLAL MAROC

CHAMZILL TRANSPORT)شركة)
ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي):)41)بل7ك)
12)حي)هدى))-)23000)بني)مالل)

املغرب.
قفل)ايتصفية

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)
.89(1

اي7حيد) ايشريك) قرار) بمقت�سى)
حل) تقرر) (2021 مارس) (11 في) املؤرخ)
شركة) (CHAMZILL TRANSPORT

ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)
اي7حيد)مبلغ)رأسمايها)95.000)درهم)
بل7ك) (41 اإلجتماعي) مقرها) وعن7ان)
مالل) بني) (23000 (- ( هدى) حي) (12

املغرب)نتيجة)ألزمة)ايقطاع.
و)عين:

ايسيد)ة()شيماء))وشنا)و)عن7انه)ا()
إيسيل) (12 ايشقة) مالك) إقامة)
)ة() املغرب)كمصفي) 40000)مراكش)

يلشركة.
و)قد)تم)انعقاد)الجمعية)الختامية)
بتاريخ)11)مارس)2021)وفي)41)بل7ك)
مالل) بني) (23000 (- ( هدى) حي) (12

املغرب.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
االبتدائية)ببني)مالل))بتاريخ))1)ل7ني7)

2021)تحت)رقم)695.

806I

WAY CONSEIL

ROUTE - MAR
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

WAY CONSEIL
 N(823(MASSIRA(1(-A(،(40000،

MARRAKECH MAROC
ROUTE - MAR)شركة)ذات)

مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)
اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)طابق)
ار�سي)رقم))408)تجزئة)برادي)3  - 

45160)مراكش)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

116255
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (10
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.

عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.ROUTE - MAR
غرض)ايشركة)بإلجاز):)-)األشغال)

املختلفة)في)ايبناء
وتشغيل) وتأجير) وبيع) شراء) (--
جميع) وتصدلر) واستيراد) وتس7يق)

آالت)ومعدات)ايبناء)؛
-)جميع)أعمال)الحفر)،)وايهندسة)

املدنية)،)وايهيدروييكا)،.
طابق) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
 -   3 برادي) تجزئة) (408 ( رقم) ار�سي)

45160)مراكش)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
ايشركة:)) رأسمال) مبلغ)

1.000.000)درهم،)مقسم)كايتالي:
 10.000 ( (: محمد) اهم7ا) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
عن7انه)ا() محمد) اهم7ا) ايسيد)
شارع)م7الي)ل7سف)اقامة)4)رقم))1 

سال)11100)سال)الجدلدة)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عن7انه)ا() محمد) اهم7ا) ايسيد)
شارع)م7الي)ل7سف)اقامة)4)رقم))1 

سال)11100)سال)الجدلدة)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (22 بتاريخ) ( بمراكش) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)125284.

80(I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

 SANTANDER
 BTP & NEGOCES
INTERNATIONAL

شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة
تأسيس)شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 46 AVENUE EL WALAA RUE

 ABDELKHALEK TORRES BP
249(،(73000،(DAKHLA(MAROC
SANTANDER BTP & NEGOCES



14181 الجريدة الرسميةعدد)1)56 - 26)ذو)ايقعدة)1442 )))ل7يي7)2021) 

INTERNATIONAL)شركة)ذات)
املسؤويية)املحدودة

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)10)مجمع)
م7�سى)ابن)نصير)حي)ايقسم)1 

ايداخلة)-)3000))ايداخلة)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

18423
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (25
املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)
 SANTANDER BTP & NEGOCES

.INTERNATIONAL
اعمال) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

ايبناء)
ايتجارة)ايعامة)استيراد)وتصدلر

تجهيز)إمدادات)ايسلع)والخدمات)
املرتبطة)مباشرة)او)غير)املباشرة..

 10 (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
مجمع)م7�سى)ابن)نصير)حي)ايقسم)1 
ايداخلة)-)3000))ايداخلة)املغرب.

أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)
ايشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)
درهم،)مقسم)كايتالي:

ايسيد)عبد)ايعزيز)احميند)محم):))
600)حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة)
 400 ( (: الج7دة) مريم) ايسيدة)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
محم) احميند) ايعزيز) عبد) ايسيد)
ايداخلة) ((3000 ايداخلة) عن7انه)ا()

املغرب.
عن7انه)ا() الج7دة) مريم) ايسيدة)
ايدار)ايبيضاء)20000)ايدار)ايبيضاء)

املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:

محم) احميند) ايعزيز) عبد) ايسيد)
ايداخلة) ((3000 ايداخلة) عن7انه)ا()

املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 31 بتاريخ) ( ايدهب) ب7ادي) االبتدائية)

ماي)2021)تحت)رقم)934.

808I

WAY CONSEIL

HANICHAM TRAVAUX
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تغيير)نشاط)ايشركة

WAY CONSEIL
 N(823(MASSIRA(1(-A(،(40000،

MARRAKECH MAROC
HANICHAM TRAVAUX)شركة)

ذات)املسؤويية)املحدودة
وعن7ان)مقرها)االجتماعي)دوار)

شع7ف)عيادي)أل7ر)ايشطر)1)شقة)2 
رقم)245 - 40160)مراكش)املغرب.

تغيير)نشاط)ايشركة
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.10(609
بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
تغيير) تم) (2021 ل7ني7) (11 في) املؤرخ)
و) »األستيراد) من) ايشركة) نشاط)
في) ايتداول) »نشاط) إلى) ايتصدلر«)

ايتجارة«.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (23 بتاريخ) ( بمراكش) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)125333.

809I

SPECONS

RAZNI TRANS LIMITED
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تف7يت)حصص

SPECONS
 AV HAFID IBN ABDELBAR

 RESIDENCE AL ANDALOUSSE
 INZAREN 3° ETAGE N° 15 B
 TANGER(،(90001،(TANGER

MAROC
RAZNI TRANS LIMITED)شركة)

ذات)املسؤويية)املحدودة

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)شارع)
حافظ)إبن)عبدايبر)إقامة)األنديس)

 B15 -(إنزارن))12)ايطابق)3)رقم
90000)طنجة)املغرب.

تف7يت)حصص
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.43635
بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
تمت) (2021 ل7ني7) (10 في) املؤرخ)

املصادقة)على):
رازني) رشيد) )ة() ايسيد) تف7يت)
 100 أصل) من) اجتماعية) حصة) (50
حمزة) )ة() ايسيد) ( يفائدة) حصة)

ب7شمير)بتاريخ)10)ل7ني7)2021.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم) (
ل7ني7) (23 بتاريخ) ( بطنجة) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)5831.
810I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

CULTUTERRE AGRICOLE
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 46 AVENUE EL WALAA RUE

 ABDELKHALEK TORRES BP
249(،(73000،(DAKHLA(MAROC
CULTUTERRE AGRICOLE)شركة)

ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)
ايشريك)اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)حي)م7الي)
رشيد)رقم))8))ايداخلة)-)3000) 

ايداخلة)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

184(3
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (02
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.

عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.CULTUTERRE AGRICOLE
ايقيام) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)
وتربية) ايفالحية) االنشطة) بجميع)

امل7ا�سي)بجميع)ان7اعها.
استغالل)االرا�سي)ايفالحية.).

عن7ان)املقر)االجتماعي):)حي)م7الي)
 (3000 (- ايداخلة) ((8( رقم) رشيد)

ايداخلة)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
 1.000 ( (: الحبيبي) محمد) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
عن7انه)ا() الحبيبي) محمد) ايسيد)

ايداخلة)3000))ايداخلة)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عن7انه)ا() الحبيبي) محمد) ايسيد)

ايداخلة)3000))ايداخلة)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
االبتدائية)بايقصر)ايكبير))بتاريخ)04 

ل7ني7)2021)تحت)رقم)966.
811I

siry consulting

FILAOUI SERVICES
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

siry consulting
 av allal el fassi unite 5 n529
 b2(MARRAKECH،(40000،

MARRAKECH maroc
FILAOUI SERVICES))شركة)ذات)
مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)

 GRP JAMAI GH1( ENT 1(
 MAGASIN N 2 TAMANSOURTE
MARRAKECH - 40300)مراكش)

املغرب
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تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)

محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

116261

في) مؤرخ) م7ثق) عقد) بمقت�سى)

ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (1(

مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:

ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.

عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)

(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

. FILAOUI SERVICES

مقاوية) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

ايبناء)واشغال)اخرى.

(: االجتماعي) املقر) عن7ان)

 GRP JAMAI GH1( ENT 1(

 MAGASIN N 2 TAMANSOURTE

مراكش) (MARRAKECH - 40300

املغرب.

أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:

 1.000 ( (: فالوي) جمال) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

عن7انه)ا() فالوي) جمال) ايسيد)

اي7اللات) ب7يينغبروك) (60440   453

املتحدة)االمريكية.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:

عن7انه)ا() فالوي) جمال) ايسيد)

اي7اللات) ب7يينغبروك) (60440   453

املتحدة)االمريكية

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

ل7ني7) (22 بتاريخ) ( بمراكش) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)125288.

812I

FIDUCIAIRE ARQAM

ELITE LOGISOLUTIONS
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

حل)شركة

FIDUCIAIRE ARQAM

 BP(11022(CPH(،(80030،

AGADIR MAROC

ELITE LOGISOLUTIONS)شركة)

ذات)املسؤويية)املحدودة)في)ط7ر)

ايتصفية(

 A1(وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)مكتب

عمارة)م7الي)عي�سى)شارع)املقاومة)
بل7ك)A)لحرش)-)86150)آلت)مل7ل)

إنزكان)املغرب.

حل)شركة
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.19589

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)

حل) تقرر) (2021 أبريل) (14 في) املؤرخ)

املحدودة) املسؤويية) ذات) شركة)

مبلغ) ( (ELITE LOGISOLUTIONS
وعن7ان) درهم) (300.000 رأسمايها)

عمارة) (A1 مكتب) اإلجتماعي) مقرها)

 A بل7ك) املقاومة) م7الي)عي�سى)شارع)

إنزكان) مل7ل) آلت) (86150 (- لحرش)

املغرب)نتيجة)ل):)قرار)ايشركاء.

 A1(و)حدد)مقر)ايتصفية)ب)مكتب

املقاومة) شارع) عي�سى) م7الي) عمارة)
86150)آلت)مل7ل) (- ( A)لحرش) بل7ك)

إنزكان)املغرب.)

و)عين:

و) اوتشضمي) ( هشام) ايسيد)ة()

إقامة) ((3 عمارة) (09 شقة) عن7انه)ا()

حدائق)س7س)ايحي)املحمدي))80080 

أكادلر)املغرب)كمصفي))ة()يلشركة.

الحدود) اإلقتضاء) وعند) (

املخ7ية) ايصالحيات) على) املفروضة)

تبليغ) محل) و) املخابرة) محل) يهم)

ايعق7د)و)اي7ثائق)املتعلقة)بايتصفية):)

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

ل7ني7) (24 بتاريخ) ( بانزكان) االبتدائية)

2021)تحت)رقم)1436.

813I

STE HAMMOUJ ET CONSORTS SARL

DIAMOND SAKAN
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

 STE HAMMOUJ ET CONSORTS
SARL

 168ave mohammed diouri
 n°5(kenitra(،(14000،(kenitra

MAROC
DIAMOND SAKAN)شركة)ذات)

املسؤويية)املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)23)شارع)

ان7ال)عمارة)فل7ري)11)مكتب)رقم)4 
ميم7زا)-)14000)ايقنيطرة)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

35(9
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (02
املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.DIAMOND SAKAN
منعش) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

عقاري.
عن7ان)املقر)االجتماعي):)23)شارع)
ان7ال)عمارة)فل7ري)11)مكتب)رقم)4 

ميم7زا)-)14000)ايقنيطرة)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
ايسيد)فضلي)هشام):))334)حصة)

بقيمة)100)درهم)يلحصة).
ايسيد)فضلي)عبد)ايرحيم):))333 

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
333)حصة) ( (: ايسيد)فضلي)خايد)

بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
عن7انه)ا() هشام) فضلي) ايسيد)
ايحي) (51 رقم) (20 و) (13 ايزنقة) زاوية)

ايقنيطرة) (14000 ايقنيطرة) ايصنعي)
املغرب.

ايرحيم) عبد) فضلي) ايسيد)
ايحي) (1( و) (13 شارع) عن7انه)ا()
ايقنيطرة) (14000 ايقنيطرة) ايصنعي)

املغرب.
عن7انه)ا() خايد) فضلي) ايسيد)
ايصنعي) ايحي) (1( و) (13 شارع)
ايقنيطرة)14000)ايقنيطرة)املغرب.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (
وم7اطن)مسيري)ايشركة:

عن7انه)ا() هشام) فضلي) ايسيد)
ايحي) (51 رقم) (20 و) (13 ايزنقة) زاوية)
ايقنيطرة) (14000 ايقنيطرة) ايصنعي)

املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
االبتدائية)بايقنيطرة))بتاريخ)22)ل7ني7)

2021)تحت)رقم)83528.
814I

AL HUDA CONSEIL SARL

 CABINET LOUAI DE
KINESITHERAPIE

شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)
ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

AL HUDA CONSEIL SARL
1))شارع)محمد)ايزرقط7ني)اقامة)
ك7ثر)ايشقة)9)،)30000،)فاس)

املغرب
 CABINET LOUAI DE

KINESITHERAPIE)شركة)ذات)
مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)اقامة)
ايعنا�سي)-ب-)ايشقة)3 - 8)شارع)

أحمد)ايشبيهي)شارع)الجيش)امللكي)-)
30000)فاس)املغرب

تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

68523
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (03
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
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ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)
 CABINET LOUAI DE  :

.KINESITHERAPIE
عيادة) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

يلترويض)ايطبي.
اقامة) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
شارع) (8  -  3 ايشقة) -ب-) ايعنا�سي)
أحمد)ايشبيهي)شارع)الجيش)امللكي)-)

30000)فاس)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 350.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
 -

 report en(:((ايسيد)يؤي)ايشفقي
nature)بقيمة)350.000)درهم.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (
وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

عن7انه)ا() ( ايشفقي) يؤي) ايسيد)
 8  -  3 ايشقة) -ب-) ايعنا�سي) اقامة)
الجيش) شارع) ايشبيهي) أحمد) شارع)

امللكي)30000)فاس)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عن7انه)ا() ( ايشفقي) يؤي) ايسيد)
 8  -  3 ايشقة) -ب-) ايعنا�سي) اقامة)
الجيش) شارع) ايشبيهي) أحمد) شارع)

امللكي)30000)فاس)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (23 بتاريخ) ( بفاس) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)3048.
815I

FIDUCIAIRE BAMMOU

WARCHANE EVENT
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

FIDUCIAIRE BAMMOU
 Residence Minate Allah

 36, Angle Rue Loubnane et
 Mustapha(Rifai(N04(،(14000،

KENITRA Maroc
WARCHANE EVENT)شركة)ذات)
مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)ايشقة)

اقامة)ايك7يف)116)عمارة)41)ايشقة)
3  14000)ايقنيطرة)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

612(1
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (28
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.WARCHANE EVENT
تنظيم) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

الحفالت)و)املناسبات)
مقاوية)في)ايتسيير)وايعمل)ايتجاري
اينظام) وتكييف) النجاز) است7دل7)

ايص7تي)يألفالم)ايسينمائية.
ايشقة) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
اقامة)ايك7يف)116)عمارة)41)ايشقة)

3  14000)ايقنيطرة)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
 1.000 ( (: االدري�سي) زينب) ايسيدة)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
ايسيدة)زينب)االدري�سي)عن7انه)ا()
اقامة)ايك7يف)116)عمارة)41)ايشقة)

3  14000)ايقنيطرة)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
ايسيدة)زينب)االدري�سي)عن7انه)ا()
اقامة)ايك7يف)116)عمارة)41)ايشقة)

3  14000)ايقنيطرة)املغرب

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
االبتدائية)بايقنيطرة))بتاريخ)23)ل7ني7)

2021)تحت)رقم))8363.

816I

STE EL-ATYQY CONSULTATION

GREEN-TN
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

STE EL-ATYQY CONSULTATION
 CENTRE LALLA MIMOUNA

 SK EL ARBAA DU GHARB
 CENTRE LALLA MIMOUNA SK
 EL(ARBAA(DU(GHARB،(14152،

SOUK LARBAA MAROC
GREEN-TN)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)يالميم7نة)
املركز)س7ق)ايثالء)ايغرب)-)14152 

يالميم7نة)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

2(239
في) مؤرخ) حر) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (26
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.GREEN-TN
نقل) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

املستخدمين.
عن7ان)املقر)االجتماعي):)يالميم7نة)
 14152 (- ايغرب) ايثالء) س7ق) املركز)

يالميم7نة)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:

ايسيد)عبدايكريم)كرين):))1.000 
حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-
وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

ايسيد)عبدايكريم)كرين)عن7انه)ا()
يالميم7نة)املركز)س7ق))ايربعاء)ايغرب)

14152)يالميم7نة)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
ايسيد)عبدايكريم)كرين)عن7انه)ا()
يالميم7نة)املركز)س7ق)االربعاء)ايغرب)

14152)يالميم7نة)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ايغرب)) االربعاء) بس7ق) االبتدائية)
رقم) تحت) (2021 ل7ني7) (09 بتاريخ)

.38(
81(I

ADLANI CONSEIL

LUMISO MAROC
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تح7يل)املقر)االجتماعي)يلشركة

ADLANI CONSEIL
 RUE BIR ANZARANE

 IMMEUBLE SEVILLA RDC N°06
،(90000،(TANGER(MAROC
LUMISO MAROC)شركة)ذات)
مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)05)شارع)
كندا)إقامة)ف7نط)دي)ن7غد)شقة)
رقم)35)ايطابق)09 - 90000)طنجة)

املغرب.
تح7يل))املقر)االجتماعي)يلشركة
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.(5(55
بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
املؤرخ)في)02)أكت7بر)2020)تم))تح7يل))
من) يلشركة) الحالي) االجتماعي) املقر)
دي) ف7نط) إقامة) كندا) شارع) (05«
 -  09 ايطابق) (35 رقم) شقة) ن7غد)
»شارع) إلى) املغرب«) طنجة) (90000
ركايع)تجزئة)املجد)إقامة)زري7ح)ج)رقم)
23)محل)رقم))13 & 138  - 90000 

طنجة))املغرب«.
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باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
أكت7بر) (20 بتاريخ) ( بطنجة) ايتجارية)

2020)تحت)رقم))563.

818I

INNOVATION SERVICE & CONSEIL

سيريموال
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

 INNOVATION SERVICE &
CONSEIL

شارع)م7الي)عبد)ايعزيز)رقم)125 
اقامة)ايزهرة)ايطابق)األول)رقم)20)،)

90000،)طنجة)املغرب
سيرلم7ال)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)مجمع)

حدائق))ابن)بط7طة)اقامة)ل)م)أ)رقم)
231)بل7ك)ك)ل)اكزنالة)طنجة))-)

90100)طنجة)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

11(691
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (03
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

سيرلم7ال.
غرض)ايشركة)بإلجاز):)بيع)و)شراء)

األجهزة)املنزيية-)
صيانة)و)تصليح)األالت)و)األجهزة).
مجمع) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
حدائق))ابن)بط7طة)اقامة)ل)م)أ)رقم)
(- ( طنجة) اكزنالة) ل) ك) بل7ك) (231

90100)طنجة)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:

ايسيدة)ايسعيدلة)انباوي):))1.000 

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
انباوي) ايسعيدلة) ايسيدة)

عن7انه)ا()املنطقة)ايصناعية)اكزنالة)
رقم)430  90100)طنجة)املغرب.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
انباوي) ايسعيدلة) ايسيدة)

عن7انه)ا()املنطقة)ايصناعية)اكزنالة)
رقم)430  90100)طنجة)املغرب

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

ل7ني7) (22 بتاريخ) ( بطنجة) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)5806.

819I

FLEG MAROC

BOTIVAR CONSULTING
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

حل)شركة

BOTIVAR CONSULTING

15)شارع)االبطال)رقم)4)حي)اكدال)

ايرباط)،)10080،)ايرباط)املغرب

BOTIVAR CONSULTING)شركة)
ذات)املسؤويية)املحدودة)في)ط7ر)

ايتصفية(

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)15)شارع)

االبطال)رقم)4)حي)اكدال)ايرباط)-)

10080)ايرباط)املغرب.

حل)شركة
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.138149

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)

حل) تقرر) (2021 ماي) (0( في) املؤرخ)

املحدودة) املسؤويية) ذات) شركة)

مبلغ) ( (BOTIVAR CONSULTING
وعن7ان) درهم) (100.000 رأسمايها)

االبطال) شارع) (15 اإلجتماعي) مقرها)
 10080 (- ايرباط) اكدال) حي) (4 رقم)

ايرباط)املغرب)نتيجة)ل):)عدم)تحقيق)

ايهدف)االجتماعي.

و)حدد)مقر)ايتصفية)ب))15)شارع)
(- ايرباط) اكدال) حي) (4 رقم) االبطال)

10080)ايرباط)املغرب.)
و)عين:

و) ب7ستيك) ( محمد) ايسيد)ة()
رقم) الجدلدة) سال) تجزئة) ( عن7انه)ا()
1036)احصين)سال)الجدلدة)11100 

سال)املغرب)كمصفي))ة()يلشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند) (
املخ7ية) ايصالحيات) على) املفروضة)
تبليغ) محل) و) املخابرة) محل) يهم)
ايعق7د)و)اي7ثائق)املتعلقة)بايتصفية):)
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (23 بتاريخ) ( بايرباط) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)115681.

820I

FOUZMEDIA

BARDECO
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA(،(14000،(kenitra

maroc
BARDECO)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)59)شارع)
م7الي)عبدايعزيز)إقامة)م7الي)
عبدايعزيز)ايرقم)4 - 14000 

ايقنيطرة)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

61091
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (09
املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.BARDECO
في) :)مقاول) بإلجاز) ايشركة) غرض)

ايدلك7ر)أو)زخرفة)ايشقق.

 59 (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
إقامة) عبدايعزيز) م7الي) شارع)
 14000  -  4 ايرقم) عبدايعزيز) م7الي)

ايقنيطرة)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
 -

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-
وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

عن7انه)ا() بربيطة) أحمد) ايسيد)
املغرب)ايعربي)1)ايرقم)92)بئر)ايرامي)

14000)ايقنيطرة)املغرب.
عن7انه)ا() بربيطة) ميل7د) ايسيد)
املغرب)ايعربي)1)ايرقم)92)بئر)ايرامي)

14000)ايقنيطرة)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عن7انه)ا() بربيطة) أحمد) ايسيد)
املغرب)ايعربي)1)ايرقم)92)بئر)ايرامي)

14000)ايقنيطرة)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
االبتدائية)بايقنيطرة))بتاريخ))1)ل7ني7)

2021)تحت)رقم)-.

821I

AUDEC EXPERTISE

PERFOBOOST
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

AUDEC EXPERTISE
 Boulevard Zerktouni, ,223

 (éme étage, bur (, Quartier
 Racine,(Casablanca(،(20100،

Casablanca Maroc
PERFOBOOST)شركة)ذات)

املسؤويية)املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)10)شارع)
الحرية)،)ايطابق)3)،)شقة)5)،))-)
20000)ايدار)ايبيضاء)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

50(203



14185 الجريدة الرسميةعدد)1)56 - 26)ذو)ايقعدة)1442 )))ل7يي7)2021) 

بمقت�سى)عقد)حر)مؤرخ)في)10)ماي)

2021)تم)إعداد)ايقان7ن)األسا�سي)

يشركة)ذات)املسؤويية)املحدودة)

باملميزات)ايتايية:

ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.

عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)

(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.PERFOBOOST

(: بإلجاز) ايشركة) غرض)

االستشارات)وايتدريب.

عن7ان)املقر)االجتماعي):)10)شارع)

(- ( (، (5 شقة) (، (3 ايطابق) (، الحرية)

20000)ايدار)ايبيضاء)املغرب.

أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:

500)حصة) ( (: ايسيد)أمين)ب7مالز)

بقيمة)100)درهم)يلحصة).

ايسيدة)زينب)جريات):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

ايسيد)أمين)ب7مالز)عن7انه)ا()عاب)

ايسالم)1)،)مبنى)4)،)شقة)66)،)أويفا)،)

20000)ايدار)ايبيضاء)املغرب.

عن7انه)ا() جريات) زينب) ايسيدة)
ب7ييفارد)واد)زيز)،)عمارة)أم)ربيع)،)رقم)

25)،)شقة)3))،)األيفة)،)20000)ايدار)

ايبيضاء)املغرب.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:

ايسيد)أمين)ب7مالز)عن7انه)ا()عاب)

ايسالم)1)،)مبنى)4)،)شقة)66)،)أويفا)،)

20000)ايدار)ايبيضاء)املغرب

عن7انه)ا() جريات) زينب) ايسيدة)
ب7ييفارد)واد)زيز)،)عمارة)أم)ربيع)،)رقم)

25)،)شقة)3))،)األيفة)،)20000)ايدار)

ايبيضاء)املغرب

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

 16 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)-.

822I

أحمد)ايفراوي

ADNMOUN
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

وفاة)شريك
أحمد)ايفراوي

33)درب)امليتر)ص)ب)345)صفرو)،)
31000،)صفرو)املغرب

ADNMOUN))شركة)ذات)
املسؤويية)املحدودة

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)61)تجزئة)
إداوكنيدف)حي)اينهضة)بنصفار))-)

31000)صفرو)املغرب.
وفاة)شريك

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)
.2((9

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
تم)اإلعالم) (2021 ل7ني7) (14 في) املؤرخ)
ت7زيع) و) برم) ايهادي) ايشريك) ب7فاة)
يرسم) (

ً
تبعا اي7رثة) على) حصصه)

 2020 ل7يي7ز) (20 في) املؤرخ) اإلراثة)
بايشكل)األتي):

 64 ( (، ( ايدا�سي) فاطمة) ايسيد)ة()
حصة).

 125 ( (، ( برم) محمد) ايسيد)ة()
حصة).

 125 ( (، ( برم) ابراههيم) ايسيد)ة()
حصة).

ايسيد)ة()كلث7م)برم))،))62)حصة).

ايسيد)ة()نعيمة)برم))،))62)حصة).

ايسيد)ة()مليكة)برم))،))62)حصة).
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (24 بتاريخ) ( بصفرو) االبتدائية)

2021)تحت)رقم)345/2021.
823I

FOUZMEDIA

 STE ZAYAN MARMOLA
SARL

شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة
تأسيس)شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA(،(14000،(kenitra

maroc
 STE ZAYAN MARMOLA SARL
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)101)شارع)

م7الي)عبد)ايعزيز)إقامة)ايصن7بر)

مكتب)4 - 14000)ايقنيطرة)املغرب

تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

60(11

في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)

ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (10

املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:

ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.

عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)

 STE (: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.ZAYAN MARMOLA SARL

رخام،) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

أشغال)مختلفة)أو)ايبناء.

عن7ان)املقر)االجتماعي):)101)شارع)

ايصن7بر) إقامة) ايعزيز) عبد) م7الي)

مكتب)4 - 14000)ايقنيطرة)املغرب.

أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:

 -

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

األحباس) أب7) ( لاسين) ايسيد)

ايقنيطرة) (14000 (--- عن7انه)ا()

املغرب.

ايسيد)عمر)أو)األحباس))عن7انه)ا()

--- 14000)ايقنيطرة)املغرب.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:

األحباس) أب7) ( لاسين) ايسيد)

ايقنيطرة) (14000 (--- عن7انه)ا()

املغرب

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

تحت) (- بتاريخ) ( بايقنيطرة) االبتدائية)

رقم)-.

824I

fidustade

 AGOURAI
ENVIRONNEMENT

شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة
تأسيس)شركة

fidustade

 rue abou ishak chirazi maarif 30

،(20000،(casablanca(maroc

 AGOURAI ENVIRONNEMENT

شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)11 
زنقة)بليدة)حي)املستشفيات)ايدار)

ايبيضاء..

تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

 508095

في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (16

املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:

ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.

عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)

(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.AGOURAI ENVIRONNEMENT

ايتدبير) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

املف7ض)يلنفالات

 11 (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
ايدار) املستشفيات) حي) بليدة) زنقة)

ايبيضاء..

أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).

 340.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:

:casatechnique(ايشركة

 1(3.400 بقيمة) حصة) (1.(34

درهم)يلحصة).

 1.156 ( (: ( سعيد) مبروك) ايسيد)

حصة)بقيمة)115.600)درهم)يلحصة)

 510 ( (: ( أحمد) مبروك) ايسيد)

حصة)بقيمة)51.000)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):



عدد)1)56 - 26)ذو)ايقعدة)1442 )))ل7يي7)2021)الجريدة الرسمية   14186

 casatechnique ايشركة)
 LAAYAYSAA عن7انه)ا()
 NOUACEUR, ROUTE 114, KM
 24.500,  20520 casablanca

.maroc
عن7انه)ا() سعيد) مبروك) ايسيد)
 LOT LA COLLINE 1 NR (4 SIDI
 MAAROUF CASABLANCA

.20520 casablanca maroc
عن7انه)ا() أحمد) مبروك) ايسيد)
  ZAOUIATE NOUACEUR
 NOUACEUR 2(182 casablanca

.maroc
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عن7انه)ا() سعيد) مبروك) ايسيد)
 LOT LA COLLINE 1 NR (4 SIDI
 MAAROUF CASABLANCA

20000 casablanca maroc
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 23 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)83861).
825I

عادل)ايزميتة)-)محاسب-

WEGA›S FOOD
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

عادل)ايزميتة)-)محاسب-
250)حي)االدارسة)بل7ك)2)تازة)،)

35000،)تازة)املغرب
WEGA›S FOOD)شركة)ذات)
مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)رقم)158 
مج)4)حي)ايرشاد)-)35000)تازة)

املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

6085
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (08
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:

ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.WEGA’S FOOD
غرض)ايشركة)بإلجاز):)-املطعمة

-تنظيم)ايتظاهرات
-مم7ن)الحفالت.

رقم) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
تازة) (35000 (- 4)حي)ايرشاد) 158)مج)

املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
 1.000 ( (: الحافظي) حاتم) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
عن7انه)ا() الحافظي) حاتم) ايسيد)
 06 ايشقة) (09 عمارة) زينة) تجزئة)
تمارة) (12020 ايسادس) محمد) شارع)

املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عن7انه)ا() الحافظي) حاتم) ايسيد)
 06 ايشقة) (09 عمارة) زينة) تجزئة)
تمارة) (12020 ايسادس) محمد) شارع)

املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (24 بتاريخ) ( بتازة) االبتدائية)

2021)تحت)رقم)355/2021.
826I

CASA BELLA TEXTILES SARL

LMT IMMOBILER SARL AU
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

LMT IMMOBILIER SARL AU
 BD BRAHIM ROUDANI 304

 RES ACHIFA 5EME ETAGE APPT
 10 MAARIF CASABLANCA 304

 BD BRAHIM ROUDANI RES
 ACHIFA 5EME ETAGE APPT 10

 MAARIF(CASABLANCA،(20330،

CASABLANCA Maroc

 LMT IMMOBILER SARL AU

شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)304شارع)

ابراهيم)اي7رداني)اقامة)ايشفاء)

ايطابق)5)شقة)10))ايدار)ايبيضاء)

20100)ايدار)ايبيضاء)املغرب

تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)

محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

506(35

 04 في) مؤرخ) حر) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7)

مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:

ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.

عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)

 LMT (: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.IMMOBILER SARL AU

ايترويج) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

يلعقار.

عن7ان)املقر)االجتماعي):)304شارع)

ايشفاء) اقامة) اي7رداني) ابراهيم)

ايبيضاء) ايدار) ( (10 شقة) (5 ايطابق)

20100)ايدار)ايبيضاء)املغرب.

أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).

ايشركة:)) رأسمال) مبلغ)

100.000,00)درهم،)مقسم)كايتالي:

 1.000 ( (: ايلبار) سعيد) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

عن7انه)ا() ايلبار) سعيد) ايسيد)

اقامة) (01 اقامة)الحق7ل) اينسيم) حي)

ايبيضاء) ايدار) (20330  10 ايرقم) (F

املغرب.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:

عن7انه)ا() ايلبار) سعيد) ايسيد)
اقامة) (01 اقامة)الحق7ل) اينسيم) حي)
ايبيضاء) ايدار) (20330  10 ايرقم) (F

املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 14 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)82424).
82(I

HELP ENTREPRISE

MENTOR
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تف7يت)حصص

HELP ENTREPRISE
 23RUE BOURED 2EME ETG
 APPT(4(ROCHES(NOIRES(،

20290،(CASABLANCA(MAROC
MENTOR)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)زنقة)
س7مية)اقامة)شهرزاد)3)ايطابق)

5)ايرقم)22)بامليي)-)00)20 
ايدارايبيضاء)املغرب.
تف7يت)حصص

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)
.39552(

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
تمت) (2020 ل7يي7ز) (21 في) املؤرخ)

املصادقة)على):
اسماعيل) )ة() ايسيد) تف7يت)
من) اجتماعية) حصة) (500 لحسيني)
ايسيد) ( يفائدة) حصة) (1.000 أصل)
)ة()محمد)ابن)ع7دة)بتاريخ)20)ل7يي7ز)

.2020
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم) (
 19 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

غشت)2020)تحت)رقم)43642).
828I

STE AYAD CONSULTING SARL

 ECOLE PRIVE OUM
SALAMA

شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة
تأسيس)شركة

STE AYAD CONSULTING SARL
 RUE TINDOUF IMMEUBLE
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 ZERHOUNI 1ER ETAGE APPT
 N°7(OUJDA(OUED(NACHEF،

60000،(OUJDA(MAROC
 ECOLE PRIVE OUM SALAMA
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)تجزئة)33 
تجزئة)مشي7ر)ظهر)ملحلة)وجدة)-)

60000)وجدة)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

3452(
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2019 شتنبر) (06
املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
 ECOLE(:(اإلقتضاء)بمختصر)تسميتها

.PRIVE OUM SALAMA
مدرسة) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)
خاصة)املست7ى)ايتمهيدي)واالبتدائي)

واالعدادي)وايثان7ي.
تجزئة) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
33)تجزئة)مشي7ر)ظهر)ملحلة)وجدة)-)

60000)وجدة)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
ايشركة:)) رأسمال) مبلغ)
100.000.000)درهم،)مقسم)كايتالي:

ايسيد)عبد)ايسالم)سالمي):))490 
حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

ايسيد)عبد)اي7هاب)سالمي):))510 
حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-
وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

سالمي)) ايسالم) عبد) ايسيد)
اي7رطا�سي) قدور) شارع) عن7انه)ا()
رقم9   او8) زنقة) مشي7ر) تجزئة)

60000)وجدة)املغرب.
سالمي) اي7هاب) عبد) ايسيد)
اي7رطا�سي) قدور) شارع) عن7انه)ا()
رقم9   او8) ونقة) مشي7ر) تجزئة)

60000)وجدة)املغرب.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:

سالمي) اي7هاب) عبد) ايسيد)

اي7رطا�سي) قدور) شارع) عن7انه)ا()

رقم9   او8) طريق) مشي7ر) تجزئة)

60000)وجدة)املغرب

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

دجنبر) (2( بتاريخ) ( ب7جدة) ايتجارية)

2019)تحت)رقم)3953.

829I

RIVE DROITE CONSULTING

 CBL TRANS LOGISTIQUE

SARL AU
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد

تح7يل)املقر)االجتماعي)يلشركة

RIVE DROITE CONSULTING

 RES VERTE AV MED V 114

 ET.7(AP.21(،(90000،(TANGER

MAROC

 CBL TRANS LOGISTIQUE SARL

AU))شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)

ذات)ايشريك)اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)مجمع)دلار)

طنجة)GH5)ايعمارة)2)ايطابق)1)رقم)

) - 90000)طنجة)املعرب.

تح7يل))املقر)االجتماعي)يلشركة
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.109359

اي7حيد) ايشريك) قرار) بمقت�سى)

2021)تم))تح7يل)) )2)أبريل) املؤرخ)في)

من) يلشركة) الحالي) االجتماعي) املقر)

ايعمارة) (GH5 طنجة) دلار) »مجمع)

طنجة) (90000  -  ( رقم) (1 ايطابق) (2

(،( رقم) »زنقةايعراق) إلى) املعرب«)

إقامة)ايصفا)واملروة،)ايطابق)5،)رقم)

35،)طنجة.)-)90000)طنجة))املعرب«.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

ماي) (26 بتاريخ) ( بطنجة) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)2)48.

830I

RIVE DROITE CONSULTING

TRANS FDILI SARL
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تف7يت)حصص

RIVE DROITE CONSULTING
 RES VERTE AV MED V 114

 ET.7(AP.21(،(90000،(TANGER
MAROC

TRANS FDILI SARL)شركة)ذات)
املسؤويية)املحدودة

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)مجمع)
ايعرفان،)ايعمارة)312،)ايطابق)

األول،)طريق)ايرباط)طـنـجـة)-)90000 
طـنـجـة)املغرب.
تف7يت)حصص

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)
.4(823

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
تمت) (2021 أبريل) (05 في) املؤرخ)

املصادقة)على):
طـارق) ( )ة() ايسيد) تف7يت)
اجتماعية) حصة) (1.000 اخـريـشـف)
يفائدة)) حصة) (1.000 أصل) من)
بتاريخ) ايـغـص) ( الحق) )ة()عبد) ايسيد)

05)أبريل)2021.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم) (
أبريل) (05 بتاريخ) ( بطنجة) ايتجارية)

.RE :25080(:(2021)تحت)رقم

831I

عزايدلن)ايراغب

لوجيساف
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

عزايدلن)ايراغب
تجزئة)املنص7رية))ايطابق)

 LOT AL(األول)رقم)3)جرسيف
 MANSSOURIA 1ER ETAGE N°3
GUERCIF،(35100،)جرسيف)

املغرب
ي7جيساف)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)ايرانات)

ايقدلمة)جماعة))تادارت))-)35100 
جرسيف))اململكة)املغربية

تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)
املحدودة)

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)
20(5

في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 فبرالر) (15
املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

ي7جيساف.
اينقل) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)
لحساب) يلبضائع) وايدولي) اي7طني)

ايغير
بيع)وشراء)جميع)امل7اد
االستيراد)و)ايتصدلر.

ايرانات) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
 35100 (- ( تادارت) ( جماعة) ايقدلمة)

جرسيف))اململكة)املغربية.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 120.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
ايسيد)ايعربي)صبار):))600)حصة)

بقيمة)100)درهم)يلحصة).
 300 ( (: صفصافي) محمد) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
 300 ( (: بلقاسم)صفصافي) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
عن7انه)ا() صبار) ايعربي) ايسيد)
دوار)ايرانات)ايقدلمة)تادارت))35100 

جرسيف)املغرب.
ايسيد)محمد)صفصافي)عن7انه)ا()
 03 رقم) (03 زنقة) (01 ايتقدم) حي)

ايعي7ن)60000)وجدة)املغرب.
صفصافي) بلقاسم) ايسيد)
عن7انه)ا()حي)ايتقدم)01)زنقة)03)رقم)

03)ايعي7ن)60000)وجدة)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عن7انه)ا() صبار) ايعربي) ايسيد)
دوار)ايرانات)ايقدلمة)تادارت)35100 

جرسيف)املغرب
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ايسيد)محمد)صفصافي)عن7انه)ا()
 03 رقم) (03 زنقة) (01 ايتقدم) حي)

ايعي7ن)60000)وجدة)املغرب

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

)1)ماي) )بتاريخ) االبتدائية)بجرسيف)

2021)تحت)رقم)8)10.

832I

FIDUCIAIRE EN NASERY SAID

HALFAOUI INFO
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

FIDUCIAIRE EN NASERY SAID

 N°9 Imm Alaoui Rue Rahal El

(،Meskini(4(etage((fes(vn(،(30000

فاس)املغرب

HALFAOUI INFO)شركة)ذات)

مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)قطعة)رقم)

113)تجزئة)رقم)231)ايه7اء)الجميل)

طريق)سيدي)حرازم)فاس)-)30000 

فاس)املغرب

تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)

محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

68251

في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (10

مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:

ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.

عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)

(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.HALFAOUI INFO

تاجر) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

أجهزة)كمبي7تر

األدوات) و) املكتب) بيع)مستلزمات)

املدرسية.

قطعة) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
ايه7اء) (231 رقم) تجزئة) (113 رقم)
(- فاس) حرازم) سيدي) طريق) الجميل)

30000)فاس)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
 1.000 ( (: حمزة) حلفاوي) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
عن7انه)ا() حمزة) حلفاوي) ايسيد)
ايبرازيل) زنقة) (46 رشيد) م7الي) شارع)
فاس) (1 ايزه7ر) ايب7سج7ر) إقامة)

30000)فاس)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عن7انه)ا() حمزة) حلفاوي) ايسيد)
ايبرازيل) زنقة) (46 رشيد) م7الي) شارع)
فاس) (1 ايزه7ر) ايب7سج7ر) إقامة)

30000)فاس)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (09 بتاريخ) ( بفاس) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)5))2.
833I

OPALE DU NORD

OPALE DU NORD
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

OPALE DU NORD
 AMR IBN ASS 3°ETG N°26 29

 TANGER(،(90000،(TANGER
املغرب

OPALE DU NORD)شركة)ذات)
مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)29)شار)
ع)عمر)ابن)ايعاص)رقم)26)ايطابق)
ايتايت)طنجة)90000)طنجة)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

116025

 15 في) مؤرخ) حر) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7)
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
 OPALE(:(اإلقتضاء)بمختصر)تسميتها

.DU NORD
(: بإلجاز) ايشركة) غرض)
 Promotion immobilières et

.travaux de construction
29)شار) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
ايطابق) (26 رقم) ايعاص) ابن) عمر) ع)
ايتايت)طنجة)90000)طنجة)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
ايشنت7ف:)) عبداملايك) ايسيد)
درهم) (100 بقيمة) حصة) (1.000

يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
ايشنت7ف) عبداملايك) ايسيد)
عن7انه)ا()حي)اي7ردة)1)زنقة)5)رقم)4  

90010)طنجة)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
ايشنت7ف) عبداملايك) ايسيد)
عن7انه)ا()حي)اي7ردة)1)زنقة)5)رقم)4 

90010)طنجة)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ماي) (05 بتاريخ) ( بطنجة) ايتجارية)

2021)تحت)رقم))0521234135.

834I

SDTI

SDTI
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تح7يل)املقر)االجتماعي)يلشركة

SDTI
زنقة)8)طابق)1)شقة)5)شطر)10 

عمارة)ب2)املنزه)ايبيضاء)،)10150،)

ايبيضاء)املغرب

SDTI)شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)

ذات)ايشريك)اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)زنقة8 

طابق1)شقة5)شطر10)عمارةب2 

املنزه)ايبيضاء)-)10150)ايبيضاء)

املغرب.

تح7يل))املقر)االجتماعي)يلشركة
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.31(809

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)

2021)تم))تح7يل)) 12)أبريل) املؤرخ)في)

من) يلشركة) الحالي) االجتماعي) املقر)
شطر10  شقة5) طابق1) »زنقة8)

 10150 (- ايبيضاء) املنزه) عمارةب2)

ايبيضاء)املغرب«)إلى)»حي)سمارة)زنقة)
9)رقم)150)ايحي)املحمدي)ايبيضاء)-)

0)205)ايبيضاء))املغرب«.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

 14 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)82458).

835I

EXPERTISE AUDIT AND ACCOUNTANCY

LWRSHA 111
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

 EXPERTISE AUDIT AND

ACCOUNTANCY
رقم)20)زنقة)محمد)ايكغاط)شقة)2 

فاس)،)30000،)فاس)املغرب

LWRSHA 111)شركة)ذات)

املسؤويية)املحدودة

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)رقم)38 

شارع)محمد)ايسالوي)إقامة)ايسالم)

مكتب)34،)طابق)6 - 30000)فاس)

املغرب

تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

66389
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بمقت�سى)عقد)عرفي)مؤرخ)في)20 
لنالر)2021)تم)إعداد)ايقان7ن)
األسا�سي)يشركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.LWRSHA 111
هندسة) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

معمارية)ومكتب)دراسات).
 38 رقم) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
ايسالم) إقامة) ايسالوي) محمد) شارع)
فاس) (30000  -  6 طابق) (،34 مكتب)

املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 60.000 ( ايشركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)مقسم)كايتالي:
 600 ( (: بنعدلية) سمية) ايسيدة)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
ايسيدة)سمية)بنعدلية)عن7انه)ا()
رقم)10)زنقة)9)حي)ايراشدلة)2،)طريق)
فاس) (30000 فاس) ايشقف،) عين)

املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
ايسيدة)سمية)بنعدلية)عن7انه)ا()
رقم)10)زنقة)9)حي)ايراشدلة)2،)طريق)
فاس) (30000 فاس) ايشقف،) عين)

املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
فبرالر) (25 بتاريخ) ( بفاس) ايتجارية)

2021)تحت)رقم))86.
836I

FIDUNION-MAROC

MODULE DESIGN
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة
تح7يل)املقر)االجتماعي)يلشركة

FIDUNION-MAROC
 RUE EL AMRAOUI BRAHIM ,23

 CASABLANCA(،(20000،
CASABLANCA MAROC

MODULE DESIGN)شركة)ذات)
املسؤويية)املحدودة

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)3)زنقة)
ميكل)أنج)-)20000)ايدار)ايبيضاء)

املغرب.
تح7يل))املقر)االجتماعي)يلشركة
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.48559
بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
املؤرخ)في)01)أكت7بر)2020)تم))تح7يل))
من) يلشركة) الحالي) االجتماعي) املقر)
ايدار) (20000 (- أنج) ميكل) زنقة) (3«
ايبيضاء)املغرب«)إلى)»)4),)شارع)الية)
 20000 (- الخامس) ايطابق) لاق7ت،)

ايدار)ايبيضاء))املغرب«.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 23 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)84030).
83(I

إئتمانية)اي7فاء

MAZIRI TRANS
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

إئتمانية)اي7فاء
شارع)عالل)ايفا�سي)ايرقم)9) 

سطات)،)26000،)سطات)املغرب
MAZIRI TRANS)شركة)ذات)

املسؤويية)املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)دوار)
ايفراشخة)اوالد)اعفيف)اوالد)

ايصغير)سطات)-)26000)سطات)
املغرب

تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)
املحدودة)

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)
658(

في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (08
املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.MAZIRI TRANS

اينقل) (- (: بإلجاز) ايشركة) غرض)
ايدولي)يلبضائع)يلغير.

دوار) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
ايفراشخة)اوالد)اعفيف)اوالد)ايصغير)

سطات)-)26000)سطات)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
ايسيد)مازري)ج7اد):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم)يلحصة).
 500 ( (: املصطفى) مازري) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
عن7انه)ا() ج7اد) مازري) ايسيد)
درب)عمر)زنقة)م7الي)اسماعيل)ايرقم)
02)سطات)26000)سطات)املغرب.

ايسيد)مازري)املصطفى)عن7انه)ا()
 8 رقم) (13 بل7ك) ايرحامنة) كريان)
20000)ايدار) سيدي)م7من)ايبيضاء)

ايبيضاء)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عن7انه)ا() ج7اد) مازري) ايسيد)
درب)عمر)زنقة)م7الي)اسماعيل)ايرقم)

02)سطات)26000)سطات)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (15 بتاريخ) ( االبتدائية)بسطات)

2021)تحت)رقم)303/2021.
838I

ste(madi(fisc(sarlau

STE KACIMI CAR
مجم7عة)ذات)اينفع)االقتصادي
تح7يل)املقر)االجتماعي)يلشركة

ste(madi(fisc(sarlau
 AVENUE HASSAN II ESPACE

 ATLAS N 43 4 EME ETAGE BENI
 MELLAL،(23000،(BENI(MELLAL

MAROC
STE KACIMI CAR)مجم7عة)ذات)

اينفع)االقتصادي
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)رقم159  

ايطابق2))شارع)املتنبي)تجزئة)
ايبهراوي)بني)مالل)23000)بني)مالل)

املغرب.

تح7يل))املقر)االجتماعي)يلشركة
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.435(

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)

2021)تم))تح7يل)) 08)أبريل) املؤرخ)في)

من) يلشركة) الحالي) االجتماعي) املقر)
املتنبي) شارع) ( ايطابق2) ( »رقم159)

 23000 مالل) بني) ايبهراوي) تجزئة)

إلى)»شارع)الحسن) بني)مالل)املغرب«)
ايثاني)شقة4)))رقم)االدارسة)بني)مالل)

23000)بني)مالل))املغرب«.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

11)ماي) )بتاريخ) االبتدائية)ببني)مالل)

2021)تحت)رقم)548.

839I

STE AL MOUSTAKBAL CONSEIL

EL MERNISSI NMT
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

STE AL MOUSTAKBAL CONSEIL

 APP N° 11 RUE IMM 9 RAHAL

 MESKINI(VN(FES(،(30000،(FES

MAROC

EL MERNISSI NMT)شركة)ذات)

مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)ايقرويين)

املحلين)رقم)2)و3)تجزئة)رقم))33 

طريق)عين)ايشقف)فاس)-)30000 

فاس)املغرب

تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)

محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

68361

في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (02

مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:

ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
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عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
 EL (: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.MERNISSI NMT
صباغة) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

)تاجر)جملة)يلم7اد)الخام)(.
وايف7الذ) يألملني7م) خام) م7اد) (

املقاوم)يلصدأ.)
أعمال)متن7عة.

االستراد)و)ايتصدلر
)تاجر.

عن7ان)املقر)االجتماعي):)ايقرويين)
 33( رقم) تجزئة) و3) (2 رقم) املحلين)
 30000 (- فاس) ايشقف) عين) طريق)

فاس)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
ايسيد)عبدايعالي)ح7زي):))1.000 

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
 1.000 (: ايسيد)عبدايعالي)ح7زي)

بقيمة)100)درهم.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
ايسيد)عبدايعالي)ح7زي)عن7انه)ا()
رقم)3)4)زنقة)34)ايحي)الجدلد)زواغة)

فاس)30000)فاس)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
ايسيد)عبدايعالي)ح7زي)عن7انه)ا()
رقم)3)4)زنقة)34)ايحي)الجدلد)زواغة)

فاس)30000)فاس)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (15 بتاريخ) ( بفاس) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)2869.
840I

KHM CONSULTING

AGRICYCLE
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

KHM CONSULTING
1)زنقة))الت))باعمران)املمر)ب)
ايطابق)االول))ايرقم)106)تقاطع)
شارع)محمد)الخامس)و)املقاومة)،)

20050،)ايدار)ايبيضاء)املغرب
AGRICYCLE)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)

ايدارايبيضاءـ)6)زنقة)عزيز)بالل)
ايطابق)ايثاني)رقم)3)معاريف)-)
20330)ايدارايبيضاء)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

50(015
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 أبريل) (12
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.AGRICYCLE
غرض)ايشركة)بإلجاز):)املنت7جات)

ايزراعية.
(: االجتماعي) املقر) عن7ان)
بالل) عزيز) زنقة) ايدارايبيضاءـ)6)
(- معاريف) (3 رقم) ايثاني) ايطابق)

20330)ايدارايبيضاء)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
 1.000 ( (: املايكي) محمد) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
عن7انه)ا() املايكي) محمد) ايسيد)
زنقة) (4 ش) (1 ط) سلمي) اقامة) (109
 20450 فل7ري) فال) م7نطين)

ايدارايبيضاء)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عن7انه)ا() املايكي) محمد) ايسيد)
زنقة) (4 ش) (1 ط) سلمي) اقامة) (109
ايدار) (20450 فل7ري) فال) م7نطين)

ايبيضاء)املغرب

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 16 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)82853).
841I

KHM CONSULTING

SOLUTIONS CLIM
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
قفل)ايتصفية

KHM CONSULTING
1)زنقة))الت))باعمران)املمر)ب)
ايطابق)االول))ايرقم)106)تقاطع)
شارع)محمد)الخامس)و)املقاومة)،)
20050،)ايدار)ايبيضاء)املغرب

SOLUTIONS CLIM)شركة)ذات)
مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي):)تجزئة)
زه7ر)شارع)رياض)رقم)12عمارة)س)
شقة)رقم)5)ايطابق)االول)-)28810 

املحمدلة)املغرب.
قفل)ايتصفية

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)
.10069

اي7حيد) ايشريك) قرار) بمقت�سى)
تقرر)حل) (2020 31)دجنبر) في) املؤرخ)
ذات) شركة) (SOLUTIONS CLIM
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)
 100.000 رأسمايها) مبلغ) اي7حيد)
درهم)وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)تجزئة)
س) 12عمارة) رقم) رياض) شارع) زه7ر)
 28810 (- االول) ايطابق) (5 رقم) شقة)
النعدام) نتيجة) املغرب) املحمدلة)

اينشاط.
و)عين:

و) شرقي) ( حسن) ايسيد)ة()
رياض) شارع) زه7ر) تجزئة) عن7انه)ا()
رقم)12عمارة)س)شقة)رقم)5)ايطابق)
املغرب) ايبيضاء) ايدار) (28810 االول)

كمصفي))ة()يلشركة.
و)قد)تم)انعقاد)الجمعية)الختامية)
تجزئة) وفي) (2020 دجنبر) (31 بتاريخ)
س) 12عمارة) رقم) رياض) شارع) زه7ر)
 28810 (- االول) ايطابق) (5 رقم) شقة)

املحمدلة)املغرب.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 1( بتاريخ) ( باملحمدلة) االبتدائية)

مارس)2021)تحت)رقم)39).
842I

 CABINET ZAKIA BENTEFRIT COMPT SARL

A.U

 BENAMAR TRAVAUX
D›ELECTRICITE ET PLATRE
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

 CABINET ZAKIA BENTEFRIT
COMPT SARL A.U

15)زنقة)جمال)ايدلن)األفغاني)
ايطابق)ايرابع)شقة)رقم)1)وجدة.)،)

60000،)وجدة)املغرب
 BENAMAR TRAVAUX

 D›ELECTRICITE ET PLATRE
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)59)زنقة)
تاف7غايت)حي)مل7ية)بركان)-)63300 

بركان)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

(833
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 أبريل) (15
املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)
 BENAMAR TRAVAUX  :

.D’ELECTRICITE ET PLATRE
اشغال) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)
متعلقة)بايكهرباء)و)ايسباكة)و)اشغال)

اخرى.
59)زنقة) (: عن7ان)املقر)االجتماعي)
 63300 (- بركان) تاف7غايت)حي)مل7ية)

بركان)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
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 500 ( (: اعمر) بن) الحسين) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

ايسيد)مل7د)بن)اعمر):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

ايسيد)الحسين)بن)اعمر)عن7انه)ا()
املسيرة)) حي) ايفا�سي) عالل) زنقة) (51

63300)بركان)املغرب.

ايسيد)مل7د)بن)اعمر)عن7انه)ا()حي)

ايكرم)بركان)63300)بركان)املغرب.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:

ايسيد)الحسين)بن)اعمر)عن7انه)ا()
املسيرة) حي) ايفا�سي) عالل) زنقة) (51

63300)بركان)املغرب

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

ل7ني7) (09 بتاريخ) ( ببركان) االبتدائية)

2021)تحت)رقم)32).

843I

اي7كاية)ايعامة)يلخدمات

EL GHARRAFI CARS
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

اي7كاية)ايعامة)يلخدمات

ساحة)ايعداية)،)93100،)ايفنيدق)

املغرب

EL GHARRAFI CARS)شركة)ذات)

املسؤويية)املحدودة

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)شارع))

م7الي)اسماعيل)14)اقامة)م7الي)

اسماعيل)ايطابق)ايثايث)رقم)9 - 

90000)طنجة)املغرب

تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

11(459

في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (0(

املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:

ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.

عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
 EL (: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.GHARRAFI CARS
كراء) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

ايسيارات)بدون)سائق.
شارع)) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
م7الي) اقامة) (14 اسماعيل) م7الي)
 -  9 رقم) ايثايث) ايطابق) اسماعيل)

90000)طنجة)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
ايسيد)الحم7تي)بالل):))50)حصة)

بقيمة)1.000)درهم)يلحصة).
 50 ( (: رضا) محمد) ايغرافي) ايسيد)
حصة)بقيمة)1.000)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-
وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

عن7انه)ا() بالل) الحم7تي) ايسيد)
 90000 1 51)رقم) زنقة) ايبرواقة) حي)

طنجة)املغرب.
رضا) محمد) ايغرافي) ايسيد)
عن7انه)ا()حي)الحاج)املختار)زنقة)62 

رقم)28 90000)طنجة)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عن7انه)ا() بالل) الحم7تي) ايسيد)
 90000 1 51)رقم) زنقة) ايبرواقة) حي)

طنجة)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (15 بتاريخ) ( بطنجة) ايتجارية)

2021)تحت)رقم))558.
844I

STE CECONA SARL

GOURGOU EXPRESS
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

STE CECONA SARL
 AV DES FAR (4 2ETAG AV DES
 FAR(74(2ETAG،(62000،(nador

maroc
GOURGOU EXPRESS)شركة)ذات)
مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)حي)

ايسعادة)رقم)39)ايطابق)1)سل7ان)

ايناظ7ر)حي)ايسعادة)رقم)39)ايطابق)
1)سل7ان)ايناظ7ر)62000)ايناظ7ر)

املغرب

تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)

محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

223(1

في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (24

مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:

ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.

عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)

(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.GOURGOU EXPRESS
مقاول) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

نقل)ايبظائع)ايدولي)و)اي7طني)واالمتعة))

ايغير)مصح7بة)يلغير)واينقل).

حي) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)

سل7ان) (1 ايطابق) (39 رقم) ايسعادة)

ايناظ7ر)حي)ايسعادة)رقم)39)ايطابق)
ايناظ7ر) (62000 ايناظ7ر) سل7ان) (1

املغرب.

أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:

 1.000 ( (: رض7ان) سمار) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

 1000 (: رض7ان) سمار) ايسيد)

بقيمة)100)درهم.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

عن7انه)ا() رض7ان) سمار) ايسيد)

 62000 سل7ان) علي) سيدي) دوار)

ايناظ7ر)املغرب.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:

عن7انه)ا() رض7ان) سمار) ايسيد)
 62000 سل7ان) علي) سيدي) دوار)

ايناظ7ر)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
االبتدائية)بايناض7ر))بتاريخ)16)ل7ني7)

2021)تحت)رقم)1322.

845I

Y.A.N.Z CONSULTING

TRANS OUED ALKANNAR
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

Y.A.N.Z CONSULTING
 AV(OUED(NAKHLA(،(93000،

TETOUAN MAROC
 TRANS OUED ALKANNAR
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)دوار)كيتان)
ايطابق)االر�سي)جماعة)ايزيت7ن)

قيادة)ازال)ايزيت7ن)تط7ان))-)93000 
تط7ان))املغرب)

تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)
املحدودة)

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)
29681

 04 في) مؤرخ) حر) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7)
املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
 TRANS(:(اإلقتضاء)بمختصر)تسميتها

.OUED ALKANNAR
اينقل) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)
لحساب) يلبضائع) ايدولي) و) اي7طني)

ايغير).
دوار) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
جماعة) االر�سي) ايطابق) كيتان)
(- ( ايزيت7ن)تط7ان) ازال) ايزيت7ن)قيادة)

93000)تط7ان))املغرب).
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
ايشركة:)) رأسمال) مبلغ)
100.000,00)درهم،)مقسم)كايتالي:
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 500 ( (: ( مفضل) رحم7ن) ايسيد)
حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

 500 ( (: محمد) بنلحسن) ايسيد)
حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-
وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

ايسيد)رحم7ن)مفضل))عن7انه)ا()
تط7ان)) (11 رقم) (( زنقة) االمانة) شارع)

93000)تط7ان))املغرب).
عن7انه)ا() محمد) بنلحسن) ايسيد)
قيادة) ايزيت7ن) جماعة) كيتان) دوار)
تط7ان)) (93000 ( تط7ان) ايزيت7ن) ازال)

املغرب).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
ايسيد)رحم7ن)مفضل))عن7انه)ا()
تط7ان)) (11 رقم) (( زنقة) االمانة) شارع)

93000)تط7ان))املغرب)
عن7انه)ا() محمد) بنلحسن) ايسيد)
قيادة) ايزيت7ن) جماعة) كيتان) دوار)
تط7ان)) (93000 ( تط7ان) ايزيت7ن) ازال)

املغرب)
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (16 بتاريخ) ( بتط7ان) االبتدائية)

2021)تحت)رقم)1621.

846I

Y.A.N.Z CONSULTING

 RIFI ET BOUHSSINA
LILBINAE

شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة
تأسيس)شركة

Y.A.N.Z CONSULTING
 AV(OUED(NAKHLA(،(93000،

TETOUAN MAROC
 RIFI ET BOUHSSINA LILBINAE
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)شارع)
امحند)اي7رياغلي)وراء)املحافظة)

ايعقارية)تط7ان))-)93000)تط7ان))
املغرب)

تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)
املحدودة)

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)
296((

بمقت�سى)عقد)حر)مؤرخ)في))0)ل7ني7)
2021)تم)إعداد)ايقان7ن)األسا�سي)
يشركة)ذات)املسؤويية)املحدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
 RIFI ET(:(اإلقتضاء)بمختصر)تسميتها

.BOUHSSINA LILBINAE
*اشغال) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

مختلفة)و)متن7عة)في)مجال)ايبناء)
*االشغال)ايغاب7ية))

واملباني) األرا�سي) جميع) *حيازة)
بشكل)عام)،)وتشغيلها)بكل)اي7سائل)
وبنائها)كمبنى)إلعادة)ايبيع)أو)اإللجار
ومصانع) املباني) جميع) *تشييد)

املسار)وايقن7ات)وتنظيف)ايطرق
املباني) جميع) وتشغيل) *صيانة)
واملكائن)))وايشراء)وإدارة)ايبيع)وايتأجير)
األثاث) بجميع) تتعلق) ( ة معامل وأي)

واملمتلكات)املنق7ية
شارع) (: االجتماعي) قر) امل عن7ان)
املحافظة) وراء) 7رياغلي) اي امحند)
تط7ان)) (93000 (- ( تط7ان) ( ايعقارية

املغرب).
أجلها) من) تأسست) يتي) ا املدة)

ايشركة):)99)سنة).
ايشركة:)) أسمال) ر مبلغ)
100.000,00)درهم،)مقسم)كايتالي:

 500 ( (: ( نزيهة) ( ايسيدة)ب7حسينة)
حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

 500 ( (: ( اسماء) ايريفي) ( ايسيدة
حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) ماء) األس (-
وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

ايسيدة)ب7حسينة))نزيهة))عن7انه)ا()
مركز)امسا)زاوية)سيدي)قاسم)تط7ان))

93000)تط7ان))املغرب).
ايسيدة)ايريفي)اسماء)))عن7انه)ا()
دوار)ايريفيين)زاوية)سيدي)قاسم)بني)
سعيد)تط7ان))93000)تط7ان))املغرب)
وايعائلية) ايشخصية) ماء) األس (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
ايسيدة)ب7حسينة))نزيهة))عن7انه)ا()
مركز)امسا)زاوية)سيدي)قاسم)تط7ان)

93000)تط7ان))املغرب)

ايسيدة)ايريفي)اسماء)))عن7انه)ا()
دوار)ايريفيين)زاوية)سيدي)قاسم)بني)
سعيد)تط7ان))93000)تط7ان))املغرب)
باملحكمة) ايقان7ني) إللداع) ا تم)
ل7ني7) (16 بتاريخ) ( بتط7ان) تدائية) االب

2021)تحت)رقم)1624.
84(I

FIDELM

AMASSIN TRAVAUX SARL
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

حل)شركة

FIDELM
رقم)285)تجزئة)درعة)1)شارع)محمد)
الخامس)زاك7رة)،)900)4،)زاك7رة)

املغرب
 AMASSIN TRAVAUX SARL

شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة)في)
ط7ر)ايتصفية(

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)حي)املسيرة)
رقم)3)زاك7رة)-)900)4)زاك7رة)

املغرب.
حل)شركة

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)
.35(

اي7حيد) ايشريك) قرار) بمقت�سى)
حل) تقرر) (2021 ل7ني7) (14 في) املؤرخ)
املحدودة) املسؤويية) ذات) شركة)
مبلغ) ( (AMASSIN TRAVAUX SARL
وعن7ان) درهم) (10.000 رأسمايها)
رقم) املسيرة) حي) اإلجتماعي) مقرها)
املغرب) زاك7رة) (4(900 (- زاك7رة) (3
نتيجة)ل):)عدم)بل7غ)غرض)ايشركة).
حي) ب) ايتصفية) مقر) حدد) و)
3)زاك7رة)حي)املسيرة)رقم) املسيرة)رقم)

3)زاك7رة)zagora 4(900)املغرب.)
و)عين:

و) مسك7ر) الت) ( علي) ايسيد)ة()
زاك7رة)) تزارين) تالكل7) دوار) عن7انه)ا()
)ة() كمصفي) املغرب) زاك7رة) (4(900

يلشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند) (
املخ7ية) ايصالحيات) على) املفروضة)
تبليغ) محل) و) املخابرة) محل) يهم)
ايعق7د)و)اي7ثائق)املتعلقة)بايتصفية:)

مقر)ايشركة

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (1( بتاريخ) ( بزاك7رة) االبتدائية)

2021)تحت)رقم)245.

848I

FIDUCIAIRE DE MARRAKECH FIDUMAR

RIAD AL WACHMA
عقد)تسيير)حر)ألصل)تجاري))األشخاص)

املعن7ي7ن(

عقد)تسيير)حر)ألصل)تجاري
RIAD AL WACHMA

قي) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
 RIAD AL أعطى) (2021 ل7ني7) (03
بايسجل) املسجل) (WACHMA
ايتجارية) باملحكمة) (3541( ايتجاري)
يألصل) الحر) ايتسيير) حق) بمراكش)
ايروضة) درب) (38 ب) ايكائن) ايتجاري)
مراكش) (40000 (- ايعروس) رياض)
ملدة) (FINOU KECH يفائدة) املغرب)
5)سنة)تبتدئ)من)01)شتنبر)2021)و)
تنتهي)في)31)غشت)2026)مقابل)مبلغ)

شهري)قيمته)30.000,00)درهم.

849I

م7ثق

 BENSABIH COUTURE«
»S.A.R.L d’Associé Unique
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

م7ثق
))شارع)املعتمد)ابن)عباد)إقامة)ابن)
الخطيب)بل7ك)أ)ايطابق)األول)رقم)

36)،)90000،)طنجة)املغرب
 BENSABIH COUTURE »S.A.R.L«
d’Associé Unique)شركة)ذات)
مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)طنجة،)

طريق)كاب)سبارطل
طنجة،)طريق)كاب)سبارطل،)

انديسية،)رقم)36 - 90000)طنجة)
املغرب

تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
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رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)
11(529

في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 أبريل) (13
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)
 BENSABIH COUTURE »S.A.R.L«

.d’Associé Unique
-إنتاج) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)
وبيع)وتس7يق)جميع)املالبس)الجاهزة)

وجميع)اإلكسس7ارات)وايعط7ر.
املالبس) مصانع) جميع) تشغيل) (-

واينسيج)وقطع)وتمشيط.
وتصدلر) واستيراد) شراءوبيع) (-
وتس7يق)جميع)أن7اع)امل7اد)واملنتجات)
مجال) في) املستخدمة) واملك7نات)

املالبس)واملنس7جات)؛
األنشطة) أن7اع) بجميع) ايقيام) (-
واملنس7جات) باملالبس) املتعلقة)
وايقطع)وصناعة)املالبس)بشكل)عام.
-)اقتناء)واستئجار)وإدارة)وتشغيل)
باينشاط) متعلقة) أعمال) أي) وبيع)

املذك7ر)أعاله)؛.
-)املشاركة)في)جميع)ايشركات)ذات)
ايغرض)املماثل)،)من)خالل)االكتتاب)
وتأسيس) (، املال) رأس) زيادة) في)
في) ايتي)تدخل) ،)وايعمليات) ايشركات)

أغراض)ايشركة.
طنجة،) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
طريق) طنجة،) سبارطل) كاب) طريق)
 -  36 رقم) انديسية،) سبارطل،) كاب)

90000)طنجة)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)املغرب)سنة).
 10.000 ( ايشركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)مقسم)كايتالي:
ايسيد)حمزة)بن)صبيح)ايعمراني):))
100)حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة)
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

ايعمراني) صبيح) بن) حمزة) ايسيد)
عن7انه)ا()طنجة،)زنقة)ايعرفان،)فيال)
اينظر)الجميل،)رقم))  90000)طنجة)

املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
ايعمراني) صبيح) بن) حمزة) ايسيد)
عن7انه)ا()طنجة،)زنقة)ايعرفان،)فيال)
اينظر)الجميل،)رقم))  90000)طنجة)

املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (16 بتاريخ) ( بطنجة) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)5646.
850I

GHIZLANE DOUBLANE

SITF ISOLATION
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

GHIZLANE DOUBLANE
رقم)5)عمارة)ايعبدي)شارع)محمد)
ايسادس)،)24000،)الجدلدة)املغرب
SITF ISOLATION)شركة)ذات)

املسؤويية)املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)دوار)

ايقراقشة)طريق)الجرف)االصفر))-)
24000)الجدلدة)املغرب

تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)
املحدودة)

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)
18281

في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (25
املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
 SITF (: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.ISOLATION
(: بإلجاز) ايشركة) غرض)
 TRAVAUX DE CALORIFUGEAGE

.ET DE FUMISTERIE
دوار) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
(- ( االصفر) الجرف) طريق) ايقراقشة)

24000)الجدلدة)املغرب.

أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)
ايشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)
درهم،)مقسم)كايتالي:

حصة) (500 ( (: فاتي) طارق) ايسيد)
بقيمة)100)درهم)يلحصة).

 500 ( (: ايفقيه) بن) منى) ايسيدة)
حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-
وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

ايسيد)طارق)فاتي)عن7انه)ا()اقامة)
 1 ايطابق) (14 2)عمارة) ه) منسباي)ج)
 20000 املنص7رية) (5 رقم) ايشقة)

ب7زنيقة)املغرب.
ايفقيه)عن7انه)ا() ايسيدة)منى)بن)
 14 عمارة) (2 ه) ج) منسباي) اقامة)
املنص7رية) (5 رقم) ايشقة) (1 ايطابق)

20000)ب7زنيقة)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
ايسيد)طارق)فاتي)عن7انه)ا()اقامة)
 1 ايطابق) (14 2)عمارة) ه) منسباي)ج)
 20000 املنص7رية) (5 رقم) ايشقة)

ب7زنيقة)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
االبتدائية)بالجدلدة))بتاريخ)16)ل7ني7)

2021)تحت)رقم)26608.
851I

TANWIR AUDIT ET CONSEIL

GORSKI TRANS
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

TANWIR AUDIT ET CONSEIL
 AVENUE HASSAN 1ER CITY
 DAKHLA(AGADIR(AGADIR،
80000،(AGADIR(MAROC
GORSKI TRANS)شركة)ذات)

املسؤويية)املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)شقة)
بايطابق)ايثايث)532)جنان)

ايتصريف)املحالطة)تارودانت)-)
83000)تارودانت)املغرب

تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)
املحدودة)

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

(869

في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)

ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (08

املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:

ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.

عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)

(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.GORSKI TRANS

اينقل) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

عن) نيابة) وايبضائع) يلطرود) ايدولي)

اآلخرين.

شقة) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)

بايطابق)ايثايث)532)جنان)ايتصريف)

 83000 (- تارودانت) املحالطة)

تارودانت)املغرب.

أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:

حصة) (500 ( (: رزوقي) طه) ايسيد)

بقيمة)100)درهم)يلحصة).

 500 ( (: ايفقير) مصطفى) ( ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

عن7انه)ا() رزوقي) طه) ايسيد)

تارودانت) املحالطة) ايتصريف) جنان)

83000)تارودانت)املغرب.

ايسيد))مصطفى)ايفقير)عن7انه)ا()

درب)املعلم)محماد)رقم)95))تارودانت))

83000)تارودانت)املغرب.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:

عن7انه)ا() رزوقي) طه) ايسيد)

تارودانت) املحالطة) ايتصريف) جنان)

83000)تارودانت)املغرب

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

 21 بتاريخ) ( بتارودانت) االبتدائية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)09).

852I
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مكتب)ايدكت7ر)ايعب7دي)عبد)ايعزيز)خبير)قضائي)في)

املحاسبة)على)ايصعيد)اي7طني

 زالغ دونطير
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

وفاة)شريك

مكتب)ايدكت7ر)ايعب7دي)عبد)ايعزيز)
خبير)قضائي)في)املحاسبة)على)

ايصعيد)اي7طني
ملعب)الخيل)ميدان)ايفروسية)
سابقا)امام)مخبزة)روزالي)بجانب))

اقامة)ايفردوس)ايطابق)االول)فاس)،)
30000،)فاس)املغرب

)زالغ)دونطير))شركة)ذات)املسؤويية)
املحدودة

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)ايطابق)
األر�سي)محل)رقم1)قطعة)148 
H)تجزئةرياض)اييسمين)طريق)

عين)ايشقف)فاس)-)30000)فاس)
املغرب.

وفاة)شريك
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.49943
بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
اإلعالم) تم) (2021 أبريل) (23 في) املؤرخ)
و) الجزولي) ( إدريس) ايشريك) ب7فاة)
(
ً
تبعا اي7رثة) على) حصصه) ت7زيع)
مارس) (10 في) املؤرخ) اإلراثة) يرسم)

2021)بايشكل)األتي):
 83 ( (، ( إبادة) ( حليمة) ايسيد)ة()

حصة).
 65 ( (، ( إبادة) ( ( ( ( فتيحة) ايسيد)ة()

حصة).
 88 ( (، ( الجزولي) ( سعد) ايسيد)ة()

حصة).
 88 ( (، ( الجزولي) أمين) ايسيد)ة()

حصة).
 88 ( (، ( الجزولي) رياض) ( ايسيد)ة()

حصة).
 44 ( (، ( الجزولي) ك7ثر) ايسيد)ة()

حصة).
ايسيد)ة())خدلجة)الجزولي))،))44 

حصة).
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (0( بتاريخ) ( بفاس) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)48/2021)2.
853I

STE MAKTAB AL KHADAMAT

D›ALGA
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

STE MAKTAB AL KHADAMAT
 80BD ABDELKRIM KHATABI

 1ER(ETAGE(BENI(MELLAL(،
23000،(BENI(MELLAL(MAROC
D›ALGA)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)م7طنة)
بمركز)االعمال)داي)يلخدمات)
املتن7عة)بتجزئة)ايعثمانية)ايحي)

االداري)ايطابق)ايثايث)-)23000)بني)
مالل)املغرب

تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

11643
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (08
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.D’ALGA
و) ايبناء) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

االشغال)ايعامة
مست7رد)و)بائع)بنصف)الجملة.

م7طنة) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
يلخدمات) داي) االعمال) بمركز)
ايحي) ايعثمانية) بتجزئة) املتن7عة)
23000)بني) (- ايثايث) االداري)ايطابق)

مالل)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
ايسيد)عادل)علكة):))1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

ايسيد)عادل)علكة)عن7انه)ا()دوار)

ايفقيه) (23200 ( ايبرادلة) احمد) اوالد)

بن)صالح)املغرب.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:

ايسيد)عادل)علكة)عن7انه)ا()دوار)

ايفقيه) (23200 ( ايبرادلة) احمد) اوالد)

بن)صالح)املغرب

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

االبتدائية)ببني)مالل))بتاريخ))1)ل7ني7)

2021)تحت)رقم)692.

854I

EL FACHTALI CONSEIL

SIDI RAHAL SAKANE

شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تح7يل)ايشكل)ايقان7ني)يلشركة

EL FACHTALI CONSEIL

إقامة)فاس)ايطابق)ايتاني)شقة)رقم)

9)شارع)م7الي)عبد)هللا))مراكش)،)

40000،)مراكش)املغرب

SIDI RAHAL SAKANE)شركة)ذات)

املسؤويية)املحدودة

و)عن7ان)مقرها)االجتماعي)إقامة)رقم)

)39)حي)ايصناعي)سيدي)غانم))-)

40000)مراكش).

تح7يل)ايشكل)ايقان7ني)يلشركة

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.99363

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)

املؤرخ)في)09)دجنبر)2019)تم)تح7يل)

ايقان7ني)يلشركة)من)»شركة) ايشكل)

ذات)املسؤويية)املحدودة«)إلى)»شركة)

ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد«.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

دجنبر) (25 بتاريخ) ( بمراكش) ايتجارية)

2019)تحت)رقم)0)1005.

855I

UNION CONSULTING MANAGEMENT SARL

 VETEMENTS.
 EQUIPEMENTS  DE
PROTECTION  SARL

شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة
قفل)ايتصفية

 UNION CONSULTING
MANAGEMENT SARL

 N 86 BD  9 AVRIL QUARTIER
 PALMIER(،(20300،(Casablanca

maroc
  VETEMENTS EQUIPEMENTS.
DE PROTECTION  SARL)شركة)

ذات)املسؤويية)املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي):)ايدور)
االر�سى)125)،)زنقة))))ايبركة)،)

م7الي)رشيد)-)80040)ايدار)ايبيضاء)
املغرب.

قفل)ايتصفية
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

.3259(9
بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
حل) تقرر) (2021 فبرالر) (1( في) املؤرخ)
  VETEMENTS EQUIPEMENTS.
شركة) (DE PROTECTION  SARL
مبلغ) املحدودة) املسؤويية) ذات)
وعن7ان) درهم) (100.000 رأسمايها)
 125 مقرها)اإلجتماعي)ايدور)االر�سى)
(- رشيد) م7الي) (، ايبركة) ( (( زنقة) (،
80040)ايدار)ايبيضاء)املغرب)نتيجة)
مصفيان) تعيين) و) ايشركة) لحل)

يلشركة..
و)عين:

و) ( كسيكس) ( ( محمد) ايسيد)ة()
عن7انه)ا()تجزءة))املنار)مجم7عة)10   
املغرب) ايبيضاء) ايدار) (204(0 ( أنفا)

كمصفي))ة()يلشركة.
و) ( كسيكس) ( ( رشيد) ايسيد)ة()
 188 عن7انه)ا()تجزءة))مندرونا))رقم)
ايدار) (204(0 ( (، معروف) سيدي)
ايبيضاء)املغرب)كمصفي))ة()يلشركة.
و)قد)تم)انعقاد)الجمعية)الختامية)
ايدور) وفي) (2021 ماي) (2( بتاريخ)
االر�سى)125)،)زنقة))))ايبركة)،)م7الي)
رشيد)-)80040)ايدار)ايبيضاء)املغرب
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باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

 23 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)000000.

856I

مكتب)ايدكت7ر)ايعب7دي)عبد)ايعزيز)خبير)قضائي)في)

املحاسبة)على)ايصعيد)اي7طني

زالغ دونطير
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تف7يت)حصص

مكتب)ايدكت7ر)ايعب7دي)عبد)ايعزيز)

خبير)قضائي)في)املحاسبة)على)

ايصعيد)اي7طني

ملعب)الخيل)ميدان)ايفروسية)

سابقا)امام)مخبزة)روزالي)بجانب))

اقامة)ايفردوس)ايطابق)االول)فاس)،)

30000،)فاس)املغرب

زالغ)دونطير))شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)ايطابق)

 h 148(األر�سي)محل)رقم1)قطعة

تجزئةرياض)اييسمين)طريق)عين)

ايشقف)فاس)-)30000)فاس)

املغرب.

تف7يت)حصص
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.49943

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)

تمت) (2021 أبريل) (23 في) املؤرخ)

املصادقة)على):

ايسيد)ة() )ة() ايسيد) تف7يت)

اجتماعية) حصة) (18 ( إبادة) ( حليمة)

من)أصل)83)حصة)يفائدة))ايسيد))ة()

(فتيحة))إبادة))بتاريخ)23)أبريل)2021.

ايسيد)ة() )ة() ايسيد) تف7يت)

اجتماعية) حصة) (13 إبادة) ( حليمة)

ايسيد) ( يفائدة) حصة) (83 أصل) من)

أبريل) (23 بتاريخ) الجزولي) ( سعد) )ة()

.2021

تف7يت)ايسيد))ة()سيد)ة()حليمة))

أصل) من) اجتماعية) 13)حصة) إبادة)

أمين)) )ة() ايسيد) ( يفائدة) حصة) (83

الجزولي)بتاريخ)23)أبريل)2021.

تف7يت)ايسيد))ة()سيد)ة()حليمة))
أصل) من) اجتماعية) 13)حصة) إبادة)
رياض)) )ة() ايسيد) ( يفائدة) حصة) (83

الجزولي)بتاريخ)23)أبريل)2021.
ايسيد)ة() )ة() ايسيد) تف7يت)
اجتماعية) حصة) (13 إبادة) ( حليمة)
ايسيد) ( يفائدة) حصة) (83 أصل) من)
أبريل) (23 بتاريخ) الجزولي) ( ( ك7ثر) ( )ة()

.2021
ايسيد)ة() )ة() ايسيد) تف7يت)
حليمة))إبادة)13)حصة)اجتماعية)من)
)ة()) ايسيد) ( يفائدة) حصة) (83 أصل)
أبريل) (23 بتاريخ) الجزولي) ( ( خدلجة)

.2021
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم) (
ل7ني7) (0( بتاريخ) ( بفاس) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)48/2021)2.
85(I

OUAZER KAMAL ET JAOUAD

STE MOUDI FISH
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

OUAZER KAMAL ET JAOUAD
 N° 132 AVENUE ABOU BAKR

 SEDDIK(APPT(1(RDC(VN(،
30000،(FES(MAROC

STE MOUDI FISH)شركة)ذات)
مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)رقم)104 
تجزئة)اي7فاء)طريق)سيدي)حرازم))

فاس)30000)فاس)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

68411
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (06
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.

عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
 STE (: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.MOUDI FISH
مطعم) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

يلسمك.
عن7ان)املقر)االجتماعي):)رقم)104 
حرازم)) سيدي) طريق) اي7فاء) تجزئة)

فاس)30000)فاس)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 10.000 ( ايشركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)مقسم)كايتالي:
 100 ( (: سعيد) م7ي7دي) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
عن7انه)ا() سعيد) م7ي7دي) ايسيد)
 1 ايزه7ر) (254 رقم) ايكرامة) شارع)

فاس)30000)فاس)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عن7انه)ا() سعيد) م7ي7دي) ايسيد)
 1 ايزه7ر) (254 رقم) ايكرامة) شارع)

فاس)30000)فاس)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (1( بتاريخ) ( بفاس) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)2938.

858I

OUAZER KAMAL ET JAOUAD

STE AMINE AL AFAF
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

OUAZER KAMAL ET JAOUAD
 N° 132 AVENUE ABOU BAKR

 SEDDIK(APPT(1(RDC(VN(،
30000،(FES(MAROC

STE AMINE AL AFAF)شركة)ذات)
مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)متجر)رقم)
2)ايقطعة)رقم)254)أ)تجزئة)املنتزه)
3)طريق)مكناس))فاس)30000)فاس)

املغرب

تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)

محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

68395

في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)

ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 أبريل) (21

مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:

ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.

عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)

 STE (: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.AMINE AL AFAF

متجر) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

(- الجملة) بنصف) ايعقاقير) تجارة)

االستراد)وايتصدلر.

عن7ان)املقر)االجتماعي):)متجر)رقم)

2)ايقطعة)رقم)254)أ)تجزئة)املنتزه)3 

فاس) (30000 فاس) ( مكناس) طريق)

املغرب.

أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).

 80.000 ( ايشركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)مقسم)كايتالي:

 800 ( (: امين) محمد) فقير) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

ايسيد)فقير)محمد)أمين)عن7انه)ا()
زنقة)1)رقم)9)باب)ايسيفر)عين)هارون))

30000)فاس)املغرب.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:

ايسيد)فقير)محمد)أمين)عن7انه)ا()
زنقة)1)رقم)9)باب)ايسيفر)عين)هارون))

30000)فاس)املغرب

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

ل7ني7) (16 بتاريخ) ( بفاس) ايتجارية)

2021)تحت)رقم))290.

859I
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FIDUNA

حليمة نزار إموبليي
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

FIDUNA
 HY MLY ABDELLAH RUE (0

 N(33(CASABLANCA(،(20480،
CASABLANCA MAROC

حليمة)نزار)إم7بليي)شركة)ذات)
مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي))ي7تيسما)
تيسير)ي7تيسما)15)سيدي)م7من)-)

20400)ايدارايبيضاء)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

50((49
 03 في) مؤرخ) حر) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7)
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
اإلقتضاء)بمختصر)تسميتها):)حليمة)

نزار)إم7بليي.
منعش) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

عقاري.
عن7ان)املقر)االجتماعي):))ي7تيسما)
(- م7من) سيدي) (15 ي7تيسما) تيسير)

20400)ايدارايبيضاء)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
 1.000 ( (: نجمي) رض7ان) ايسيد)
حصة)بقيمة)100.000)درهم)يلحصة)
 1000 (: نجمي) رض7ان) ايسيد)

بقيمة)100.000)درهم.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

عن7انه)ا() نجمي) رض7ان) ايسيد)

 20660 65 رقم) 3)ممر0) املسيرة) حي)

.100000 1000

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:

عن7انه)ا() نجمي) رض7ان) ايسيد)

 20660 65 رقم) 3)ممر0) املسيرة) حي)

100000 1000

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

(- بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

تحت)رقم)83554).

860I

األستاد)منير)ايعزوزي)اإلدري�سي

PROMO TAMUDA AIA
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

األستاد)منير)ايعزوزي)اإلدري�سي

تجزئة)ايتمسماني)شارع)احمد)
الحريزي)اقمة)باريس)6)ايطابق)األول)

رقم)01)تط7ان)،)93000،)تط7ان)

املغرب

PROMO TAMUDA AIA))شركة)

ذات)املسؤويية)املحدودة

 M›DIQ(وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي

 HAY BOUZAEGHLAL ROUTE

BARRAGE SMIR - 93100)املضيق)

املغرب

تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

29(53

في) مؤرخ) م7ثق) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (28

املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:

ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.

عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)

(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

. PROMO TAMUDA AIA

اإلنعاش) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

ايعقاري.

 M’DIQ (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
 HAY BOUZAEGHLAL ROUTE
BARRAGE SMIR - 93100)املضيق)

املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
ايشركة:)) رأسمال) مبلغ)

1.050.000)درهم،)مقسم)كايتالي:
ايسيد)أحمد)عين7س):))350)حصة)

بقيمة)350.000)درهم)يلحصة).
(: الحربيلي) الخايق) عبد) ايسيد)

350)بقيمة)350.000)درهم.
 350 (: املرابط) ابراهيم) ايسيد)

بقيمة)350.000)درهم.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
الحربيلي) الخايق) عبد) ايسيد)
عن7انه)ا()املضيق)حي)ب7زغالل)طريق)
سد)اسمير)93100)املضيق)املغرب.

عن7انه)ا() املرابط) ابراهيم) ايسيد)
سد) طريق) ب7زغالل) حي) املضيق)

اسمير)93100)املضيق)املغرب.
عن7انه)ا() عين7س) أحمد) ايسيد)
سد) طريق) ب7زغالل) حي) املضيق)

اسمير)93100)املضيق)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
الحربيلي) الخايق) عبد) ايسيد)
عن7انه)ا()املضيق)حي)ب7زغالل)طريق)

سد)اسمير)93100)املضيق)ملغرب
عن7انه)ا() املرابط) ابراهيم) ايسيد)
سد) طريق) ب7زغالل) حي) املضيق)

اسمير)93100)املضيق)ملغرب
عن7انه)ا() عين7س) أحمد) ايسيد)
سد) طريق) ب7زغالل) حي) املضيق)

اسمير)93100)املضيق)ملغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (18 بتاريخ) ( بتط7ان) االبتدائية)

2021)تحت)رقم)1652.
861I

CONSEIL & BUSINESS MARRAKECH

Sté »MARBRE D›OR« SARL
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة
تح7يل)املقر)االجتماعي)يلشركة

 CONSEIL & BUSINESS

MARRAKECH
شقة)رقم)01)املسيرة)1,)»س«)رقم)
32)،)40000،)مراكش)املغرب

 Sté(»MARBRE(D›OR«(SARL
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)مراكش)
املنارة)املنطقة)ايصناعية)سيدي)
غانم)رقم)531 - 40000)مراكش)

املغرب.
تح7يل))املقر)االجتماعي)يلشركة
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.8853
بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
املؤرخ)في)16)شتنبر)2020)تم))تح7يل))
من) يلشركة) الحالي) االجتماعي) املقر)
ايصناعية) املنطقة) املنارة) »مراكش)
 40000  -  531 رقم) غانم) سيدي)
مزارع) »حربيل) إلى) املغرب«) مراكش)
(- سيبع) ب7ر) قيادة) مسع7د) الت)

40000)مراكش))املغرب«.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
أبريل) (14 بتاريخ) ( بمراكش) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)122966.
862I

conseils sarl

LA COLLINE DU NORD
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

conseils sarl
شارع)يبنان)اقامة)لامنة)1)مكتب)
رقم)19)طنجة،)90000،)طنجة)

املغرب
LA COLLINE DU NORD)شركة)

ذات)املسؤويية)املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)23)زنقة)
م7�سى)ابن)نصير)ايطابق)االول)رقم)

1 - 90000)طنجة)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

116811
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (1(
املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:
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ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
املسؤويية)املحدودة.

عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
 LA (: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.COLLINE DU NORD
االنعاش) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

ايعقاري.
23)زنقة) (: عن7ان)املقر)االجتماعي)
م7�سى)ابن)نصير)ايطابق)االول)رقم)1 

- 90000)طنجة)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
 100 ( (: ب7يعيش) مصطفى) ايسيد)
حصة)بقيمة)1.000)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-
وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

ب7يعيش) مصطفى) ايسيد)
حمزة) الت) زنقة) (25 عن7انه)ا()

ايس7ي�سي)90000)طنجة)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
ب7يعيش) مصطفى) ايسيد)
حمزة) الت) زنقة) (25 عن7انه)ا()

ايس7ي�سي)90000)طنجة)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ماي) (1( بتاريخ) ( بطنجة) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)93)242.
863I

TANWIR AUDIT ET CONSEIL

 STE HERMANAS IMPORT( 
)EXPORT

إعالن)متعدد)ايقرارات

TANWIR AUDIT ET CONSEIL
 AVENUE HASSAN 1ER CITY
 DAKHLA(AGADIR(AGADIR،
80000،(AGADIR(MAROC

 STE HERMANAS IMPORT( 
EXPORT()»شركة)ذات)املسؤويية)
املحدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد«
وعن7ان)مقرها)االجتماعي:)محل)

رقم)03)شارع)الخ7ارزمي)رقم)192 
حي)املسيرة)اكادلر)-)80000)أكادلر)

املغرب.

»إعالن)متعدد)ايقرارات«
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري:)

.4420(
بمقت�سى)الجمع)ايعام)االستثنائي)

املؤرخ)في)28)أبريل)2021
تم)اتخاذ)ايقرارات)ايتايية:)

على) لنص) ايذي) (:01 رقم) قرار)
ماللي:)نقل)املقر)ايرئي�سي)يلشركة)من)
ايعن7ان)ايسابق)امل7ج7د)في)شقة220 
شارع) س7س) مركب) (06 رقم) عمارة)
الجدلد) عن7انها) في) ( أكادلر) ايس7ق)
شارع) (03 رقم) محل) في) امل7ج7د)
املسيرة) حي) (192 رقم) الخ7ارزمي)

اكادلر)
على) لنص) ايذي) (:02 رقم) قرار)

ماللي:)تغيير))نشاط)ايشركة
وتبعا)يذيك)تم)تعدلل)مقتضيات)

اينظام)األسا�سي)ايتايية:)
على) لنص) ايذي) (:04 رقم) بند)
ماللي:)املقر)ايرئي�سي)يلشركة)امل7ج7د)
في)محل)رقم)03)شارع)الخ7ارزمي)رقم)

192)حي)املسيرة)اكادلر)
على) لنص) ايذي) (:02 رقم) بند)

ماللي:)تغيير))نشاط)ايشركة
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (22 بتاريخ) ( باكادلر) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)100421.

864I

AFIDACOM

ES.IMMOBILIER
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

AFIDACOM
))و))1)تجزئة)السيك7ن)األطلس)

طريق)صفرو)،)30000،)فاس)املغرب
ES.IMMOBILIER)شركة)ذات)

املسؤويية)املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)بال)ت7)رقم)
42)ايطابق)ايرابع،)مركز)األعمال)

ترمبلن،)طريق)عين)ايشقف،)قطعة)
أرض)رياض)ايياسمين)-)30000 

فاس)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

684(5

في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (18

املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:

ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.

عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)

(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.ES.IMMOBILIER

اإلنعاش) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

ايعقاري)واألشغال)املختلفة..

ت7) بال) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
رقم)42)ايطابق)ايرابع،)مركز)األعمال)

قطعة) ايشقف،) عين) ترمبلن،)طريق)

أرض)رياض)ايياسمين)-)30000)فاس)

املغرب.

أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).

ايشركة:)) رأسمال) مبلغ)

2.000.000)درهم،)مقسم)كايتالي:

 18.000 ( (: مهدي) شبان) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

 2.000 ( (: صبرلن) شبان) ايسيدة)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

عن7انه)ا() مهدي) شبان) ايسيد)
عين) طريق) بايعباس) إقامة) (21 رقم)

ايشقف)30000)فاس)املغرب.

عن7انه)ا() صبرلن) شبان) ايسيدة)
عين) طريق) بايعباس) إقامة) (21 رقم)

ايشقف)30000)فاس)املغرب.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:

عن7انه)ا() صبرلن) شبان) ايسيدة)
عين) طريق) بايعباس) إقامة) (21 رقم)

ايشقف)30000)فاس)املغرب

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

ل7ني7) (22 بتاريخ) ( بفاس) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)3010.

865I

RENOVE PROMOTION

 RENOVE غينوف برومسين  
PROMOTION

شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة
رفع)رأسمال)ايشركة

RENOVE PROMOTION

49)شارع)2)مارس)طابق)3)مكتب)13 

ايفداءايدار)ايبيضاء)،)20200،)ايدار)

ايبيضاء)املغرب

 RENOVE(غين7ف)برومسين((

PROMOTION)شركة)ذات)

املسؤويية)املحدودة

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)ايدار)

ايبيضاء)49)شارع)2)مارس)طابق)

ايثايت)ايرقم))13 - 20200)ايدار)

ايبيضاء)املغرب.
رفع)رأسمال)ايشركة

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.494299

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)

رفع) تم) (2021 ماي) (06 في) املؤرخ)
قدره) بمبلغ) ايشركة) رأسمال)

من) أي) درهم«) (18.990.000«

 19.000.000« إلى) درهم«) (10.000«

تقدلم)حصص) ( (: طريق) عن) درهم«)

نقدلة)أو)عينية.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

 24 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ماي)2021)تحت)رقم)2)93)).

866I

groupe scolaire oxford prive

 GROUPE SCOLAIRE
OXFORD PRIVE مجموعة 
مدارس اوكسفورد الخاصة
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تف7يت)حصص

groupe scolaire oxford prive

 quartier cite nouvelle de sidi

 outhmane tranche b  lot n

 epv 1 arrondissement moulay

 rachid prefecture moulay

rachid(casablanca(،(20000،)ايدار)

ايبيضاء)املغرب
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 GROUPE SCOLAIRE OXFORD
PRIVE)مجم7عة)مدارس)اوكسف7رد)
الخاصة)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)حي)الجدلد)
 N(ايتقسيم(B(سيدي)عثمان)الجهة
1)املنطقة)االدارية)م7الي)رشيد)ايدار)
ايبيضاء))-)20000)ايدار)ايبيضاء)

املغرب.
تف7يت)حصص

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)
.4(0001

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
تمت) (2021 ماي) (31 في) املؤرخ)

املصادقة)على):
تف7يت)ايسيد))ة()م7الس)مصطفى)
من) اجتماعية) حصة) (250 ايس7ارت)
ايسيد) ( يفائدة) حصة) (1.000 أصل)
01)ل7ني7) )ة()اشرف))مخل7ف)بتاريخ)

.2021
)صادق) هشام) )ة() ايسيد) تف7يت)
أصل) من) اجتماعية) حصة) (250
)ة() ايسيد) ( يفائدة) حصة) (1.000
ل7ني7) (01 بتاريخ) مخل7ف) ( اشرف)

.2021
 250 بيا) )ة()حميد) ايسيد) تف7يت)
 1.000 أصل) من) اجتماعية) حصة)
احمد) )ة() ايسيد) ( يفائدة) حصة)

الحسني)بتاريخ)01)ل7ني7)2021.
تف7يت)ايسيد))ة()جفال))مصطفى)
أصل) من) اجتماعية) حصة) (250
)ة() ايسيد) ( يفائدة) حصة) (1.000
ل7ني7) (01 بتاريخ) الحسني) احمد)

.2021
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم) (
 16 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم))8294).
86(I

TANWIR AUDIT ET CONSEIL

SOCIETE PESTACTION
إعالن)متعدد)ايقرارات

TANWIR AUDIT ET CONSEIL
 AVENUE HASSAN 1ER CITY
 DAKHLA(AGADIR(AGADIR،
80000،(AGADIR(MAROC

SOCIETE PESTACTION)»شركة)
ذات)املسؤويية)املحدودة«

وعن7ان)مقرها)االجتماعي:)ايهدى)
تكيدي)�سي)6)أكادلر)-)80000)أكادلر)

املغرب.
»إعالن)متعدد)ايقرارات«

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري:)
.21(61

بمقت�سى)الجمع)ايعام)االستثنائي)
املؤرخ)في)21)أبريل)2021

تم)اتخاذ)ايقرارات)ايتايية:)
على) لنص) ايذي) (:01 رقم) قرار)
ماللي:)نقل)املقر)ايرئي�سي)يلشركة)من)
ايطابق) في) امل7ج7د) ايسابق) ايعن7ان)
)1برنامج) رقم) (35 عمارة) ( ايثاني)
تاف7كت)ايدشيرة)الجهادلة))في)عن7انها)
الجدلد)امل7ج7د)في)ايهدى)تكيدي)�سي)

6)أكادلر
على) لنص) ايذي) (:02 رقم) قرار)

ماللي:)ت7سيع))نشاط)ايشركة
وتبعا)يذيك)تم)تعدلل)مقتضيات)

اينظام)األسا�سي)ايتايية:)
على) لنص) ايذي) (:03 رقم) بند)
ماللي:)املقر)ايرئي�سي)يلشركة)امل7ج7د)

في)ايهدى)تكيدي)�سي)6)أكادلر
على) لنص) ايذي) (:02 رقم) بند)

ماللي:)ت7سيع))نشاط)ايشركة
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (21 بتاريخ) ( بانزكان) االبتدائية)

2021)تحت)رقم)1399.
868I

QUALIMAINT SARL AU

 SOCIÉTÉ WATERTECHNICS
 AND GREAT

 AMENAGEMENT
))WATEGA

شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)
ايشريك)اي7حيد
رفع)رأسمال)ايشركة

QUALIMAINT SARL AU
 N° 15, Rue Lalla Amina,

 Bureaux les IRIS Bureau1
 CHAMP DE COURE N° 15, Rue

 Lalla Amina, Bureaux les IRIS
 Bureau1(CHAMP(DE(COURE،

30000،(FES(MAROC
 SOCIÉTÉ WATERTECHNICS

 AND GREAT AMENAGEMENT
WATEGA)())شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)ايطابق)
ايرابع)شارع)ج7الن)رقم)13)زنقة)
طانجة)مكتب)رقم)22)فاس)-)

30000)فاس)املغرب.
رفع)رأسمال)ايشركة

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)
. 22(39

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
تم) (2018 دجنبر) (14 في) املؤرخ)
بمبلغ) ايشركة) رأسمال) رفع)
من) أي) درهم«) (800.000« قدره)
»5.200.000)درهم«)إلى)»6.000.000 
تقدلم)حصص) ( (: طريق) عن) درهم«)

نقدلة)أو)عينية.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
فبرالر) (14 بتاريخ) ( بفاس) ايتجارية)

2019)تحت)رقم)644/19.

869I

ايناظ7ر)يلحسابات

SUPERLINGE
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

ايناظ7ر)يلحسابات
شارع)االمير)سيدي)محمد)ايحي)
االداري)سيتي)املحمدلة)بل7ك)د)
ايطابق)ايثاني)رقم)5)،)62000،)

ايناظ7ر)املغرب
SUPERLINGE)شركة)ذات)

مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)
اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)شارع)
الحسن)ايثاني)اقامة)ايبرتقال)عمارة)
16)املنزه)مكناس)املدلنة)الجدلدة)
مكناس)50000)مكناس)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

535(5

بمقت�سى)عقد)عرفي)مؤرخ)في)22 
مارس)2021)تم)إعداد)ايقان7ن)
األسا�سي)يشركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.SUPERLINGE
-بيع) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

املالبس)ايداخلية
-بيع)املالبس)الجاهزة
-ايتصدلر)واالستيراد.

شارع) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
عمارة) ايبرتقال) اقامة) ايثاني) الحسن)
الجدلدة) املدلنة) مكناس) املنزه) (16

مكناس)50000)مكناس)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
 1.000 ( (: ميل7د) جالحي) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
عن7انه)ا() ميل7د) جالحي) ايسيد)
ايعروي) (48 رقم) فلسطين) شارع)

62000)ايناظ7ر)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عن7انه)ا() ميل7د) جالحي) ايسيد)
ايعروي) (48 رقم) فلسطين) شارع)

62000)ايناظ7ر)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (1( بتاريخ) ( بمكناس) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)2982.
8(0I

SIMPLCOMPT CONSULTING

RAK 5 MEDIA
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

SIMPLCOMPT CONSULTING
شارع)عالل)ايفا�سي)عمارة)12)شقة)
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رقم)2)حي)سين)مراكش)،))4000،)
مراكش)املغرب

RAK 5 MEDIA)شركة)ذات)
املسؤويية)املحدودة

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)شارع)عبد)
ايكريم)الخطابي)اقامة)ج7اد)عمارة)
109)شقة43)ايطابق)3)مراكش)

40000)مراكش)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

116083
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (01
املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
 RAK 5(:(اإلقتضاء)بمختصر)تسميتها

.MEDIA
خدمات) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)
ايت7اصل) م7اقع) عبر) يلخارج) م7جهة)

االجتماعي
ايعالقات)ايعامة

ايتص7ير.
عن7ان)املقر)االجتماعي):)شارع)عبد)
عمارة) ج7اد) اقامة) الخطابي) ايكريم)
مراكش) (3 ايطابق) شقة43) (109

40000)مراكش)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 10.000 ( ايشركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)مقسم)كايتالي:
حصة) (50 ( (: ان7ر) عدنان) ايسيد)

بقيمة)100)درهم)يلحصة).
 50 ( (: بجع7) الت) ايسيدة)حسناء)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
عن7انه)ا() ان7ر) عدنان) ايسيد)
 42302 الح7ز) تحناوت) تحناوت) حي)

مراكش)املغرب.
بجع7) الت) حسناء) ايسيدة)
عن7انه)ا()حي)تحناوت)تحناوت)الح7ز)

42302)مراكش)املغرب.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:

عن7انه)ا() ان7ر) عدنان) ايسيد)

 42302 الح7ز) تحناوت) تحناوت) حي)

مراكش)املغرب

بجع7) الت) حسناء) ايسيدة)

عن7انه)ا()حي)تحناوت)تحناوت)الح7ز)

42302)مراكش)املغرب

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

ل7ني7) (1( بتاريخ) ( بمراكش) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)125120.

8(1I

STE CABINET CONSEIL KASBAH

PISTE DU MAROC
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

حل)شركة

 STE CABINET CONSEIL

KASBAH

 N°218 RUE ERRISSANI

 HAY OUED EDDAHAB

 OUARZAZATE(،(45000،

OUARZAZATE MAROC

PISTE DU MAROC)شركة)

ذات)املسؤويية)املحدودة)في)ط7ر)

ايتصفية(

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)رقم)218 

شارع)ايريساني)وادي)ايدهب))-)

45000)ورزازات)املغرب.

حل)شركة
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.3395

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)

حل) تقرر) (2021 ل7ني7) (02 في) املؤرخ)

املحدودة) املسؤويية) ذات) شركة)

PISTE DU MAROC))مبلغ)رأسمايها)

مقرها) وعن7ان) درهم) (10.000

ايريساني) شارع) (218 رقم) اإلجتماعي)

ورزازات) (45000 (- ( ايدهب) وادي)

املغرب)نتيجة)ل):)حل)ايشركة.

رقم) ب) ايتصفية) مقر) حدد) و)

(- ( ايريساني)وادي)ايدهب) 218)شارع)

45000)ورزازات)املغرب.)

و)عين:
ايسيد)ة()عبد)ايعزيز))الت)ادار)و)
ايريساني) شارع) (218 رقم) عن7انه)ا()
وادي)ايدهب))45000)ورزازات)املغرب)

كمصفي))ة()يلشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند) (
املخ7ية) ايصالحيات) على) املفروضة)
تبليغ) محل) و) املخابرة) محل) يهم)
ايعق7د)و)اي7ثائق)املتعلقة)بايتصفية):)
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
االبتدائية)ب7رزازات))بتاريخ)21)ل7ني7)

2021)تحت)رقم)394.

8(2I

FIDABEL SARL AU

GENERAL SHAMS
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

FIDABEL SARL AU
SAFI CONSULTANT)مكتب)
4)عمارة)ميم7نة)ايطابق)ايثاني)

الجريفات)آسفي)،)46000،)آسفي)
املغرب

GENERAL SHAMS)شركة)ذات)
املسؤويية)املحدودة

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)3))طريق)
سيدي)واصل)آسفي)-)46000)آسفي)

املغرب
تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

11839
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (2(
املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.GENERAL SHAMS
تجارة) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

وت7زيع)امل7اد)ايغدائية
اإلستيراد)وايتصدلر

ت7طين)ايشركات.

عن7ان)املقر)االجتماعي):)3))طريق)

سيدي)واصل)آسفي)-)46000)آسفي)

املغرب.

أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:

ايسيدة)غنام)سميرة):))400)حصة)

بقيمة)100)درهم)يلحصة).

 200 ( (: سارة) مخلص) ايسيدة)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

ايسيد)مخلص)عمر):))200)حصة)

بقيمة)100)درهم)يلحصة).

((: محمد) أشرف) مخلص) ايسيد)

200)حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة)

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

عن7انه)ا() سميرة) غنام) ايسيدة)

185)تجزئة)نجاح)2)زنقة)ايدرة)سيدي)

ب7زيد)46000)آسفي)املغرب.

عن7انه)ا() سارة) مخلص) ايسيدة)

فرنسا) أوسني) غ7بيني) شارع) (28

95520)أوسني)فرنسا.

ايسيد)مخلص)عمر)عن7انه)ا()28 

 95520 فرنسا) أوسني) غ7بيني) شارع)

أوسني)فرنسا.

محمد) أشرف) مخلص) ايسيد)

أوسني) غ7بيني) شارع) (28 عن7انه)ا()

فرنسا)95520)أوسني)فرنسا.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:

عن7انه)ا() سميرة) غنام) ايسيدة)

185)تجزئة)نجاح)2)زنقة)ايدرة)سيدي)

ب7زيد)46000)آسفي)املغرب

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

ل7ني7) (22 بتاريخ) ( بآسفي) االبتدائية)

2021)تحت)رقم)-.

8(3I
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alexi

HASBAOUI BAT
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

alexi
 immeuble 85 rue idriss lahraizi

 4(éme(étage(n(19(،(20300،
casablanca maroc

HASBAOUI BAT)شركة)ذات)
مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)شارع)

اإلقامة)ال)ك7رنيش)شقة)1)ايطابق)
األر�سي)مبنى)2 - 20300)ايدار)

ايبيضاء)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

505091
في) مؤرخ) حر) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (19
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.HASBAOUI BAT
أعمال) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

مط7ر)ايعقارات)املتن7عة.
شارع) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
ايطابق) (1 شقة) ك7رنيش) ال) اإلقامة)
ايدار) (20300  -  2 مبنى) األر�سي)

ايبيضاء)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
 1.000 ( (: ايراوي) بشرى) ايسيدة)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
 1000 (: ايراوي) بشرى) ايسيدة)

بقيمة)100)درهم.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

عن7انه)ا() ايراوي) بشرى) ايسيدة)
ع) (9 رقم) (4 عمارة) (1 زنقة) حي)سمارة)

س))20300)ايدار)ايبيضاء)املغرب.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:

عن7انه)ا() ايراوي) بشرى) ايسيدة)
ع) (9 رقم) (4 عمارة) (1 زنقة) حي)سمارة)

س))20300)ايدار)ايبيضاء)املغرب

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

 01 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)-.

8(4I

Sté Fiduciaire d’Aujourd’hui SARL

 STE ZIYOSS

CONSTRUCTION SARL
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

 Sté Fiduciaire d›Aujourd›hui

SARL

 14BIS,AVENUE(MOHAMED(V(،

32000،(AL(HOCEIMA(MAROC

 STE ZIYOSS CONSTRUCTION

SARL)شركة)ذات)مسؤويية)

محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)محل)

ار�سي)رقم)01)مبنى)ب)01)شارع)

فلسطين)-)32000)الحسيمة)املغرب

تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)

محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

3365

في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 أبريل) (06

مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:

ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.

عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
 STE (: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)
.ZIYOSS CONSTRUCTION SARL
ايبناء) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

ومختلف)االعمال.
محل) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
شارع) (01 ب) مبنى) (01 رقم) ار�سي)
فلسطين)-)32000)الحسيمة)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
 250 ( (: ك7بايي) امينىة) ايسيدة)
حصة)بقيمة)25.000)درهم)يلحصة).
ايسيد))))))))))))))))))))))))))))))))))))))محمد)
ألحب7ب):))250)حصة)بقيمة)25.000 

درهم)يلحصة).
 250 ( (: أعماروش) أحمد) ايسيد)
حصة)بقيمة)25.000)درهم)يلحصة).
ايسيد)حسن)ب7ح7):))250)حصة)

بقيمة)25.000)درهم)يلحصة).
 250 (: ك7بايي) امينىة) ايسيدة)

بقيمة)25.000)درهم.
 250 (: ألحب7ب) محمد) ايسيد)

بقيمة)25.000)درهم.
 250 (: أعماروش) أحمد) ايسيد)

بقيمة)25.000)درهم.
بقيمة) (250 (: ب7ح7) ايسيد)حسن)

25.000)درهم.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
عن7انه)ا() ك7بايي) امينىة) ايسيدة)
 05 شقة) األنديس) باب) تقسيم) 2ب)

تغات)فاس)30000)فاس)املغرب.
عن7انه)ا() ألحب7ب) محمد) ايسيد)
 32000 امزورن) تاوريرت) شارع) (0(

الحسيمة)املغرب.
ايسيد)أحمد)أعماروش)عن7انه)ا()
 52404 ( ريش) تازروفت) قصر)

ايراشيدلة)املغرب.
عن7انه)ا() ب7ح7) حسن) ايسيد)
 52404 ( ريش) تازروفت) قصر)

ايراشيدلة)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:

عن7انه)ا() ك7بايي) امينىة) ايسيدة)
 05 شقة) األنديس) باب) تقسيم) 2ب)

تغات)فاس)30000)فاس)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
االبتدائية)بالحسيمة))بتاريخ)10)ماي)

2021)تحت)رقم)-.
8(5I

G.B.C GESTION ET CONSEIL

BETO ROUTES
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

G.B.C GESTION ET CONSEIL
 IMMEUBLE 16 RUE YOUSSEF

 IBN TACHAFINE ETAGE 4,
 Appartement(21(،(60000،

OUJDA MAROC
BETO ROUTES)شركة)ذات)

املسؤويية)املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)كراج،)حي)
نجادي)تجزئة)امشي7ر)رقم)53)زنقة)

م)4. - 60000)وجدة)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

3(555
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 فبرالر) (08
املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
 BETO(:(اإلقتضاء)بمختصر)تسميتها

.ROUTES
-مقاوية) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

يلبناء)واألشغال)ايعم7مية،
-أعمال)ايطرق)وايصرف)ايصحي،

-مقاول)ايهندسة)املدنية،.
عن7ان)املقر)االجتماعي):)كراج،)حي)
نجادي)تجزئة)امشي7ر)رقم)53)زنقة)م)

4. - 60000)وجدة)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
ايشركة:)) رأسمال) مبلغ)

1.000.000)درهم،)مقسم)كايتالي:
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 -
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
ت7ت7)عن7انه)ا()حي) ايسيد)فيصل)
ايعرفان)زنقة)ايبسمة)رقم)3 60000 

وجدة)املغرب.
عن7انه)ا() حراك) فتحية) ايسيدة)
األشغال) إقامة) ايثاني) الحسن) شارع)
 60000  2 رقم) ايشقة) ايعم7مية)

وجدة)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
ت7ت7)عن7انه)ا()حي) ايسيد)فيصل)
ايعرفان)زنقة)ايبسمة)رقم)3 60000 

وجدة)املغرب
عن7انه)ا() حراك) فتحية) ايسيدة)
األشغال) إقامة) ايثاني) الحسن) شارع)
 60000  2 رقم) ايشقة) ايعم7مية)

وجدة)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (1( بتاريخ) ( ب7جدة) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)2225.
8(6I

DADA ET FILS

DADA ET FILS
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

رفع)رأسمال)ايشركة

DADA ET FILS
 CENTRE AOUFOUS

 ERRACHIDIA(،(52000،
ERRACHIDIA MAROC

DADA ET FILS)شركة)ذات)
املسؤويية)املحدودة

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)مركز)
اوف7س)ايرشيدلة)-)52000 

ايرشيدلة)املغرب.
رفع)رأسمال)ايشركة

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)
.13((9

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
تم) (2021 ل7ني7) (16 في) املؤرخ)
قدره) بمبلغ) ايشركة) رأسمال) رفع)
»120.000)درهم«)أي)من)»100.000 
عن) درهم«) (220.000« إلى) درهم«)
أو) نقدلة) حصص) تقدلم) ( (: طريق)

عينية.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
بتاريخ) ( بايرشيدلة) االبتدائية)
رقم) تحت) (2021 ل7ني7) (18

.24411121010082
8((I

COMPTA NUMERIQUE

SMPLUS
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

COMPTA NUMERIQUE
 RUE IBN OUANANE HAY 56
 SMARA(AIN(SEBAA(،(2020،

CASABLANCA MAROC
SMPLUS)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)56 
زنقة)إبن)اي7نان)عين)ايسبع)-)
comptanumerique5@gmail.

com)ايدارايبيضاء)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

4(2863
في) مؤرخ) م7ثق) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2020 شتنبر) (20
املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.SMPLUS
وكاية) ( (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

االتصاالت)واألحداث.
 56 (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
(- ايسبع) عين) اي7نان) إبن) زنقة)
comptanumerique5@gmail.

com)ايدارايبيضاء)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
ايسيدة)هناء)تهامي):))1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم)يلحصة).

ايسيدة)هناء)تهامي):)1000)بقيمة)
100)درهم.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (
وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

 56 عن7انه)ا() (SMPLUS ايشركة)
 20200 ايسبع) عين) اي7نان) إبن) زنقة)

ايدار)ايبيضاء)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عن7انه)ا() تهامي) هناء) ايسيدة)
دلار)انديس)مجم7عة)6)ب)عمارة)22 
 20200 ( ب7سك7رة) (1( رقم) (4 طابق)

ايدار)ايبيضاء)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 22 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

شتنبر)2020)تحت)رقم)93)46).

8(8I

STE CABINET CONSEIL KASBAH

PK NETTOYAGE
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

حل)شركة

 STE CABINET CONSEIL
KASBAH

 N°218 RUE ERRISSANI
 HAY OUED EDDAHAB

 OUARZAZATE(،(45000،
OUARZAZATE MAROC

PK NETTOYAGE)شركة)ذات)
املسؤويية)املحدودة)في)ط7ر)

ايتصفية(
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)شارع)وادي)
ايدهب)رقم)218  - 45000)ورزازات)

املغرب.
حل)شركة

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)
.6(49

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
حل) تقرر) (2021 ل7ني7) (02 في) املؤرخ)
املحدودة) املسؤويية) ذات) شركة)
رأسمايها) مبلغ) ( (PK NETTOYAGE
مقرها) وعن7ان) درهم) (100.000
رقم) ايدهب) وادي) شارع) اإلجتماعي)
218  - 45000)ورزازات)املغرب)نتيجة)

ل):)حل)شركة.

شارع) ب) ايتصفية) مقر) حدد) و)

 45000  -   218 رقم) ايدهب) وادي)

ورزازات)املغرب.)

و)عين:
ادار) الت) ( ( رض7ان) ايسيد)ة()

ايدهب) وادي) شارع) عن7انه)ا() و)
املغرب) ورزازات) (45000   218 رقم)

كمصفي))ة()يلشركة.

الحدود) اإلقتضاء) وعند) (

املخ7ية) ايصالحيات) على) املفروضة)

تبليغ) محل) و) املخابرة) محل) يهم)

ايعق7د)و)اي7ثائق)املتعلقة)بايتصفية):)

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

االبتدائية)ب7رزازات))بتاريخ)21)ل7ني7)

2021)تحت)رقم)393.

8(9I

STE BUR TRAITEMENT COMPTABLE SARL

STE VILLA ZAYTOUN SARL
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

 STE BUR TRAITEMENT

COMPTABLE SARL

 HAY AIT AZZA TARGUISTA AL

 HOCIEMA،(92500،(TARGUIST

MAROC

 STE VILLA ZAYTOUN SARL

شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)دوار)

ب7خالد)بنقريش))تط7ان)93000 

تط7ان)املغرب

تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

29(61

في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (03

املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:

ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.

عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)

 STE (: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.VILLA ZAYTOUN SARL
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تق7م) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

ايسريع) اي7جبات) بتقدلم) ايشركة)

الحرف) وكل) املطعم) وخدمات)

املرتبطة)بها..

دوار) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)

 93000 تط7ان) ( بنقريش) ب7خالد)

تط7ان)املغرب.

أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:

 600 ( (: بنصالح) زينب) ايسيدة)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

 200 ( (: ايعمراني) ابتسام) ايسيدة)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

ايسيد)محمد)ن7فل)بنصالح):))200 

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

 600 (: بنصالح) زينب) ايسيدة)

بقيمة)100)درهم.

 200 (: ايعمراني) ابتسام) ايسيدة)

بقيمة)100)درهم.

ايسيد)محمد)ن7فل)بنصالح):)200 

بقيمة)100)درهم.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

عن7انه)ا() بنصالح) زينب) ايسيدة)

دوار)ب7خالد)بنقريش)93000)تط7ان)

املغرب.

ايعمراني) ابتسام) ايسيدة)

بنقريش) ب7خالد) دوار) عن7انه)ا()

93000)تط7ان)املغرب.

بنصالح) ن7فل) محمد) ايسيد)

بنقريش) ب7خالد) دوار) عن7انه)ا()

93000)تط7ان)املغرب.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:

عن7انه)ا() بنصالح) زينب) ايسيدة)

دوار)ب7خالد)بنقريش)93000)تط7ان)

املغرب

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

ل7ني7) (18 بتاريخ) ( بتط7ان) االبتدائية)

2021)تحت)رقم)391/21.

880I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

2KVIANDE
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة
إضافة)تسمية)تجارية)أو)شعار)

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
)5)شارع)م7ريتانيا)صندوق)ايبرلد)
2609)،)40000،)مراكش)املغرب

2KVIANDE)»شركة)ذات)املسؤويية)
املحدودة«

وعن7ان)مقرها)االجتماعي:))5)شارع)
م7ريتانيا)صندوق)ايبرلد)2609 - 

40000)مراكش)املغرب.
»إضافة)تسمية)تجارية)أو)شعار«
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري:)

.111209
بمقت�سى)الجمع)ايعام)االستثنائي)
املؤرخ)في)24)ماي)2021)تقرر)إضافة)

شعار)تجاري)يلشركة)وه7:
L’ATELIER BOUCHERIE FINE

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم) (
ل7ني7) (22 بتاريخ) ( بمراكش) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)125299.
881I

إئتمانية)BKM)يإلرشادات

STE DJIKA MAROC.COM
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
حل)شركة

إئتمانية)BKM)يإلرشادات
رقم)10)تجزئة)املركز)ورزازات)،)

45000،)ورزازات)املغرب
STE DJIKA MAROC.COM)شركة)

ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)
ايشريك)اي7حيد)في)ط7ر)ايتصفية(
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)حي)تكمي)
الجدلد))ترميكت)-)45000)ورزازات)

املغرب.
حل)شركة

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)
.295(

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
تقرر) (2021 ل7ني7) (21 في) املؤرخ)
محدودة) مسؤويية) ذات) شركة) حل)
 STE DJIKA اي7حيد) ايشريك) ذات)
رأسمايها) مبلغ) ( (MAROC.COM

مقرها) وعن7ان) درهم) (10.000

اإلجتماعي)حي)تكمي)الجدلد))ترميكت)

(: ل) نتيجة) املغرب) ورزازات) (45000  -

مشكل)جائحة)ك7فيد)19.

و)حدد)مقر)ايتصفية)ب)حي)تكمي)

ورزازات) (45000 (- ترميكت) ( الجدلد)

املغرب.)

و)عين:

و) بارتليمي) ( ماريكة) ايسيد)ة()

ورزازات) (45000 املغرب) عن7انه)ا()

املغرب)كمصفي))ة()يلشركة.

الحدود) اإلقتضاء) وعند) (

املخ7ية) ايصالحيات) على) املفروضة)

تبليغ) محل) و) املخابرة) محل) يهم)

ايعق7د)و)اي7ثائق)املتعلقة)بايتصفية)

- :

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

االبتدائية)ب7رزازات))بتاريخ)23)ل7ني7)

2021)تحت)رقم)400.

882I

FITICOF

MERCATO CAR
إعالن)متعدد)ايقرارات

FITICOF

9)شارع)غسان)كنفاني)اقامة)نبيلة)،)

30000،)فاس)املغرب

MERCATO CAR)»شركة)ذات)

املسؤويية)املحدودة«

وعن7ان)مقرها)االجتماعي:)26)شارع)

سان)ي7ي)اقامة))ايسعادة)مكتب)12 

- 30000)فاس)املغرب.

»إعالن)متعدد)ايقرارات«
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري:)

.43429

بمقت�سى)الجمع)ايعام)االستثنائي)

املؤرخ)في)18)ل7ني7)2021

تم)اتخاذ)ايقرارات)ايتايية:)

حصص:) -1تف7يت) رقم) قرار)

ايذي)لنص)على)ماللي:)تف7يت)جميع)

و) خايد) جس7س) ايسيد) حصص)

ايسيد)ب7عياد)محمد)زهير)و)ايسيدة)

كط7ع) ايسيد) يفائدة) سمية) ب7عياد)

محمد)أمين)و)ايسيد)ملن7ر)فؤاد

املسير) استقاية) (2- رقم) قرار)
على) لنص) ايذي) يلشركة:) ايسابق)
ماللي:)استقاية))ايسيد)ب7عياد)محمد)

زهير
جدلد) مسير) تعيين) (3- رقم) قرار)
ماللي:) على) لنص) ايذي) (: يلشركة)
تعيين)ايسيد)كط7ع)محمد)أمين)مسير)

جدلد)و)وحيد))يلشركة)
وتبعا)يذيك)تم)تعدلل)مقتضيات)

اينظام)األسا�سي)ايتايية:)
بند)رقم)):)ايذي)لنص)على)ماللي:)
 250.000 ايسيد)كط7ع)محمد)أمين:)
درهم)و)ايسيد)ملن7ر)فؤاد):)250.000  

درهم
بند)رقم)8:)ايذي)لنص)على)ماللي:)
 2500 أمين:) محمد) كط7ع) ايسيد)
 2500 (: فؤاد) ملن7ر) ايسيد) و) ( حصة)

حصة
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (23 بتاريخ) ( بفاس) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)3065/2021.
883I

comptoir expertise du maroc

2Z PROMOTION
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

comptoir expertise du maroc
 n°36 CITE EL HANAA
 BOUZNIKA(،(13100،
BOUZNIKA MAROC

2Z PROMOTION))شركة)ذات)
مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي))ايرقم)12  

تجزئة)واد)املخازن)ايشقة)رقم)05 
بب7زنيقة)-)13100)ب7زنيقة)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

6943
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 أبريل) (2(
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
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ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
 2Z (: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

. PROMOTION
االنعاش) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

ايعقاري.
ايرقم) ( (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
12))تجزئة)واد)املخازن)ايشقة)رقم)05 
بب7زنيقة)-)13100)ب7زنيقة)املغرب.

أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)
ايشركة):)99سنة)سنة).

 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)
درهم،)مقسم)كايتالي:

 -
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
ايسيد)م7ص7ف)محمد))عن7انه)ا()
ايس7ي�سي) ايليم7ن) اقامة) (48 ايفيال)
ايرباط) ايس7ي�سي) مسكين) بني) زنقة)

0)101)ايرباط))املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
ايسيد)م7ص7ف)محمد))عن7انه)ا()
ايس7ي�سي) ايليم7ن) اقامة) (48 ايفيال)
ايرباط) ايس7ي�سي) مسكين) بني) زنقة)

0)101)ايرباط))املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 21 بتاريخ) ( سليمان) ببن) االبتدائية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)342.
884I

STE CABINET CONSEIL KASBAH

PK DISTRIBUTION
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

حل)شركة

 STE CABINET CONSEIL
KASBAH

 N°218 RUE ERRISSANI
 HAY OUED EDDAHAB

 OUARZAZATE(،(45000،
OUARZAZATE MAROC
PK DISTRIBUTION)شركة)

ذات)املسؤويية)املحدودة)في)ط7ر)
ايتصفية(

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)شارع)وادي)
ايدهب)رقم)218  - 45000)ورزازات)

املغرب.
حل)شركة

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)
.6(51

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
حل) تقرر) (2021 ل7ني7) (02 في) املؤرخ)
 PK املحدودة) املسؤويية) ذات) شركة)
رأسمايها) مبلغ) ( (DISTRIBUTION
مقرها) وعن7ان) درهم) (100.000
رقم) ايدهب) وادي) شارع) اإلجتماعي)
218  - 45000)ورزازات)املغرب)نتيجة)

ل):)حل)شركة.
شارع) ب) ايتصفية) مقر) حدد) و)
  45000  -   218 رقم) ايدهب) وادي)

ورزازات)املغرب.)
و)عين:

و) ادار) الت) ( رض7ان) ايسيد)ة()
رقم) ايدهب) وادي) شارع) عن7انه)ا()
املغرب) ورزازات) ( (45000   218

كمصفي))ة()يلشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند) (
املخ7ية) ايصالحيات) على) املفروضة)
تبليغ) محل) و) املخابرة) محل) يهم)
ايعق7د)و)اي7ثائق)املتعلقة)بايتصفية):)
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
االبتدائية)ب7رزازات))بتاريخ)21)ل7ني7)

2021)تحت)رقم)392.
885I

QUALIMAINT SARL AU

 SOCIÉTÉ  WATER(
 TECHNICS AND GREAT

AMENAGEMENT )WATEGA
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تح7يل)املقر)االجتماعي)يلشركة

QUALIMAINT SARL AU
 N° 15, Rue Lalla Amina,

 Bureaux les IRIS Bureau1
 CHAMP DE COURE N° 15, Rue

 Lalla Amina, Bureaux les IRIS
 Bureau1(CHAMP(DE(COURE،

30000،(FES(MAROC
 SOCIÉTÉ  WATER TECHNICS(

 AND GREAT AMENAGEMENT
WATEGA))شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)شارع)

محمد)ايسالوي)،)زنقة)10)،)رقم)3 
فاس)-)30000)فاس)املغرب.

تح7يل))املقر)االجتماعي)يلشركة
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)-.

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
املؤرخ)في)26)دجنبر)2018)تم))تح7يل))
من) يلشركة) الحالي) االجتماعي) املقر)
(، (10 زنقة) (، ايسالوي) محمد) »شارع)
املغرب«) 30000)فاس) (- 3)فاس) رقم)
الج7الن) ب7يفار) ايرابع) »ايطابق) إلى)
(- فاس) (22 مكتب) طنجة) شارع) (13

30000)فاس))املغرب«.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
فبرالر) (14 بتاريخ) ( بفاس) ايتجارية)

2019)تحت)رقم)644/19.
886I

BADIA KHOUYI

 STE TOUZANI 2.Z.D SARL
AU

إعالن)متعدد)ايقرارات

BADIA KHOUYI
MEKNES(،(50000،)مكناس)

املغرب
 STE TOUZANI 2.Z.D SARL AU
»شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة)

ذات)ايشريك)اي7حيد«
وعن7ان)مقرها)االجتماعي:)رقم)189 
ايطابق)األول)إقامة)اييم))6)ايبساتين)))

- 50000)مكناس)املغرب.
»إعالن)متعدد)ايقرارات«

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري:)-.
بمقت�سى)الجمع)ايعام)االستثنائي)

املؤرخ)في)26)ماي)2021
تم)اتخاذ)ايقرارات)ايتايية:)

على) لنص) ايذي) (:1- رقم) قرار)
ايشركة) رأسمال) من) ايرفع) (- ماللي:)
إلى) درهم) ( (2.000.000,00 من)
بزيادة) درهم) ( ( (3.000.000,00
1.000.000,00)درهم)و)ذيك)بإصدار)
10.000))حصة)جدلدة)من)فئة)100 

دراهم)مكتتبة)نقدا.

وتبعا)يذيك)تم)تعدلل)مقتضيات)

اينظام)األسا�سي)ايتايية:)

على) لنص) ايذي) (:6-( رقم) بند)

ايشركة) رأسمال) من) ايرفع) (- ماللي:)

إلى) درهم) ( (2.000.000,00 من)

بزيادة) درهم) ( ( (3.000.000,00

1.000.000,00)درهم)و)ذيك)بإصدار)

10.000))حصة)جدلدة)من)فئة)100 

دراهم)مكتتبة)نقدا.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

ل7ني7) (09 بتاريخ) ( بمكناس) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)2852.

88(I

م7ثق

صوكوفيب
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة
تح7يل)املقر)االجتماعي)يلشركة

م7ثق

اقامة)اين7ر)زاوية)شارع)عبد)هللا)بن)

لاسين)و)زنقة)كراون)-)ايطابق)ايثاني)

بلفدلر))ايدار)ايبيضاء)،)20310،)

ايدار)ايبضاء)املغرب

ص7ك7فيب)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)15)زنقة)

ابن)سراج)و)زينب)اسحاق)عين)

ايبرجة)ايدار)ايبيضاء)-)20310)ايدار)

ايبيضاء)املغرب.

تح7يل))املقر)االجتماعي)يلشركة
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.58883

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)

)تح7يل)) تم) (2020 ن7نبر) (10 في) املؤرخ)

من) يلشركة) الحالي) االجتماعي) املقر)
»15)زنقة)ابن)سراج)و)زينب)اسحاق)

 20310 (- ايبيضاء) ايدار) ايبرجة) عين)

ايدار)ايبيضاء)املغرب«)إلى)»55)شارع)

 -  3 ايرقم) االول) ايطابق) ايزرقط7ني)

20310)ايدار)ايبضاء))املغرب«.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

 26 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ن7نبر)2020)تحت)رقم)55311).

888I
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JURIS INVEST PARTNERS

QR1
إعالن)متعدد)ايقرارات

JURIS INVEST PARTNERS

جيت)بزنس)كالص)رقم)16ـ18 

تجزئة)ايت7فيق)سيدي)معروف)ايدار)

ايبيضاء،)0)202،)ايدار)ايبيضاء)

املغرب

QR1)»شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة«

وعن7ان)مقرها)االجتماعي:)زاوية)

شارع)يعق7ب)املنص7ر)وزنقة)

سقراط)مجم7عة)5)اقامة)مازوريل))-)

20240)ايدار)ايبيضاء)املغرب.

»إعالن)متعدد)ايقرارات«

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري:)

.28(389

بمقت�سى)الجمع)ايعام)االستثنائي)

املؤرخ)في)24)ماي)2021

تم)اتخاذ)ايقرارات)ايتايية:)

قرار)رقم)1:)ايذي)لنص)على)ماللي:)

تقرر)رفع)رأسمال)ايشركة)بمبلغ)000 

 000 خلق) طريق) عن) درهم) (8  000

محررة) و) مكتتبة) جدلدة) حصة) (80

يلشركاء) الجاري) الحساب) في) نقدا)

باملقاصة)مع)ايدل7ن)املستحقة)

قرار)رقم)2:)ايذي)لنص)على)ماللي:)

تخفيض) تقرر) ايعام) الجمع) نفس) في)

 8  000  000 بمبلغ) ايشركة) راسمال)

وبذيك) ( 80)حصة)  000 بايغاء) درهم)

يستقر)راسمال)ايشركة)في)000 000 

10درهم)مقسمة)الى)000 100)حصة)

و) مكتتبة) يلحصة) درهم) (100 بقيمة)

محررة)بايكامل

وتبعا)يذيك)تم)تعدلل)مقتضيات)

اينظام)األسا�سي)ايتايية:)

بند)رقم)1:)ايذي)لنص)على)ماللي:)

تحيين)اينظام)االسا�سي)

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

 22 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)15)83).

889I

CONSEIL & BUSINESS MARRAKECH

 Sté »OUR CHILDREN« SARL

AU
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تف7يت)حصص

 CONSEIL & BUSINESS

MARRAKECH

شقة)رقم)01)املسيرة)1,)»س«)رقم)

32)،)40000،)مراكش)املغرب

 Sté(»OUR(CHILDREN«(SARL(AU

شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)محل)
رقم)1)دوار)ايزاويت)سيدي)ادري�سي)

ألت)فاسكا)سيدي)داود)الت)اورير)-)

42050)مراكش)املغرب.

تف7يت)حصص
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.5481(

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)

تمت) (2020 ن7نبر) (05 في) املؤرخ)

املصادقة)على):
تف7يت)ايسيد))ة()جمال)ايكرناوي)

أصل) من) اجتماعية) حصة) (1.000

)ة() ايسيد) ( يفائدة) حصة) (1.000

غالب)املهدي))بتاريخ)05)ن7نبر)2020.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم) (

ن7نبر) (30 بتاريخ) ( بمراكش) ايتجارية)

2020)تحت)رقم)893)11.

890I

 GROUPE ZABDI(7مجم7عة)ايزبدي)بروم

PROMO

 مجموعة الزبدي برومو

GROUPE ZABDI PROMO
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

 GROUPE(7مجم7عة)ايزبدي)بروم

ZABDI PROMO

شارع)روماندي)151)زنقة)اسامة)بن7)
زيد)طابق)ايثاني)N G)معاريف)ايدار)

ايبيضاء)،)20000،)ايدار)ايبيضاء)

املغرب

 GROUPE7مجم7عة)ايزبدي)بروم(
ZABDI PROMO)شركة)ذات)

املسؤويية)املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)شارع)
روماندي)151)زنقة)اسامة)بن7)زيد)
طابق)ايثاني)N G)معاريف)ايدار)
ايبيضاء))-)20000)ايدار)ايبيضاء)

املغرب
تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

4(2105
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2020 شتنبر) (10
املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
((: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)
 GROUPE7بروم ايزبدي) مجم7عة)

.ZABDI PROMO
ايترويج) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

ايعقاري.
شارع) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
زيد) بن7) اسامة) زنقة) (151 روماندي)
ايدار) معاريف) (N G ايثاني) طابق)
ايبيضاء) ايدار) (20000 (- ( ايبيضاء)

املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
333)حصة) ( ايسيد)سعيد)زبدي):)

بقيمة)100)درهم)يلحصة).
 334 ( (: زبدي) ايغاني) عبد) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
ايسيد)محمد)زبدي):))333)حصة)

بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
عن7انه)ا() زبدي) سعيد) ايسيد)
دوار)والد)سميدة)سيدي)عي�سى)س7ق)
س7ق) (23550 ( نمة) اوالد) ايسبت)

ايسبت)املغرب.

ايسيد)عبد)ايغاني)زبدي)عن7انه)ا()
دوار)والد)سميدة)سيدي)عي�سى)س7ق)
س7ق) (23550 ( نمة) اوالد) ايسبت)

ايسبت)املغرب.
عن7انه)ا() زبدي) محمد) ايسيد)
دوار)والد)سميدة)سيدي)عي�سى)س7ق)
س7ق) (23550 ( نمة) اوالد) ايسبت)

ايسبت)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عن7انه)ا() زبدي) سعيد) ايسيد)
دوار)والد)سميدة)سيدي)عي�سى)س7ق)
س7ق) (23550 ( نمة) اوالد) ايسبت)

ايسبت)املغرب
ايسيد)عبد)ايغاني)زبدي)عن7انه)ا()
دوار)والد)سميدة)سيدي)عي�سى)س7ق)
س7ق) (23550 ( نمة) اوالد) ايسبت)

ايسبت)املغرب
عن7انه)ا() زبدي) محمد) ايسيد)
دوار)والد)سميدة)سيدي)عي�سى)س7ق)
س7ق) (23550 ( نمة) اوالد) ايسبت)

ايسبت)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 15 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

شتنبر)2020)تحت)رقم)46083).

891I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

MOLTECHNOLOGIES
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

قفل)ايتصفية

 SOCIETE FIDU SOUMAYA
SARL-AU

 FES, AV DES FAR IMM SAIDI
 BUREAU FATH 2EME ETAGE
 APPT(N(°7(VN(،(30000،(fès

Maroc
MOLTECHNOLOGIES)شركة)

ذات)املسؤويية)املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي):)))) 

شارع)33)تجزئة)ايقرويين)طريق)عين)
ايشقف)-)3000)فاس)املغرب.

قفل)ايتصفية
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

.35469



14205 الجريدة الرسميةعدد)1)56 - 26)ذو)ايقعدة)1442 )))ل7يي7)2021) 

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
املؤرخ)في)25)ماي)2021)تقرر)حل)
MOLTECHNOLOGIES)شركة)
ذات)املسؤويية)املحدودة)مبلغ)
رأسمايها)10.000)درهم)وعن7ان)
مقرها)اإلجتماعي)))))شارع)33 

تجزئة)ايقرويين)طريق)عين)ايشقف)
- 3000)فاس)املغرب)نتيجة)يلعدم)

تحقيق)ايغرض)ايإلجتماعي.
و)عين:

مل7ندي) ( ( م7ريزي7) ايسيد)ة()
فاس) (30000 املغرب) عن7انه)ا() و)

املغرب)كمصفي))ة()يلشركة.
و)قد)تم)انعقاد)الجمعية)الختامية)
بتاريخ)25)ماي)2021)وفي)))))شارع)
عين) طريق) ايقرويين) تجزئة) (33

ايشقف)-)3000)فاس)املغرب.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (15 بتاريخ) ( بفاس) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)2894/2021.
892I

JURIS INVEST PARTNERS

QR2
إعالن)متعدد)ايقرارات

JURIS INVEST PARTNERS
جيت)بزنس)كالص)رقم)16ـ18 

تجزئة)ايت7فيق)سيدي)معروف)ايدار)
ايبيضاء،)0)202،)ايدار)ايبيضاء)

املغرب
QR2)»شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة«
وعن7ان)مقرها)االجتماعي:)زاوية)
شارع)يعق7ب)املنص7ر)وزنقة)

سقراط)مجم7عة)5)اقامة)مازوريل)
ايطابق)ايثاني)-)20240)ايدار)

ايبيضاء)املغرب.
»إعالن)متعدد)ايقرارات«

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري:)
.332943

بمقت�سى)الجمع)ايعام)االستثنائي)
املؤرخ)في)24)ماي)2021

تم)اتخاذ)ايقرارات)ايتايية:)
قرار)رقم)1:)ايذي)لنص)على)ماللي:)
تقرر)رفع)رأسمال)ايشركة)بمبلغ)000 
 000 خلق) طريق) عن) درهم) (5  000

محررة) و) مكتتبة) جدلدة) حصة) (50
يلشركاء) الجاري) الحساب) في) نقدا)

باملقاصة)مع)ايدل7ن)املستحقة
قرار)رقم)2:)ايذي)لنص)على)ماللي:)
تخفيض) تقرر) ايعام) الجمع) نفس) في)
 5  000  000 بمبلغ) ايشركة) رأسمال)
وبذيك) ( 50)حصة)  000 بإيغاء) درهم)
يستقر)راسمال)ايشركة)في)000 000 
حصة) (60  000 الى) مقسمة) درهم) (6
و) مكتتبة) يلحصة) درهم) (100 بقيمة)

محررة)بايكامل
وتبعا)يذيك)تم)تعدلل)مقتضيات)

اينظام)األسا�سي)ايتايية:)
بند)رقم)1:)ايذي)لنص)على)ماللي:)

تحيين)اينظام)االسا�سي)
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 23 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)83903).
893I

STE CABINET CONSEIL KASBAH

NEW J INDUSTRY
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

حل)شركة

 STE CABINET CONSEIL
KASBAH

 N°218 RUE ERRISSANI
 HAY OUED EDDAHAB

 OUARZAZATE(،(45000،
OUARZAZATE MAROC

NEW J INDUSTRY)شركة)ذات)
املسؤويية)املحدودة)في)ط7ر)

ايتصفية(
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)دوار)

تاب7نت)تارميغت))-)45000)ورزازات)
املغرب.
حل)شركة

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)
.8813

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
حل) تقرر) (2021 ماي) (12 في) املؤرخ)
املحدودة) املسؤويية) ذات) شركة)
مبلغ)رأسمايها) ( (NEW J INDUSTRY
مقرها) وعن7ان) درهم) (100.000
(- ( تارميغت) تاب7نت) دوار) اإلجتماعي)
(: ل) نتيجة) املغرب) ورزازات) (45000

حل)شركة.
دوار) ب) ايتصفية) مقر) حدد) و)
ورزازات) (45000 (- ( تارميغت) تاب7نت)

املغرب.)
و)عين:

و) اشان) ( محمد) ايسيد)ة()
رقم) (5 زنقة) ايفداء) شارع) عن7انه)ا()
ميديت) ( (54350 ميديت) ب7مية) (185

املغرب)كمصفي))ة()يلشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند) (
املخ7ية) ايصالحيات) على) املفروضة)
تبليغ) محل) و) املخابرة) محل) يهم)
ايعق7د)و)اي7ثائق)املتعلقة)بايتصفية):)
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
االبتدائية)ب7رزازات))بتاريخ)21)ل7ني7)

2021)تحت)رقم)391.
894I

Bureau de La competences consultation

TOURJA
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

 Bureau de La competences
consultation

 Angle bvd ALBAAT ET BVD
 ALFOURSSANE RUE ALQADRE

 IMM ALBOUCHRA APP 03
 2EME(ETAGE(LAAYOUNE(،

0000)،)ايعي7ن)املغرب
TOURJA)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)شارع)بئر)
الجدلد)بدون)رقم)ايعي7ن)-)0000) 

ايعي7ن)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

3(149
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (11
املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.TOURJA
تم7يل) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)
الحفالت،)وتقدلم)الخدمات)الخاصة)
واملقاهي) املطاعم) وتسيير) باملطعمة)
وايتجارة)ايعامة)وبيع)وشراء)وتصدلر)

منت7جات)اينسيج....
عن7ان)املقر)االجتماعي):)شارع)بئر)
 (0000 (- ايعي7ن) رقم) بدون) الجدلد)

ايعي7ن)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
ايسيدة)سلمة)ايشيخ)ماء)ايعينين:))
500)حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة)
ماء) ايشيخ) فاطمت7) ايسيدة)
 100 بقيمة) حصة) (500 ( (: ايعينين)

درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
ايسيدة)سلمة)ايشيخ)ماء)ايعينين)
ايرمال) 2)زنقة) اي7حدة) عن7انه)ا()حي)
ايعي7ن) ((0000 ايعي7ن) (36 ايرقم)

املغرب.
ماء) ايشيخ) فاطمت7) ايسيدة)
ايعينين)عن7انه)ا()حي)اي7حدة)2)زنقة)
 (0000 ايعي7ن) (36 ايرقم) ايرمال)

ايعي7ن)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
ماء) ايشيخ) فاطمت7) ايسيدة)
ايعينين)عن7انه)ا()حي)اي7حدة)2)زنقة)
 (0000 ايعي7ن) (36 ايرقم) ايرمال)

ايعي7ن)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (22 بتاريخ) ( بايعي7ن) االبتدائية)

2021)تحت)رقم)1918/2021.
895I

STE FIDU SERVICESS MOGADOR SARL AU

ADINOV TRAVAUX
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تح7يل)املقر)االجتماعي)يلشركة

 STE FIDU SERVICESS
MOGADOR SARL AU
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 N°452 1ER ETAGE
 LOTISSEMENT LA LAGUNE

 4EM(TRANCHE(ESSAOUIRA(،
44000،(ESSAOUIRA(MAROC
ADINOV TRAVAUX)شركة)ذات)
مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)متجر)
بايطابق)ايسفلي)رقم)1116)تجزئة)
ايبحيرة)ايشطر)ايثاني)وايثايت))-)

44000)ايص7يرة)املغرب.
تح7يل))املقر)االجتماعي)يلشركة
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.3865
اي7حيد) ايشريك) قرار) بمقت�سى)
تح7يل)) ( تم) (2021 ماي) (28 في) املؤرخ)
من) يلشركة) الحالي) االجتماعي) املقر)
 1116 رقم) ايسفلي) بايطابق) »متجر)
تجزئة)ايبحيرة)ايشطر)ايثاني)وايثايت))
- 44000)ايص7يرة)املغرب«)إلى)»محل)
ايعملية)ت1,)وحدة) ايسفلي) بايطابق)
44,)تاملست)عماية)ايص7يرة)-)44000 

ايص7يرة))املغرب«.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
االبتدائية)بايص7يرة))بتاريخ)11)ل7ني7)

2021)تحت)رقم)186.

896I

STE FIDU SERVICESS MOGADOR SARL AU

WITCOMAR
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تغيير)نشاط)ايشركة

 STE FIDU SERVICESS
MOGADOR SARL AU

 N°452 1ER ETAGE
 LOTISSEMENT LA LAGUNE

 4EM(TRANCHE(ESSAOUIRA(،
44000،(ESSAOUIRA(MAROC

WITCOMAR)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد
وعن7ان)مقرها)االجتماعي)محل)

رقم)35)كائن)بمركز)تاركانت)عماية)
ايص7يرة)-)44000)ايص7يرة)املغرب.

تغيير)نشاط)ايشركة

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)
.5319

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
تغيير) تم) (2021 أبريل) (0( في) املؤرخ)
األسماك) »بيع) من) ايشركة) نشاط)
اشغال)) في) »مقاول) إلى) بالجملة«)
م7اد) يبيع) محل) (. ايبناء) أو) ( مختلفة)

ايغدائية)و)تاجر.«.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
االبتدائية)بايص7يرة))بتاريخ)11)ل7ني7)

2021)تحت)رقم)189.
89(I

segex

ENACH TRAVAUX
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

segex
 rue Abdelkrim Benjelloun IMB

 16((,(App(12(FES(BP(2324(،
30000،(fes(MAROC

ENACH TRAVAUX)شركة)ذات)
املسؤويية)املحدودة

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)رقم)11 
زنقة)12)ايطابق)ايثاني)حي)طريق)1 
دكارات)فاس)-)30000)فاس)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

68311
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (08
املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.ENACH TRAVAUX
أشغال) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

ايبناء)و)أشغال)مختلفة.
 11 رقم) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
 1 طريق) حي) ايثاني) ايطابق) (12 زنقة)
دكارات)فاس)-)30000)فاس)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)
درهم،)مقسم)كايتالي:

 500 ( (: شمشام) محمد) ايسيد)
حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

 500 ( (: ناجي) اسماعيل) ايسيد)
حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-
وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

عن7انه)ا() شمشام) محمد) ايسيد)
اقامة)بيتي)سكن)عمارة)55)رقم)666 
مراكش) (40000 مراكش) ايعزوزية)

املغرب.
عن7انه)ا() ناجي) اسماعيل) ايسيد)
ل7سف) حي) (34 رقم) الجن7بي) (114
مراكش) (40000 مراكش) تاشفين) بن)

املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عن7انه)ا() ناجي) اسماعيل) ايسيد)
ل7سف) حي) (34 رقم) الجن7بي) (114
مراكش) (40000 مراكش) تاشفين) بن)

املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (11 بتاريخ) ( بفاس) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)2821.
898I

مكتب)ايدكت7ر)ايعب7دي)عبد)ايعزيز)خبير)قضائي)في)

املحاسبة)على)ايصعيد)اي7طني

زالغ دونطير
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تعيين)مسير)جدلد)يلشركة

مكتب)ايدكت7ر)ايعب7دي)عبد)ايعزيز)
خبير)قضائي)في)املحاسبة)على)

ايصعيد)اي7طني
ملعب)الخيل)ميدان)ايفروسية)
سابقا)امام)مخبزة)روزالي)بجانب))

اقامة)ايفردوس)ايطابق)االول)فاس)،)
30000،)فاس)املغرب

زالغ)دونطير))شركة)ذات)املسؤويية)
املحدودة

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)ايطابق)
 h 148(األر�سي)محل)رقم1)قطعة
تجزئةرياض)اييسمين)طريق)عين)
ايشقف)فاس)-)30000)فاس)

املغرب.

تعيين)مسير)جدلد)يلشركة
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.49943
بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
تعيين) تم) (2021 أبريل) (23 في) املؤرخ)
ايسيد)ة()) يلشركة) جدلد) مسير)
وفتيحة) حميد) ( وأبادة) اخريبش)

كمسير)آخر
تبعا)ي7فاة)املسير.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (0( بتاريخ) ( بفاس) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)48/2021)2.
899I

FIGENOR

 PHARMACIE LAABOUDI -
.SARL, A.U

شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)
ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

FIGENOR
 BD YOIUSSEF IBN 185

 TACHFINE(،(62000،(NADOR
MAROC

 PHARMACIE LAABOUDI -
SARL, A.U.)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)زنقة)

ايرئيسة)رقم)14)-)بني)نصار)-)62050 
ايناظ7ر)املغرب

تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

22399
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (03
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)
 PHARMACIE LAABOUDI - SARL,

..A.U
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غرض)ايشركة)بإلجاز):)صيديية.
زنقة) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
ايرئيسة)رقم)14)-)بني)نصار)-)62050 

ايناظ7ر)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 (00.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
 -

ايسيد)سعيد)يعب7دي):)00.000) 
بقيمة)100)درهم.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (
وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

عن7انه)ا() يعب7دي) سعيد) ايسيد)
 62050 نصار) بني) املسجد) حي)

ايناظ7ر)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عن7انه)ا() يعب7دي) سعيد) ايسيد)
 62050 نصار) بني) املسجد) حي)

ايناظ7ر)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
االبتدائية)بايناض7ر))بتاريخ)21)ل7ني7)

2021)تحت)رقم)1402.
900I

CAPRIM SERVICE

ACHTITRANS
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

CAPRIM SERVICE
 RUE URUGUAY ETAGE 3 N° 10
،(90000،(TANGER(MAROC
ACHTITRANS)شركة)ذات)

املسؤويية)املحدودة
 RUE ((وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي
 URUGUAY BUREAU N° 10 -

90000 TANGER MAROC
تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

11(419
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (20
املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:

ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.

عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)

(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.ACHTITRANS

(: بإلجاز) ايشركة) غرض)

 TRANSPORT NATIONAL

 ET INTERNATIONAL DE

.MARCHANDISES

.IMPORT-EXPORT

 RUE  ( (: االجتماعي) املقر) عن7ان)

 URUGUAY BUREAU N° 10 -

.90000 TANGER MAROC

أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:

  YOUSSEF ACHTIB : ايسيد)

500)حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة)

 TAHER ABBOU :  500 ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

 YOUSSEF ACHTIB : ايسيد)

50000)بقيمة)100)درهم.

 TAHER ABBOU : 50000(ايسيد

بقيمة)100)درهم.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

 YOUSSEF ACHTIB ايسيد)

 DRISSIA 2 RUE 103 N°()عن7انه)ا

.24 90000 TANGER MAROC

 TAHER ABBOU ايسيد)

 RUE EL KHALIL QU عن7انه)ا()

 CHORAFAE  93000 TETOUAN

.MAROC

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:

 YOUSSEF ACHTIB ايسيد)

 DRISSIA 2 RUE 103 N°()عن7انه)ا

24 90000 TANGER MAROC

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

ل7ني7) (14 بتاريخ) ( بطنجة) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)-.

901I

OUAZER KAMAL ET JAOUAD

STE SULA
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

OUAZER KAMAL ET JAOUAD
 N° 132 AVENUE ABOU BAKR

 SEDDIK(APPT(1(RDC(VN(،
30000،(FES(MAROC

STE SULA)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)ايقطعة)
رقم)))تجزئة)جنان)ايل7يز)صهريج)
جناوة)فاس)30000)فاس)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

68105
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 أبريل) (09
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
 STE (: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.SULA
صنع) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)
االستيراد) (- املالبس) ان7اع) جميع)

وايتصدلر.
ايقطعة) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
صهريج) ايل7يز) جنان) تجزئة) (( رقم)

جناوة)فاس)30000)فاس)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 40.000 ( ايشركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)مقسم)كايتالي:
 400 ( (: محمد) ايزغاري) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
عن7انه)ا() محمد) ايزغاري) ايسيد)
رقم))24)تجزئة)جبل)ثغات)2)شقة)2 

ثغات)30000)فاس)املغرب.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:

عن7انه)ا() محمد) ايزغاري) ايسيد)

رقم))24)تجزئة)جبل)ثغات)2)شقة)2 

ثغات)30000)فاس)املغرب

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

ل7ني7) (01 بتاريخ) ( بفاس) ايتجارية)

2021)تحت)رقم))263.

902I

STE FIDU SERVICESS MOGADOR SARL AU

WITCOMAR

شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد

تح7يل)املقر)االجتماعي)يلشركة

 STE FIDU SERVICESS

MOGADOR SARL AU

 N°452 1ER ETAGE

 LOTISSEMENT LA LAGUNE

 4EM(TRANCHE(ESSAOUIRA(،

44000،(ESSAOUIRA(MAROC

WITCOMAR)شركة)ذات)مسؤويية)

محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)محل)

رقم)35)كائن)بمركز)تاركانت)عماية)

ايص7يرة)-)44000)ايص7يرة)املغرب.

تح7يل))املقر)االجتماعي)يلشركة

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.5319

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)

2021)تم))تح7يل)) )0)أبريل) املؤرخ)في)

من) يلشركة) الحالي) االجتماعي) املقر)

تاركانت) بمركز) كائن) (35 رقم) »محل)

ايص7يرة) (44000 (- ايص7يرة) عماية)

تجزئة) (596 برقم) إلى)»كراج) املغرب«)

(- ايص7يرة) ايرابع) ايشطر) ايبحيرة)

44000)ايص7يرة))املغرب«.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

االبتدائية)بايص7يرة))بتاريخ)11)ل7ني7)

2021)تحت)رقم)189.

903I



عدد)1)56 - 26)ذو)ايقعدة)1442 )))ل7يي7)2021)الجريدة الرسمية   14208

STE FIDU SERVICESS MOGADOR SARL AU

ALTO AND CO
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة
تح7يل)ايشكل)ايقان7ني)يلشركة

 STE FIDU SERVICESS
MOGADOR SARL AU

 N°452 1ER ETAGE
 LOTISSEMENT LA LAGUNE

 4EM(TRANCHE(ESSAOUIRA(،
44000،(ESSAOUIRA(MAROC
ALTO AND CO)شركة)ذات)

املسؤويية)املحدودة
و)عن7ان)مقرها)االجتماعي)كيل7)متر)
))ايغزوة)اقامة)االمل)ايص7يرة)-)

44000)ايص7يرة).
تح7يل)ايشكل)ايقان7ني)يلشركة
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.1843
بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
تح7يل) تم) (2021 ل7ني7) (10 في) املؤرخ)
ايقان7ني)يلشركة)من)»شركة) ايشكل)
ذات)املسؤويية)املحدودة«)إلى)»شركة)
ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد«.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
االبتدائية)بايص7يرة))بتاريخ)21)ل7ني7)

2021)تحت)رقم)203.

904I

CAPRIM SERVICE

AHBACH LOGISTIC
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

CAPRIM SERVICE
 RUE URUGUAY ETAGE 3 N° 10
،(90000،(TANGER(MAROC

AHBACH LOGISTIC)شركة)ذات)
املسؤويية)املحدودة

 RUE ((وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي
 URUGUAY BUREAU N° 10 -

90000 TANGER MAROC
تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

11(41(

بمقت�سى)عقد)عرفي)مؤرخ)في)02 
ل7ني7)2021)تم)إعداد)ايقان7ن)
األسا�سي)يشركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.AHBACH LOGISTIC
(: بإلجاز) ايشركة) غرض)
 TRANSPORT NATIONAL
 ET INTERNATIONAL DE

.MARCHANDISES
.IMPORT-EXPORT

 RUE  ( (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
 URUGUAY BUREAU N° 10 -

.90000 TANGER MAROC
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
 HASSAN AHLIBOU ايسيد)
درهم) (100 بقيمة) حصة) (:  1.000

يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
 HASSAN AHLIBOU ايسيد)
 HAY JIRARI 02 RUE 30 عن7انه)ا()

.N° 0( 90000 TANGER MAROC
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
 HASSAN AHLIBOU ايسيد)
 HAY JIRARI 02 RUE 30 عن7انه)ا()

N° 0( 90000 TANGER MAROC
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (14 بتاريخ) ( بطنجة) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)-.
905I

ايرفاغي)ه7يدلنك

»KAYA TEA« SARL
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

قفل)ايتصفية

ايرفاغي)ه7يدلنك
)12)مكرر)شارغ)الحسن)ايتاني))
ايطابق)11)رقم)ايشقة)115)ايدار)

ايبيضاء)،)12000،)ايدار)ايبيضاء)
املغرب

KAYA(TEA«(SARL«)شركة)ذات)
املسؤويية)املحدودة

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي):)حي)
الب7دروم،)13)زاوية)شارع)ييبيا)و)

ممر)الطانج،)ايدار)ايبيضاء)-)20000 
ايدار)ايبيضاء)املغرب.

قفل)ايتصفية
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

.31(.435
بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
حل) تقرر) (2021 لنالر) (18 في) املؤرخ)
ذات) شركة) (»KAYA( TEA«( SARL
رأسمايها) مبلغ) املحدودة) املسؤويية)
مقرها) وعن7ان) درهم) (10.000
زاوية) (13 الب7دروم،) حي) اإلجتماعي)
ايدار) الطانج،) ممر) و) ييبيا) شارع)
ايبيضاء) ايدار) (20000 (- ايبيضاء)
في) صع7بات) ي7ج7د) نتيجة) املغرب)

استمرارية)االستغالل.
و)عين:

ايسيد)ة()حليمة))خياطي)حسيني)
و)عن7انه)ا()شارع)ابن)سينا)املعاريف)
ايدار)ايبيضاء)20000)ايدار)ايبيضاء)

املغرب)كمصفي))ة()يلشركة.
و)قد)تم)انعقاد)الجمعية)الختامية)
حي) وفي) (2021 لنالر) (18 بتاريخ)
الب7دروم،)13)زاوية)شارع)ييبيا)و)ممر)
الطانج،)ايدار)ايبيضاء)-)20000)ايدار)

ايبيضاء)املغرب.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 14 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)82500).
906I

MAROC TECHNIQUE MANAGEMENT SARL

 WAREHOUSING LOGISTIC
COMPANY SARL

شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة
تأسيس)شركة

 MAROC TECHNIQUE
MANAGEMENT SARL

 AVENUE ESSALAM RESIDENCE
 CHOUROUK  BLOC B 2EME

 ETAGE N°4 TANGER AVENUE

 ESSALAM RESIDENCE

 CHOUROUK  BLOC B 2EME

 ETAGE(N°4(TANGER،(90000،

TANGER)املغرب

 WAREHOUSING LOGISTIC

COMPANY SARL)شركة)ذات)

املسؤويية)املحدودة

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)املنطقة)

الحرة)قصر)املجاز)قطعة)120)واد)
رمل)طنجة)-)90000)طنجة))املغرب

تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

116(59

 08 في) مؤرخ) حر) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 أبريل)

املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:

ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.

عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)

(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

 WAREHOUSING LOGISTIC

.COMPANY SARL

(: بإلجاز) ايشركة) غرض)

ايل7جستيك)ونقل)ايبضائع)

على) ايبضائع) يشحن) وكيل)

ايصعيد)اي7طني)وايدولي).

املنطقة) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)

واد) (120 قطعة) املجاز) قصر) الحرة)
رمل)طنجة)-)90000)طنجة))املغرب.

أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة)سنة).

 90.000 ( ايشركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)مقسم)كايتالي:

 29( ( (: ان7ار) ايعافي) ايسيد)محمد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

ايسيد)اينالب)عبد)الحميد)):)))29 

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

 Ste GLOCAR ايشركة)

LOGISTICA SPAIN SL :  306)حصة)

بقيمة)100)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
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ان7ار) ايعافي) محمد) ايسيد)
ايعهد)) ولي) شارع) (122 عن7انه)ا()
طنجة)) ( (104 رقم) ( ايسابع) ايطابق)

90000)طنجة)املغرب.
نالب) الحميد) عبد) ايسيد)
02)اينرجس)شارع) عن7انه)ا()ايبرانس)
ايعرعار)رقم))1)طنجة)90000)طنجة)

املغرب).
 GLOCAR LOGISTICA ايشركة)
الجزيرة) عن7انه)ا() ( (SPAIN SL
الجزيرة) (11201 ( اسبانيا) الخضراء)

الخضراء))اسبانيا.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
ان7ار) ايعافي) محمد) ايسيد)
ايعهد)) ولي) شارع) (122 عن7انه)ا()
طنجة)) ( (104 رقم) ( ايسابع) ايطابق)

90000)طنجة)املغرب
نالب) الحميد) عبد) ايسيد)
02)اينرجس)شارع) عن7انه)ا()ايبرانس)
ايعرعار)رقم))1)طنجة)90000)طنجة)

املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ماي) (26 بتاريخ) ( بطنجة) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)09)242.

90(I

ايشتي7ي)ادريس

 Sté FRERES ALLOUCHI
SARL

شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة
تف7يت)حصص

ايشتي7ي)ادريس
حي)املسيرة)الخضراء)م/أ)زنقة/02 
رقم)/14)،)92150،)ايقصر)ايكبير)

املغرب
 Sté FRERES ALLOUCHI SARL
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)مزارع)دوار)
ايريالنة)جماعة)أوالد)اوشيح)قيادة)

س7ق)ايطلبة))ايقصر)ايكبير)-)92150 
ايقصر)ايكبير)املغرب.

تف7يت)حصص
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.18((

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
املؤرخ)في)20)ماي)2021)تمت)

املصادقة)على):
ايعل7�سي) أنس) )ة() ايسيد) تف7يت)
 100 أصل) من) اجتماعية) حصة) (50
املصطفى) )ة() ايسيد) ( يفائدة) حصة)

عياد)بتاريخ)20)ماي)2021.
احسان) )ة() ايسيد) تف7يت)
من) اجتماعية) حصة) (25 ايعل7�سي)
)ة() ايسيد) ( يفائدة) 100)حصة) أصل)

رشيدة)عياد)بتاريخ)20)ماي)2021.
تف7يت)ايسيد))ة()عادل)ايعل7�سي)
 100 أصل) من) اجتماعية) حصة) (25
حصة)يفائدة))ايسيد))ة()رشيدة)عياد)

بتاريخ)20)ماي)2021.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم) (
االبتدائية)بايقصر)ايكبير))بتاريخ)21 

ل7ني7)2021)تحت)رقم)466.

908I

بروفكس

FOURAGE SERVICES
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

حل)شركة

بروفكس
بشارع)محمد)الخامس)اقامة)ايبرصة)

وجدة)،)60000،)وجدة)املغرب
FOURAGE SERVICES)شركة)
ذات)املسؤويية)املحدودة)في)ط7ر)

ايتصفية(
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)تجزئة)

وجدة)احياء)ايشرق)رقم)418)طريق)
سيدي)لحي)-)60000))وجدة)املغرب.

حل)شركة
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.28(15
بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
حل) تقرر) (2021 ل7ني7) (01 في) املؤرخ)
املحدودة) املسؤويية) ذات) شركة)
مبلغ) ( (FOURAGE SERVICES
وعن7ان) درهم) (100.000 رأسمايها)
مقرها)اإلجتماعي)تجزئة)وجدة)احياء)
لحي) سيدي) طريق) (418 رقم) ايشرق)
(: ل) نتيجة) املغرب) وجدة) ( (60000  -

نشاط)ضعيف.

تجزئة) ب) ايتصفية) مقر) حدد) و)
418)طريق) رقم) ايشرق) احياء) وجدة)
سيدي)لحي)-)60000))وجدة)املغرب.)

و)عين:
داودي)) ( خليد) ايسيد)ة()
وعن7انه)ا()دوار)ايبرارشة)جماعة)اهل)
وجدة) (60000 وجدة) عماية) انكاد)

املغرب)كمصفي))ة()يلشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند) (
املخ7ية) ايصالحيات) على) املفروضة)
تبليغ) محل) و) املخابرة) محل) يهم)
ايعق7د)و)اي7ثائق)املتعلقة)بايتصفية):)
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (21 بتاريخ) ( ب7جدة) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)3)22.

909I

COFISCOM

RESTAURATION MAITINI
إعالن)متعدد)ايقرارات

COFISCOM
 N°6 BD MED VI HAY EL

 HASSANI(،(63300،(BERKANE
MAROC

 RESTAURATION MAITINI
»شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة«
وعن7ان)مقرها)االجتماعي:)رقم))3 
شارع)االهرام)حي)املسيرة)-)63300 

بركان)املغرب.
»إعالن)متعدد)ايقرارات«

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري:)
.6913

بمقت�سى)الجمع)ايعام)االستثنائي)
املؤرخ)في))0)ل7ني7)2021

تم)اتخاذ)ايقرارات)ايتايية:)
على) لنص) ايذي) (:1 رقم) قرار)
ماللي:)تف7يت)حصص)اجتماعية)من)
يي7نيل) باتريك) فرانس7ا) ايسيد:جان)
ارن7يد) رونايد) ايسيد) الى) ميتيني)
ش7مي:500)حصة)اجتماعية.)))))))))))))))))))
قرار)رقم)2:)ايذي)لنص)على)ماللي:)
يلشركة:من) ايقان7ني) ايشكل) تح7يل)
ذات) محدودة) مسؤويية) ذات) شركة)
ذات) شركة) الى) اي7حيد) ايشريك)

مسؤويية)محدودة.))))

على) لنص) ايذي) (:3 رقم) قرار)

ايسيد)جان)فرانس7ا) ماللي:)استقاية)

مهامه) من) ميتيني) يي7نيل) باتريك)

كمسيروحيد)يلشركة.

قرار)رقم)4:)ايذي)لنص)على)ماللي:)

باتريك) فرانس7ا) جان) ايسيد) تعيين)

يي7نيل)ميتيني)و)ايسيد)رونايد)ارن7يد)

ويدلرانها) يلشركة) مسيران) ش7مي)

بت7قيعين)منفصلين.

وتبعا)يذيك)تم)تعدلل)مقتضيات)

اينظام)األسا�سي)ايتايية:)

بند)رقم)1:)ايذي)لنص)على)ماللي:)

ايشكل) ايقان7ني:تح7يل) ايشكل)

ذات) شركة) يلشركة:من) ايقان7ني)

ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

مسؤويية) ذات) شركة) الى) اي7حيد)

محدودة

بند)رقم)6:)ايذي)لنص)على)ماللي:)

فرانس7ا) جان) :ايسيد) املساهمات)

 50.000 ميتيني:) يي7نيل) باتريك)

ش7مي:))) ارن7يد) رونايد) ايسيد) (، درهم)

50.000)درهم)))))))))))

بند)رقم)):)ايذي)لنص)على)ماللي:)

ايرأسمال)االجتماعي:رأسمال)ايشركة)

مقسم) درهم) (100.000 في) مثبت)

بقيمة) اجتماعية) حصة) (1.000 الى)

بين) مقسمة) يلحصة) درهم) (100

فرانس7ا) كايتالي:ايسيد)جان) ايشركاء)

حصة) ميتيني:500) يي7نيل) باتريك)

ارن7يد) رونايد) اجتماعية،ايسيد)

ش7مي:500)حصة)اجتماعية.))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

على) لنص) ايذي) (:15 رقم) بند)

وصالحيات) املدة) ايتعيين،) ماللي:)

جان) ايسيد) تعيين) االدارة:تقرر)

ميتيني) يي7نيل) باتريك) فرانس7ا)

ش7مي) ارن7يد) رونايد) وايسيد)

كمسيران)يلشركة)ملدة)غير)محدودة

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

ل7ني7) (18 بتاريخ) ( ببركان) االبتدائية)

2021)تحت)رقم)366/2021.
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عدد)1)56 - 26)ذو)ايقعدة)1442 )))ل7يي7)2021)الجريدة الرسمية   14210

STE FIDU SERVICESS MOGADOR SARL AU

ALTO AND CO
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تف7يت)حصص

 STE FIDU SERVICESS
MOGADOR SARL AU

 N°452 1ER ETAGE
 LOTISSEMENT LA LAGUNE

 4EM(TRANCHE(ESSAOUIRA(،
44000،(ESSAOUIRA(MAROC
ALTO AND CO)شركة)ذات)

املسؤويية)املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)كيل7)متر)
))ايغزوة)اقامة)االمل)ايص7يرة)-)

44000)ايص7يرة)املغرب.
تف7يت)حصص

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)
.1843

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
تمت) (2021 ل7ني7) (10 في) املؤرخ)

املصادقة)على):
تف7يت)ايسيد))ة()ج7ن)كارل)ج7ن)
حصة) (25 مارون) فرانسيس) كل7د)
اجتماعية)من)أصل)25)حصة)يفائدة))
سيلفي) فيرونيك) ك7رين) )ة() ايسيد)

ي7ييزانت)بتاريخ)10)ل7ني7)2021.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم) (
االبتدائية)بايص7يرة))بتاريخ)21)ل7ني7)

2021)تحت)رقم)203.

911I

PREMIUM FINANCE

BOUDYER TRAVAUX
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

PREMIUM FINANCE
  APPARTEMENT N° (

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH.(،(40000،
MARRAKECH MAROC

BOUDYER TRAVAUX)شركة)ذات)
مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)شارع)عبد)
ايكريم)الخطابي)اقامة)ج7اد)عمارة)
109)شقة)رقم)43)ايطابق)ايتايث)-)

40000)مراكش)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

116299
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (14
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.BOUDYER TRAVAUX
اشغال) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

أخرى)متخصصة)في)ايبناء
عن7ان)املقر)االجتماعي):)شارع)عبد)
عمارة) ج7اد) اقامة) الخطابي) ايكريم)
(- ايتايث) ايطابق) (43 رقم) شقة) (109

40000)مراكش)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
ايسيد)لحيى)بداود):))1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
عن7انه)ا() بداود) لحيى) ايسيد)
قصر)الت)زكان)اينيف))45800))تنغير)

املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عن7انه)ا() بداود) لحيى) ايسيد)
قصر)الت)زكان)اينيف))45800))تنغير)

املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (23 بتاريخ) ( بمراكش) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)125322.

912I

LEADER FIN

IMMOLIA
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

LEADER FIN
زنقة)ش7فالي)بيارد)اإلقامة)فايروس«)
E«)ايطابق)ايثاني)املكتب)12)ايدار)
بيضاء،)20500،)ايدار)بيضاء)املغرب
IMMOLIA)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)148)شارع)
باحماد)ايطابق)5)رقم)18)بلفيدلر)-)

20000)ايدار)ايبيضاء)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

50((31
 15 في) مؤرخ) حر) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7)
املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.IMMOLIA
ايغرض) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

من)ايشركة)ه7:
وايتجاري) ايعقاري) ايترويج) (-
اقتناء)أرا�سي)بناء)على)أرض)جماعية)
(، ايتجاري) أو) ايسكني) يالستخدام)
عام) بشكل) األشكال) لجميع) ايترويج)
املتعلقة) ايعمليات) جميع) تحقيق) (،
بنشاط)شركات)املقاوالت)أو)املط7رين)
أو) متن7عة) أعمال) (، ايعقاريين)

إنشاءات
-)اقتناء)جميع)أعمال)ايتنقيب)عن)
وتقسيم) وايريفية) الحضرية) األرا�سي)

األرا�سي)الحضرية)يبيعها
يألعمال) ايعامة) املقاوالت) (-
مجال) في) أن7اعها) بكافة) والخدمات)
يصالح) املدنية) وايهندسة) ايبناء)

ايقطاع)ايعام)أو)الخاص
ايصحي) ايصرف) أعمال) جميع) (-

وايطرق
اي7طنية) يألس7اق) -الخض7ع)

وايدويية
جميع) في) وسيلة) بأي) املشاركة) (-
ايتي) أو) إنشاؤها) تم) ايتي) ايشركات)
سيتم)إنشاؤها)وايتي)قد)تك7ن)مرتبطة)
يغرض)ايشركة)،)وال)سيما)عن)طريق)
اشتراكات) من) جدلدة) أسهم) إنشاء)

املساهمات.
(
ً
ألا عمليات) أي) (، عامة) وبصفة)
مباشر) غير) أو) مباشر) بشكل) كانت)
لمكن) وايتي) ايرئي�سي) بايهدف) تتعلق)

أن)تسهل)اإلرشاد)وايتط7ير..
عن7ان)املقر)االجتماعي):)148)شارع)
(- بلفيدلر) (18 رقم) (5 ايطابق) باحماد)

20000)ايدار)ايبيضاء)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
 340 ( (: ( الجداوي) محمد) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
حصة) (330 ( (: كيك) عدي) ايسيد)

بقيمة)100)درهم)يلحصة).
 330 ( (: حلي�سي) رض7ان) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
ايسيد)محمد)الجداوي))عن7انه)ا()
حي) د) مجم7عة) مكرر) (13 زنقة) (18
ايدار) (20000 عثمان) سيدي) اين7ر)

ايبيضاء)املغرب.
عن7انه)ا() كيك) عدي) ايسيد)
اسكج7ر)تجزئة)املحاميد)9)رقم)948  

0000)مراكش)املغرب.
عن7انه)ا() حلي�سي) رض7ان) ايسيد)
ايشق) ))عين) رقم) (2 زنقة) األسرة) حي)

0000)ايدار)ايبيضاء)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
ايسيد)محمد)الجداوي))عن7انه)ا()
حي) د) مجم7عة) مكرر) (13 زنقة) ( (18
ايدار) (20000 عثمان) سيدي) اين7ر)

ايبيضاء)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 22 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)83622)00.
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ايرفاغي)ه7يدلنك

 BEACH BALBOA 1« SARL
»AU

شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة
رفع)رأسمال)ايشركة

ايرفاغي)ه7يدلنك
)12)مكرر)شارغ)الحسن)ايتاني))
ايطابق)11)رقم)ايشقة)115)ايدار)
ايبيضاء)،)12000،)ايدار)ايبيضاء)

املغرب
 »BEACH(BALBOA(1«(SARL(AU
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي))12)مكرر)
،)شارع)حسن)ايثاني)،)ايطابق)11)،)

ايشقة)115،)ايدار)ايبيضاء)-)20000 
ايدار)ايبيضاء)املغرب.
رفع)رأسمال)ايشركة

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)
.259.925

ايعام) الجمع) بمقت�سى)
ماي) (03 في) املؤرخ) اإلستثنائي)
ايشركة) رأسمال) رفع) تم) (2021
درهم«) (300.000,00« قدره) بمبلغ)
إلى) درهم«) (10.000,00« من) أي)
طريق) عن) درهم«) (310.000,00«
ايشركة) دل7ن) مع) مقاصة) إجراء) ( (:

املحددة)املقدار)و)املستحقة.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 14 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)82501).
914I

JURIS INVEST PARTNERS

QR3
إعالن)متعدد)ايقرارات

JURIS INVEST PARTNERS
جيت)بزنس)كالص)رقم)16ـ18 

تجزئة)ايت7فيق)سيدي)معروف)ايدار)
ايبيضاء،)0)202،)ايدار)ايبيضاء)

املغرب
QR3)»شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة«
وعن7ان)مقرها)االجتماعي:)زاوية)
شارع)يعق7ب)املنص7ر)وزنقة)

سقراط)مجم7عة)5)اقامة)مازوريل))-)
20240)ايدار)ايبيضاء)املغرب.

»إعالن)متعدد)ايقرارات«
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري:)

.345889
بمقت�سى)الجمع)ايعام)االستثنائي)

املؤرخ)في)24)ماي)2021
تم)اتخاذ)ايقرارات)ايتايية:)

قرار)رقم)1:)ايذي)لنص)على)ماللي:)
تقرر)رفع)رأسمال)ايشركة)بمبلغ)000 
 000 خلق) طريق) عن) درهم) (2  500
محررة) و) مكتتبة) جدلدة) حصة) (25
يلشركاء) الجاري) الحساب) في) نقدا)

باملقاصة)مع)ايدل7ن)املستحقة)
قرار)رقم)2:)ايذي)لنص)على)ماللي:)
تخفيض) تقرر) ايعام) الجمع) نفس) في)
 2  500  000 بمبلغ) ايشركة) رأسمال)
وبذيك) ( 25)حصة)  000 بإيغاء) درهم)
يستقر)راسمال)ايشركة)في)000 000 
حصة) (40  000 الى) مقسمة) درهم) (4
و) مكتتبة) يلحصة) درهم) (100 بقيمة)

محررة)بايكامل
وتبعا)يذيك)تم)تعدلل)مقتضيات)

اينظام)األسا�سي)ايتايية:)
بند)رقم)1:)ايذي)لنص)على)ماللي:)

تحيين)اينظام)االسا�سي)
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 22 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)08)83).

915I

ايرفاغي)ه7يدلنك

»SEA VIEW« SARL
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

رفع)رأسمال)ايشركة

ايرفاغي)ه7يدلنك
)12)مكرر)شارغ)الحسن)ايتاني))
ايطابق)11)رقم)ايشقة)115)ايدار)
ايبيضاء)،)12000،)ايدار)ايبيضاء)

املغرب
SEA(VIEW«(SARL«))شركة)ذات)

املسؤويية)املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي))12)مكرر)
،)شارع)حسن)ايثاني)،)ايطابق)11)،)

ايشقة)115،)ايدار)ايبيضاء)-)20000 
ايدار)ايبيضاء)املغرب.
رفع)رأسمال)ايشركة

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)
.191.9(9

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
رفع) تم) (2021 ماي) (03 في) املؤرخ)
قدره) بمبلغ) ايشركة) رأسمال)
أي) درهم«) (40.000.000,00«
إلى) درهم«) ((3.000.000,00« من)
عن) درهم«) (113.000.000,00«
دل7ن) مع) مقاصة) إجراء) ( (: طريق)
ايشركة)املحددة)املقدار)و)املستحقة.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 14 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)82499).

916I

STE FIDU SERVICESS MOGADOR SARL AU

AUTO ECOLE BEN SALEH
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
إنشاء)فرع)تابع)يلشركة

 STE FIDU SERVICESS
MOGADOR SARL AU

 N°452 1ER ETAGE
 LOTISSEMENT LA LAGUNE

 4EM(TRANCHE(ESSAOUIRA(،
44000،(ESSAOUIRA(MAROC

 AUTO ECOLE BEN SALEH
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)شقة)
بايطابق)ايسفلي))بمركز)أقرم7د)

عماية)ايص7يرة)-)44000)ايص7يرة)
املغرب.

إنشاء)فرع)تابع)يلشركة
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.565(
بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
املؤرخ)في)03)ل7ني7)2021)تقرر)إنشاء)
ايتسمية) تحت) ( يلشركة) تابع) ( فرع)
و) (AUTO ECOLE BEN SALEH
بايطابق) محل) بايعن7ان) ايكائن)
حميدة) ابن) زاوية) بجماعة) ايسفلي)
(- ايص7يرة) عماية) ركراكة) قيادة)
44000)ايص7يرة)املغرب)و)املسير)من)

طرف)ايسيد)ة()ميساوي)لاسين.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
االبتدائية)بايص7يرة))بتاريخ)16)ل7ني7)

2021)تحت)رقم)195.

91(I

YF CONSULTING SERVICES

FJ TRANS
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

YF CONSULTING SERVICES
 RUE ABOUTAMAM N2
 BUREAU(N(4(،(14000،

KENITRA MAROC
FJ TRANS)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)59)اقامة)
م7الي)عبد)ايعزيز)شارع)م7الي)عبد)

ايعزيز)رقم)4)ايقنيطرة))-)14000 
ايقنيطرة)املغرب

تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

61261
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (1(
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
 FJ (: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.TRANS
نقل) (- (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

ايبضائع)و)م7اد)ايبناء.
عن7ان)املقر)االجتماعي):)59)اقامة)
عبد) م7الي) ايعزيز)شارع) عبد) م7الي)
 14000 (- ( ايقنيطرة) (4 رقم) ايعزيز)

ايقنيطرة)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
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 1.000 ( (: ( فرح7ن) جمال) ايسيد)
حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-
وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

عن7انه)ا() ( فرح7ن) جمال) ايسيد)
اسالمة) اوالد) ايطايب) اوالد) دوار)
ايقنيطرة)14000)ايقنيطرة)املغرب.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (
وم7اطن)مسيري)ايشركة:

عن7انه)ا() ( فرح7ن) جمال) ايسيد)
اسالمة) اوالد) ايطايب) اوالد) دوار)
ايقنيطرة)14000)ايقنيطرة)املغرب

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
االبتدائية)بايقنيطرة))بتاريخ)22)ل7ني7)

2021)تحت)رقم)83533.

918I

ECOGEF

G.D.M BROTHERS
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
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
G.D.M BROTHERS)شركة)ذات)
مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)13)زنقة)
احمد)املجاطي)اقامة)يزايب)ايطابق)
1)رقم)8)املعاريف)ايدار)ايبيضاء)-)
20330)ايدار)ايبيضاء)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

50(353
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (1(
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:

ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
 G.D.M(:(اإلقتضاء)بمختصر)تسميتها

.BROTHERS
منعش) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

عقاري)/)ايتجهيز)/)اشغال)عامة.
13)زنقة) (: عن7ان)املقر)االجتماعي)
ايطابق) يزايب) اقامة) املجاطي) احمد)
(- ايبيضاء) ايدار) املعاريف) (8 رقم) (1

20330)ايدار)ايبيضاء)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
 1.000 ( (: نرجا�سي) محمد) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
عن7انه)ا() نرجا�سي) محمد) ايسيد)
تجزئة)اي7فاق)ايرقم)23)شارع)محمد)
الخامس)ازم7ر)24100)ازم7ر)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عن7انه)ا() نرجا�سي) محمد) ايسيد)
تجزئة)اي7فاق)ايرقم)23)شارع)محمد)
الخامس)ازم7ر)24100)ازم7ر)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 1( بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)22558.
919I

cabinet jdaini

NOSIM
إعالن)متعدد)ايقرارات

cabinet jdaini
 32BD BIR ANZARANE 1 ETAGE

 HAY(EL(HASSANI(BERKANE(،
63300،(berkane(maroc

NOSIM)»شركة)ذات)املسؤويية)
املحدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد«

وعن7ان)مقرها)االجتماعي:)0))زنقة))
356)حي)مقاومة)بركان)-)63300 

بركان)املغرب.
»إعالن)متعدد)ايقرارات«

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري:)
.352(

بمقت�سى)الجمع)ايعام)االستثنائي)
املؤرخ)في))2)أكت7بر)2020

تم)اتخاذ)ايقرارات)ايتايية:)
قرار)رقم)1:)ايذي)لنص)على)ماللي:)

إضافة)مهنة):*)تم7ين
قرار)رقم)2:)ايذي)لنص)على)ماللي:)
تح7يل)مقر)ايشركة)من0))زنقة)356 
حي)مقاومة)بركان)الى1)زنقة)املنزل)حي)

اين7ر)بركان
وتبعا)يذيك)تم)تعدلل)مقتضيات)

اينظام)األسا�سي)ايتايية:)
بند)رقم)3:)ايذي)لنص)على)ماللي:)

إضافة)مهنة):*)تم7ين
بند)رقم)5:)ايذي)لنص)على)ماللي:)
تح7يل)مقر)ايشركة)من0))زنقة)356 
حي)مقاومة)بركان)الى1)زنقة)املنزل)حي)

اين7ر)بركان
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (23 بتاريخ) ( ببركان) االبتدائية)

2021)تحت)رقم)5/2021)3.

920I

CONSEIL & BUSINESS MARRAKECH

 Sté » TAGRMANI
TRAVAUX« SARL AU

شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)
ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

 CONSEIL & BUSINESS
MARRAKECH

شقة)رقم)01)املسيرة)1,)»س«)رقم)
32)،)40000،)مراكش)املغرب

 Sté(»(TAGRMANI(TRAVAUX«
SARL AU)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)رقم)158 
س7ق)ايسبت)جماعة)أغبار)دائرة)

ثالث)نيعق7ب)الح7ز)-)42050 
مراكش)املغرب

تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

114035

بمقت�سى)عقد)عرفي)مؤرخ)في))1 

فبرالر)2021)تم)إعداد)ايقان7ن)

األسا�سي)يشركة)ذات)مسؤويية)

محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)

باملميزات)ايتايية:

ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.

عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)

 Sté » (: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

 TAGRMANI( TRAVAUX«( SARL

.AU

غرض)ايشركة)بإلجاز):)-)مقاول)في)

ايبناء)واألشغال)املختلفة.

-)أشغال)ايكهرباء

-)تأجير)مطاعم)مدرسية)..

رقم) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)

أغبار) جماعة) ايسبت) س7ق) (158

 42050 (- دائرة)ثالث)نيعق7ب)الح7ز)

مراكش)املغرب.

أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:

ايسيد)علي)ك7نزال):))1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

عن7انه)ا() ك7نزال) علي) ايسيد)

 83000 ( برحيل) اوالد) الجرابيع) دوار)

تارودانت)املغرب.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:

عن7انه)ا() ك7نزال) علي) ايسيد)

 83000 برحيل) اوالد) الجرابيع) دوار)

تارودانت)املغرب

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

أبريل) (21 بتاريخ) ( بمراكش) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)123261.

921I
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CAPRIM SERVICE

R2MS LOGISTIC
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

CAPRIM SERVICE
 RUE URUGUAY ETAGE 3 N° 10
،(90000،(TANGER(MAROC
R2MS LOGISTIC)شركة)ذات)

املسؤويية)املحدودة
 RUE(وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي
 MARRAKECH RES.ABRAGE

-TANJA BLOC 2 1ER ETG N° 13
13A - 90000 TANGER MAROC
تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

11(25(
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (18
املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
 R2MS(:(اإلقتضاء)بمختصر)تسميتها

.LOGISTIC
(: بإلجاز) ايشركة) غرض)
 TRANSPORT NATIONAL
 ET INTERNATIONAL DE

..MARCHANDISES
 RUE (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
 MARRAKECH RES.ABRAGE
TANJA BLOC 2 1ER ETG N° 13-
.13A - 90000 TANGER MAROC

أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)
ايشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)
درهم،)مقسم)كايتالي:

 ASMAA ESSABER ايسيدة)
درهم) (100 بقيمة) حصة) (:  1.000

يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
 ASMAA ESSABER ايسيد)
 RES LAMADRAQ  26 عن7انه)ا()
 AVENUE ABDELLAH HABTI ETG

.3 N° 6 90000 TANGER MAROC

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:

عن7انه)ا() (SAID ZNAKI ايسيد)

 RES LAMADRAQ AVENUE  26

 ABDELLAH HABTI ETG 3 N° 6

90000 TANGER MAROC

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

ل7ني7) (08 بتاريخ) ( بطنجة) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)-.

922I

M.J.J CONSEILS  SARL AU

STE RMC JARDIN SARL
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

M.J.J CONSEILS  SARL AU

مركز)كماسة)شيشاوة)،)40000،)

مراكش)املغرب

STE RMC JARDIN SARL))شركة)

ذات)املسؤويية)املحدودة

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)

ايش7يطر29-134)عمارة)1)رقم)

139)جماعة)سيدي)عبدهللا)غيات)

مراكش).)-)40000)مراكش)املغرب

تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

116229

في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (18

املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:

ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.

عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)

 STE (: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

. RMC JARDIN SARL

تجهيز) (1- (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

ايفضائات)الخضراء)وايبستنة).

الحشرات) مبيدات) استعمال) (2-

مينانيكيا)وكيماويا).

-3)االشغال)ايعامة)وايبناء)..

(: االجتماعي) املقر) عن7ان)
 139 1)رقم) ايش7يطر134-29)عمارة)
جماعة)سيدي)عبدهللا)غيات)مراكش)

. - 40000)مراكش)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
 350 ( (: ( املهدي) ب7شتي) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
ايسيد)ناصف)رشيد)):))350)حصة)

بقيمة)100)درهم)يلحصة).
ايسيد)ايسبع)اشرف):))300)حصة)

بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
عن7انه)ا() ( املهدي) ب7شتي) ايسيد)
دوار)ايزيالنة)ايس7يهاة)سعادة)مراكش))

40000)مراكش)املغرب.
عن7انه)ا() ( رشيد) ناصف) ايسيد)
دوار)ايقالد)ايس7يهاة)سعادة)مراكش)

40000)مراكش)املغرب.
عن7انه)ا() اشرف) ايسبع) ايسيد)
دوار)ايقالد)ايس7يهاة)سعادة)مراكش)

40000)مراكش)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عن7انه)ا() ( املهدي) ب7شتي) ايسيد)
دوار)ايزيالنة)ايس7يهاة)سعادة)مراكش))

40000)مراكش)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (22 بتاريخ) ( بمراكش) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)125263.

923I

RIF CONSEIL SARL

SOCIETE EXPRESS GREEN
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

RIF CONSEIL SARL
 ARRIERE RUE TITOUAN 3EM

 ETAGE(NADOR،(62000،
NADOR MAROC

SOCIETE EXPRESS GREEN

شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)
ايشريك)اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)حي)
اك7ناف)الجبل)ايناظ7ر)-)62000 

ايناظ7ر)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

22403
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (19
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

. SOCIETE EXPRESS GREEN
تربية) (- (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

أبقار)األيبان
-)إنتاج)األيبان

-)استيراد)وتصدلر
عن) نيابة) وايدولي) اي7طني) -اينقل)

اآلخرين.
حي) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
 62000 (- ايناظ7ر) الجبل) اك7ناف)

ايناظ7ر)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
 1.000 ( (: ايسقالي) فريد) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
 1000 (: ايسقالي) فريد) ايسيد)

بقيمة)100)درهم.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
عن7انه)ا() ايسقالي) فريد) ايسيد)
حي)اك7ناف))ايناظ7ر)62000)ايناظ7ر)

املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عن7انه)ا() ايسقالي) فريد) ايسيد)
حي)اك7ناف))ايناظ7ر)62000)ايناظ7ر)

املغرب
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باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
االبتدائية)بايناض7ر))بتاريخ)16)ل7ني7)

2021)تحت)رقم)1303.

924I

Ste AQUA SALZARO SARL

 STE LUCHADOR NEGOCE
SARL

شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة
تأسيس)شركة

Ste AQUA SALZARO SARL
حي)محمد)بن)عبدهللا)زنقة)املحمدلة)
رقم)04)ايسمارة،)2000)،)ايسمارة)

املغرب
 STE LUCHADOR NEGOCE SARL

شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)حي)محمد)
بن)عبد)هللا)زنقة)عبد)ايرحمان)رقم)

)4 - 2000))ايسمارة)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

2341
في) مؤرخ) م7ثق) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (15
املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
 STE (: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.LUCHADOR NEGOCE SARL
االسيتراد) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

و)ايتصدلر).
عن7ان)املقر)االجتماعي):)حي)محمد)
رقم) ايرحمان) عبد) زنقة) عبد)هللا) بن)

)4 - 2000))ايسمارة)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
ايسيد)ايهيثم)هاشم)):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم)يلحصة).
 500 ( (: ايرزاق)ه7اس) ايسيد)عبد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-
وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

عن7انه)ا() ( هاشم) ايهيثم) ايسيد)
اقامة)اثري)عمارة)9)ايشقة)01)جيت)
اكادلر) (80000 بنسركاو) ايسكن)

املغرب.
ه7اس) ايرزاق) عبد) ايسيد)
 438 رقم) (3 مرحيا) اقامة) عن7انه)ا()
اكادلر) (80000 اكادلر) ايداخلة) حي)

املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
 25 عن7انه)ا() رحالي) ايسيد)حمزة)
بل7ك)05)حي)املسيرة)طانطان)82000 

طانطان)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
االبتدائية)بايسمارة))بتاريخ)23)ل7ني7)

2021)تحت)رقم)138/2021.
925I

CABINET CADRE CONSEIL

 TRANSPORT OUIDIR
OUALA SARL AU

شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)
ايشريك)اي7حيد

حل)شركة

CABINET CADRE CONSEIL
 N° 113 AV MY RACHID
 OUARZAZATE(،(45000،
OUARZAZATE MAROC

 TRANSPORT OUIDIR OUALA
SARL AU)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)في)

ط7ر)ايتصفية(
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)مركز)
تزارين)زاك7رة)-)03))4))زاك7رة)

املغرب.
حل)شركة

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)
.1399

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
حل) تقرر) (2021 ماي) (29 في) املؤرخ)
ذات) محدودة) مسؤويية) ذات) شركة)
 TRANSPORT اي7حيد) ايشريك)
مبلغ) ( (OUIDIR OUALA SARL AU
رأسمايها)100.000,00)درهم)وعن7ان)

مقرها)اإلجتماعي)مركز)تزارين)زاك7رة)
(: ل) نتيجة) املغرب) زاك7رة) ( (4((03  -
ايدي) ايهدف) ايشركة) تحقيق) عدم)

أنشئت)من)أجله..
مركز) ب) ايتصفية) مقر) حدد) و)
زاك7رة) ( (4((03 (- زاك7رة) تزارين)

املغرب.)
و)عين:

و) اعال) الدلر) ( امبارك) ايسيد)ة()
عن7انه)ا()مركز)تزارين)زاك7رة)03))4  
زاك7رة)املغرب)كمصفي))ة()يلشركة.

الحدود) اإلقتضاء) وعند) (
املخ7ية) ايصالحيات) على) املفروضة)
تبليغ) محل) و) املخابرة) محل) يهم)
ايعق7د)و)اي7ثائق)املتعلقة)بايتصفية)

- :
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ماي) (29 بتاريخ) ( بزاك7رة) االبتدائية)

2021)تحت)رقم)29.
926I

MAROC TECHNIQUE MANAGEMENT SARL

ARIZONA CHIMIQUE SARL
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

رفع)رأسمال)ايشركة

 MAROC TECHNIQUE
MANAGEMENT SARL

 AVENUE ESSALAM RESIDENCE
 CHOUROUK  BLOC B 2EME

 ETAGE N°4 TANGER AVENUE
 ESSALAM RESIDENCE

 CHOUROUK  BLOC B 2EME
 ETAGE(N°4(TANGER،(90000،

TANGER)املغرب
   ARIZONA CHIMIQUE SARL
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)طريق)

ايرباط))تجزئة)املنزه)قطعة)09)طنجة)
- 90000)طنجة)املغرب).
رفع)رأسمال)ايشركة

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)
.38539

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
تم) (2021 ل7ني7) (08 في) املؤرخ)
قدره) بمبلغ) ايشركة) رأسمال) رفع)
من) أي) درهم«) (3.500.000«

 4.000.000« إلى) درهم«) (500.000«
درهم«)عن)طريق):))إدماج)احتياطي)أو)
أرباح)أو)عالوات)إصدار)في)رأس)املال.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (15 بتاريخ) ( بطنجة) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)9)55.
92(I

رمزي)يالستشارات

ECO BANO
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

قفل)ايتصفية

رمزي)يالستشارات
شارع)24)ن7نبر)عمارة)حمدي)ويد)

ايرشيد)ايطابق)رقم)01)شقة)رقم)01 
ايعي7ن)،)0000)،)ايعي7ن)املغرب

ECO BANO)شركة)ذات)املسؤويية)
املحدودة

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي):)انجل)
شارع)مكة)زنقة)20)غشت)رقم)

05)امام)ستيام))-)0000))ايعي7ن))
املغرب.

قفل)ايتصفية
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

.1(543
بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
حل) تقرر) (2021 ل7ني7) (10 في) املؤرخ)
املسؤويية) ذات) شركة) (ECO BANO
 100.000 رأسمايها) مبلغ) املحدودة)
درهم)وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)انجل)
 05 رقم) غشت) (20 زنقة) مكة) شارع)
امام)ستيام))-)0000))ايعي7ن))املغرب)

نتيجة)يت7قف)نشاط)ايشركة).
و)عين:

و) تمس7كت) ( ( الخليل) ايسيد)ة()
عن7انه)ا()رقم)506)حي)االمل)ايعي7ن)
)ة() كمصفي) املغرب) ايعي7ن) ((0000

يلشركة.
و) تمس7كت) ( ( هللا) عيد) ايسيد)ة()
عن7انه)ا()رقم)506)حي)االمل)ايعي7ن)
)ة() كمصفي) املغرب) ايعي7ن) ((0000

يلشركة.
و)قد)تم)انعقاد)الجمعية)الختامية)
انجل) وفي) (2021 ل7ني7) (10 بتاريخ)
 05 رقم) غشت) (20 ( زنقة) مكة) شارع)
امام)ستيام))-)000))ايعي7ن)املغرب.
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باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (23 بتاريخ) ( بايعي7ن) االبتدائية)

2021)تحت)رقم)1944/2021.
928I

M.J.J CONSEILS  SARL AU

 STE AUTO ECOLE
BOUGARFA SARL AU

شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)
ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

M.J.J CONSEILS  SARL AU
مركز)كماسة)شيشاوة)،)40000،)

مراكش)املغرب
 STE AUTO ECOLE BOUGARFA
SARL AU)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)رقم)21 
ايطابق)1)تجزئة)اكادلر)ايعايية)
امزميز)الح7ز).)-)42103)مراكش)

املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

116201
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (03
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
 STE (: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)
 AUTO ECOLE BOUGARFA SARL

.AU
تعليم) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

سياقة)ايسيارات).
 21 رقم) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
ايطابق)1)تجزئة)اكادلر)ايعايية)امزميز)

الح7ز).)-)42103)مراكش)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:

محمد) م7الي) ب7كرفات) ايسيد)
درهم) (100 بقيمة) حصة) (1.000   :

يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
محمد) م7الي) ب7كرفات) ايسيد)
امزميز) الجدلد) ايس7ر) حي) عن7انه)ا()

مراكش))42103)مراكش)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
محمد) م7الي) ب7كرفات) ايسيد)
امزميز) الجدلد) ايس7ر) حي) عن7انه)ا()

مراكش))42103)مراكش)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (21 بتاريخ) ( بمراكش) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)125230.

929I

رمزي)يالستشارات

RENOVONS
إعالن)متعدد)ايقرارات

رمزي)يالستشارات
شارع)24)ن7نبر)عمارة)حمدي)ويد)

ايرشيد)ايطابق)رقم)01)شقة)رقم)01 
ايعي7ن)،)0000)،)ايعي7ن)املغرب
RENOVONS)»شركة)ذات)

املسؤويية)املحدودة)ذات)ايشريك)
اي7حيد«

وعن7ان)مقرها)االجتماعي:)شارع)
ايسكيكيمة)حي)اي7حدة)01)رقم)338 
ايعي7ن)-)0000))ايعي7ن)املغرب.

»إعالن)متعدد)ايقرارات«
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري:)

.11949
بمقت�سى)الجمع)ايعام)االستثنائي)

املؤرخ)في))0)ل7ني7)2021
تم)اتخاذ)ايقرارات)ايتايية:)

على) لنص) ايذي) (:01 رقم) قرار)
ايعن7ان) الى) ايشركة) مقر) نقل) ماللي:)
اي7حدة) ايسكيكيمة)حي) ايتالي:)شارع)

01)رقم)338)ايعي7ن
على) لنص) ايذي) (:02 رقم) قرار)
ماللي:)تف7يت1000)حصة)من)مايكها)
الى)ايسيد) ايكامل) بلقائد)عبد) ايسيد)

الخيمة)ل7سف

على) لنص) ايذي) (:03 رقم) قرار)

بلقائد) ( ايسيد) استقاية) قب7ل) ماللي:)

عبد)ايكامل)من)مهامه)كمسير)و)تعيين)

في) يه) خلفا) ل7سف) الخيمة) ايسيد)

ايتسير)ملدة)غير)محدودة)

على) لنص) ايذي) (:04 رقم) قرار)

االسا�سي) اينظام) تحيين) ماللي:)

و) (06.0(.04 ايبن7د) وتعدلل) يلشركة)

16

وتبعا)يذيك)تم)تعدلل)مقتضيات)

اينظام)األسا�سي)ايتايية:)

على) لنص) ايذي) (:04 رقم) بند)

ايعن7ان) الى) ايشركة) مقر) نقل) ماللي:)

اي7حدة) ايسكيكيمة)حي) ايتالي:)شارع)
01)رقم)338)ايعي7ن

على) لنص) ايذي) (:0(,06 رقم) بند)

ماللي:)تف7يت1000)حصة)من)مايكها)

الى)ايسيد) ايكامل) بلقائد)عبد) ايسيد)

الخيمة)ل7سف

على) لنص) ايذي) (:16 رقم) بند)

بلقائد) ( ايسيد) استقاية) قب7ل) ماللي:)

عبد)ايكامل)من)مهامه)كمسير)و)تعيين)

في) يه) خلفا) ل7سف) الخيمة) ايسيد)

ايتسير)ملدة)غير)محدودة)

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

ل7ني7) (23 بتاريخ) ( بايعي7ن) االبتدائية)

2021)تحت)رقم)1943.

930I

FAD CONSULTING

لوجيبروم
إعالن)متعدد)ايقرارات

FAD CONSULTING

  rue ROUISSI, Espace ,22

 HOUSSAM 3°Etage, Appt  5,

  Quartier BEAUSEJOUR, Route

 d›El((Jadida,(Hay(Hassani(،

20200،(Casablanca(MAROC

ي7جيبروم)»شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد«

وعن7ان)مقرها)االجتماعي:)8)شارع)

اخريبكة)عمارة)مبروكة)ايدار)

ايبيضاء)-)20090)ايدار)ايبيضاء)

املغرب.

»إعالن)متعدد)ايقرارات«
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري:)

.104863

بمقت�سى)الجمع)ايعام)االستثنائي)

املؤرخ)في)16)ل7ني7)2021

تم)اتخاذ)ايقرارات)ايتايية:)

قرار)رقم)1:)ايذي)لنص)على)ماللي:)

تبرع)ايسيد)جابر)محمد)ب)950)حصة)

ايسيد) من) كل) يفائدة) إجتماعية)

جابر،) حسن) ايسيد) جابر،) سعيد)

ايسيدة) جابر،) ايكريم) عبد) ايسيد)
رقية)الحياني)وايسيدة)أسماء)جابر

قرار)رقم)2:)ايذي)لنص)على)ماللي:)

من) محمد) جابر) ايسيد) إستقاية)

مهامه)كمسير)يلشركة)وتعيين)ايسيد)

جابر) حسن) وايسيد) جابر) سعيد)

كمسيرلن)يلشركة)وملدة)غير)محددة)

قرار)رقم)3:)ايذي)لنص)على)ماللي:)

من) يلشركة) ايقان7ني) ايشكل) تغيير)

املحدودة) املسؤويية) ذات) شركة)

ذات) شركة) إلى) وحيد) شريك) من)

املسؤويية)املحدودة

وتبعا)يذيك)تم)تعدلل)مقتضيات)

اينظام)األسا�سي)ايتايية:)

على) لنص) ايذي) (:1 رقم) بند)

في)مبلغ) ماللي:)حدد)رأسمال)ايشركة)

100.000،00)درهم)مقسم)إلى1.000 

الحصة) قيمة) (، إجتماعية) حصة)

بين) ( م7زعة) درهم) (100،00 اي7احدة)

ايشركاء)كاآلتي:))*)ايسيد)جابر)محمد)

: 50)حصة)*ايسيد)جابر)سعيد:)250 

 250 حسن:) جابر) *ايسيد) حصة)

حصة)*ايسيد)جابر)عبد)ايكريم:)250 

الحياني:100  رقية) ايسيدة) (* حصة)

جابر:100  أسماء) ايسيدة) (* حصة)

حصة)املجم7ع:)1.000)حصة

بند)رقم)2:)ايذي)لنص)على)ماللي:))

تم)تعيين)ايسيد)سعيد)جابر)وايسيد)

يلشركة)وملدة) حسن)جابر)كمسيرلن)

غير)محددة

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

 23 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)84045).

931I
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 FIDUCIAIRE CONFIANCE(ائتمانية)ايثقة)ايعي7ن

LAAYOUNE

SOTRASTEEL
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تف7يت)حصص

 FIDUCIAIRE(ائتمانية)ايثقة)ايعي7ن
CONFIANCE LAAYOUNE
شارع)عالل)بن)عبد)هللا)املر�سى)
ايعي7ن)،)2000)،)املر�سى)ايعي7ن)

املغرب
SOTRASTEEL)شركة)ذات)

مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)
اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)38شارع)
عالل)بن)عبد)هللا))املر�سى)ايعي7ن.)-)
0002))املر�سى)ايعي7ن)املغرب.

تف7يت)حصص
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.15(((
بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
تمت) (2018 أبريل) (18 في) املؤرخ)

املصادقة)على):
مصطفى) )ة() ايسيد) تف7يت)
ايدعداع)1.000)حصة)اجتماعية)من)
أصل)1.000)حصة)يفائدة))ايسيد))ة()
ل7سف)ثبيت)بتاريخ)18)أبريل)2018.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم) (
ل7ني7) (23 بتاريخ) ( بايعي7ن) االبتدائية)

2021)تحت)رقم)1946/2021.
932I

MOHAMED SAFRIOUI

MYDAR GROUP
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

رفع)رأسمال)ايشركة

MOHAMED SAFRIOUI
 GHANDI MALL BD GHANDI

 IMM(9(4EME(ETAGE(،(20200،
CASABLANCA MAROC

MYDAR GROUP)شركة)ذات)
املسؤويية)املحدودة

 RUE 2(وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي
 ESSANOBRE ETG 4 APT 12
20000 -)ايدار)ايبيضاء)اململكة)

املغربية.

رفع)رأسمال)ايشركة
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)-.

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
تم) (2021 ل7ني7) (0( في) املؤرخ)
قدره) بمبلغ) ايشركة) رأسمال) رفع)
»3.600.000)درهم«)أي)من)»10.000 
عن) درهم«) (3.(00.000« إلى) درهم«)
أو) أرباح) أو) احتياطي) إدماج) ( (: طريق)

عالوات)إصدار)في)رأس)املال.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 21 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)8)834).

933I

Ste AQUA SALZARO SARL

STE MIJEK SECURITE SARL
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

Ste AQUA SALZARO SARL
حي)محمد)بن)عبدهللا)زنقة)املحمدلة)
رقم)04)ايسمارة،)2000)،)ايسمارة)

املغرب
 STE MIJEK SECURITE SARL
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)شارع)

بيرانزران)زنقة)محمد)ادويهي)رقم)02 
ايسمارة)2000))ايسمارة)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

2319
في) مؤرخ) م7ثق) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (18
املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
 STE (: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.MIJEK SECURITE SARL
غرض)ايشركة)بإلجاز):)الحراسة)و)

االمن)و)املراقبة.
شارع) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
 02 بيرانزران)زنقة)محمد)ادويهي)رقم)

ايسمارة)2000))ايسمارة)املغرب.

أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:

ايسيد)عمر)بريكي):))1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
ايسيد)عمر)بريكي)عن7انه)ا()زنقة)

محمد)ادويهي)رقم)02 200))ايسمارة)

املغرب.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:

عن7انه)ا() بريكي) عمر) ايسيد)
 (2000  02 رقم) ادويهي) محمد) زنقة)

ايسمارة)املغرب

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

االبتدائية)بايسمارة))بتاريخ)01)ل7ني7)

2021)تحت)رقم)123/2021.

934I

»أويل)انفست)»)))شركه)ذات)مسؤويية)محدده)

شريك)وحيد

أويل انفست
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
ت7سيع)نشاط)ايشركة)

»أويل)انفست)»)))شركه)ذات)

مسؤويية)محدده)شريك)وحيد

12)زنقة)صبري)ب7جمعة)ايطابق)

األول)ايشقة)6)،)20080،)

ايدارايبيضاء)املغرب

أويل)انفست))شركة)ذات)مسؤويية)

محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد

وعن7ان)مقرها)االجتماعي)12)زنقة)

صبري)ب7جمعة)ايطابق)األول)ايشقة)

6 - 20080)ايدارايبيضاء)املغرب.

ت7سيع)نشاط)ايشركة
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.40((5(

اي7حيد) ايشريك) قرار) بمقت�سى)

املؤرخ)في)26)ماي)2021)تمت)إضافة)

ايشركة) نشاط) إلى) ايتايية) األنشطة)

الحالي):

مخصص) حدث) أي) تنظيم) (-
حفالت) مثل) املهنيين) أو) يألفراد)
والحفالت) وايعروض) ايزفاف)
واملؤتمرات) والحفالت) امل7سيقية)

وايندوات)،)إلخ.
-)ت7زيع

حفالت) و) ترفيه) و) -أيعاب)
ومناسبات

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم) (
 1( بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم))2251.

935I

»2)سار)ترنس«)شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد

 »2 سار ترنس« شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تف7يت)حصص

»2)سار)ترنس«)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد

زنقة)))رقم)5)ايطابق)ايتاني))شقة)
رقم)4)سعادة)سيدي)برن7�سي)،)
20620،)ايدارايبيضاء)املغرب
)»2)سار)ترنس«)شركة)ذات)

مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)
اي7حيد)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)زنقة)))رقم)
5)ايطابق)ايتاني))شقة)رقم)4)سعادة)
سيدي)برن7�سي)ايدارايبيضاء))).)
20620)ايدار)ايبيضاء)املغرب.

تف7يت)حصص
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.441513
اي7حيد) ايشريك) قرار) بمقت�سى)
تمت) (2021 ل7ني7) (0( في) املؤرخ)

املصادقة)على):
اينبي)) عبد) )ة() ايسيد) تف7يت)
1.000)حصة)اجتماعية)من) يصدلق)
ايسيد) ( يفائدة) حصة) (1.000 أصل)
ل7ني7) (0( بتاريخ) )يصدلق) )ة()عباس)

.2021
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باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم) (
 1( بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)22518.

936I

FLASH ECONOMIE

7TO HOLDING
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales(28(،(20000،
CASABLANCA MAROC

TO HOLDING))شركة)ذات)
مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)رقم)69 
زنقة)6)حي)ايسعادة)2  - 30000 

فاس)املغرب)
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

68421
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (24
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
 (TO (: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.HOLDING
مدرسة) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)
ايكاتبة) باآلية) ايكتابة) تقنية) تعليم)
واملحاسبة)واالستشارات)اإلدارية)....

 69 رقم) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
زنقة)6)حي)ايسعادة)2  - 30000)فاس)

املغرب).
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:

ايبراهمي:)) ايعالي) عبد) ايسيد)
درهم) (100 بقيمة) حصة) (1.000

يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
ايبراهمي) ايعالي) عبد) ايسيد)
ايتازي) بالد) تجزئة) (10 عن7انه)ا()
 8 شقة) ايرابع) ايطابق) الخيل) ملعب)
فاس) ( (30000 ج) م) ايسعادة) اقامة)

املغرب).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
ايبراهمي) ايعالي) عبد) ايسيد)
ايتازي) بالد) تجزئة) (10 عن7انه)ا()
 8 شقة) ايرابع) ايطابق) الخيل) ملعب)
فاس) ( (30000 ج) م) ايسعادة) اقامة)

املغرب)
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (1( بتاريخ) ( بفاس) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)2948.

93(I

Ste AQUA SALZARO SARL

STE AQUA SECURITE SARL
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

Ste AQUA SALZARO SARL
حي)محمد)بن)عبدهللا)زنقة)املحمدلة)
رقم)04)ايسمارة،)2000)،)ايسمارة)

املغرب
 STE AQUA SECURITE SARL
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)ساحة)
الحسن)ايثاني)رقم)02)ايسمارة)

2000))ايسمارة)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

2303
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (19
املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.

عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
 STE (: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.AQUA SECURITE SARL
غرض)ايشركة)بإلجاز):)الحراسة)و)

االمن)و)املراقبة.
ساحة) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
ايسمارة) (02 رقم) ايثاني) الحسن)

2000))ايسمارة)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
 1.000 ( (: سلمى) لحبيب) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
عن7انه)ا() سلمى) لحبيب) ايسيد)
 (2000  0( رقم) ايعهد) ولي) ساحة)

ايسمارة)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عن7انه)ا() سلمى) لحبيب) ايسيد)
 (2000  0( رقم) ايعهد) ولي) ساحة)

ايسمارة)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
االبتدائية)بايسمارة))بتاريخ)21)ل7ني7)

2021)تحت)رقم)112/2021.
938I

STE HICHAM-CLIM

HICHAM-CLIM
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
حل)شركة

STE HICHAM-CLIM
سيدي)لحي)،)14200،)سيدي)لحي)

املغرب
HICHAM-CLIM)شركة)ذات)
مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد)في)ط7ر)ايتصفية(
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)حي)اينهضة)

1)مجم7عة)4)بل7ك)س)رقم)1 - 
100665)سيدي)لحي)ايغرب)املغرب.

حل)شركة
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.1939

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
تقرر) (2021 ل7ني7) (1( في) املؤرخ)
محدودة) مسؤويية) ذات) شركة) حل)
HICHAM- اي7حيد) ايشريك) ذات)

 100.000 رأسمايها) مبلغ) ( (CLIM
حي) اإلجتماعي) مقرها) وعن7ان) درهم)
اينهضة)1)مجم7عة)4)بل7ك)س)رقم)1 
- 100665)سيدي)لحي)ايغرب)املغرب)

نتيجة)ل):)ت7قف)نشاط)ايشركة.
حي) ب) ايتصفية) مقر) حدد) و)
اينهضة)1)مجم7عة)4)بل7ك)س)رقم)1 
- 100665)سيدي)لحي)ايغرب)املغرب.)

و)عين:
و) الحسين) الت) ( ايسيد)ة()هشام)
 4 مجم7عة) (1 اينهضة) حي) عن7انه)ا()
بل7ك)س)رقم)1 100665)سيدي)لحي)
ايغرب)املغرب)كمصفي))ة()يلشركة.

الحدود) اإلقتضاء) وعند) (
املخ7ية) ايصالحيات) على) املفروضة)
تبليغ) محل) و) املخابرة) محل) يهم)
ايعق7د)و)اي7ثائق)املتعلقة)بايتصفية)
بل7ك)س) (4 1)مجم7عة) اينهضة) :)حي)

رقم)1)سيدي)سليمان
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
االبتدائية)بسيدي)سليمان))بتاريخ)24 

ل7ني7)2021)تحت)رقم)168/2021.

939I

CABINET BENHASSAN SARL AU

LEADER MAJESTIC
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

 CABINET BENHASSAN SARL
AU

درب)خايد)زنقة)43)رقم)5)ق.ج)،)
20440،)ايدارايبيضاء)املغرب

LEADER MAJESTIC)شركة)ذات)
مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي))))زنقة)
محمد)أسميحة)ايطابق)ايثامن))-)

24000)ايبيضاء)املغرب)
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
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رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

508093

في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (15

مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:

ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.

عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)

(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.LEADER MAJESTIC

غرض)ايشركة)بإلجاز):)شراء)وبيع)

املالبس)الجاهزة)واملتاجرة)بها

اآلالت) جميع) وتصدلر) استيراد) (-

وامل7اد

-)خدمات)متن7عة

لجميع) ومصدر) مست7رد) تاجر) (-

املنتجات)وايبن7د
-)ايتجارة)وايتبادل)ايتجاري

-)ايت7زيع)ايعام.
)))زنقة) (: عن7ان)املقر)االجتماعي)

(- ( ايثامن) ايطابق) أسميحة) محمد)

24000)ايبيضاء)املغرب).

أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99))سنة).

 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:

 1.000 ( (: ج7اد) بشري) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

 15 ايسيد)بشري)ج7اد)عن7انه)ا()

  02149 أماه) إلفريت) ( شارع) فريمان)

ايألمريكية)) املتحدة) اي7اللات) (00000

اي7اللات)املتحدة)ايألمريكية).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:

 15 ايسيد)بشري)ج7اد)عن7انه)ا()

  02149 أماه) إلفريت) ( شارع) فريمان)

ايألمريكية)) املتحدة) اي7اللات) (00000

اي7اللات)املتحدة)ايألمريكية)

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 23 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)83859).
940I

 DOMAINE DE LA MECANIQUE DE

PRECISION

 DOMAINE DE LA
 MECANIQUE DE

PRECISION
إعالن)متعدد)ايقرارات

 DOMAINE DE LA MECANIQUE
DE PRECISION

265)شارع)ايزركت7ني)،)ايطابق)
ايتاسع)،)رقم)92 - 20130)ايبيضاء)
،)20130،)ايدار)ايبيضاء)املغرب

 DOMAINE DE LA MECANIQUE
DE PRECISION))»شركة)ذات)

املسؤويية)املحدودة«
وعن7ان)مقرها)االجتماعي:)265 

ايزرقط7ني)ط)9)رقم)92 - 223)2 
ايدار)ايبيضاء)املغرب.
»إعالن)متعدد)ايقرارات«

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري:)
.4(80(1

بمقت�سى)الجمع)ايعام)االستثنائي)
املؤرخ)في)03)ل7ني7)2021

تم)اتخاذ)ايقرارات)ايتايية:)
قرار)رقم)1:)ايذي)لنص)على)ماللي:)
تف7يت) باإلجماع)على) ايشركاء) ل7افق)
سعيدة) ايسيدة) تدلرها) ايتي) األسهم)
 (340( وأربع7ن) ثالثمائة) (، عزيزي)
سهًما)في)حصص)متساوية)يصالح:)•)
مائة) أي) ايص7يلحي) هللا) عبد) ايسيد)
األستاذ) (• سهم(.) (1(0( وسبع7ن)
عبد)هللا)أب7حص)،)أي)مائة)وسبع7ن)

)0)1)سهًما(.
قرار)رقم)2:)ايذي)لنص)على)ماللي:)
ايعن7ان) الى) ( االجتماعي) املقر) نقل)
 02 ايتالي):))دوار)ايعتيقين)ويد)أحمد)
دار)ب7عزة)اين7اصر)-)ايدار)ايبيضاء.
وتبعا)يذيك)تم)تعدلل)مقتضيات)

اينظام)األسا�سي)ايتايية:)
بند)رقم)4:)ايذي)لنص)على)ماللي:)
لقع)املقر)االجتماعي)في)دوار)ايعتيقين)

ويد)أحمد)02)دار)ب7عزة)اين7اصر

بند)رقم)):)ايذي)لنص)على)ماللي:)
عند) ثابًتا) املال) رأس) لك7ن) وبذيك)
مائة)أيف))100000()درهم)،)ويقسم)
 (100( بمائة) سهم) ()1000( أيف) إلى)
درهم)يلسهم)،)مرقمة)من)1)إلى)1000 
بايكامل) ومدف7ع) بايكامل) مكتتب) (،
بايتناسب.) يلشركاء) ومخصص)

ملساهماتهم)وهي:
ايص7ايحي) هللا) عبد) ايسيد) (-

....................... 500)سهم)))))))
هاص) اب7) هللا) عبد) ايسيد) (-

....................... 500)سهم
).................)1000)سهم

ً
أو)إجماال

بند)رقم)15:)ايذي)لنص)على)ماللي:)
تسير)ايشركة)من)قبل)مسيرواحد)أو)
ايشركاء) بين) من) اختيارهم) لتم) أكثر)
أو)من)خارجهم)ويتم)تعيينهم)من)قبل)
شريك)واحد)أو)أكثر)لمثل7ن)أكثر)من)
نصف)رأس)املال.)ذا)يم)لتم)الحص7ل)
األولى) ايدع7ة) في) (، على)هذه)األغلبية)
ثانية) مرة) ايشركاء) دع7ة) فسيتم) (،
خالل)فترة)ال)تقل)عن)15)ل7ًما)وسيتم)
اتخاذ)ايقرار)بأغلبية)األص7ات)املدلى)
بها)،)بغض)اينظر)عن)نسبة)رأس)املال)
غير) ملدة) املعين) مسيرايشركة) ممثلة.)
محدودة)،)مع)صالحيات)ايت7قيع)ه7:)
ايسيد)عبد)هللا)ايص7ايحي.)تف7يضات)
ايصالحيات) تف7يض) لتم) ايسلطات:)
ت7قيع)مسير.)) بم7جب) بشكل)صحيح)
ايت7قيع)تلتزم)ايشركة)قان7ًنا)،)لجميع)
األعمال)املتعلقة)بها)،)بايت7قيع)ايفريد)
يكل)من:)ايسيد)عبد)هللا)ايص7ايحي

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 23 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)83862).
941I

COFISCOM

IMMO HOLD INVEST
شركة)ايت7صية)ايبسيطة

تأسيس)شركة

COFISCOM
 N°6 BD MED VI HAY EL

 HASSANI(،(63300،(BERKANE
MAROC

IMMO HOLD INVEST))شركة)

ايت7صية)ايبسيطة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)كلم)2 

طريق)ايسعيدلة،ر.ب)515 - 63300 
بركان)املغرب

تأسيس)شركة)ايت7صية)ايبسيطة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

(8(3
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (01
ايبسيطة) ايت7صية) يشركة) األسا�سي)

باملميزات)ايتايية:
ايت7صية) شركة) (: ايشركة) شكل)

ايبسيطة.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
 IMMO(:(اإلقتضاء)بمختصر)تسميتها

. HOLD INVEST
-(1 (: بإلجاز) ايشركة) غرض)
2(-تقدلم) مشاركات) وتدبير) مسك)

استشارات،دراسات)وخدمات).
 2 كلم) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
طريق)ايسعيدلة،ر.ب)515 - 63300 

بركان)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
ايشركة:)) رأسمال) مبلغ)
94.446.500)درهم،)مقسم)كايتالي:

 SOCIETE CONSEIL ايشركة)
 DE GESTION ET DE
حصة) (DEVELOPPEMENT :  100

بقيمة)100)درهم)يلحصة).
سندات) (: قنطاري) حماد) ايسيد)
رأس)املال)بقيمة)84.206.200)درهم.
سندات) (: ل7سفي) ح7رية) ايسيدة)

رأس)املال)بقيمة)00).929)درهم.
سندات) (: قنطاري) كمال) ايسيد)
رأس)املال)بقيمة)1.860.600)درهم.

سندات) (: قنطاري) محمد) ايسيد)
رأس)املال)بقيمة)1.860.600)درهم.

سندات) (: قنطاري) عزيز) ايسيد)
رأس)املال)بقيمة)1.860.600)درهم.

سندات) (: قنطاري) نزيهة) ايسيدة)
رأس)املال)بقيمة)00).929)درهم.

:)سندات) قنطاري) مليكة) ايسيدة)
رأس)املال)بقيمة)00).929)درهم.

ايسيدة)سميرة)قنطاري):)سندات)
رأس)املال)بقيمة)00).929)درهم.
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سندات) (: قنطاري) ي7بنة) ايسيدة)
رأس)املال)بقيمة)00).929)درهم.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (
وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

عن7انه)ا() قنطاري) حماد) ايسيد)
الحسني)) حي) 20غشت) زنقة) (65

63300)بركان)املغرب.
عن7انه)ا() ل7سفي) ح7رية) ايسيدة)
الحسني) حي) 20غشت) زنقة) (65

63300)بركان)املغرب.
عن7انه)ا() قنطاري) كمال) ايسيد)
رقم)4)شارع)ايكارة)حي)املسيرة)63320 

بركان)املغرب.
عن7انه)ا() قنطاري) محمد) ايسيد)
رقم)3)زنقة)ايكارة)حي)ايصفاء)تجزئة)

االمل)63320)بركان)املغرب.
عن7انه)ا() قنطاري) عزيز) ايسيد)
رقم)2)زنقة)ايكارة)حي)ايصفاء)63320 

بركان)املغرب.
عن7انه)ا() قنطاري) نزيهة) ايسيدة)
 01 ايعنبرة) اقامة) االنديس) رياض)
ايرياض) حي) (06 ايشقة) (06 ايعمارة)

10100)ايرباط)املغرب.
ايسيدة)مليكة)قنطاري)عن7انه)ا()
الحسني) حي) غشت) (20 زنقة) (65

63300)بركان)املغرب.
ايسيدة)سميرة)قنطاري)عن7انه)ا()
حي) (19 رقم) أو) 20،بل7ك) قطاع)

ايرياض))10100)ايرباط)املغرب.
عن7انه)ا() قنطاري) ي7بنة) ايسيدة)
شقة) (5 طابق) (4 درج) أبريل) (9 شارع)
15)حي)اينخيل)20340)ايدار)ايبيضاء))

املغرب.
 SOCIETE CONSEIL ايشركة)
 DE GESTION ET DE
كلم) عن7انه)ا() (DEVELOPPEMENT
 63300 515 ايسعيدلة)رب) 2)طريق)

بركان)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
و) قنطاري) محمد) ايسيد)
شركة)) ممثال) قنطاري) عزيز) ايسيد)
 SOCIETE CONSEIL DE GESTION
                             ET DE DEVELOPPEMENT
ايسعيدلة) طريق) (2 كلم) عن7انه)ا()

ر.ب)515 63300)بركان)املغرب

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (22 بتاريخ) ( ببركان) االبتدائية)

2021)تحت)رقم)96).
942I

FIDUCIAIRE 2006

KHADAMAT-TRADING
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تف7يت)حصص

FIDUCIAIRE 2006
 LOT AMINE SIDI MAAROUF 52
N(،(20280،(Casablanca(Maroc
KHADAMAT-TRADING)شركة)
ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)52)تجزئة)

أمين)سيدي)معروف)-)20280 
ايدارايبيضاء)املغرب.
تف7يت)حصص

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)
.289589

اي7حيد) ايشريك) قرار) بمقت�سى)
تمت) (2021 ل7ني7) (09 في) املؤرخ)

املصادقة)على):
تف7يت)ايسيد))ة()عبد)ايكريم)بن)
من) اجتماعية) حصة) (500 ايقاسمي)
)ة() ايسيد) ( يفائدة) 500)حصة) أصل)
عبد)اي7احد)ارجدال)بتاريخ)09)ل7ني7)

.2021
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم) (
 21 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)83481).
943I

FIDUNION-MAROC

 OFFICE GENERAL DE LA
DOCUMENTATION

شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)
ايشريك)اي7حيد

إنشاء)فرع)تابع)يلشركة

FIDUNION-MAROC
 RUE EL AMRAOUI BRAHIM ,23

 CASABLANCA(،(20000،
CASABLANCA MAROC

 OFFICE GENERAL DE LA

DOCUMENTATION)شركة)ذات)
مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)مبنى)1-5 
شارع)روما)-)144))))م7نتيفرين))

فرنسا.
إنشاء)فرع)تابع)يلشركة

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)
.50(999

اي7حيد) ايشريك) قرار) بمقت�سى)
تقرر) (2021 أبريل) (30 في) املؤرخ)
تحت) ( يلشركة) تابع) ( فرع) إنشاء)
 OFFICE GENERAL DE ايتسمية)
ايكائن) و) (LA DOCUMENTATION
بايعن7ان)13)،)زنقة)ابن)خيران،)متجر)
ايبيضاء)) ايدار) ( (20000   -  -  1 رقم)
ايسيد)ة() املسير)من)طرف) و) املغرب)

عطا)احمد)ربيع)عطية.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 23 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)84031).
944I

bemultico((7بيم7يتيك

SH CAR
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

bemultico((7بيم7يتيك
رقم)106)شقة)رقم)01)ايزيت7ن)

املعركة)-مكناس)،)50060،)مكناس)
مكناس

SH CAR))شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)ايطابق)
ايسفلي)تجزئة)رياض)االسماعيلية)
رقم))48)مكناس)ملك)رضاء04  
مكناس)مكناس)50000)مكناس)

املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

53629
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 لنالر) (24
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:

ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.

عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)

 SH (: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

. CAR

كراء) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

ايسيارات)بدون)سائق.

ايطابق) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)

االسماعيلية) رياض) تجزئة) ايسفلي)

رضاء04   ملك) مكناس) (48( رقم)

مكناس) (50000 مكناس) مكناس)

املغرب.

أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:

ايسيد)سليمان)عدلي):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم)يلحصة).

 500 ( (: االيه)سع7ف) عبد) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

عن7انه)ا() عدلي) سليمان) ايسيد)

تاركة) حي) (132 رقم) (05 ايزنقة)

 52000 ايراشيدلة) الجدلدة)

ايراشيدلة)املغرب.

سع7ف) االيه) عبد) ايسيد)

 124 رقم) تنكرفة) زنقة) عن7انه)ا()

كلميمة) (52250 كلميمة) تنجداد)

املغرب.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:

عن7انه)ا() عدلي) سليمان) ايسيد)

ايزنقة)05)رقم)132)حي)تاركة)الجدلدة)

ايراشيدلة)50000)ايراشيدلة)املغرب

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

ل7ني7) (22 بتاريخ) ( بمكناس) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)8)30.

945I
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MAYAFID

MAESTRO KECH
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

MAYAFID
 Rue Soumaya - Résidence
 Shehrazade 3 N°22 5ème

 Etg.,(Palmiers,(،(20130،
CASABLANCA MAROC

MAESTRO KECH)شركة)ذات)
مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)مجم7عة)
ايتقدم))Gh2~1)ايطابق)2)سيدي)
ايبرن7�سي)ايدار)ايبيضاء)-)20600 

ايدار)ايبيضاء))املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

50(011
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (11
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.MAESTRO KECH
ايتجارة) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)
الجاهزة) األيبسة) وبيع) وصناعة)

واألحذلة.
عن7ان)املقر)االجتماعي):)مجم7عة)
سيدي) (2 ايطابق) (Gh2~1( ايتقدم)
 20600 (- ايبيضاء) ايدار) ايبرن7�سي)

ايدار)ايبيضاء))املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
 1.000 ( (: هشام) ب7كطالة) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-
وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

عن7انه)ا() هشام) ب7كطالة) ايسيد)
99)ح)ي)م)ايرباط) 4)اضافي)رقم) امل)

10140))ايرباط)املغرب .
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عن7انه)ا() هشام) ب7كطالة) ايسيد)
99)ح)ي)م)ايرباط) 4)اضافي)رقم) امل)

10140))ايرباط)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 16 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)91)82).

946I

GLOFID

SIGMA HOPE
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

GLOFID
196)شارع)ايسفير)بن)عائشة)ايطابق)
ايثاني)ايرقم)4)،)20300،)ايدار)

ايبيضاء)املغرب
SIGMA HOPE)شركة)ذات)

مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)
اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)ر)151 
شارع)املقاومة)ايطابق)ايتايت)ر)9 - 

20000)ايدارايبيضاء)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

50830(
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (03
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
 SIGMA(:(اإلقتضاء)بمختصر)تسميتها

.HOPE

أو) تاجر) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)
وسيط))لمارس)اإلستيراد)وايتصدلر

مقاول)أعمال)متن7عة
تاجر.

 151 ر) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
 -  9 ر) ايتايت) ايطابق) املقاومة) شارع)

20000)ايدارايبيضاء)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
 1.000 ( (: ب7شل7ش) عادل) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
عن7انه)ا() ب7شل7ش) عادل) ايسيد)
218)ايهراويين) 9)رقم) هي)ايرحامنة)م)

20000)ايدارايبيضاء)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عن7انه)ا() ب7شل7ش) عادل) ايسيد)
218)ايهراويين) 9)رقم) هي)ايرحامنة)م)

20000)ايدارايبيضاء)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 24 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)84068).
94(I

fiduas

DIYAR LBRIK
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

fiduas
 bd gran ceinture hay 54
 mohammadi(،(20570،

casablanca maroc
DIYAR LBRIK)))شركة)ذات)

املسؤويية)املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)اقامة)

ج7هرة)))دلار)ايعالم)ايطابق)االر�سي)
رقم)6)ايعايية)تيط)مليل)-)2000 

ايدار)ايبيضاء)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

508345

في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (14
املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
 DIYAR(:(اإلقتضاء)بمختصر)تسميتها

.  LBRIK
(: بإلجاز) ايشركة) غرض)

.Promoteur immobilier
اقامة) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
ج7هرة)))دلار)ايعالم)ايطابق)االر�سي)
 2000 (- مليل) تيط) ايعايية) (6 رقم)

ايدار)ايبيضاء)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
ايسيد)سعيد)يبرلك):))200)حصة)

بقيمة)20.000)درهم)يلحصة).
 200 ( (: يبرلك) ايعزيز) عبد) ايسيد)
حصة)بقيمة)20.000)درهم)يلحصة).

 200 ( (: يبرلك) ايكريم) عبد) ايسيد)
حصة)بقيمة)20.000)درهم)يلحصة).

 100 ( (: كدوش) فاطمة) ايسيدة)
حصة)بقيمة)10.000)درهم)يلحصة).
ايسيدة)مليكة)يبرلك):))100)حصة)

بقيمة)10.000)درهم)يلحصة).
 200 ( (: يبرلك) ايعالي) عبد) ايسيد)
حصة)بقيمة)20.000)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
عن7انه)ا() يبرلك) سعيد) ايسيد)
تيت) ( رقم55) ( ( ايسالم) زين) تقسيم)
مليل)20000)ايدار)ايبيضاء)املغرب.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (
وم7اطن)مسيري)ايشركة:

عن7انه)ا() يبرلك) سعيد) ايسيد)
تيت) ( رقم55) ( ( ايسالم) زين) تقسيم)
مليل)20000)ايدار)ايبيضاء)املغرب

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 24 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)84091).
948I
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محمد)دحماني

ALAMI IRRIGATION
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تف7يت)حصص

محمد)دحماني
65،)شارع)عالل)بن)عبد)هللا)،)
33300،)اوطاط)الحاج)املغرب

ALAMI IRRIGATION)شركة)ذات)
مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)289)حي)
اينهضة)-)33300)أوطاط)الحاج)

املغرب.
تف7يت)حصص

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)
.1(23

اي7حيد) ايشريك) قرار) بمقت�سى)
تمت) (2021 ل7ني7) (10 في) املؤرخ)

املصادقة)على):
تف7يت)ايسيد))ة()حميد)بلمندللي)
600)حصة)اجتماعية)من)أصل)600 
حصة)يفائدة))ايسيد))ة()فؤاد)امغاري)

بتاريخ)10)ل7ني7)2021.
ايعالمي) )ة() ايسيد) تف7يت)
من) اجتماعية) حصة) (400 بلمندللي)
)ة() ايسيد) ( يفائدة) 400)حصة) أصل)

فؤاد)امغاري)بتاريخ)10)ل7ني7)2021.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم) (
ل7ني7) (1( بتاريخ) ( بب7ملان) االبتدائية)

2021)تحت)رقم)219/2021.
949I

CASA BELLA TEXTILES SARL

CASA BELLA TEXTILES SARL
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

رفع)رأسمال)ايشركة

CASA BELLA TEXTILES SARL
 BAT FAYCAL 1ER ETG APPT N°2

 QU OULAD BRAHIL NADOR
 BAT FAYCAL 1ER ETG APPT N°2
 QU(OULAD(BRAHIL(NADOR،

62000،(NADOR(Maroc
 CASA BELLA TEXTILES SARL
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)بنالة)

فيصل)ايطابق)االول)ايشقة)اثنان)
تجزئة)صناعية)اوالد)ابراهيم)

ايناض7ر)بنالة)فيصل)ايطابق)االول)
ايشقة)اثنان)تجزئة)صناعية)اوالد)
ابراهيم)ايناض7ر)62000)ايناض7ر)

املغرب.
رفع)رأسمال)ايشركة

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)
.1362

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
تم) (2021 أبريل) (24 في) املؤرخ)
قدره) بمبلغ) ايشركة) رأسمال) رفع)
أي) درهم«) (23.000.000,00«
إلى) درهم«) (10.000.000,00« من)
»33.000.000,00)درهم«)عن)طريق):))

تقدلم)حصص)نقدلة)أو)عينية.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
االبتدائية)بايناض7ر))بتاريخ)11)ل7ني7)

2021)تحت)رقم))125.
950I

FICOMPTA

Z M FINITION
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

FICOMPTA
 N° 6 RUE ABDELKRIM

 BENJELLOUN 2 EME  ETAGE
FES(،(30000،(FES(MAROC
Z M FINITION)شركة)ذات)

مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)
اي7حيد

 DOUAR(وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي
 LBABDA AL ANDALOUS AIN
 CHKEF MLY YAACOUB FES  -

30000)فاس)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

68519
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (20
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:

ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.

عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)

 Z M (: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.FINITION
املقاول) (- (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

في)أشغال)مختلفة)او)ايبناءات

-)مست7رد)تاجربنصف)الجملة.

 DOUAR(:(عن7ان)املقر)االجتماعي

 LBABDA AL ANDALOUS AIN

 CHKEF MLY YAACOUB FES  -

30000)فاس)املغرب.

أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:

 1.000 ( (: ( زغنانة) محمد) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

عن7انه)ا() ( زغنانة) محمد) ايسيد)

ايشقف) عين) االنديس) دوارايبابدة)

م7الي)يعق7ب))30000)فاس)املغرب.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:

عن7انه)ا() ( زغنانة) محمد) ايسيد)

ايشقف) عين) االنديس) دوارايبابدة)

فاس) (30000 فاس) يعق7ب) م7الي)

املغرب

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

ل7ني7) (23 بتاريخ) ( بفاس) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)3046.

951I

 FIDUCIAIRE D’AUDIT D’ASSISTANCE DE

GESTION ET DE CONTROLE

OUBA-CAROUBE-SARL
إعالن)متعدد)ايقرارات

OUBA-CAROUBE-SARL

تف7يت)حصص)وإدخال)شريك)

جدلد

فقدان)صفة)شركة)ايشريك)ايفريد

تعيين)مسير)ثاني

أوال:)بمقت�سى)عقد)عرفي)مؤرخ)

في)21/06/2021)ف7ت)ايسيد)

احمد)اوباري)على)سبيل)ايصدقة)

24.000)حصة)اجتماعية)من)

فئة)100)درهم)يل7احدة)تخصم)

من)مجم7ع)ال)50.000)حصة)

اجتماعية)ايتي)لملكها)في)شركة)

OUBA-CAROUBE-SARL)،)شركة)
ذات)مسؤويية)محدودة،)رأسمايها)

5.000.000)درهم،)ل7جد)مقرها)

االجتماعي)باملحل)ايتجاري)رقم)2 )

ايسفلي))،إقامة)ن7ارة،)شارع)عبد)

ايرحيم)ب7عبيد،)(ص.ب.)953)ايبرلد)

ايرئي�سي)،)مدلنة)أكادلر،)مقيدة)

بايسجل)ايتجاري)تحت)عدد)28013 

يدى)املحكمة)ايتجارية)بأكادلر،

بتاريخ) مداويتها) إثر) على) (: ثانيا)

الجمعية) قررت) (22/06/2021

ايعامة)غير)ايعادلة)يلشركاء)ما)للي):

الحصص) تف7يت) معالنة) (1-

على) لت7قف) ال) وايذي) االجتماعية)

ترخيص)مسبق،

ادخال)شريك)جدلد، (2-

يه) واملف7ت) املف7ت) إعفاء) (3-

من)أي)تبليغ)الدارة)ايشركة،

الجدلد)يل) ايت7زيع) معالنة) (4-

فئة) من) اجتماعية) حصة) (50.000

يرأس) املك7نة) يل7احدة) درهم) (100

 5.000.000 ايبايغ) االجتماعي) املال)

درهم)كايتالي):

  26.000 اوباري) احمد) ايسيد) (-

حصة)اجتماعية)،

 24.000 اوباري) عزيز) ايسيد) (-

حصة)اجتماعية)،

في) يلشركة) ثاني) مسير) تعيين) (4-

شخص)ايسيد)عزيز)اوباري،

-5)تعدلل)ايفص7ل)6)و)))و)43)من)

املتعلقة) يلشركة) األسا�سي) ايقان7ن)

املال) باملساهمات)وبراس) ايت7الي) على)

االجتماعي)وبتعيين)املسيرلن)وتحدلد)

صالحياتهم،

األسا�سي) ايقان7ن) تحيين) (6-

يلشركة،
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االلداع) انجاز) تم) (: ثايتا)
يدى) ايضبط) بكتابة) ايقان7ني)
بتاريخ)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) بأكادلر) ايتجارية) املحكمة)
22/06/2021)تحت)عدد)100403.  

ملخص)قصد)اينشر
احمد) (: ايقان7نيين) املسيرلن) احد)

اوباري

952I

distra conseils

BRIDGE EVENT
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

distra conseils
رقم)2)بل7ك)21)ايطابق)ايثاني)ايحي)
الحسني)،)40000،)مراكش)املغرب
BRIDGE EVENT)شركة)ذات)

املسؤويية)املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)بل7ك)
21)رقم2))ايطابق)2)ايحي)الحسني)
مراكش)-)40000)مراكش)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

116005
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (1(
املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.BRIDGE EVENT
و) تأطير) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

تنظيم)األحداث.
بل7ك) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
الحسني) ايحي) (2 ايطابق) ( رقم2) (21

مراكش)-)40000)مراكش)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
 250 ( (: ايكاسم) محمد) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

250)حصة) ( (: ايسيد)منير)ب7راس)
بقيمة)100)درهم)يلحصة).

ايسيد)نجيب)ب7راس):))250)حصة)
بقيمة)100)درهم)يلحصة).

 250 ( (: ايدلن)قاصد) ايسيد)فخر)
حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-
وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

عن7انه)ا()) ايكاسم) محمد) ايسيد)
26)تجزئة)عرصة)يكبير)طابق)3)شقة)
ايدار) (2(000 ايبيضاء) املعاريف) (10

ايبيضاء)املغرب.
 3( عن7انه)ا() ب7راس) منير) ايسيد)
 4 طابق) (20 شقة) الدوردون) زنقة)
زاوية)الجيروند)ايبيضاء)000)2)ايدار)

ايبيضاء)املغرب.
عن7انه)ا() ب7راس) نجيب) ايسيد)
إقامة)مرجانة)ايرقم)02)تاركة)مراكش)

40000)مراكش)املغرب.
قاصد) ايدلن) فخر) ايسيد)
رقم) اوه) بل7ك) (3 يساسفة) عن7انه)ا()
ايدار) (2(000 ايبيضاء) ايدار) (22

ايبيضاء)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عن7انه)ا()) ايكاسم) محمد) ايسيد)
26)تجزئة)عرصة)يكبير)طابق)3)شقة)
ايدار) (2(000 ايبيضاء) املعاريف) (10

ايبيضاء)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (16 بتاريخ) ( بمراكش) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)125051.
953I

FIDWAY CONSEIL

SOCIETE BATIBOY
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

FIDWAY CONSEIL
 AVENUE ESSAADIYNE

 RESIDENCE L›OLIVIER 1er
 ETAGE APPT N°2 (EN FACE

 CAFE(LA(TERRASSE(،(50000،
MEKNES MAROC

SOCIETE BATIBOY)شركة)ذات)
املسؤويية)املحدودة

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)محل)
بايسفلي)رقم)49)ايزنقة)1)حي)

االطلس)1 - 50000)مكناس)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

53623
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (2(
املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.SOCIETE BATIBOY
اإلنعاش) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)
األشغال) في) واملقاوية) ايعقاري)

املختلفة.
محل) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
بايسفلي)رقم)49)ايزنقة)1)حي)االطلس)

1 - 50000)مكناس)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
 900 ( (: ب7زعبيطة) ل7سف) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
100)حصة) ( (: زكاوة) ايسيد)حميد)

بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
الحامل) ايسيد)ل7سف)ب7زعبيطة)
عدد) اي7طنية) ايتعريف) يبطاقة)
Z461213)عن7انه)ا()رقم)302)تجزئة)
فضيلة)3)طريق)عين)ايشقف)30000 

فاس)املغرب.
ايسيد)حميد)زكاوة)الحامل)يبطاقة)
 D664((0 عدد) اي7طنية) ايتعريف)
حي) (18 ايزنقة) (185 رقم) عن7انه)ا()

االطلس)1 50000)مكناس)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
الحامل) ايسيد)ل7سف)ب7زعبيطة)
عدد) اي7طنية) ايتعريف) يبطاقة)
Z461213)عن7انه)ا()رقم)302)تجزئة)

فضيلة)3)طريق)عين)ايشقف)30000 
فاس)املغرب

الحامل) زكاوة) حميد) ايسيد)
عدد) اي7طنية) ايتعريف) يبطاقة)
 185 رقم) عن7انه)ا() (D664((0
 50000  1 االطلس) حي) (18 ايزنقة)
ملدة) ايشركة) يسيران) املغرب) مكناس)

غير)محدودة)وبت7قيع)مزدوج
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (22 بتاريخ) ( بمكناس) ايتجارية)
ايتجاري) ايسجل) رقم) تحت) (2021

.53623
954I

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC( BUREAU DE

COMPTABILITE

ايري سيد ماروك
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
حل)شركة

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC(
BUREAU DE COMPTABILITE
صندوق)ايبرلد)310)ايرئيسية)
ايرشيدلة)،)52000،)ايرشيدلة)

املغرب
الري)سيد)ماروك)شركة)ذات)

مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)
اي7حيد)في)ط7ر)ايتصفية(

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)قصر)
تيسكديت)الخنك)-)52000 

ايرشيدلة)املغرب.
حل)شركة

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)
.14249

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
تقرر) (2021 ل7ني7) (23 في) املؤرخ)
محدودة) مسؤويية) ذات) شركة) حل)
سيد) الري) اي7حيد) ايشريك) ذات)
 100.000 رأسمايها) مبلغ) ( ماروك)
اإلجتماعي) مقرها) وعن7ان) درهم)
 52000 (- الخنك) تيسكديت) قصر)
وفاة) (: ل) نتيجة) املغرب) ايرشيدلة)

صاحب)ايشركة.
قصر) ب) ايتصفية) مقر) حدد) و)
 52000 (- الخنك) تيسكديت)

ايرشيدلة)املغرب.)



14223 الجريدة الرسميةعدد)1)56 - 26)ذو)ايقعدة)1442 )))ل7يي7)2021) 

و)عين:

و) عليب7ش) ( محمد) ايسيد)ة()

عن7انه)ا()قصر)تيكرنا)اينيف)52000 

)ة() كمصفي) املغرب) ايرشيدلة)

يلشركة.

الحدود) اإلقتضاء) وعند) (

املخ7ية) ايصالحيات) على) املفروضة)

تبليغ) محل) و) املخابرة) محل) يهم)

ايعق7د)و)اي7ثائق)املتعلقة)بايتصفية):)

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

 24 بتاريخ) ( بايرشيدلة) االبتدائية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)305.

955I

ABA GESTION SARLAU

ASU CAPITAL
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة
تح7يل)املقر)االجتماعي)يلشركة

ABA GESTION SARLAU

 AV MED V 3EME ETG 38

 BUREAU(12(،(30000،(FES

MAROC

ASU CAPITAL)شركة)ذات)

املسؤويية)املحدودة

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)46)شارع)

عقبة)ايشقة)رقم)2)أكدال)ايرباط)

 RABAT INTERIM - 10000(عند

ايرباط)املغرب.

تح7يل))املقر)االجتماعي)يلشركة
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.50(2(5

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)

املؤرخ)في)05)فبرالر)2021)تم))تح7يل))

من) يلشركة) الحالي) االجتماعي) املقر)

»46)شارع)عقبة)ايشقة)رقم)2)أكدال)

 RABAT INTERIM - عند) ايرباط)

زنقة) (4« إلى) املغرب«) ايرباط) (10000

(- ايدارايبيضاء) اي7زيس) مسلم) إمام)

20000)ايدار)ايبيضاء))املغرب«.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

 1( بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)83043).

956I

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC( BUREAU DE

COMPTABILITE

اف بي كونسيلتين
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

حل)شركة

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC(

BUREAU DE COMPTABILITE

صندوق)ايبرلد)310)ايرئيسية)

ايرشيدلة)،)52000،)ايرشيدلة)

املغرب

اف)بي)ك7نسيلتين)شركة)ذات)

املسؤويية)املحدودة)في)ط7ر)

ايتصفية(

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)

قصرتزم7ريت)الخنك)-)52000 

ايرشيدلة)املغرب.

حل)شركة
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.13113

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)

حل) تقرر) (2021 ل7ني7) (14 في) املؤرخ)

املحدودة) املسؤويية) ذات) شركة)

رأسمايها) مبلغ) ( ك7نسيلتين) بي) اف)

مقرها) وعن7ان) درهم) (100.000

(- الخنك) قصرتزم7ريت) اإلجتماعي)

(: ل) نتيجة) املغرب) ايرشيدلة) (52000

ازمة)شغل.

ب) ايتصفية) مقر) حدد) و)

 52000 (- الخنك) قصرتزم7ريت)

ايرشيدلة)املغرب.)

و)عين:

ب7حميدي) ( اسماعيل) ايسيد)ة()

 52000 ايرشيدلة) عن7انه)ا() و)

)ة() كمصفي) املغرب) ايرشيدلة)

يلشركة.

الحدود) اإلقتضاء) وعند) (

املخ7ية) ايصالحيات) على) املفروضة)

تبليغ) محل) و) املخابرة) محل) يهم)

ايعق7د)و)اي7ثائق)املتعلقة)بايتصفية):)

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

 22 بتاريخ) ( بايرشيدلة) االبتدائية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)298.

95(I

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC( BUREAU DE.

COMPTABILITE

بدر فير
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
حل)شركة

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC(
BUREAU DE COMPTABILITE
صندوق)ايبرلد)310)ايرئيسية)
ايرشيدلة)،)52000،)ايرشيدلة)

املغرب
بدر)فير)شركة)ذات)مسؤويية)

محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)في)
ط7ر)ايتصفية(

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)شارع)
م7الي)عبد)هللا)رقم)12املنقارة)

الجرف)-)52000)ايرشيدلة)املغرب.
حل)شركة

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)
.(493

اي7حيد) ايشريك) قرار) بمقت�سى)
حل) تقرر) (2021 ماي) (21 في) املؤرخ)
محدودة) مسؤويية) ذات) شركة)
مبلغ) ( فير) بدر) اي7حيد) ايشريك) ذات)
وعن7ان) درهم) (400.000 رأسمايها)
عبد) م7الي) شارع) اإلجتماعي) مقرها)
 52000 (- 12املنقارة)الجرف) هللا)رقم)
ازمة) (: ل) نتيجة) املغرب) ايرشيدلة)

شغل.
شارع) ب) ايتصفية) مقر) حدد) و)
12املنقارة) رقم) هللا) عبد) م7الي)
الجرف)-)52000)ايرشيدلة)املغرب.)

و)عين:
و) بلخيري) ( ايعربي) ايسيد)ة()
رقم) عبد)هللا) م7الي) شارع) عن7انه)ا()
12املنقارة)الجرف)52000)ايرشيدلة)

املغرب)كمصفي))ة()يلشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند) (
املخ7ية) ايصالحيات) على) املفروضة)
تبليغ) محل) و) املخابرة) محل) يهم)
ايعق7د)و)اي7ثائق)املتعلقة)بايتصفية):)
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 22 بتاريخ) ( بايرشيدلة) االبتدائية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم))29.

958I

jamal ait hommad

سوسييتي جينيغال مكامات
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تح7يل)املقر)االجتماعي)يلشركة

jamal ait hommad
 lascam residence yassir br nr 5
 nouveau(quartier(SIDI(KACEM،
16000،(SIDI(KACEM(MAROC
س7سييتي)جينيغال)مكامات)شركة)

ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)
ايشريك)اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي))اقامة)
المن)رقم)149)محل)رقم)1)حي)

ايزيرارية)2))سيدي)قاسم)16000 
سيدي)قاسم)مغرب.

تح7يل))املقر)االجتماعي)يلشركة
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.285((
بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
تح7يل)) ( تم) (2021 ماي) (31 في) املؤرخ)
من) يلشركة) الحالي) االجتماعي) املقر)
 1 رقم) محل) (149 رقم) المن) اقامة) («
حي)ايزيرارية)2))سيدي)قاسم)16000 
»تعاونية) إلى) مغرب«) قاسم) سيدي)
قاسم) سيدي) ايشبانات) ايتقدم)

16000)سيدي)قاسم))مغرب«.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 23 بتاريخ) ( قاسم) بسيدي) االبتدائية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)8)3.
959I

jamal ait hommad

نيو فامين بيو تيك
إعالن)متعدد)ايقرارات

jamal ait hommad
 lascam residence yassir br nr 5
 nouveau(quartier(SIDI(KACEM،
16000،(SIDI(KACEM(MAROC
ني7)فامين)بي7)تيك)»شركة)ذات)
املسؤويية)املحدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد«
وعن7ان)مقرها)االجتماعي:)حي)

كرينات)الحاج)قاسم))سيدي)قاسم)
16000)سيدي)قاسم)مغرب.
»إعالن)متعدد)ايقرارات«
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رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري:)
.2(055

بمقت�سى)الجمع)ايعام)االستثنائي)
املؤرخ)في)18)ل7ني7)2021

تم)اتخاذ)ايقرارات)ايتايية:)
قرار)رقم)1:)ايذي)لنص)على)ماللي:)
املباركي) و) ل7سف) املباركي) تف7يت)
ب7كرين) يصالح) حصة) (100 زكرياء)

محمد)مقابل)10000)درهم
قرار)رقم)2:)ايذي)لنص)على)ماللي:)

تعيين)ب7كرين)محمد)مسير)شركة)
قرار)رقم)3:)ايذي)لنص)على)ماللي:)
ادارة) من) ل7سف) املباركي) استقاية)

ايشركة)
قرار)رقم)4:)ايذي)لنص)على)ماللي:)
تغيير)االطار)ايقان7ني)من)شركة)ذات)
ذات) شركة) الى) محدودة) مسؤويية)
مسؤويية)محدودة)ايشريك)اي7حيد

وتبعا)يذيك)تم)تعدلل)مقتضيات)
اينظام)األسا�سي)ايتايية:)

بند)رقم)1:)ايذي)لنص)على)ماللي:)
ب7كرين)محمد)مساهم)

بند)رقم)2:)ايذي)لنص)على)ماللي:)
تغيير)االطار)ايقان7ني)من)شركة)ذات)
ذات) شركة) الى) محدودة) مسؤويية)
مسؤويية)محدودة)ايشريك)اي7حيد

على) لنص) ايذي) (:( رقم) بند)
كامل) محمد) ب7كرين) امتالك) ماللي:)

الحصص
على) لنص) ايذي) (:12 رقم) بند)

ماللي:)ب7كرين)محمد)مسير)شركة)
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 24 بتاريخ) ( قاسم) بسيدي) االبتدائية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)659.
960I

AGAFISCO

BILAOURA CARS
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

AGAFISCO
رقم)350)شارع)م7الي)اسماعيل)

حي)اينهظة)اكادلر)،)80030،)اكادلر)
املغرب

BILAOURA CARS)شركة)ذات)
املسؤويية)املحدودة

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)رقم)08 

عمارة)املختار)ايس7�سي)1)ايشطر)

ايثاني)أكادلر)))-)80000)أكادلر)

املغرب

تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

4(993

في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (09

املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:

ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.

عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)

(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.BILAOURA CARS

كراء) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

ايسيارات)بدون)سائق.
 08 رقم) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)

ايشطر) (1 ايس7�سي) املختار) عمارة)

ايثاني)أكادلر)))-)80000)أكادلر)املغرب.

أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).

 500.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:

ايسيد)بنعلي)فؤاد))):))2.500)حصة)

بقيمة)250.000)درهم)يلحصة).

 2.500 ( (: ( ملياء) ايعرج) ايسيدة)

حصة)بقيمة)250.000)درهم)يلحصة)

بقيمة) (2500 (: بنعلي)فؤاد) ايسيد)

250.000)درهم.

ايسيدة)ايعرج)ملياء):)2500)بقيمة)

250.000)درهم.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
ايسيد)بنعلي)فؤاد)عن7انه)ا())زنقة)
413)رقم)1)حي)اينهضة)أكادلر)80030 

أكادلر)املغرب.

عن7انه)ا() ملياء) ايعرج) ايسيدة)
رقم14  (19 عمارة) س7س) فال) اقامة)

بنسركاو)أكادلر)80100)أكادلر)املغرب.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:

ايسيد)بنعلي)فؤاد)عن7انه)ا())زنقة)
413)رقم)1)حي)اينهضة)أكادلر)80030 

أكادلر)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (24 بتاريخ) ( باكادلر) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)100465.
961I

FUDICAIRE ISMAILI

STE AO ARI TRAVAUX
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

FUDICAIRE ISMAILI
حي)ايتقدم)بل7ك)2)رقم))0)ايسمارة)

ES-SMARA MAROC(،(2000(،
STE AO ARI TRAVAUX))شركة)
ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
 AV OUED(وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي
 DAHAB N° 19 BIS ES SEMARA -

2000))ايسمارة)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

2351
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (15
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
 STE (: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

. AO ARI TRAVAUX
االشغال) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

ايعامة.
 AV (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
 OUED DAHAB N° 19 BIS ES
SEMARA - (2000)ايسمارة)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:

 1.000 ( (: ايعماري) طارق) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

عن7انه)ا() ايعماري) طارق) ايسيد)
 38 رقم) (13 2زنقة) املسيرة) حي)

ايسمارة) ((2000 ايدارايبيضاء)

املغرب.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:

عن7انه)ا() ايعماري) طارق) ايسيد)
 38 رقم) (13 2زنقة) املسيرة) حي)

ايدارايبيضاء)2000))ايسمارة)املغرب

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

االبتدائية)بايسمارة))بتاريخ)23)ل7ني7)

2021)تحت)رقم)143/2021.

962I

FIDUGEC

IMMO DEVELOPPEMENT
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تف7يت)حصص

FIDUGEC

 BD OUED TENSIFT OULFA 315

 315 BD OUED TENSIFT

 OULFA،(20400،(CASABLANCA

MAROC

 IMMO DEVELOPPEMENT

شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)18)زنقة)

أميمة)ايسالح)ايطابق)ايرابع)حي)
راسين).)-)20100)ايدار)ايبيضاء)

املغرب.

تف7يت)حصص
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.409685

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)

تمت) (2021 أبريل) (08 في) املؤرخ)

املصادقة)على):

 VALORIS )ة() ايسيد) تف7يت)

حصة) (MANAGEMENT  S.A 83

حصة) (250 أصل) من) اجتماعية)

الجعيدي) )ة()ل7سف) ايسيد) ( يفائدة)

بتاريخ)08)أبريل)2021.
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 LORIS )ة() ايسيد) تف7يت)

حصة) (MANAGEMENT  S.A 82

حصة) (250 أصل) من) اجتماعية)
ايزراري) ش7قي) )ة() ايسيد) ( يفائدة)

بتاريخ)08)أبريل)2021.

 VALORIS )ة() ايسيد) تف7يت)

 MANAGEMENT  S.A 83

 250 أصل) من) اجتماعية) حصة)

 FT )ة() ايسيد) ( يفائدة) حصة)

 08 CORPORATION  SARL)بتاريخ)

أبريل)2021.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم) (

 31 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ماي)2021)تحت)رقم)80463).

963I

ائتمانية)زهير

BEST ROME
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

ائتمانية)زهير
زنقة)ابن)عائشة)عمارة)باريس)

ايطابق)ايتايت)مكتب)رقم)11)كيليز)

مراكش)،)40000،)مراكش)املغرب

BEST ROME)شركة)ذات)مسؤويية)

محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)امللك)

املسمى)»املنار)3«)تجزئة)املنار)1)حي)

ايشرف)ازدهار)2)ايطابق)االر�سي)

 3A . - 40000(ايقيمة)املفرزة)3)و

مراكش)املغرب

تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)

محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

116149

في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (21

مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:

ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.

عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
 BEST (: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.ROME
مستغل) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

ملقهى)و)املاك7الت)ايسريعة)..
امللك) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
1)حي) املنار) تجزئة) (»3 »املنار) املسمى)
االر�سي) ايطابق) (2 ازدهار) ايشرف)
 3A . - 40000 و) (3 املفرزة) ايقيمة)

مراكش)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
ايفتاح) عبد) محم7دي) ايسيد)
درهم) (100 بقيمة) حصة) (1.000   :

يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
ايفتاح) عبد) محم7دي) ايسيد)
عن7انه)ا()حي)كن7ن)شطر)2)رقم)315 
مراكش) (40000 ( ايشمالي) اينخيل)

املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
ايفتاح) عبد) محم7دي) ايسيد)
عن7انه)ا()حي)كن7ن)شطر)2)رقم)315 
مراكش) (40000 ايشمالي) اينخيل)

املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
بتاريخ) ( بمراكش) ايتجارية)
رقم) تحت) (2021 ل7ني7) (1(

.M06_21_2352259
964I

SAVOIR EXPERT

GOCHEL
إعالن)متعدد)ايقرارات

SAVOIR EXPERT
 N ° 05 RUE IBN BATTOUTA
 VILLE(NOUVELLE(،(31000،

SEFROU MAROC
GOCHEL)»شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة«
وعن7ان)مقرها)االجتماعي:)زنقة)

ايربطة)حي)امسيلة)شارع)ايق7ادس)

-)-)ايبهاييل)املغرب.
»إعالن)متعدد)ايقرارات«

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري:)
.2553

بمقت�سى)الجمع)ايعام)االستثنائي)
املؤرخ)في)10)ل7يي7ز)2020

تم)اتخاذ)ايقرارات)ايتايية:)
على) لنص) ايذي) (:1 رقم) قرار)
33)حصة) ماللي:)األخد)علما)بتف7يت)
و) املجيد) عبد) ك7يزة) يلسيد) اململ7كة)
اي7ردي) يلسيد) اململ7كة) حصة) (33

محمد)يفائدة)ايسيد)شالط)محمد
قرار)رقم)2:)ايذي)لنص)على)ماللي:)
كمسير) محمد) شالط) ايسيد) تعيين)

يلشركة)ملدة)غير)محددة
وتبعا)يذيك)تم)تعدلل)مقتضيات)

اينظام)األسا�سي)ايتايية:)
بند)رقم)1:)ايذي)لنص)على)ماللي:)
الى) يلشركة) ايقان7ني) ايشكل) تغيير)
املحدودة) املسؤويية) دات) شركة)

بشريك)وحيد
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
)1)شتنبر) بتاريخ) ( بصفرو) االبتدائية)

2020)تحت)رقم)418.
965I

CONSEILS EVERNAGE

LUXE CEREALES
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
ت7سيع)نشاط)ايشركة)

CONSEILS EVERNAGE
 AV ALLA EL FASSI N°1(

 IMM(JAWHARA(،(40000،
MARRAKECH maroc

LUXE CEREALES)شركة)ذات)
مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد
وعن7ان)مقرها)االجتماعي)1995)ز-ي)
حربيل))-)40000)مراكش)املغرب.

ت7سيع)نشاط)ايشركة
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)-.

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
تمت) (2021 أبريل) (28 في) املؤرخ)
نشاط) إلى) ايتايية) األنشطة) إضافة)

ايشركة)الحالي):

تجارة)في)م7اد)ايبناء.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم) (

ل7ني7) (23 بتاريخ) ( بمراكش) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)618).

966I

ISDM CONSULTING

MANOLO  ENTREPRISE

شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد

ت7سيع)نشاط)ايشركة)

ISDM CONSULTING

 IMM EL HAIRACH NR 351

 AVENUE MED 6  APP 05 2EME

(،ETAGE(LAAYOUNE(،(70000

ايعي7ن)املغرب

MANOLO  ENTREPRISE))شركة)

ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد

وعن7ان)مقرها)االجتماعي)شارع)مكة)

طريق)ايسمارة)رقم)245)صندوق)

ايبرلد)رقم)52)ايعي7ن)-)0000) 

ايعي7ن)املغرب.

ت7سيع)نشاط)ايشركة

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.61(

اي7حيد) ايشريك) قرار) بمقت�سى)

تمت) (2021 ل7ني7) (23 في) املؤرخ)

نشاط) إلى) ايتايية) األنشطة) إضافة)

ايشركة)الحالي):

لحساب) ايبضائع) نقل) نقل)

الخاص)و)ايغير

الخاص) لحساب) االشخاص) نقل)

و)ايغير

مسبقة) خرسانية) م7اد) تصنيع)

ايصنع

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم) (

ل7ني7) (23 بتاريخ) ( بايعي7ن) االبتدائية)

2021)تحت)رقم)2021/)195.

96(I
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COMTA SAF FIDUCIAIRE

RHITAPACK
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

COMTA SAF FIDUCIAIRE
اتشقة)13)ايعمارة)23)ايطابق)2 
 APPT 13(زنقة)ايزرقط7ني)فاس
 IMM(23(RUE(ZERKTOUNI،

MAROCاملغرب(FES30000،)فاس
RHITAPACK)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة
 RTE RAS(وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي
 EL MA COMMUNE AIN CHKEF
 PCE MY YACOUB FES - 30000

FES MAROC
تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

68503
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (18
املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.RHITAPACK
(: بإلجاز) ايشركة) غرض)
 FABRICATION DE PRODUITS
 POUR EMBALLAGE EN

.PLASTIQUE
 RTE RAS(:(عن7ان)املقر)االجتماعي
 EL MA COMMUNE AIN CHKEF
 PCE MY YACOUB FES - 30000

.FES MAROC
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
ايسيدة)تازي)سمية):))480)حصة)

بقيمة)100)درهم)يلحصة).
330)حصة) ( (: احمد) تازي) ايسيد)

بقيمة)100)درهم)يلحصة).
ايسيد)ايسرغيني)الخدي�سي):))190 

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-
وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

عن7انه)ا() سمية) تازي) ايسيدة)
زنقة) (6 شقة) (60 رقم) ايقدس) اقامة)
فاس) (30000 ( ايسياب) شاكر) بدر)

املغرب.
عن7انه)ا() احمد) تازي) ايسيد)
زنقة) (6 شقة) (60 رقم) ايقدس) اقامة)
فاس) (30000 ايسياب) شاكر) بدر)

املغرب.
الخدي�سي) ايسرغيني) ايسيد)
26)زنقة)ادريس)االول) عن7انه)ا()رقم)
ستي)مسع7دة)31000)صفرو)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عن7انه)ا() سمية) تازي) ايسيدة)
زنقة) (6 شقة) (60 رقم) ايقدس) اقامة)
فاس) (30000 ايسياب) شاكر) بدر)

املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (23 بتاريخ) ( بفاس) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)3038.
968I

Ste AQUA SALZARO SARL

DDABANI
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

Ste AQUA SALZARO SARL
حي)محمد)بن)عبدهللا)زنقة)املحمدلة)
رقم)04)ايسمارة،)2000)،)ايسمارة)

املغرب
DDABANI)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)شارع)28 
فبرالر)رقم)01)حي)الحسني))ايعي7ن)

0000))ايعي7ن)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

34((1
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 لنالر) (06
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:

ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.DDABANI
غرض)ايشركة)بإلجاز):)الحراسة.

عن7ان)املقر)االجتماعي):)شارع)28 
ايعي7ن) ( الحسني) حي) (01 رقم) فبرالر)

0000))ايعي7ن)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
 1.000 ( (: ايسيد)احمد)بابا)يدخن)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
ايسيد)احمد)بابا)يدخن)عن7انه)ا()
)3)رقم) شارع)ايشريف)ايرا�سي)زنقة)
ايعي7ن) ((0000   02 اي7حدة) حي) (23

املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
ايسيد)احمد)بابا)يدخن)عن7انه)ا()
)3)رقم) شارع)ايشريف)ايرا�سي)زنقة)
ايعي7ن) ((0000   02 اي7حدة) حي) (23

املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
لنالر) (18 بتاريخ) ( بايعي7ن) االبتدائية)

2021)تحت)رقم)154/2021.

969I

MARRAKECH GAINZ

MARRAKECH GAINZ
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تح7يل)املقر)االجتماعي)يلشركة

MARRAKECH GAINZ
شارع)عبد)ايكريم)الخطابي)اقامة)
ج7اد)ايعمارة)109)ايشقة)رقم)43)،)

40000،)مراكش)املغرب
MARRAKECH GAINZ)شركة)ذات)
مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)شارع)عبد)
ايكريم)الخطابي)اقامة)ج7اد)ايعمارة)

109)ايشقة)رقم)43 - 40000 
مراكش)املغرب.

تح7يل))املقر)االجتماعي)يلشركة
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.1051(3
اي7حيد) ايشريك) قرار) بمقت�سى)
2021)تم))تح7يل)) املؤرخ)في))0)ل7ني7)
من) يلشركة) الحالي) االجتماعي) املقر)
اقامة) الخطابي) ايكريم) عبد) »شارع)
 -  43 رقم) ايشقة) (109 ايعمارة) ج7اد)
»اقامة) إلى) املغرب«) مراكش) (40000
 -  11 رقم) ايشقة) (E ايعمارة) ايبستان)

40090)مراكش))املغرب«.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (15 بتاريخ) ( بمراكش) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)125039.
9(0I

مقاوية)كل7ه7)يالشغال

 ENTREPRISE AYT GOLOHO
DE TRAVAUX

شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة
تأسيس)شركة

مقاوية)كل7ه7)يالشغال
دوار)ايقصبة)جماعة)تسينت)،)

84053،)طاطا)املغرب
 ENTREPRISE AYT GOLOHO DE
TRAVAUX)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)رقم)48 
دوار)ايقصبة)جماعة)تيسينت)طاطا)

- 84053)طاطا)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

643
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (15
املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)
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 ENTREPRISE AYT GOLOHO DE
.TRAVAUX

اشغال) ( (: بإلجاز) ايشركة) غرض)
ايبناء)املختلفة).

 48 رقم) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
تيسينت)طاطا) ايقصبة)جماعة) دوار)

- 84053)طاطا)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
ايرحمان) عبد) بنمص7ر) ايسيد)
درهم) (100 بقيمة) حصة) (1.000   :

يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
ايرحمان) عبد) بنمص7ر) ايسيد)
ايفالجة) ايقصبة) دوار) عن7انه)ا()

تيسينت))84053)طاطا)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
ايرحمان) عبد) بنمص7ر) ايسيد)
ايفالجة) ايقصبة) دوار) عن7انه)ا()

تيسينت))84053)طاطا)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (24 بتاريخ) ( بطاطا) االبتدائية)

2021)تحت)رقم)66/2021.

9(1I

ايشتي7ي)ادريس

 Sté FRERES ALLOUCHI
SARL

شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة
تعيين)مسير)جدلد)يلشركة

ايشتي7ي)ادريس
حي)املسيرة)الخضراء)م/أ)زنقة/02 
رقم)/14)،)92150،)ايقصر)ايكبير)

املغرب
  Sté FRERES ALLOUCHI SARL
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)مزارع)دوار)
ايريالنة)جماعة)أوالد)اوشيح)قيادة)

س7ق)ايطلبة))ايقصر)ايكبير)-)92150 
ايقصر)ايكبير)املغرب.

تعيين)مسير)جدلد)يلشركة

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)
.18((

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
تعيين) تم) (2021 ل7ني7) (16 في) املؤرخ)
ايسيد)ة()عياد) يلشركة) مسير)جدلد)

املصطفى)كمسير)وحيد
تبعا)يقب7ل)استقاية)املسير.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
االبتدائية)بايقصر)ايكبير))بتاريخ)21 

ل7ني7)2021)تحت)رقم)466.

9(2I

 Académie marocaine de la force physique et

de musculation

األكاديمية املغربية للقوة 
البدنية وبناء الجسم

شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)
ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

 Académie marocaine de la force
physique et de musculation

 Quartier Belbekkar Résidence
 15-Jet sakan Immeuble AGH2

  4eme Étage appartement N° 10
 Marrakech(،(40000،(Marrakech

MAROC
األكادلمية)املغربية)يلق7ة)ايبدنية)
وبناء)الجسم))شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)بلبكار)

 15-AGH2(إقامة)جيت)سكن)عمارة
ايطابق)ايرابع)ايشقة)رقم)10 - 

40000)مراكش)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

114845
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (05
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.

عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)
ايبدنية) يلق7ة) املغربية) األكادلمية)

وبناء)الجسم).
قاعة) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

رياضة
مطعم)ومقهى

بيع)جميع)ايل7ازم)ايرياضية.
بلبكار) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
AGH2- عمارة) سكن) جيت) إقامة)

 -  10 رقم) ايشقة) ايرابع) ايطابق) (15
40000)مراكش)املغرب.

أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)
ايشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)
درهم،)مقسم)كايتالي:

 1.000 ( (: ( املحج7بي) علي) ايسيد)
حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-
وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

عن7انه)ا() املحج7بي) علي) ايسيد)
االردن) عمان) ك7يياط) شارع) عرجان)

11110)عمان)االردن.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عن7انه)ا() ( املحج7بي) علي) ايسيد)
االردن) عمان) ك7يياط) شارع) عرجان)

11110)عمان)االردن
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ماي) (12 بتاريخ) ( بمراكش) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)124015.

9(3I

إئتمانيات)ايدري7ش

Société COBRE GAL SARL
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

إئتمانيات)ايدري7ش
شارع)عالل)بن)عبد)هللا)رقم)48)ص)
ب)682،)92000،)ايعرائش)املغرب
Société COBRE GAL SARL)شركة)

ذات)املسؤويية)املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)شارع)

ل7سف)إبن)تاشفين)اقامة)ايفتح)رقم)
33 - 92000)ايعرائش)املغرب

تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

6265

في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (16

املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:

ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.

عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)

(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.Société COBRE GAL SARL

 Travaux (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

*des Mines

.*Travaux divers

شارع) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)

ل7سف)إبن)تاشفين)اقامة)ايفتح)رقم)

33 - 92000)ايعرائش)املغرب.

أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:

 Perez diaz adolfo :  500(ايسيد

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

 Alvarez fernandez ايسيد)

jose :  300)حصة)بقيمة)100)درهم)

يلحصة).

 Oueld chaib bellaoud ايسيد)

 100 بقيمة) حصة) (ridouan :  200

درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

 Perez diaz adolfo ايسيد)

 Espagne 28400 Vilalba عن7انه)ا()

.Espagne

 Alvarez fernandez ايسيد)

 Espagne 2(100 عن7انه)ا() (jose

.Fonsagrada Espagne

 Oueld chaib bellaoud ايسيد)

 Larache 92000()عن7انه)ا(ridouan

.Larache Maroc

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
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 Perez diaz adolfo ايسيد)
 Espagne 28400 Vilalba عن7انه)ا()

Espagne
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
االبتدائية)بايعرائش))بتاريخ)23)ل7ني7)

2021)تحت)رقم))8).
9(4I

اءتمانية)اي7الي

بفترا
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

حل)شركة

اءتمانية)اي7الي
رقم)))زنقة)ايقدس)ييراك)

الخميسات)،)15020،)الخميسات)
املغرب

بفترا)شركة)ذات)املسؤويية)
املحدودة)في)ط7ر)ايتصفية(

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)تجزئة)
رقم))411)زنقة)ايسعدلين)رقم)9) 
حي)اييسمين)الخميسات)-)15020 

الخميسات)املغرب.
حل)شركة

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)
.255(5

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
حل) تقرر) (2021 ل7ني7) (14 في) املؤرخ)
املحدودة) املسؤويية) ذات) شركة)
100.000)درهم) بفترا))مبلغ)رأسمايها)
تجزئة) اإلجتماعي) مقرها) وعن7ان)
 (9 رقم) ايسعدلين) زنقة) (411 ( رقم)
 15020 (- الخميسات) اييسمين) حي)
عدم) (: ل) نتيجة) املغرب) الخميسات)
اجله) من) ايلذي) ايهدف) تحقيق)

تاسست)ايشركة).
تجزئة) ب) ايتصفية) مقر) حدد) و)
 (9 رقم) ايسعدلين) زنقة) (411 ( رقم)
 15020 (- الخميسات) اييسمين) حي)

الخميسات)املغرب.)
و)عين:

و) باي7افي) ( هللا) عبد) ايسيد)ة()
رقم) الجدلدة) سال) تجزئة) عن7انه)ا()
1228)شقة))3)سال)الجدلدة)11100 

سال)املغرب)كمصفي))ة()يلشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند) (
املخ7ية) ايصالحيات) على) املفروضة)

تبليغ) محل) و) املخابرة) محل) يهم)
ايعق7د)و)اي7ثائق)املتعلقة)بايتصفية):)
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 21 بتاريخ) ( بالخميسات) االبتدائية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم))36.

9(5I

FIDUCIAIRE AVENUE LAAYOUNE

افو اي بي أ أش تر
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

 FIDUCIAIRE AVENUE
LAAYOUNE

 AV LAAYOUNE IZIKI N°448
 MARRAKECH،(40000،
MARRAKECH MAROC

اي)بي)أ)أش)تراف7)شركة)ذات)
املسؤويية)املحدودة

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)متجر)
1)رقم)2401)معاطاهلل)محاميد)
مراكش)-)40000)مراكش)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

116233
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (0(
املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
بي) اي) (: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

أ)أش)تراف7.
نقل) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

ايبضائع)يالخرين
تاجر

أعمال)مختلفة.
 1 متجر) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
رقم)2401)معاطاهلل)محاميد)مراكش)

- 40000)مراكش)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:

 400 ( (: بني7س) اد) حميد) ايسيد)
حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

 300 ( (: ( ايسيد)ابراهيم)اد)بني7س)
حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

 300 ( (: ( بني7س) اد) علي) ايسيد)
حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-
وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

ايسيد)حميد)اد)بني7س)عن7انه)ا()
 40000 مراكش) أسني) متات) دوار)

مراكش)املغرب.
بني7س)) اد) ابراهيم) ايسيد)
الح7ز) أسني) متات) دوار) عن7انه)ا()

مراكش)40000)مراكش)املغرب.
عن7انه)ا() ( بني7س) اد) علي) ايسيد)
 40000 الح7ز) أسني) متات) دوار)

مراكش)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
ايسيد)حميد)اد)بني7س)عن7انه)ا()
 40000 مراكش) أسني) متات) دوار)

مراكش)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (22 بتاريخ) ( بمراكش) ايتجارية)

2021)تحت)رقم))125265.
9(6I

 CABINET ALMY SERVICE DE LA

COMPTABILITE ET GESTION DES AFFAIRES

كيان
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تغيير)نشاط)ايشركة

 CABINET ALMY SERVICE DE LA
 COMPTABILITE ET GESTION

DES AFFAIRES
 SIDI MAAROUF BD

 ABOUBAKER AL KADIRI
 IMM AL AHFAD 2 ETAGE N
 10(CASABLANCA،(20450،

CASABLANCA MAROC
كيان)شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)

ذات)ايشريك)اي7حيد
وعن7ان)مقرها)االجتماعي)تجزءة)
ايبدر)6)1)عمارة)))ايطابق)3)تيط)
مليل)ايدار)ايبيضاء)20250)ايدار)

ايبيضاء)املغرب.

تغيير)نشاط)ايشركة

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.3(9383

اي7حيد) ايشريك) قرار) بمقت�سى)

تغيير) تم) (2020 فبرالر) (12 في) املؤرخ)

نشاط)ايشركة)من)»مقاول)في)اشغال)

ايبناء«)إلى)»منعش)عقاري«.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

 26 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

أكت7بر)2020)تحت)رقم)51660).

9((I

Annonce BO

ONTEX HYGIENE

شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد

تعيين)مسير)جدلد)يلشركة

Annonce BO

 Casablanca(Maroc،(20000،

Casablanca Maroc

ONTEX HYGIENE))شركة)ذات)

مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد

 Casa(وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي

 Twin Tower Center 2 Angle Bd

 Zerktouni Et Al Massira 5émé

 étage Bureau N° 518 - 20000

ايدار)ايبيضاء)املغرب.

تعيين)مسير)جدلد)يلشركة

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.240(09

اي7حيد) ايشريك) قرار) بمقت�سى)

تعيين) تم) (2021 ماي) (18 في) املؤرخ)

ايسيد)ة() يلشركة) جدلد) مسير)

لحياني)هشام)كمسير)وحيد

تبعا)يقب7ل)استقاية)املسير.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

 22 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)5)230.

9(8I
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LA FIDESSA

SERVICE  SAAD  DARYA
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

LA FIDESSA
 N°(42MASSIRA1 B

MARRAKECH،(40000،)مراكش)
املغرب

SERVICE  SAAD  DARYA)شركة)
ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)دوار)

يكتيف)اوالد)اسالم)جماعة)ب7روص)
سيدي)ب7عثمان)بنكرير)-)40000 

بنكرير)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

2(51
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (18
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.SERVICE  SAAD  DARYA
محطة) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

اي7ق7د)والخدمات.
دوار) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
ب7روص) اسالم)جماعة) اوالد) يكتيف)
 40000 (- بنكرير) ب7عثمان) سيدي)

بنكرير)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
 1.000 ( (: ايدرقاوي) عمر) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

عن7انه)ا() ايدرقاوي) عمر) ايسيد)
املحاميد) (244 رقم) اينهضة) تجزئة)

بمراكش)40000)مراكش)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عن7انه)ا() ايدرقاوي) عمر) ايسيد)
املحاميد) (244 رقم) اينهضة) تجزئة)

بمراكش)40000)مراكش))املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 23 بتاريخ) ( جرير) بابن) االبتدائية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)218.

9(9I

BREFMA

PCI PRINT TEXTILE
إعالن)متعدد)ايقرارات

BREFMA
 N°3 IMM 20 AV MASSAOUD

 AL WIFKAOUI SALAM AGADIR
 AGADIR،(80000،(AGADIR

MAROC
PCI PRINT TEXTILE)»شركة)ذات)

املسؤويية)املحدودة«
وعن7ان)مقرها)االجتماعي:)رقم)))11 
اكــــدال)الت)ملـــ7ل)-)-)الت)مل7ل)

املغرب.
»إعالن)متعدد)ايقرارات«

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري:)
.22281

بمقت�سى)الجمع)ايعام)االستثنائي)
املؤرخ)في)16)ل7ني7)2021

تم)اتخاذ)ايقرارات)ايتايية:)
قرار)رقم)1:)ايذي)لنص)على)ماللي:)
قرر)الجمع)ايعام)االستثــنائي)تحدلث)
نشاط)ايشركة)و)كذيك)اعادة)تسمية)
مباركة) ايسيدة) نعيين) ييتم) املسير)
فقير)مسيرة)جدلدة)يلشركة)وايسيدة)
غير) ملدة) يها) نائبة) مزكاني) كلث7م)

محدودة.
وتبعا)يذيك)تم)تعدلل)مقتضيات)

اينظام)األسا�سي)ايتايية:)
بند)رقم)1:)ايذي)لنص)على)ماللي:)
اضافة) االستثــنائي) ايعام) الجمع) قرر)
يلنظام) أعاله) اييها) املشار) ايتعدلالت)

االسا�سي)

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (22 بتاريخ) ( بانزكان) االبتدائية)

2021)تحت)رقم)1421.

980I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 SOCIETE AL IKHLASSE
DATTES SARL AU

شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)
ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA(،(52000،
ERRACHIDIA MAROC

 SOCIETE AL IKHLASSE DATTES
SARL AU))شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)قصر)والد)
ناصر)زريكات)اوف7س)ايراشيدلة))
ايراشيدلة)52000)ايراشيدلة)

املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

14995
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (29
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)
 SOCIETE AL IKHLASSE DATTES

. SARL AU
غرض)ايشركة)بإلجاز):)بائع)ايتمر.
عن7ان)املقر)االجتماعي):)قصر)والد)
ايراشيدلة)) اوف7س) زريكات) ناصر)
ايراشيدلة) (52000 ايراشيدلة)

املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

عن7انه)ا() ( ات7) الت) رشيد) ايسيد)

اوف7س) زريكات) ناصر) والد) قصر)

ايراشيدلة) (52000 ( ايراشيدلة)

املغرب.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:

عن7انه)ا() ( ات7) الت) رشيد) ايسيد)

اوف7س) زريكات) ناصر) والد) قصر)

ايراشيدلة) (52000 ( ايراشيدلة)

املغرب

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

تحت) (- بتاريخ) ( بايرشيدلة) االبتدائية)

رقم)-.

981I

جيسط)ك7مبطا)ش.ذ.م.م.ش.و

DER TEAM
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

جيسط)ك7مبطا)ش.ذ.م.م.ش.و

شارع)الحسن)األول،)إقامة)باب)

ايعقلة)د،)ايطابق)األر�سي،)تط7ان)

تط7ان،)93000،)تط7ان)املغرب

DER TEAM)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)شارع)

الحسن)االول،)اقامة)باب)ايعقلة)

د،ايطابق)االر�سي)تط7ان.)تط7ان)

93000)تط7ان)املغرب

تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

29(43

في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (31

املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:

ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.
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عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
 DER (: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.TEAM
أشغال) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

ايبناء).
شارع) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
ايعقلة) باب) اقامة) االول،) الحسن)
تط7ان) تط7ان.) االر�سي) د،ايطابق)

93000)تط7ان)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
ايسيد)انس)ايدراجي):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم)يلحصة).
ايسيدة)مروة)ايدراز):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
عن7انه)ا() ايدراجي) انس) ايسيد)
22300)دمنات) تيرسال)دمنات) ايغير)

املغرب.
عن7انه)ا() ايدراز) مروة) ايسيدة)
خندق)ايزرب7ح)زنقة)تارجيست)ح7مة)

املقابر)93000)تط7ان)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عن7انه)ا() ايدراجي) انس) ايسيد)
22300)دمنات) تيرسال)دمنات) ايغير)

املغرب
عن7انه)ا() ايدراز) مروة) ايسيدة)
خندق)ايزرب7ح)زنقة)تارجيست)ح7مة)

املقابر)93000)تط7ان)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (18 بتاريخ) ( بتط7ان) االبتدائية)

2021)تحت)رقم)1646.
982I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

SOCIETE RACIAN
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA(،(52000،

ERRACHIDIA MAROC
SOCIETE RACIAN))شركة)ذات)
مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)رقم)

10)بئر)انزران)املسيرة)ايراشيدلة))
ايراشيدلة)52000)ايراشيدلة)

املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

1499(
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (14
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

. SOCIETE RACIAN
تسجيل) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

ايطلبة)في)الجامعات).
عن7ان)املقر)االجتماعي):)رقم)10)بئر)
انزران)املسيرة)ايراشيدلة))ايراشيدلة)

52000)ايراشيدلة)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
 -

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-
وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

ايطنطاوي) مصطفى) ايسيد)
بن) عالل) شارع) (06 رقم) عن7انه)ا()
52000)ايراشيدلة) ( عبد)هللا)ب7دنيب)

املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
ايطنطاوي) مصطفى) ايسيد)
بن) عالل) شارع) (06 رقم) عن7انه)ا()
52000)ايراشيدلة) ( عبد)هللا)ب7دنيب)

املغرب

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
تحت) (- بتاريخ) ( بايرشيدلة) االبتدائية)

رقم)-.

983I

اي7كاية)ايعامة)يلخدمات

PRESTING NOR
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

اي7كاية)ايعامة)يلخدمات
ساحة)ايعداية)،)93100،)ايفنيدق)

املغرب
PRESTING NOR)شركة)ذات)
مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)شارع))
م7الي)اسماعيل)14)اقامة)م7الي)
اسماعيل)ايطابق)ايثايث)رقم)9 - 

90000)طنجة)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

11(609
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (0(
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.PRESTING NOR
غرض)ايشركة)بإلجاز):)ايتجارة)في)

امل7اد)ايغدائية.
شارع)) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
م7الي) اقامة) (14 اسماعيل) م7الي)
 -  9 رقم) ايثايث) ايطابق) اسماعيل)

90000)طنجة)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:

 1.000 ( (: اجبار) ميل7د) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

ايسيد)ميل7د)اجبار)عن7انه)ا()دوار)

شفشاون) (91004 ( امتار) تغس7ان)

املغرب.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:

ايسيد)ميل7د)اجبار)عن7انه)ا()دوار)

شفشاون) (91004 ( امتار) تغس7ان)

املغرب

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

ل7ني7) (1( بتاريخ) ( بطنجة) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)15)5.

984I

ائتمانية)ايراحة

بوج برومو

شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

استدراك)خطٍإ

بالجريدة) وقع) خطٍإ) استدراك)

ايرسمية

ائتمانية)ايراحة

تجزئة) الخامس) محمد) شارع) (48

(،26100 برشيد،) برشيد) ايصافي)

MAROC(برشيد

املسؤويية) ذات) بروم7)شركة) ب7ج)

املحدودة

اإلجتماعي) مقرها) وعن7ان) (

ايطابق) الخامس) محمد) 13شارع)

 26100 برشيد) اييسر) تجزئة) ايثايت)

برشيد)املغرب.

بالجريدة) وقع) خطٍإ) إستدراك) (

ايرسمية)عدد)1)56)بتاريخ)24)ل7ني7)

.2021

بدال)من):)ب7ج)الم7

لقرأ):)ب7ج)بروم7

ايباقي)بدون)تغيير.

985I
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conseils sarl

DOMPEYRE IMMOBILIERE
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

conseils sarl

شارع)يبنان)اقامة)لامنة)1)مكتب)
رقم)19)طنجة،)90000،)طنجة)

املغرب

  DOMPEYRE IMMOBILIERE

شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)39)شارع)

م7الي)ل7سف)اقامة)ايسالم)ايطابق)

9)رقم)36 - 90000)طنجة)املغرب

تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

116511

في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 أبريل) (23

املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:

ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.

عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)

(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

. DOMPEYRE IMMOBILIERE

االنعاش) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

ايعقاري.

عن7ان)املقر)االجتماعي):)39)شارع)

ايطابق) ايسالم) اقامة) ل7سف) م7الي)
9)رقم)36 - 90000)طنجة)املغرب.

أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:

ايسيد)زري7ح)محمد):))100)حصة)

بقيمة)1.000)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

ايسيد)زري7ح)محمد)عن7انه)ا()39 
رقم) (( ايطابق) ل7سف) م7الي) شارع)

19 90000)طنجة)املغرب.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:

ايسيد)زري7ح)محمد)عن7انه)ا()39 
رقم) (( ايطابق) ل7سف) م7الي) شارع)

19 90000)طنجة)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ماي) (19 بتاريخ) ( بطنجة) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)8)2424.
986I

مكتب)ايرياني)يلمحاسبة

ELECTRO OKHOWA
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

مكتب)ايرياني)يلمحاسبة
شارع)محمد)داود)رقم230))تط7ان)،)

93040،)تط7ان)املغرب
ELECTRO OKHOWA)شركة)ذات)

املسؤويية)املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)شارع)
محمد)الخامس)قيسارية)األنديس)
رقم))3 - 93000)تط7ان)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

29(09
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (26
املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.ELECTRO OKHOWA
بيع) (- (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

األجهزة)اإليكترونية.
شارع) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
األنديس) قيسارية) الخامس) محمد)

رقم))3 - 93000)تط7ان)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
ايسيد)أشرف)خل7ف):))00))حصة)

بقيمة)100)درهم)يلحصة).
ايسيدة)ك7ثر)خل7ف):))300)حصة)

بقيمة)00))درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-
وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

عن7انه)ا() خل7ف) أشرف) ايسيد)
 93000  159 رقم) اي7قالة) تجزئة)

تط7ان)املغرب.
عن7انه)ا() خل7ف) ك7ثر) ايسيدة)
 93000  159 رقم) اي7قالة) تجزئة)

تط7ان)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عن7انه)ا() خل7ف) أشرف) ايسيد)
 93000  159 رقم) اي7قالة) تجزئة)

تط7ان)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (16 بتاريخ) ( بتط7ان) االبتدائية)

2021)تحت)رقم)1605.
98(I

 CABINET FISCALE ET COMPTABLE DE

KHEMISSET

PROMAX ENGINEERING
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة
تح7يل)املقر)االجتماعي)يلشركة

 CABINET FISCALE ET
COMPTABLE DE KHEMISSET
33)شارع)سيدي)محمد)،)15000،)

الخميسات)املغرب
PROMAX ENGINEERING))شركة)

ذات)املسؤويية)املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)شارع)
االبطال)شقة)4)اكدال)ايرباط)-)

10000)ايرباط)املغرب.
تح7يل))املقر)االجتماعي)يلشركة
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.118029
بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
املؤرخ)في)15)أكت7بر)2019)تم))تح7يل))
من) يلشركة) الحالي) االجتماعي) املقر)
»شارع)االبطال)شقة)4)اكدال)ايرباط)
»حي) إلى) املغرب«) ايرباط) (10000  -
تيفلت)) (15020 -   1606 ايرشاد)رقم)

املغرب«.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
مارس) (29 بتاريخ) ( بايرباط) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)2950.
988I

bouaidoun hassan Fiduciaire comptable

SOCIETE IRIGATLAS SARL
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

 bouaidoun hassan Fiduciaire
comptable

 I(place(hassan(II(AZROU(،
53100،(AZROU(MAROC

SOCIETE IRIGATLAS SARL)شركة)
ذات)املسؤويية)املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)

 MAGASIN  32( SANAWBAR
AZROU - 53100)أزرو)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

15(1
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (04
املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.SOCIETE IRIGATLAS SARL
بيع) (- (: بإلجاز) ايشركة) غرض)
(- ايفالحية) املعدات) تركيب) و)
األويية) املعالجة) و) ايفالحية) أنشطة)

يلمحاصيل)-)أعمال)مختلفة)..
(: االجتماعي) املقر) عن7ان)
 MAGASIN  32( SANAWBAR

AZROU - 53100)أزرو)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
250)حصة) ( (: ايسيد)وبا)عبد)هللا)

بقيمة)100)درهم)يلحصة).
ايسيد)ايطيب)شكير):))250)حصة)

بقيمة)100)درهم)يلحصة).
 250 ( (: عائشة) اعقى) ايسيدة)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
حصة) (250 ( (: وفاء) وبا) ايسيدة)

بقيمة)100)درهم)يلحصة).
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وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-
وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

عن7انه)ا() ( هللا) عبد) وبا) ايسيد)
رقم)61)حي)فرح)2)أزرو)53100)أزرو)

املغرب.
عن7انه)ا() شكير) ايطيب) ايسيد)
مرشيش) (1 ايبديع) ( ايف) عمارة) (62

مراكش)40000)مراكش)املغرب.
عن7انه)ا() عائشة) أعقى) ايسيدة)
 53100 2)احداف)أزرو) 61)فرح) رقم)

أزرو)املغرب.
 61 عن7انه)ا() ( وفاء) وبا) ايسيدة)
أزرو) (53100 أزرو) أحداف) (2 فرح)

املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عن7انه)ا() هللا) عبد) وبا) ايسيد)
رقم)61)حي)فرح)2)أزرو)53100)أزرو)

املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (23 بتاريخ) ( بازرو) االبتدائية)

2021)تحت)رقم)229.
989I

COFISCOM

GREEN HOLD INVEST
شركة)ايت7صية)باألسهم)

تأسيس)شركة

COFISCOM
 N°6 BD MED VI HAY EL

 HASSANI(،(63300،(BERKANE
MAROC

GREEN HOLD INVEST)شركة)
ايت7صية)باألسهم)

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)كلم)
2)طريق)ايسعيدلة،ر.ب)515  - 

63300)بركان)املغرب
تأسيس)شركة)ايت7صية)باألسهم))
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

(8(1
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (01
باألسهم)) ايت7صية) يشركة) األسا�سي)

باملميزات)ايتايية:
ايت7صية) شركة) (: ايشركة) شكل)

باألسهم).

عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.GREEN HOLD INVEST
-(1 (: بإلجاز) ايشركة) غرض)
2(-تقدلم) مشاركات) تدبير) و) مسك)

استشارات،دراسات)وخدمات.
 2 كلم) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
طريق)ايسعيدلة،ر.ب)515  - 63300 

بركان)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
ايشركة:)) رأسمال) مبلغ)
مقسم) درهم،) (292.316.900,00

كايتالي:
 -

سندات) (: ( قنطاري) حماد) ايسيد)
 260.16(.500 بقيمة) ( املال) رأس)

درهم.
سندات) (: ل7سفي) ح7رية) ايسيدة)
رأس)املال)بقيمة)2.922.400)درهم.

سندات) (: قنطاري) كمال) ايسيد)
رأس)املال)بقيمة)00).5.845)درهم.

سندات) (: قنطاري) محمد) ايسيد)
رأس)املال)بقيمة)00).5.845)درهم.

سندات) (: قنطاري) عزيز) ايسيد)
رأس)املال)بقيمة)5.846.000)درهم.

سندات) (: قنطاري) نزيهة) ايسيدة)
راس)املال)بقيمة)2.922.400)درهم.

:)سندات) قنطاري) مليكة) ايسيدة)
رأس)املال)بقيمة)2.922.400)درهم.

ايسيدة)سميرة)قنطاري)):)سندات)
رأس)املال))بقيمة)2.922.400)درهم.

سندات) (: قنطاري) ي7بنة) ايسيدة)
رأس)املال)بقيمة)2.922.400)درهم.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (
وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

عن7انه)ا() ( قنطاري) حماد) ايسيد)
الحسني) حي) غشت) (20 زنقة) (65

63300)بركان)املغرب.
عن7انه)ا() ل7سفي) ح7رية) ايسيدة)
الحسني) حي) غشت) (20 زنقة) (65

63300)بركان)املغرب.
عن7انه)ا() قنطاري) كمال) ايسيد)
رقم)4)شارع)ايكارة)حي)املسيرة)63320 

بركان)املغرب.

عن7انه)ا() قنطاري) محمد) ايسيد)
رقم)3)زنقة)ايكارة)حي)ايصفاء)تجزئة)

االمل)63320)بركان)املغرب.
عن7انه)ا() قنطاري) عزيز) ايسيد)
رقم)2)زنقة)ايكارة)حي)ايصفاء))63320 

بركان)املغرب.
عن7انه)ا() قنطاري) نزيهة) ايسيدة)
 01 ايعنبرة) اقامة) االنديس) رياض)
ايرياض)) حي) (06 ايشقة) (06 ايعمارة)

10100)بركان)املغرب.
ايسيدة)مليكة)قنطاري)عن7انه)ا()
الحسني) حي) غشت) (20 زنقة) (65

63300)بركان)املغرب.
ايسيدة)سميرة)قنطاري)عن7انه)ا()
قطاع)20)بل7ك)أورقم)19)حي)ايرياض))

10100)بركان)املغرب.
ايسيدة)ي7بنة)قنطاري))عن7انه)ا()
شارع)9)أبريل)درج)4)طابق)5)شقة)15 
ايبيضاء)) ايدار) (20340 ( اينخيل) حي)

املغرب.
 SOCIETE CONSEIL ايشركة)
 DE GESTION ET DE
كلم) عن7انه)ا() (DEVELOPPEMENT
  515 ايبرلد) رقم) ايسعيدلة) طريق) (2

63300)بركان))املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
ايسيد))كمال)قنطاري)ممثل)شركة)
 SOCIETE CONSEIL DE GESTION
 ET DE DEVELOPPEMENT
ايسعيدلة) طريق) (2 كلم) عن7انه)ا()

ر.ب)515 63300)بركان)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (22 بتاريخ) ( ببركان) االبتدائية)

2021)تحت)رقم)95).
990I

ABA GESTION SARLAU

CHEDDADI ARTISANT
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

ABA GESTION SARLAU
 AV MED V 3EME ETG 38

 BUREAU(12(،(30000،(FES
MAROC

CHEDDADI ARTISANT)شركة)

ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)محل)

E2-(تجاري)بايطابق)األر�سي)قطعة

B03)تجزئة)ايعنبرة))-)30000))فاس)

املغرب

تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)

محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

6848(

في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (02

مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:

ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.

عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)

(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.CHEDDADI ARTISANT

ايصناعة) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

ايتقليدلة.

محل) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)

E2- قطعة) األر�سي) بايطابق) تجاري)

)فاس) (30000 (- ( ايعنبرة) B03)تجزئة)

املغرب.

أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:

ايسيد)محمد)ايشدادي)):))1.000 

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

ايسيد)محمد)ايشدادي))عن7انه)ا()
بنس7دة) اي7حدة) حي) (111( رقم)

30000)فاس)املغرب.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:

ايسيد)محمد)ايشدادي))عن7انه)ا()
بنس7دة) اي7حدة) حي) (111( رقم)

30000)فاس)املغرب
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باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (22 بتاريخ) ( بفاس) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)3016.
991I

FNMCOMPTA

TRILOG TRANS
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

FNMCOMPTA
 RESIDENCE RENEE AV IBN 21
 MARHAL 3 EME ETAGE N° 0(

 TANGER(،(90000،(TANGER
MAROC

TRILOG TRANS)شركة)ذات)
املسؤويية)املحدودة

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)إقامة)
ايعزيزية)شارع)اململكة)ايعربية)

ايسع7دلة)ايطابق)3)رقم)20)-)طنجة)
- 90000)طنجة)املغرب

تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)
املحدودة)

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)
11(649

في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (26
املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.TRILOG TRANS
وسيط) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)
يلبضائع,) وايدولي) اي7طني) يلنقل)

واينقل)اي7طني)وايدولي)يلبضائع.
إقامة) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
ايعربية) اململكة) شارع) ايعزيزية)
ايسع7دلة)ايطابق)3)رقم)20)-)طنجة)

- 90000)طنجة)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 50.000 ( ايشركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)مقسم)كايتالي:
 250 ( (: اواري) اين7ر) عبد) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

 250 ( (: الحمزاوي) زينب) ايسيدة)
حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

 250 (: اواري) اين7ر) عبد) ايسيد)
بقيمة)100)درهم.

 250 (: الحمزاوي) زينب) ايسيدة)
بقيمة)100)درهم.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (
وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

ايسيد)عبد)اين7ر)اواري)عن7انه)ا()
3)طابق) زنقة)رشيد)رضا)عمارة)حياة)
6)شقة)145)-)طنجة))90000)طنجة)

املغرب.
ايسيدة)زينب)الحمزاوي)عن7انه)ا()
زنقة)رشيد)ر�سى)اقامة)حياة)3)طابق)
90000)طنجة) -)طنجة) (145 6)شقة)

املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
ايسيد)عبد)اين7ر)اواري)عن7انه)ا()
3)طابق) زنقة)رشيد)رضا)عمارة)حياة)
6)شقة)145)-)طنجة))90000)طنجة)

املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (21 بتاريخ) ( بطنجة) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)65)5.
992I

FARAJ CONSEIL GESTION

TISA WELLNESS
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

FARAJ CONSEIL GESTION
 AV MOHAMED V APPT 2

 LOT(EL(MEDOUAZ(TEMARA،
10000،(TEMARA(MAROC
TISA WELLNESS)شركة)ذات)

املسؤويية)املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)اقامة)قادر)
ايطابق)1)شقة)رقم)4)مرس)الخير))-)

12025)تمارة)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

133619
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (14

املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
املحدودة)باملميزات)ايتايية:

ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
املسؤويية)املحدودة.

عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
 TISA (: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.WELLNESS
ايترويج) (• (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

ايعقاري.
ايعقارات) ( إستغالل) و) تأجير) (•

اململ7كة)أو)املؤجرة.
•)حيازة)األرا�سي)وإعادة)بنائها..

اقامة) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
مرس) (4 رقم) شقة) (1 ايطابق) قادر)

الخير))-)12025)تمارة)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
ايسيدة)إيهام)كساني):))250)حصة)

بقيمة)100)درهم)يلحصة).
 250 ( (: ايشيبلي) راضية) ايسيدة)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
ايسيد)عدنان)م7ييم):))250)حصة)

بقيمة)100)درهم)يلحصة).
حصة) (250 ( (: ونزار) انس) ايسيد)

بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
عن7انه)ا() كساني) إيهام) ايسيدة)

افران)53000)افران)املغرب.
ايسيدة)راضية)ايشيبلي)عن7انه)ا()

ايرباط)10210)ايرباط)املغرب.
عن7انه)ا() م7ييم) عدنان) ايسيد)

تامسنا)12200)تامسنا)املغرب.
ايسيد)انس)ونزار)عن7انه)ا()افران)

53000)افران)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
ايسيد)انس)ونزار)عن7انه)ا()افران)

53000 53000)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (24 بتاريخ) ( بتمارة) االبتدائية)

2021)تحت)رقم)1413.

993I

bemultico((7بيم7يتيك

HIBA LAARABI هبة لعرابي
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

bemultico((7بيم7يتيك
رقم)106)شقة)رقم)01)ايزيت7ن)

املعركة)-مكناس)،)50060،)مكناس)
مكناس

HIBA LAARABI)هبة)يعرابي)شركة)
ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)ايطابق)
ايسفلي)في)ايرقم)03)زنقة)03)ب7رج)
عدة)اينعيم)مكناس)مكناس)-)

50000)مكناس)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

53619
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 أبريل) (16
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
 HIBA (: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

LAARABI)هبة)يعرابي.
األشغال) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

املختلفة)او)ايبناء.
ايطابق) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
ب7رج) (03 زنقة) (03 ايرقم) في) ايسفلي)
عدة)اينعيم)مكناس)مكناس)-)50000 

مكناس)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
 1.000 ( (: ايكلعي) ل7نس) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
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عن7انه)ا() ايكلعي) ل7نس) ايسيد)
 03 اي7حدة) حي) (12 رقم) (03 زنقة)

مكناس)50000)مكناس)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عن7انه)ا() ايكلعي) ل7نس) ايسيد)
 03 اي7حدة) حي) (12 رقم) (03 زنقة)

مكناس)50000)مكناس)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (22 بتاريخ) ( بمكناس) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)9)30.

994I

FIDUCIAIRE 2006

RENIA CNSTRUCTION
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

FIDUCIAIRE 2006
 LOT AMINE SIDI MAAROUF 52
N(،(20280،(Casablanca(Maroc
RENIA CNSTRUCTION)شركة)
ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)26)شارع)

مرس)ايسلطان)ايطابق)1)ايشقة)3 - 
20000)ايدارايبيضاء)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

506995
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (31
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
 RENIA(:(اإلقتضاء)بمختصر)تسميتها

.CNSTRUCTION
ايبناء) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)
و) بايبناء) املتعلقة) األشغال) جميع) و)

ايتزلين.

عن7ان)املقر)االجتماعي):)26)شارع)
مرس)ايسلطان)ايطابق)1)ايشقة)3 - 

20000)ايدارايبيضاء)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
 1.000 ( (: صالح) محمد) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
عن7انه)ا() صالح) محمد) ايسيد)
 20000 كاييف7رنيا) (4 رقم) تنمل) ممر)

ايدارايبيضاء)ا.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عن7انه)ا() صالح) محمد) ايسيد)
 20000 كاييف7رنيا) (4 رقم) تنمل) ممر)

ايدارايبيضاء)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 15 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)-.
995I

مكتب)املحاسبة)ايفا�سي

DARCOM
إعالن)متعدد)ايقرارات

مكتب)املحاسبة)ايفا�سي
1)عالل)بن)عبد)هللا)شقة)رقم)4)،)

93000،)تط7ان)املغرب
DARCOM)»شركة)ذات)املسؤويية)
املحدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد«

وعن7ان)مقرها)االجتماعي:)3))زاوية)
عقبة)وشارع)سب7)مكتب)رقم)16 - 
ايرباط)-)10090)ايرباط)املغرب.

»إعالن)متعدد)ايقرارات«
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري:)

.49025
بمقت�سى)الجمع)ايعام)االستثنائي)

املؤرخ)في)03)ماي)2021
تم)اتخاذ)ايقرارات)ايتايية:)

قرار)رقم)1:)ايذي)لنص)على)ماللي:)
هبة)ايسيد)حسن)ايرباحي)480)حصة)
سليم) ايسيد) (: يفائدة) اجتماعية)
لاسين) 300حصة(،)ايسيد) (( ايرباحي)

ايرباحي)))180حصة(.

قرار)رقم)2:)ايذي)لنص)على)ماللي:)
من) يلشركة) ايقان7ني) ايشكل) تغيير)
ش.م.م)دات)شريك)واحد)الى)ش.م.م.
قرار)رقم)3:)ايذي)لنص)على)ماللي:)
من) ايرباحي) هشام) ايسيد) استقاية)
ايسيد) تنصيب) و) كمسير،) منصبه)

سليم)ايرباحي)كمسير)يلشركة.
قرار)رقم)4:)ايذي)لنص)على)ماللي:)
تغيير)ايبن7د)1)و)2)و)6)و)))و)13)من)

اينظام)األسا�سي)يلشركة.
قرار)رقم)5:)ايذي)لنص)على)ماللي:)

تحيين)اينظام)األسا�سي)يلشركة.
وتبعا)يذيك)تم)تعدلل)مقتضيات)

اينظام)األسا�سي)ايتايية:)
بند)رقم)1:)ايذي)لنص)على)ماللي:)
بين) االنشاء) تم) ايقان7ني:) ايشكل)
ومايكي) (، أدناه) املحددلن) ايشركاء)
تم) ايتي) االجتماعية) الحصص)
إنشاؤها) لمكن) وايتي) أدناه) إنشاؤها)
مسؤويية) ذات) شركة) وهي) (، الحًقا)
واألنظمة) يلق7انين) تخضع) محدودة)

املعم7ل)بها...
على) لنص) ايذي) (:2 رقم) بند)
االجتماعية) ايتسمية) ماللي:)

  »DARCOM«(S.A.R.L:يلشركة
على) لنص) ايذي) (:6 رقم) بند)
ايشركاء) لقدم) املساهمات:) ماللي:)
املساهمات)نقًدا)،)وهم:)ايسيد)حسن)
رباحي)))2000)درهم()،)ايسيد)سليم)
رباحي)))30000)درهم()،)ايسيد)لاسين)

رباحي)))18000)درهم(.)
على) لنص) ايذي) (:( رقم) بند)
لنص) ايذي) ايشركة:) رأسمال) ماللي:)
ايشركة) رأسمال) لبلغ) ماللي:) على)
 1200 الى) مقسم) درهم.) (120000
درهم) (100 بقيمة) اجتماعية) حصة)
بايكامل) يلحصة،)مكتتبة)و)مدف7عة)
لتناسب) بما) يلشركاء) ومخصصة)
ايسيد) (: كاآلتي) وهي) مساهماتهم) مع)
حسن)ايرباحي)))20))حصة(،)ايسيد)
300)حصة(،)ايسيد) (( سليم)ايرباحي)

لاسين)ايرباحي)))180)حصة(
على) لنص) ايذي) (:13 رقم) بند)
ماللي:)ايتسيير)واالمضاء:)ايذي)لنص)
تنصيب) تم) (: ايتسيير) ماللي:) على)
سليم) وايسيد) ايرباحي) حسن) ايسيد)

غير) ملدة) يلشركة) كمسيران) ايرباحي)
ايشركة) تلتزم) (: االمضاء) (- محدودة.)
املتعلقة) وايعمليات) األعمال) بجميع)
و) ايرباحي) حسن) ايسيد) ( بت7قيع) بها)
ايسيد)سليم)ايرباحي.)ايباقي)يم)لتغير.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (1( بتاريخ) ( بايرباط) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)6038.

996I

املركز)الجه7ي)يالستثمار)لجهة)ايعي7ن)ايساقية)

الحمراء

ULTRAPHENIX
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تغيير)نشاط)ايشركة

املركز)الجه7ي)يالستثمار)لجهة)
ايعي7ن)ايساقية)الحمراء

صندوق)ايبرلد)2266)،)0000)،)
ايعي7ن)املغرب

ULTRAPHENIX)شركة)ذات)
مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد
وعن7ان)مقرها)االجتماعي)تجزئة)

اي7حدة)بل7ك)و)رقم)485)ايشقة)04 
ايعي7ن)-)0000))ايعي7ن))املغرب.

تغيير)نشاط)ايشركة
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.34219
بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
تغيير) تم) (2021 ل7ني7) (15 في) املؤرخ)
»االستيراد) من) ايشركة) نشاط)

وايتصدلر
-)ايتس7يق)االيكتروني

-)إنتاج)األفالم
-)ايتجارة)اإليكترونية

-)تاجر)الجملة)وتاجر)ايتجزئة
-)خدمات)ايت7صيل

-)خدمات)اإلعالن)وإنتاج)ايفيدل7
-)خدمات)مركز)االتصال

وايتصميم) ايبرمجة) خدمات) (-
يلم7اقع)وتطبيقات)ايهاتف)املحم7ل

مرتبطة) ايتعليمية) الخدمات) (-
بايتجارة)اإليكترونية)واإلنتاج

ايسينمائيه
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ايسمعي) اإلنتاج) خدمات) جميع) (-
واإلنتاج) »ايزراعة) إلى) ايبصري«)

ايزراعي)
املعدات) وتركيب) وبيع) تأجير)

ايزراعية
حفر)من)ثم)

بناء)وإعداد)املزارع)ايزراعية)
املنتجات) يتجهيز) عمل) ورشة)

ايزراعية)بكافة)أن7اعها)
خدمات)متن7عة)

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (15 بتاريخ) ( بايعي7ن) االبتدائية)

2021)تحت)رقم)1842/2021.
99(I

CECOGEL / SARL

STATION LOUXOR
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

CECOGEL / SARL
 RUE MED ABDOU IMM

 ESSAADA BLOC C 1° ETAGE
 N°1(-(OUJDA(،(60000،(OUJDA

MAROC
STATION LOUXOR)شركة)ذات)
مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)وجدة،)
طريق)الجزائر)ب7شطاط)أنكاد)-)

60000)وجدة)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

33589
 28 في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2018 مارس) من)
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.STATION LOUXOR

محطة) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)
ايبنزلن)يلسيارات.

وجدة،) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
(- أنكاد) ب7شطاط) الجزائر) طريق)

60000)وجدة)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
1.000)حصة) ( (: املكي)عزة) ايسيد)

بقيمة)100)درهم)يلحصة).
بقيمة) (1000 (: عزة) املكي) ايسيد)

100)درهم.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
ايسيد)املكي)عزة)عن7انه)ا()وجدة،)
طريق)الجزائر)ب7شطاط)أنكاد)60000 

وجدة)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
ايسيد)املكي)عزة)عن7انه)ا()وجدة،)
طريق)ايع7نية)تجزئة)ايطلحاوي)زنقة)
كناري)رقم)33 60000)وجدة)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ايتجارية)ب7جدة))بتاريخ)24)من)أبريل)

2019)تحت)رقم)1341.

998I

SaharaIzotop

Saharaizotop
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

SaharaIzotop
ايعي7ن)،)0000)،)ايعي7ن)املغرب
Saharaizotop)شركة)ذات)

مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)
اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)23)زنقة)
ابن)عطية)حي)اي7حدة،)ايعي7ن)
ايعي7ن)0000))ايعي7ن)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

281(5

بمقت�سى)عقد)م7ثق)مؤرخ)في)
09)ماي)2019)تم)إعداد)ايقان7ن)

األسا�سي)يشركة)ذات)مسؤويية)

محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)

باملميزات)ايتايية:

ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.

عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)

(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.Saharaizotop

ايسمعي) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

جميع) وت7زيع) إنتاج) ايبصري،)

واملعل7ماتية،) والخدمات،) املنتجات)

ايعمليات)ايتجارية)وايتجهيز،)وتنظيم)

املهرجانات)ايثقافية)وايفنية،)وتنظيم)

واستغالل) ايسياحية) ايرحالت)

وشراء) بيع) ايسياحية،) املجم7عات)

املعدات)وامل7اد،)وبصفة)عامة)ايقيام)

بجميع)ايعمليات)ايتجارية..
23)زنقة) (: عن7ان)املقر)االجتماعي)
ايعي7ن) اي7حدة،) حي) عطية) ابن)

ايعي7ن)0000))ايعي7ن)املغرب.

أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:

اركيبي:)) ايدلن) صالح) ايسيد)

درهم) (100 بقيمة) حصة) (1.000

يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

اركيبي) ايدلن) صالح) ايسيد)

بيكين) زنقة) مريم) الية) حي) عن7انه)ا()

ايرقم)1)1 1000))ب7جدور)املغرب.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:

اركيبي) ايدلن) صالح) ايسيد)

بيكين) زنقة) مريم) الية) حي) عن7انه)ا()

ايرقم)1)1 1000))ب7جدور)املغرب

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

ماي) (14 بتاريخ) ( بايعي7ن) االبتدائية)

2019)تحت)رقم)1158/2019.

999I

omnium management

BASSIM GAZ
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

omnium management
 rce(52(av(hassane(22(vn(fes(، 82

30100،(fes(maroc
BASSIM GAZ)شركة)ذات)

املسؤويية)املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)رقم)85)حي)
مسيرة)فاس)-)30000)فاس)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

6(961
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 أبريل) (02
املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.BASSIM GAZ
في) -تاجر) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

قينينات)ايغاز)بايتقسيط.
-نقل)ايبضائع..

رقم) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
فاس) (30000 (- فاس) مسيرة) حي) (85

املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
 500 ( (: اس7ال) ايصدلق) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
 500 ( (: ايفا�سي) محمد) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
ايسيد)ايصدلق)اس7ال)عن7انه)ا()
رقم)83)زنقة)24)حي)بام)بنس7دة)فاس)

30000)فاس)املغرب.
عن7انه)ا() ايفا�سي) محمد) ايسيد)
15)زنقة)درعة)ايدكارات)فاس)30000 

فاس)املغرب.
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وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (
وم7اطن)مسيري)ايشركة:

ايسيد)ايصدلق)اس7ال)عن7انه)ا()
رقم)83)زنقة)24)حي)بام)بنس7دة)فاس)

30000)فاس)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ايتجارية)بفاس))بتاريخ)25)ماي)2021 

تحت)رقم)2503.

1000I

CABINET CADRE CONSEIL

B.Z AGRICOL SARL AU
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

CABINET CADRE CONSEIL
 N° 113 AV MY RACHID
 OUARZAZATE(،(45000،
OUARZAZATE MAROC

B.Z AGRICOL SARL AU)شركة)
ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)حي)يال)
مريم)تزناخت)ورزازات.)-)50)45 

ورزازات)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

1152(
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (12
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
 B.Z (: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.AGRICOL SARL AU
تركيب) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

وت7ريد)معدات)ايري)بايتنقيط.
يال) حي) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
 45(50 (- ورزازات.) تزناخت) مريم)

ورزازات)املغرب.

أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)
ايشركة):)99)سنة).

ايشركة:)) رأسمال) مبلغ)
100.000,00)درهم،)مقسم)كايتالي:

 1.000 ( (: ايسيد)بن)عدي)سفيان)
حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-
وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

ايسيد)بن)عدي)سفيان)عن7انه)ا()
 45(50 زاك7رة) تنسيفت) تسال) دوار)

ورزازات)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
ايسيد)بن)عدي)سفيان)عن7انه)ا()
 45(50 زاك7رة) تنسيفت) تسال) دوار)

ورزازات)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ماي) (31 بتاريخ) ( ب7رزازات) االبتدائية)

2021)تحت)رقم)356.

1001I

Société marocaine de révision des comptes

LA RIVIÈRE DORÉE
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

 Société marocaine de révision
des comptes

 Boulevard de la Corniche , 63
 résidence le Yacht, immeuble

 B(5éme(étage(bureau(N°(139(،
20000،(CASABLANCA(MAROC
LA RIVIÈRE DORÉE)شركة)ذات)

املسؤويية)املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)حي)املسيرة)

1)زنقة)جبل)ت7درين))عمارة)13 
ايطابق)ايتاني))-)20000)ايداخلة)

املغرب
تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

18115
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 فبرالر) (12
املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:

ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.

عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)

 LA (: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.RIVIÈRE DORÉE

شركة) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

قابضة.

حي) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
عمارة) ( ت7درين) جبل) زنقة) (1 املسيرة)

13)ايطابق)ايتاني))-)20000)ايداخلة)

املغرب.

أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:

ايسيد)عادل)شفيق):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم)يلحصة).

 500 ( (: ايتباري) افريحة) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

عن7انه)ا() شفيق) عادل) ايسيد)

ب7عزة) دار) (22 كيل7متر) ازم7ر) طريق)

ايبيضاء) ايدار) (20000 ( اين7اصر)

املغرب.

عن7انه)ا() ايتباري) افريحة) ايسيد)

 38 زنقة) اكس) مجم7عة) (2 ايسالم)
ايدار) (20000 ( ايغالم) اهل) (306 رقم)

ايبيضاء)املغرب.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:

عن7انه)ا() شفيق) عادل) ايسيد)

ب7عزة) دار) (22 كيل7متر) ازم7ر) طريق)

ايبيضاء) ايدار) (20000 ( اين7اصر)

املغرب

عن7انه)ا() ايتباري) افريحة) ايسيد)

 38 زنقة) اكس) مجم7عة) (2 ايسالم)
ايدار) (20000 ( ايغالم) اهل) (306 رقم)

ايبيضاء)املغرب

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

 05 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ماي)2021)تحت)رقم)45/2021).

1002I

FIDUCIAIRE LE COMPTE CLAIR

RIMPLAN     ريم بالن
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

FIDUCIAIRE LE COMPTE CLAIR
 N°18 ANGLE BD DES FAR ET
MD(V(،(26000،(SETTAT(MAROC
ريم)بالن)))))RIMPLAN)شركة)ذات)

املسؤويية)املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)شارع)

االميرة)الية)عائشة)و)زنقة)ايقرويين)
ايطابق)ايثاني),)سطات)-)26000 

سطات)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

6549
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 أبريل) (23
املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
ريم) (: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.RIMPLAN(((((بالن
غرض)ايشركة)بإلجاز):)-ايعقارات)

,)منعش)عقاري.
شارع) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
ايقرويين) زنقة) و) عائشة) الية) االميرة)
 26000 (- سطات) (, ايثاني) ايطابق)

سطات)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
 92 ( (: محمد) وخبار) الت) ( ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
((: امين) محمد) وخبار) الت) ايسيد)
98)حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

 92 ( (: محسن) وخبار) الت) ايسيد)
حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

ايسيدة)ازروال)نعمة):))350)حصة)
بقيمة)100)درهم)يلحصة).

 92 ( (: مريم) وخبار) الت) ايسيدة)
حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
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 92 ( (: المان) وخبار) الت) ايسيدة)
حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

 92 ( (: فاطمة) وخبار) الت) ايسيدة)
حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

 92 ( (: منى) وخبار) الت) ايسيدة)
حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-
وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

محمد) وخبار) الت) ( ايسيد)
عن7انه)ا()حي)ايرباح)حي)ايكنانط)رقم)

3)سطات)26000)سطات)املغرب.
امين) محمد) وخبار) الت) ايسيد)
الخنساء) زنقة) يكنانط) حي) عن7انه)ا()
سطات) (26000 سطات) (3 رقم)

املغرب.
محسن) وخبار) الت) ايسيد)
كاييف7رنيا) ايعزيزية) 6)ممر) عن7انه)ا()
ايبيضاء) ايدار) (20420 ايبيضاء)

املغرب.
عن7انه)ا() نعمة) ازروال) ايسيدة)
ايرباط) اكدال) تانسيفت) زنقة) ((0

10090)ايرباط)املغرب.
ايسيدة)الت)وخبار)مريم)عن7انه)ا()
 26000 سطات) اطلس) تعاونية) (69

سطات))املغرب.
المان) وخبار) الت) ايسيدة)
درج) تدارت) طريق) تجزئة) عن7انه)ا()
ب)طابق)3)شقة)33)اقامة)امل7يد)10 
ايدار)ايبيضاء)20100)ايدار)ايبيضاء)

املغرب.
فاطمة) وخبار) الت) ايسيدة)
عن7انه)ا()264)ايشقة)01)ايعمارة)01 
حي)كيش)االودالة)تمارة)10160)تمارة)

املغرب.
ايسيدة)الت)وخبار)منى)عن7انه)ا())
يكنانط) حي) (3 ايرقم) الخنساء) زنقة)

سطات)26000)سطات)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
امين) محمد) وخبار) الت) ايسيد)
الخنساء) زنقة) يكنانط) حي) عن7انه)ا()
رقم)3)سطات)26000)سطات)املغرب
محمد) وخبار) الت) ( ايسيد)
عن7انه)ا()حي)ايرباح)حي)ايكنانط)رقم)

3)سطات)26000)سطات)املغرب

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (01 بتاريخ) ( االبتدائية)بسطات)

2021)تحت)رقم)249/21.
1003I

إئتمانية)رزقي)»ذ.رزقي)هشام«)محاسب)معتمد

SOCIETE IMLIL ITKAN
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

حل)شركة

إئتمانية)رزقي)»ذ.رزقي)هشام«)
محاسب)معتمد

رقم))1)شقه)15)زنقه)انتسيرابي)،)
50000،)مكناس)املغرب

SOCIETE IMLIL ITKAN)شركة)
ذات)املسؤويية)املحدودة)في)ط7ر)

ايتصفية(
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)19)شارع)

ادريس)2)شقة))))ايطابق)4 - 50000 
مكناس)املغرب.
حل)شركة

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)
.33265

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
حل) تقرر) (2018 ن7نبر) (18 في) املؤرخ)
املحدودة) املسؤويية) ذات) شركة)
مبلغ) ( (SOCIETE IMLIL ITKAN
وعن7ان) درهم) (10.000 رأسمايها)
ادريس) شارع) (19 اإلجتماعي) مقرها)
 50000  -  4 ايطابق) ( (( شقة) (2
مكناس)املغرب)نتيجة)ل):)عدم)وج7د)

صفقات.
و)حدد)مقر)ايتصفية)ب)19)شارع)
ادريس)2)شقة))))ايطابق)4 - 50000 

مكناس)املغرب.)
و)عين:

وجدي)) ( ( ايصمد) عبد) ايسيد)ة()
اغباي7) ت7دعات) قصر) عن7انه)ا() و)
املغرب) ايراشدلة) (52000 كلميمة)

كمصفي))ة()يلشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند) (
املخ7ية) ايصالحيات) على) املفروضة)
تبليغ) محل) و) املخابرة) محل) يهم)
ايعق7د)و)اي7ثائق)املتعلقة)بايتصفية):)
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
دجنبر) (19 بتاريخ) ( بمكناس) ايتجارية)

2018)تحت)رقم)5056.
1004I

CAMCG Consulting

seloger constructions
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

وفاة)شريك

CAMCG Consulting
 lotissement Amine,BD Abou

 Baker(KADIRI(SIDI(MAAROUF(،
20000،(casablanca(maroc

seloger constructions))شركة)
ذات)املسؤويية)املحدودة

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)48،)
حي)ك7رييز،)اي7ازيس.)-)20410 

ايدارايبيضاء)املغرب.
وفاة)شريك

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)
.14026(

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
اإلعالم) تم) (2021 أبريل) (01 في) املؤرخ)
ب7زيان) ايرزاق) عبد) ايشريك) ب7فاة)
(
ً
تبعا اي7رثة) على) حصصه) ت7زيع) و)
ل7ني7) (29 في) املؤرخ) اإلراثة) يرسم)

2020)بايشكل)األتي):
 40 ( (، ( وهبي) ( فاطمة) ايسيد)ة()

حصة).
 30 ( (، ( قليال) بسمة) ايسيد)ة()

حصة).
 85 ( (، ( ب7زيان) لاسر) ايسيد)ة()

حصة).
 85 ( (، ( ب7زيان) زالد) ايسيد)ة()

حصة).
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 11 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)82296).
1005I

MOHAMED LAMRAOUI

STE ALMORAVID SARL AU
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

MOHAMED LAMRAOUI
 KSAR SERGHINE EL KHENG

 ERRACHIDIA(،(52000،
ERRACHIDIA MAROC

  STE ALMORAVID SARL AU

شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)قصر)

مرزوكة)ايطاوس)ص)ب)115 

ايريصاني))-)52000)ايريصاني)

املغرب

تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)

محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

1264(

في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2018 غشت) (30

مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:

ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.

عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)

 STE (: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

. ALMORAVID SARL AU

كراء) (- (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

الخيام.

قصر) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)

 115 ب) ص) ايطاوس) مرزوكة)

ايريصاني))-)52000)ايريصاني)املغرب.

أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:

ايسيد))يكروح))اسماعيل):))1.000 

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

اسماعيل) ( يكروح) ( ايسيد)

عن7انه)ا()قصر)مرزوكة)ايطاوس)ص)

ب)115)ايريصاني))52000)ايريصاني))

املغرب.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:

اسماعيل) ( يكروح) ( ايسيد)

عن7انه)ا()قصر)مرزوكة)ايطاوس)ص)

ب)115)ايريصاني))52000)ايريصاني))

املغرب
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باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 1( بتاريخ) ( بايرشيدلة) االبتدائية)

شتنبر)2018)تحت)رقم)958.

1006I

BOULAHYA MOHAMED SARL-AU

SIMNES
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

رفع)رأسمال)ايشركة

BOULAHYA MOHAMED SARL-
AU

ص.ب):)895))مكناس)،)50000،)
مكناس)املغرب

SIMNES)شركة)ذات)املسؤويية)
املحدودة

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)ايحي)
ايصناعي)سيم)طريق)ايدار)ايبيضاء)
شارع)الحسن)ايثاني)ايقامرة)رقم)30 

- 10210)ايرباط)املغرب.
رفع)رأسمال)ايشركة

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)
.102993

ايعام) الجمع) بمقت�سى)
أبريل) (26 في) املؤرخ) اإلستثنائي)
ايشركة) رأسمال) رفع) تم) (2021
درهم«) (8.000.000« قدره) بمبلغ)
إلى) درهم«) (2.000.000« من) أي)
((: طريق) عن) درهم«) (10.000.000«

تقدلم)حصص)نقدلة)أو)عينية.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (24 بتاريخ) ( بايرباط) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)6252.

100(I

RICHOMAG

IBS2C
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
قفل)ايتصفية

RICHOMAG
13)املجاطي)إقامة)ييلبيس))

املعاريف)ايدارايبيضاء،)20050،)
ايدارايبيضاء)املغرب

IBS2C)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي):)ايطابق)
2)ايرقم)16)زنقة)184)االيفة)ايحي)

الحسني)ايدارايبيضاء)20500 
ايدارايبيضاء)املغرب.

قفل)ايتصفية
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

.266151
اي7حيد) ايشريك) قرار) بمقت�سى)
تقرر) (2015 دجنبر) (20 في) املؤرخ)
مسؤويية) ذات) شركة) (IBS2C حل)
مبلغ) اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)
وعن7ان) درهم) (10.000 رأسمايها)
ايرقم) (2 ايطابق) اإلجتماعي) مقرها)
الحسني) ايحي) االيفة) (184 زنقة) (16
ايدارايبيضاء) (20500 ايدارايبيضاء)

املغرب)نتيجة)لحل)ايشركة
الدا) ابراهيم) ايسيد) تعيين)

كمصفي)يلشركة).
و)عين:

و) م7يدا) الدا) ( ( ابراهيم) ايسيد)ة()
زنقة) (16 ايرقم) (2 ايطابق) عن7انه)ا()
 20500 الحسني) ايحي) االيفة) (184
)ة() كمصفي) املغرب) ايدارايبيضاء)

يلشركة.
و)قد)تم)انعقاد)الجمعية)الختامية)
ايطابق) وفي) (2015 دجنبر) (20 بتاريخ)
ايحي) االيفة) (184 زنقة) (16 ايرقم) (2
 20500 ايدارايبيضاء) الحسني)

ايدارايبيضاء)املغرب.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 22 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

فبرالر)2016)تحت)رقم)08)596.
1008I

RICHOMAG

KAMMOUS F
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
قفل)ايتصفية

RICHOMAG
13)املجاطي)إقامة)ييلبيس))

املعاريف)ايدارايبيضاء،)20050،)
ايدارايبيضاء)املغرب

KAMMOUS F)شركة)ذات)
مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي):)13)شارع)

احمد)املجاطي)اقامة)ايبيس)ايطابق)

1)ايرقم)8)ايدارايبيضاء)20500 

ايدارايبيضاء)املغرب.

قفل)ايتصفية
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

.405869

اي7حيد) ايشريك) قرار) بمقت�سى)
تقرر) (2021 ل7ني7) (26 في) املؤرخ)

ذات) شركة) (KAMMOUS F حل)

ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد)مبلغ)رأسمايها)10.000)درهم)

شارع) (13 اإلجتماعي) مقرها) وعن7ان)

ايطابق) ايبيس) اقامة) املجاطي) احمد)

 20500 ايدارايبيضاء) (8 ايرقم) (1

لحل) نتيجة) املغرب) ايدارايبيضاء)

املسبق)يلشركة)

ايزهراء) فاطمة) ايسيدة) تعين)

كام7س)كمصفية)يلشركة.

و)عين:

ايسيد)ة()فاطمة)ايزهراء))كام7س)

و)عن7انه)ا()حي)الحداوية)2)شارع)21 

 20500 ايدارايبيضاء) (105 ايرقم)

)ة() كمصفي) املغرب) ايدارايبيضاء)

يلشركة.

و)قد)تم)انعقاد)الجمعية)الختامية)

13)شارع) 2021)وفي) 26)ل7ني7) بتاريخ)

ايطابق) ايبيس) اقامة) املجاطي) احمد)

 20500 ايدارايبيضاء) (8 ايرقم) (1

ايدارايبيضاء)املغرب.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

 15 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)82695).

1009I

RICHOMAG

ISEM ET NTIC
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
قفل)ايتصفية

RICHOMAG

13)املجاطي)إقامة)ييلبيس))

املعاريف)ايدارايبيضاء،)20050،)

ايدارايبيضاء)املغرب

ISEM ET NTIC)شركة)ذات)
مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي):)19)شارع)
باها)سنجاري)برجي)ايدارايبيضاء)
ايدارايبيضاء)20500)ايدارايبيضاء)

املغرب.
قفل)ايتصفية

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)
.1441(1

اي7حيد) ايشريك) قرار) بمقت�سى)
حل) تقرر) (2009 ماي) (18 في) املؤرخ)
ISEM ET NTIC)شركة)ذات)مسؤويية)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)
درهم) (100.000 رأسمايها) مبلغ)
شارع) (19 اإلجتماعي) مقرها) وعن7ان)
ايدارايبيضاء) برجي) سنجاري) باها)
ايدارايبيضاء) (20500 ايدارايبيضاء)
املغرب)نتيجة)لحل)املسبق)يلشركة

تعين)ايسيد)احمد)املتقي)كمصفي)
يلشركة).
و)عين:

املتقي)) ( ( احمد) ايسيد)ة()
ايرقم) (2 ص7فيا) اقامة) وعن7انه)ا()
 20500 ايدارايبيضاء) ايهنا) اغ) (3/5
)ة() كمصفي) املغرب) ايدارايبيضاء)

يلشركة.
و)قد)تم)انعقاد)الجمعية)الختامية)
شارع) (19 وفي) (2009 ماي) (18 بتاريخ)
ايدارايبيضاء) برجي) سنجاري) باها)
ايدارايبيضاء) (20500 ايدارايبيضاء)

املغرب.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 14 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)82513).
1010I

NASSIMCOMPTA sarl

JAL  YOU 
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

NASSIMCOMPTA sarl
 Appartement situé au RDC  sis à
 Meknès,  AL MANSOUR 6 IMM
 A(1(Appt(N°(9(،(50000،(meknés

maroc
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 JAL  YOU)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)عمارة)رقم)

3))شقة)1)ايطابق)االول)شارع)قاع)

مزود)يهري)اروى)مكناس)-)50050 

مكناس))املغرب

تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

53555

في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (03

املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:

ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.

عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)

  JAL ( (: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.YOU

(: بإلجاز) ايشركة) غرض)

 TRAITEUR

Exploitation de café

عن7ان)املقر)االجتماعي):)عمارة)رقم)

قاع) شارع) االول) ايطابق) (1 شقة) ((3

 50050 (- مكناس) اروى) يهري) مزود)

مكناس))املغرب.

أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).

 10.000 ( ايشركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)مقسم)كايتالي:

 500 ( (: ( حسن) ارشم7ن) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

 500 ( (: مصطفى) ارشم7ن) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

 500 (: ( حسن) ارشم7ن) ايسيد)

بقيمة)100)درهم.

 500 (: مصطفى) ارشم7ن) ايسيد)

بقيمة)100)درهم.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

ايسيد)ارشم7ن)حسن))عن7انه)ا()
ايسادس)) محمد) شارع) (08 رقم)

50050)مكناس))املغرب.

مصطفى) ارشم7ن) ايسيد)
 08 شقة) (( سلمى) اقامة) عن7انه)ا()
الجدلدة)) املدلنة) ايتلمساني) شارع)

50050)مكناس))املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
ايسيد)ارشم7ن)حسن))عن7انه)ا()
ايسادس)) محمد) شارع) (08 رقم)

50050)مكناس))املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (15 بتاريخ) ( بمكناس) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)2946.

1011I

marrakech externalisation

YUMMY JUICE
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

marrakech externalisation
 angle rue tarik ibn ziad &ibn

 aicha  résidence excel sior
 imm(18(appt(6(guéliz(،(40000،

marrakech maroc
YUMMY JUICE))شركة)ذات)
مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)2)8 

اينخيل)2)تاركة)مراكش)-)40000 
مراكش)املغرب

تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

106389
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2020 غشت) (18
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

. YUMMY JUICE

*مطعم) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

اي7جبات)الخفيفة)و)املشروبات

*مم7ن)املطعم)

*تنظيم)األحداث

ايعمليات) جميع) (، أعم) *وبشكل)

واملنق7ية) وايصناعية) ايتجارية)

األنشطة) وجميع) واملايية) وايعقارية)

األخرى) ايصلة) ذات) أو) اإلضافية)

املرتبطة)بشكل)مباشر)أو)غير)مباشر)

ايتي) أو) أعاله) املذك7رة) باألشياء)

وتط7يرها) تحقيقها) تعزز) أن) لحتمل)

،)وكذيك)أي)مشاركة)مباشرة)أو)غير)

األشكال) من) شكل) بأي) في) (، مباشرة)

يتحقيق) تسعى) ايتي) ايشركات) في) (،

أهداف)مماثلة)أو)ذات)صلة..

 8(2 (: االجتماعي) املقر) عن7ان)

 40000 (- مراكش) تاركة) (2 اينخيل)

مراكش)املغرب.

أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).

 50.000 ( ايشركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)مقسم)كايتالي:

 500 ( (: ايفرقاني) اسماء) ايسيدة)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

 500 (: ايفرقاني) اسماء) ايسيدة)

بقيمة)100)درهم.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

ايسيدة)اسماء)ايفرقاني)عن7انه)ا()

2)8)اينخيل)2)تاركة)مراكش)40000 

مراكش)املغرب.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:

ايسيدة)اسماء)ايفرقاني)عن7انه)ا()

2)8)اينخيل)2)تاركة)مراكش)40000 

مراكش)اينخيل

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

شتنبر) (1( بتاريخ) ( بمراكش) ايتجارية)

2020)تحت)رقم)9)1154.

1012I

ACHTAINI AUDIT ET EXPERTISE

ترك بلة موبيليا
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

حل)شركة

ACHTAINI AUDIT ET EXPERTISE
 BD SIDI MOHAMED BEN 11
 ABDELLAHRES DAR SALAM
 BORGOGNE(CASABLANCA(،
20000،(CASABLANCA(MAROC

ترك)بلة)م7بيليا)شركة)ذات)
املسؤويية)املحدودة)في)ط7ر)

ايتصفية(
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)13)شارع)
أحمد)املججاتي)اقامة)األيب)ايطابق)
1)رقم)8)املعاريف)ايدار)ايبيضاء)
- 0)203)ايدار)ايبيضاء)اململكة)

املغربية.
حل)شركة

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)
.44852(

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
حل) تقرر) (2021 ماي) (1( في) املؤرخ)
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة)ترك)
بلة)م7بيليا))مبلغ)رأسمايها)100.000 
 13 اإلجتماعي) مقرها) وعن7ان) درهم)
األيب) اقامة) املججاتي) أحمد) شارع)
ايدار) املعاريف) (8 رقم) (1 ايطابق)
ايبيضاء) ايدار) (203(0 (- ايبيضاء)
حل) (: ل) نتيجة) املغربية) اململكة)

ايشركة)في)وقت)مبكر.
و)حدد)مقر)ايتصفية)ب)13)شارع)
ايطابق) األيب) اقامة) املججاتي) أحمد)
ايبيضاء) ايدار) املعاريف) (8 رقم) (1
اململكة) ايبيضاء) ايدار) (203(0  -

املغربية.)
و)عين:

و) كرسيالر) ( ( ابراهيم) ايسيد)ة()
عن7انه)ا()مسكين7ن)اب7اب)طماريس)
ايدار) (2(223 ب7عزة) دار) (49 عمارة)
ايبيضاء)اململكة)املغربية)كمصفي))ة()

يلشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند) (
املخ7ية) ايصالحيات) على) املفروضة)
تبليغ) محل) و) املخابرة) محل) يهم)
ايعق7د)و)اي7ثائق)املتعلقة)بايتصفية):
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باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 1( بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)3)831).

1013I

HORIZON LINES SARL

 CENTRE COPIE OUIDAD
CCO بإختصار

شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)
ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

HORIZON LINES SARL
شارع)محمد)اييزلدي،)إقامة)

األنديس،)بل7ك)H،)ايطابق)ايثاني،)
رقم)11)،)93040،)تط7ان)املغرب

 CENTRE COPIE OUIDAD
بإختصار)CCO)شركة)ذات)مسؤويية)

محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)شارع)
حسن)شق7ر،)رقم)433،)ايطابق)
األر�سي)-)93000)تط7ان)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

29821
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (11
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)
 CENTRE COPIE OUIDAD

.CCO(بإختصار
خدمات) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

ايطباعة.
خدمات)ايت7اصل)واملعل7ميات..

شارع) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
ايطابق) (،433 رقم) شق7ر،) حسن)

األر�سي)-)93000)تط7ان)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)
درهم،)مقسم)كايتالي:

 1.000 ( (: ايسقال) وداد) ايسيدة)
حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-
وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

عن7انه)ا() ايسقال) وداد) ايسيدة)
(،01 رقم) اي7ييد،) بن) خايد) شارع)

تط7ان)93000)تط7ان)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عن7انه)ا() ايسقال) وداد) ايسيدة)
(،01 رقم) اي7ييد،) بن) خايد) شارع)

تط7ان)93000)تط7ان)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (24 بتاريخ) ( بتط7ان) االبتدائية)

2021)تحت)رقم)05)1.
1014I

 BUREAU OULD EL HAJ DES SERVICES

 ADMINISTRATIFS ET IMMOBILIERS ET

DÉVELOPPEMENTS DES PROJETS

FAYTAHI COMMERCE
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تح7يل)املقر)االجتماعي)يلشركة

 BUREAU OULD EL HAJ DES
 SERVICES ADMINISTRATIFS

 ET IMMOBILIERS ET
 DÉVELOPPEMENTS DES

PROJETS
حي)أم)ملحار)ص)ب)91)ب7جدور)،)

1000)،)ب7جدور)املغرب
FAYTAHI COMMERCE)شركة)
ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)شارع)

محمد)الخامس)ب7جدور))-)1000) 
ب7جدور)املغرب.

تح7يل))املقر)االجتماعي)يلشركة
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.23625
اي7حيد) ايشريك) قرار) بمقت�سى)
2021)تم))تح7يل)) املؤرخ)في)14)ل7ني7)
من) يلشركة) الحالي) االجتماعي) املقر)
(- ( ب7جدور) الخامس) محمد) »شارع)

إلى)»تجزئة) 1000))ب7جدور)املغرب«)
اين7ر)02)ب7جدور))-)1000))ب7جدور))

املغرب«.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (18 بتاريخ) ( بايعي7ن) االبتدائية)

2021)تحت)رقم)1898.
1015I

 BUREAU OULD EL HAJ DES SERVICES

 ADMINISTRATIFS ET IMMOBILIERS ET

DÉVELOPPEMENTS DES PROJETS

FAYTAHI COMMERCE
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
ت7سيع)نشاط)ايشركة)

 BUREAU OULD EL HAJ DES
 SERVICES ADMINISTRATIFS

 ET IMMOBILIERS ET
 DÉVELOPPEMENTS DES

PROJETS
حي)أم)ملحار)ص)ب)91)ب7جدور)،)

1000)،)ب7جدور)املغرب
FAYTAHI COMMERCE))شركة)
ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
وعن7ان)مقرها)االجتماعي)شارع)

محمد)االخامس)ب7جدور))-)1000) 
ب7جدور)املغرب.

ت7سيع)نشاط)ايشركة
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.23625
اي7حيد) ايشريك) قرار) بمقت�سى)
تمت) (2021 ل7ني7) (14 في) املؤرخ)
نشاط) إلى) ايتايية) األنشطة) إضافة)

ايشركة)الحالي):
اينقل) (- املتعددة) ايبناء) أشغال)

لحساب)ايغير)-)خدمات)عامة).
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم) (
ل7ني7) (18 بتاريخ) ( بايعي7ن) االبتدائية)

2021)تحت)رقم)1898.
1016I

 BUREAU OULD EL HAJ DES SERVICES

 ADMINISTRATIFS ET IMMOBILIERS ET

DÉVELOPPEMENTS DES PROJETS

PONEDORA BOJADOR
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
ت7سيع)نشاط)ايشركة)

 BUREAU OULD EL HAJ DES
 SERVICES ADMINISTRATIFS

 ET IMMOBILIERS ET
 DÉVELOPPEMENTS DES

PROJETS
حي)أم)ملحار)ص)ب)91)ب7جدور)،)

1000)،)ب7جدور)املغرب
PONEDORA BOJADOR)شركة)
ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
وعن7ان)مقرها)االجتماعي)شارع)
سيدي)ايغازي)رقم)89)ب7جدور)-)

1000))ب7جدور)املغرب.
ت7سيع)نشاط)ايشركة

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)
.33993

اي7حيد) ايشريك) قرار) بمقت�سى)
املؤرخ)في)18)ماي)2021)تمت)إضافة)
ايشركة) نشاط) إلى) ايتايية) األنشطة)

الحالي):
إستغالل)املخابز)وصنع)الحل7يات)
-)تم7يل)وتم7ين)الحفالت))واملناسبات)
(- وايتشجير) ايتنظيف) خدمات) (-
وبيع) ايرياضية) ايقاعات) إستغالل)

ي7ازمها)).
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم) (
ماي) (2( بتاريخ) ( بايعي7ن) االبتدائية)

2021)تحت)رقم)1628.

101(I

K-EXPERTISE

CPNCREFIELD
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة
تح7يل)املقر)االجتماعي)يلشركة

K-EXPERTISE
18)شارع)انفا)ايطابق)1)،)20000،)

CASABLANCA MAROC
CPNCREFIELD)شركة)ذات)

املسؤويية)املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)56)شارع)

م7الي)ل7سف)ايطابق)3)ايشقة)14  
- 20020)ايدار)ايبيضاء)املغرب.
تح7يل))املقر)االجتماعي)يلشركة
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رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)
.46(525

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
تح7يل)) ( تم) (2021 ماي) (20 في) املؤرخ)
من) يلشركة) الحالي) االجتماعي) املقر)
 3 ايطابق) ل7سف) م7الي) شارع) (56«
ايبيضاء) ايدار) (20020 -   14 ايشقة)
شارع) ايرحمة) »مدلنة) إلى) املغرب«)
إقامة) (1( املجم7عة) ايتهامي) م7الي)
 20040 (- ب) (19 رقم) (2 ايك7ثرعمارة)

ايدار)ايبيضاء))املغرب«.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 0( بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)81481).
1018I

MARCHICA CONSEIL

WIW RENT A CAR
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

MARCHICA CONSEIL
44)،)شارع)ط7كي7،)ايطابق)1،)شقة)
1،)ايناظ7ر.)،)62000،)ايناظ7ر)

املغرب
WIW RENT A CAR))شركة)ذات)
مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)حي)املطار)
تجزئة)ايسعادة)رقم)1081)ايناظ7ر)-)

62010)ايناظ7ر)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

22359
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (08
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
 WIW (: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

. RENT A CAR

كراء) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)
ايسيارات)بدون)سائق..

عن7ان)املقر)االجتماعي):)حي)املطار)
تجزئة)ايسعادة)رقم)1081)ايناظ7ر)-)

62010)ايناظ7ر)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
 1.000 ( (: عصام) ب7فتيل) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
عن7انه)ا() عصام) ب7فتيل) ايسيد)
حي)املطار)تجزئة)ايسعادة)رقم)1081 

ايناظ7ر)62010)ايناظ7ر)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عن7انه)ا() عصام) ب7فتيل) ايسيد)
حي)املطار)تجزئة)ايسعادة)رقم)1081 

ايناظ7ر)62010)ايناظ7ر)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
االبتدائية)بايناض7ر))بتاريخ)15)ل7ني7)

2021)تحت)رقم)1286.
1019I

تفرانت)ك7نساي)ش.م.م

 DISTRI JAMAL ET ADIL
SARL

شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة
تأسيس)شركة

تفرانت)ك7نساي)ش.م.م
تجزئة)املغرب)الجدلد)رقم)1063 
ايعرائش)،)92000،)ايعرائش)املغرب

 DISTRI JAMAL ET ADIL SARL
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)330 

تجزئة)شعبان)1)اقامة)االمل)ايطابق)
4   - 92000)ايعرائش)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

3813
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (201( ماي) (23
املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:

ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
املسؤويية)املحدودة.

عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
 DISTRI(:(اإلقتضاء)بمختصر)تسميتها

.JAMAL ET ADIL SARL
ت7زيع) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

الحليب)ومشتقاته).
 330 (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
1)اقامة)االمل)ايطابق) تجزئة)شعبان)

4   - 92000)ايعرائش)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 10.000 ( ايشركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)مقسم)كايتالي:
50)حصة) ( (: ايسيد)عادل)عبزلزي)

بقيمة)100)درهم)يلحصة).
ايسيد)ايع7�سي)جمال):))50)حصة)

بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
عن7انه)ا() عبزلزي) عادل) ايسيد)
 1563 رقم) الجدلد) املغرب) تجزئة)

92000)ايعرائش)املغرب).
عن7انه)ا() جمال) ايع7�سي) ايسيد)
االمل) اقامة) (1 شعبان) تجزئة) (330
ايطابق)4 92000)ايعرائش)املغرب).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (
وم7اطن)مسيري)ايشركة:

عن7انه)ا() عبزلزي) عادل) ايسيد)
 1563 رقم) الجدلد) املغرب) تجزئة)

92000)ايعرائش)املغرب)
عن7انه)ا() جمال) ايع7�سي) ايسيد)
االمل) اقامة) (1 شعبان) تجزئة) (330
ايطابق)4 92000)ايعرائش)املغرب)

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
االبتدائية)بايعرائش))بتاريخ)02)ل7ني7)

)201)تحت)رقم)1)2.

1020I

SOMAFID

KYMIA TRADIV
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
حل)شركة

SOMAFID

شارع)محمد)ايزفزاف)ايشقة)رقم)

14)ايطابق)االر�سي)،)20000،)ايدار)

ايبيضاء)املغرب

KYMIA TRADIV)شركة)ذات)

مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد)في)ط7ر)ايتصفية(

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)شارع)

محمد)ايزفزاف)إقامة)14)ايطابق)

ايسفلي)سيدي)م7من)ايدار)ايبيضاء))

- 20640))ايدار)ايبيضاء)))املغرب.

حل)شركة
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.43615(

اي7حيد) ايشريك) قرار) بمقت�سى)

حل) تقرر) (2021 ماي) (31 في) املؤرخ)

ذات) محدودة) مسؤويية) ذات) شركة)

  KYMIA TRADIV اي7حيد) ايشريك)

درهم) (100.000 رأسمايها) مبلغ)

شارع) اإلجتماعي) مقرها) وعن7ان)

ايطابق) (14 إقامة) ايزفزاف) محمد)

ايسفلي)سيدي)م7من)ايدار)ايبيضاء))-)

20640))ايدار)ايبيضاء)))املغرب)نتيجة)

ل):)أزمة)في)ايقطاع.

شارع) ب) ايتصفية) مقر) حدد) و)

ايطابق) (14 إقامة) ايزفزاف) محمد)

ايبيضاء)) ايدار) ايسفلي)سيدي)م7من)

- 20640))ايدار)ايبيضاء)))املغرب.)

و)عين:

اي7قا�سي) ( خليفة) ايسيد)ة()

وعن7انه)ا())دوار)والد)سيدي)مسع7د)

مليل) تيط) واد)حصار) سيدي)حجاج)

ايبيضاء) مليل) تيط) (29640 ايبيضاء)

املغرب)كمصفي))ة()يلشركة.

الحدود) اإلقتضاء) وعند) (

املخ7ية) ايصالحيات) على) املفروضة)

تبليغ) محل) و) املخابرة) محل) يهم)

ايعق7د)و)اي7ثائق)املتعلقة)بايتصفية):)

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

 24 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)84149).

1021I
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CABINET RAMI EXPERTISE

RMAGRI
إعالن)متعدد)ايقرارات

CABINET RAMI EXPERTISE

  Espace Rihab Fés, Avenue Allal

 ben Abdellah Immb D, N°56,

 5ème(étage(Bureau(30(،(30000،

Fés, Maroc

RMAGRI))»شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة«

وعن7ان)مقرها)االجتماعي:)رقم)33 

تجزئة)ايبرج)طريق)الم7زارفاس)-)

30000)فاس)املغرب.

»إعالن)متعدد)ايقرارات«
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري:)

.62565

بمقت�سى)الجمع)ايعام)االستثنائي)

املؤرخ)في))0)ل7ني7)2021

تم)اتخاذ)ايقرارات)ايتايية:)

قرار)رقم)1:)ايذي)لنص)على)ماللي:)

وهب)الحصص

قرار)رقم)2:)ايذي)لنص)على)ماللي:)

تف7يت)حصص)

وتبعا)يذيك)تم)تعدلل)مقتضيات)

اينظام)األسا�سي)ايتايية:)

بند)رقم)6:)ايذي)لنص)على)ماللي:)

 400 أصل) من) حصة) (150 وهب)

حصة))من)»ايسيد)زاز)حميد)»)الى)»)

ايسيد)زاز)محمد)امين)»

بند)رقم)6:)ايذي)لنص)على)ماللي:)

 200 أصل) من) حصة) (50 *تف7يت)

حصة))من)»)ايسيد)تازي)شرتي)سعد)

*تف7يت) ( ( (« غيتة) زاز) »ايسيدة) الى) («

200)حصة))من) 50)حصة)من)أصل)

الى) (« رشيد) عل7ي) شريفي) »ايسيد)

 50 *تف7يت) ( ( (« غيتة) زاز) »ايسيدة)

من) ( حصة) (200 أصل) من) حصة)

الى) ن7رايدلن«) شرتي) تازي) »ايسيد)
»ايسيدة))زاز)غيتة)»

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

ل7ني7) (18 بتاريخ) ( بفاس) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)5)29.

1022I

fiduciaire(al(jamiae

االمتيازلالسكان
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

fiduciaire(al(jamiae
 Av(achra(mai(n°1(tetouan، 21

93000،(tetouan(maroc
االمتيازيالسكان)شركة)ذات)

املسؤويية)املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)مجمع)
الحدلقة)اقامة)رقم)1)شقة)ايطبق)
ايتاني)بلك)ايتاني))-)94000)طنجة)

املغرب
تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

11(661
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (24
املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

االمتيازيالسكان.
االنعاش) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

ايعقاري.
مجمع) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
ايطبق) شقة) (1 رقم) اقامة) الحدلقة)
طنجة) (94000 (- ( ايتاني) بلك) ايتاني)

املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
حصة) (50 ( (: محمد) النان) ايسيد)

بقيمة)1.000)درهم)يلحصة).
50)حصة) ( (: احمد) ايسيد)عاصم)

بقيمة)1.000)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
عن7انه)ا() محمد) النان) ايسيد)
 24 رقم) تشاد) كلت7م)شارع) ام) تجزئة)
طبق)1)شقة)4 93400)مرتيل)املغرب.

عن7انه)ا() احمد) عاصم) ايسيد)
 1 شقة) املنص7ر) يعق7ب) شارع) (5

90000)قنيطرة)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عن7انه)ا() محمد) النان) ايسيد)
 24 رقم) تشاد) كلت7م)شارع) ام) تجزئة)
طبق)1)شقة)4  93400)مرتيل)املغرب
عن7انه)ا()) احمد) عاصم) ايسيد)
 1 شقة) املنص7ر) يعق7ب) شارع) (5

90000)قنيطرة)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (21 بتاريخ) ( بطنجة) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)23)243.
1023I

SHINE STONE TECHNOLOGY COMPANY

شين ستون تكنولوجي
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
حل)شركة

 SHINE STONE TECHNOLOGY
COMPANY

 RUE SOUMAYA RESIDENCE
 SHAHRAZADE 3 5EME ETAGE

 N°22 PALMIERS casablanca
 maroc،(20000،(casablanca

maroc
شين)ست7ن)تكن7ي7جي)شركة)ذات)
مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد)في)ط7ر)ايتصفية(
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)زنقة)
سمية)اقامة)شهرزاد)3)ايطابق)

الخامس)رقم)22)اينخيل))-)20000 
ايدارايبيضاء))املغرب.

حل)شركة
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.435685
اي7حيد) ايشريك) قرار) بمقت�سى)
تقرر) (2021 أبريل) (30 في) املؤرخ)
محدودة) مسؤويية) ذات) شركة) حل)
ست7ن) شين) اي7حيد) ايشريك) ذات)
 10.000 رأسمايها) مبلغ) ( تكن7ي7جي)
اإلجتماعي) مقرها) وعن7ان) درهم)
ايطابق) (3 شهرزاد) اقامة) سمية) زنقة)
 20000 (- ( اينخيل) (22 رقم) الخامس)

(: ل) نتيجة) املغرب) ( ايدارايبيضاء)
عن) عجزها) و) ايشركة) خسائر) زيادة)

االستمرار..

زنقة) ب) ايتصفية) مقر) حدد) و)

ايطابق) (3 شهرزاد) اقامة) سمية)

 20000 (- ( اينخيل) (22 رقم) الخامس)

ايدارايبيضاء)املغرب.)

و)عين:

ايسيد)ة()أل7ب))طهيري)وعن7انه)ا()

  83000 ( اجلي) جعفر) والد) دوار)

)ة() كمصفي) تارودانت) ( تارودانت)

يلشركة.

الحدود) اإلقتضاء) وعند) (

املخ7ية) ايصالحيات) على) املفروضة)

تبليغ) محل) و) املخابرة) محل) يهم)

ايعق7د)و)اي7ثائق)املتعلقة)بايتصفية):)

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

 18 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)83301).

1024I

FIDUCO TANTAN

HICHAM-ABDEL TRAVAUX
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تف7يت)حصص

FIDUCO TANTAN

 AVENUE(HASSAN(II(،(82010،

TAN-TAN maroc

 HICHAM-ABDEL TRAVAUX

شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)رقم)680 

حي)اينهضة))-)82000)طانطان)

املغرب.

تف7يت)حصص
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.5519

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)

تمت) (2021 ل7ني7) (01 في) املؤرخ)

املصادقة)على):

ايعالي) عبد) ( )ة() ايسيد) تف7يت)

اجتماعية) حصة) (500 ايفردوس)

)ايسيد) 500)حصة)يفائدة) من)أصل)

ل7ني7) (01 بتاريخ) امبيضة) هشام) )ة()

.2021
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باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم) (
االبتدائية)بطانطان))بتاريخ))1)ل7ني7)

2021)تحت)رقم)165/2021.

1025I

COMPTALIAS

أدڢا موب
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

COMPTALIAS
 1er Etage, Appartement (

 de la Résidence Nasr A, rue
 Khouribga(-(Casablanca(،

20090،(CASABLANCA(MAROC
أدڢا)م7ب))شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)عمارة)30 
شقة)8)زنقة)م7الي)أحمد)اي7كيلي،)
حسان)-)10010)ايرباط)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

152825
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 أبريل) (19
املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
أدڢا) (: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

م7ب).
تقدلم) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)
ت7فير)الخدمات)ايهندسية)وايكهربائية)
ايكهربائية،) وايهندسة) واإليكترونية،)

وايطاقة)املتجددة.
عن7ان)املقر)االجتماعي):)عمارة)30 
اي7كيلي،) أحمد) م7الي) زنقة) (8 شقة)

حسان)-)10010)ايرباط)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
ايسيدة)هاجر)ب7عزة):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم)يلحصة).

ايسيد)املكي)اكساس):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

عن7انه)ا() ب7عزة) هاجر) ايسيدة)

بير) ايعربي) املغرب) (2 أ) (322 تجزئة)

ايقنيطرة) (14090 ايقنيطرة) ايرامي)

املغرب.

عن7انه)ا() اكساس) املكي) ايسيد)

 52403 إملشيل) تغيغاشت) قصر)

ميديت)املغرب.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:

عن7انه)ا() ب7عزة) هاجر) ايسيدة)

بير) ايعربي) املغرب) (2 أ) (322 تجزئة)

ايقنيطرة) (14090 ايقنيطرة) ايرامي)

املغرب

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

ل7ني7) (16 بتاريخ) ( بايرباط) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)6011.

1026I

FIDUCIAIRE EL HAFIDI SARL AU

ازناي اطلس اكري« ش م م« 
 STE AZNAY ATLAS AGRI

»SARL
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

FIDUCIAIRE EL HAFIDI SARL AU

 HAY(BARAKA(SOFIA(»B«

 BUREAU(N°01(،(50300،

 BOUFEKRENE MEKNES

MAROC

 STE(»ازناي)اطلس)اكري«)ش)م)م

  AZNAY ATLAS AGRI »SARL

شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)املحل)رقم)

1)ايكائن)بتجزئة)ال7ب))رقم)111 

ب7فكران)))مكناس)50300)مكناس)

املغرب

تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

535(3

بمقت�سى)عقد)عرفي)مؤرخ)في)02 
ل7ني7)2021)تم)إعداد)ايقان7ن)

األسا�سي)يشركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:

ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.

عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)

ازناي) (: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

 STE AZNAY(»اطلس)اكري«)ش)م)م

. ATLAS AGRI »SARL

بيع) (- (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

املنتجات)اينباتية)

ومعدات) ( ايزراعية) املعدات) بيع) (-
ايري)

-)اال)شغال)املتن7عة).

املحل) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
رقم)1)ايكائن)بتجزئة)ال7ب))رقم)111 

مكناس) (50300 مكناس) ( ( ب7فكران)

املغرب.

أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:

ايسيد)ازناي)محمد):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم)يلحصة).

ايسيد)ازناي)ميم7ن):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

عن7انه)ا() محمد) ازناي) ايسيد)
ب7فكران) رقم542) (2 املنزه) تجزئة)

مكناس)50000)مكناس)املغرب.

عن7انه)ا() ميم7ن) ازناي) ايسيد)
ب7فكران) (542 رقم) (2 املنزه) تجزئة)

مكناس)50000)مكناس)املغرب.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:

عن7انه)ا() محمد) ازناي) ايسيد)
ب7فكران) رقم542) (2 املنزه) تجزئة)

مكناس)50000)مكناس)املغرب

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

ل7ني7) (16 بتاريخ) ( بمكناس) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)2981.

102(I

SM SOUTH CAPITAL

CASA CODING
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

SM SOUTH CAPITAL
 IMAN CENTER ETAG 11 N 8

 RUE MED ERRACHID (derrière
 la(bourse(bd(des(FAR((،(20000،

CASABLANCA MAROC
CASA CODING)شركة)ذات)

املسؤويية)املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)100)شارع)
عبد)هللا)بن)لاسين)-)20250)ايدار)

ايبيضاء)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

50(913
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (03
املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
 CASA (: اإلقتضاء)بمختصر)تسميتها)

.CODING
بإلجاز:) ايشركة) غرض)
 FABRICATION ET
 DISTRIBUTION DES

.EMBALLAGES
 100 (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
 20250 (- لاسين) بن) هللا) عبد) شارع)

ايدار)ايبيضاء)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
 250 ( (: رشيدي) أحمد) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
 250 ( (: رشيدي) ل7نس) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
ايسيد)طارق)رشيدي):))250)حصة)

بقيمة)100)درهم)يلحصة).
ايسيد)محمد)حفظي):))250)حصة)

بقيمة)100)درهم)يلحصة).
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وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-
وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

ايسيد)أحمد)رشيدي)عن7انه)ا()5 
زنقة)4)تجزئة))باكاطيل)ب7ي7))20420 

ايدار)ايبيضاء)املغرب.
عن7انه)ا() رشيدي) ل7نس) ايسيد)
زنقة)4)رقم)5)باكاطيل)ب7ي7)))20420 

ايدار)ايبيضاء)املغرب.
عن7انه)ا() رشيدي) طارق) ايسيد)
ب7ي7)) (5 رقم) (4 زنقة) باكاطيل) تجزئة)

20420)ايدار)ايبيضاء)املغرب.
عن7انه)ا() حفظي) محمد) ايسيد)
ايزنقة)4)فيال)5)تجزئة))باكاطيل)ب7ي7))

20420)ايدار)ايبيضاء)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
ايسيد)أحمد)رشيدي)عن7انه)ا()5 
زنقة)4)تجزئة))باكاطيل)ب7ي7))20420 

ايدار)ايبيضاء)املغرب
عن7انه)ا() رشيدي) ل7نس) ايسيد)
زنقة)4)رقم)5)باكاطيل)ب7ي7)))20420 

ايدار)ايبيضاء)املغرب
عن7انه)ا() رشيدي) طارق) ايسيد)
ب7ي7)) (5 رقم) (4 زنقة) باكاطيل) تجزئة)

20420)ايدار)ايبيضاء)املغرب
عن7انه)ا() حفظي) محمد) ايسيد)
ايزنقة)4)فيال)5)تجزئة))باكاطيل)ب7ي7))

20420)ايدار)ايبيضاء)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 22 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)83615).
1028I

BOUKRAA CONSULTATION JURIDIQUE

 SOCIETE MONDIAL DU
THE

شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)
ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

 BOUKRAA CONSULTATION
JURIDIQUE

حي)ايفتح)ساحة)اينيل)رقم)60 
ايعي7ن)،)0000)،)ايعي7ن)املغرب
 SOCIETE MONDIAL DU THE
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)تجزئة)
مدلنةاي7حدة)بل7ك)C)رقم)94 
ايعي7ن)-)0000))ايعي7ن)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

3(135
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (16
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.SOCIETE MONDIAL DU THE
وسيط) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

تجارة)الجملة.
تجزئة) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
 94 رقم) (C بل7ك) مدلنةاي7حدة)

ايعي7ن)-)0000))ايعي7ن)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
 100.000 ( (: ايصافي) ايسيد)عالل)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
 1000 (: ايصافي) عالل) ايسيد)

بقيمة)100)درهم.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
عن7انه)ا() ايصافي) عالل) ايسيد)
حي)ايفتح)3)ايزنقة)02)ايرقم)58)عين)
ايشق)))20000)ايدار)ايبيضاء)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عن7انه)ا() ايصافي) عالل) ايسيد)
حي)ايفتح)3)ايزنقة)02)ايرقم)58)عين)
ايشق)))20000)ايدار)ايبيضاء)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (21 بتاريخ) ( بايعي7ن) االبتدائية)

2021)تحت)رقم)1910.

1029I

MARCHICA CONSEIL

 CENTRE DE RADIOLOGIE
AL MANZAH

شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة
تح7يل)املقر)االجتماعي)يلشركة

MARCHICA CONSEIL
44)،)شارع)ط7كي7،)ايطابق)1،)شقة)
1،)ايناظ7ر.)،)62000،)ايناظ7ر)

املغرب
 CENTRE DE RADIOLOGIE AL
MANZAH)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)شارع)

ط7كي7)رقم)51)ايناظ7ر.))-)62000 
ايناظ7ر)املغرب.

تح7يل))املقر)االجتماعي)يلشركة
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.22199
بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
2021)تم))تح7يل)) املؤرخ)في)14)ل7ني7)
من) يلشركة) الحالي) االجتماعي) املقر)
(- ( ايناظ7ر.) (51 رقم) ط7كي7) »شارع)
 1((« إلى) املغرب«) ايناظ7ر) (62000
(- ايناظ7ر) تاشفين) بن) ل7سف) شارع)

62000)ايناظ7ر))املغرب«.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
االبتدائية)بايناض7ر))بتاريخ)16)ل7ني7)

2021)تحت)رقم)1319.
1030I

MARCHICA CONSEIL

 CENTRE DE RADIOLOGIE
AL MANZAH

شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة
تغيير)ايسنة)املايية

MARCHICA CONSEIL
44)،)شارع)ط7كي7،)ايطابق)1،)شقة)
1،)ايناظ7ر.)،)62000،)ايناظ7ر)

املغرب
 CENTRE DE RADIOLOGIE AL
MANZAH)»شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة«
وعن7ان)مقرها)االجتماعي:)شارع)

ط7كي7)رقم)51)ايناظ7ر.))-)62000  
ايناظ7ر))املغرب.

»تغيير)ايسنة)املايية«

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري:)
.22199

بمقت�سى)الجمع)ايعام)االستثنائي)
املؤرخ)في)14)ل7ني7)2021

 01 إلى) املايية:) ايسنة) تغيير) تقرر)
لنالر)الى)31)دجنبر).

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم) (
االبتدائية)بايناض7ر))بتاريخ)16)ل7ني7)

2021)تحت)رقم)1319.
1031I

BURCICA

MOM & BABY ZEN
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
حل)شركة

BURCICA
432)زنقة)مصطفى)املعاني)املكتب)
14)ايطابق)5)ايدار)ايبيضاء)،)
20610،)ايدار)ايبيضاء)املغرب

MOM & BABY ZEN)شركة)ذات)
مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد)في)ط7ر)ايتصفية(
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)59))شارع)

ايزرقط7ني)ايطابق)6)ايرقم)18 - 
20000)ايدار)ايبيضاء)املغرب.

حل)شركة
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.461903
بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
حل) تقرر) (2021 ماي) (1( في) املؤرخ)
ذات) محدودة) مسؤويية) ذات) شركة)
 MOM & BABY اي7حيد) ايشريك)
درهم) (10.000 رأسمايها) مبلغ) ( (ZEN
شارع) ( (59 اإلجتماعي) مقرها) وعن7ان)
 -  18 ايرقم) (6 ايطابق) ايزرقط7ني)
20000)ايدار)ايبيضاء)املغرب)نتيجة)

ل):)ت7قيف)نشاط)ايشركة.
و)حدد)مقر)ايتصفية)ب)59)شارع)
 -  18 ايرقم) (6 ايطابق) ايزرقط7ني)

20000)ايدار)ايبيضاء)املغرب.)
و)عين:

 KAHINA   HAMMADI()ايسيد)ة
 Allée 92000 Valles عن7انه)ا() و)
فرنسا) (Jules 92000 NANTERRE

كمصفي))ة()يلشركة.
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الحدود) اإلقتضاء) وعند) (

املخ7ية) ايصالحيات) على) املفروضة)

تبليغ) محل) و) املخابرة) محل) يهم)

ايعق7د)و)اي7ثائق)املتعلقة)بايتصفية):)

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

 21 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)83418).

1032I

3CK

ROCARRIERES
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

3CK

5)اقامة)ادم)3)ايطابق)االول)شقة)
رقم)3)شارع)املحطة)سماعلة)سطات)

،)26000،)سطات)املغرب

ROCARRIERES)شركة)ذات)

مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)5))شارع)

آنفا)زاوية)شارع)كل7)بروفانس)ايطابق)

9)ايشقة)B 108)ايدارايبيضاء)-)

20000)ايدارايبيضاء)املغرب

تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)

محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

50(99(

في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (09

مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:

ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.

عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)

(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.ROCARRIERES

أستغالل) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

املقايع

نقل)ايسلع)

بيع)م7اد)ايبناء.

عن7ان)املقر)االجتماعي):)5))شارع)
آنفا)زاوية)شارع)كل7)بروفانس)ايطابق)
(- ايدارايبيضاء) (B 108 ايشقة) (9

20000)ايدارايبيضاء)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 500.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
 5.000 ( (: حسن) بنرح7) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
عن7انه)ا() حسن) بنرح7) ايسيد)
تجزئة)حب)املل7ك)طريق)اوالد)سعيد)
سطات) (26000 سطات) (83 ايرقم)

املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عن7انه)ا() حسن) بنرح7) ايسيد)
تجزئة)حب)املل7ك)طريق)اوالد)سعيد)
سطات) (26000 سطات) (83 ايرقم)

املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 23 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)84013).
1033I

STE TIB COMPT SARL AU

 CENTRE DE NEPHROLOGIE
 ET D›HEMODIALYSE AL

WIFAQ
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تح7يل)املقر)االجتماعي)يلشركة

STE TIB COMPT SARL AU
ملتقى)شارع)املرابطين)وزنقة)

ايبخاري)إقامة)بغدادي)مكتب)رقم)
05)،)60000،)وجدة)املغرب

 CENTRE DE NEPHROLOGIE ET
 D›HEMODIALYSE AL WIFAQ
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)زاوية)

شارع)عالل)بن)عبد)هللا)و)ل7سف)بن)
تاشفين))ايطابق)8)رقم)81 60000 

وجدة)املغرب.

تح7يل))املقر)االجتماعي)يلشركة
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.(8(5
اي7حيد) ايشريك) قرار) بمقت�سى)
تح7يل)) ( تم) (2021 ماي) (26 في) املؤرخ)
من) يلشركة) الحالي) االجتماعي) املقر)
و) هللا) عبد) بن) عالل) شارع) »زاوية)
رقم) (8 ايطابق) ( تاشفين) بن) ل7سف)
81 60000)وجدة)املغرب«)إلى)»شارع)
اي7فاق)تجزئة)عالل)ايفا�سي)رقم)02 - 

63000)وجدة))املغرب«.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (22 بتاريخ) ( ببركان) االبتدائية)

2021)تحت)رقم)4)3.
1034I

BISTAGNO

BISTAGNO
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

BISTAGNO
13)زنقة)احمد)املجاطي)اقامة)

االيب)طابق)1)رقم)8)املعاريف)ايدار)
ايبيضاء)،)20330،)ايبيضاء)املغرب
BISTAGNO)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)13)زنقة)
احمد)املجاطي)اقامة)االيب)طابق)
1)رقم)8)املعاريف)))-)20330))ايدار)

ايبيضاء)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

508199
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (31
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.BISTAGNO

ممتل) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)
تجاري.

13)زنقة) (: عن7ان)املقر)االجتماعي)
طابق) االيب) اقامة) املجاطي) احمد)
ايدار) ( (20330 (- ( ( املعاريف) (8 1)رقم)

ايبيضاء)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
 1.000 ( (: ل7سف) ايعرافي) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
 1.000 (: ل7سف) ايعرافي) ايسيد)

بقيمة)100)درهم.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
عن7انه)ا() ل7سف) ايعرافي) ايسيد)
زنقة)81)رقم)48)مجم7عة)س)األيفة)

20202))ايدار)ايبيضاء)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عن7انه)ا() ل7سف) ايعرافي) ايسيد)
زنقة)81)رقم)48)مجم7عة)س)األيفة)

20202))ايدار)ايبيضاء)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 23 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)4)839).

1035I

  MARINA GENESIOMASSIMO PRIASCA

ASSOCIES SARL

G.FRANCO LONGHI SPA
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة
إغالق)فرع)تابع)يشركة)أجنبية

 MARINA GENESIOMASSIMO
PRIASCA  ASSOCIES SARL
 RUE LIBERTE N. 10 3ème

 ETAGE(APPT.6(CASABLANCA(،
20000،(CASABLANCA(MAROC
G.FRANCO LONGHI SPA)»شركة)

ذات)املسؤويية)املحدودة«
وعن7ان)مقرها)االجتماعي:)

 ROMANO DI LOMBARDIA - -
.VIALE DEL LAVORO ITALIE
»إغالق)فرع)تابع)يشركة)أجنبية«
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رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري:)
.426543

بمقت�سى)الجمع)ايعام)االستثنائي)
تقرر) (2021 ل7ني7) (30 في) املؤرخ)
 G.FRANCO إغالق)فرع)تابع)يشركة)
 LONGHI تسميته) (LONGHI SPA
وايكائن) (SUCCURSALE MAROC
 Rue Liberté 3éme,10 في) عن7انه)
 Etage ,appt.N.5 - - CASABLANCA

MAROC
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم) (
 30 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)30/06.

1036I

EUROMED COMPTA-SARL

IHANSAL MENUISERIE
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
رفع)رأسمال)ايشركة

EUROMED COMPTA-SARL
 Bureau N° 4 1er etage Imm

 N° 1106 Lot Al Massar
 QI(Marrakech(،(40000،
MARRAKECH MAROC

IHANSAL MENUISERIE)شركة)
ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)محل)رقم)
1)تجزئة)املسار)رقم)8)مراكش)-)

40000)مراكش)املغرب.
رفع)رأسمال)ايشركة

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)
.45045

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
رفع) تم) (2021 ماي) (31 في) املؤرخ)
قدره) بمبلغ) ايشركة) رأسمال)
 40.000« من) أي) درهم«) (960.000«
عن) درهم«) (1.000.000« إلى) درهم«)
أو) نقدلة) حصص) تقدلم) ( (: طريق)

عينية.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (23 بتاريخ) ( بمراكش) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)125328.

103(I

DEMER CONSULTING

OPTIQUE ALMADINA
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
حل)شركة

DEMER CONSULTING
 ANGLE BD DE LA RESISTANCE

 ET 1  RUE PUISSESSEAU 9
 EME ETG N°1( QUARTIER LA
GIRONDE،(20000،)ايدارايبيضاء)

املغرب
OPTIQUE ALMADINA)شركة)
ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد)في)ط7ر)ايتصفية(
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)65)زنقة)
حي)سعيدة)عين)سبع)ايبيضاء))-)
20000)ايدار)ايبيضاء)املغرب.

حل)شركة
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.405669
اي7حيد) ايشريك) قرار) بمقت�سى)
تقرر) (2021 ل7ني7) (01 في) املؤرخ)
محدودة) مسؤويية) ذات) شركة) حل)
 OPTIQUE اي7حيد) ايشريك) ذات)
ALMADINA))مبلغ)رأسمايها)10.000 
 65 اإلجتماعي) مقرها) وعن7ان) درهم)
زنقة)حي)سعيدة)عين)سبع)ايبيضاء))-)
20000)ايدار)ايبيضاء)املغرب)نتيجة)

ل):)مصاريف).
و)حدد)مقر)ايتصفية)ب)65)زنقة)
حي)سعيدة)عين)سبع)ايبيضاء))املغرب)

20000)ايدار)ايبيضاء)املغرب.)
و)عين:

بناني)) ( ( عبدايسالم) ايسيد)ة()
يعق7ب) م7حدلن) إقامة) وعن7انه)ا()
ايدار) (20000   1 بل7ك) املنص7ر)
ايبيضاء)املغرب)كمصفي))ة()يلشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند) (
املخ7ية) ايصالحيات) على) املفروضة)
تبليغ) محل) و) املخابرة) محل) يهم)
ايعق7د)و)اي7ثائق)املتعلقة)بايتصفية):)
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 23 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم))8400).

1038I

الحسين)ب7سيف

LES 7 M
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

الحسين)ب7سيف
املحاميد)مراكش)املحاميد)9،)

40000،)مراكش)املغرب
LES ( M)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)اقامة)

 E4(اينخيل)4)عمارة)25)شقة
تمنص7رت)مراكش)-)40300 

مراكش)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

11631(
 16 في) مؤرخ) حر) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7)
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
 LES ( (: اإلقتضاء)بمختصر)تسميتها)

.M
تجارة) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)
اعمال) و) ايغدائية) يلم7اد) بالجملة)

ايبناء.
اقامة) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
 E4 شقة) (25 عمارة) (4 اينخيل)
تمنص7رت)مراكش)-)40300)مراكش)

املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
 1.000 ( (: ايسيد)اخرفي)اسماعيل)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
 1000 (: اسماعيل) اخرفي) ايسيد)

بقيمة)100)درهم.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

ايسيد)اخرفي)اسماعيل)عن7انه)ا()
 E4 شقة) (25 عمارة) (4 اينخيل) اقامة)
مراكش) (40300 مراكش) تمنص7رت)

املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
ايسيد)اخرفي)اسماعيل)عن7انه)ا()
 E4 شقة) (25 عمارة) (4 اينخيل) اقامة)
مراكش) (40300 مراكش) تمنص7رت)

املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (23 بتاريخ) ( بمراكش) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)615).

1039I

M’rirt Conseil SARL AU

 STE AZIZA MINERAUX
SARL AU

شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)
ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

M›rirt Conseil SARL AU
239)زنقة)))حي)اينهضة)مريرت)،)

54450،)مريرت)املغرب
 STE AZIZA MINERAUX SARL
AU)شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)

ذات)ايشريك)اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)ألت)احماد)
ألت)عزيزة)جماعة)الحمام)-)54450 

خنيفرة)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

390(
 16 في) مؤرخ) حر) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7)
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
 STE (: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.AZIZA MINERAUX SARL AU
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بيع) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)
عمليات) املعدنية,) وامل7اد) املعدات)
عمليات) املعادن,) وتصنيع) تح7يل)

ايتصدلر)واالستيراد.
ألت) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
(- الحمام) جماعة) عزيزة) ألت) احماد)

54450)خنيفرة)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
ايسيد)ايراجي)أن7ر):))1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
ايسيد)ايراجي)أن7ر)عن7انه)ا()زنقه)
30)رقم)543)حي)أحد)54450)مريرت)

املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
ايسيد)ايراجي)أن7ر)عن7انه)ا()زنقه)
30)رقم)543)حي)أحد)54450)مريرت)

املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
22)ل7ني7) بتاريخ) ( االبتدائية)بخنيفرة)

2021)تحت)رقم))24.
1040I

l’origine artisanat

ٌُإرتا سيرفس
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

l›origine artisanat
128)املكتب)رقم)6)ايطابق)2)زنقة)
ايعرعار)ايدارايبيضاء)،)20250،)

ايدارايبيضاء)املغرب
ٌُإرتا)سيرفس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)128)زنقة)
ايعرعار)ايطابق)ايثاني)مكتب)6 

ايدارايبيضاء)-)20250)ايدارايبيضاء)
املغرب

تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

50(829

في) مؤرخ) م7ثق) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (03
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
ٌُإرتا) (: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

سيرفس.
غرض)ايشركة)بإلجاز):)-)أعمال)أو)

إنشاءات)متن7عة.
-)تجارة)م7اد)بناء

-)تجارة)أدوات)املكتب).
-)ايتجارة.

املساحات) أشغال) ؛) تأسيس) (-
الخضراء)تنميتها)وغيرها.
-استيراد)و)تصدلر.

-)تأجير)معدات)ايبناء)وايصناعة.
-)شراء)وبيع)جميع)أن7اع)املعدات)
نقل) مقاول) وايصناعية) اإلنشائية)

ايبضائع.
-)تأجير)وتشغيل)ايعقارات)اململ7كة)
أو)املؤجرة)،)تأجير)م7اقف)ايسيارات)

ايعامة)أو)الخاصة.
املساحات) تنمية) أعمال) (-

الخضراء)وغيرها.
حمامات) في) خاصة) أعمال) (-
ايسباحة.)ايصرف)ايصحي)وايغسيل.
املنتجات) وتركيب) ت7ريد) (-

ايزراعية.
حميع) وإصالح) وتركيب) ت7ريد) (-

معدات)املكتب.
املعامالت) جميع) (، عام) وبشكل)
وايصناعية) واملايية) ايتجارية)
بشكل) املتعلقة) وايعقارية) واملنق7ية)
مباشر)أو)غير)مباشر)بايغرض)املذك7ر)
أو) مشابه) آخر) غرض) بأي) أو) أعاله)
تط7يره) يعزز) أن) لحتمل) أو) (، مرتبط)

بأي)شكل)من)األشكال..
 128 (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
زنقة)ايعرعار)ايطابق)ايثاني)مكتب)6 
20250)ايدارايبيضاء) ايدارايبيضاء)-)

املغرب.

أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)
ايشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)
درهم،)مقسم)كايتالي:

 1.000 ( (: شهى) الحسين) ايسيد)
حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-
وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

عن7انه)ا() شهى) الحسين) ايسيد)
دوار)تاب7نت)ترميكت)ورزازات)45000 

ورزازات)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عن7انه)ا() شهى) الحسين) ايسيد)
دوار)تاب7نت)ترميكت)ورزازات)45000 

ورزازات)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 22 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)83602).
1041I

فيكاميد

STE AYOUB.O SARL
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

رفع)رأسمال)ايشركة

فيكاميد
3،)شارع)اي7حدة)ايطابق)األول)رقم)1 

،)93000،)تط7ان)املغرب
STE AYOUB.O SARL))شركة)ذات)

املسؤويية)املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي))تط7ان)
بارك)قطعة)رقم)59)طريق)طنجة))-)

93000)تط7ان)املغرب)).
رفع)رأسمال)ايشركة

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)
.20949

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
تم) (2021 ل7ني7) (08 في) املؤرخ)
قدره) بمبلغ) ايشركة) رأسمال) رفع)
من) أي) درهم«) (3.(28.100«
 3.818.100« إلى) درهم«) (90.000«
تقدلم)حصص) ( (: طريق) عن) درهم«)

نقدلة)أو)عينية.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (18 بتاريخ) ( بتط7ان) االبتدائية)

2021)تحت)رقم)1648.
1042I

فيكاميد

 STE SEKKA DE
 CONSTRUCTION

 ET DE PROMOTION
IMMOBILIERE

شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة
وفاة)شريك

فيكاميد
3،)شارع)اي7حدة)ايطابق)األول)رقم)1 

،)93000،)تط7ان)املغرب
 STE SEKKA DE

 CONSTRUCTION ET DE
  PROMOTION IMMOBILIERE
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)حي)ايزاوية)
إقامة)ايدلب7ني)س/ن)املضيق)-)
تط7ان)-)93000)تط7ان)املغرب.

وفاة)شريك
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.6(09
بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
تم) (2021 ل7ني7) (02 في) املؤرخ)
بنعلي) اإلعالم)ب7فاة)ايشريك)حمادي)
على) حصصه) ت7زيع) و) اييطيفتي)
)يرسم)اإلراثة)املؤرخ)في)04 

ً
اي7رثة)تبعا

دجنبر)2019)بايشكل)األتي):
ايسيد)ة()ارحيم7)شي�سي))،)))12 

حصة).
اييطيفتي)) بنعلي) حبيبة) ايسيد)ة()

،)))9)حصة).
اييطيفتي)) بنعلي) محمد) ايسيد)ة()

،))194)حصة).
ايسيد)ة()أحمد)بنعلي)اييطيفتي))،))

194)حصة).
اييطيفتي)) بنعلي) مهدلة) ايسيد)ة()

،)))9)حصة).
اييطيفتي)) بنعلي) ايعربي) ايسيد)ة()

،))194)حصة).
اييطيفتي)) بنعلي) فتحية) ايسيد)ة()

،)))9)حصة).
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (1( بتاريخ) ( بتط7ان) االبتدائية)

2021)تحت)رقم)1628.

1043I
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فيكاميد

STE  AYOUB .O
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

خفض)رأسمال)ايشركة

فيكاميد
3،)شارع)اي7حدة)ايطابق)األول)رقم)1 

،)93000،)تط7ان)املغرب
STE  AYOUB .O)شركة)ذات)

املسؤويية)املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)تط7ان)
بارك)قطعة)رقم)59)طريق)طنجة)-)

93000)تط7ان)املغرب.
خفض)رأسمال)ايشركة

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)
.20949

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
تم) (2021 ل7ني7) (08 في) املؤرخ)
بمبلغ) ايشركة) رأسمال) خفض)
من) أي) درهم«) (1.818.100« قدره)
»3.818.100)درهم«)إلى)»2.000.000 
ايقيمة) تخفيض) (: طريق) عن) درهم«)

اإلسمية)يألسهم.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (18 بتاريخ) ( بتط7ان) االبتدائية)

2021)تحت)رقم)1648.

1044I

فيكاميد

 STE SEKKA DE
 CONSTRUCTION

 ET DE PROMOTION
IMMOBILIERE

شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة
تعيين)مسير)جدلد)يلشركة

فيكاميد
3،)شارع)اي7حدة)ايطابق)األول)رقم)1 

،)93000،)تط7ان)املغرب
 STE SEKKA DE

 CONSTRUCTION ET DE
  PROMOTION IMMOBILIERE
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)حي)ايزاوية)
إقامة)ايدلب7ني)س/ن)املضيق)
تط7ان)-)93000)تط7ان)املغرب.
تعيين)مسير)جدلد)يلشركة

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.6(09

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)

تعيين) تم) (2021 ل7ني7) (02 في) املؤرخ)

مسير)جدلد)يلشركة)ايسيد)ة()بنعلي)

اييطفتي)أحمد))كمسير)آخر

تبعا)ي7فاة)املسير.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

ل7ني7) (1( بتاريخ) ( بتط7ان) االبتدائية)

2021)تحت)رقم)1628.

1045I

فيكاميد

ASSURANCES AMRAOUI

شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد

رفع)رأسمال)ايشركة

فيكاميد

3،)شارع)اي7حدة)ايطابق)األول)رقم)1 

،)93000،)تط7ان)املغرب

 ASSURANCES AMRAOUI

شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)شارع)خايد)

ابن)اي7ييد)عمارة)2)رقم)) - 93000 

تط7ان)املغرب.

رفع)رأسمال)ايشركة

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.13625

اي7حيد) ايشريك) قرار) بمقت�سى)

تم) (2021 ل7ني7) (0( في) املؤرخ)

قدره) بمبلغ) ايشركة) رأسمال) رفع)

 10.000« من) أي) درهم«) (590.000«

عن) درهم«) (600.000« إلى) درهم«)

أو) أرباح) أو) احتياطي) إدماج) ( (: طريق)

عالوات)إصدار)في)رأس)املال.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

ل7ني7) (18 بتاريخ) ( بتط7ان) االبتدائية)

2021)تحت)رقم)1643.

1046I

FIDORO MULTI-SERVICES

RAVIDAK
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

FIDORO MULTI-SERVICES
 GR(192(IMM(3(NR(7(DAKHLA(،

73000،(DAKHLA(MAROC
RAVIDAK)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)حي)
الحسني،)رقم)228،)ايداخلة.)-)

3000))ايداخلة)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

18509
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (19
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.RAVIDAK
ايتجارة) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)
في)امل7اد)ايغذائية)واألسماك)وايلح7م)
عامة،) تجارة) والحمراء،) ايبيضاء)

استيراد)وتصدلر..
حي) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
(- ايداخلة.) (،228 رقم) الحسني،)

3000))ايداخلة)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
 1.000 ( (: اصبان) محمد) ايسيد)
حصة)بقيمة)100,00)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
عن7انه)ا() اصبان) محمد) ايسيد)

ايداخلة)3000))ايداخلة)املغرب.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء)
وم7اطن)مسيري)ايشركة:

عن7انه)ا() اصبان) محمد) ايسيد)
ايداخلة)3000))ايداخلة)املغرب

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 08 بتاريخ) ( ايدهب) ب7ادي) االبتدائية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)999.
104(I

FIDORO MULTI-SERVICES

JAJ
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

FIDORO MULTI-SERVICES
 GR(192(IMM(3(NR(7(DAKHLA(،

73000،(DAKHLA(MAROC
JAJ)شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)

ذات)ايشريك)اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)حي)اينهضة)

1،)رقم))335،)ايداخلة.)-)3000) 
ايداخلة)املغرب

تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

1863(
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (21
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)

.JAJ(:(اإلقتضاء)بمختصر)تسميتها
استيراد) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)
وبيع)ايسيارات)الجدلدة)واملستعملة،)
قطاع)ايغيار)وجميع)ي7ازم)ايسيارات..
حي) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
(- ايداخلة.) (،335( رقم) (،1 اينهضة)

3000))ايداخلة)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
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ايسيد)علي)جمال):))1.000)حصة)
بقيمة)100,00)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-
وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

عن7انه)ا() جمال) علي) ايسيد)
ايداخلة)3000))ايداخلة)املغرب.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (
وم7اطن)مسيري)ايشركة:

عن7انه)ا() جمال) علي) ايسيد)
ايداخلة)3000))ايداخلة)املغرب

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 1( بتاريخ) ( ايدهب) ب7ادي) االبتدائية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)2)10.
1048I

STE FAKRI DE CONSEIL-SARL

WAHRAN OPTIC
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

STE FAKRI DE CONSEIL-SARL
 RUE AHMED LOUKILI 3 EME
ETAGE(،(30000،(FES(MAROC
WAHRAN OPTIC)شركة)ذات)
مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)املحل)
رقم)368)شارع)وهران)تجزئة)البارا)
ايزه7ر)1 - 30000)فاس)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

68389
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 أبريل) (23
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.WAHRAN OPTIC
بيع) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

اينظارات.

عن7ان)املقر)االجتماعي):)املحل)رقم)
368)شارع)وهران)تجزئة)البارا)ايزه7ر)

1 - 30000)فاس)املغرب.

أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:

 1.000 ( (: غزالن) هداي) ايسيدة)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

عن7انه)ا() غزالن) هداي) ايسيدة)
شارع)ايكرامة)30)زنقة)ايصقر)ايزه7ر)

1 30000)فاس)املغرب.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:

عن7انه)ا() غزالن) هداي) ايسيدة)
شارع)ايكرامة)30)زنقة)ايصقر)ايزه7ر)

1 30000)فاس)املغرب

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

ل7ني7) (16 بتاريخ) ( بفاس) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)2904.

1049I

امغار)عبد)ايغاف7ر

START SMART PRIVE
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

امغار)عبد)ايغاف7ر

شارع)الجيش)امللكي)اقامة)اين7ر)رقم)

1)ايطابق)االول)تط7ان)،)93000،)

تط7ان)املغرب

START SMART PRIVE)شركة)ذات)

مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)شارع)

عبد)ايسالم)بن7نة)اقامة)خ7ية)1)و)

2)ايطابق)االر�سي)رقم)01)تط7ان)-)

93000)تط7ان)املغرب

تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)

محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

29(11

بمقت�سى)عقد)عرفي)مؤرخ)في)28 

ماي)2021)تم)إعداد)ايقان7ن)

األسا�سي)يشركة)ذات)مسؤويية)

محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)

باملميزات)ايتايية:

ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.

عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)

 START(:(اإلقتضاء)بمختصر)تسميتها

.SMART PRIVE

ايتك7ين) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

وايتدريب.

شارع) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)

و) (1 خ7ية) اقامة) بن7نة) ايسالم) عبد)

(- تط7ان) (01 رقم) االر�سي) ايطابق) (2

93000)تط7ان)املغرب.

أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).

 10.000 ( ايشركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)مقسم)كايتالي:

 100 ( (: ايبره7مي) يطيفة) ايسيدة)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

 100 (: ايبره7مي) يطيفة) ايسيدة)

بقيمة)100)درهم.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

ايبره7مي) يطيفة) ايسيدة)

بن7نة) عبدايسالم) شارع) عن7انه)ا()

تط7ان) (6 شقة) (3 ايطابق) (02 رقم)

93000)تط7ان)املغرب.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:

ايبره7مي) يطيفة) ايسيدة)

بن7نة) عبدايسالم) شارع) عن7انه)ا()

تط7ان) (6 شقة) (3 ايطابق) (02 رقم)

93000)تط7ان)املغرب

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

ل7ني7) (16 بتاريخ) ( بتط7ان) االبتدائية)

2021)تحت)رقم)1602.

1050I

ائتمانية)اينماء

HADAL 
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
حل)شركة

ائتمانية)اينماء
0)1)تجزئة)االنديس)شارع)بئر)انزران)
مكناس)،)50000،)مكناس)املغرب
 HADAL)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)في)

ط7ر)ايتصفية(
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)ايحي)

ايسكني)ENA)سيدي)سليمان)م7ل)
ايكيفان)مكناس)-)50102)مكناس)

املغرب.
حل)شركة

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)
.50((9

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
حل) تقرر) (2021 ماي) (25 في) املؤرخ)
ذات) محدودة) مسؤويية) ذات) شركة)
مبلغ) ( (HADAL ( اي7حيد) ايشريك)
وعن7ان) درهم) (100.000 رأسمايها)
 ENA ايحي)ايسكني) مقرها)اإلجتماعي)
سيدي)سليمان)م7ل)ايكيفان)مكناس)
(: ل) نتيجة) املغرب) مكناس) (50102  -
عدم)قدرة)املسير)على)مزاوية)اينشاط)

ايتجاري)يلشركة.
ايحي) ب) ايتصفية) مقر) حدد) و)
م7ل) سليمان) سيدي) (ENA ايسكني)
مكناس) (50102 (- مكناس) ايكيفان)

املغرب.)
و)عين:

ايسيد)ة()عادل))بكيار)و)عن7انه)ا()
اي7طنية) ( املدرسة) ايسكني) ايحي)
م7ل) سليمان) سيدي) ( ايفالحية)
املغرب) مكناس) (50102 ( ايكيفان)

كمصفي))ة()يلشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند) (
املخ7ية) ايصالحيات) على) املفروضة)
تبليغ) محل) و) املخابرة) محل) يهم)
ايعق7د)و)اي7ثائق)املتعلقة)بايتصفية):)
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (23 بتاريخ) ( بمكناس) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)215.
1051I



عدد)1)56 - 26)ذو)ايقعدة)1442 )))ل7يي7)2021)الجريدة الرسمية   14250

امغار)عبد)ايغاف7ر

 MULTISERVICES
MOUWAHIDINE

شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)
ايشريك)اي7حيد
تف7يت)حصص

امغار)عبد)ايغاف7ر
شارع)الجيش)امللكي)اقامة)اين7ر)رقم)
1)ايطابق)االول)تط7ان)،)93000،)

تط7ان)املغرب
 MULTISERVICES

MOUWAHIDINE)شركة)ذات)
مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)شارع)

الجيش)امللكي)اقامة)اينسيم)تط7ان)
- 93000)تط7ان)املغرب.

تف7يت)حصص
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.26(0(
اي7حيد) ايشريك) قرار) بمقت�سى)
تمت) (2021 ل7ني7) (02 في) املؤرخ)

املصادقة)على):
عبداي7احد) )ة() ايسيد) تف7يت)
من) اجتماعية) حصة) (100 محف7ظ)
)ة() ايسيد) ( يفائدة) 100)حصة) أصل)
ميل7د)ب7غيث)بتاريخ)02)ل7ني7)2021.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم) (
ل7ني7) (08 بتاريخ) ( بتط7ان) االبتدائية)

2021)تحت)رقم)1405.
1052I

marrakech externalisation

 ART & COMMUNICATION
BY AC

شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)
ايشريك)اي7حيد
قفل)ايتصفية

marrakech externalisation
 angle rue tarik ibn ziad &ibn

 aicha  résidence excel sior
 imm(18(appt(6(guéliz(،(40000،

marrakech maroc
 ART & COMMUNICATION BY
AC))شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)

ذات)ايشريك)اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي):)55)شارع)
محمد)الخامس)اقامة)جكار)شقة)

رقم)33)جليز)مراكش)-)40000 
مراكش)املغرب.
قفل)ايتصفية

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)
.(4643

اي7حيد) ايشريك) قرار) بمقت�سى)
حل) تقرر) (2020 ن7نبر) (30 في) املؤرخ)
 ART & COMMUNICATION BY
محدودة) مسؤويية) ذات) شركة) ( (AC
رأسمايها) مبلغ) اي7حيد) ايشريك) ذات)
مقرها) وعن7ان) درهم) (10.000
الخامس) محمد) شارع) (55 اإلجتماعي)
اقامة)جكار)شقة)رقم)33)جليز)مراكش)
- 40000)مراكش)املغرب)نتيجة)يقرار)

ايشريك)اي7حيد.
و)عين:

 ANASTASIA ايسيد)ة()
 EUGENIE CHRISTINE   CHELINI
 RUE DE VILLIERS  26 عن7انه)ا() و)
 92300 LEVALLOIS PERRET
 FRANCE( 92300+( LEVALLOIS
)ة() كمصفي) (PERRET FRANCE

يلشركة.
و)قد)تم)انعقاد)الجمعية)الختامية)
55)شارع) وفي) (2020 ن7نبر) (30 بتاريخ)
محمد)الخامس)اقامة)جكار)شقة)رقم)
مراكش) (40000 (- ( مراكش) جليز) (33

املغرب.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (22 بتاريخ) ( بمراكش) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)9)1252.
1053I

alexi

INTEL JARDINS
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

حل)شركة

alexi
 immeuble 85 rue idriss lahraizi

 4(éme(étage(n(19(،(20300،
casablanca maroc

INTEL JARDINS))شركة)ذات)
املسؤويية)املحدودة)في)ط7ر)

ايتصفية(

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)حي)ايسالم)

3)ج)ر)بل7ك)أ)رقم)4 00)20 - 20300 

ايدار)ايبيضاء)املغرب.

حل)شركة
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.330(((

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)

حل) تقرر) (2021 فبرالر) (08 في) املؤرخ)

املحدودة) املسؤويية) ذات) شركة)

رأسمايها) مبلغ) ( ( (INTEL JARDINS

مقرها) وعن7ان) درهم) (100.000

بل7ك) ر) ج) (3 ايسالم) حي) اإلجتماعي)

ايدار) (20300  -  20(00  4 رقم) أ)

ت7قف) ( (: ل) نتيجة) املغرب) ايبيضاء)

نشاط)ايشركة.

و)حدد)مقر)ايتصفية)ب)حي)ايسالم)

3)ج)ر)بل7ك)أ)رقم)4 00)20 - 00)20 

ايدار)ايبيضاء)املغرب.)

و)عين:

و) ب7خب7) ( هللا) عبد) ( ايسيد)ة()

ر) ج) (N594  15 س) ب) عن7انه)ا()
ايدار) (20300 م7من) سيدي) رحامنة)

ايبيضاء)املغرب)كمصفي))ة()يلشركة.

الحدود) اإلقتضاء) وعند) (

املخ7ية) ايصالحيات) على) املفروضة)

تبليغ) محل) و) املخابرة) محل) يهم)

ايعق7د)و)اي7ثائق)املتعلقة)بايتصفية):)

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

 2( بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

أبريل)2021)تحت)رقم)5882).

1054I

مستامنة)ايرجاء)يلمحاسبة

 ECOLO-INNOVANT SARL  
AU

شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

مستامنة)ايرجاء)يلمحاسبة

حي)اينجاة)زنقة)بني)مالل)رقم)34)،)

23550،)س7ق)ايسبت)املغرب

 ECOLO-INNOVANT SARL AU  

شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)دوار)
لحببيس)اوالد)ب7عزة)بني)م7�سى)اوالد)
ب7رحم7ن)-)23500)س7ق)ايسبت)

اوالد)اينمة)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

2(1
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (10
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(((: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.ECOLO-INNOVANT SARL AU
االشغال) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

ايعامة)
اينفالات) تقييم) و) تح7يل) اعادة)

املنزيية
ايتجارة.

دوار) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
لحببيس)اوالد)ب7عزة)بني)م7�سى)اوالد)
ايسبت) س7ق) (23500 (- ب7رحم7ن)

اوالد)اينمة)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
ايسيد)عز)ايدلن)ارشيد):))1.000 

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
ايسيد)عز)ايدلن)ارشيد)عن7انه)ا()
رقم) امللكي) الجيش) شارع) االمل) حي)
اوالد) ايسبت) س7ق) (23500  236

اينمة)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
ايسيد)عز)ايدلن)ارشيد)عن7انه)ا()
رقم) امللكي) الجيش) شارع) االمل) حي)
اوالد) ايسبت) س7ق) (23500  236

اينمة)املغرب
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باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
اينمة)) االبتدائية)بس7ق)ايسبت)اوالد)
رقم) تحت) (2021 ل7ني7) (23 بتاريخ)

.168
1055I

ETS VERIF CABINET COMPTABLE

 AL-HODA POUR
 L’AVANCEMENT DE

 L’EDUCATION ALASSIL
PRIVE

شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة
تأسيس)شركة

 ETS VERIF CABINET
COMPTABLE

 AV(DES(FAR(ES-SEMARA(،
72000،(ES-SEMARA(MAROC

 AL-HODA POUR
 L’AVANCEMENT DE

 L’EDUCATION ALASSIL PRIVE
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)حي)ايسالم)
بل7ك)D))رقم)36)مكرر)ايسمارة)-)

2000))ايسمارة)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

2345
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (01
املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
AL- (: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

 HODA POUR L’AVANCEMENT
 DE L’EDUCATION ALASSIL

.PRIVE
ايتعليم) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

الخص7�سي.
عن7ان)املقر)االجتماعي):)حي)ايسالم)
(- ايسمارة) مكرر) (36 رقم) ( (D بل7ك)

2000))ايسمارة)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)
درهم،)مقسم)كايتالي:

ايسيد)رشيد)بسكر):))500)حصة)
بقيمة)100)درهم)يلحصة).

 500 ( (: قاوش7ن) فريد) ايسيد)
حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-
وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

ايسيد)رشيد)بسكر)عن7انه)ا()زنقة)
 (2000 ايسمارة) (69 رقم) الحك7نية)

ايسمارة)املغرب.
عن7انه)ا() قاوش7ن) فريد) ايسيد)
 36 رقم) د) بل7ك) (03 ايسالم) حي)

ايسمارة)2000))ايسمارة)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
ايسيد)رشيد)بسكر)عن7انه)ا()زنقة)
 (2000 ايسمارة) (69 رقم) الحك7نية)

ايسمارة)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
االبتدائية)بايسمارة))بتاريخ)23)ل7ني7)

2021)تحت)رقم)140/2021.
1056I

مكتب)املحاسبة)اغزال

 KB INNOVATIVE
SOLUTIONS

شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)
ايشريك)اي7حيد

حل)شركة

مكتب)املحاسبة)اغزال
درب)ايقريعة)زنقة)5)رقم))))10)،)
20550،)ايدار)ايبيضاء)املغرب

 KB INNOVATIVE SOLUTIONS
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)
ايشريك)اي7حيد)في)ط7ر)ايتصفية(
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)مجم7عة)
ايتقدم)2-)1)ايطابق)2)ايبرن7�سي)-)
20600)ايدار)ايبيضاء)املغرب.

حل)شركة
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.36(64(
بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
حل) تقرر) (2021 لنالر) (25 في) املؤرخ)
ذات) محدودة) مسؤويية) ذات) شركة)
 KB INNOVATIVE اي7حيد) ايشريك)

رأسمايها) مبلغ) ( (SOLUTIONS
مقرها) وعن7ان) درهم) (100.000
 2-1( ايتقدم) مجم7عة) اإلجتماعي)
ايدار) (20600 (- ايبرن7�سي) (2 ايطابق)
ت7قف) (: ل) نتيجة) املغرب) ايبيضاء)

نشاط)ايشركة.
و)حدد)مقر)ايتصفية)ب)مجم7عة)
(- ايبرن7�سي) (2 ايطابق) (2-1( ايتقدم)

20600)ايدار)ايبيضاء)املغرب.)
و)عين:

ايزماني)) ( خايد) ايسيد)ة()
 8 رقم) امل7حدلن) اقامة) وعن7انه)ا()
ايحي)املحمدي)0)205)ايدار)ايبيضاء)

املغرب)كمصفي))ة()يلشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند) (
املخ7ية) ايصالحيات) على) املفروضة)
تبليغ) محل) و) املخابرة) محل) يهم)
ايعق7د)و)اي7ثائق)املتعلقة)بايتصفية):)
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 23 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

فبرالر)2021)تحت)رقم)66992).
105(I

CONSEILS EVERNAGE

 MAGHREB BIKES SPORT
enseigne SANTA MARIA

شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)
ايشريك)اي7حيد

تح7يل)املقر)االجتماعي)يلشركة

CONSEILS EVERNAGE
 AV ALLA EL FASSI N°1(

 IMM(JAWHARA(،(40000،
MARRAKECH maroc

 MAGHREB BIKES SPORT
enseigne SANTA MARIA)شركة)

ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)
ايشريك)اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)اقامة)
ج7هرة)ايطابق)ايتاني)شقة)رقم)

)1)شارع)عالل)ايفا�سي)-)40000 
مراكش)املغرب.

تح7يل))املقر)االجتماعي)يلشركة
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)-.

اي7حيد) ايشريك) قرار) بمقت�سى)
2021)تم))تح7يل)) 06)أبريل) املؤرخ)في)
من) يلشركة) الحالي) االجتماعي) املقر)

شقة) ايتاني) ايطابق) ج7هرة) »اقامة)
رقم))1)شارع)عالل)ايفا�سي)-)40000 
مراكش)املغرب«)إلى)»محل)14)تجزئة)
 40000  -   9 محاميد) (01 س) ش)

مراكش))املغرب«.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (23 بتاريخ) ( بمراكش) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)125338.

1058I

LEADER FIN

DZ PROJETS
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

حل)شركة

LEADER FIN
زنقة)ش7فالي)بيارد)اإلقامة)فايروس«)
E«)ايطابق)ايثاني)املكتب)12)ايدار)
بيضاء،)20500،)ايدار)بيضاء)املغرب

DZ PROJETS)شركة)ذات)
املسؤويية)املحدودة)في)ط7ر)

ايتصفية(
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)حي)عمر)

إبن)لخطاب)زنقة)))رقم)135 - 
20000)ايدار)ايبيضاء))املغرب.

حل)شركة
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.20502(
اي7حيد) ايشريك) قرار) بمقت�سى)
حل) تقرر) (2014 ل7ني7) (24 في) املؤرخ)
 DZ املحدودة) املسؤويية) ذات) شركة)
 10.000 رأسمايها) مبلغ) ( (PROJETS
حي) اإلجتماعي) مقرها) وعن7ان) درهم)
 -  135 ))رقم) إبن)لخطاب)زنقة) عمر)
20000)ايدار)ايبيضاء))املغرب)نتيجة)
وعجزها) ايشركة) الخسائر) زيادة) (: ل)

عن)اإلستمرار..
حي) ب) ايتصفية) مقر) حدد) و)
 -  135 ))رقم) إبن)لخطاب)زنقة) عمر)

20000)ايدار)ايبيضاء))املغرب.)
و)عين:

و) ( ايرجراجي) ( ( يطيفة) ايسيد)ة()
بئر) خريبكة) اقامة) (86 عن7انه)ا()
 20000 املعاريف) ط8) انزران)
)ة() كمصفي) املغرب) ( ايبيضاء) ايدار)

يلشركة.
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مرسلي)) ( ( نفيسة) ايسيد)ة()

وعن7انه)ا()حي)عمر)إبن)لخطاب)زنقة)

ايبيضاء)) ايدار) (20000  135 رقم) ((

املغرب)كمصفي))ة()يلشركة.

الحدود) اإلقتضاء) وعند) (

املخ7ية) ايصالحيات) على) املفروضة)

تبليغ) محل) و) املخابرة) محل) يهم)

ايعق7د)و)اي7ثائق)املتعلقة)بايتصفية):)

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

 09 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7يي7ز)2014)تحت)رقم)00553283.

1059I

EL AMRANI PHONE

العمراني فون
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

EL AMRANI PHONE

fes(،(30000،(fes(MAROC

ايعمراني)ف7ن)شركة)ذات)مسؤويية)

محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)شارع)عبد)

ايكريم)الخطابي)اقامة)بن)م7�سى)

ايك7ش)ايطابق)2)فاس)-)30000 

فاس)املغرب

تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)

محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

6(493

في) مؤرخ) م7ثق) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 أبريل) (06

مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:

ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.

عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)

(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

ايعمراني)ف7ن.

ي7ازم) بيع) (: بإلجاز) غرض)ايشركة)

ايهاتف.

شارع) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
عبد)ايكريم)الخطابي)اقامة)بن)م7�سى)
 30000 (- فاس) (2 ايطابق) ايك7ش)

فاس)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
 1.000 ( (: ت7فيق) ايعمراني) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
ت7فيق)عن7انه)ا() ايعمراني) ايسيد)
م7الي) اقامة) (13 ايشقة) (24 عمارة)
فاس) (30000 فاس) تغات) دريس)

املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
ت7فيق)عن7انه)ا() ايعمراني) ايسيد)
م7الي) اقامة) (13 ايشقة) (24 عمارة)
فاس) (30000 فاس) تغات) دريس)

املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
أبريل) (23 بتاريخ) ( بفاس) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)1988.

1060I

FIDUCIAIRE CAFMA

MAROCCAN-INDUSTRIEL-
COMPANY

شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة
تأسيس)شركة

FIDUCIAIRE CAFMA
 RUE(TRIPOLI(،(62000، 26

NADOR MAROC
MAROCCAN-INDUSTRIEL-

COMPANY))شركة)ذات)املسؤويية)
املحدودة

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)شارع)
طرابلس)رقم)26)يعري)ايشيخ)
ايتاظ7ر)-)62000)ايناظ7ر)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

1262

في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (08

املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:

ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.

عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)

(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

M A R O C C A N - I N D U S T R I E L-

. COMPANY

بيع) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

املعدات)ايصناعية)األخرى)بالجملة):

-قطع)غيار)صناعية):)))ميكانيك),)

كهرباء),)هيدروييك(.

-خدمات)ايصيانة),

-استيراد)و)تصدلر..

شارع) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)

ايشيخ) يعري) (26 رقم) طرابلس)

ايتاظ7ر)-)62000)ايناظ7ر)املغرب.

أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).

ايشركة:)) رأسمال) مبلغ)

100.000,00)درهم،)مقسم)كايتالي:

500)حصة) ( (: ط7يل) عمر) ايسيد)

بقيمة)100)درهم)يلحصة).

500)حصة) ( (: ايسيد)حمزة)ط7يل)

بقيمة)100)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

حي) عن7انه)ا() ط7يل) عمر) ايسيد)
 62000 ايناظ7ر) (39 رقم) (03 عريض)

ايناظ7ر)املغرب.

ايسيد)حمزة)ط7يل)عن7انه)ا()حي)
 62000 ايناظ7ر) (38 رقم) (02 عريض)

ايناظ7ر)املغرب.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:

حي) عن7انه)ا() ط7يل) عمر) ايسيد)
 62000 ايناظ7ر) (39 رقم) (03 عريض)

ايناظ7ر)املغرب

ايسيد)حمزة)ط7يل)عن7انه)ا()حي)
 62000 ايناظ7ر) (38 رقم) (02 عريض)

ايناظ7ر)املغرب

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
االبتدائية)بايناض7ر))بتاريخ)11)ل7ني7)

2021)تحت)رقم)1262.

1061I

باهية)ك7نساي

)PANANIMUS( بنانيموس
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

باهية)ك7نساي
43)شارع)ايزرقط7ني)رقم4)جليز)،)

40000،)مراكش)ايبلد
بنانيم7س))PANANIMUS()شركة)

ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)
ايشريك)اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)43)شارع)
ايزرقط7ني)شقة)رقم)4)كليز)مراكش))

- 40000)مراكش)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

11605(
 03 في) مؤرخ) حر) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7)
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.(PANANIMUS((بنانيم7س
في) :)مقاول) بإلجاز) ايشركة) غرض)

الخمات-)تاطير)-تك7ين.
عن7ان)املقر)االجتماعي):)43)شارع)
ايزرقط7ني)شقة)رقم)4)كليز)مراكش))-)

40000)مراكش)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
 1.000 ( (: هاجر) اقرواش) ايسيدة)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
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 1.000 (: هاجر) اقرواش) ايسيدة)
بقيمة)100)درهم.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (
وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

عن7انه)ا() هاجر) اقرواش) ايسيدة)
مراكش) (63( رقم) ايعزوزية) تجزىة)

40000)مراكش)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عن7انه)ا() هاجر) اقرواش) ايسيدة)
مراكش) (63( رقم) ايعزوزية) تجزىة)

40000)مراكش)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (16 بتاريخ) ( بمراكش) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)125094.

1062I

باال)ك7نسايتينغ

خالد إكسترا
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

باال)ك7نسايتينغ
)1)رياض)ويسالن)1)مكناس)،)

50080،)مكناس)املغرب
خايد)إكسترا)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)حي)

اإلزدهار)رقم)39)بالد)خطر)وسالن)
50045)مكناس)املغرب

تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

52683
في) مؤرخ) حر) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 لنالر) (21
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
خايد) (: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

إكسترا.

تجارة) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)
أكسس7ارات) و) االحذلة) و) ( املالبس)

ايتجميل)و)ي7ازم)املنزل.
حي) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
وسالن) خطر) بالد) (39 رقم) اإلزدهار)

50045)مكناس)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
 1.000 ( (: خايد) ب7هراوة) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
عن7انه)ا() خايد) ب7هراوة) ايسيد)
 50045 وسالن) محمدلة) حي) (1(1

مكناس)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عن7انه)ا() خايد) ب7هراوة) ايسيد)
 50045 وسالن) محمدلة) حي) (1(1

مكناس)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
مارس) (15 بتاريخ) ( بمكناس) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)1382.
1063I

FISCALITY CONSULTING CENTER

MA P›TITE PARA
فسخ)عقد)تسيير)حر)ألصل)تجاري)

)األشخاص)املعن7ي7ن(
فسخ)عقد)تسيير)حر)ألصل)تجاري

MA P›TITE PARA
بمقت�سى))الجمع)ايعام)االستثنائي)
ايكائن) (MA P’TITE PARA يشركة)
 3 رقم) محل) (: ب) االجتماعي) مقرها)
ازدهار) تجزئة) الحدلقة,) إقامة) (،
املغرب) ( )مراكش) (40000 (- ( ,مراكش)
املؤرخ)في)01)ل7ني7)2021)تقرر)ماللي:
ايتسيير)الحر)يألصل) )فسخ)عقد)
 3 رقم) محل) (: ب) ايكائن) ايتجاري)
ازدهار) تجزئة) الحدلقة,) إقامة) (،
(، املغرب) مراكش) (40000 (- ,مراكش)
 MA P’TITE شركة) طرف) من) امل7قع)
يألصل) مايكة) بصفتها) (: (PARA

 ÀR PHARM شركة) و) ايتجاري)

بصفتها)مسيرة)حرة.

1064I

MAG GESTION

HARRAMED KSAR TRANS
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

MAG GESTION
 APPARTEMENT N 01 AU 1ER

 ETAGE 16 RUE ALBALADIA
 92150 Ksar El Kébir Larache
 -(Morocco(،(92150،(KSAR(EL

KEBIR)املغرب
   HARRAMED KSAR TRANS
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)تجزئة)
ايسالمة)2)رقم)239)ايطابق)االول)

ايقصر)ايكبير)-)92150)ايقصر)ايكبير)
املغرب

تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

286(
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 فبرالر) (16
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.  HARRAMED KSAR TRANS
نقل) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

املستخدمين)لحساب)ايغير.
تجزئة) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
االول) ايطابق) (239 رقم) (2 ايسالمة)
ايقصر)ايكبير)-)92150)ايقصر)ايكبير)

املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
 1.000 ( (: الحراق) محمد) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

عن7انه)ا() الحراق) محمد) ايسيد)

ايكبير) ايقصر) (15 قم) ايبلدلة) شارع)

92150)ايقصر)ايكبير)املغرب.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:

عن7انه)ا() الحراق) محمد) ايسيد)

ايكبير) ايقصر) (15 قم) ايبلدلة) شارع)

92150)ايقصر)ايكبير)املغرب

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

االبتدائية)بايقصر)ايكبير))بتاريخ)24 

فبرالر)2021)تحت)رقم)62.

1065I

األستاذ)علي)ايشريف)ايعلمي)-م7ثق-

LES MOULINS LAHLAL
إعالن)متعدد)ايقرارات

األستاذ)علي)ايشريف)ايعلمي)-م7ثق-

إقامة)لاسمين،)ايعمارة)ب)زاوية)

شارع)محمد)الخامس)و)شارع)الجيش)

امللكي،)ايطابق)األول،)الجدلدة.)،)

24000،)الجدلدة)املغرب

LES MOULINS LAHLAL)»شركة))

املساهمة«

 lot((:وعن7ان)مقرها)االجتماعي

 zone industrielle EL 46-45-44

JADIDA 24000 El Jadida)املغرب.

»إعالن)متعدد)ايقرارات«

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري:)

.220(

بمقت�سى)الجمع)ايعام)االستثنائي)

املؤرخ)في)18)ل7ني7)2021

تم)اتخاذ)ايقرارات)ايتايية:)

قرار)رقم)1:)ايذي)لنص)على)ماللي:)

اإلداري) املجلس) محضر) بمقت�سى)

ايشريف) علي) األستاذ) تلقاه) ايذي)

 16 بتاريخ) بالجدلدة،) م7ثق) ايعلمي،)

اإلدارة) مجلس) اقترح) (،2021 ل7ني7)

بمبلغ) ايشركة) رأسمال) في) ايزيادة)

10.000.000,00)درهم)
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على) لنص) ايذي) (:2 رقم) قرار)
ماللي:)بمقت�سى)محضر)الجمع)ايعام)
علي) األستاذ) تلقاه) ايذي) اإلستتنائي)
بالجدلدة،) م7ثق) ايعلمي،) ايشريف)
ما) تقرر) ( (،2021 ل7ني7) (18 بتاريخ)
ايشركة)) رأسمال) في) ايزيادة) (: للي)
درهم) (10.000.000,00 بمبلغ) نقدا)
28.000.000,00)درهم)إلى)) ينقله)من)

38.000.000,00)درهم.))))))
على) لنص) ايذي) (:3 رقم) قرار)
باإلكتتاب) ايتصريح) بمقت�سى) ماللي:)
علي) األستاذ) تلقاه) ايذي) ايدفع) و)
بالجدلدة،) م7ثق) ايعلمي،) ايشريف)
2021،)تم)ايتصريح) 18)ل7ني7) بتاريخ)
بقيمة) جدلد) سهم) (100.000 بأن)
اكتتب) قد) يل7احد،) درهم) (100،00
باايكامل،)وفقا)يبيان)اإلكتتاب)امل7قع)
من)طرف)رئيس)مجلس)اإلدارة)مكتتبا)

نقدا)و)مدف7عا)بايكامل.)
على) لنص) ايذي) (:4 رقم) قرار)
ماللي:)بمقت�سى)محضر)الجمع)ايعام)
علي) األستاذ) تلقاه) ايذي) اإلستتنائي)
بالجدلدة،) م7ثق) ايعلمي،) ايشريف)
زيادة)) ( تمت) (2021 ل7ني7) (18 بتاريخ)
رأسمال)ايشركة)))من)28.000.000,00 
درهم) (38.000.000,00 ( إلى) درهم)
إلى) تصل) نقدلة) مساهمة) خالل) من)
املقسة) و) درهم) (10.000.000،00
نهائي) بشكل) ايستة) املساهمين) على)
ايبايغ)عددهم)100.000)سهم)جدلد)
بقيمة)100،00)درهم)يكل)منهم،)كما)
يرأسمال) نقدا) اإلجمالي) ايتحرير) تم)
و) ايتحقق) بعد) ذيك) و) ( ( ايشركة.)
اإلعتراف)بصحة)ايتصريح)باالكتتاب)

و)ايدفع))بتاريخ)18)ل7ني7)2021،))
وتبعا)يذيك)تم)تعدلل)مقتضيات)

اينظام)األسا�سي)ايتايية:)
على) لنص) ايذي) (:1 رقم) بند)
اإلستتنائي) ايعام) يلجمع) وتبعا) ماللي:)
إنشاء)بشكل)أصلي) ثم) املذك7ر)أعاله)
بإعادة) األسا�سي) اينظام) لحمل) سند)
املسماة) ايشركة) وتحدلث) صياغة)
 S.A  »LES MOULINS LAHLAL
ايشريف) علي) األستاذ) تلقاه) ايذي)
 19 بتاريخ) بالجدلدة،) م7ثق) ايعلمي،)

ل7ني7)2021

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
االبتدائية)بالجدلدة))بتاريخ)23)ل7ني7)

2021)تحت)رقم)26635.
1066I

FIVEXCOMAFI

CASH AL BARAKA
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

حل)شركة

FIVEXCOMAFI
عمارة)12)ايطابق)االول)ايشقة)4 

شارع)ابن)خلدون)،)50000،)مكناس)
املغرب

CASH AL BARAKA)شركة)ذات)
املسؤويية)املحدودة)في)ط7ر)

ايتصفية(
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي))رقم)316 
محل)رقم)3)تجزئة)جنان)مكناس)-)

50000)مكناس)املغرب.
حل)شركة

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)
.4466(

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
حل) تقرر) (2021 مارس) (01 في) املؤرخ)
املحدودة) املسؤويية) ذات) شركة)
CASH AL BARAKA))مبلغ)رأسمايها)
مقرها) وعن7ان) درهم) (100.000
رقم) محل) (316 رقم) ( اإلجتماعي)
 50000 (- مكناس) جنان) تجزئة) (3
مكناس)املغرب)نتيجة)ل):)-ايك7فيد

و)حدد)مقر)ايتصفية)ب))رقم)316 
(- مكناس) جنان) تجزئة) (3 رقم) محل)

50000)مكناس)املغرب.)
و)عين:

ايعبي7ي) ( مريم) ايسيد)ة()
 3 رقم) محل) (316 رقم) ( وعن7انه)ا()
تجزئة)جنان)مكناس)50000)مكناس))

املغرب)كمصفي))ة()يلشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند) (
املخ7ية) ايصالحيات) على) املفروضة)
تبليغ) محل) و) املخابرة) محل) يهم)
ايعق7د)و)اي7ثائق)املتعلقة)بايتصفية):)
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (15 بتاريخ) ( بمكناس) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)14)2.
106(I

BOOK FISCAL

FLEEXYPUR
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
استدراك)خطٍإ

استدراك)خطٍإ)وقع)بالجريدة)
ايرسمية

BOOK FISCAL
 rue Abdelkader Mouftakar ,45
 ex(Clémenceau,(2°ét.(appt.(4(،
20250،(Casablanca(Maroc

FLEEXYPUR)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد

)وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)332)شارع)
ابراهيم)روداني)ايطابق)5)ايشقة)21 
إقامة)ايريحان)املعاريف)-)20000 

ايدارايبيضاء)املغرب.
بالجريدة) وقع) خطٍإ) إستدراك) (
ايرسمية)عدد)5669)بتاريخ)23)ل7ني7)

.2021
FLLEXYPUR(:(بدال)من

FLEEXYPUR(:(لقرأ
ايباقي)بدون)تغيير.

1068I

HORICOM

 GROUPE SERVICE
CLIENTEL

شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)
ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

HORICOM
21AV HASSAN II APPT N°4 VN-

 MEKNES(،(50000،(MEKNES
MAROC

 GROUPE SERVICE CLIENTEL
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)شقة)رقم)
5)عمارة)8)ايطابق)3)املنظر)الجميل)

3 - 50000)مكناس)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

53621

في) مؤرخ) حر) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (06
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.GROUPE SERVICE CLIENTEL
مركز) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

اإلتصاالت.
عن7ان)املقر)االجتماعي):)شقة)رقم)
5)عمارة)8)ايطابق)3)املنظر)الجميل)3 

- 50000)مكناس)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
 -

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-
وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

ايسيد)اي7افي)عادل)عن7انه)ا()رقم)
05)شارع)م7الي)علي)ايشريف)الجرف)

52000)ايراشيدلة)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
ايسيد)اي7افي)عادل)عن7انه)ا()رقم)
05)شارع)م7الي)علي)ايشريف)الجرف)

52000)ايراشيدلة)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (22 بتاريخ) ( بمكناس) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)4)30.
1069I

STE MATERIEL ELECTRIQUE DU MAROC

 STE MATERIEL ELECTRIQUE
DU MAROC

شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة
تف7يت)حصص

 STE MATERIEL ELECTRIQUE DU
 MAROC

شركة)دات)املسؤويية)املحدودة)
وعن7ان)مقرها)االجتماعي)زنقة)رقم)4 

حي)ايرياض)3)شارع)ن7ال)فاس
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تف7يت)حصص)
رقم)ايتقيد)في)ايسجل)ايتجاري)

43829
بمقت�سى)الجمع)ايعام)االستثنائي)
تمت) (2021 أبريل) (05 في) املؤرخ)
فؤاد) ايسيد) تف7يت) على;) املصادقة)
من) اجتماعية) حسة) (2000 ملن7ر)
ايسيد) يفائدة) حصة) (5000 أصل)
احمد)مسكين)بتاريخ)05)أبريل)2021
أمين)كط7ع) ايسيد)محمد) تف7يت)
أصل) من) اجتماعية) 3000حصة)
نكي) هشام) يفائدة) حصة) (5000

بتاريخ)05)أبريل)2021 
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
أبريل) (08 بتاريخ) بفاس) ايتجارية)

2021)تحت)رقم))105.
10(0I

LE PREMIER CONSEIL

BAHJA DISTRIBUTION
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تح7يل)املقر)االجتماعي)يلشركة

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA(MARRAKECH(،

40000،(MARRAKECH(MAROC
BAHJA DISTRIBUTION))شركة)
ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)شارع)عبد)
ايكريم)الخطابي)اقامة)ج7اد)عمارة)
رقم)109)شقة)رقم)43)ايطابق)3 
مراكش)-)40000)مراكش)املغرب.
تح7يل))املقر)االجتماعي)يلشركة
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.82829
بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
املؤرخ)في)29)أكت7بر)2019)تم))تح7يل))
من) يلشركة) الحالي) االجتماعي) املقر)
اقامة) الخطابي) ايكريم) عبد) »شارع)
 43 رقم) 109)شقة) رقم) عمارة) ج7اد)
مراكش) (40000 (- مراكش) (3 ايطابق)
 5 رقم) ايعرجة) »دار) إلى) املغرب«)
مراكش)-)40000)مراكش))املغرب«.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ن7نبر) (28 بتاريخ) ( بمراكش) ايتجارية)

2019)تحت)رقم)109869.

10(1I

ACO CONSULTING

GHAZALA TOURISME
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تعيين)مسير)جدلد)يلشركة

ACO CONSULTING
 rue libourne - résidence du ,(0
 centre(-(4ème(étage-(Apt.14-(،
20500،(casablanca(maroc

GHAZALA TOURISME))شركة)
ذات)املسؤويية)املحدودة

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)134،)
ملتقى)شارع)اوالد)زيان)وزنقة)أس7ان)
–)رقم)1)–)عمارة)أ)-)20500)ايدار)

ايبيضاء)املغرب.
تعيين)مسير)جدلد)يلشركة

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)
.156205

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
تعيين) تم) (2021 أبريل) (29 في) املؤرخ)
ازيزا) ايسيد)ة() يلشركة) جدلد) مسير)

محمد)كمسير)آخر
تبعا)يقب7ل)استقاية)املسير.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 08 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)81660).

10(2I

LE PREMIER CONSEIL

BAHJA DISTRIBUTION
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تغيير)تسمية)ايشركة

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA(MARRAKECH(،

40000،(MARRAKECH(MAROC
BAHJA DISTRIBUTION))شركة)
ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد

وعن7ان)مقرها)االجتماعي)شارع)عبد)

ايكريم)الخطابي)اقامة)ج7اد)عمارة)
رقم)109)شقة)رقم)43)ايطابق)3 

مراكش)-)40000)مراكش)ايبلد.

تغيير)تسمية)ايشركة
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

82829

اي7حيد) ايشريك) قرار) بمقت�سى)

تم) (2019 شتنبر) (18 في) املؤرخ)

 BAHJA« من) ايشركة) تسمية) تغيير)

 GUARD« إلى) (« (DISTRIBUTION

.(«((EXPRESS

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

ن7نبر) (28 بتاريخ) ( بمراكش) ايتجارية)

2019)تحت)رقم)109869.

10(3I

امغار)عبد)ايغاف7ر

TRANS OVERLAND
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

امغار)عبد)ايغاف7ر

شارع)الجيش)امللكي)اقامة)اين7ر)رقم)

1)ايطابق)االول)تط7ان)،)93000،)

تط7ان)املغرب

TRANS OVERLAND)شركة)ذات)

مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)تجزئة)بن)

عجيبة)عين)ملل7ل)رقم)43)تط7ان)-)

93000)تط7ان)املغرب

تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)

محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

29(21

في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (28

مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:

ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.

عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
 TRANS(:(اإلقتضاء)بمختصر)تسميتها

.OVERLAND
اينقل) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

ايشخ�سي.
عن7ان)املقر)االجتماعي):)تجزئة)بن)
(- تط7ان) (43 رقم) ملل7ل) عين) عجيبة)

93000)تط7ان)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
 100 ( (: ايعز) اين7ر) عبد) ايسيد)
حصة)بقيمة)1.000)درهم)يلحصة).

 100 (: ايعز) اين7ر) عبد) ايسيد)
بقيمة)1.000)درهم.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (
وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

عن7انه)ا() ايعز) اين7ر) عبد) ايسيد)
شارع)جبل)صفرو)عمارة)عزوز)بل7ك)
 93000 تط7ان) (16 رقم) (04 ط) (05

تط7ان)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عن7انه)ا() ايعز) اين7ر) عبد) ايسيد)
شارع)جبل)صفرو)عمارة)عزوز)بل7ك)
 93000 تط7ان) (16 رقم) (04 ط) (05

تط7ان)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (1( بتاريخ) ( بتط7ان) االبتدائية)

2021)تحت)رقم)1626.
10(4I

LE PREMIER CONSEIL

BAHJA DISTRIBUTION
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تغيير)نشاط)ايشركة

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA(MARRAKECH(،

40000،(MARRAKECH(MAROC
BAHJA DISTRIBUTION))شركة)
ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
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وعن7ان)مقرها)االجتماعي)شارع)عبد)
ايكريم)الخطابي)اقامة)ج7اد)عمارة)
رقم)109)شقة)رقم)43)ايطابق)3 
مراكش)-)40000)مراكش)املغرب.

تغيير)نشاط)ايشركة
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.82829
اي7حيد) ايشريك) قرار) بمقت�سى)
تغيير) تم) (2019 شتنبر) (18 في) املؤرخ)
تسيير) »-مقاول) من) ايشركة) نشاط)

الخدمات)ايتجارية)وايصناعية
-مقاول)في)ايتعبئة)وايتغليف

إلى) وايتصدلر«) -االستيراد)
»املراقبة)والحمالة)من)ايسرقة)».

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ن7نبر) (28 بتاريخ) ( بمراكش) ايتجارية)

2019)تحت)رقم)109869.
10(5I

alexi

 HBMD DEVELOPMENT
AND MANAGEMENT

شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)
ايشريك)اي7حيد

حل)شركة

alexi
 immeuble 85 rue idriss lahraizi

 4(éme(étage(n(19(،(20300،
casablanca maroc

 HBMD DEVELOPMENT AND
MANAGEMENT))شركة)ذات)
مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد)في)ط7ر)ايتصفية(
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)13)إقامة)
شارع)أحمد)املجاتي)-)ايطابق)األول)
رقم)2 - 20300)ايدار)ايبيضاء)

املغرب.
حل)شركة

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)
.3(8461

ايشريك) قرار) بمقت�سى)
 2021 أبريل) (09 في) املؤرخ) اي7حيد)
مسؤويية) ذات) شركة) حل) تقرر)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)
 HBMD DEVELOPMENT AND
رأسمايها) مبلغ) ( ( (MANAGEMENT

مقرها) وعن7ان) درهم) (100.000
أحمد) شارع) إقامة) (13 اإلجتماعي)
 -  2 رقم) األول) ايطابق) (- املجاتي)
20300)ايدار)ايبيضاء)املغرب)نتيجة)

ل):))ت7قف)نشاط
ايشركة.

و)حدد)مقر)ايتصفية)ب)13)إقامة)
األول) ايطابق) (- املجاتي) أحمد) شارع)
رقم)2 - 20300)ايدار)ايبيضاء)املغرب.)

و)عين:
و) ب7حم7د) ( حنان) ( ايسيد)ة()
عن7انه)ا()شارع)11)مدخل)18)سكن)
9)سيدي) رقم) شقة) (13 إقامة) هجار)
20300)ايدار)ايبيضاء)املغرب) مؤمن)

كمصفي))ة()يلشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند) (
املخ7ية) ايصالحيات) على) املفروضة)
تبليغ) محل) و) املخابرة) محل) يهم)
ايعق7د)و)اي7ثائق)املتعلقة)بايتصفية):)
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 2( بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

أبريل)2021)تحت)رقم)5964)).
10(6I

ايشتي7ي)ادريس

 Sté MANBAT OUAD AL
MAKHAZIN SARL-AU

شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)
ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

ايشتي7ي)ادريس
حي)املسيرة)الخضراء)م/أ)زنقة/02 
رقم)/14)،)92150،)ايقصر)ايكبير)

املغرب
 Sté MANBAT OUAD AL

MAKHAZIN SARL-AU)شركة)
ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)دوار)
ايريالنة)مركز)أوالد)اوشيح)طريق)

415)كلم)/))ايقصر)ايكبير))-)92150 
ايقصر)ايكبير)املغرب

تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

3011

في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)

ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 أبريل) (12

مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:

ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.

عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)

 Sté (: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

 MANBAT OUAD AL MAKHAZIN

.SARL-AU

-1)أعمال) غرض)ايشركة)بإلجاز):)

ايزراعة)

-2)تهيئة)األرا�سي)ايفالحية.

دوار) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)

طريق) اوشيح) أوالد) مركز) ايريالنة)

415)كلم)/))ايقصر)ايكبير))-)92150 

ايقصر)ايكبير)املغرب.

أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:

ايكرزازي:)) ايزهراء) ايسيدة)فاطمة)

درهم) (1.000 بقيمة) حصة) (100

يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

ايكرزازي)) ايزهراء) فاطمة) ايسيدة)

ميستر) (20 ايرقم) (12 زنقة) عن7انه)ا()

خ7ش)طنجة)0)900)طنجة)املغرب.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:

ايكرزازي)) ايزهراء) فاطمة) ايسيدة)

ميستر) (20 ايرقم) (12 زنقة) عن7انه)ا()

خ7ش)طنجة)0)900)طنجة)املغرب

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

االبتدائية)بايقصر)ايكبير))بتاريخ)24 

ل7ني7)2021)تحت)رقم)2)4.

10((I

ste(cofiguer(sarl

 STE ETABLISSEMENT

 SCOLAIRE OMAR EL

MOKHTAR PRIVE

شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد

قفل)ايتصفية

ste(cofiguer(sarl

 av guennad tayeb 1 etage n3

guercif(،(35100،(guercif(maroc

 STE ETABLISSEMENT SCOLAIRE

  OMAR EL MOKHTAR PRIVE

شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي):)حرشة)

كامبير)-)35100)جرسيف)املغرب.

قفل)ايتصفية

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

.140(

اي7حيد) ايشريك) قرار) بمقت�سى)

حل) تقرر) (2021 فبرالر) (04 في) املؤرخ)

 STE ETABLISSEMENT SCOLAIRE

  OMAR EL MOKHTAR PRIVE

ذات) محدودة) مسؤويية) ذات) شركة)

رأسمايها) مبلغ) اي7حيد) ايشريك)

مقرها) وعن7ان) درهم) (100.000

 35100 (- كامبير) حرشة) اإلجتماعي)

تحقق) يلم) نتيجة) املغرب) جرسيف)

االهداف)ايتي)اسست)من)اجلها.

و)عين:

و) كدلان) ( محمد) ايسيد)ة()

عن7انه)ا()جرسيف)35100)جرسيف)

املغرب)كمصفي))ة()يلشركة.

و)قد)تم)انعقاد)الجمعية)الختامية)

حرشة) وفي) (2021 فبرالر) (04 بتاريخ)

كامبير)-)35100)جرسيف)املغرب.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

االبتدائية)بجرسيف))بتاريخ)16)ل7ني7)

2021)تحت)رقم)1103.

10(8I
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CALIF137 CONSTRUCTION-

شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

 CALIF13( CONSTRUCTION

شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)26)شارع)

مرس)ايسلطان،)شقة3،)ايطابق1 - 

20490)ايدارايبيضاء)املغرب

تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)

محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

50(42(

في) مؤرخ) م7ثق) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (01

مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:

ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.

عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)

(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.CALIF13( CONSTRUCTION

غرض)ايشركة)بإلجاز):)بناء)جميع)

ايعقارات)لجميع)األهداف)و)اإلنعاش)

ايعقاري.

عن7ان)املقر)االجتماعي):)26)شارع)

 - ايطابق1  شقة3،) ايسلطان،) مرس)

20490)ايدارايبيضاء)املغرب.

أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).

 10.000 ( ايشركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)مقسم)كايتالي:

ايسيد)كريم)ايعلمي):))100)حصة)

بقيمة)100)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

 5 عن7انه)ا() ايعلمي) كريم) ايسيد)

حي)ايراحة)انفا)20000)ايدارايبيضاء)

املغرب.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:

 5 عن7انه)ا() ايعلمي) كريم) ايسيد)
حي)ايراحة)انفا)20000)ايدارايبيضاء)

املغرب
ايسيد)ادريس)بندحمان)عن7انه)ا()
فيال)4)زنقة)ايب7صيري)اكدال)10000 

ايرباط)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 18 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)83281).

10(9I

SOPHORA CONSULTING SARL AU

PALMSTAR
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تعيين)مسير)جدلد)يلشركة

 SOPHORA CONSULTING SARL
AU

)3)شارع)عالل)إبن)عبدهللا،)شقة)
رقم)422,)ايطابق)ايرابع.)،)50000،)

مكناس)املغرب
PALMSTAR)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)عمارة)
4,)زنقة)تارودانت،)شقة)رقم)14, 
املدلنة)الجدلدة)-)50000)مكناس)

املغرب.
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.36925
بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
تعيين) تم) (2021 ماي) (1( في) املؤرخ)
مسير)جدلد)يلشركة)ايسيد)ة()دفيك7)

دافيد)كمسير)آخر
تبعا)يقب7ل)استقاية)املسير.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (24 بتاريخ) بمكناس) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)3121.

1080I

CHARTAM CORP.

CHARTAM CORP.
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

رفع)رأسمال)ايشركة

CHARTAM CORP.
ايحي)ايصناعي)سل7ان)23)-)ايناظ7ر)

،)02)62،)سل7ان)املغرب

.CHARTAM CORP)شركة)ذات)
املسؤويية)املحدودة

 Zone(وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي
 industrielle de Selouane lot 23 -

.62(02 Selouane Maroc
رفع)رأسمال)ايشركة

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)
.21229

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)
رفع) تم) (2021 ل7ني7) (25 في) املؤرخ)
رأسمال)ايشركة)بمبلغ)قدره)»5.000) 
إلى) درهم«) (10.000« من) أي) درهم«)
:))تقدلم) »85.000)درهم«)عن)طريق)

حصص)نقدلة)أو)عينية.
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
االبتدائية)بايناض7ر))بتاريخ)25)ل7ني7)

2021)تحت)رقم)1539.

1081I

CABINET RAMI EXPERTISE

ONE ADS MARKETING
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

CABINET RAMI EXPERTISE
  Espace Rihab Fés, Avenue Allal

 ben Abdellah Immb D, N°56,
 5ème(étage(Bureau(30(،(30000،

Fés, Maroc
ONE ADS MARKETING)شركة)
ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)مكتب)رقم)
22)ايطابق)الخامس)شارع)الجيش)
امللكي)جهة)األطلس)إقامة)فاس)
كارف7ر)فاس)-)30000)فاس)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

6853(
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (14
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:

ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
 ONE (: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.ADS MARKETING
عقد) (- (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

وكاية)إعالنات
امل7اقع) وتصميمات) دراسات) (-

اإليكترونية)أو)غيرها.
مكتب) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
شارع) الخامس) ايطابق) (22 رقم)
إقامة) األطلس) جهة) امللكي) الجيش)
فاس) (30000 (- فاس) كارف7ر) فاس)

املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
ايسيد)جم7)محمد):))1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
 20 ايسيد)جم7)محمد)عن7انه)ا()
ايعيادلة) االيفة) قطاع) جرادة) زنقة)

سال)11000)سال)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
 20 ايسيد)جم7)محمد)عن7انه)ا()
ايعيادلة) االيفة) قطاع) جرادة) زنقة)

سال)11000)سال)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (24 بتاريخ) ( بفاس) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)))30.
1082I

ISDM CONSULTING

DIMAFRICA
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
رفع)رأسمال)ايشركة

ISDM CONSULTING
 IMM EL HAIRACH NR 351

 AVENUE MED 6  APP 05 2EME
(،ETAGE(LAAYOUNE(،(70000

ايعي7ن)املغرب
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DIMAFRICA)شركة)ذات)مسؤويية)

محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)املحل)

فايطايق)االر�سي)و)ايطابق)االول)

,شارع)ام)ايسعد))ايعي7ن)-)0000) 

ايعي7ن)املغرب.

رفع)رأسمال)ايشركة

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

.219(5

اي7حيد) ايشريك) قرار) بمقت�سى)

تم) (2021 ل7ني7) (24 في) املؤرخ)

قدره) بمبلغ) ايشركة) رأسمال) رفع)

»900.000)درهم«)أي)من)»100.000 

عن) درهم«) (1.000.000« إلى) درهم«)

أو) نقدلة) حصص) تقدلم) ( (: طريق)

عينية.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

ل7ني7) (25 بتاريخ) ( بايعي7ن) االبتدائية)

2021)تحت)رقم)2021/))19.

1083I

SOPHORA CONSULTING SARL AU

)3)شارع)عالل)إبن)عبدهللا،)شقة)رقم)422, 

ايطابق)ايرابع،)50000،)مكناس)املغرب

LES VERGERS DU TIZGUIT

شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

عن7ان)مقرها)االجتماعي):)ايضيعة)

ايفالحية)لي)فيرجي)دو)تيزغيت)

الجماعة)ايقروية)يقصير)دائرة)

ت7جدات)عماية)الحاجب)51000

تعيين)مسير)جدلد)يلشركة

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)

2((85

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)

تعيين) تم) (2021 ماي) (19 في) املؤرخ)

مسير)جدلد)يلشركة)ايسيد)ة()دفيك7)

إلفا)كمسير)آخر.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

ل7ني7) (23 بتاريخ) بمكناس) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)3100.

1084I

املركز)الجه7ي)يالستثمار)لجهة)ايعي7ن)ايساقية)

الحمراء

LAY ART
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

املركز)الجه7ي)يالستثمار)لجهة)
ايعي7ن)ايساقية)الحمراء

صندوق)ايبرلد)2266)،)0000)،)
ايعي7ن)املغرب

Lay Art)شركة)ذات)املسؤويية)
املحدودة

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)))تجزئة)
ادريس)الحارثي)زنقة)19)رقم)25 
ايعي7ن)-)0000))ايعي7ن)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

36993
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (2(
املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
 Lay (: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.Art
ايغرض) ( (: بإلجاز) ايشركة) غرض)
في) أو) املغرب) في) س7اء) (، ايشركة) من)

الخارج)،)ه7:
(، واملتن7عة) ايعامة) األشغال) (•
املباني) جميع) وإنشاء) (، املائي) وايعزل)
وجميع) (، ايسكنية) وغير) ايسكنية)
وايتجصيص) (، ايتشطيبات) أعمال)
األرضيات) وتغطية) (، واينجارة) (،
(، وايدهان) (، وايكس7ة) (، والجدران)

ومرالا)ايبناء)،)وايتزجيج)،)إلخ.
(، امل7قع) وإعداد) ايهدم) أعمال) (•
ايسباكة) وأعمال) (، وايسبر) والحفر)
(، ايه7اء) وتكييف) ايتدفئة) وتركيب) (،
الجهد) ذات) ايكهربائية) وايتركيبات)
جميع) وعم7ًما) (، واملنخفض) ايعالي)
أعمال)اإلنشاءات)املدنية)،)وايسق7ف)
األخرى.) ايبناء) وأعمال) (، واينجارة) (،
ايبناء)املتخصص)،)جميع)املهن)،)إما)
عن)طريق)ايتشغيل)املعدات)الخاصة)

باإلدارات)ايعامة)أو)الخاصة.

تجار) أنشطة) (، عقارات) مط7ر) (•
ايعقارات) تأجير)وتشغيل) (، ايعقارات)
األنشطة) (، املؤجرة) أو) اململ7كة)

ايعقارية)ألطراف)ثايثة.
املصن7عة) ايبناء) م7اد) تصنيع) (•
املقاومة) واملنتجات) (، ايفخار) من)
والجير) األسمنت) وتصنيع) (، يلصهر)
الخرسانة) ومصن7عات) (، والجبس)
ومنتجات) (، الجبس) أو) واألسمنت) (،
(، األخرى) وايب7رسلين) ايسيراميك)
األحجار.) وتشطيب) وتشكيل) وقطع)
ومنتجات) وايصاب7ن) األثاث) صناعة)

ايتنظيف)وايعط7ر.
املعمارية) ايهندسة) أنشطة) (•
ايفني) وايتحليل) وايرقابة) وايتصميم)
واستطالعات) ايس7ق) ودراسات)
والخدمات) وايطباعة) واإلعالن) ايرأي)

املساعدة.
•)تأجير)املعدات)وبيع)وشراء)جميع)

م7اد)ومعدات)ايبناء.
•)أنشطة)ايدعم)املشتركة)املتعلقة)
وخدمات) ايتنظيف) وأنشطة) باملباني)

تنسيق)الحدائق.
كأرباب) املعيشية) األسر) أنشطة) (•
واألنشطة) (، املنزييين) يلعمال) عمل)
يلسلع) املتمالزة)يألسر)كمنتجين) غير)

والخدمات)يالستخدام)الخاص.
واالستضافة) ايبيانات) معالجة) (•
وب7ابات) ايصلة) ذات) واألنشطة)

اإلنترنت)وأنشطة)اينشر.
•)استيراد)وتصدلر)جميع)املنتجات)

والخدمات.
أو) ايتجارية) األنشطة) جميع) (•
أو)ايبحرية)أو) ايزراعية) أو) ايصناعية)

الخدمية.
املعامالت) جميع) أعم) وبشكل) (•
غير) أو) املنق7ية) ايتجارية) املايية)
املنق7ية)املتعلقة)بشكل)مباشر)أو)غير)
مباشر)باألشياء)املحددة)أعاله)أو)ايتي)
لمكن)أن)تساعد)على)تط7ير)ايشركة.)
تجزئة) ( ( (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
 25 رقم) (19 زنقة) الحارثي) ادريس)

ايعي7ن)-)0000))ايعي7ن)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)
درهم،)مقسم)كايتالي:

ايسيد)ال7ب)ب7ركبة):))500)حصة)
بقيمة)100)درهم)يلحصة).

 500 ( (: ايبنتيري) ايعربي) ( ( ايسيد)
حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-
وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

عن7انه)ا()) ب7ركبة) ال7ب) ايسيد)
رقم) (19 زنقة) الحارثي) ادريس) تجزئة)
25)ايعي7ن)0000))ايعي7ن)املغرب.

ايسيد)))ايعربي)ايبنتيري)عن7انه)ا())
رقم) (19 زنقة) الحارثي) ادريس) تجزئة)
25)ايعي7ن)0000))ايعي7ن)املغرب.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (
وم7اطن)مسيري)ايشركة:

عن7انه)ا()) ب7ركبة) ال7ب) ايسيد)
رقم) (19 زنقة) الحارثي) ادريس) تجزئة)

25)ايعي7ن)0000))ايعي7ن)املغرب
ايسيد)))ايعربي)ايبنتيري)عن7انه)ا())
رقم) (19 زنقة) الحارثي) ادريس) تجزئة)

25)ايعي7ن)0000))ايعي7ن)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (11 بتاريخ) ( بايعي7ن) االبتدائية)

2021)تحت)رقم)1802/2021.

1085I

ISDM CONSULTING

STE TRANS BUSEVRY
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

ISDM CONSULTING
 IMM EL HAIRACH NR 351

 AVENUE MED 6  APP 05 2EME
(،ETAGE(LAAYOUNE(،(70000

ايعي7ن)املغرب
STE TRANS BUSEVRY)شركة)ذات)

املسؤويية)املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)رقم)383 
بل7ك)ج)تجزئة)رقم)2)مدلنة)اي7حدة)
ايعي7ن))-)0000))ايعي7ن))املغرب
تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

3(225
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بمقت�سى)عقد)عرفي)مؤرخ)في)25 
ل7ني7)2021)تم)إعداد)ايقان7ن)
األسا�سي)يشركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
 STE (: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.TRANS BUSEVRY
غرض)ايشركة)بإلجاز):)نقل)جميع)
يصالح) املعدات) و) ايبضائع) ان7اع)

الخاص.
عن7ان)املقر)االجتماعي):)رقم)383 
2)مدلنة)اي7حدة) بل7ك)ج)تجزئة)رقم)

ايعي7ن))-)0000))ايعي7ن))املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
 340 ( (: حم7) مصطفى) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
330)حصة) ( (: ايسيد)محمد)شين)

بقيمة)100)درهم)يلحصة).
 330 ( (: ( مسع7د) ابراهيم) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
عن7انه)ا() حم7) مصطفى) ( ايسيد)
 240 مجم7عة) (0( رقم) (01 بل7ك)
ايعي7ن)) (02 ايشطر) رشيد) م7الي) حي)

0000))ايعي7ن)املغرب.
ايسيد)محمد)شين)عن7انه)ا()رقم)
ايعي7ن)) اي7حدة) بل7ك)ج)مدلنة) (34(

0000))ايعي7ن)املغرب.
ايسيد)ابراهيم)مسع7د))عن7انه)ا()
اي7حدة) مدلنة) ش) بل7ك) (623 رقم)

ايعي7ن)0000))ايعي7ن)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عن7انه)ا() حم7) مصطفى) ( ايسيد)
 240 مجم7عة) (0( رقم) (01 بل7ك)
ايعي7ن)) (02 ايشطر) رشيد) م7الي) حي)

0000))ايعي7ن)املغرب
ايسيد)محمد)شين)عن7انه)ا()رقم)
ايعي7ن) اي7حدة) بل7ك)ج)مدلنة) (34(

0000))ايعي7ن)املغرب

ايسيد)ابراهيم)مسع7د))عن7انه)ا()
اي7حدة) مدلنة) ش) بل7ك) (623 رقم)

ايعي7ن)0000))ايعي7ن)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (25 بتاريخ) ( بايعي7ن) االبتدائية)

2021)تحت)رقم)1981/2021.
1086I

AITOUNA MOHAMED

ميدي سبورت 2
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تف7يت)حصص

AITOUNA MOHAMED
 RUE(ANTAKI(N29(،(90000،

TANGER MAROC
ميدي)سب7رت)2)شركة)ذات)

املسؤويية)املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)طنجة)
،)املركب)ايسكني)سفيان)طريق)

ايرباط)بلدلة)غزنالا)-)90000)طنجة))
اململكة)املغربية.
تف7يت)حصص

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري)
.8585(

اي7حيد) ايشريك) قرار) بمقت�سى)
تمت) (2020 ل7يي7ز) (2( في) املؤرخ)

املصادقة)على):
تف7يت)ايسيد))ة()يبنى))الخمساوي)
أصل) من) اجتماعية) حصة) (1.000
)ة()) ايسيد) ( يفائدة) حصة) (1.000
ل7يي7ز) (2( بتاريخ) الخمساوي) ( سعاد)

.2020
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم) (
ن7نبر) (12 بتاريخ) ( بطنجة) ايتجارية)

2020)تحت)رقم)0)62.
108(I

FLASH ECONOMIE

D.M ET ASSOCIES
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

حل)شركة

 D.M ET ASSOCIES
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة
رأسمايها:100.000،00)درهم

))مقرها)اإلجتماعي:)26)شارع)مرس)
ايسلطان)ايطابق)1)ايشقة)3)-)ايدار)

ايبيضاء) 

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري:)

294169

حل)شركة

بمقت�سى)الجمع)ايعام)اإلستثنائي)

  2021 أبريل) (2( بتاريخ) املؤرخ)

واملسجل)في)ايدار)ايبيضاء)بتاريخ))2 

ل7ني7))2021)قرر)ايشريك)ما)للي

-حل)ايشركة

الخزاني) ادريس) ايسيد) -تعيين)

كمصفي)يلشركة)

26)شارع) في) ايتصفية) )حدد)مقر)

 3 ايشقة) (1 ايطابق) ايسلطان) مرس)

-))ايدار)ايبيضاء-

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

 24 بتاريخ) ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)84169)

1088I

AITOUNA MOHAMED

نأ أرشيطكط
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

AITOUNA MOHAMED

 RUE(ANTAKI(N29(،(90000،

TANGER MAROC

نأ)أرشيطكط)شركة)ذات)مسؤويية)

محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)19)شارع)
زبير)ابن)ع7ام)إقامة)عاش7ر)بين)

األرض)رقم)) - 90000)طنجة)

اململكة)املغربية

تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)

محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

11((99

 1( في) مؤرخ) حر) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7)

مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:

ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.

عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
نأ) (: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

أرشيطكط.
غرض)ايشركة)بإلجاز):))ايهندسة)

املعمارية
)ايتخطيط)الحضري

)تخطيط
)استشارة.

عن7ان)املقر)االجتماعي):)19)شارع)
بين) عاش7ر) إقامة) ع7ام) ابن) زبير)
األرض)رقم)) - 90000)طنجة)اململكة)

املغربية.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
ايشركة:)) رأسمال) مبلغ)
100.000,00)درهم،)مقسم)كايتالي:

ايدلن:)) ن7ر) أكريروت) ايسيد)
درهم) (100 بقيمة) حصة) (1.000

يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
ايدلن) ن7ر) أكريروت) ايسيد)
مجاهدلن) قطع) (، طنجة) عن7انه)ا()
طنجة) (90000  238 رقم) قطعة) (،

اململكة)املغربية.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
ايدلن) ن7ر) أكريروت) ايسيد)
مجاهدلن) قطع) (، طنجة) عن7انه)ا()
طنجة) (90000  238 رقم) قطعة) (،

اململكة)املغربية
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (24 بتاريخ) ( بطنجة) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)243856.
1089I

FLASH ECONOMIE

HADAIK  OUSLI
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

FISCOGEF
)تأسـيـس)شـركـــة

HADAIK  OUSLI
مؤرخ)) عرفي) عقد) بمقت�سى)
تم) (2021 ماي) (24 بتاريخ) بايبيضاء)
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تأسيس)شركة)بامل7اصفات)ايتايية:
HADAIK  OUSLI(:(ايتسمية

املقر)االجتماعي))))):)إقامة)الحدائق)
وممر) اوسلي) تزي) شارع) تقاطع)
الحدائق)عين)ايسبع)))ايدارايبيضاء

استغالل) (: ( ( ( االجتماعي) ايهدف)
قاعة)شاي،)مقهى،)مطعم)مثلجات

ايشكل)ايقان7ني))))))):)شركة)ذات)
املسؤويية)املحدودة)ذو)شريك)وحيد

 80.000,00 (: ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ايرأسمال)
درهم)مقسمة)الى:

درهم) (100 فئة) من) حصة) (800·
يفائدة)سعيد)زين7ن

ايسيد)سعيد) تعيين) تم) (: ايتسيير)
غير) ملدة) يلشركة) وحيد) مسير) زين7ن)

محدودة.
باملحكمة) (: ( ( ( ( ( ايقان7ني) اإللداع)
ل7ني7) (16 ل7م) بايبيضاء) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)82818)
ايسنة)االجتماعية)))):)من)01)لنالر)

الى)31)دجنبر
املدة):)99)سنة

ايسجل)ايتجاري):)9)0)50
من)أجل)اينشر

1090I

FLASH ECONOMIE

 SUNYSIDE
CONSTRUCTION

شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة
تأسيس)شركة

FISCOGEF
تأسـيـس)شـركـــة

SUNYSIDE CONSTRUCTION
مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
تم) ل7ني20037) (04 بتاريخ) بايبيضاء)
تحرير)ايقان7ن)األسا�سي)يشركة)ذات)

املسؤويية)املحدودة)
خصائصها)كايتالي:

»س7نيسالد) شركة) (: ايتسمية)
 SUNYSIDE« ك7نسترلكسي7«)

»CONSTRUCTION
:)حي)اشريفة،) ( ( ( ( املقر)االجتماعي)
ايزنقة)3)ايرقم)84)االنارة)عين)ايشق)

ايدارايبيضاء

اإلنعاش) (: ( ( ( االجتماعي) ايهدف)
املتعلقة) ايعامة) والخدمات) ايعقاري)

بايبناء
املدة)))))))))))))))))):)99)سنة

ايرأسمال)))))))))))))):)100.000,00 
فئة) من) (1000 على) مقسمة) درهم)

100,00)درهم
بكاملها) محررة) اي7احدة) يلحصة)

نقدا)واكتتب)فيها)من)طرف)ايسيد
حصة) (500 ايعامري) محمد)
وايسيدة)فريدة)يعجيلي)500)حصة

 5% األرباح) من) لخصم) (: ايربح)
وايباقي) ايقان7ني) االحتياط) يتك7ين)
الحصص)) ايشركاء)حسب) ( على) ل7زع)

أو)لنقل)الى
ايسنة)املايية)امل7ايية.

ايسيد)محمد) تعيين) تم) (: ايتسيير)
غير) ملدة) يلشركة) مسيرا) ايعامري)

محدودة
سلطات) جميع) وتف7يضه)

ايتصرف)وايتسيير.
بكتابة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ايضبط)باملحكمة)ايتجارية)بايبيضاء)
عدد) تحت) (01/0(/2003 بتاريخ)

.240609
ايسجل)ايتجاري:125535
بمثابة)مستخلص)وبيان

1091I

MAG GESTION

TRANS  BOURAK  AL KASR
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

MAG GESTION
 APPARTEMENT N 01 AU 1ER

 ETAGE 16 RUE ALBALADIA
 92150 Ksar El Kébir Larache
 -(Morocco(،(92150،(KSAR(EL

KEBIR)املغرب
  TRANS  BOURAK  AL KASR
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)تجزئة)

ايسالمة)2)رقم)239)ايقصر)ايكبير)-)
92150))ايقصر)ايكبير)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

2(55

في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)

ايقان7ن) إعداد) تم) (2020 ن7نبر) (09

املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:

ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.

عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)

  TRANS(:(اإلقتضاء)بمختصر)تسميتها

. BOURAK  AL KASR

نقل) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

املستخدمين)لحساب)يغير.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)

ايسالمة)2)رقم)239)ايقصر)ايكبير)-)

92150))ايقصر)ايكبير)املغرب.

أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:

ايسيد)عماد)الحراق):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم)يلحصة).

ايسيد)نجاة)ايعافية):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

عن7انه)ا() الحراق) عماد) ايسيد)

ايكبير) 15ايقصر) رقم) ايبلدلة) شارع)

92150)ايقصر)ايكبير)املغرب.

عن7انه)ا() ايعافية) نجاة) ايسيدة)

 15 شارع) أ) مجم7عة) االنديس) حي)

رقم)5))ايقصر)ايكبير)92150)ايقصر)

ايكبير)املغرب.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:

عن7انه)ا() الحراق) عماد) ايسيد)

ايكبير) 15ايقصر) رقم) ايبلدلة) شارع)

92150)ايقصر)ايكبير)املغرب

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

االبتدائية)بايقصر)ايكبير))بتاريخ))1 

ن7نبر)2020)تحت)رقم)2)1.

1092I

FIDUASSAF CONSEIL

MONIDAR-مونيدار
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

FIDUASSAF CONSEIL
304)شارع)إبراهيم)ايروداني)

إقامة)ايشفاء)شقة)10)ايطابق)5 
املعاريف)ايدارايبيضاء،)20380،)

ايدارايبيضاء)املغرب
MONIDAR-م7نيدار)شركة)ذات)
مسؤويية)محدودة)ذات)ايشريك)

اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)304)شارع)
إبراهيم)ايروداني)إقامة)ايشفاء)شقة)
10)ايطابق)5)املعاريف)ايبيضاء))))

23800)ايبيضاء))))املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

5080(9
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (04
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

MONIDAR-م7نيدار.
تجزءة) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

األراض)وايبنالات.
 304 (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
شارع)إبراهيم)ايروداني)إقامة)ايشفاء)
شقة)10)ايطابق)5)املعاريف)ايبيضاء))))

23800)ايبيضاء))))املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
ايسيد)عبد)ايقادر)اونيب):))1.000 

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
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ايسيد)عبد)ايقادر)اونيب)عن7انه)ا()
بن7ر) سيدي) رام) حي) (4 تجزءة) ((61

20390)سيدي)بن7ر)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
ايسيد)عبد)ايقادر)اونيب)عن7انه)ا()
بن7ر) سيدي) رام) حي) (4 تجزءة) ((61

20390)سيدي)بن7ر)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 23 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)23235.
1093I

FLASH ECONOMIE

SOCIETE  RADAJ
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

FISCOGEF
تأسـيـس)شـركـــة

SOCIETE  RADAJ
مؤرخ)) عرفي) عقد) بمقت�سى)
تم) ل7يي7ز2000) (10 بتاريخ) بايبيضاء)
تأسيس)شركة)بامل7اصفات)ايتايية:

SOCIETE RADAJ(:(ايتسمية
املقر)االجتماعي))))):)حي)ايبركة)بقعة)
عثمان) مسيك)سيدي) ابن) (325 رقم)

ايدارايبيضاء
اإلنعاش) (: االجتماعي) ايهدف)

ايعقاري
ذات) شركة) (: ايقان7ني) ايشكل)
املسؤويية)املحدودة)ذو)شريك)وحيد
درهم) (100.000,00 (: ايرأسمال)
فئة) من) حصة) (1000 الى:) مقسمة)
100)درهم)يلسيد)امحمد)الت)يعصم
ايتسيير):)تعيين)ايسيد)محمد)الت)
يعصم)مسير)وحيد)يلشركة)ملدة)غير)

محدودة.
باملحكمة) (: ( ( ( ( ( ايقان7ني) اإللداع)
ل7يي7ز) (2( ل7م) بايبيضاء) ايتجارية)

2000)تحت)رقم)4150)1
ايسنة)االجتماعية)))):)من)01)لنالر)

إلى)31)دجنبر
املدة)))))))))))))))))):)99)سنة

ايسجل)ايتجاري)))))):)104855
من)أجل)اينشر

1094I

SOLAJ CONSULTING

KABA TRAVAUX
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

SOLAJ CONSULTING
 BP 20101 ALLAL EL FASSI

 DAOUDIATE(،(40100،
MARRAKECH MAROC

KABA TRAVAUX)شركة)ذات)
املسؤويية)املحدودة

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)عمارة)9)1 
شقة)رقم)15)تجزئة)ايسعادة)املنارة))

- 40160))مراكش))املغرب
تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

115(4(
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (20
املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
 KABA(:(اإلقتضاء)بمختصر)تسميتها

.TRAVAUX
اشغال) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

مختلفة)او)ايبناء.
عمارة) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
ايسعادة) تجزئة) (15 رقم) شقة) (1(9

املنارة))-)40160))مراكش))املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 10.000 ( ايشركة:) رأسمال) مبلغ)

درهم،)مقسم)كايتالي:
ايسيد)عبداملجيد)قابا):))50)حصة)

بقيمة)100)درهم)يلحصة).
ايسيد))ل7سف)اقبان):))50)حصة)

بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
عن7انه)ا() قابا) عبداملجيد) ايسيد)
  20510   1 رقم) (14 ب7جدوررنقة) حي)

ايدار)ايبيضاء)املغرب.

عن7انه)ا() اقبان) ل7سف) ( ايسيد)

 293 رقم) (2 ايشطر) املحيط) تجزئة)

اين7اصر) عزوز) اوالد) (3 2رقم) طابق)

223)2))ايدار)ايبيضاء)املغرب.

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:

عن7انه)ا() قابا) عبداملجيد) ايسيد)

  20510   1 رقم) (14 ب7جدوررنقة) حي)

ايدار)ايبيضاء)املغرب

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

ل7ني7) (08 بتاريخ) ( بمراكش) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)124815.

1095I

ACO CONSULTING

TRANSPORT LAGHZALA
إعالن)متعدد)ايقرارات

ACO CONSULTING

 rue libourne - résidence du ,(0

 centre(-(4ème(étage-(Apt.14-(،

20500،(casablanca(maroc

TRANSPORT LAGHZALA)»شركة)

ذات)املسؤويية)املحدودة«

وعن7ان)مقرها)االجتماعي:)حي)عادل)

–)مقبرة)ايشهداء)–)تجزئة)رقم)1 

–)ايحي)املحمدي)-)-))ايدار)ايبيضاء)

املغرب.

»إعالن)متعدد)ايقرارات«

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري:)

.840(9

بمقت�سى)الجمع)ايعام)االستثنائي)

املؤرخ)في)30)أبريل)2021

تم)اتخاذ)ايقرارات)ايتايية:)

على) لنص) ايذي) واحد:) رقم) قرار)

ماللي:)تسجيل)وفاة)شريك

على) لنص) ايذي) (: اثنين) رقم) قرار)

ماللي:)هبة)حصص)اجتماعية

وتبعا)يذيك)تم)تعدلل)مقتضيات)

اينظام)األسا�سي)ايتايية:)

بند)رقم))):)ايذي)لنص)على)ماللي:)

املساهمات

بند)رقم)8:)ايذي)لنص)على)ماللي:)

رأس)املال)

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 15 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)6)826).

1096I

FIDUCIAIRE CAFMA

MEKKA ASSISTANCE
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة
إغالق)فرع)تابع)يشركة)تجارية)ل7جد)

مقرها)االجتماعي)باملغرب

FIDUCIAIRE CAFMA
 RUE(TRIPOLI(،(62000، 26

NADOR MAROC
MEKKA ASSISTANCE)»شركة)

ذات)املسؤويية)املحدودة«
وعن7ان)مقرها)االجتماعي:)شارع)
املستشفى)الحسني)رقم)206 - 

62000)ايناظ7ر)املغرب.
»إغالق)فرع)تابع)يشركة)تجارية)
ل7جد)مقرها)االجتماعي)باملغرب«
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري:)

.6569
بمقت�سى)الجمع)ايعام)االستثنائي)
تقرر) (2012 دجنبر) (31 في) املؤرخ)
 MEKKA يشركة) تابع) فرع) إغالق)
وايكائن) (- تسميته) (ASSISTANCE
رقم) وعلي) ل7سف) جماعة) في) عن7انه)
الحسيمة) (32000 (- ( أجدلر) (303

املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم) (
االبتدائية)بايناض7ر))بتاريخ)24)ل7ني7)

2021)تحت)رقم)1494.

109(I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

BRO HOLDING
إعالن)متعدد)ايقرارات

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
)5)شارع)م7ريتانيا)صندوق)ايبرلد)
2609)،)40000،)مراكش)املغرب
BRO HOLDING)»شركة)ذات)

املسؤويية)املحدودة«
وعن7ان)مقرها)االجتماعي:))5)شارع)

م7ريتانيا)صندوق)ايبرلد)2609 - 
40000)مراكش)املغرب.
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»إعالن)متعدد)ايقرارات«
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري:)

.96829

بمقت�سى)الجمع)ايعام)االستثنائي)

املؤرخ)في)18)ماي)2021

تم)اتخاذ)ايقرارات)ايتايية:)

على) لنص) ايذي) (:1 رقم) قرار)

بإزاية) ايشركة) غرض) تقليص) ماللي:)

االنشطة)ايتايية):)شراء)وبيع)واستيراد)

وم7اد) املعدات) وتس7يق) وتصدلر)

جميع) ؛) وايشعر) وايصحة) ايتجميل)

وايتجزئة) بالجملة) (، ايشراء) عمليات)

،)يألثاث)ايزخرفي)ألدوات)املائدة)وأي)

مماثلة) منتجات) أو) أخرى) منتجات)

ايسيارات) وصيانة) تنظيف) أعمال) ؛)

واملركبة)ATV)و)RV)وايق7ارب)وغيرها)

من)املركبات)؛

على) لنص) ايذي) (:2 رقم) قرار)

ماللي:)تمدلد)غرض)ايشركة)بإضافة)

وتصدلر) استيراد) (: ايتايية) األنشطة)

وت7زيع)وشراء)وبيع)ايدواجن)وايلح7م)

ايباردة)وايبيض)وجميع)أن7اع)ايلح7م)

ايبيضاء)وجميع)مشتقاتها..

وتبعا)يذيك)تم)تعدلل)مقتضيات)

اينظام)األسا�سي)ايتايية:)

بند)رقم)1:)ايذي)لنص)على)ماللي:)

اينظام) تحدلث) و) ( (2 ايفصل) تعدلل)

األسا�سي)يلشركة

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

ل7ني7) (21 بتاريخ) ( بمراكش) ايتجارية)

2021)تحت)رقم))12525.

1098I

ACO CONSULTING

 SOCIETE DE TRANSPORT
GHAZALA MESSAGERIE

إعالن)متعدد)ايقرارات

ACO CONSULTING

 rue libourne - résidence du ,(0

 centre(-(4ème(étage-(Apt.14-(،

20500،(casablanca(maroc

 SOCIETE DE TRANSPORT

GHAZALA MESSAGERIE)»شركة)

ذات)املسؤويية)املحدودة«

وعن7ان)مقرها)االجتماعي:)134،)
ملتقى)شارع)اوالد)زيان)و)زنقة)أس7ان)
–)رقم)1)–)عمارة)أ)-)-)ايدار)ايبيضاء))

املغرب.
»إعالن)متعدد)ايقرارات«

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري:)
.168269

بمقت�سى)الجمع)ايعام)االستثنائي)
املؤرخ)في)30)أبريل)2021

تم)اتخاذ)ايقرارات)ايتايية:)
على) لنص) ايذي) واحد:) رقم) قرار)

ماللي:))تسجيل)وفاة)شريك
قرار)رقم))اثنين):)ايذي)لنص)على)

ماللي:)هبة)حصص)اجتماعية
وتبعا)يذيك)تم)تعدلل)مقتضيات)

اينظام)األسا�سي)ايتايية:)
بند)رقم)):)ايذي)لنص)على)ماللي:)

املساهمات
بند)رقم)8:)ايذي)لنص)على)ماللي:)

رأس)املال)
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
 15 بتاريخ) ( ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)))826).
1099I

CECOGEL / SARL

SAGRI
إعالن)متعدد)ايقرارات

CECOGEL / SARL
 RUE MED ABDOU IMM

 ESSAADA BLOC C 1° ETAGE
 N°1(-(OUJDA(،(60000،(OUJDA

MAROC
SAGRI)»شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة«
وعن7ان)مقرها)االجتماعي:)وجدة،)

واد)ايناشف)تجزئة)ميليتار)رقم)13. - 
60000)وجدة)املغرب.
»إعالن)متعدد)ايقرارات«

رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري:)
.16151

بمقت�سى)الجمع)ايعام)االستثنائي)
املؤرخ)في)23)ماي)2021

تم)اتخاذ)ايقرارات)ايتايية:)
قرار)رقم)1:)ايذي)لنص)على)ماللي:)

وفاة)ايشريك

قرار)رقم)2:)ايذي)لنص)على)ماللي:)

تقسيم)2000)حصة)يلشريك)املت7في)

على)اي7رثة)ايشرعيين.

قرار)رقم)3:)ايذي)لنص)على)ماللي:)

من) االجتماعية) الحصص) تقسيم)

طرف)ايشركاء))يكل)من)ايسيد)داودي)

محمد)وايسيد)داودي)كمال)

قرار)رقم)4:)ايذي)لنص)على)ماللي:)

وايسيد) داودي) كمال) ايسيد) تعيين)

محمد)داودي

وتبعا)يذيك)تم)تعدلل)مقتضيات)

اينظام)األسا�سي)ايتايية:)

بند)رقم)1:)ايذي)لنص)على)ماللي:)

1

بند)رقم)2:)ايذي)لنص)على)ماللي:)

6-(

بند)رقم)3:)ايذي)لنص)على)ماللي:)

6-(

بند)رقم)4:)ايذي)لنص)على)ماللي:)

16

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

ل7ني7) (23 بتاريخ) ( ب7جدة) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)2310.

1100I

فضاء)تصدلر

 space- فضاء التصدير

exports
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

فضاء)تصدلر

958)طريق)اصيال)حي)اينهضة)،)

65800،)تاوريرت)املغرب
  space exports-(فضاء)ايتصدلر
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)958)طريق)
اصيال)حي)اينهضة))-)65800)تاوريرت)

املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

1341

بمقت�سى)عقد)عرفي)مؤرخ)في)03 
ل7ني7)2021)تم)إعداد)ايقان7ن)
األسا�سي)يشركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
:)فضاء) تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

. space exports-(ايتصدلر
االستراد) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

وايتصدلر).
 958 (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
 65800 (- ( اينهضة) حي) اصيال) طريق)

تاوريرت)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
ايزهراء:)) فاطمة) قم7شتي) ايسيدة)
درهم) (100 بقيمة) حصة) (1.000

يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
ايزهراء) فاطمة) قم7شتي) ايسيدة)
حي) اصيال) زنقة) (958 عن7انه)ا()

اينهضة)65800)تاوريرت)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
ايزهراء)) فاطمة) قم7شتي) ايسيدة)
حي) اصيال) زنخقة) (958 عن7انه)ا()

اينهضة)65800)تاوريرت)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
االبتدائية)بتاوريرت))بتاريخ)23)ل7ني7)

2021)تحت)رقم)141/2021.

1101I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

ROBUCHON BAKERY
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
)5)شارع)م7ريتانيا)صندوق)ايبرلد)
2609)،)40000،)مراكش)املغرب
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ROBUCHON BAKERY)شركة)
ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)شارع)

محمد)ايسادس)عملية)مسك)33 
ايليل)فيال)مكتب)رقم)8 - 40000 

مراكش)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

1162(3
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (31
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
(: تسميتها) بمختصر) اإلقتضاء)

.ROBUCHON BAKERY
استيراد) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)
وتس7يق) وتصنيع) وتصميم) وتصدلر)
واملربيات) وايش7ك7التة) ايبسك7يت)
وايعسل)وايشاي)وايقه7ة)والحل7يات.)
شارع) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
 33 مسك) عملية) ايسادس) محمد)
 40000  -  8 رقم) مكتب) فيال) ايليل)

مراكش)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)

درهم،)مقسم)كايتالي:
 JRI HOLDING ايشركة)
MOROCCO :  1.000)حصة)بقيمة)

100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
 JRI HOLDING ايشركة)
شارع) عن7انه)ا() (MOROCCO
محمد)ايسادس)مسك)ايليل)فيال)33 

40000)مراكش)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:

ايسيد)كريم)بل7اد)عن7انه)ا()شارع)
 12 ا) فيال) (13 كلم) ايسادس) محمد)
 12020 ايصخيرات) املنزه) (02 اندلك7)

مراكش)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (23 بتاريخ) ( بمراكش) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)125301.
1102I

ABDENBIMSAADI

CHAYF RACHED LITTASDIR
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
تأسيس)شركة

ABDENBIMSAADI
 3EME ETAGE BD HASSAN II

 N° 188 (AU DESSUS DE CAFE
 SANABIL((،(23020،(BENI

MELLAL MAROC
 CHAYF RACHED LITTASDIR

شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)
ايشريك)اي7حيد

وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)ايطابق)
ايثايث)رقم)188)شارع)الحسن)ايثاني))

- 23000)بني)مالل)املغرب
تأسيس)شركة)ذات)مسؤويية)
محدودة)ذات)ايشريك)اي7حيد)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

11649
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ماي) (28
مسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)
اي7حيد) ايشريك) ذات) محدودة)

باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)
ايشريك) ذات) محدودة) مسؤويية)

اي7حيد.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
 CHAYF(:(اإلقتضاء)بمختصر)تسميتها

.RACHED LITTASDIR
ايتصدلر) (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

وااللراد)/)ايتجارة.
ايطابق) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
ايثايث)رقم)188)شارع)الحسن)ايثاني))

- 23000)بني)مالل)املغرب.
أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)

ايشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)
درهم،)مقسم)كايتالي:

 1.000 ( (: مريم) حمدون) ايسيدة)
حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).

وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-
وصفات)وم7اطن)ايشركاء):

عن7انه)ا() مريم) حمدون) ايسيدة)
الت)تسليت)زنقة)10)رقم)))  23000 

بني)مالل)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
عن7انه)ا() ك7ثر) حمدون) ايسيدة)
 23000 62 رقم) (1 زقنة) ايدشيرة) حي)

بني)مالل)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
االبتدائية)ببني)مالل))بتاريخ)18)ل7ني7)

2021)تحت)رقم)699.

1103I

bouaidoun hassan Fiduciaire comptable

STE MAHFOUD MAHFOUD
شركة)ذات)مسؤويية)محدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد
حل)شركة

 BOUAIDOUN HASSAN

FIDUCIAIRE COMPTABLE

 I PLACE HASSAN II AZROU

53100

STE MAHFOUD MAHFOUD

شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة)ذات)

ايشريك)اي7حيد)

RC :699

                             ICE : 001635611000081

حل)ايشركة

اي7حيد)) ايشريك) قرار) بمقت�سى)

تقرر)حل) (2021 ( ل7ني7) (16 في) املؤرخ)

  STE MAHFOUD MAHFOUD

شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة)ذات)

ايشريك))اي7حيد):
رأسمال):))10.000)درهم

ايزرابي) زنقة) (: اإلجتماعي) ( مقرها) (

ألت)غريس)أزرو)53100)املغرب)

مقر)ايتصفية)):بزنقة)ايزرابي)ألت)

غريس)أزرو)53100)املغرب

وتم))تعين)ايسيد)أمهال)املحف7ض)
ايساكن)برقم)416)زنقة)سيدي)راشد)

ايصباب)كمصفي)يلشركة))))))))))
الحدود) االقتضاء) عند) و)
املخ7ية) ايصالحيات) على) املفروضة)
تبليغ) محل) و) املخابرة) محل) يهم)
ايعق7د)و)اي7ثائق)املتعلقة)بايتصفية)))))
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (16 بتاريخ) بارزو) االبتدائية)

2021)تحت)رقم)233
1104I

CABINET RAMI EXPERTISE

GOOD CEREALS
شركة)ذات)املسؤويية)املحدودة

تأسيس)شركة

CABINET RAMI EXPERTISE
  Espace Rihab Fés, Avenue Allal

 ben Abdellah Immb D, N°56,
 5ème(étage(Bureau(30(،(30000،

Fés, Maroc
GOOD CEREALS)شركة)ذات)

املسؤويية)املحدودة
وعن7ان)مقرها)اإلجتماعي)تجزئة)

رقم)26)يطفي)زنقة)حازم)ايقرطاجي)
بيكت)ايدكارات)فاس)-)30000)فاس)

املغرب
تأسيس)شركة)ذات)املسؤويية)

املحدودة)
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

68555
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى)
ايقان7ن) إعداد) تم) (2021 ل7ني7) (15
املسؤويية) ذات) يشركة) األسا�سي)

املحدودة)باملميزات)ايتايية:
ذات) شركة) (: ايشركة) شكل)

املسؤويية)املحدودة.
عند) متب7عة) ايشركة) تسمية)
 GOOD(:(اإلقتضاء)بمختصر)تسميتها

.CEREALS
تاجر) (- (: بإلجاز) ايشركة) غرض)

الحب7ب))الحب7ب(.
تجزئة) (: االجتماعي) املقر) عن7ان)
ايقرطاجي) حازم) زنقة) يطفي) (26 رقم)
بيكت)ايدكارات)فاس)-)30000)فاس)

املغرب.
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أجلها) من) تأسست) ايتي) املدة)
ايشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ)رأسمال)ايشركة:)
درهم،)مقسم)كايتالي:

ايسيد)ودغيري)سفياني)عبد)هللا):))
5)4)حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة)
 3(5 ( (: ج7اد) الحسناوي) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
((: أسية) ايكتاني) ايشريف) ايسيدة)
100)حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة)
 50 ( (: محمد) ب7غايم) الت) ايسيد)

حصة)بقيمة)100)درهم)يلحصة).
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (-

وصفات)وم7اطن)ايشركاء):
هللا) عبد) سفياني) ودغيري) ايسيد)
عن7انه)ا()رقم)34)رقم)2)تجزئة)أنس)
 30000 فاس) ايسمن) عين) طريق)

فاس)املغرب.
ايسيد)الحسناوي)ج7اد)عن7انه)ا()
حي) مارس) (3 فتح) تجزئة) (12 رقم)
ايرجاء)2)فاس)30000)فاس)املغرب.
أسية) ايكتاني) ايشريف) ايسيدة)
عن7انه)ا()رقم)12)تجزئة)3)مارس)حي)

ايرجاء)فاس)30000)فاس)املغرب.

محمد) ب7غايم) الت) ايسيد)
ايرواح) زقاق) (5( رقم) عن7انه)ا()
 30000 فاس) ق) م) بنصافي) س7يقة)

فاس)املغرب.
وايعائلية) ايشخصية) األسماء) (

وم7اطن)مسيري)ايشركة:
هللا) عبد) سفياني) ودغيري) ايسيد)
عن7انه)ا()رقم)34)رقم)2)تجزئة)أنس)
 30000 فاس) ايسمن) عين) طريق)

فاس)املغرب
أسية) ايكتاني) ايشريف) ايسيدة)
عن7انه)ا()رقم)12)تجزئة)3)مارس)حي)

ايرجاء)فاس)30000)فاس)املغرب
باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)
ل7ني7) (24 بتاريخ) ( بفاس) ايتجارية)

2021)تحت)رقم)3086.

1105I

CABINET LAAFOU CONSEIL

 ARAMEX INTERNATIONAL
MOROCCO

إعالن)متعدد)ايقرارات

 ARAMEX INTERNATIONAL
MOROCCO)»شركة)املساهمة«

وعن7ان)مقرها)االجتماعي):)رقم)193 

شارع)املقاومة)-)ركن)شارع)حماد)

ايراوية)-)-)ايدار)ايبيضاء)املغرب.

»إعالن)متعدد)ايقرارات«
رقم)ايتقييد)في)ايسجل)ايتجاري):)

.95825

بمقت�سى)الجمع)ايعام)ايعادي)

املؤرخ)في)09)ل7يي7ز)2020

اإلدارة) مجلس) محضر) بمقت�سى)

املؤرخ)في)10)ل7يي7ز)2020

تم)اتخاذ)ايقرارات)ايتايية:)

قرار)رقم)1:)ايذي)لنص)على)ماللي:)

إقاية)ايسيد)سمير)غاربي)من)منصبه)

كرئيس) منصبه) ومن) كمتصرف)

ملجلس)االدارة.)

قرار)رقم)2:)ايذي)لنص)على)ماللي:)

من) فاروق) أحمد) ايسيد) استقاية)

منصب)كمدلرعام)يلشركة.)

على) لنص) ايذي) (:3 رقم) قرار)

ايبرق7ني) حسام) ايسيد) تعيين) ماللي:)

بايك7يت) (14/10/196( م7اييد) من)

ج7از) وحامل) األردنية) الجنسية) من)

ايسفر)

األردن) من) مسلم) (Q000990 رقم)

أب7) شارع) مصطف) خلدا) في) ومقيم)

هدلب)عمان)األردن)متصرف)ورئيًسا)

ملجلس)اإلدارة.)

على) لنص) ايذي) (:4 رقم) قرار)

مبروك) عماد) ايسيد) تعيين) ماللي:)

بايقاهرة) (02/0(1984 م7اييد) من)

حامل) (، الجنسية) مصري) (، مصر) (،

 BE4968(S رقم) ايتسجيل) بطاقة)

 2(1 ايبيضاء)فيال) ايدار) في) ،)ومقيم)

TR 3)ج7يف)سيتي)ب7سك7رة)،)كمدلر)

عام)يلشركة.

قرار)رقم)5:)ايذي)لنص)على)ماللي:)

مبروك) عماد) ايسيد) بتعيين) اإلقرار)

إكسبرس) أرامكس) شركة) عن) (
ً
ممثال

متصرف)ايشركة.

باملحكمة) ايقان7ني) اإللداع) تم)

 24 بتاريخ) ايبيضاء) بايدار) ايتجارية)

ل7ني7)2021)تحت)رقم)84186).

1106I
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املحكمة التجارية بالدار البيضاء
ملف)رقم):)129994
حساب)رقم))1169
بيع)أصل)تجاري

ف7ت)ايسادة):
الحامل) عاطق) ايدلن) صالح)
رقم) اي7طنية) ايتعريف) يبطاقة)

BE692390)؛
يبطاقة) الحاملة) بنعمتي) عائشة)
ايتعريف)اي7طنية)رقم)BE53(330)؛
يبطاقة) الحاملة) عاطق) زينب)
ايتعريف)اي7طنية)رقم)BE5(5436)؛
يبطاقة) الحاملة) عاطق) فاطمة)
ايتعريف)اي7طنية)رقم)BE52(510)؛
الحاملة) عاطق) سمية) ايسيدة)
رقم) اي7طنية) ايتعريف) يبطاقة)

.BE539545
يفائدة):

الحامل) ايزهري) إبراهيم) ايسيد)
رقم) اي7طنية) ايتعريف) يبطاقة)

.B1868(5
محل) ايتجاري) األصل) مجم7ع)
الخشب) على) يلنقش) واملعد) ايعقد)
ايبيضاء) بايدار) واملت7اجد) آية) بدون)
ييزلطانيا) رشد) ابن) زنقة) (68 رقم)
رقم) ايتجاري) بايسجل) واملسجل)

.4433(8
تسجل) ايتعرضات) فإن) وبذيك)
ايتجارية) باملحكمة) ايضبط) بمكتب)
بايدار) ايتجاري) ايسجل) بمكتب)
امل7الي) ل7ما) (15 أجل) داخل) ايبيضاء)

يلنشرة)األولى)وايثانية.
اينشرة)ايثانية

عن)رئيس)كتابة)ايضبط

33 مكرر

املحكمة)ايتجارية)بايدار)ايبيضاء
ملف)رقم):)130162
حساب)رقم)55)13

عقد)تقدمة
الحامل) ايصائغ) محمد) ايسيد)
 B34328( رقم) اي7طنية) يلبطاقة)
ايطبيعي) يلشخص) ممثل) بصفته)
بايدار) ايتجاري) بايسجل) ومسجل)
ايبيضاء)تحت)رقم)212916)وبصفته)

مسير)وحيد)يشركة)في)ط7ر)ايتك7ين،)
خصائصها)كايتالي):

تم)تصريح)على)ما)للي):
تم)ايقيام)بتقدمة)طبيعية)يشركة)
 PHARMACIE ESSAEGH SARLAU
محدودة) مسؤويية) ذات) شركة)
ب) االجتماعي) مقرها) وحيد) بشريك)
 50-48 ايرقم) (18 زنقة) (2 ايساملية)

ايدار)ايبيضاء.
املذك7رة) ايشركة) في) املساهمة) تم)
أعاله)بجميع)عناصر)أص7ل)وخص7م)
ايطبيعي) يلشخص) ايتجاري) األصل)
يلعناصر) مايكة) ايشركة) وتصبح)
تسجيلها) ل7م) ابتداء)من) بها) املساهم)

في)ايسجل)ايتجاري.
من) املستفيدة) يلشركة) سيك7ن)
يألصل) امللكية) كامل) ايتقدمة) هذه)
من) ابتداء) تقدمته) الحال) ايتجاري)
ألضا) يها) وسيك7ن) ايعقد) هذا) ت7قيع)
يهذه) اينهائي) اإلنشاء) ابتداء) االنتفاع)
ايشركة)األصل)ايتجاري)ايكائن)بايدار)
ايبيضاء)ب)ايساملية)2)زنقة)18)ايرقم)

48-50)ايدار)ايبيضاء.

واملسجل)بايسجل)ايتجاري)بايدار)

ايبيضاء)تحت)رقم)212916.

تسجل) فايتعرضات) وبذيك)

ايتجارية) باملحكمة) ايضبط) بمكتب)

بمكتب)ايسجل)ايتجاري.

اينشرة)ايثانية
رئيس)كتابة)ايضبط

34 مكرر

املحكمة)ايتجارية)بايدار)ايبيضاء

ملف)رقم):)130192

حساب)رقم)14244

عقد)تقدمة

ت7فيق) محمد) الجمالي) ايسيد)

رقم) اي7طنية) يلبطاقة) الحامل)

يلشخص) ممثل) بصفته) (BJ148196
ايتجاري) بايسجل) ومسجل) ايطبيعي)

 306450 رقم) تحت) ايبيضاء) بايدار)
وبصفته)مسير)وحيد)يشركة)في)ط7ر)

ايتك7ين،)خصائصها)كايتالي):

تم)تصريح)على)ما)للي):
طبيعية) بتقدمة) ايقيام) تم)
 SOCIETE PHARMACIE يشركة)
ذات) شركة) (FOUART SARLAU
وحيد) بشريك) محدودة) مسؤويية)
ايف7ارات) (23 ب) االجتماعي) مقرها)
ايدار) ايبرن7�سي) سيدي) ايقدس) حي)

ايبيضاء.
املذك7رة) ايشركة) في) املساهمة) تم)
أعاله)بجميع)عناصر)أص7ل)وخص7م)
ايطبيعي) يلشخص) ايتجاري) األصل)
يلعناصر) مايكة) ايشركة) وتصبح)
تسجيلها) ل7م) ابتداء)من) بها) املساهم)

في)ايسجل)ايتجاري.
من) املستفيدة) يلشركة) سيك7ن)
يألصل) امللكية) كامل) ايتقدمة) هذه)
من) ابتداء) تقدمته) الحال) ايتجاري)
ألضا) يها) وسيك7ن) ايعقد) هذا) ت7قيع)
يهذه) اينهائي) اإلنشاء) ابتداء) االنتفاع)
ايشركة)األصل)ايتجاري)ايكائن)بايدار)
23)ايف7ارات)حي)ايقدس) ايبيضاء)ب)

سيدي)ايبرن7�سي)ايدار)ايبيضاء.
واملسجل)بايسجل)ايتجاري)بايدار)

ايبيضاء)تحت)رقم)306450.
تسجل) فايتعرضات) وبذيك)
ايتجارية) باملحكمة) ايضبط) بمكتب)

بمكتب)ايسجل)ايتجاري.

اينشرة)ايثانية
رئيس)كتابة)ايضبط

35 مكرر

املحكمة)ايتجارية)بايدار)ايبيضاء
ملف)رقم):)130194
حساب)رقم)14243

عقد)تقدمة
الحاملة) جفير) ايهام) ايسيدة)
 BK164233 رقم) اي7طنية) يلبطاقة)
ايطبيعي) يلشخص) ممثلة) بصفتها)
بايدار) ايتجاري) بايسجل) ومسجل)
ايبيضاء)تحت)رقم)526)33)وبصفتها)
ط7ر) في) يشركة) وحيدة) مسيرة)

ايتك7ين،)خصائصها)كايتالي):

تم)ايتصريح)على)ما)للي):

تم)ايقيام)بتقدمة)طبيعية)يشركة)

 SOCIETE PHARMACIE EL JABR

مسؤويية) ذات) شركة) (SARLAU

مقرها) وحيد) بشريك) محدودة)

االجتماعي)ب)بل7ك)40)حي)الية)مريم)
رقم)61)ايدار)ايبيضاء.

املذك7رة) ايشركة) في) املساهمة) تم)

أعاله)بجميع)عناصر)أص7ل)وخص7م)

ايطبيعي) يلشخص) ايتجاري) األصل)

يلعناصر) مايكة) ايشركة) وتصبح)

تسجيلها) ل7م) ابتداء)من) بها) املساهم)

في)ايسجل)ايتجاري.

من) املستفيدة) يلشركة) سيك7ن)

يألصل) امللكية) كامل) ايتقدمة) هذه)

من) ابتداء) تقدمته) الحال) ايتجاري)

ألضا) يها) وسيك7ن) ايعقد) هذا) ت7قيع)

يهذه) اينهائي) اإلنشاء) ابتداء) االنتفاع)

ايكائن) ايتجاري) األصل) ايشركة)

40)حي)الية) ايبيضاء)ب)بل7ك) بايدار)

مريم)رقم)61)ايدار)ايبيضاء.

واملسجل)بايسجل)ايتجاري)بايدار)

ايبيضاء)تحت)رقم)526)33.

تسجل) فايتعرضات) وبذيك)

ايتجارية) باملحكمة) ايضبط) بمكتب)

بمكتب)ايسجل)ايتجاري.

اينشرة)ايثانية
رئيس)كتابة)ايضبط

36 مكرر

املحكمة)ايتجارية)بايدار)ايبيضاء

ملف)رقم):)130206

حساب)رقم)14434

عقد)تقدمة

الحاملة) ايتازي) نادلة) ايسيدة)

 F821916 رقم) اي7طنية) يلبطاقة)

ايطبيعي) يلشخص) ممثلة) بصفتها)

بايدار) ايتجاري) بايسجل) ومسجل)

ايبيضاء)تحت)رقم)219060)وبصفتها)
ط7ر) في) يشركة) وحيدة) مسيرة)

ايتك7ين،)خصائصها)كايتالي):

 II.  -  إعالنات قضائية
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تم)ايتصريح)على)ما)للي):
تم)ايقيام)بتقدمة)طبيعية)يشركة)
 PHARMACIE LISBONNE NADIA
محدودة) مسؤويية) ذات) شركة)
ب) االجتماعي) مقرها) وحيد) بشريك)
ايدار) خطابي) ايسالم) عبد) زنقة) (18

ايبيضاء.
املذك7رة) ايشركة) في) املساهمة) تم)
أعاله)بجميع)عناصر)أص7ل)وخص7م)
ايطبيعي) يلشخص) ايتجاري) األصل)
يلعناصر) مايكة) ايشركة) وتصبح)
تسجيلها) ل7م) ابتداء)من) بها) املساهم)

في)ايسجل)ايتجاري.
من) املستفيدة) يلشركة) سيك7ن)
يألصل) امللكية) كامل) ايتقدمة) هذه)
من) ابتداء) تقدمته) الحال) ايتجاري)
ألضا) يها) وسيك7ن) ايعقد) هذا) ت7قيع)
يهذه) اينهائي) اإلنشاء) ابتداء) االنتفاع)
ايكائن) ايتجاري) األصل) ايشركة)
عبد) زنقة) (18 ب) ايبيضاء) بايدار)

ايسالم)خطابي)ايدار)ايبيضاء.
واملسجل)بايسجل)ايتجاري)بايدار)

ايبيضاء)تحت)رقم)219060.
تسجل) فايتعرضات) وبذيك)
ايتجارية) باملحكمة) ايضبط) بمكتب)

بمكتب)ايسجل)ايتجاري.

اينشرة)ايثانية
رئيس)كتابة)ايضبط

37 مكرر

املحكمة)ايتجارية)بايدار)ايبيضاء
ملف)رقم):)130230
حساب)رقم):)14613

ايسجل)ايتجاري)رقم):)349332
بيع)أصل)تجاري

من)طرف):
ايسيد)احمد)نالت)احيا)إلى)ايسيد)

محمد)نالت)أحيا.
بمقت�سى)عقد)تلقاه)األستاذ)منير)
بتاريخ) ايبيضاء،) بايدار) م7ثق) بناني،)

11)ماي)2021)؛
باع)ايطرف)األول):

الحامل) احيا،) نالت) أحمد) ايسيد)
رقم) اي7طنية) ايتعريف) يبطاقة)

.X526(5

إلى)ايطرف)ايثاني):
ايسيد)محمد)نالت)احيا،)الحامل)
رقم) اي7طنية) ايتعريف) يبطاقة)

.BE(54190
50%)من)األصل)ايتجاري)املتعلق)
مقشدة«،) (/ »مقهى) (: باستغالل)
مت7اجد)بايطابق)األر�سي)من)ايعمارة)
(،9( رقم) ايبيضاء،) بايدار) اي7اقعة)
قسارية) ايصغير،) حسن) شارع)
بن) حي) (56 رقم) متجر) األزهار،)
ايتجاري) بايسجل) مسجل) اسليمان،)

تحت)رقم)349332.
تسجل) ايتعرضات) فإن) وعليه،)
بهيئة) ايضبط) كتابة) مكتب) يدى)
ايتجاري) ايسجل) ايتجارية) املحكمة)
خمسة) أجل) داخل) ايبيضاء،) بايدار)
األولى) يلنشرة) امل7ايية) ل7ما) عشر)

وايثانية.
اينشرة)ايثانية

عن)رئيس)مصلحة)كتابة)ايضبط

38 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش
مكتب)صع7بات)املقاوية

فتح)مسطرة)االنقاذ)في)م7اجهة)
 SOCIETE(شركة)نيك7مانس

 ETABLISSEMENT NECOMANS
في)شخص)م.ق.

ملف)رقم):)8/8315/2021)
إشعار

 63/2021 رقم) الحكم) بمقت�سى)
 2021 ل7ني7) (15 بتاريخ) ايصادر)
رقم) املقاوية) صع7بات) ملف) في)
املحكمة) قضت) ((8/8315/2021
مسطرة) فتح) (: بمراكش) ايتجارية)
نيك7مانس) شركة) م7اجهة) في) االنقاذ)
 SOCIETE ETABLISSEMNT
م.ق.) شخص) في) (NECOMANS
يدى) ايتجاري) بايسجل) املسجلة)
تحت) مالل) بني) االبتدائية) املحكمة)

رقم)2139.
ايرحيم) عبد) (: ايسيد) وعينت)
اسميح)قاضيا)منتدبا)وايسيد)محمد)
فهد) (: وايسيد) عنه،) نائبا) بنجل7ن)
ابن) بشارع) وايكائن) سندلكا) املجبر)
سينا)إقامة)ي7ن7اي)ايطابق)4)رقم)44 

مراكش)عليه)فاملطل7ب)من)ايدائنين)

املعين) يلسندلك) بدل7نهم) ايتصريح)

ضمن)قائمة)تتضمن)املبايغ)املطل7بة)

أجل) داخل) وذيك) باي7ثائق) مرفقة)

اإلشعار) هذا) نشر) تاريخ) من) شهرين)

ملقتضيات) طبقا) ايرسمية) بالجريدة)

20))من)مدونة) 19))و) 584)و) امل7اد)

ايتجارة.

لمدد)هذا)األجل)باينسبة)يلدائنين)

ايقاطنين)خارج)اململكة)املغربية
رئيس)مصلحة)كتابة)ايضبط
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املحكمة)ايتجارية)بمراكش
بيع)أصل)تجاري

ملف)رقم)2021/95

حساب)رقم)5)33

في مؤرخ) عرفي) عقد)  بمقت�سى)

بمراكش) ومسجل) (2021 لنالر) (6

ايسيد) باع) (2021 ماي) (31 بتاريخ)

يبطاقة) الحامل) أمين) أحمد) قباج)

(،EE141832 رقم) اي7طنية) ايتعريف)

 2( رقم) عثمان) بتجزئة) وايقاطن)

تاركة،)مراكش.

يفائدة)ايسيد)ن7ر)ايدلن)ايك7ر�سي،)

املزداد)بتاريخ)6)فبرالر)1982)بايت7امة)

ايتعريف) يبطاقة) الحامل) الح7ز،)

وايقاطن) (،EE5(490 رقم) اي7طنية)

بتجزئة)ايصن7بر)رقم)203،)مراكش.

في) ايكائن) ايتجاري) األصل) جميع)

مراكش) ج1،) اإلزدهار) لاسمين) (23(

واملسجل) اينسخ،) ملركز) واملعد)

عناصره) بجميع) ايتجاري،) بايسجل)

املادلة)واملعن7ية)تحت)رقم)119950،)

بثمن)قدره)100.000)درهما.

أعاله) املذك7ر) ايبائع) دائني) فعلى)

قسم) إلى) بتصريحاتهم) لتقدم7ا) أن)

ايتجارية) باملحكمة) ايتجاري) ايسجل)

بمراكش)داخل)أجل)لبتدئ)من)تاريخ)

ايي7م) في) وينتهي) األول) اإلعالن) نشر)

الخامس)عشر)من)نشر)اإلعالن)ايثاني
اإلعالن)األول

عن)رئيس)كتابة)ايضبط

123 مكرر

املحكمة)ايتجارية)بمراكش

تقدلم)أصل)تجاري)حصة)في)شركة

ملف)رقم):)2021/83

حساب)رقم):)3310

في مؤرخ) عرفي) عقد)  بمقت�سى)

5)ماي)2021)ومسجل)بمراكش)بتاريخ)

 RE42668 2021)تحت)رقم) 25)ماي)

ايسيد) قدم) (OR3(115 DV13051

يلبطاقة) الحامل) الجليل) عبد) دح7)

جميع) (Y30((61 رقم) اي7طنية)

رقم) دكان) ايكائن)ب) ايتجاري) األصل)

2)عمارة)124)تجزئة)االزدهار)مراكش)

واملسجل) ايسيارات) يغسل) واملعد)

بايسجل)ايتجاري)تحت)رقم)128932 
واملعن7ية) املادلة) عناصره) بجميع)
بمبلغ)58.000)درهما)حصة)في)شركة)

.PISTON ET SAVON SARL
أعاله) املذك7ر) ايبائع) دائني) فعلى)
قسم) إلى) بتعرضاتهم) لتقدم7ا) أن)
ايتجارية) باملحكمة) ايتجاري) ايسجل)
بمراكش)داخل)أجل)لبتدئ)من)تاريخ)
ايي7م) في) وينتهي) األول) اإلعالن) نشر)
الخامس)عشر)من)نشر)اإلعالن)ايثاني.

اإلعالن)ايثاني
عن)رئيس)كتابة)ايضبط

39 مكرر

املحكمة التجارية بأكادير
مكتب)ايسجل)ايتجاري
ملف)رقم):)2021-36

حساب)خص7�سي):)2343م

هبة)أصل)تجاري
في) املؤرخ) ايعقد)  بمقت�سى)
5)ماي)2021)واملحرر)بمكتب)ايعديين)
ايدوش) ألت) ومحمد) سفيان) ادريس)
املحكمة) نف7ذ) بدائرة) املنتصبين)
بم7جبه) وهب) بأكادلر،) االبتدائية)
ايسيد)عبد)اي7احد)حداني)بن)مبارك)
ايتعريف) بن)سعيد،)الحامل)يبطاقة)
واملسجل) (J324(93 رقم) اي7طنية)
رقم) تحت) بأكادلر) ايتجاري) بايسجل)
أمين) ايسيد) أخيه) يفائدة) ((2294
بن) مبارك) بن) حداني) املختار) محمد)
ايتعريف) يبطاقة) الحامل) سعيد،)
اي7طنية)رقم)J459608،)كافة)األصل)
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ايتجاري)ايكائن)ببل7ك)6)رقم)115)حي)
إجمالي) بثمن) أكادلر،) سيدي)محمد،)

قدره)30.000)درهم.
كتابة) مصلحة) رئيس) فإن) وبذيك)
أن) مصلحة) ذي) يكل) يعلن) ايضبط)
ضبط) بمكتب) تسجل) ايتعرضات)
املحكمة)ايتجارية)بأكادلر)داخل)أجل)
امل7ايية) ل7ما) ()15( عشرة) الخمسة)
من) (84 يلمادة) طبقا) ايثانية) يلنشرة)

مدونة)ايتجارة.
اينشرة)ايثانية

تحت)جميع)ايتحفظات
رئيس)مصلحة)كتابة)ايضبط

81 مكرر

املحكمة التجارية بطنجة
ملف)تف7يت)أصل)تجاري)عن)طريق)

ايتنازل
ملف)رقم):)2021/63

كتابة) مصلحة) رئيس) يعلن)
بطنجة) ايتجارية) باملحكمة) ايضبط)
في) مؤرخ) عرفي) عقد) بمقت�سى) أنه)
ايسيدة) تنازيت) (،2015 أبريل) (13
يبطاقة) الحاملة) ايعافية) ثرية)
 KB6(829 رقم) اي7طنية) ايتعريف)
رقم) خليل) سيدي) بزنقة) وايساكنة)
واملسجلة) طنجة) قبطان) جنان) (9
بايسجل)ايتجاري)بطنجة)تحت)رقم):)
100592،)عن)جميع)األصل)ايتجاري)
املج7هرات) وإصالح) يبيع) املخصص)
ايط7احن) طريق) بطنجة) وايكائن)
ايسيد)محمد) يفائدة) 19)مكرر،) رقم)
يبطاقة) الحامل) ايصغير) افيالل)
(،K400640 رقم) اي7طنية) ايتعريف)
ايتجاري) األصل) قيمة) وحددت)
م7ض7ع)ايتنازل)في)مبلغ)إجمالي)قدره)

100.000)درهم.
وعليه)فإن)جميع)ايتعرضات)تقدم)
داخل) املحكمة) بهذه) ايضبط) بكتابة)
أجل)15)ل7ما)ابتداء)من)تاريخ)اينشر)
من) ومالليه) (84 يلفصل) طبقا) ايثاني)

مدونة)ايتجارة.
اينشرة)األولى

عن)رئيس)كتابة)ايضبط
خدلجة)اقش7ر

33 مكرر

املحكمة)ايتجارية)بطنجة
تف7يت)أصل)تجاري)عن)طريق)ايبيع

ملف)رقم):)2021/59
يعلن)رئيس)مصلحة)كتابة)ايضبط)
أنه) بطنجة) ايتجارية) باملحكمة)
بمقت�سى)عقد)عدلي)مؤرخ)في)26)ماي)
2021،)تم)بيع)األصل)ايتجاري)ايكائن)
اي7طنية) الجبهة) شارع) (23 بطنجة)
 SUN TRAVEL« يشركة) واململ7ك)
ايتجاري) بايسجل) املسجلة) (»SARL
ب7اسطة) (،(0953 رقم) تحت) بطنجة)
نادلة) ايسيدة) ايقان7نيين) ممثليها)
ايتعريف) يبطاقة) الحاملة) ايزبالر،)
وايسيد) (K112(96 رقم) اي7طنية)
يبطاقة) الحامل) ايعاقل) محمد)
(،K80424 رقم) اي7طنية) ايتعريف)
 »SET TRAVEL SARL«(يفائدة)شركة
بطنجة) ايتجاري) بايسجل) املسجلة)
80353)واملمثلة)من)طرف) تحت)رقم)
الحامل) ايسباح) الحميد) عبد) ايسيد)
رقم) اي7طنية) ايتعريف) يبطاقة)
K104425،)وذيك)بثمن)إجمالي)قدره)

100.000)درهم.
ايتعرضات) جميع) فإن) وعليه)
املحكمة) بهذه) ايضبط) بكتابة) تفدم)
15)ل7ما)ابتداء)من)تاريخ) داخل)أجل)
وما) (84 يلفصل) طبقا) ايثاني) اينشر)

لليه)من)مدونة)ايتجارة.
اينشرة)ايثانية

عن)رئيس)كتابة)ايضبط

خدلجة)أقش7ر

82 مكرر

املحكمة التجارية بمكناس
إشعار)باستبدال)ايسندلك

15)ايصادر) بمقت�سى)الحكم)رقم)
امللف) في) (2021 ماي) (26 بتاريخ)
(،2021/8311/12 رقم) ايتجاري)
قضت)املحكمة)ايتجارية)بمكناس):

بعي7،) سمير) الخبير) بتعيين)
ايعماري،) رشيد) يلمرح7م) خلفا)
ايتس7ية) في)مسطرة) كسندلك)جدلد)
شركة) حق) في) املفت7حة) ايقضائية)
ايقرار) بم7جب) مكناس،) مدابغ)
محكمة) عن) ايصادر) (،51 رقم)
االستئناف)ايتجارية)بفاس،)في)امللف)

ص/38/2009.
حرر)بتاريخ)26)ماي)2021

عن)رئيس)مصلحة)كتابة)ايضبط)

5

املحكمة)ايتجارية)بمكناس
إشعار)باستبدال)ايسندلك

16)ايصادر) بمقت�سى)الحكم)رقم)
امللف) في) (2021 ماي) (26 بتاريخ)
(،2021/8311/13 رقم) ايتجاري)
قضت)املحكمة)ايتجارية)بمكناس):

خلفا) بعي7،) سمير) الخبير) بتعيين)
كسندلك) ايعماري،) رشيد) يلمرح7م)
جدلد)في)مسطرة)ايتس7ية)ايقضائية)
املفت7حة)في)حق)شركة)زي7ت)مكناس،)
بم7جب)الحكم)رقم)15،)ايصادر)عن)
املحكمة)ايتجارية)بمكناس،)في)امللف)

.6/2012/65
حرر)بتاريخ)26)ماي)2021

عن)رئيس)مصلحة)كتابة)ايضبط)

6

املحكمة)ايتجارية)بمكناس
إشعار)باستبدال)ايسندلك

)1)ايصادر) بمقت�سى)الحكم)رقم)
امللف) في) (2021 ماي) (26 بتاريخ)
(،2021/8311/16 رقم) ايتجاري)
قضت)املحكمة)ايتجارية)بمكناس):

الحجامي،) ايطيب) الخبير) بتعيين)
ايعماري،) رشيد) يلمرح7م) خلفا)
ايتس7ية) في)مسطرة) كسندلك)جدلد)
ايقضائية)املفت7حة)في)حق)شركة)باني)
برو،)بم7جب)الحكم)رقم)33،)ايصادر)
ايتجارية) االستئناف) محكمة) عن)

بفاس،)في)امللف)2016/8301/20.
حرر)بتاريخ)26)ماي)2021

عن)رئيس)مصلحة)كتابة)ايضبط)

7

املحكمة)ايتجارية)بمكناس
إشعار)باستبدال)ايسندلك

18)ايصادر) بمقت�سى)الحكم)رقم)
امللف) في) (2021 ماي) (26 بتاريخ)
(،2021/8311/1( رقم) ايتجاري)
قضت)املحكمة)ايتجارية)بمكناس):

بعي7،) سمير) الخبير) بتعيين)
ايعماري،) رشيد) يلمرح7م) خلفا)
ايتس7ية) في)مسطرة) كسندلك)جدلد)
مقاوية) حق) في) املفت7حة) ايقضائية)
ايقرار) بم7جب) ادريس،) ميراش)
محكمة) عن) ايصادر) (،23 رقم)
االستئناف)ايتجارية)بفاس،)في)امللف 

ص/2010/56.
حرر)بتاريخ)26)ماي)2021

عن)رئيس)مصلحة)كتابة)ايضبط)

8

املحكمة)ايتجارية)بمكناس

إشعار)باستبدال)ايسندلك
19)ايصادر) بمقت�سى)الحكم)رقم)

امللف) في) (2021 ماي) (26 بتاريخ)

(،2021/8311/18 رقم) ايتجاري)

قضت)املحكمة)ايتجارية)بمكناس):

حجامي،) ايطيب) الخبير) بتعيين)

ايعماري،) رشيد) يلمرح7م) خلفا)

ايتس7ية) في)مسطرة) كسندلك)جدلد)

قصر) شركة) في) املفت7حة) ايقضائية)

رقم) الحكم) بم7جب) زمان،) ألام)

ايتجارية) املحكمة) عن) ايصادر) (،11

بمكناس،)في)امللف)8301/10/)201.
حرر)بتاريخ)26)ماي)2021

عن)رئيس)مصلحة)كتابة)ايضبط)

9

املحكمة)ايتجارية)بمكناس

إشعار)باستبدال)ايسندلك
20)ايصادر) بمقت�سى)الحكم)رقم)

امللف) في) (2021 ماي) (26 بتاريخ)

(،2021/8311/20 رقم) ايتجاري)

قضت)املحكمة)ايتجارية)بمكناس):

ايرحمان) عبد) الخبير) بتعيين)

رشيد) يلمرح7م) خلفا) اعبيبي،)

ايعماري،)كسندلك)جدلد)في)مسطرة)

في) املفت7حة) ايقضائية) ايتصفية)

اي7دغيري،) ايكبرى) املطاحن) شركة)

عن) ايصادر) (،9 رقم) الحكم) بم7جب)

املحكمة)ايتجارية)بمكناس،)في)امللف)

.6/08/28
حرر)بتاريخ)26)ماي)2021

عن)رئيس)مصلحة)كتابة)ايضبط)

10

املحكمة)ايتجارية)بمكناس

إشعار)باستبدال)ايسندلك
21)ايصادر) بمقت�سى)الحكم)رقم)

امللف) في) (2021 ماي) (26 بتاريخ)

(،2021/8311/21 رقم) ايتجاري)

قضت)املحكمة)ايتجارية)بمكناس):

يش7،) بن) سمير) الخبير) بتعيين)

ايعماري،) رشيد) يلمرح7م) خلفا)

كسندلك)جدلد)في)مسطرة)ايتصفية
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عبد) م7اجهة) في) املفت7حة) ايقضائية)

اي7احد) وعبد) ب7خريص) الحليم)

ايزمن) مؤسسة) صاحبي) ب7خريص)

الحر،)بم7جب)الحكم)رقم)4،)ايصادر)

في) بمكناس،) ايتجارية) املحكمة) عن)

امللف)2013/8302/09.
حرر)بتاريخ)26)ماي)2021

عن)رئيس)مصلحة)كتابة)ايضبط)

11

املحكمة)ايتجارية)بمكناس

إشعار)باستبدال)ايسندلك
22)ايصادر) بمقت�سى)الحكم)رقم)

امللف) في) (2021 ماي) (26 بتاريخ)

(،2021/8311/22 رقم) ايتجاري)

قضت)املحكمة)ايتجارية)بمكناس):

يش7،) بن) سمير) الخبير) بتعيين)

ايعماري،) رشيد) يلمرح7م) خلفا)

كسندلك)جدلد)في)مسطرة)ايتصفية))

ايقضائية)املفت7حة)في)م7اجهة)حسن)

رقم) الحكم) بم7جب) ب7خريص،)

ايتجارية) املحكمة) عن) ايصادر) (،08

بمكناس،)في)امللف)6/04/36.
حرر)بتاريخ)26)ماي)2021

عن)رئيس)مصلحة)كتابة)ايضبط)

12

املحكمة)ايتجارية)بمكناس

إشعار)باستبدال)ايسندلك
23)ايصادر) بمقت�سى)الحكم)رقم)

امللف) في) (2021 ماي) (26 بتاريخ)

(،2021/8311/25 رقم) ايتجاري)

قضت)املحكمة)ايتجارية)بمكناس):

حادق،) مصطفى) الخبير) بتعيين)

ايعماري،) رشيد) يلمرح7م) خلفا)

كسندلك)جدلد)في)مسطرة)ايتصفية)

م7اجهة) في) املفت7حة) ايقضائية)

شركة)الفيليك،)بم7جب)الحكم)رقم)

ايتجارية) املحكمة) عن) ايصادر) (،08

بمكناس،)في)امللف)2015/8301/08.
حرر)بتاريخ)26)ماي)2021

عن)رئيس)مصلحة)كتابة)ايضبط)

13

املحكمة)ايتجارية)بمكناس

إشعار)باستبدال)ايسندلك
24)ايصادر) بمقت�سى)الحكم)رقم)

امللف) في) (2021 ماي) (26 بتاريخ)

(،2021/8311/26 رقم) ايتجاري)

قضت)املحكمة)ايتجارية)بمكناس):

حجامي،) ايطيب) الخبير) بتعيين)

ايعماري،) رشيد) يلمرح7م) خلفا)

كسندلك)جدلد)في)مسطرة)ايتصفية)

م7اجهة) في) املفت7حة) ايقضائية)

وشبه) الحضري) يلنقل) أكطار) شركة)

رقم) الحكم) بم7جب) الحضري،)

ايتجارية) املحكمة) عن) ايصادر) (،22

بمكناس،)في)امللف)6/10/13.
حرر)بتاريخ)26)ماي)2021

عن)رئيس)مصلحة)كتابة)ايضبط)

14

املحكمة)ايتجارية)بمكناس

إشعار)باستبدال)ايسندلك
25)ايصادر) بمقت�سى)الحكم)رقم)

امللف) في) (2021 ماي) (26 بتاريخ)

(،2021/8311/2( رقم) ايتجاري)

قضت)املحكمة)ايتجارية)بمكناس):

يش7،) بن) سمير) الخبير) بتعيين)

ايعماري،) رشيد) يلمرح7م) خلفا)

ايتس7ية) في)مسطرة) كسندلك)جدلد)

ايقضائية)املفت7حة)في)م7اجهة)شركة)

بم7جب) مليديت،) ايكبرى) املطاحن)

29،)ايصادر)عن)محكمة) ايقرار)رقم)

االستئناف)ايتجارية)بفاس،)في)امللف)

.2021/8301/2
حرر)بتاريخ)26)ماي)2021

عن)رئيس)مصلحة)كتابة)ايضبط)

15

املحكمة)ايتجارية)بمكناس

إشعار)باستبدال)ايسندلك
26)ايصادر) بمقت�سى)الحكم)رقم)

امللف) في) (2021 ماي) (26 بتاريخ)

(،2021/8311/28 رقم) ايتجاري)

قضت)املحكمة)ايتجارية)بمكناس):

صب7ر،) اسية) الخبيرة) بتعيين)

ايعماري،) رشيد) يلمرح7م) خلفا)

كسندلك)جدلد)في)مسطرة)ايتصفية)

م7اجهة) في) املفت7حة) ايقضائية)

وبنزكري)كريم،) بنزكري)نسيم) مقاوية)

بم7جب)الحكم)رقم)15،)ايصادر)عن)

املحكمة)ايتجارية)بمكناس،)في)امللف)

.6/10/04
حرر)بتاريخ)26)ماي)2021

عن)رئيس)مصلحة)كتابة)ايضبط)

16

املحكمة)ايتجارية)بمكناس

إشعار)باستبدال)ايسندلك
)2)ايصادر) بمقت�سى)الحكم)رقم)

امللف) في) (2021 ماي) (26 بتاريخ)

(،2021/8311/29 رقم) ايتجاري)

قضت)املحكمة)ايتجارية)بمكناس):

ب7تفرقيع،) ل7سف) الخبير) بتعيين)

ايعماري،) رشيد) يلمرح7م) خلفا)

كسندلك)جدلد)في)مسطرة)ايتصفية)

ايقضائية)املفت7حة)في)م7اجهة)مقاوية)

اكرام)ايسبيطي،)بم7جب)الحكم)رقم)

ايتجارية) املحكمة) عن) ايصادر) (،(

بمكناس،)في)امللف)6/2011/05.
حرر)بتاريخ)26)ماي)2021

عن)رئيس)مصلحة)كتابة)ايضبط)

17

املحكمة)ايتجارية)بمكناس

إشعار)باستبدال)ايسندلك
28)ايصادر) بمقت�سى)الحكم)رقم)

امللف) في) (2021 ماي) (26 بتاريخ)

(،2021/8311/44 رقم) ايتجاري)

قضت)املحكمة)ايتجارية)بمكناس):

حادق،) مصطفى) الخبير) بتعيين)

ايعماري،) رشيد) يلمرح7م) خلفا)

كسندلك)جدلد)في)مسطرة)ايتصفية)

ايقضائية)املفت7حة)في)م7اجهة)شركة)
رقم) الحكم) بم7جب) أمين،) رياض)

ايتجارية) املحكمة) عن) ايصادر) (،20

بمكناس،)في)امللف)2004/04/22.
حرر)بتاريخ)26)ماي)2021

عن)رئيس)مصلحة)كتابة)ايضبط)

18

املحكمة)ايتجارية)بمكناس

إشعار)باستبدال)ايسندلك
29)ايصادر) بمقت�سى)الحكم)رقم)

امللف) في) (2021 ماي) (26 بتاريخ)

(،2021/8311/45 رقم) ايتجاري)

قضت)املحكمة)ايتجارية)بمكناس):

ب7تفرقيع،) ل7سف) الخبير) بتعيين)

ايعماري،) رشيد) يلمرح7م) خلفا)

كسندلك)جدلد)في)مسطرة)ايتصفية)

م7اجهة) في) املفت7حة) ايقضائية)

رقم) الحكم) بم7جب) كل7مين،) شركة)

ايتجارية) املحكمة) عن) ايصادر) (،15

بمكناس،)في)امللف)8303/09/)201.
حرر)بتاريخ)26)ماي)2021

عن)رئيس)مصلحة)كتابة)ايضبط)

19

املحكمة)ايتجارية)بمكناس

إشعار)باستبدال)ايسندلك
30)ايصادر) بمقت�سى)الحكم)رقم)

امللف) في) (2021 ماي) (26 بتاريخ)

(،2021/8311/32 رقم) ايتجاري)

قضت)املحكمة)ايتجارية)بمكناس):

ب7تفرقيع،) ل7سف) الخبير) بتعيين)

ايعماري،) رشيد) يلمرح7م) خلفا)

كسندلك)جدلد)في)مسطرة)ايتصفية)

ايقضائية)املفت7حة)في)م7اجهة)شركة)

AC KITCHEN،)بم7جب)الحكم)رقم)

ايتجارية) املحكمة) عن) ايصادر) (،14

بمكناس،)في)امللف)2016/8303/02.
حرر)بتاريخ)26)ماي)2021

عن)رئيس)مصلحة)كتابة)ايضبط)

20

املحكمة)ايتجارية)بمكناس

إشعار)باستبدال)ايسندلك
31)ايصادر) بمقت�سى)الحكم)رقم)

امللف) في) (2021 ماي) (26 بتاريخ)

(،2021/8311/33 رقم) ايتجاري)

قضت)املحكمة)ايتجارية)بمكناس):
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ايرحمان) عبد) الخبير) بتعيين)
رشيد) يلمرح7م) خلفا) اعبيبي،)
ايعماري،)كسندلك)جدلد)في)مسطرة)
املفت7حة) ايقضائية) ايتصفية)
كارو،) مكناس) شركة) م7اجهة) في)
بم7جب)الحكم)رقم)30،)ايصادر)عن)
املحكمة)ايتجارية)بمكناس،)في)امللف)

.2019/8308/24
حرر)بتاريخ)26)ماي)2021

عن)رئيس)مصلحة)كتابة)ايضبط)

21

املحكمة)ايتجارية)بمكناس
إشعار)باستبدال)ايسندلك

32)ايصادر) بمقت�سى)الحكم)رقم)
امللف) في) (2021 ماي) (26 بتاريخ)
(،2021/8311/34 رقم) ايتجاري)
قضت)املحكمة)ايتجارية)بمكناس):

حادق،) مصطفى) الخبير) بتعيين)
ايعماري،) رشيد) يلمرح7م) خلفا)
كسندلك)جدلد)في)مسطرة)ايتصفية)
م7اجهة) في) املفت7حة) ايقضائية)
شركة)السميف،)بم7جب)الحكم)رقم)
ايتجارية) املحكمة) عن) ايصادر) (،23
بمكناس،)في)امللف)8308/24/)201.

حرر)بتاريخ)26)ماي)2021
عن)رئيس)مصلحة)كتابة)ايضبط)

22

املحكمة)ايتجارية)بمكناس
إشعار)باستبدال)ايسندلك

33)ايصادر) بمقت�سى)الحكم)رقم)
امللف) في) (2021 ماي) (26 بتاريخ)
(،2021/8311/35 رقم) ايتجاري)
قضت)املحكمة)ايتجارية)بمكناس):

اي7دغيري) علي) الخبير) بتعيين)
رشيد) يلمرح7م) خلفا) ايقاسم،) أب7)
ايعماري،)كسندلك)جدلد)في)مسطرة)
في) املفت7حة) ايقضائية) ايتصفية)
م7اجهة)شركة)ايس7ق)املمتاز)اي7فاق،)
عن) ايصادر) (،4 رقم) الحكم) بم7جب)
املحكمة)ايتجارية)بمكناس،)في)امللف)

.6/0(/3(
حرر)بتاريخ)26)ماي)2021

عن)رئيس)مصلحة)كتابة)ايضبط)

23

املحكمة)ايتجارية)بمكناس

إشعار)باستبدال)ايسندلك
34)ايصادر) بمقت�سى)الحكم)رقم)

امللف) في) (2021 ماي) (26 بتاريخ)

(،2021/8311/36 رقم) ايتجاري)

قضت)املحكمة)ايتجارية)بمكناس):

ب7تفرقيع،) ل7سف) الخبير) بتعيين)

ايعماري،) رشيد) يلمرح7م) خلفا)

كسندلك)جدلد)في)مسطرة)ايتصفية)

ايقضائية)املفت7حة)في)م7اجهة)شركة)

رقم) الحكم) بم7جب) فيرميت7ر،) (2 ار)

ايتجارية) املحكمة) عن) ايصادر) (،15

بمكناس،)في)امللف)2019/8306/01.
حرر)بتاريخ)26)ماي)2021

عن)رئيس)مصلحة)كتابة)ايضبط)

24

املحكمة)ايتجارية)بمكناس

إشعار)باستبدال)ايسندلك
35)ايصادر) بمقت�سى)الحكم)رقم)

امللف) في) (2021 ماي) (26 بتاريخ)

(،2021/8311/3( رقم) ايتجاري)

قضت)املحكمة)ايتجارية)بمكناس):

بتعيين)الخبير)سمير)بن)يش7،)خلفا)

كسندلك) ايعماري،) رشيد) يلمرح7م)

جدلد)في)مسطرة)ايتس7ية)ايقضائية)

املفت7حة)في)م7اجهة)شركة)سيسليك،)

عن) ايصادر) (،5 رقم) ايقرار) بم7جب)

بفاس،) ايتجارية) االستئناف) محكمة)

في)امللف)2020/8301/33.
حرر)بتاريخ)26)ماي)2021

عن)رئيس)مصلحة)كتابة)ايضبط)

25

املحكمة)ايتجارية)بمكناس

إشعار)باستبدال)ايسندلك
36)ايصادر) بمقت�سى)الحكم)رقم)

امللف) في) (2021 ماي) (26 بتاريخ)

(،2021/8311/38 رقم) ايتجاري)

قضت)املحكمة)ايتجارية)بمكناس):

ايرحمان) عبد) الخبير) بتعيين)

رشيد) يلمرح7م) خلفا) اعبيبي،)

ايعماري،)كسندلك)جدلد)في)مسطرة)

في) املفت7حة) ايقضائية) ايتصفية)

ايرحمان) عبد) ورثة) مقاوية) م7اجهة)

محمد) ممثلهم) شخص) في) بلك7رة)

رقم) الحكم) بم7جب) بلك7رة،) عبده)

ايتجارية) املحكمة) عن) ايصادر) (،33

بمكناس،)في)امللف))2019/8306/2.
حرر)بتاريخ)26)ماي)2021

عن)رئيس)مصلحة)كتابة)ايضبط)

26

املحكمة)ايتجارية)بمكناس

إشعار)باستبدال)ايسندلك
)3)ايصادر) بمقت�سى)الحكم)رقم)

امللف) في) (2021 ماي) (26 بتاريخ)

(،2021/8311/39 رقم) ايتجاري)

قضت)املحكمة)ايتجارية)بمكناس):

خلفا) رزقي،) حسن) الخبير) بتعيين)

كسندلك) ايعماري،) رشيد) يلمرح7م)

جدلد)في)مسطرة)ايتصفية)ايقضائية)

حب7ب) شركة) م7اجهة) في) املفت7حة)

(،3 رقم) الحكم) بم7جب) مكناس،)

ايتجارية) املحكمة) عن) ايصادر)

بمكناس،)في)امللف)2021/8308/3.
حرر)بتاريخ)26)ماي)2021

عن)رئيس)مصلحة)كتابة)ايضبط)

27

املحكمة)ايتجارية)بمكناس

إشعار)باستبدال)ايسندلك
38)ايصادر) بمقت�سى)الحكم)رقم)

امللف) في) (2021 ماي) (26 بتاريخ)

(،2021/8311/40 رقم) ايتجاري)

قضت)املحكمة)ايتجارية)بمكناس):

حادق،) مصطفى) الخبير) بتعيين)

ايعماري،) رشيد) يلمرح7م) خلفا)

كسندلك)جدلد)في)مسطرة)ايتصفية)

م7اجهة) في) املفت7حة) ايقضائية)

ايصغير،) أطلس) مطاحن) شركة)

عن) ايصادر) (،5 رقم) الحكم) بم7جب)

املحكمة)ايتجارية)بمكناس،)في)امللف)

.2021/8310/06
حرر)بتاريخ)26)ماي)2021

عن)رئيس)مصلحة)كتابة)ايضبط)

28

املحكمة)ايتجارية)بمكناس

إشعار)باستبدال)ايسندلك
39)ايصادر) بمقت�سى)الحكم)رقم)

امللف) في) (2021 ماي) (26 بتاريخ)

(،2021/8311/41 رقم) ايتجاري)

قضت)املحكمة)ايتجارية)بمكناس):

يش7،) بن) سمير) الخبير) بتعيين)

ايعماري،) رشيد) يلمرح7م) خلفا)

ايتس7ية) في)مسطرة) كسندلك)جدلد)

ايقضائية)املفت7حة)في)م7اجهة)شركة)

الحكم) بم7جب) مكناس،) مطاحن)

رقم))،)ايصادر)عن)املحكمة)ايتجارية)

بمكناس،)في)امللف))2015/8301/0.
حرر)بتاريخ)26)ماي)2021

عن)رئيس)مصلحة)كتابة)ايضبط)

29

املحكمة)ايتجارية)بمكناس

إشعار)باستبدال)ايسندلك
40)ايصادر) بمقت�سى)الحكم)رقم)

امللف) في) (2021 ماي) (26 بتاريخ)

(،2021/8311/42 رقم) ايتجاري)

قضت)املحكمة)ايتجارية)بمكناس):

ايرحمان) عبد) الخبير) بتعيين)

رشيد) يلمرح7م) خلفا) اعبيبي،)

ايعماري،)كسندلك)جدلد)في)مسطرة)

في) املفت7حة) ايقضائية) ايتصفية)

(- مقب7ب) محمد) مقاوية) م7اجهة)

رقم) الحكم) بم7جب) (- تأمين) وكيل)

ايتجارية) املحكمة) عن) ايصادر) (،34

بمكناس،)في)امللف)19/)06/0.
حرر)بتاريخ)26)ماي)2021

عن)رئيس)مصلحة)كتابة)ايضبط)

30

املحكمة)ايتجارية)بمكناس

إشعار)باستبدال)ايسندلك
41)ايصادر) بمقت�سى)الحكم)رقم)

امللف) في) (2021 ماي) (26 بتاريخ)

(،2021/8311/43 رقم) ايتجاري)

قضت)املحكمة)ايتجارية)بمكناس):
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خلفا) بعي7،) سمير) الخبير) بتعيين)

كسندلك) ايعماري،) رشيد) يلمرح7م)

جدلد)في)مسطرة)ايتصفية)ايقضائية)

باتي) شركة) م7اجهة) في) املفت7حة)

رقم) الحكم) بم7جب) سيلفات،)

ايتجارية) املحكمة) عم) ايصادر) (،9

بمكناس)في)2013/8302/8.
حرر)بتاريخ)26)ماي)2021

عن)رئيس)مصلحة)كتابة)ايضبط)

31

املحكمة)ايتجارية)بمكناس

بيع)أصلين)تجاريين

ملف)رقم)2021/29

طرف من) محرر) عقد)  بمقت�سى)

بهيئة) املحام) فريخات) هشام) ذ/)

باع) (2021 ماي) (11 بتاريخ) مكناس)

ايسيد)عزيز)هامي)الحامل)ب.ت)رقم)

اعميمي) حي) ايساكن) (D498635

جمال) يلسيدلن) مكناس) اك7راي)

 D693544 املهري)الحامل)ب)ت)رقم)

اك7راي) اي�سي) عين) حي) ايساكن)

الحاجب.

رقم) ت) ب) الحامل) املهري) عادل)

اي�سي) عين) حي) ايساكن) (D538313

اك7راي)الحاجب.

جميع)األصلين)ايتجاريين)ايكائننين)

برقم)408)و)40)شارع)الحسن)ايثاني)

مسجل) (408 رقم) مكناس) اك7راي)

 82410 رقم) تحت) ايتجاري) بايسجل)

وايثاني)غير)مسجل)بايسجل)ايتجاري.

إجمالي) بثمن) قيمته) تحدلد) وتم)

قدره)160.000)درهم.

يذيك)فإن)جميع)ايتعرضات)لجب)

باملحكمة) ايضبط) بكتابة) ت7ضع) أن)

ايتجارية)بمكناس)داخل)أجل)خمسة)

صدور) تاريخ) من) ل7ما) ()15( عشر)

اينشرة)ايثانية.

اينشرة)األولى

رئيس)كتابة)ايضبط)املحكمة)ايتجارية)بمكناس

122 مكرر

املحكمة التجارية بوجدة
ملف)صع7بة)املقاوية)رقم):)

10/2010/4

ملف)ايتصفية)ايقضائية)رقم):)

2011/2

ملف)رقم):))2021/8311/9

إشعار)باستبدال)ايسندلك
أن) ايعم7م) علم) في) ييكن)

أصدرت) ب7جدة) ايتجارية) املحكمة)

حكما) (2021 ل7ني7) (9 بتاريخ)

رقم) ملف) (2021/114 رقم) تحت)

بتعيين) ق�سى) (2021/8311/9(

ايسيد)حسن)خل7في)سندلكا)في)ملف)

 2011/2 رقم) ايقضائية) ايتصفية)

ميلفا) شركة) م7اجهة) في) املفت7ح)

بانادلريا)MELIFA PANADERIA)بدال)

عن)ايسيد)نصر)ايـله)ادرغال.
حرر)بتاريخ)9)ل7ني7)2021

رئيس)مصلحة)كتابة)ايضبط

34

املحكمة)ايتجارية)ب7جدة

ملف)رقم):)2021/8301/5

ملف)ايتصفية)ايقضائية)رقم):)

2021/8303/8

إشعار)بفتح)مسطرة)ايتصفية)
ايقضائية

بتاريخ) ايصادر) الحكم) بمقت�سى)

 2021/4 رقم) تحت) (2021 ل7ني7) (9

رقم) املقاوية) صع7بة) ملف) في)

املحكمة) قضت) (،2021/8301/5

مسطرة) بفتح) ب7جدة) ايتجارية)

شركة) حق) في) ايقضائية) ايتصفية)

 LE FOURNIL D’OR دور) ي7ف7رنيل)
ايتجاري) سجلها) رقم) (SARL AU

رقم) ب7جدة) ايتجارية) باملحكمة)

االجتماعي) مقرها) تحليلي،) (2(843

 83( Ac Dhar Lamhalla Oujda(ب

وبتعيين)األستاذ)محمد)دوحي)قاضيا)

نائبا) أردوز) ج7اد) واألستاذ) منتدبا)

في) سندلكا) خل7في) حسن) وايسيد) يه)

املسطرة.

ايدفع) عن) ايت7قف) تاريخ) وحدد)
ايسابقة)عن) ايثمانية)عشر)شهرا) في)
صدور)هذا)الحكم،)وعليه)فاملطل7ب)
بدل7نهم) ايتصريح) ايدائنين) من)
يلسندلك)املعين)ضمن)قائمة)م7قعة)
مرفقة) املطل7بة) املبايغ) تتضمن)
شهرين) أجل) داخل) وذيك) باي7ثائق،)
االشعار) هذا) نشر) تاريخ) من) ابتداء)
 584 بالجريدة)ايرسمية)طبقا)يلم7اد)

19) 20))من)مدونة)ايتجارة.
حرر)بتاريخ)10)ل7ني7)2021
رئيس)مصلحة)كتابة)ايضبط

35

املحكمة)ايتجارية)ب7جدة
ملف)ايتصفية)ايقضائية)رقم):)

2018/8303/10
ملف)رقم):)2021/8304/113
بيان)بإلداع)قائمة)ايدل7ن

)املادة)668)من)مدونة)ايتجارة(
شركة) دائني) علم) في) ييكن)
 Société Industrielle des سيدور)
detergents de l’oriental Sidor)أن)
قد)وضعت) تحقيقها) تم) ايتي) ايدل7ن)
قائمتها)بكتابة)ايضبط)يدى)املحكمة)
ايتس7ية) )مكتب) ب7جدة) ايتجارة)

وايتصفية)ايقضائية(
ويمكن)يكل)شخص)االطالع)عليها)
من) يدله) ما) وتقدلم) ايضبط) بكتابة)
داخل) املنتدب) يلقا�سي) شكاوى)
ايبيان) هذا) نشر) تاريخ) من) ل7ما) (15

بالجريدة)ايرسمية.
رئيس)مصلحة)كتابة)ايضبط

36

املحكمة)ايتجارية)ب7جدة
ملف)صع7بة)املقاوية)رقم):)

10/2008/1
ملف)ايتس7ية)ايقضائية)رقم):)

2009/1
ملف)رقم):)2021/8312/69

إشعار)بقفل)مسطرة)ايتصفية)
ايقضائية

بتاريخ ايصادر) الحكم)  بمقت�سى)
9)ل7ني7)2021)تحت)رقم)2021/113 
ايتس7ية) مسطرة) قفل) ملف) في)

ايقضائية)في)م7اجهة)شركة)مصبرات)

)ملف) (2021/8312/69 رقم) ج7هرة)

 (2009/1 رقم) ايقضائية) ايتس7ية)

ب7جدة) ايتجارية) املحكمة) قضت)

ايقضائية) ايتس7ية) مسطرة) بقفل)

يشركة)مصبرات)ج7هرة)مع)ما)لترتب)

عن)ذيك)من)آثار)قان7نية.
حرر)بتاريخ)10)ل7ني7)2021

رئيس)مصلحة)كتابة)ايضبط

37

املحكمة)ايتجارية)ب7جدة

مستخرج)عقد)بيع)أصل)تجاري

ملف)بيع)رقم)2021/58

حساب)رقم):)2022

ذ/) حرره) رسمي) عقد) بمقت�سى)

بتاريخ ب7جدة،) امل7ثق) متحد،)  خليل)

ب7جدة) مسجل) (2021 ماي) و)) (5

بتاريخ)))ل7ني7)2021)ف7ت)ايسيد):

ايساكن) ايرحمان) عبد) حماني)

 1 رقم) الحقيقة) ايعرفان) حي) (24 (: بـ)

وجدة.

يلسيدة):

املسيرة) بحي) ايساكنة) مق7ر) رجاء)

شارع)امكاية)رقم)19)وجدة.

مجم7ع)األصل)ايتجاري)املخصص)

لحيى) سيدي) بطريق) ايكائن) ملصبنة)

من) عليه) املشطب) وجدة،) (10 رقم)

ايسجل)ايتجاري،)بثمن)إجمالي)قدره)

80.000)درهم.

املحكمة) أمام) ايتعرضات) تقبل)

أقصاه) أجل) داخل) ب7جدة) ايتجارية)

يلنشرة) امل7ايية) ل7ما) عشر) خمسة)

ايثانية)-)تطبيقا)يلمادة)84)من)مدونة)

ايتجارة.

اينشرة)األولى
رئيس)مصلحة)كتابة)ايضبط

124 مكرر
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املحكمة التجارية بالرباط
ملف)رقم):))2021/3
حساب)رقم):)60)3

بنيحيى،) أنيس) (: األول) ايطرف)
(: ( اي7طنية) ايتعريف) ايبطاقة) رقم)

)Q22136.)مغربي)الجنسية.
شركة) (: ايثاني) ايطرف)
 PHARMACIE CENTRALE DE

.TAMESNA SARL AU
محمد) شارع) (: االجتماعي) مقرها)
الخامس)مشروع)امل)1)عمارة)تمسنا)

تمارة.
.PHARMACIE(:(األصل)ايتجاري

الخامس) محمد) شارع) (: ايعن7ان)
مشروع)امل)1)عمارة)3)تمارة.

رقم)ايسجل)ايتجاري):)2)983.
بمصلحة) ايتعرضات) وستقبل)
ايتجارية) باملحكمة) ايتجاري) ايسجل)
 15 عشر) خمسة) غالة) إلى) بايرباط)

ل7ما)من)صدور)اإلعالن)ايثاني.
اينشرة)األولى

رئيس)مصلحة)ايسجل)ايتجاري

92 مكرر

املحكمة االبتدائية بانزكان
بيع)أصل)تجاري

ملف)رقم):)2021/15
حساب)رقم):)32))

تجاري) أصل) بيع) عقد) بمقت�سى)
وملحقه) (2018 ديسمبر) (9 في) مؤرخ)
2019)املنجز)من) 12)ل7يي7) في) املؤرخ)
طرف)ذ/)مصطفى)م7ريد)محام)بهيئة)

أكادلر.
ايضبط) بكتابة) م7دع) وبطلب)

بتاريخ)14)ل7ني7)2021.
اك7ري) نفيسة) ايسيدة) باعت)
اي7طنية) ايتعريف) يبطاقة) الحاملة)
ايكباحي) يلسيد)علي) (JB235010 رقم)
اي7طنية) ايتعريف) يبطاقة) الحامل)

.JB155861(رقم
ايكائن) ايتجاري) األصل) مجم7ع)
وايف7اكه) يلخضر) الجملة) بس7ق)
واملسجل) 103ك) رقم) بإنزكان)
 40004 رقم) تحت) ايتجاري) بايسجل)

بايسجل)ايتحليلي)بهذه)املحكمة.

واملعن7ية) املادلة) عناصره) بجميع)

بثمن)إجمالي)قدره)1.000.000)درهم.

رئيس) ايسيد) يعلن) عليه) وبناء)

ذي) يكل) ايضبط) كتابة) مصلحة)

ايبيع) على) ايتعرضات) أن) مصلحة)

املحكمة) بكتابة)ضبط) ت7دع) املذك7ر)

امل7ايية) ل7ما) (15 أقصاه) أجل) داخل)

من) (84 يلمادة) طبقا) ايثانية) يلنشرة)

مدونة)ايتجارة.

اينشرة)األولى
عن)رئيس)مصلحة)كتابة)ايضبط

فتيحة)ملبرع

126 مكرر

املحكمة االبتدائية بتيزنيت
مكتب)ايسجل)ايتجاري

ملف)رقم):))2020/5

حساب)خص7�سي)رقم):))3889

 تف7يت)أصل)تجاري
تجاري) أصل) يبيع) عقد) بمقت�سى)

ايسيد) باع) (2020 ل7يي7) (9 في) املؤرخ)

وطنيته) الحنفي) ابن) اباكريم) حازم)
رقم))JE20529)كافة)األصل)ايتجاري)

)قب7() ايسفلي) بايطابق) ايكائن)

19)عمارة)اوبيهي)ودادلة) يلمحل)رقم)

امل7ظفين)تيزنيت)واملخصص)يقاعات)

واملسجل) واملشروبات،) ايلعب)

ايتجاري) بايسجل) رقم9440) تحت)

يفائدة) ( بتيزنيت) االبتدائية) باملحكمة)

وطنيته) الحسن) ابن) ب7كريم) حسن)

.JE2584(8(رقم

املادلة)واملعن7ية) )بجميع)عناصره)

قدره) إجمالي) بثمن) ق7م) واذي)

250.000)درهم.

تسجل) ايتعرضات) فإن) وبذيك) (

االبتدائية) املحكمة) ضبط) بمكتب)

بتيزنيت)داخل)أجل))15)ل7ما)امل7ايية)

من) (84 يلمادة) طبقا) ايثانية) يلنشرة)

مدونة)ايتجارة.

اينشرة)األولى
عن)رئيس)مصلحة)كتابة)ايضبط

تحت)جميع)ايتحفظات

144 مكرر

املحكمة)االبتدائية)بتيزنيت
مكتب)ايسجل)ايتجاري

ملف)رقم):)2021/01

حساب)خص7�سي)رقم):))01)3
 تف7يت)أصل)تجاري

تجاري) أصل) يبيع) عقد) بمقت�سى)

باعت) (2021 فبرالر) (26 في) املؤرخ)

رقم) وطنيتها) بنصالح) لمنة) ايسيدة)
ايتجاري) األصل) كافة) (JE29(9(

سابقا) (13( برقم) ايكائن) يلمحل)

وحاييا)رقم)92)بشارع)محمد)الخامس)

تيزنيت)واملخصص)يلخدمات)ايهاتفية)

املكتبية) األدوات) وبيع) واالنترنيت)

رقم) وطنيته) ساكي،) الحسن) يفائدة)

.JB31(893

املادلة)واملعن7ية) )بجميع)عناصره)

قدره) إجمالي) بثمن) ق7م) واذي)

140.000)درهم.

تسجل) ايتعرضات) فإن) وبذيك) (

االبتدائية) املحكمة) ضبط) بمكتب)

بتيزنيت)داخل)أجل))15)ل7ما)امل7ايية)

من) (84 يلمادة) طبقا) ايثانية) يلنشرة)

مدونة)ايتجارة.

اينشرة)األولى
عن)رئيس)مصلحة)كتابة)ايضبط

تحت)جميع)ايتحفظات

145 مكرر

املحكمة االبتدائية بالخميسات
بيع)االصل)ايتجاري

ملف)رقم)2021/10

بمقت�سى)عقد)ت7ثيقي)بتاريخ)فاتح)

باع) (2020 مارس) (9 وتاريخ) فبرالر)

الحامل) قصير) ايصمد) عبد) ايسيد)

يلسيدة) (X98086 رقم) ب.ت.و) ل)

رقم) ب.ت.و) الحاملة) ب7عياد) م7نة)

ايكائن) ايتجاري) األصل) (CD234040

 13-10-11-33-35-34 رقم) (: ب)

واملسجل) الخميسات،) املركز) واملاس)

 29606 رقم) ايتجاري) بايسجل)

بالخميسات،) االبتدائية) باملحكمة)

واملعن7ية) املادلة) عناصره) بجميع)

واملقدر)بثمن)400.000)درهم.

يذيك)فإن)جميع)ايتعرضات)لجب)

باملحكمة) ايضبط) بكتابة) ت7ضع) أن)

أجل) داخل) بالخميسات) االبتدائية)

صدور) تاريخ) من) ل7ما) عشر) خمسة)

اينشرة)ايثانية.

اينشرة)ايثانية
عن)رئيس)مصلحة)كتابة)ايضبط

41 مكرر

املحكمة االبتدائية بتاونات
إشهار)عقد)بيع)أصل)تجاري

ملف)بيع)رقم):)2021/01

حساب)خاص):)11129

عبد) ذ.) ت7ثيقي) عقد) بمقت�سى)

قاسم،) بسيدي) م7ثق) قبيب7) اي7احد)

 2021 مارس) (19 بتاريخ) بفاس) مؤرخ)

بتاريخ) قاسم) سيدي)  واملسجل)

29)مارس)2021.

باع)ايسادة):

ورثة)سمير)ايغرنيطي):

محمد) بنت) سمية) ايراي�سي)

أبنائها) عن) ونيابة) نفسها) عن) أصاية)

وص7فيا) ايغرنيطي) أنس) ايقاصرين)

ايغرنيطي.

ب7شتى)ايغرنيطي)أصاية)عن)نفسه)

ونيابة)عن)ايقاصر)محمد)ايغرنيطي.

مطيع)مريم)بنت)امحمد.

يلسيد):)

بتجزئة) ايساكن) حرفي،) أسامة)

املجاعرة،)قطاع)1)جرف)امللحة.

بشارع) املستغل) ايتجاري) األصل)

م7الي)ابراهيم)2)مركز)قرية)با)محمد)

ايبيطر«) ابن) »صيديية) شعار) تحت)

بتاونات) ايتجاري) بايسجل) واملسجل)

ايشروط) حسب) (1956 رقم) تحت)

املنص7ص)عليها)بعقد)ايبيع.

وتقبل)ايتعرضات)بكتابة)ايضبط)

داخل) بتاونات) االبتدائية) باملحكمة)

 (15( عشر) خمسة) لتعدى) ال) أجل)

ل7ما)ابتداء)من)اينشرة)ايثانية.

اينشرة)ايثانية
عن)رئيس)كتابة)ايضبط

42 مكرر
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املحكمة االبتدائية بالصويرة
مكتب)ايسجل)ايتجاري

ملف)اإلشهار)رقم):)2021/41

حساب)رقم):))2068

ايسجل)ايتجاري):)93)1
 عقد)بيع)أصل)تجاري

إن)رئيس)كتابة)ايضبط)باملحكمة)

أسفله) امل7قع) بايص7يرة) االبتدائية)

لصرح):

ايت7ثيقي) ايعقد) بمقت�سى) أنه)

ايدلن) ن7ر) ذ.) طرف) من) املحرر)

في) واملؤرخ) بايص7يرة) م7ثق) املك7ري)

2021)واملؤدى)عنه)رس7م) فبرالر) (26

ايتسجيل)بتاريخ)4)مارس)2021)تحت)
RE2021- OR : 2260/2021)و) رقم)

.0002366-11064

 PAMAJU« ايشركة) باعت)

ايقان7ني) ممثلها) شخص) في) (»SARL

 Françoise Juliette Fanny ( ايسيدة)

الجنسية،) فرنسية) (،Deflandre

(،19(1 فبرالر) (11 بتاريخ) املزدادة)

رقم) اإلقامة) يبطاقة) والحاملة)

 LES« شركة) يفائدة) (N000215P

واملسجلة) (»3 MATELOTS SUCC

بايسجل)ايتجاري)باملحكمة)االبتدائية)

بايص7يرة)تحت)رقم))558،)وايتي)هي)

 GLM DISTRIBUTION«(فرع)يشركة

ممثلها) شخص) في) (»SARL AU

 Guillaume Jean ايسيد) ايقان7ني)

املزداد) الجنسية،) فرن�سي) (،Simon

بتاريخ)9)أبريل)8)19،)والحامل)لج7از)

AY15329)1،)وايساكن) ايسفر)رقم)

بفرنسا.

عناصره) بجميع) ايتجاري) األصل)

رقم) بفيال) ايكائن) واملعن7ية) املادلة)

ويستغل) ايص7يرة،) ايتالل) حي) (20

اسم،) تحت) )فندق() نشاط) ملمارسة)

باملحكمة) ايتجاري) بايسجل) املسجل)

رقم) تحت) بايص7يرة) االبتدائية)

93)1،)بثمن)قدره)1.900.000)درهم.
املذك7ر) ايبائع) دائني) فعلى) وعليه)

مكتب) إلى) بتعرضاتهم) لتقدم7ا) أن)

املحكمة) بهذه) ايتجاري) ايسجل)

ايتجارية)داخل)أجل)لبتدئ)من)تاريخ

في) وينتهي) األول) اإلعالن) هذا) نشر)

ايي7م)الخامس)عشر)من)نشر)األعالن)

ايثاني).

اينشرة)األولى
عن)رئيس)مصلحة)كتابة)ايضبط

اإلمضاء):)حسن)يشهب

141 مكرر

املحكمة)االبتدائية)بايص7يرة
إشهار)عقد)بيع)أصل)تجاري

ملف)اإلشهار)رقم):)2021/31

ايسجل)ايتجاري):)9924

حساب)رقم):)3)49

إن)رئيس)كتابة)ايضبط)باملحكمة)

أسفله) امل7قع) بايص7يرة) االبتدائية)

لصرح):

مبرم) عرفي) عقد) بمقت�سى) أنه)

عنه) واملؤدى) (،2019 ل7يي7) (4 بتاريخ)
فبرالر) (15 بتاريخ) ايتسجيل) رس7م)

 OR1540/2021 رقم) تحت) (2021 

.RE2021-0001609-11064و

كريماني،) حسن) ايسيد) باع)

اي7طنية) بطاقته) الجنسية،) مغربي)
زنقة) (83 برقم) ايساكن) (،N25604

ابن)خلدون،)ايص7يرة.

عناصره) بجميع) ايتجاري) األصل)

 83 برقم) ايكائن) واملعن7ية،) املادلة)
بايسجل) املسجل) خلدون،) ابن) زنقة)

االبتدائية) باملحكمة) ايتجاري)

بثمن) (9924 رقم) تحت) بايص7يرة)

ايسيد) يفائدة) درهم) (40.000 قدره)

الجنسية،) مغربي) ك7كل7،) حكيم)

 N399(0 رقم) اي7طنية) بطاقته)

بن) علي) سيدي) زنقة) برقم) وايساكن)

داوود،)ايص7يرة.

لتقدم7ا) أن) ايدائنين) وعليه)فعلى)

ايسجل) مكتب) إلى) بتعرضاتهم)

أجل) داخل) املحكمة) بهذه) ايتجاري)

اإلعالن) هذا) نشر) تاريخ) من) لبتدئ)

األول)وينتهي)في)ايي7م)الخامس)عشر)

)15()من)نشر)اإلعالن)ايثاني.

اينشرة)ايثانية
عن)رئيس)مصلحة)كتابة)ايضبط

43 مكرر

املحكمة)االبتدائية)بايص7يرة
إشهار)عقد)بيع)أصل)تجاري

ملف)اإلشهار)رقم):)2021/40
حساب)رقم):)2088

ايسجل)ايتجاري):)11106
إن)رئيس)كتابة)ايضبط)باملحكمة)
أسفله) امل7قع) بايص7يرة) االبتدائية)

لصرح):
أنه)بمقت�سى)عقد)عرفي)املؤرخ)في)
2021،)واملؤدى)عنه)رس7م) لنالر) (29

ايتسجيل)بتاريخ)26)فبرالر)2021.
مغربي) املزالي،) محمد) ايسيد) باع)
ايتعريف) يبطاقة) الحامل) الجنسية،)
T100488،)ايساكن)بعمارة) اي7طنية)
تانسيفت،) زنقة) (1 ايبرج) (10 هبة)
بجميع) ايتجاري) األصل) ايص7يرة،)
ايكائن) واملعن7ية،) املادلة) عناصره)
بايبرج)1،)ايص7يرة،)ويستغل)ملمارسة)
بايتقسيط() األثاث) )بيع) نشاط)
باملحكمة) ايتجاري) بايسجل) املسجل)
رقم) تحت) بايص7يرة) االبتدائية)
درهم) (250.000 قدره) بثمن) (11106
 LE CHOCOLAT شركة) يفائدة)
في) ايتأسيس) ط7ر) في) (SARL AU
عبد) ايسيد) ايقان7ني) ممثلها) شخص)
يبطاقة) الحامل) اي7راث،) ايهادي)

.N346(96(ايتعريف)اي7طنية)رقم
املذك7ر) ايبائع) دائني) فعلى) وعليه)
مكتب) إلى) بتعرضاتهم) لتقدم7ا) أن)
ايسجل)ايتجاري)بهذه)املحكمة)داخل)
أجل)لبتدئ)من)تاريخ)نشر)هذا)اإلعالن)
األول)وينتهي)في)ايي7م)الخامس)عشر)

)15()من)نشر)اإلعالن)ايثاني.

اينشرة)ايثانية
عن)رئيس)مصلحة)كتابة)ايضبط

44 مكرر

املحكمة)االبتدائية)بايص7يرة
إشهار)عقد)بيع)أصل)تجاري
ملف)اإلشهار)رقم)2021/55

حساب)رقم):)5386
ايسجل)ايتجاري):)12634

إن)رئيس)كتابة)ايضبط)باملحكمة)
أسفله) امل7قع) بايص7يرة) االبتدائية)

لصرح):

املحرر) ت7ثيقي) عقد) بمقت�سى) أنه)
من)طرف)األستاذ)ن7ر)ايدلن)املاك7ري)
ماي) (26 في) واملؤرخ) بايص7يرة) م7ثق)
2021)واملؤدى)عنه))رس7م)ايتسجيل)
 2021 ل7ني7) فاتح) بتاريخ) بايص7يرة)
 RE و) (OR :506(/2021 رقم) تحت)
قامت) (،: 2021-00052((-11064
مغربية) بليطير،) أسماء) ايسيدة)
أكت7بر) (22 بتاريخ) مزدادة) الجنسية،)
(،C439(68 5)19،)بطاقتها)اي7طنية)
الخضراء) املسيرة) بتجزئة) ايساكنة)
املدخل)أ)ايشقة)رقم)4)شارع)ايرياض)
ايتجاري) األصل) ببيع) املحمدلة،)
واملعن7ية،) املادلة) عناصره) بجميع)
احمد) بن) عالل) (14 برقم) ايكائن)
ايتجاري)) بايسجل) ايص7يرة،)املسجل)
تحت) بايص7يرة) االبتدائية) باملحكمة)
ملمارسة) ويستغل) (،12634 رقم)
شعار) تحت) »ايصيدية«) نشاط)
بثمن) (»PHARMACIE LAKASBA«
ايسيدة) يفائدة) درهم) (1.100.000
الجنسية،) مغربية) بلمسكم،) سميرة)
(،19(3 مارس) (5 بتاريخ) املزدادة)
اي7طنية) ايتعريف) يبطاقة) الحاملة)
 01 ايساكنة)برقم) (،PA12(831 رقم)

زنقة)ايقاهرة)21)ايقنيطرة.
املذك7ر) ايبائع) دائني) فعلى) وعليه)
الى) بتعرضاتهم) لتقدم7ا) أن) أعاله)
مكتب)ايسجل)ايتجاري)بهذه)املحكمة)
نشر) تاريخ) من) لبتدئ) أجل) داخل)
ايي7م) في) وينتهي) األول) اإلعالن) هذا)
الخامس)عشر)من)نشر)االعالن)ايثاني.

اإلعالن)ايثانية
عن)رئيس)كتابة)ايضبط

اإلمضاء):)حسن)يشهب

90 مكرر

املحكمة االبتدائية ببني مالل
بيع)عقار)باملزاد)ايعلني

 يفائدة):)عبد)ايعزيز)ب7صحيب
ومن)معه

لن7ب)عنه)األستاذ):)عتيق)ب7عزة)
ومن)معه)املحامي)بهئية)بني)مالل

ضد):)م7ي7د)ب7صحيب
ملف)ايتنفيذ)رقم):)399/6101/21
كتابة) مصلحة) رئيس) يعلن)
ايضبط)يدى)املحكمة)االبتدائية)ببني)

مالل)أنه)بتاريخ)24)أغسطس)2021 
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بقاعة) زواال) اي7احدة) ايساعة) على)

بيع) سيقع) املحكمة) بهذه) ايبي7عات)

يلعقار)ايذي)عبارة)عن) ايعلني) باملزاد)
منزل)لحت7ي)على)طابق)سفلي)مك7ن)

ومرحاض) ايدار) وبه7) حجرتين) من)
وطابق)أول)متك7ن)من)بيت)وصاي7ن)

ثاني)متك7ن)من) ايدار)وطابق) ووسط)

ايدار) ووسط) ومرحاض) ومطبخ) بيع)

بحي) وايكائن) كامل) غير) وسطحه)

 20 ايرقم) (( ايزنقة) يالعائشة) األميرة)

ومزودة) م) م) (42 مساحته) مالل) بني)

باملاء)وايكهرباء.

يبيع) االفتتاحي) ايثمن) حدد) وقد)

مبلغ) في) الخبير) طرف) من) ايعقار)

200.000)درهم))مائتي)ايف)درهم(.

املزالدة) عليه) رست) من) وعلى)

 %  3 زيادة) مع) ف7را) ايثمن) لؤدي) أن)

واجب)الخزينة)ايعامة.

لمكن) املعل7مات) من) ويلمزيد) (

االتصال)بقسم)ايتنفيذات)ايقضائية)

دفتر) على) يالطالع) املحكمة) بهذه)

ايشروط)وايتحمالت.
رئيس)مصلحة)كتابة)ايضبط

اإلمضاء):)صالح)مسضق

142

املحكمة)االبتدائية)ببني)مالل

بيع)عقار)باملزاد)ايعلني
يفائدة):)عمر)ابل7ي7)بن)احمد

لن7ب)عنه)األستاذ):)هشام)محم7دي)

محامي)بهئية)بني)مالل

ضد):)خدوج)ب7جليدة)بنت)محمد

ملف)ايتنفيذ)رقم):)804/6101/21

كتابة) مصلحة) رئيس) يعلن)

االبتدائية) املحكمة) يدى) ايضبط)

أغسطس) (31 بتاريخ) أنه) مالل) ببني)

زواال) اي7احدة) ايساعة) على) (2021

بقاعة)ايبي7عات)بهذه)املحكمة)سيقع)

ايرسم) ذي) يلعقار) ايعلني) باملزاد) بيع)

امللك) (10/80844 رقم) ايعقاري)

مساحته) ب7جليدة«) »خدوج) املسمى)

بها) أرض) عن) عبارة) ايذي) م) م) (96

ببني) وايكائن) ايزيت7ن) من) شجرتين)

مالل.

يبيع) االفتتاحي) ايثمن) حدد) وقد)
مبلغ) في) الخبير) طرف) من) ايعقار)
وعشرون) )ثالثمائة) درهم) (320.000

ايف)درهم(.
املزالدة) عليه) رست) من) وعلى)
 %  3 زيادة) مع) ف7را) ايثمن) لؤدي) أن)

واجب)الخزينة)ايعامة.
لمكن) املعل7مات) من) ويلمزيد) (
االتصال)بقسم)ايتنفيذات)ايقضائية)
دفتر) على) يالطالع) املحكمة) بهذه)

ايشروط)وايتحمالت.
رئيس)مصلحة)كتابة)ايضبط

اإلمضاء):)صالح)مسضق

143

املحكمة االبتدائية ببني مالل
إعالن)عن)بيع)أصل)تجاري
ملف)ايبيع)رقم):)2021/01

حساب)رقم):)8226
ببني) مسجل) بيع) عقد) بمقت�سى)
2021)ومنجز) 16)فبرالر) مالل)بتاريخ)
من)طرف)األستاذ)محمد)ناوور)محامي)
إبراهيم) ايسيد) فإن) مالل) بني) بهيئة)
راشد) مغربي) محمد) بن) هشام) الت)
 01 زنقة) الحسني) بايحي) ايساكن)
يبطاقة) الحامل) مالل) ببني) (116 رقم)
I433319)قد) ايتعريف)اي7طنية)رقم)
بن) املهدي)شكالح) ايسيد) يفائدة) باع)
الحامل) راشد،) مغربي،) ايفتاح) عبد)
رقم) اي7طنية) ايتعريف) يبطاقة)
حمدان) بأوالد) ايساكن) (I(08888
مالل.) بني) (32 ايرقم) (8 ايزنقة) انزاية)
جميع)األصل)ايتجاري)ايذي)ه7)عبارة))
بايغدلرة) ايكائن) يلعطارة) محل) عن)
بثمن) مالل،) بني) (100 ايرقم) الحمراء)
وأن) درهم) (380.000 (: قدره) اجمالي)
ايتجاري) بايسجل) مقيد) أعاله) ايبائع)

تحت)رقم)4)209.
ايسجل) بمكتب) ايتعرضات) تقبل)
ببني) االبتدائية) باملحكمة) ايتجاري)
مالل)إلى)غالة)15)ل7ما)امل7ايية)يلنشرة)

ايثانية.
اينشرة)ايثانية

رئيس)مصلحة)كتابة)ايضبط

84 مكرر

املحكمة)االبتدائية)ببني)مالل
إعالن)عن)بيع)حصة)من)أصل)

تجاري
ملف)ايبيع)رقم):2021/05

حساب)رقم):)8916
مسجل) عرفي) بيع) عقد) بمقت�سى)
أغسطس) (28 بتاريخ) مالل) ببني)
ايكرولي،) هشام) ايسيد) فإن) (،2020
باب) بحي) ايساكن) راشد) مغربي)
افت7ح)ايزنقة)9)ايرقم)92))ببني)مالل)
اي7طنية) ايتعريف) يبطاقة) الحامل)
رقم)I6(8202)قد)باع)يفائدة)ايسيدة)
راشدة،) مغربية،) فاطمة) جاي7ق)
اي7طنية) ايتعريف) يبطاقة) الحاملة)
افت7ح) بباب) ايساكنة) (40(351 رقم)
ايزنقة)8)ايرقم)68))ببني)مالل.)جميع)
)عن) ايذي)ه7)عبارة) ايتجاري) األصل)
ايسرحاني) عسفت) بحي) ايكائن) دكان)
اجمالي) بثمن) مالل،) بني) (186 رقم)
قدره):)5.000))درهم)وأن)ايبائع)أعاله)
رقم) تحت) ايتجاري) بايسجل) مقيد)

.25016
ايسجل) بمكتب) ايتعرضات) تقبل)
ببني) االبتدائية) باملحكمة) ايتجاري)
مالل)إلى)غالة)15)ل7ما)امل7ايية)يلنشرة)

ايثانية.
اينشرة)ايثانية

رئيس)مصلحة)كتابة)ايضبط

85 مكرر

املحكمة)االبتدائية)ببني)مالل
إعالن)عن)بيع)حصة)من)أصل)

تجاري
ملف)ايبيع)رقم):)2021/03

حساب)رقم):)8545
ببني) مسجل) بيع) عقد) بمقت�سى)
مالل)بتاريخ)10)ديسمبر)2020)ومنجز)
من)طرف)األستاذة)نادلة)وكيلي)م7ثقة)
ببني)مالل،)فإن)ايسيد)محمد)شريفي)
مغربي)راشد)ايساكن)بايدار)ايبيضاء)
اي7طنية) ايتعريف) يبطاقة) الحامل)
ايسيدة) يفائدة) باع) قد) (I225 رقم)
راشدة،) مغربية،) جبارة) رشيدة)
اي7طنية) ايتعريف) يبطاقة) الحاملة)
بايدار) ايساكنة) (B629060 رقم)
ايبيضاء،)%23,3)من)األصل)ايتجاري)

ايذي)ه7)عبارة)عن)فندق)ايكائن)ببني)

 AUBERGE«(مالل)ذو)ايشعار)ايتجاري

بثمن) (،»DU VIEUX MOULIN

وأن) درهم) (600.000 (: قدره) إجمالي)
ايتجاري) بايسجل) مقيد) أعاله) ايبائع)

تحت)رقم)14284.

ايسجل) بمكتب) ايتعرضات) تقبل)

ببني) االبتدائية) باملحكمة) ايتجاري)

مالل)إلى)غالة)15)ل7ما)امل7ايية)يلنشرة)

ايثانية.

اينشرة)ايثانية
عن)رئيس)مصلحة)كتابة)ايضبط

86 مكرر

املحكمة)االبتدائية)ببني)مالل

إعالن)عن)بيع)حصة)من)أصل)
تجاري

ملف)ايبيع)رقم):)2021/02

حساب)رقم):)8544

ببني) مسجل) بيع) عقد) بمقت�سى)

ومنجز) (2015 ماي) (26 بتاريخ) مالل)

وكيلي) نادلة) األستاذة) طرف) من)

م7ثقة)ببني)مالل،)فإن)ايسيد)محمد)

بايدار) ايساكن) راشد) مغربي) شريفي)

ايتعريف) يبطاقة) الحامل) ايبيضاء)

يفائدة) باع) قد) (I225 رقم) اي7طنية)

مغربية،) مرقاد) سميرة) ايسيدة)
ايتعريف) يبطاقة) الحاملة) راشدة،)

ايساكنة) (I104338 رقم) اي7طنية)

60)بني) 1)ايرقم) بحي)األدارسة)ايزنقة)

مالل،)%35)من)األصل)ايتجاري)ايذي)

ه7)عبارة)عن)فندق)ايكائن)ببني)مالل)

 AUBERGE DU«(ذو)ايشعار)ايتجاري

إجمالي) بثمن) (،»VIEUX MOULIN

ايبائع) وأن) درهم) (1.300.000 (: قدره)

تحت) ايتجاري) بايسجل) مقيد) أعاله)
رقم)14284.

ايسجل) بمكتب) ايتعرضات) تقبل)

ببني) االبتدائية) باملحكمة) ايتجاري)

مالل)إلى)غالة)15)ل7ما)امل7ايية)يلنشرة)

ايثانية.

اينشرة)ايثانية
عن)رئيس)مصلحة)كتابة)ايضبط

87 مكرر
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املحكمة االبتدائية بسطات
إعالن)عن)صدقة)يألصل)ايتجاري

يعلن)ئيس)مصلحة)كتابة)ايضبط))

أنه) بسطات) االبتدائية) باملحكمة)

يلمحل) ايتجاري) يألصل) صدقة) وقع)

املسجل)بايسجل)ايتجاري)تحت)رقم)

ايرجاء) بقيسارية) وايكائنة) (14042

 19 رقم) الخامس) محمد) ساحة)

محل) عن) عبارة) ه7) وايذي) سطات)

ايتجميل) وم7اد) املج7هرات) يبيع)

وايذي)كان)مستغال)من)طرف)ايسيد)

عادل)لحمر)الحامل)يبطاقة)ايتعريف)

وايساكن) (W230652 رقم) اي7طنية)
رقم) (1 زنقة) ايكتاني) الجنيرال) بشارع)

إلى)ايسيد)أشرف) 61)سطات)وانتقل)
ايتعريف) يبطاقة) الحامل) لحمر)
وايساكن) (W315913 رقم) اي7طنية)
1)رقم) بشارع)الجنيرال)ايكتاني،)زنقة)
بمقت�سى) انتقل) وايذي) سطات،) (61
ماي) (2 في) مؤرخ) رسمي) صدقة) عقد)
األستاذ) طرف) من) واملحرر) (2021
ادريس)مسكي)امل7ثق)بمدلنة)خريبكة)
ايقان7ن) ملقتضيات) طبقا) وذيك)

املنظم)يتف7يت)األصل)ايتجاري.
تقبل) ايتعرضات) فإن) وعليه)
االبتدائية) باملحكمة) ايضبط) بكتابة)
(- ايتجاري) ايسجل) قسم) (- بسطات)
تاريخ) من) ل7ما) (15 أجل) داخل) وذيك)

اينشرة)ايثانية.
اينشرة)ايثانية

)رئيس)مصلحة)كتابة)ايضبط

88 مكرر

املحكمة االبتدائية بخريبكة
مكتب)ايسجل)ايتجاري
ايرقم)ايتحليلي)58)12

تقدلم)أصل)تجاري)حصة)في)شركة
حساب)رقم)1962)م

ملف)ايتقدلم)رقم)2019/51
نحن)رئيس)مصلحة)كتابة)ايضبط)
بخريبكة،) االبتدائية) باملحكمة)
 83 ايفصل) يلمقتضيات) تطبيقا)
ايقان7ن) ايتجارة،) مدونة) من) و104)

رقم)15.95)نعلن)ما)للي):

في) مؤرخ) عرفي) عقد)  بمقت�سى)
على) مصادق) (،2018 ديسمبر) (28
طرف) من) أطرافه) ت7قيع) صحة)
 28 بتاريخ) املختصة) ايسلطات)
ايسيد) قدم) (،2018 ديسمبر)
 310 برقم) ايساكن) ايش7بي) شريف)
خريبكة،) ايهناء) حي) لخزامى) زنقة)
 16 برقم) ايكائن) ايتجاري) األصل)
بن) محمد) درب) ايشاذلي) إمام) زنقة)
يبيع) مخصص) خريبكة) ب7شعيب)
بايسجل) مسجل) ايسيارات،) أجزاء)
تم) 58)12)حيث) ايتجاري)تحت)رقم)
مبلغ) في) ايتجاري) األصل) هذا) تق7يم)
تقرير) حسب) درهم) (64.842,31
يفائدة) وذيك) الحصص) مراقب)
 SCA OTO BEN SALEH شركة)
 ش.ذ.م.م)بشريك)وحيد)مسجلة)تحت)

رقم))5)5.
تسجل) ايتعرضات) فإن) وعليه)
املحكمة) بهذه) ايضبط) بمكتب)
بخريبكة) ايتجاري() ايسجل) )مكتب)
داخل)أجل)أقصاه)خمسة)عشر))15) 

ل7ما)بعد)اينشر)ايثاني.
اينشرة)ايثانية

عن)رئيس)مصلحة)كتابة)ايضبط

92 مكرر

املحكمة االبتدائية باملحمدية
ملف)بيع):)2021/2

حساب)خص7�سي):)2)83
إعالن)عن)إشهار)هبة)أصل)تجاري

يعلن)رئيس)مصلحة)كتابة)ايضبط)
أنه) باملحمدلة) االبتدائية) باملحكمة)
بمقت�سى)ايعقد)ايت7ثيقي)ايذي)تلقاه)
األستاذ)امل7ثق)عبد)ايصمد)ايصلحي،)
باملحمدلة،) (2021 ماي) (20 بتاريخ)
قامت)ايسيدة)فاطمة)واكريم)بصفتها)
فتيحة) ايسيدة) م7كليها) عن) نائبة)
ايتعريف) يبطاقة) الحاملة) ميم7ني،)
اي7طنية)رقم)T69644،)وايسيد)خايد)
ايتعريف) يبطاقة) الحامل) ميم7ني،)
جميع) بهبة) (T8(983 (: رقم) اي7طنية)
األصل)ايتجاري)املت7اجد)بالحرية)رقم)
ومسجالن) باملحمدلة) ايعاييا) (38(
بايسجل)ايتجاري)على)ايشكل)ايتالي):

ايسيدة)فتيحة)ميم7ني)تحت)رقم)

13522)وايذي)ل7جد)في)إطار)شراكة)

(: رقم) ايتجاري) ايسجل) مع) فعلية)

.8(90

رقم) تحت) ميم7ني) خايد) وايسيد)

شراكة) إطار) في) ل7جد) وايذي) (8(90

(: رقم) ايتجاري) ايسجل) مع) فعلية)

.13522

محمد) ايسيد) يفائدة) وذيك)

ايتعريف) يبطاقة) والحامل) ميم7ني)

اي7طنية)رقم)T8688)ويقد)تم)تق7يمه)

بقيمة)ثالثمائة)وخمس7ن)أيف)درهم)

350000)درهم.

ايتعرضات) جميع) فإن) وعليه)

كتابة)ضبط)هذه) إلى) تقدم) أن) لجب)

من) ل7ما) (15 أجل) داخل) املحكمة)

تاريخ)اينشرة)ايثانية.

اينشرة)األولى
رئيس)مصلحة)كتابة)ايضبط

38 مكرر

املحكمة االبتدائية بالقنيطرة

ملف)إشهار)بيع)أصل)تجاري)رقم):)

2021/04

حساب)خص7�سي)رقم):)18446

امل7ض7ع):)طلب)إشهار)تنازل)نصف)
أصل)تجاري

في حرر) عرفي) عقد)  بمقت�سى)

 MADAME (: تنازيت) (2021 أبريل) ((

 RKIA BOUTKHIL MAROCAINE

األصل) نصف) عن) (CIN : F1964(1

أب7) زنقة) (،21 (: ب) ايكائن) ايتجاري)

تمام)دكان)رقم)1)املستغل)يبيع)امل7اد)

ايغذائية)بايتقسيط.

يدى) ايتجاري) بايسجل) واملقيد)

تحت) بايقنيطرة) االبتدائية) املحكمة)

ب) تقدلره) تم) وايذي) (520(4 رقم)

30000)درهم)يفائدة):

 KAMAL MARDI MAROCAIN

.CIN : G261190

املذك7ر) املتصدق) دائني) فعلى)

يدى) بتعرضهم) لتقدم7ا) أن) أعاله)

داخل) بايقنيطرة) االبتدائية) املحكمة)

أجل)15)ل7ما)ابتداء)من)تاريخ)اينشرة)

مدونة) من) (84 يلفصل) طبقا) ايثانية)

ايتجارة.

اينشرة)األولى
عن)رئيس)مصلحة)كتابة)ايضبط

ك7ثر)ايشاوي

93 مكرر

املحكمة االبتدائية بوادي زم
بيع)أصل)تجاري

ملف)رقم):)2021/04

مؤرخ) ت7ثيقي) عقد) بمقت�سى)

طرف) من) (2021 مارس) (31 في)

م7ثق) ايب7عقيل) هللا) عبد) األستاذ)

ايسيدة) باعت) ايبيضاء،) بايدار)

بإقامة) ايقاطنة) مغربية،) بدة،) رجاء)

ايدار) ب7عزة) دار) (2 طامريس) ازور)

ايتعريف) يبطاقة) والحامل) ايبيضاء،)

يلسيد) (،BE(46680 رقم) اي7طنية)

ايساكن) مغربي) اسماعيل،) سليمان)

وجدة،) (98 ايرقم) ايسعدلين) شارع)

اي7طنية) ايتعريف) يبطاقة) والحامل)

ايتجاري) األصل) (،F42((63

شعار) تحت) يصيديية) املخصص)

بايسجل) واملسجل) االمل«) »صيديية)

رقم) تحت) املحكمة) بهذه) ايتجاري)

واي7اقع) ايتحليلي) بايسجل) (46(2

الخامس) محمد) شارع) (189 ايرقم)

وادي)زم.

تسجل) ايتعرضات) فإن) وبذيك)

االبتدائية) باملحكمة) ايضبط) بمكتب)

عشر) خمسة) أجل) داخل) زم) ب7ادي)

اينشرة) صدور) تاريخ) من) ل7ما) ()15(

ايثانية.

اينشرة)األولى
زينب)ايعمراني

محررة)قضائية

125 مكرر
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محكمة االستئناف بفاس
ملف)جنائي)رقم):)2021/2641/58

ملخص)الحكم)أو)ايقرار

االسم)ايعائلي):)ب7طي7ر.

االسم)ايشخ�سي):)مروان.

بنت) فاطمة) (: وأمه) محمد) (: ابن)

محمد.

امل7ي7د)بتاريخ)2000)بفاس.

12)حي) 2)ايزنقة) ايساكن):)بايرقم)

املرجة)فاس.

 2021 ماي) (24 بتاريخ) عليه) حكم)

من)طرف)غرفة)الجنالات)بفاس.

بقاصرة) ايتغرير) جنحة) أجل) من)

طبقا) عنف) بدون) عرضها) وهتك)
ايقان7ن) من) (484-4(5 يلفصلين)

طبقا) ايتكييف) إعادة) بعد) الجنائي)

املسطرة) قان7ن) من) (432 يلمادة)

الجنائية.

وبمعاقبته)عن)ذيك)بسنة)واحدة)

ايصائر) وتحميله) نافذا) حبسا)

واإلجبار)في)األدنى.
ايرئيس

ممثل)اينيابة)ايعامة

كاتب)ايضبط

127

محكمة)االستئناف)بفاس

ملف)جنائي)رقم):)2021/2641/31

ملخص الحكم أو القرار
االسم)ايعائلي):)ايزواي.

ابن) مروان) (: ايشخ�سي) االسم)

ايغالي)وأمه)حياة)بنت)الحسين)امل7ي7د)

بفاس) (1998 ديسمبر) (29 بتاريخ)

حي) أيف) بل7ك) (106 بايرقم) ايساكن)

ايهندلة)ع7ينات)الحجاج)فاس)حكم)

من) (2021 أبريل) (12 بتاريخ) عليه)

طرف)غرفة)الجنالات)بفاس)من)أجل)

قاصر) عرض) هتك) محاوية) جريمتي)

ومعاقبته) والجرح) وايضرب) بايعنف)

اثنتين)حبسا)نافذا) عن)ذيك)بسنتين)

وتحميله)ايصائر)واالجبار)في)األدنى.
ايرئيس

ممثل)اينيابة)ايعامة

كاتب)ايضبط

128

محكمة)االستئناف)بفاس

ملف)جنائي)رقم):)2021/2613/12

ملخص الحكم أو القرار
االسم)ايعائلي):)ج7هر.

ابن) ابراهيم) (: ايشخ�سي) االسم)

قدور)) بنت) نادلة) (: وأمه) ايرحيم) عبد)

 2003 ل7يي7) (25 بتاريخ) امل7ي7د)

ايساكن)حي)اروات)حمرية)فاس)حكم)

عليه)بتاريخ)20)ماي)2021)من)طرف)

من) بفاس) يألحداث) الجنالات) غرفة)

بايسالح) أجل)جنالة)ايضرب)والجرح)

املؤدي)إلى)عاهة)مستدلمة))ومعاقبته)

)2()حبسا)م7ق7ف) عن)ذيك)بسنتين)

ايتنفيذ)وتحميله)ايصائر)واإلجبار)في)

األدنى.
ايرئيس

ممثل)اينيابة)ايعامة

كاتب)ايضبط

129

محكمة)االستئناف)بفاس

ملف)جنائي)رقم):)2021/2613/10

ملخص الحكم أو القرار
االسم)ايعائلي):)مليح.

ابن) محمد) (: ايشخ�سي) االسم)

محمد) بنت) زكية) (: وأمه) ايسرغيني)

 2002 أغسطس) فاتح) بتاريخ) امل7ي7د)

ايقدلمة،) ايقرية) حي) ايساكن) بفاس)

عليه) حكم) تاونات) محمد) با) قرية)

طرف) من) (2021 ماي) (6 بتاريخ)

بفاس) يألحداث) الجنالات) غرفة)

امل7ص7فة) ايسرقة) جنالة) أجل) من)

وايتعدد) ايليل) بظروف) املقترنة)
دون) محرك) ذات) ناقلة) واستعمال)

إعادة) بعد) وايكسر) ايتسلق) ظرفي)

بسنة) ذيك) عن) ومعاقبته) ايتكييف)

واحدة)حبسا)نافذا)وتحميله)ايصائر)

وتحدلد) ايقان7ني) وييه) ب7اسطة)

االجبار)في)األدنى.
ايرئيس

ممثل)اينيابة)ايعامة

كاتب)ايضبط

130

محكمة)االستئناف)بفاس
ملف)جنائي)رقم):)2021/2613/10

ملخص الحكم أو القرار
االسم)ايعائلي):)زبرون.

ابن) ل7سف) (: ايشخ�سي) االسم)
محمد)) بنت) رحمة) وأمه) ايسالم) عبد)
 1988 مارس) (25 بتاريخ) امل7ي7د)
كيسان) بني) بدوار) ايساكن) بتفرانت)
تافرانت) قيادة) ايكيسان) جماعة)
بتاريخ) عليه) حكم) تاونات) غفساي)
غرفة) طرف) من) (2021 ماي) (24
جريمتي) أجل) من) بفاس) الجنالات)
ايتغرير)بقاصرة)وهتك)عرضها)بدون)
عنف)نتج)عنه)افتضاضها)وبمعاقبته)
اثنتين)حبسا)نافذا) عن)ذيك)بسنتين)
وتحميله)ايصائر)واالجبار)في)األدنى.

ايرئيس

ممثل)اينيابة)ايعامة

كاتب)ايضبط

131

محكمة)االستئناف)بفاس
ملف)جنائي)رقم):)2021/2613/10

ملخص الحكم أو القرار
االسم)ايعائلي):)يع7ج.

ابن) أنس) (: ايشخ�سي) االسم)
عبد) بنت) حفيظة) وأمه) ايرزاق) عبد)
 2004 3)مارس) بتاريخ) امل7ي7د) ايقادر)
ايشق7بيين،) بدوار) ايساكن) بفاس)
بني)سن7س)ايقرية)تاونات)حكم)عليه)
2021)من)طرف)غرفة) 6)ماي) بتاريخ)
أجل) من) بفاس) يألحداث) الجنالات)
جنالة)املشاركة)في)ايسرقة)امل7ص7فة)
وايتعدد) ايليل) بظروف) املقترنة)
دون) محرك) ذات) ناقلة) واستعمال)
إعادة) بعد) وايكسر) ايتسلق) ظرفي)
بسنة) ذيك) عن) ومعاقبته) ايتكييف)
واحدة)حبسا)نافذا)وتحميله)ايصائر)
وتحدلد) ايقان7ني) وييه) ب7اسطة)

االجبار)في)األدنى.
ايرئيس

ممثل)اينيابة)ايعامة

كاتب)ايضبط

132

محكمة)االستئناف)بفاس
ملف)جنائي)رقم):)4)2021/2609/1

ملخص الحكم أو القرار
االسم)ايعائلي):)يع7ج.

االسم)ايشخ�سي):)ايقاسمي)أحمد)
محمد) بنت) فضيلة) وأمه) محمد) ابن)

امل7ي7د)بتاريخ)))19)بتاونات)ايساكن)
بنسليمان) (1 ايزنقة) مكرر) ((9 رقم)
فاس) الخميس) ظهر) البيطا) حي)
 2021 ماي) (2( بتاريخ) عليه) حكم)
يألحداث) الجنالات) غرفة) طرف) من)
في) ايتسبب) جنحة) أجل) من) بفاس)
أحداث)حريق)طبقا)يلفصل))60)من)
ايقان7ن)الجنائي)بعد)إعادة)ايتكييف)
اثنين) بشهرين) ذيك) عن) ومعاقبته)
 (500( نافذة) وغرامة) نافذا) حبسا)
في) واالجبار) ايصائر) وتحميله) درهم)

األدنى.
ايرئيس

ممثل)اينيابة)ايعامة

كاتب)ايضبط

133

محكمة)االستئناف)بفاس
ملف)جنائي)رقم):)2021/2609/6

ملخص)الحكم)أو)ايقرار
االسم)ايعائلي):)الحمري.

االسم)ايشخ�سي):)محمد.
بنت) فاطمة) (: وأمه) علي) (: ابن)

أحمد.
 1989 ن7فمبر) (19 بتاريخ) امل7ي7د)

بصفرو.
سيدي) زاوية) بدوار) (: ايساكن)

بنعي�سى)عزابة)اي7اتة)صفرو.
 2021 ماي) (2( بتاريخ) عليه) حكم)

من)طرف)غرفة)الجنالات)بفاس.
ايضرب)والجرح) :)جنالة) من)أجل)
مستدلمة) عاهة) إلى) املؤدي) بايسالح)
وايسرقة)امل7ص7فة)بايتعدد)وايعنف)

وايتهدلد)وايليل.
بمؤاخذة) (: ايعم7مية) ايدع7ى) في)
إييه) املنس7ب) أجل) من) املتهم)
نافذا) حبسا) ()02( بسنتين) ومعاقبته)
وتحميله)ايصائر)واالجبار)في)األدنى.

(: ايشكل) في) (: املدنية) ايدع7ى) في)
بقب7يها.

يفائدة) املتهم) بأداء) (: امل7ض7ع) في)
املطايب)بالحق)املدني)تع7يضا)مدنيا)
قدره)40.000)درهم)وتحميله)ايصائر)
عل)اينسبة)وتحدلد)االجبار)في)األدنى))

وإعفاء)املطايب)من)بقية)ايصائر.
ايرئيس

ممثل)اينيابة)ايعامة

كاتب)ايضبط

134
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 III.  -  إعالنات إدارية

وزارة التجهيز والنقل 
واللوجستيك واملاء

مدلرية)امل7انئ)وامللك)ايعم7مي)
ايبحري

تحدلد)امللك)ايعم7مي)املينائي
املدلرية)اإلقليمية)ألكادلر)-)إدا)وتنان

إعالن)عن)إجراء)بحث)عم7مي
واينقل) ايتجهيز) وزير) قرار)
رقم) واملاء) وايل7جيستيك)
بتاريخ) (SGDPC/31/64(/856/21
18)ل7ني7)2021)ايذي)سيجرى)ابتداء)
 10 غالة) إلى) (2021 ل7يي7) (12 من)
أغسطس)2021)بحث)عم7مي)بشان)
مشروع)تحدلد)امللك)ايعم7مي)املينائي)
B1)إلى) ( مليناء)إمس7ان)من)اي7تد)رقم)
ايترابية) بالجماعة) (B50 رقم) اي7تد)

إمس7ان،)عماية)أكادلر)-)إداوتنان.
ايعم7مي) ايبحث) ملف) وضع) وقد)
أكادلر) عماية) تامري،) قيادة) بمكاتب)
يتلقي) واحد) شهر) ملدة) إداوتنان)
يهمهم) من) وتصريحات) مالحظات)

األمر.
94

وكالة الحوض املائي لسبو
ملخص)قرار

افتتاح)ايبحث)ايعلني
مدلرة)) أصدرته) قرار) بم7جب)
ح.ج) رقم) يسب7) املائي) الح7ض) وكاية)
ل7ني20217،) (8 بتاريخ) (2021/4948
املسمى))) ايعقار) على) سيجري) ايذي)
ايساكنية) بتجزئة) (30C رقم) ايعقار)
 91( 100-1)ذي)محضر)تسليم)رقم)
بتاريخ)31)أغسطس)2004،))املت7اجد)
دائرة) ايقنيطرة،) ايترابية) بالجماعة)
(،10 االدارية) امللحقة) ايساكنية،)
اقليم)ايقنيطرة،)ابتداء)من)تاريخ)25 
ل7ني7))2021)إلى)غالة)5)ل7يي7))2021،))
بحث)علني)في)شأن)مشروع)ايترخيص)
من) منه) املاء) وجلب) ثقب) بانجاز)
أجل)سقي)تزويد)حمام)باملاء))يفائدة)
ايسيد)لحسن)بلفقير)الحامل)يبطاقة)

.G1(2452(ايتعريف)اي7طنية)رقم
39

وكاية)الح7ض)املائي)يسب7

ملخص)قرار
افتتاح)ايبحث)ايعلني

مدلرة)) أصدرته) قرار) بم7جب)
ح.ج) رقم) يسب7) املائي) الح7ض) وكاية)
ل7ني20217،) (8 بتاريخ) (2021/4945
الجماعي) ايعقار) على) سيجري) ايذي)
املسمى) باملكان) اكميح) اوالد) املدع7)
اوالد)اكميح)ايتابع)يلجماعة)ايساليية)
االستغالل) شهادة) ذي) حن7ن) اوالد)
رقم)61)بتاريخ)))ماي)2021،)املت7اجد)
قيادة) ايقصيبة،) ايترابية) بالجماعة)
اقليم) ايقصيبة،) دائرة) ايقصيبة،)
سيدي)سليمان،)ابتداء)من)تاريخ)25 
ل7ني7))2021)إلى)غالة)5)ل7يي7))2021،))
بحث)علني)في)شأن)مشروع)ايترخيص)
بانجاز)ثقب)وجلب)املاء)منه)من)أجل)
يفائدة) ( ( هكتارا) (0.24 مساحة) سقي)
يبطاقة) الحامل) اكريم) ايسيد)محمد)

.GA1((34(ايتعريف)اي7طنية)رقم
40

وكاية)الح7ض)املائي)يسب7

ملخص)قرار
افتتاح)ايبحث)ايعلني

مدلرة)) أصدرته) قرار) بم7جب)
ح.ج) رقم) يسب7) املائي) الح7ض) وكاية)
ل7ني20217،) (8 بتاريخ) (2021/4941
املسمى) ايعقار) على) سيجري) ايذي)
ايعقاري) ايرسم) ذي) (11 املعروفية)
رقم)0)13/246،))املت7اجد)بالجماعة)
قيادة) ايغرب،) ايثالثاء) س7ق) ايترابية)
س7ق) دائرة) ايغرب،) ايثالثاء) س7ق)
ايقنيطرة،) اقليم) ايغرب،) ايثالثاء)
2021)إلى) 25)ل7ني7)) ابتداء)من)تاريخ)
علني) بحث) ( (،2021 ( ل7يي7) (5 غالة)
بانجاز) ايترخيص) مشروع) شأن) في)
أجل)سقي) من) منه) املاء) وجلب) ثقب)
ايسيد)) يفائدة) ( ( هكتارا) (5 مساحة)
يبطاقة) الحامل) اكحيل7ا) احمد)

.G(4995(ايتعريف)اي7طنية)رقم
41

وكاية)الح7ض)املائي)يسب7

ملخص)قرار

افتتاح)ايبحث)ايعلني
مدلرة)) أصدرته) قرار) بم7جب)

ح.ج) رقم) يسب7) املائي) الح7ض) وكاية)

ل7ني20217،) (8 بتاريخ) (2021/4949

املسمى) ايعقار) على) سيجري) ايذي)

ايرسم) ذي) (593 ايك7يف) اقامة)

ايعقاري)رقم)3)13/1050،))املت7اجد)

دائرة) ايقنيطرة) ايترابية) بالجماعة)

اوالد)اوجيه)امللحقة)االدارية)5)اقليم)

ايقنيطرة،)ابتداء)من)تاريخ)25)ل7ني7))

2021)إلى)غالة)5)ل7يي7))2021،))بحث)

ايترخيص) مشروع) شأن) في) علني)

بانجاز)ثقب)وجلب)املاء)منه)من)أجل)

 0.0085 مساحتها) حدلقة) سقي)

يهاللي)احمد) ( ايسيد) يفائدة) ( ( هكتارا)

اي7طنية) ايتعريف) يبطاقة) الحامل)

.Z268395(رقم

42

وكاية)الح7ض)املائي)يسب7

ملخص)قرار

افتتاح)ايبحث)ايعلني
مدلرة)) أصدرته) قرار) بم7جب)

ح.ج) رقم) يسب7) املائي) الح7ض) وكاية)

ل7ني20217،) (8 بتاريخ) (2021/4938

املسمى) ايعقار) على) سيجري) ايذي)

رقم) ايعقاري) ايرسم) ذي) حليمة) بالد)

بالجماعة) املت7اجد) ( (،13/211(2

(، بنمنص7ر) دائرة) بنمنص7ر) ايترابية)

اقليم)ايقنيطرة،)ابتداء)من)تاريخ)25 

ل7ني7))2021)إلى)غالة)5)ل7يي7))2021،))

بحث)علني)في)شأن)مشروع)ايترخيص)

من) منه) املاء) وجلب) ثقب) بانجاز)

  1.2254 مساحة) حدلقة) سقي) أجل)

هكتارا)))يفائدة)ايسيد)احمد)ايعسالي)

اي7طنية) ايتعريف) يبطاقة) الحامل)

.G3528(0(رقم

43

وكاية)الح7ض)املائي)يسب7

ملخص)قرار
افتتاح)ايبحث)ايعلني

مدلرة)) أصدرته) قرار) بم7جب)
ح.ج) رقم) يسب7) املائي) الح7ض) وكاية)
ل7ني20217،) (8 بتاريخ) (2021/4953
املسمى) ايعقار) على) سيجري) ايذي)
يلجماعة) ايتابع) اسبيطة) اوالد)
شهادة) ذي) اسبيطة) اوالد) ايساليية)
ماي) (12 بتاريخ) (12 رقم) االستغالل)
ايترابية) بالجماعة) املت7اجد) ( (،2021
سال،)) اقليم) عامر،) باش7ية) عامر،)
2021)إلى) 25)ل7ني7)) ابتداء)من)تاريخ)
2021،))بحث)علني)في) ( 5)ل7يي7) غالة)
ثقب) بانجاز) ايترخيص) مشروع) شأن)
وجلب)املاء)منه،)من)أجل)االستعمال)
املنزلي)وارواء)املاشية)وسقي))مساحة))
ايسيد)) يفائدة) ( ( هكتارا) (0.9225
يبطاقة) الحامل) جدلرة) بنعاشر)

.A515985(ايتعريف)اي7طنية)رقم
44

وكاية)الح7ض)املائي)يسب7

ملخص)قرار
افتتاح)ايبحث)ايعلني

مدلرة)) أصدرته) قرار) بم7جب)
ح.ج) رقم) يسب7) املائي) الح7ض) وكاية)
ل7ني20217،) (8 بتاريخ) (2021/4936
الجماعي) ايعقار) على) سيجري) ايذي)
املدع7)املرجة)باملكان)املسمى)الخراج)
اينشاونة) ايساليية) يلجماعة) ايتابع)
ذي)شهادة)االستغالل)رقم)21)بتاريخ)
22)فبرالر)2021،))املت7اجد)بالجماعة)
مساعدة،) قيادة) املساعدة،) ايترابية)
اقليم)سيدي) دائرة)سيدي)سليمان،)
ل7ني7)) (25 تاريخ) من) ابتداء) سليمان،)
2021)إلى)غالة)5)ل7يي7))2021،))بحث)
ايترخيص) مشروع) شأن) في) علني)
بانجاز)ثقب)وجلب)املاء)منه،)من)أجل)
سقي))مساحة))3,81)هكتارا)))يفائدة)
ايسيد))ايتجاني)االزهر)الحامل)يبطاقة)

.GA(3(85(ايتعريف)اي7طنية)رقم
45
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وكاية)الح7ض)املائي)يسب7

ملخص)قرار

افتتاح)ايبحث)ايعلني
مدلرة)) أصدرته) قرار) بم7جب)

ح.ج) رقم) يسب7) املائي) الح7ض) وكاية)

ل7ني20217،) (8 بتاريخ) (2021/4935

املسمى) ايعقار) على) سيجري) ايذي)

رقم) ايعقاري) ايرسم) ذي) تفخام)

بالجماعة) املت7اجد) ( (،R/25291

املناصرة،) بقيادة) املناصرة،) ايترابية)

ايقنيطرة،)) اقليم) املناصرة،) دائرة)

2021)إلى) 25)ل7ني7)) ابتداء)من)تاريخ)

علني) بحث) ( (،2021 ( ل7يي7) (5 غالة)

بانجاز) ايترخيص) مشروع) شأن) في)

ثقب)وجلب)املاء)منه،)من)أجل)سقي))

يفائدة) ( ( هكتارا) (2,5449 ( مساحة)

الحامل) ب7كن7ش) حميد) ايسيد)

رقم) اي7طنية) ايتعريف) يبطاقة)

.G201815

46

وكاية)الح7ض)املائي)يسب7

ملخص)قرار

افتتاح)ايبحث)ايعلني
مدلرة)) أصدرته) قرار) بم7جب)

ح.ج) رقم) يسب7) املائي) الح7ض) وكاية)

ل7ني20217،) (8 بتاريخ) (2021/4944

املسمى) ايعقار) على) سيجري) ايذي)

ذي) (ILLOT3(-1(3 ايك7يف) اقامة)

((،13/148808 رقم) ايعقاري) ايرسم)

املت7اجد)بالجماعة)ايترابية)ايقنيطرة)

 5 امللحقة)االدارية) دائرة)اوالد)اوجيه)

اقليم)ايقنيطرة،)ابتداء)من)تاريخ)25 

ل7ني7))2021)إلى)غالة)5)ل7يي7))2021،))

بحث)علني)في)شأن)مشروع)ايترخيص)

بانجاز)ثقب)وجلب)املاء)منه)من)أجل)

 0.00060 ( مساحتها) حدلقة) سقي)

الحسن) ( ايسيد) يفائدة) ( ( هكتارا)

ايتعريف) يبطاقة) الحامل) الحلح7لي)

.G190210(اي7طنية)رقم

47

وكاية)الح7ض)املائي)يسب7

ملخص)قرار

افتتاح)ايبحث)ايعلني
مدلرة)) أصدرته) قرار) بم7جب)

ح.ج) رقم) يسب7) املائي) الح7ض) وكاية)

ل7ني20217،) (8 بتاريخ) (2021/4933

املسمى)) ايعقار) على) سيجري) ايذي)

ايعقاري) ايرسم) ذي) (PDN A2a-(8

رقم)58/43859،))املت7اجد)بالجماعة)

باش7ية) ايقنادل،) ابي) ايترابية)سيدي)

سال،) اقليم) ايقنادل،) ابي) سيدي)

2021)إلى) 25)ل7ني7)) ابتداء)من)تاريخ)

علني) بحث) ( (،2021 ( ل7يي7) (5 غالة)

بانجاز) ايترخيص) مشروع) شأن) في)

أجل)سقي) من) منه) املاء) وجلب) ثقب)

مساحة)0.02)هكتارا)))يفائدة)ايسيد)))

رضا)فخار))الحامل)يبطاقة)ايتعريف)

.A428813(اي7طنية)رقم

48

وكاية)الح7ض)املائي)يسب7

ملخص)قرار

افتتاح)ايبحث)ايعلني
مدلرة)) أصدرته) قرار) بم7جب)

ح.ج) رقم) يسب7) املائي) الح7ض) وكاية)

ل7ني20217،) (8 بتاريخ) (2021/4940

املسمى))) ايعقار) على) سيجري) ايذي)

رقم) ايعقاري) ايرسم) ذي) (28 ابتهاج)

بالجماعة) املت7اجد) ( (،13/24(32

قيادة) ايغرب،) ايثالثاء) س7ق) ايترابية)

س7ق) دائرة) ايغرب،) ايثالثاء) س7ق)

ايقنيطرة،) اقليم) ايغرب،) ايثالثاء)

2021)إلى) 25)ل7ني7)) ابتداء)من)تاريخ)

علني) بحث) ( (،2021 ( ل7يي7) (5 غالة)

بانجاز) ايترخيص) مشروع) شأن) في)

أجل)سقي) من) منه) املاء) وجلب) ثقب)

ايسيد))) يفائدة) ( ( هكتارا) (5 مساحة)

يبطاقة) الحامل) املصطفى) ايغزالي)

.GB14568(ايتعريف)اي7طنية)رقم

49

وكاية)الح7ض)املائي)يسب7

ملخص)قرار
افتتاح)ايبحث)ايعلني

مدلرة)) أصدرته) قرار) بم7جب)
ح.ج) رقم) يسب7) املائي) الح7ض) وكاية)
2021/4962)بتاريخ)10)ل7ني20217،)
ايعقارين) على) سيجري) ايذي)
ذي) (،2 هشام) (،1 هشام) املسميين)
ايرسمين)ايعقاريين)رقم)13/168906 
املت7اجدلن)) ( (، (13/16890( و)
دائرة) ايقنيطرة) ايترابية) بالجماعة)
اوالد)اوجيه)امللحقة)االدارية)4)اقليم)
ايقنيطرة،)ابتداء)من)تاريخ)28)ل7ني7))
2021)إلى)غالة)))ل7يي7))2021،))بحث)
ايترخيص) مشروع) شأن) في) علني)
بانجاز)ثقب)وجلب)املاء)منه)من)أجل)
 LUXE(غسل)ايسيارات)يفائدة)شركة
شخص) في) ممثلة) (SERVICE AUTO
ملياء) يال) ايسيدة) ايقان7نية) ممثلها)
يبطاقة) الحاملة) االدري�سي) ( ايسايمي)

..A(8(291(ايتعريف)اي7طنية)رقم
50

وكاية)الح7ض)املائي)يسب7

ملخص)قرار
افتتاح)ايبحث)ايعلني

مدلرة)) أصدرته) قرار) بم7جب)
ح.ج) رقم) يسب7) املائي) الح7ض) وكاية)
2021/4964)بتاريخ)10)ل7ني20217،)
املسميين) بايعقارين) سيجري) ايذي)
ذي) اسبيطة) اوالد) وبالد) ايبحر)
 8911/20 ايعقاريين) ايرسمين)
بالجماعة) املت7اجدلن) و916)58/2)
باش7ية) ايقنادل،) ابي) ايترابية)سيدي)
سال،) اقليم) ايقنادل،) ابي) سيدي)
2021)إلى) 28)ل7ني7)) ابتداء)من)تاريخ)
2021،))بحث)علني)في) ( 9)ل7يي7) غالة)
 4 بانجاز) ايترخيص) مشروع) شأن)
أثقاب)،)من)أجل)سقي)عشب)ايك7يف)
شركة) يفائدة) ( هكتار) ((0 مساحة)
 DOUJA PROMOTION GROUPE
ADDOHA)املمثلة)في)شخص)ممثلها)
سعد))) ايصفري7ي) ايسيد) ايقان7ني)
اي7طنية) ايتعريف) يلبطاقة) الحامل)

.C5460(2(رقم
51

وكاية)الح7ض)املائي)يسب7

ملخص)قرار
افتتاح)ايبحث)ايعلني

مدلرة)) أصدرته) قرار) بم7جب)
ح.ج) رقم) يسب7) املائي) الح7ض) وكاية)
ل7ني20217،) (9 بتاريخ) (2021/49(6
ايفالحي) ايعقار) على) سيجري) ايذي)
 30/1(085 ايعقاري)رقم) ذي)ايرسم)
واتفاقية)شراكة)بين)ايقطاعية)ايعام)
(،2019 فبرالر) (14 بتاريخ) والخاص)
املت7اجد) ( (،5169 رقم) مشروع)
قيادة) اين7يرات،) ايترابية) بالجماعة)
مايك،) بني) ايغرب) دائرة) اين7يرات،)
اقليم)سيدي)قاسم،)ابتداء)من)تاريخ)
ل7يي7)) (( غالة) إلى) (2021 ( ل7ني7) (28
مشروع) شأن) في) علني) بحث) ( (،2021
ايترخيص)بانجاز)ثقب)وجلب)املاء)منه)
هكتارا))) (3,30 مساحة) أجل)سقي) من)
 SAAD GENI AGRI شركة) يفائدة)
ايقان7ني) ممثلها) شخص) في) ممثلة)
يبطاقة) الحامل) ايسيد)محمد)صالح)

.G113188(ايتعريف)اي7طنية)رقم
52

وكاية)الح7ض)املائي)يسب7

ملخص)قرار
افتتاح)ايبحث)ايعلني

مدلرة)) أصدرته) قرار) بم7جب)
ح.ج) رقم) يسب7) املائي) الح7ض) وكاية)
)2021/496)بتاريخ)10)ل7ني20217،)
اململ7ك) ايعقار) على) سيجري) ايذي)
ذي) ايفكارنة) ايساليية) يلجماعة)
بتاريخ) (45(/2021 رقم) الجار) عقد)
(((،15016 رقم) ملف) (،2021 ل7ني7) (3
سيدي) ايترابية) بالجماعة) املت7اجد)
محمد) سيدي) قيادة) لحمر،) محمد)
ايغرب،) ايثالثاء) س7ق) دائرة) لحمر،)
تاريخ) من) ابتداء) ايقنيطرة،) اقليم)
ل7يي7)) (( غالة) إلى) (2021 ( ل7ني7) (28
مشروع) شأن) في) علني) بحث) ( (،2021
وجلب) أثقاب) (4 بانجاز) ايترخيص)
مساحة) سقي) أجل) من) ( ( منها،) املاء)
شركة) ( يفائدة) ( ( هكتارا) ( (83,32
شخص) في) ممثلة) (ALGHARBAGRI
نافخ) عمر) ايسيد) ايقان7ني) ممثلها)

ايتعريف  يبطاقة) الحامل) ( يزرق)

.BE859990(اي7طنية

53
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وكاية)الح7ض)املائي)يسب7

ملخص)قرار

افتتاح)ايبحث)ايعلني
مدلرة) أصدرته) قرار) بم7جب)

يسب7)رقم)ح)ج) املائي) الح7ض) وكاية)

0)2021/49)بتاريخ)10)ل7ني7)2021 

اململ7ك) ايعقار) على) سيجرى) ايذي)

عقد) ذي) ايركابي) ايساليية) يلجماعة)

 8 بتاريخ) (،221/2021 عدد) إلجار)

(،15848 عدد) ملف) (2021 أبريل)

عامر) ايترابية) بالجماعة) املت7اجد)

ايسفلية،) عامر) قيادة) ايسفلية،)

دائرة)اح7از)ايقنيطرة)إقليم)ايقنيطرة)

إلى) (2021 ل7ني7) (28 تاريخ) من) ابتداء)

في) علني) بحث) (،2021 ل7يي7) (( غالة)

 3 بإنجاز) ايترخيص) مشروع) شأن)

اثقاب)وجلب)املاء)منها،من)أجل)سقي)

شركة) يفائدة) هكتارا) (30 مساحة)

في) ممثلة) (LIANDI COMPANY

شخص)ممثلها)ايقان7ني)ايسيد)سعد)

ايتعريف) يبطاقة) الحامل) ح7ات)

.CD16561(اي7طنية

54

وكاية)الح7ض)املائي)يسب7

ملخص)قرار

افتتاح)ايبحث)ايعلني
مدلرة) أصدرته) قرار) بم7جب)

يسب7)رقم)ح)ج) املائي) الح7ض) وكاية)

2)2021/49)بتاريخ)10)ل7ني7)2021 

املسمى) ايعقار) على) سيجرى) ايذي)

املطلب) ذي) (2 الجبار) عبد) أحباس)

إدارية)عدد) ر)و)شهادة) (184(0 عدد)

4)5)بتاريخ)29)مارس)2021،)املت7اجد)

بالجماعة)ايترابية)عين)ايدفالي،)قيادة)

عين)ايدفالي)،)دائرة)تالل)ايغرب)إقليم)

 28 تاريخ) من) ابتداء) قاسم) سيدي)

ل7ني7)2021)إلى)غالة)))ل7يي7)2021،)

بحث)علني)في)شأن)مشروع)ايترخيص)

بإنجاز)ثقب)وجلب)املاء)منها،من)أجل)

سقي)مساحة)3)هكتارا)يفائدة)ايسيد)

احمد)شفيق)جباري)الحامل)يبطاقة)

..G12120((ايتعريف)اي7طنية

55

وكاية)الح7ض)املائي)يسب7

ملخص)قرار

افتتاح)ايبحث)ايعلني
مدلرة) أصدرته) قرار) بم7جب)

يسب7)رقم)ح)ج) املائي) الح7ض) وكاية)

3)2021/49)بتاريخ)10)ل7ني7)2021 

الجماعي) ايعقار) على) سيجرى) ايذي)

املسمى) باملكان) ايف7ارات) املدع7)

ايساليية) يلجماعة) ايتابع) الحنشة)

رقم) االستغالل) شهادة) ذي) الحنشة)

املت7اجد) (،2021 ماي) (18 بتاريخ) (13

ايسفلية،) عامر) ايترابية) بالجماعة)

إقليم) عامر،) باش7ية) عامر،) قيادة)

ل7ني7) (28 تاريخ) من) ابتداء) سال،)

2021)إلى)غالة)))ل7يي7)2021،)بحث)

ايترخيص) مشروع) شأن) في) علني)

بإنجاز)ثقب)وجلب)املاء)منها،من)أجل)

يفائدة) هكتارا) (0.96 مساحة) سقي)

ايسيد)محمد)فدواح)الحامل)يبطاقة)

.A580868(ايتعريف)اي7طنية

56

وكاية)الح7ض)املائي)يسب7

ملخص)قرار

افتتاح)ايبحث)ايعلني
مدلرة) أصدرته) قرار) بم7جب)

يسب7)رقم)ح)ج) املائي) الح7ض) وكاية)

2021/4996)بتاريخ)11)ل7ني7)2021 

املسمى) ايعقار) على) سيجرى) ايذي)

عدد) ايعقاري) ايرسم) ذي) (28 الخير)

بالجماعة) املت7اجد) (،13/261(8

دائرة) املكرن،) قيادة) املكرن،) ايترابية)

ابتداء) ايقنيطرة) إقليم) بنمنص7ر،)

غالة) إلى) (2021 ل7ني7) (29 تاريخ) من)

شأن) في) علني) بحث) (،2021 ل7يي7) (8

مشروع)ايترخيص)بإنجاز)ثقب)وجلب)

مساحة) سقي) أجل) منها،من) املاء)

ايسيد) يفائدة) هكتارا) (16.1434

يبطاقة) الحامل) خيي) ب7شعيب)

.G132315(ايتعريف)اي7طنية

57

وكاية)الح7ض)املائي)يسب7

ملخص)قرار

افتتاح)ايبحث)ايعلني
مدلرة) أصدرته) قرار) بم7جب)

يسب7)رقم)ح)ج) املائي) الح7ض) وكاية)

)2021/499)بتاريخ)11)ل7ني7)2021 

الجماعي) ايعقار) على) سيجرى) ايذي)

املسمى) باملكان) املكادلد) املدع7)

ايساليية) يلجماعة) ايتابع) الحروش)

الحدادة)ذي)شهادة)عدد)1835)بتاريخ)

بالجماعة) املت7اجد) (،2021 ماي) (1(

اح7از) قيادة) (، الحدادة) ايترابية)

ايقنيطرة،) أح7از) دائرة) ايقنيطرة،)

 29 تاريخ) من) ابتداء) ايقنيطرة) إقليم)

ل7ني7)2021)إلى)غالة)8)ل7يي7)2021،)

بحث)علني)في)شأن)مشروع)ايترخيص)

بإنجاز)ثقب)وجلب)املاء)منها،من)أجل)

يفائدة) هكتارا) (2.20 مساحة) سقي)

ايسيد)حسان)عدنان)الحامل)يبطاقة)

.G145180(ايتعريف)اي7طنية

58

وكاية)الح7ض)املائي)يسب7

ملخص)قرار

افتتاح)ايبحث)ايعلني
مدلرة) أصدرته) قرار) بم7جب)

ح) رقم) يسب7) املائي) الح7ض) وكاية)

ل7ني7) (11 بتاريخ) (2021/4995 ج)

ايعقار) على) سيجرى) ايذي) (2021

ايرسم) ذي) (14 املعروفية) املسمى)

املت7اجد) (،13/246(3 عدد) ايعقاري)

ايثالثاء) س7ق) ايترابية) بالجماعة)

ايغرب) ايثالثاء) س7ق) دائرة) ايغرب،)

إقليم) ايغرب،) ايثالثائ) س7ق) قيادة)

ل7ني7) (29 تاريخ) من) ابتداء) ايقنيطرة)

2021)إلى)غالة)8)ل7يي7)2021،)بحث)

ايترخيص) مشروع) شأن) في) علني)

بإنجاز)ثقب)وجلب)املاء)منها،من)أجل)

سقي)مساحة)5)هكتارا)يفائدة)ايسيد))

يبطاقة) الحامل) ايتباندي) ب7عائشة)

.GB9(86(ايتعريف)اي7طنية

59

وكاية)الح7ض)املائي)يسب7

ملخص)قرار

افتتاح)ايبحث)ايعلني
مدلرة) أصدرته) قرار) بم7جب)

يسب7)رقم)ح)ج) املائي) الح7ض) وكاية)

2021/4988)بتاريخ)11)ل7ني7)2021 

املسمى) ايعقار) على) سيجرى) ايذي)

ايعقاري) ايرسم) ذي) (21 ايتهامي) بالد)

بالجماعة) املت7اجد) (،R/185(4 عدد)

بنمنص7ر،) محمد) سيدي) ايترابية)

بنمنص7ر،) دائرة) بنمنص7ر،) قيادة)

 29 تاريخ) من) ابتداء) ايقنيطرة) إقليم)

ل7ني7)2021)إلى)غالة)8)ل7يي7)2021،)

بحث)علني)في)شأن)مشروع)ايترخيص)

منها،من) املاء) وجلب) ثقب) بإنجاز)

)11.616)هكتارا) أجل)سقي)مساحة)

يفائدة)ايسيد)األكحل)ايزبير)الحامل)

.GB2046(يبطاقة)ايتعريف)اي7طنية

60

وكاية)الح7ض)املائي)يسب7

ملخص)قرار

افتتاح)ايبحث)ايعلني
مدلرة) أصدرته) قرار) بم7جب)

يسب7)رقم)ح)ج) املائي) الح7ض) وكاية)

2021/4993)بتاريخ)11)ل7ني7)2021 

املسمى) ايعقار) على) سيجرى) ايذي)

عدد) ايعقاري) ايرسم) ذي) (23 الخير)

بالجماعة) املت7اجد) (،13/261(3

دائرة) املكرن،) قيادة) املكرن،) ايترابية)

ابتداء) ايقنيطرة) إقليم) بنمنص7ر،)

غالة) إلى) (2021 ل7ني7) (29 تاريخ) من)

شأن) في) علني) بحث) (،2021 ل7يي7) (8

مشروع)ايترخيص)بإنجاز)ثقب)وجلب)

مساحة) سقي) أجل) منها،من) املاء)

عالل) ايسيد) يفائدة) هكتارا) (16.65

ايتعريف) يبطاقة) الحامل) مل7ك)

.G25(011(اي7طنية

61
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وكاية)الح7ض)املائي)يسب7

ملخص)قرار

افتتاح)ايبحث)ايعلني
مدلرة) أصدرته) قرار) بم7جب)

ح) رقم) يسب7) املائي) الح7ض) وكاية)

ل7ني7) (11 بتاريخ) (2021/4990 ج)

ايعقار) على) سيجرى) ايذي) (2021

ذي) (8 املعروفية) املسمى) املسمى)

(،13/2466( عدد) ايعقاري) ايرسم)

س7ق) ايترابية) بالجماعة) املت7اجد)

ايثالثاء) قيادة)س7ق) ايغرب،) ايثالثاء)

ايغرب،) ايثالثاء) س7ق) دائرة) ايغرب،)

 29 تاريخ) من) ابتداء) ايقنيطرة) إقليم)

ل7ني7)2021)إلى)غالة)8)ل7يي7)2021،)

بحث)علني)في)شأن)مشروع)ايترخيص)

منها،من) املاء) وجلب) ثقب) بإنجاز)

يفائدة) هكتارا) (5 مساحة) سقي) أجل)

ايسيد)الخليفي)زواع)الحامل)يبطاقة)

.GB11522(ايتعريف)اي7طنية

62

وكاية)الح7ض)املائي)يسب7

ملخص)قرار

افتتاح)ايبحث)ايعلني
مدلرة) أصدرته) قرار) بم7جب)

ح) رقم) يسب7) املائي) الح7ض) وكاية)

ل7ني7) (15 بتاريخ) (2020/5005 ج)

ايعقار) على) سيجرى) ايذي) (2021

شراء) عقدي) ذي) ب7ملهاريز) املسمى)

واجب)مشاع)ض)بعدد)313)ص)249 

املت7اجد) (،2(( ص) (2(5 بعدد) وض)

باش7ية) تزكيت،) ايترابية) بالجماعة)

افران،)إقليم)افران،)ابتداء)من)تاريخ)

ل7يي7) (1( غالة) إلى) (2021 ل7يي7) (9

مشروع) شأن) في) علني) بحث) (،2021

املاء) وجلب) ثقب) بإنجاز) ايترخيص)

منها،من)أجل)سقي)مساحة)1)هكتارا)

يفائدة)ايسيد)ميم7ن)افقير)والحسين)

ايتعريف) يبطاقة) الحامل) افقير)

.DB4534(و(DB2361(اي7طنية

63

وكاية)الح7ض)املائي)يسب7

ملخص)قرار

افتتاح)ايبحث)ايعلني
مدلرة) أصدرته) قرار) بم7جب)

يسب7)رقم)ح)ج) املائي) الح7ض) وكاية)

2021/5006)بتاريخ)15)ل7ني7)2021 

املسمى) ايعقار) على) سيجرى) ايذي)

امللكية) شهادتي) ذي) (1 وعلي) باحة)

املت7اجد) و456/)5،) (5(/458 عدد)

دائرة) ( تكريكرة،) ايترابية) بالجماعة)

تاريخ) من) ابتداء) افران) إقليم) أزرو،)

ل7يي7) (19 غالة) إلى) (2021 ل7يي7) (9

مشروع) شأن) في) علني) بحث) (،2021

املاء) وجلب) ثقب) بإنجاز) ايترخيص)

 4.4(30 منها،من)أجل)سقي)مساحة)

علي) وايشاش) ايسيد) يفائدة) هكتارا)

اي7طنية) ايتعريف) يبطاقة) الحامل)

.D202129

64

وكاية)الح7ض)املائي)يسب7

ملخص)قرار

افتتاح)ايبحث)ايعلني
مدلرة) أصدرته) قرار) بم7جب)

يسب7)رقم)ح)ج) املائي) الح7ض) وكاية)

)2021/500)بتاريخ)15)ل7ني7)2021 

املسمى) ايعقار) على) سيجرى) ايذي)

عدلي) وصل) شراء) عقد) ذي) مرحلة)

بالجماعة) املت7اجد) (،40/88 عدد)

احمد،)) بن) ل7سف) سيدي) ايترابية)

دائرة)صفرو،)إقليم)صفرو)ابتداء)من)

تاريخ)9)ل7يي7)2021)إلى)غالة)19)ل7يي7)

مشروع) شأن) في) علني) بحث) (،2021

املاء) وجلب) ثقب) بإنجاز) ايترخيص)

 3.0412 منها،من)أجل)سقي)مساحة)

ضيف) حسن) ايسيد) يفائدة) هكتارا)

هللا)وعزيز)ضيف)هللا)الحامل)يبطاقة)

.CB160644(ايتعريف)اي7طنية

65

وكاية)الح7ض)املائي)يسب7

ملخص)قرار

افتتاح)ايبحث)ايعلني

مدلرة) أصدرته) قرار) بم7جب)

يسب7)رقم)ح)ج) املائي) الح7ض) وكاية)

2021/5011)بتاريخ)15)ل7ني7)2021 

املسمى) ايعقار) على) سيجرى) ايذي)

ايدندون)ذي)شهادة)االستغالل)عدد)

املت7اجد) (،2021 ماي) (26 بتاريخ) (30

ايشكاك،) عين) ايترابية) بالجماعة)

صفرو) إقليم) كندر،) ام7زار) دائرة)

إلى) (2021 ل7يي7) (9 تاريخ) من) ابتداء)

علني) بحث) (،2021 ل7يي7) (19 غالة)

بإنجاز) ايترخيص) مشروع) شأن) في)

أجل)سقي) منها،من) املاء) ثقب)وجلب)

يفائدة) هكتارا) (1.4148 مساحة)

يبطاقة) الحامل) زينب) عزيزو) ايسيد)

.C219(86(ايتعريف)اي7طنية

66

وكاية)الح7ض)املائي)يسب7

ملخص)قرار

افتتاح)ايبحث)ايعلني

مدلرة) أصدرته) قرار) بم7جب)

يسب7)رقم)ح)ج) املائي) الح7ض) وكاية)

2021/5010)بتاريخ)15)ل7ني7)2021 

املسمى) ايعقار) على) سيجرى) ايذي)

بعدد) ض) شراء) عقد) ذي) املقصبة)

بالجماعة) املت7اجد) (،14( ص) (232

إقليم) املنزل،) دائرة) اغزران،) ايترابية)

ل7يي7) (9 تاريخ) من) ابتداء) صفرو،)

(،2021 ل7يي7) (19 غالة) إلى) (2021

بحث)علني)في)شأن)مشروع)ايترخيص)

بإنجاز)ثقب)وجلب)املاء)منها،من)أجل)

سقي)مساحة)2)هكتارا)يفائدة)ايسيد)

يبطاقة) الحامل) مصطفى) ميك7ر)

.CB1(3(02(ايتعريف)اي7طنية

67

وكاية)الح7ض)املائي)يسب7

ملخص)قرار

افتتاح)ايبحث)ايعلني
مدلرة) أصدرته) قرار) بم7جب)

يسب7)رقم)ح)ج) املائي) الح7ض) وكاية)

2021/5009)بتاريخ)15)ل7ني7)2021 

املسمى) ايعقار) على) سيجرى) ايذي)

بعدد) ض) شراء) عقد) ذي) ايدرودار)

بالجماعة) املت7اجد) (،441 ص) (386

احمد،) بن) ل7سف) سيدي) ايترابية)

ابتداء) صفرو) إقليم) صفرو،) دائرة)

غالة) إلى) (2021 ل7يي7) (9 تاريخ) من)

19)ل7يي7)2021،)بحث)علني)في)شأن)

مشروع)ايترخيص)بإنجاز)ثقب)وجلب)

مساحة) سقي) أجل) منها،من) املاء)

ايسيد يفائدة) هكتارا) (1.9(40 

يبطاقة) الحامل) ل7سف) جني) سد)

.C63460((ايتعريف)اي7طنية

68

وكاية)الح7ض)املائي)يسب7

ملخص)قرار

افتتاح)ايبحث)ايعلني
مدلرة)) أصدرته) قرار) بم7جب)

رقم) يسب7) املائي) الح7ض) وكاية)

ل7ني7) (15 بتاريخ) ح.ج2021/5008)

ايعقار) على) سيجري) ايذي) (2021

امللكية) شهادة) ذي) تحف7رت) املسمى)

عدد)12249/)5)املت7اجد))بالجماعة)

دائرة) صميم) بن) سيدي) ايترابية)

 9 تاريخ) ابتداء)من) إفران) أزرو،إقليم)

ل7يي7)2021)إلى)غالة)19)ل7يي7)2021 

بحث)علني)في)شأن)مشروع)ايترخيص)

)منه)من)أجل) املاء) بئر)وجلب) بإنجاز)

 0,(( مساحته) وسقي) ايشرب)

إلمان) م7دن) ايسيدة) يفائدة) هكتارا)

اي7طنية) ايتعريف) يبطاقة) الحاملة)

.  JB421251

 69
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وكاية)الح7ض)املائي)يسب7

ملخص)قرار

افتتاح)ايبحث)ايعلني
مدلرة)) أصدرته) قرار) بم7جب)

رقم) يسب7) املائي) الح7ض) وكاية)

ل7ني7) (1( بتاريخ) ح.ج2020/5026)

ايعقار) على) سيجري) ايذي) (2021

ايرسم) ذي) (3(V اييسمين) املسمى)

املت7اجد) (05/8581( عدد) ( ايعقاري)

باش7ية) الحاجب) ايترابية) بالجماعة)

ابتداء) الحاجب،) الحاجب،إقليم)

غالة) إلى) (2021 ل7يي7) (12 تاريخ) من)

شأن) في) علني) بحث) (2021 ل7يي7) (22

مشروع)ايترخيص)بإنجاز)ثقب)وجلب)

اإلستعماالت) أجل) من) منه) ( املاء)

املنزيية)وسقي)حدلقة)املنزل)مساحتها)

)0,009)هكتارا)يفائدة)ايسيد)بارودي)

عبد)ايغف7ر)الحامل)يبطاقة)ايتعريف)

. IB113(00(اي7طنية

70 

وكاية)الح7ض)املائي)يسب7

ملخص)قرار

افتتاح)ايبحث)ايعلني
مدلرة)) أصدرته) قرار) بم7جب)

رقم) يسب7) املائي) الح7ض) وكاية)

ل7ني7) (16 بتاريخ) ح.ج2021/5021)

ايعقار) على) سيجري) ايذي) (2021

ايعقاري) ايرسم) ذي) كرامان) املسمى)

22495/)6)املت7اجد)بالجماعة) عدد)

أك7راي،) دائرة) جيري،) راس) ايترابية)

 9 تاريخ) من) ابتداء) الحاجب،) إقليم)

ل7يي7)2021)إلى)غالة)19)ل7يي7)2021 

بحث)علني)في)شأن)مشروع)ايترخيص)

أجل) من) منه) ( املاء) وجلب) بئر) بحفر)

0,9839)هكتار)يفائدة) سقي)مساحة)

يبطاقة) الحامل) حميد) ب7تي) ايسيد)

. D22(158(ايتعريف)اي7طنية

71 

وكاية)الح7ض)املائي)يسب7

ملخص)قرار

افتتاح)ايبحث)ايعلني
مدلرة)) أصدرته) قرار) بم7جب)

رقم) يسب7) املائي) الح7ض) وكاية)

ل7ني7) (16 بتاريخ) ح.ج2021/5022)

ايعقار) على) سيجري) ايذي) (2021

املسمى)خطيري)1)ذي)ايرسم)ايعقاري)

بالجماعة) املت7اجد) (4120/59 عدد)

عين) دائرة) هللا،) حرز) آلت) ايترابية)

ابتداء) الحاجب،) إقليم) تاوجدات،)

غالة) إلى) (2021 ل7يي7) (9 تاريخ) من)

شأن) في) علني) بحث) (2021 ل7يي7) (19

مشروع)ايترخيص)بإنجاز)ثقب)وجلب)

املاء))منه)من)أجل)سقي)مساحة)1,50 

هكتار)يفائدة)ايسيدة)ك7شان)فاطمة)

اي7طنية) ايتعريف) يبطاقة) الحامل)

. D930(1(

72 

وكاية)الح7ض)املائي)يسب7

ملخص)قرار

افتتاح)ايبحث)ايعلني
مدلرة)) أصدرته) قرار) بم7جب)

رقم) يسب7) املائي) الح7ض) وكاية)

ل7ني7) (16 بتاريخ) ح.ج2021/5019)

ايعقار) على) سيجري) ايذي) (2021

عقد) ذي) كيك7) ل7�سي) الت) املسمى)

املت7اجد) (203/21 عدد) إلجار)

دائرة) كيك7،) ايترابية) بالجماعة)

من) ابتداء) ب7ملان،) إقليم) ب7ملان،)

 19 غالة) إلى) (2021 ل7يي7) (9 تاريخ)

شأن) في) علني) بحث) (2021 ل7يي7)

مشروع)ايترخيص)بإنجاز)ثقب)وجلب)

 10 املاء))منه)من)أجل)سقي)مساحة)

هكتارات)يفائدة)ايسيد)ايغالي)بشرى)

اي7طنية) ايتعريف) يبطاقة) الحامل)

. C39(185

73 

وكاية)الح7ض)املائي)يسب7

ملخص)قرار

افتتاح)ايبحث)ايعلني

مدلرة)) أصدرته) قرار) بم7جب)

رقم) يسب7) املائي) الح7ض) وكاية)

ل7ني7) (16 بتاريخ) ج.ح2021/5016)

املسمى) ايعقار) على) سيجري) (2021

عدد) امللكية) شهادة) ذي) (»2 »ايربيلي)

بالجماعة) 69/58339املت7اجدة)

م7الي) بدائرة) روا�سي) سبع) ( ايترابية)

ابتداء) إقليم)م7الي)يعق7ب) يعق7ب،)

من))تاريخ)9)ل7يي7)2021)إلى)غالة)19 

مشروع) شأن) في) بحث) (2021 ل7يي7)

املاء) وجلب) ثقب) بإنجاز) ايترخيص)

منه))من)أجل)سقي))مساحة)2,2216 

هكتارات)يفائدة))ايسيدة)ب7يك7از)وفاء)

اي7طنية) ايتعريف) يبطاقة) الحاملة)

.C51(930

74 

وكاية)الح7ض)املائي)يسب7

ملخص)قرار

افتتاح)ايبحث)ايعلني

مدلرة)) أصدرته) قرار) بم7جب)

رقم) يسب7) املائي) الح7ض) وكاية)

ل7ني7) (11 بتاريخ) ج.ح2021/4992)

2021)سيجري)على)ايعقارات)املسماة)

قطعة)أرضية)فالحية)ذات)نسخة)من)

رسم)شراء)بالد)فالحية)محررة)بتاريخ)

أرضية) وقطعة) (2021 مارس) (19

بعدد) ض) شراء) نسخة) ذات) فالحية)

659)ص)461)وقطعة)أرضية)فالحية)

محررة) شراء) رسم) من) نسخة) ذات)

املت7اجدة) 19مارس2021) بتاريخ)

ب7رزوين) آلت) ( ايترابية) بالجماعة)

الحاجب) إقليم) الحاجب،) دائرة)

إلى) (2021 ل7يي7) (8 تاريخ) ( من) ابتداء)

شأن) في) بحث) (2021 ل7يي7) (19 غالة)

مشروع)ايترخيص)بإنجاز)ثقب)وجلب)

 5 )مساحة) أجل)سقي) من) ( منه) املاء)

ايقالدي) ايسيد) ( يفائدة) هكتارات)

ايتعريف) يبطاقة) الحامل) ايهادي)

.Z115(2(اي7طنية

75

وكاية)الح7ض)املائي)يسب7

ملخص)قرار

افتتاح)ايبحث)ايعلني

مدلرة)) أصدرته) قرار) بم7جب)

رقم) يسب7) املائي) الح7ض) وكاية)

ل7ني7) (11 بتاريخ) ح.ج/2021/4994)

املسمى) ايعقار) على) سيجري) (2021

عين)قري)ذات)رسم)شراء)ض)82)ص)

)عين) ايترابية) بالجماعة) املت7اجد) (48

كرمة)دائرة)عين)عرمة،)إقليم)مكناس)

إلى) (2021 ل7يي7) (8 تاريخ) ( من) ابتداء)

شأن) في) بحث) (2021 ل7يي7) (19 غالة)

مشروع)ايترخيص)بإنجاز)ثقب)وجلب)

 3 )مساحة) أجل)سقي) من) ( منه) املاء)

املسع7دي) ايسيد) ( يفائدة) هكتارات)

ايتعريف) يبطاقة) الحامل) رشيد)

.PU802215(اي7طنية

76

وكاية)الح7ض)املائي)يسب7

ملخص)قرار

افتتاح)ايبحث)ايعلني

مدلرة)) أصدرته) قرار) بم7جب)

رقم) يسب7) املائي) الح7ض) وكاية)

ل7ني7) (11 بتاريخ) ح.ج/2021/4991)

املسمى) ايعقار) على) سيجري) (2021

عدد) امللكية) شهادة) ذات) (13 عبي)

بالجماعة) املت7اجد) (59/8929(

ايترابية))عين)عرمة)دائرة)عين)عرمة،)

 8 تاريخ) ( من) ابتداء) مكناس) إقليم)

ل7يي7)2021)إلى)غالة)19)ل7يي7)2021 

ايترخيص) مشروع) شأن) في) بحث)

)من)أجل) املاء)منه) بئر)وجلب) بإنجاز)

يفائدة)) هكتارات) (5 مساحة) ( سقي)

ايسيد)اعبي)عبد)هللا)الحامل)يبطاقة)

.DA160(3(ايتعريف)اي7طنية

77



14281 الجريدة الرسميةعدد)1)56 - 26)ذو)ايقعدة)1442 )))ل7يي7)2021) 

وكاية)الح7ض)املائي)يسب7

ملخص)قرار

افتتاح)ايبحث)ايعلني

مدلرة)) أصدرته) قرار) بم7جب)

رقم) يسب7) املائي) الح7ض) وكاية)

ل7ني7) (11 بتاريخ) ح.ج/2021/4999)

ايعقار) على) سيجري) ايذي) (2021

جماعي))املدع7)الت)ل7�سي)كيك7)ملف)

عدد) إلجار) عقد) ذي) (15(12 رقم)

ايترابية) بالجماعة) املت7اجد) (21/205

ب7ملان) إقليم) ب7ملان،) دائرة) كيك7)

إلى) (2021 ل7يي7) (8 تاريخ) ( من) ابتداء)

في) علني) بحث) (2021 ل7يي7) (19 غالة)

ثقب) بإنجاز) ايترخيص) مشروع) شأن)

وجلب)املاء)منه))من)أجل)اإلستعمال)

املنزلي)وإراواء)املاشية)وسقي))مساحة)

5)هكتارات)يفائدة))ايسيدة)ايعرو�سي)

ايتعريف) يبطاقة) الحاملة) سل7ى)

.C320625(اي7طنية

78

وكاية)الح7ض)املائي)يسب7

ملخص)قرار

افتتاح)ايبحث)ايعلني

مدلرة)) أصدرته) قرار) بم7جب)

رقم) يسب7) املائي) الح7ض) وكاية)

ل7ني7) (11 بتاريخ) ح.ج/2021/5000)

الجماعي) ايعقار) على) سيجري) (2021

املسمى)الت)ل7�سي)ملف)رقم)15)15 

 2021/21 عدد) إلجار) عقد) ذي)

كيك7) ( ايترابية) بالجماعة) املت7اجد)

ابتداء) ب7ملان) إقليم) ب7ملان،) دائرة)

من))تاريخ)8)ل7يي7)2021)إلى)غالة)19 

مشروع) شأن) في) بحث) (2021 ل7يي7)

املاء) وجلب) ثقب) بإنجاز) ايترخيص)

 15 مساحة) ( سقي) أجل) من) ( منه)

ايسيدة)زويف)نج7ى) ( يفائدة) هكتارا)

اي7طنية) ايتعريف) يبطاقة) الحاملة)

.Z20(642

79

وكاية)الح7ض)املائي)يسب7

ملخص)قرار

افتتاح)ايبحث)ايعلني

مدلرة)) أصدرته) قرار) بم7جب)

رقم) يسب7) املائي) الح7ض) وكاية)

 11 بتاريخ) ح.ج/2021/4998)

ايعقار) على) سيجري) (2021 ل7ني7)

تنازل) إع7ين)ذي)عقد) املرس) املسمى)

املت7اجد) (134 ص) (103 بعدد) ض)

دائرة) سرغينة،) ( ايترابية) بالجماعة)

ب7ملان) إقليم) مرم7شة،) إلم7زار)

إلى) (2021 ل7يي7) (8 تاريخ) ( من) ابتداء)

علني) بحث) (2021 ل7يي7) (19 غالة)

بإنجاز) ايترخيص) مشروع) شأن) ( في)

ثقب)وجلب)املاء)منه))من)أجل)سقي))

يفائدة)) هكتارات) ((,4(16 مساحة)

ايسيد)مرجيج)حسن)الحامل)يبطاقة)

.CB163995(ايتعريف)اي7طنية

80

وكاية)الح7ض)املائي)يسب7

ملخص)قرار

افتتاح)ايبحث)ايعلني

مدلرة)) أصدرته) قرار) بم7جب)

رقم) يسب7) املائي) الح7ض) وكاية)

ل7ني7) (10 بتاريخ) ح.ج/)2021/498)

املسمى) ايعقار) على) سيجري) (2021

عدد) ايعقاري) ايرسم) ذي) ايشبهي)

بالجماعة) املت7اجد) (5(/21453

إقليم) ازرو،) دائرة) تكريكرة) ( ايترابية)

ل7يي7) (5 تاريخ) ( من) ابتداء) افران،)

2021)إلى)غالة)15)ل7يي7)2021)بحث)

ايترخيص) مشروع) شأن) في) علني)

)من)أجل) املاء)منه) بئر)وجلب) بإنجاز)

سقي))مساحة)2,2520)هكتارا)يفائدة))

يبطاقة) الحامل) رشيد) لحمي) ايسيد)

.DA56505(ايتعريف)اي7طنية

81

وكاية)الح7ض)املائي)يسب7

ملخص)قرار

افتتاح)ايبحث)ايعلني

مدلرة)) أصدرته) قرار) بم7جب)

رقم) يسب7) املائي) الح7ض) وكاية)

ل7ني7) (10 بتاريخ) ح.ج/2021/4984)

املسمى) ايعقار) على) سيجري) (2021

امللكية) شهادة) ذي) بناني) ايرميلة)

بالجماعة) املت7اجد) (F/24615 عدد)

املنزل،) دائرة) طم) طم) بئر) ايترابية)

 5 تاريخ) ( من) ابتداء) صفرو،) إقليم)

ل7يي7)2021)إلى)غالة)15)ل7يي7)2021 

بحث)علني)في)شأن)مشروع)ايترخيص)

بإنجاز)ثقب)وجلب)املاء)منه))من)أجل)

يفائدة)) هكتارا) (50 مساحة) ( سقي)

يبطاقة) الحامل) علي) بناني) ايسيد)

.C132231(ايتعريف)اي7طنية

82

وكاية)الح7ض)املائي)يسب7

ملخص)قرار

افتتاح)ايبحث)ايعلني

مدلرة)) أصدرته) قرار) بم7جب)

رقم) يسب7) املائي) الح7ض) وكاية)

ل7ني7) (10 بتاريخ) ح.ج/2021/4986)

املسمى) ايعقار) على) سيجري) (2021

واجب) استخراج) عقد) ذي) ب7بعير)

بالجماعة) املت7اجد) (638 بعدد) ض)

ايترابية))تمحضيت)دائرة)أزرو،)إقليم)

ل7يي7) (5 تاريخ) ( من) ابتداء) افران،)

 2021 ل7يي7) (15 غالة) إلى) (2021

بحث)علني)في)شأن)مشروع)ايترخيص)

من) ( منه) املاء) وجلب) ثقب) بإنجاز)

هكتارا) (2,12(5 مساحة) ( سقي) أجل)

اعلي) عي�سى) آلت) ايسيد) ( يفائدة)

اي7طنية) ايتعريف) يبطاقة) الحامل)

.D20129(

83

وكاية)الح7ض)املائي)يسب7

ملخص)قرار)

افتتاح)ايبحث)ايعلني
بم7جب)قرار)أصدرته)مدلرة)وكاية)

الح7ض)املائي)يسب7)رقم)ح.ج/4982 

2021)ايذي) 10)ل7ني7) /2021)بتاريخ)

محرر) الج7) املسمى) ايعقار) سيجري)

 5(/5099 ايتحفيظ)رقم) ذي)مطلب)

عين) ايترابية) بالجماعة) املت7اجد)

افران،) إقليم) آزرو،) دائرة) ايل7ح،)

إلى) (2021 ل7يي7) (5 تاريخ) من) ابتداء)

في) علني) بحث) (2021 ل7يي7) (15 غالة)

بئرلن) بإنجاز) ايترخيص) شأن)مشروع)

ايشرب) أجل) من) منهما،) املاء) وجلب)

 15 مساحة) وسقي) املاشية) وارواء)

هكتارا)يفائدة)ايسيد)ة()ايكاطي)عبد)

ايتعريف) يبطاقة) )ة(،) الحامل) االيه)

.BH169605(اي7طنية

84

وكاية)الح7ض)املائي)يسب7

ملخص)قرار)

افتتاح)ايبحث)ايعلني
بم7جب)قرار)أصدرته)مدلرة)وكاية)

الح7ض)املائي)يسب7)رقم)ح.ج/4983 

2021)ايذي) 10)ل7ني7) /2021)بتاريخ)

الحسنية) املسمى) ايعقار) سيجري)

ذي) (41/4400 ايعقاري) ايرسم) ذي)

بتاريخ) محرر) كراء) ح7ل) اتفاق) عقد)

حرر) اتفاقية) وعقد) (2021 ل7ني7) (26

املت7اجد) (2020 ن7فمبر) (2 بتاريخ)

سيدي) كندر) ايترابية) بالجماعة)

صفرو،) إقليم) صفرو،) دائرة) اخيار،)

إلى) (2021 ل7يي7) (5 تاريخ) من) ابتداء)

علني) بحث) (2021 ل7يي7) (15 غالة)

بإنجاز) ايترخيص) مشروع) شأن) في)

ثقب)وجلب)املاء)منه،)من)أجل)سقي)

يفائدة) هكتارا) (1.1125 مساحة)

الحامل) محمد) ب7شرشار) ايسيد)ة()

اي7طنية) ايتعريف) يبطاقة) )ة(،)

.CB11133(

85



عدد)1)56 - 26)ذو)ايقعدة)1442 )))ل7يي7)2021)الجريدة الرسمية   14282

وكاية)الح7ض)املائي)يسب7

ملخص)قرار)

افتتاح)ايبحث)ايعلني
مدلرة) أصدرته) قرار) بم7جب)

رقم) يسب7) املائي) الح7ض) وكاية)

ل7ني7) (11 بتاريخ) ح.ج/2021/4910)

املسمى) ايعقار) سيجري) ايذي) (2021

شراء) عقد) ذي) ازكاغ) افراو) فدان)

املت7اجد) (458 ص) (561 بعدد) ض)

ايترابية)سيدي)ل7سف)بن) بالجماعة)

صفرو،) إقليم) صفرو،) دائرة) احمد،)

إلى) (2021 ل7يي7) (8 تاريخ) من) ابتداء)

علني) بحث) (2021 ل7يي7) (19 غالة)

بإنجاز) ايترخيص) مشروع) شأن) في)

ثقبين)وجلب)املاء)منه،)من)أجل)سقي)

يفائدة) هكتارا) (21.3582 مساحة)

ايرحمن) عبد) بناني) كال) ايسيد)ة()

ايتعريف) يبطاقة) )ة(،) الحامل)

.C355915(اي7طنية

86

وكاية)الح7ض)املائي)يسب7

ملخص)قرار)

افتتاح)ايبحث)ايعلني
مدلرة) أصدرته) قرار) بم7جب)

رقم) يسب7) املائي) الح7ض) وكاية)

ل7ني7) (15 بتاريخ) ح.ج/2021/5013)

املسمى) ايعقار) سيجري) ايذي) (2021

الحباالت)ذي)عقد)ايبيع)محرر)بتاريخ)

18)ديسمبر)2019)املت7اجد)بالجماعة)

ايترابية)ازغيرة،)دائرة)اي7حدة،)إقليم)

وزان،)ابتداء)من)تاريخ)9)ل7يي7)2021 

2021)بحث)علني) ل7يي7) (19 إلى)غالة)

بإنجاز) ايترخيص) مشروع) شأن) في)

أجل) من) منه،) املاء) وجلب) ثقب)

ايسيد)ة() يفائدة) املنزلي) االستعمال)

يبطاقة) )ة(،) الحامل) محمد) اقرميم)

.C85369(ايتعريف)اي7طنية

87

وكاية)الح7ض)املائي)يسب7

ملخص)قرار)

افتتاح)ايبحث)ايعلني
مدلرة) أصدرته) قرار) بم7جب)

رقم) يسب7) املائي) الح7ض) وكاية)

ل7ني7) (14 بتاريخ) ح.ج/2021/5001)

املسمى) ايعقار) سيجري) ايذي) (2021

عدد) ايعقاري) ايرسم) ذي) (� رجفا)

بالجماعة) املت7اجد) (59/101809

الت)والل،)دائرة)عين)عرمة،) ايترابية)

تاريخ) من) ابتداء) مكناس،) إقليم)

ل7يي7) (19 غالة) إلى) (2021 ل7يي7) (8

مشروع) شأن) في) علني) بحث) (2021

املاء) وجلب) ثقب) بإنجاز) ايترخيص)

منه،)من)أجل)سقي)مساحة)0)2.30 

هكتارات)يفائدة)ايسيد)ة()سغروشني)

الحامل) وديع) وشني) وشغر) منصيف)

اي7طنية) ايتعريف) يبطاقة) )ة(،)

.D558155(ورقم(D5531(3

88

وكاية)الح7ض)املائي)يسب7

ملخص)قرار)

افتتاح)ايبحث)ايعلني
مدلرة) أصدرته) قرار) بم7جب)

رقم) يسب7) املائي) الح7ض) وكاية)

ل7ني7) (14 بتاريخ) ح.ج/2021/5002)

املسمى) ايعقار) سيجري) ايذي) (2021

عدد) ايعقاري) ايرسم) ذي) صفاء)

بالجماعة) املت7اجد) (49082/21

إقليم) تاهلة،) دائرة) مطاطة،) ايترابية)

 2021 8)ل7يي7) تازة،)ابتداء)من)تاريخ)

2021)بحث)علني) ل7يي7) (19 إلى)غالة)

بجلب) ايترخيص) مشروع) شأن) في)

املاء)من)واد)ب7زمالن،)من)أجل)سقي)

مساحة)3.50)هكتار)يفائدة)ايسيد)ة()

يبطاقة) )ة(،) الحامل) محمد) شافي)

.C53895(ايتعريف)اي7طنية

89

وكاية)الح7ض)املائي)يسب7

ملخص)قرار)

افتتاح)ايبحث)ايعلني
مدلرة) أصدرته) قرار) بم7جب)

رقم) يسب7) املائي) الح7ض) وكاية)

ل7ني7) (14 بتاريخ) ح.ج/2021/5003)

املسمى) ايعقار) سيجري) ايذي) (2021

ايعقاري)عدد) ايرسم) ذي) فدان)غيل)

ايترابية) بالجماعة) املت7اجد) (54/524

محمد،) با) قرية) دائرة) املكناسة،)

 8 تاريخ) من) ابتداء) تاونات،) إقليم)

ل7يي7) (19 غالة) إلى) (2021 ل7يي7)

مشروع) شأن) في) علني) بحث) (2021

ايترخيص)بإنجاز)بئر)وجلب)املاء)منه،)

هكتارات) (12 مساحة) سقي) أجل)

يفائدة)ايسيد)ة()ايدنداني)محمدعبد)

ايغف7ر)ومن)معه)الحامل))ة()يبطاقة)

.AB524938(ايتعريف)اي7طنية

90

وكاية)الح7ض)املائي)يسب7

ملخص)قرار)

افتتاح)ايبحث)ايعلني
مدلرة) أصدرته) قرار) بم7جب)

رقم) يسب7) املائي) الح7ض) وكاية)

ل7ني7) (15 بتاريخ) ح.ج/2021/5012)

ايعقارين) سيجري) ايذي) (2021

مالحة) وطهر) ب7عاليي) زبير) املسميين)

ذي)تلقية)بتصرف)ض)بعدد)215)ص)

ايترابية) بالجماعة) املت7اجدلن) (1(8

إقليم) تالناست،) دائرة) ايك7زات،)

 2021 5)ل7يي7) تازة،)ابتداء)من)تاريخ)

علني) بحث) (2021 ل7يي7) (9 غالة) إلى)

بإنجاز) ايترخيص) مشروع) شأن) في)

سقي) أجل) من) منه،) املاء) وجلب) بئر)

مساحة)2.60)هكتار)يفائدة)ايسيد)ة()

فتاح)احمد)وفتاح)ايصغير)الحامل)ة()

 Z5(982 اي7طنية) ايتعريف) يبطاقة)

.Z113188(و

91

وكاية)الح7ض)املائي)يسب7

ملخص)قرار)

افتتاح)ايبحث)ايعلني
بم7جب)قرار)أصدرته)مدلرة)وكاية)

الح7ض)املائي)يسب7)رقم)ح.ج/5029 

2021)ايذي) )1)ل7ني7) /2021)بتاريخ)

تش7ت) املسمى) ايعقار) على) سيجري)

ومخارجة) تركه) عقد) ذي) نطعن)

 149 ص) (191 بعدد) ض) بنظائر)

سيدي) ايترابية) بالجماعة) املت7اجد)

افران،) إقليم) آزرو،) دائرة) املخفي،)

إلى) (2021 ل7يي7) (12 تاريخ) من) ابتداء)

في) علني) بحث) (2021 ل7يي7) (22 غالة)

ثقب) بإنجاز) ايترخيص) مشروع) شأن)

وجلب)املاء)منه)وارواء)املاشية)وسقي)

ايسيد)ة() يفائدة) هكتارا) (10 مساحة)

يبطاقة) الحامل)ة(،) محمد) عله)

.D21099(ايتعريف)اي7طنية

100

وكاية)الح7ض)املائي)يسب7

ملخص)قرار)

افتتاح)ايبحث)ايعلني
بم7جب)قرار)أصدرته)مدلرة)وكاية)

الح7ض)املائي)يسب7)رقم)ح.ج/5028 

2021)ايذي) )1)ل7ني7) /2021)بتاريخ)

اغير) املسمى) ايعقار) على) سيجري)

اومسد)ذي)عقد)شراء)ض)بعدد)102 

ايترابية) بالجماعة) املت7اجد) (115 ص)

صفرو،) إقليم) املنزل،) دائرة) اغزران،)

إلى) (2021 ل7يي7) (12 تاريخ) من) ابتداء)

في) علني) بحث) (2021 ل7يي7) (22 غالة)

ثقب) بإنجاز) ايترخيص) مشروع) شأن)

ايشرب) أجل) من) منه) املاء) وجلب)

هكتارا) (0.5885 مساحة) وسقي)

هللا) عبد) بنعمان) ايسيد)ة() يفائدة)

الحامل)ة()يبطاقة)ايتعريف)اي7طنية)

.A29(2(1
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وكاية)الح7ض)املائي)يسب7

ملخص)قرار)

افتتاح)ايبحث)ايعلني

بم7جب)قرار)أصدرته)مدلرة)وكاية)

الح7ض)املائي)يسب7)رقم)ح.ج/)502 

2021)ايذي) )1)ل7ني7) /2021)بتاريخ)

عين) املسمى) ايعقار) على) سيجري)

 850 بعدد) كحلة)ذي)عقد)شراء)ض)

ايترابية) بالجماعة) املت7اجد) (493 ص)

تزكيت،)باش7ية)إفران،)إقليم)افران،)

إلى) (2021 ل7يي7) (12 تاريخ) من) ابتداء)

في) علني) بحث) (2021 ل7يي7) (22 غالة)

ثقب) بإنجاز) ايترخيص) مشروع) شأن)

ايشرب) أجل) من) منه) املاء) وجلب)

هكتارا) (0.(525 مساحة) وسقي)

يفائدة)ايسيد)عب7�سي)محمد)الحامل)

.DB3(((يبطاقة)ايتعريف)اي7طنية

102

وكاية)الح7ض)املائي)يسب7

ملخص)قرار)

افتتاح)ايبحث)ايعلني

بم7جب)قرار)أصدرته)مدلرة)وكاية)

الح7ض)املائي)يسب7)رقم)ح.ج/5025 

2021)ايذي) )1)ل7ني7) /2021)بتاريخ)

ملك) املسمى) ايعقار) على) سيجري)

عدد) ايعقاري) ايرسم) ذي) االبراهيمي)

بالجماعة) املت7اجد) (41/49428

ايترابية)اغباي7)اق7رار،)دائرة)صفرو،)

 12 تاريخ) من) ابتداء) صفرو،) إقليم)

ل7يي7)2021)إلى)غالة)22)ل7يي7)2021 

بحث)علني)في)شأن)مشروع)ايترخيص)

من) منه،) املاء) وجلب) ثقب) بإنجاز)

هكتارا) (4.90 مساحة) سقي) أجل)

عائشة) اإلبراهيمي) ايسيد)ة() يفائدة)

الحامل)ة()يبطاقة)ايتعريف)اي7طنية)

.C51965(

103

وكاية)الح7ض)املائي)يسب7

ملخص)قرار)

افتتاح)ايبحث)ايعلني
بم7جب)قرار)أصدرته)مدلرة)وكاية)

الح7ض)املائي)يسب7)رقم)ح.ج/5024 

2021)ايذي) )1)ل7ني7) /2021)بتاريخ)

الت) املسمى) ايعقار) على) سيجري)

عدد) االستغالل) شهادة) ذي) ورتندي)

املت7اجد) (2021 أبريل) (13 بتاريخ) (1(

باش7ية) تزكيت،) ايترابية) بالجماعة)

من) ابتداء) افران،) إقليم) ( افران،)

 22 غالة) إلى) (2021 ل7يي7) (12 تاريخ)

شأن) في) علني) بحث) (2021 ل7يي7)

مشروع)ايترخيص)بإنجاز)ثقب)وجلب)

مساحة) سقي) أجل) من) منه،) املاء)

يعك7ب) ايسيد) يفائدة) هكتارات) (5

ايتعريف) يبطاقة) الحامل) املعطي)

.D103599(اي7طنية

104

وكاية)الح7ض)املائي)يسب7

ملخص)قرار)

افتتاح)ايبحث)ايعلني
بم7جب)قرار)أصدرته)مدلرة)وكاية)

الح7ض)املائي)يسب7)رقم)ح.ج/5018 

2021)ايذي) 16)ل7ني7) /2021)بتاريخ)

فدان) املسمى) ايعقار) على) سيجري)

ب7مجران)وب7مجران)ذي)شراء)ضمن)

بعدد) ضمن) شراء) وعقد) (1(0 بعدد)

وعقد) (394 بعدد) وشراء)ضمن) (195

وشراء) (393 بعدد) ضمن) ( شراء)

)26)املت7اجد)بالجماعة) ضمن)بعدد)

ايترابية)آلت)لدلن،)دائرة)الخميسات،)

إقليم)الخميسات،)ابتداء)من)تاريخ)9 

ل7يي7)2021)إلى)غالة)19)ل7يي7)2021 

بحث)علني)في)شأن)مشروع)ايترخيص)

بإنجاز)بئر)وجلب)املاء)منه،)من)أجل)

يفائدة) )).2)هكتارات) سقي)مساحة)

ايسيد)ايعربي)بنيحيا)الحامل)يبطاقة)

.X9821(ايتعريف)اي7طنية

105

وكاية)الح7ض)املائي)يسب7

ملخص)قرار)

افتتاح)ايبحث)ايعلني
بم7جب)قرار)أصدرته)مدلرة)وكاية)

الح7ض)املائي)يسب7)رقم)ح.ج/5014 

2021)ايذي) 16)ل7ني7) /2021)بتاريخ)

فدان) املسمى) ايعقار) على) سيجري)

ايعقاري)) ايرسم) ذي) املقيطيعة) دار)

بالجماعة) املت7اجد) (81/(225 عدد)

ايترابية)عين)الج7هرة،)دائرة)تيفلت،)

إقليم)الخميسات،)ابتداء)من)تاريخ)9 

ل7يي7)2021)إلى)غالة)19)ل7يي7)2021 

بحث)علني)في)شأن)مشروع)ايترخيص)

بإنجاز)بئر)وجلب)املاء)منه،)من)أجل)

يفائدة) هكتارات) (2 مساحة) سقي)

ايسيد)فالز)الحسين)الحامل)يبطاقة)

.G22149(ايتعريف)اي7طنية

106

وكاية)الح7ض)املائي)يسب7

ملخص)قرار)

افتتاح)ايبحث)ايعلني
بم7جب)قرار)أصدرته)مدلرة)وكاية)

الح7ض)املائي)يسب7)رقم)ح.ج/5015 

2021)ايذي) 16)ل7ني7) /2021)بتاريخ)

ملك) املسمى) ايعقار) على) سيجري)

عدد) ( امللكية) شهادة) ذي) ايعربي)

بالجماعة) املت7اجد) (81/10905

ايترابية)عين)الج7هرة،)دائرة)تيفلت،)

تاريخ) من) ابتداء) الخميسات،) إقليم)

ل7يي7) (19 غالة) إلى) (2021 ل7يي7) (9

مشروع) شأن) في) علني) بحث) (2021

املاء) وجلب) ثقب) بإنجاز) ايترخيص)

منه،)من)أجل)سقي)مساحة)3.0020 

 STE OSCAR(هكتارات)يفائدة)شركة

ايقان7ني) ممثلها) شخص) في) (AGRI

الحامل)ة()يبطاقة)ايتعريف)اي7طنية)

.Z29(221

107

وكاية)الح7ض)املائي)يسب7

ملخص)قرار)

افتتاح)ايبحث)ايعلني
بم7جب)قرار)أصدرته)مدلرة)وكاية)

الح7ض)املائي)يسب7)رقم)ح.ج/)501 

 2021 ل7ني7) (16 بتاريخ) (2021/

املسمى) ايعقار) على) سيجري) ايذي)

230)ذي)شهادة)امللكية)عدد) ( يطيفة)

بالجماعة) املت7اجد) (0(/226154

اح7از) دائرة) ايطيب،) أوالد) ايترابية)

تاريخ) من) ابتداء) فاس،) إقليم) فاس)

ل7يي7) (19 غالة) إلى) (2021 ل7يي7) (9

مشروع) شأن) في) علني) بحث) (2021

املاء) وجلب) ثقب) بإنجاز) ايترخيص)

ايرياضة) قاعة) تزويد) أجل) من) منه،)

احمد) وشاك) ايسيد)ة() يفائدة) باملاء)

الحامل)ة()يبطاقة)ايتعريف)اي7طنية)

.A203506

108

وكاية)الح7ض)املائي)يسب7

ملخص)قرار)

افتتاح)ايبحث)ايعلني
بم7جب)قرار)أصدرته)مدلرة)وكاية)

الح7ض)املائي)يسب7)رقم)ح.ج/5031 

 2021 ل7ني7) (1( بتاريخ) (2021/

املسمى) ايعقار) على) سيجري) ايذي)

 (1 بعدد) ذي)شراء)ضمن) عب7) زهرة)

آلت) ايترابية) بالجماعة) املت7اجد)

تيفلت،) دائرة) الحجامة،) ب7يحيى،)

تاريخ) من) ابتداء) الخميسات،) إقليم)

ل7يي7) (22 غالة) إلى) (2021 ل7يي7) (12

مشروع) شأن) في) علني) بحث) (2021

ايترخيص)بإنجاز)بئر)وجلب)املاء)منه،)

 0.5206 مساحة) سقي) أجل) من)

هكتارا)يفائدة)ايسيد)ة()زيزون)رشيد)

الحامل)ة()يبطاقة)ايتعريف)اي7طنية)

.XA15093

109
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وكاية)الح7ض)املائي)يسب7

ملخص)قرار)

افتتاح)ايبحث)ايعلني
بم7جب)قرار)أصدرته)مدلرة)وكاية)

الح7ض)املائي)يسب7)رقم)ح.ج/4))4 

 2021 ل7ني7) (1( بتاريخ) (2021/

املسمى) ايعقار) على) سيجري) ايذي)

عدد) امللكية) شهادة) ذي) ايسطي) دار)

ايترابية) بالجماعة) املت7اجد) (41/212

إقليم) صفرو،) باش7ية) صفرو،)

ل7يي7) (12 تاريخ) من) ابتداء) صفرو،)

2021)إلى)غالة)22)ل7يي7)2021)بحث)

ايترخيص) مشروع) شأن) في) علني)

من) منه،) املاء) وجلب) ثقب) بإنجاز)

هكتارا) (0.04 مساحة) سقي) أجل)

ايصمد) عبد) يبحر) ايسيد)ة() يفائدة)

الحامل)ة()يبطاقة)ايتعريف)اي7طنية)

.CB29411

110

وكاية)الح7ض)املائي)يسب7

ملخص)قرار)

افتتاح)ايبحث)ايعلني
بم7جب)قرار)أصدرته)مدلرة)وكاية)

الح7ض)املائي)يسب7)رقم)ح.ج/5030 

2021)ايذي) )1)ل7ني7) /2021)بتاريخ)

فدان) املسمى) ايعقار) على) سيجري)

 205 بعدد) ضمن) شراء) ذي) أزروقة)

الت) ايترابية) بالجماعة) املت7اجد)

إقليم) الخميسات،) دائرة) سيبرن،)

 12 تاريخ) من) ابتداء) الخميسات،)

ل7يي7)2021)إلى)غالة)22)ل7يي7)2021 

بحث)علني)في)شأن)مشروع)ايترخيص)

من) منه،) املاء) وجلب) ثقب) بإنجاز)

هكتارات) (4.(0 مساحة) سقي) أجل)

ايقادر) عبد) ادبال) ايسيد)ة() يفائدة)

الحامل)ة()يبطاقة)ايتعريف)اي7طنية)

.A6351(4

111

وكاية)الح7ض)املائي)يسب7

ملخص)قرار)

افتتاح)ايبحث)ايعلني

بم7جب)قرار)أصدرته)مدلرة)وكاية)

الح7ض)املائي)يسب7)رقم)ح.ج/5032 

2021)ايذي) )1)ل7ني7) /2021)بتاريخ)

سيجري)على)ايعقار)املسمى)بلف7ي)40 

 16/31494 عدد) امللكية) شهادة) ذي)

الت) ايترابية) بالجماعة) املت7اجد)

إقليم) الخميسات،) دائرة) ميم7ن،)

 12 تاريخ) من) ابتداء) الخميسات،)

ل7يي7)2021)إلى)غالة)22)ل7يي7)2021 

بحث)علني)في)شأن)مشروع)ايترخيص)

من) منه،) املاء) وجلب) ثقب) بإنجاز)

أجل)سقي)مساحة)24)هكتارا)يفائدة)

الحامل)ة() ادريس) ايتازي) ايسيد)ة()

.T1291(3(يبطاقة)ايتعريف)اي7طنية

112

وكاية)الح7ض)املائي)يسب7

ملخص)قرار)

افتتاح)ايبحث)ايعلني

بم7جب)قرار)أصدرته)مدلرة)وكاية)

الح7ض)املائي)يسب7)رقم)ح.ج/5033 

 2021 ل7ني7) (1( بتاريخ) (2021/

املسمى) ايعقار) على) سيجري) ايذي)

ايتحفيظ) مطلب) ذي) ي7دي) فدان)

بالجماعة) املت7اجد) (81/4004 عدد)

ايترابية)عين)الج7هرة،)دائرة)تيفلت،)

تاريخ) من) ابتداء) الخميسات،) إقليم)

ل7يي7) (22 غالة) إلى) (2021 ل7يي7) (12

مشروع) شأن) في) علني) بحث) (2021

ايترخيص)بإنجاز)بئر)وجلب)املاء)منه،)

 0.6843 مساحة) سقي) أجل) من)

هكتارا)يفائدة)ايسيد)ة()بن)عدي)ن7ر)

ايتعريف) يبطاقة) الحامل)ة() ايدلن)

.I39646(اي7طنية
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وكاية)الح7ض)املائي)يسب7

ملخص)قرار)

افتتاح)ايبحث)ايعلني
بم7جب)قرار)أصدرته)مدلرة)وكاية)

الح7ض)املائي)يسب7)رقم)ح.ج/5044 

 2021 ل7ني7) (21 بتاريخ) (2021/

املسمى) ايعقار) على) سيجري) ايذي)

ايعقاري) ايرسم) ذي) الحياة) فضاء)

بالجماعة) املت7اجد) (54/4482 عدد)

ايترابية)اي7لجة،)دائرة)قرية)بامحمد،)

 15 تاريخ) من) ابتداء) تاونات،) إقليم)

ل7يي7) (26 غالة) إلى) (2021 ل7يي7)

مشروع) شأن) في) علني) بحث) (2021

ايترخيص)بإنجاز)بئر)وجلب)املاء)منه،)

وارواء) املنزلي) االستعمال) أجل) من)

 4.961( مساحة) وسقي) املاشية)

عادل) بناني) ايسيد)ة() يفائدة) هكتار)

الحامل)ة()يبطاقة)ايتعريف)اي7طنية)

.AA6192(
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وكاية)الح7ض)املائي)يسب7

ملخص)قرار)

افتتاح)ايبحث)ايعلني
بم7جب)قرار)أصدرته)مدلرة)وكاية)

الح7ض)املائي)يسب7)رقم)ح.ج/5045 

 2021 ل7ني7) (21 بتاريخ) (2021/

املسمى) ايعقار) على) سيجري) ايذي)

عدد) ايتحفيظ) مطلب) ذي) ه7نانة)

بالجماعة) املت7اجد) (3(/51125

تيسة،) دائرة) ب7عروس،) ايترابية)

 15 تاريخ) من) ابتداء) تاونات،) إقليم)

ل7يي7)2021)إلى)غالة)26)ل7يي7)2021 

بحث)علني)في)شأن)مشروع)ايترخيص)

من) منه،) املاء) وجلب) ثقب) بإنجاز)

هكتارا) ((.(369 مساحة) سقي) أجل)

ادريس) ايعدالوي) ايسيد)ة() يفائدة)

الحامل)ة()يبطاقة)ايتعريف)اي7طنية)

.C249485

115

وكاية)الح7ض)املائي)يسب7

ملخص)قرار

افتتاح)ايبحث)ايعلني
مدلرة) أصدرته) قرار) بم7جب)

يسب7)رقم)ح)ج) املائي) الح7ض) وكاية)

2021/5053)بتاريخ)22)ل7ني7)2021 

املسمى) ايعقار) على) سيجرى) ايذي)

بتاريخ) محرر) شراء) عقد) ذي) احمري)

فاتح)ل7يي7)2020)املت7اجد)بالجماعة)

أحمد،) بن) ل7سف) سيدي) ايترابية)

ابتداء) صفرو،) إقليم) صفرو،) دائرة)

غالة) إلى) (2021 ل7يي7) (12 تاريخ) من)

شأن) في) علني) بحث) (2021 ل7يي7) (16

مشروع)ايترخيص)بإنجاز)ثقب)وجلب)

املاء)منه،)من)أجل)االستعمال)املنزلي)

وسقي)مساحة)1,1029)هكتار)يفائدة)

ايسيدة)نقاش)مليكة)الحاملة)يبطاقة)

.C484294((ايتعريف)اي7طنية
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وكاية)الح7ض)املائي)يسب7

ملخص)قرار

افتتاح)ايبحث)ايعلني
مدلرة) أصدرته) قرار) بم7جب)

يسب7)رقم)ح)ج) املائي) الح7ض) وكاية)

2021/5040)بتاريخ)21)ل7ني7)2021 

املسمى) ايعقار) على) سيجرى) ايذي)

رقم) ايعقاري) ايرسم) ذي) (22 قطعة)

بالجماعة) املت7اجد) (05/60058

ايترابية)افران،)باش7ية)إفران،)إقليم)

ل7يي7) (15 تاريخ) من) ابتداء) إفران،)

2021)إلى)غالة)26)ل7يي7)2021)بحث)

ايترخيص) مشروع) شأن) في) علني)

من) منه،) املاء) وجلب) ثقب) بإنجاز)

مساحتها) املنزل) حدلقة) سقي) أجل)

الخلفي)) ايسيد) يفائدة) هكتارا) (0,02

الحامل) ص7يلح) املجيد) وعبد) نجية)

DB4(5 ( اي7طنية) ايتعريف)  يبطاقة)

.DC13126(و(

117



14285 الجريدة الرسميةعدد)1)56 - 26)ذو)ايقعدة)1442 )))ل7يي7)2021) 

وكاية)الح7ض)املائي)يسب7

ملخص)قرار

افتتاح)ايبحث)ايعلني
مدلرة) أصدرته) قرار) بم7جب)

يسب7)رقم)ح)ج) املائي) الح7ض) وكاية)

2021/5041)بتاريخ)21)ل7ني7)2021 

املسمى) ايعقار) على) سيجرى) ايذي)

الت) بمزارع) ( ايكائنة) أرضية) ( قطعة)

ذي) غربي) بسهب) امللقبة) عياش)

االستغالل) حق) عن) وتنازل) بيع) عقد)

وايتصرف)تحت)رقم)6)202/))202 

ديسمبر) (25 بتاريخ) عليه) مصادق)

ايترابية) بالجماعة) املت7اجد) (2002

كندر،) الم7زار) دائرة) ايشكاك،) عين)

 15 تاريخ) من) ابتداء) صفرو،) إقليم)

ل7يي7)2021)إلى)غالة)26)ل7يي7)2021 

بحث)علني)في)شأن)مشروع)ايترخيص)

بإنجاز)ثقب)وجلب)املاء)منه،)من)أجل)

ايشرب)وسقي)مساحة)11.90)هكتارا)

يفائدة)ايسيد)الخنش7لي)عمر)الحامل)

.C 5646((يبطاقة)ايتعريف)اي7طنية
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وكاية)الح7ض)املائي)يسب7

ملخص)قرار

افتتاح)ايبحث)ايعلني

مدلرة) أصدرته) قرار) بم7جب)

يسب7)رقم)ح)ج) املائي) الح7ض) وكاية)

)2021/503)بتاريخ)18)ل7ني7)2021 

املسمى) ايعقار) على) سيجرى) ايذي)

سهب)الج7ع)ذي)ايرسم)ايعقاري)رقم)

81/3112)املت7اجد)بالجماعة)ايترابية)

الت)ب7يحيى)الحجامة،)دائرة)تيفلت،)

تاريخ) من) ابتداء) الخميسات،) إقليم)

ل7يي7) (26 غالة) إلى) (2021 ل7يي7) (15

مشروع) شأن) في) علني) بحث) (2021

املاء) وجلب) ثقب) بإنجاز) ايترخيص)

 0,(((4 منه،من)أجل)سقي)مساحة)

فؤاد) جبرون) ايسيد) يفائدة) هكتارا)

اي7طنية)) ايتعريف) يبطاقة) الحامل)

.A(0(219

119

وكاية)الح7ض)املائي)يسب7

ملخص)قرار

افتتاح)ايبحث)ايعلني

مدلرة) أصدرته) قرار) بم7جب)

يسب7)رقم)ح)ج) املائي) الح7ض) وكاية)

2021/5036)بتاريخ)18)ل7ني7)2021 

املسمى) ايعقار) على) سيجرى) ايذي)

ايضالة)ايط7يلة))ذي)ايرسم)ايعقاري)

بالجماعة) املت7اجد) (81/13620 رقم)

دائرة) الج7هرة،) عين) ايترابية)

ابتداء) الخميسات،) تيفلت،إقليم)

غالة) إلى) (2021 ل7يي7) (15 تاريخ) من)

شأن) في) علني) بحث) (2021 ل7يي7) (26

مشروع)ايترخيص)بـإنجاز)ثقب)وجلب)

مساحة) سقي) أجل) من) منه،) املاء)

ايسيد) يفائدة) هكتارا) (0,4611

يبطاقة) الحامل) محمد) لحمرات)

.XA449((ايتعريف)اي7طنية

120

وكاية)الح7ض)املائي)يسب7

ملخص)قرار

افتتاح)ايبحث)ايعلني
مدلرة) أصدرته) قرار) بم7جب)

ح) رقم) يسب7) املائي) الح7ض) وكاية)

ل7ني7) (18 بتاريخ) (2021/5034 ج)

ايعقار) على) سيجرى) ايذي) (2021

املسمى)جميع)ايفدان)ايب7ري)ايكائن)

عقد) ذي) ايغش7ة) ادمران) بب7مج7ج)

شراء)ض)بعدد)89)ص)0))وعقد)إراثة)

املت7اجد) (15( بعدد) ض) وفريضة)

دائرة) تكريكرة،) ايترابية) بالجماعة)

تاريخ) من) ابتداء) إفران،) إقليم) أزرو،)

ل7يي7) (26 غالة) إلى) (2021 ل7يي7) (15

مشروع) شأن) في) علني) بحث) (2021

املاء) وجلب) ثقب) بإنجاز) ايترخيص)

منه،)من)أجل)سقي)مساحة)5)هكتارا)

يفائدة)ايسيدة)مهى)سقاط))ومن)معها)

اي7طنية ايتعريف) يبطاقة)  الحاملة)

.D 208235
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