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إعالنات قانونية وقضائية وإدارية

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

 I.  -  إعالنات قانونية

الجريدة الرسمية

إعالنات قانونية وقضائية وإدارية

يلتزم املعلنون في ميدان اإلشهار القانوني إثبات هويتهم والسل1ات املسندة إليهم.
وال تتحمل اإلدارة غية مسؤولية فيما يتعلق بمضمون اإلعالنات.

 I.  -  إعالنات قانونية
 FIDUCIAIRE AL AMANA &CIEL .

CONSULTING-SARL

 ELIXIR DIGITAL SERVICES 
ش.م.م 

تأسيس شركة
تم   2021 يونيو  بتاريخ  2 
ذات  شركة  قانون  وتسجيل  إنشاء 
املسؤولية املحدودة  و خصائصها هي 

كالتالي :
 ELIXIR  : االجتماعية  التسمية 

DIGITAL SERVICES  ش.م.م
الهدف االجتماعي: تهدف الشركة 

إلى :
والدراسات  بالخدمات  القيام   -

والبحوث والتدقيق.
- القيام بجميع غعمال الكمبيوتر.

العمليات  جميع  عامة  بصفة  و 
واألثاثية  والصناعية  التجارية 
املرتب1ة  مباشرة  املالية  و  والعقارية 
غو  املعلنة  باألهداف  مباشرة  أير  غو 

التي من شأنها غن تيسر إنماءها. 
املقر االجتماعي  : 1 زنقة الفتح بن 
بلفدير   2 ح ال1ابق  خفان شقة رقم 

الدار البيضاء.
التسيير: سيتم تسيير الشركة من 
 IRAQUI HOUSSAINI  طرف السيد
للشركة  مسير  بصفته   AHMED
وملدة أير محددة وسيقوم هذا األخير 
إدارة  من  الشركة  غعمال  بمختلف 
سيتم  كما  قيود  غي  بدون  تنظيم  و 
جميع  في  توقيعه   على  االعتماد 

الوثائق اإلدارية و البنكية. 
الرغسمال االجتماعي :حدد في مبلغ 
 1000 إلى  مقسمة  درهم   100.000
100 درهم  حصة اجتماعية من فئة 
للواحدة تخصص على الشكل التالي:

 700   RIDATI MINA السيدة -

حصة.

 IRAQUI HOUSSAINI السيد   -

AHMED  00ححصة.

محررة  حصة   1000 املجموع 

بالكامل. 
السنة االجتماعي : تبتدئ في االول 

1ح دجنبرمن كل  في  يناير وتنتهي  من 

سنة.

تبتدئ  سنة   99 في  :محددة  املدة 

للشركة   النهائي  تأسيس  يوم  من 

االوان  قبل  الحل  حالة  باستثناء 

عليه  املنصوص  التأجيل  حالة  غو 

قانونيا.

باملحكمة  تم  القانوني  اإليداع   

رقم  تحت  لبيضاء  بالدار  التجارية   

بتاريخ  التجاري  لسجل  9ح5105 

07/2021/ح1.
لإلشارة و التنبيه 

املسير 

1 P

  JF PARK 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة  
رغسمالها: 100000.00 درهم.

املقر االجتماعي : مجمع السكني 

البدر حGH 1 ، املبنى ح، الشقة ح 

غهل لوأالم سيدي مؤمن  الدار 

البيضاء

 تأسيس شركة
بتاريخ مؤرخ  عرفي  عقد   بموجب 

شركة  تأسيس  تم   2021 يونيو   15

ذات املسؤولية املحدودة ذات امليزات 

التالية :

 JF PARK   S.A.R.L : التسمية

الغرض :

التي  العقارية  املعامالت  جميع   -

تقسيم  غو  بيع  غو  شراء  إلى  تهدف 

تأجير غو  مساهمة  غو  تبادل   غو 

 غو ت1وير غو تشييد املباني غو الفيالت 

غو املناطق السكنية؛

الت1وير  عمليات  جميع   -

نوع  غي  غو  األرا�سي  شراء  العقاري.- 

إما  بيعها  إلعادة  العقارات  من  آخر 

كما هي غو بعد بنائها ؛- تأجير املباني 

املباني  جميع  وت1وير  وصيانة  بناء   -

غعمال  بجميع  القيام  واملنشآت.- 

والكهرباء  الصحي  والصرف  السباكة 

غعمال  جميع  وعموًما  والنجارة 

التش1يبات في املباني املشيدة. 

وتصدير  واستيراد  وبيع  شراء   -

جميع املنتجات واملواد الخام .

- وجميع ما يتصل مباشرة غو أير 

مباشرة مع هده األأراض.

السكني  مجمع   : االجتماعي  املقر 

ح  الشقة  ح،  املبنى   ،  GH 1ح البدر 

الدار  مؤمن   سيدي  لوأالم  غهل 

البيضاء.
رغسمالها : 100.000 درهم. 

من  تبدغ   : االجتماعية  السنة   -

فاتح يناير وتنتهي في 1ح دجنبر من كل 

سنة.

من  الشركة  تسير   : -التسيير 

طرف السيدان:غمين صديقي و الهام 

صديقي ملدة محدودة.

باملركز  القانوني  اإليداع  تم  قد 

الجهوي لالستثمار بالدار البيضاء.

2 P

NOUNY’S SARL AU
إعالن عن تأسيس شركة

بتاريخ  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شركة  تأسيس  تم   11/12/2020

ذات املواصفات التالية:
 NOUNY’S SARL AU : التسـمـيــــــــة

سلوى  مجمع   : غالجتماعي  املقر 
السفلي  ال1ابق   2 رقم  شقة   1 رقم 

تيط مليل.
الهدف غالجتماعي :  مشغل م1عم 
الشكل القانوني : شركة محدودة 

املسؤولية املساهم الوحيد.  
الــرغســمــــــال : 0.000ح درهم.

التــســيـــــيــــر: 
يونس مفتاح الخير.

السنة االجتماعية : من فاتح يناير 
إلى 1ح دجنبر.

املـدة : 99 سنة.
اإليداع القانوني : باملركز الجهوي 

لالستثمار بالدار البيضاء.
  82667 رقم   : التجاري  السجل 

بتاريخ   11 ديسمبر 2020. 
3 P

امابيك ايمو  ش د م م
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سي 
القانون  وضع  تم   2 /06/2021

األسا�سي لشركة امابيك ايمو .د.م.م
الخاضعة للقوانين التالية :

االسم : امابيك ايمو  ش ذ م م.
الغرض : عقارات بناء  وبيع  شقق 
الشقق  و  ارا�سي  تجارة  بناء  اشغال 

واملتاجرة فيما يتعلق بذلك.
ياقوت  اللة  شارع   61  : العنوان 
رقم   2 طابق  املعاني  مص1فى  زاوية 

62 الدار البيضاء.
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املدة : 99 سنة.
رغسمال : مائة غلف درهم مقسمة 
واحدة  كل  نصيب  حصة  غلف  على 

مائة  درهم. 
محمد  اعمارة 500 حصة.
محمد البكري 500 حصة .

التسيير  مهمة  غسندت   : التسيير 
مناصفة بين السيدين  محمد اعمارة 
و محمد البكري   ملدة  أير محددة  كما 
ان توقيع  اسند إلحداهما  اما السيد 

محمد اعمارة  او محمد البكري .
وضعه  تم   : القانوني  اإليداع 
بتاريخ  بالبيضاء    التجارية  باملحكمة 
15/07/2021 تحت رقم  787009.
رقم السجل التجاري 510927.

4 P

 CREATEURS DE
SOUVENIRS SARL AU

رغسمالها : 50.000  درهم
مقرها االجتماعي : شارع يوأوسالفيا 
 Eشقة 8ح A21 إقامة سيتي أاردن

كيليز مراكش.
RC N°: 1171 5
إعالن التأسيس

بموجب عقد عرفي مؤرخ بمراكش 
تأسيس  تم   12/07/2021 بتاريخ 
بشريك  املسؤولية  محدودة  شركة 

وحيد ذات الخصائص التالية:
 CREATEURS DE  : التسمية 

.SOUVENIRS
داخل  الشركة  تعنى   : الغرض 

املغرب و خارجه ب :
- تنظيم الحفالت .

تاريخ  من  ابتداء  سنة   99 املدة: 
تأسيسها النهائي.

السنة االجتماعية: من فاتح يناير 
إلى 1ح دجنبر من كل سنة.

شارع   : االجتماعي  املقر 
 A21 يوأوسالفيا إقامة سيتي أاردن

شقة 8حE كيليز مراكش.
رغسمال  تحديد  تم  املال:  رغس 
50.000 درهم مقسمة ل  الشركة في 
 100 بقيمة  اجتماعية  حصة   500
محررة  و  مكتتبة  للحصة،  درهم  
الشريكة  باسم  كلها  موزعة  بالكامل 

الوحيدة السيدة الحلو زينب.

الحلو  السيدة  تعيين  تم  التسيير: 

زينب مسيرة وحيدة للشركة ملدة أير 

محددة.

التسجيل  و  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  باملحكمة  التجاري  بالسجل 
تحت   16/07/2021 بتاريخ  بمراكش 

رقم 126169.
لإلشارة و البيان

5 P

 PREMDA TRAVAUX SARL
AU

رغسمالها :  100.000   درهم
مقرها االجتماعي : بناية بلقزيز

 الحي املحمدي  مراكش.
RC N°: 117017
إعالن التأسيس

بموجب عقد عرفي مؤرخ بمراكش 
تأسيس  تم   05/07/2021 بتاريخ  
بشريك  املسؤولية  محدودة  شركة 

وحيد ذات الخصائص التالية:
 PREMDA TRAVAUX : التسمية
داخل  الشركة  تعنى  الغرض: 

املغرب و خارجه ب :
األعمال  مختلف  في  مقاول    -

والتشييد.
تاريخ  من  ابتداء  سنة   99 املدة:   

تأسيسها النهائي.
فاتح  من    : االجتماعية  السنة   

يناير إلى 1ح دجنبر من كل سنة.
 املقر االجتماعي : بناية بلقزيز الحي 

املحمدي  مراكش.
رغسمال  تحديد  تم   : املال  رغس 
مقسمة  درهم   100.000 في  الشركة 
بقيمة  اجتماعية  حصة   1000 ل 
100 درهم  للحصة، مكتتبة و محررة 
الشريك  باسم  كلها  موزعة  بالكامل 

الوحيد السيد داكيرعبد الحق.
السيد  تعيين  تم  التسيير: 
داكيرعبد الحق مسيرا وحيدا للشركة 

ملدة أير محددة.
التسجيل  و  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  باملحكمة  التجاري  بالسجل 
تحت   1 /07/2021 بتاريخ  بمراكش 

رقم 9 1260.
لإلشارة و البيان
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KALA DUNES
تاسيس شركة ذات املهام املحدودة

بموجب عقد عرفي مؤرخ بالبيضاء 

يوم 1ح يوليوز 2017 و مسجل بنفس 

االساسية  القوانين  وضع  تم  املدينة 

لشركة ذات املهام املحدودة املميزات 

التالية:   

التسمية : اخذت الشركة تسمية 

.KALA DUNES  : لها

املقر الرئي�سي  :   97 شارع محمد 

الخامس الدار البيضاء.

الغرض :  إدارة تشغيل الفنادق.

الرغسمال  حدد   : الرغسمال 

االجتماعي في 10.000  درهم ومقسمة 

100  درهم  100 حصة من  فئة   الى 

للحصة و موزعة كالتالي : 

 LA SOCIETE حصة   100*95

. LOUMAROC

 MME LATIFA حصة    100*5

.TURQUI

املدة  :   حددت مدة الشركة في 99 

بالسجل  تسجيلها  تاريخ  من  ابتداء 

التجاري.

التسيير :

 SANTIAGO GARCIA LEON

القانوني  االيداع  تم   : االيداع 

بالبيضاء  التجارية  املحكمة  لدى 

رقم  تحت  و   08/2017/ح2  يوم  

. 006 2708
التجاري  بالسجل  والتسجيل 

لدى املحكمة التجارية بالبيضاء يوم 

1/07/2017ح و تحت رقم 515ح8ح.
للنشر و البيان.

7 P

EPILE ROSE
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة

للشريك الوحيد

بتاريخ مبرم  عرفي  لعقد   تبعا 

النظام  وضع  تم   2021 يوليو   7

املميزات ذات  لشركة   األسا�سي 

التالية :

.EPILE ROSE : التسمية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة للشريك الوحيد.

نشاط الشركة األسا�سي : الغرض 

من الشركة، في املغرب وخارجه، هو :

خبيرة تجميل.

تأسيس مركز للتجميل.

غنواع  جميع  وبيع  وشراء  استيراد 

معدات التجميل.

تاجر مستورد.

التعليم والتدريب املستمر املتعلق 

بالتجميل.

املتعلقة  األخرى  األنش1ة  جميع 

بالتعليم والتدريب املستمر في مجال 

التجميل.

جميع  في  املشاركة  عام،  وبشكل 

تتعلق  قد  التي  املدنية  العمليات 

بهذا  مباشر  أير  غو  مباشر  بشكل 

الهدف غو التي قد تعزز تنميته، والتي 

ال تغير ال1ابع املدني للمجتمع.

1ح،  رقم  مكتب   : الشركة  مقر 

محمد  شارع  زاوية  الثالث،  ال1ابق 

إقامة  عبدو،  ومحمد  الديوري 

كاميليا، القني1رة.

املدة : 99 سنة.

الرغسمال : حدد في مبلغ 10.000 

حصة   100 إلى  مقسمة  درهم 

اجتماعية من فئة 100 درهم لفائدة 

السيدة شيماء املرزوقي.

إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

1ح ديسمبر.

أير  ملدة  الشركة  تسير   : اإلدارة 

شيماء  السيدة  طرف  من  محدودة 

املرزوقي.

بكتابة  تم  القانوني  اإليداع 

االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

 2021 يوليو   26 بتاريخ  بالقني1رة 

بالسجل التجاري رقم 61659.
للبيان واإلشارة

8 P
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STE ELLANI CENTER
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رغسمالها : 100.000 درهم
مجمع رقم 1، ال1ابق األول

رقم 815، ق1اع 017960، املسار
مراكش

السجل التجاري رقم : 117117
بتاريخ  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شركة  تأسيس  تم   2021 يونيو  0ح 
ذات املسؤولية املحدودة الخصائص 

التالية :
 : للشركة  االجتماعية  التسمية 

STE ELLANI CENTER SARL AU
املوضوع :

مركز اتصال.
وجميع  والتصدير  االستيراد 
والتسويق  االتصاالت  غنش1ة 

الخاصة بتقنية املعلومات.
 ،1 رقم  مجمع   : االجتماعي  املقر 
ق1اع   ،815 رقم  األول،  ال1ابق 

017960، املسار، مراكش.
رغسمال  حدد   : الشركة  رغسمال 
مقسمة  درهم   100.000 في  الشركة 
درهم   100 فئة  من  حصة   1000 إلى 

للحصة الواحدة محررة كاملة.
الشركة  بتسيير  يقوم   : التسيير 
في  املقيم  شلوم  الداد  الزاوي  السيد 
:  5 شارع دي غركيد 700ح8 سانيت 
سفر  لجواز  الحامل  فرنسا  رافائيل 

.18HD81107 رقم
في الشركة  مدة  حددت   :  املدة 

 99 سنة ابتداء من تاريخ تأسيسها.
لدى  القانوني  باإليداع  القيام  تم 
التجارية  باملحكمة  الضبط  كتابة 
بمراكش بتاريخ 0ح يونيو 2021 تحت 

رقم 7ح86.
9 P

كونسابيل سيرڤيس
شركـة محدودة املسؤولية بشريك 

وحيد رغسمالها 100.000  درهم
26 شارع مرس السل1ان شقة ح 

ال1ابق
الدار البيضاء - املغرب

الـتــأسـيـس
بالدار  عرفي  عقد  بمقت�سى 
البيضاء  الدار  بتاريخ   البيضاء 
القانون  تحرير  تم    2021 يونيو   2 

املسؤولية  محدودة  لشركة  األسا�سي 

خاصيتها  الوحيد  الشريك  ذات 

كالتالي :

التسمية : كونسابيل سيرڤيس

الهدف : 

• استشارات نظم املعلومات؛

االستراتيجية  استشارات   •

التشغيلية؛

• التنظيم: إعادة تنظيم الهياكل/

األداء التشغيلي؛

• إدارة املشاريع: التخ1يط / إدارة 

املوارد / إدارة املخاطر؛

• املساعدة في إدارة املشاريع؛

• دعم الشركات وإدارة التغيير في 

مشاريع التحول؛

• التدريب؛

وتكامل  البرمجيات  هندسة   •

النظم.

• الذكاء االص1ناعي؛

• إدارة قاعدة البيانات

الخدمات  التدخل:  مجاالت   •

 / االتصاالت   / التأمين   / املصرفية 

الصناعة / الخدمات؛

• نقل األجور؛

•و بصفة عامة، جميع املعامالت 

التجارية غو االستيرادية غو الصناعية 

العقارية  غو  املنقولة  غو  املالية  غو 

املرتب1ة بشكل مباشر غو أير مباشر 

باألشياء املذكورة غعاله غو التي يمكن 

غن تساهم في إنماء الشركة.

مرس  شارع   26  : االجتماعي  املقر 

الدار  ال1ابق  ح  شقة  السل1ان 

البيضاء - املغرب.

املدة :  99 سنة.

درهم   100.000  : الرغسمال 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

عن  الحصص  سددت  درهم   100

الوحيد  الشريك  على  ووزعت  كاملها 

السيد بلحاج ابو بكر .

 التسيير: عهد به ملدة أير محددة 

و بصالحيات م1لقة للسيد بلحاج ابو 

بكر  املقيم 05ح تجزئة السكن االنيق 

طابق 1 شقة 6 عين الشق البيضاء.

ٍالى يناير   1 من   : املالية   السنة 

1ح دجنبر .

القانوني  لالحتياط   %5   : األرباح 

يوضع  غو  ينقل  غو  يوزع  غما  والباقي 

تحت االحتياط  حسبما يقرره الجمع 

العام.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 

البيضاء بتاريخ   16/07/2021 تحت 

رقم 787289. 

السجل  في  الشركة  تسجيل  تم 

بالدار  التجارية  باملحكمة  التجاري 

تحت   16/07/2021 بتاريخ  البيضاء 

رقم511179.
من غجل التخليص و اإلشهار 

10 P

STE FIDAFCO SARL

TAWAF IMMOBILIER
ش.م .م)ش.و(

تأسيس شركة
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

وضع  تم  بالبيضاء،   17-06-2021

محدودة  لشركة  األسا�سي  القانون 

تتسم  وحيد  شريك  ذات  املسؤولية 

بالخصائص التالية :

التسمية :

 TAWAF IMMOBILIER

ش.م .م)ش.و(

-البناء   : االجتماعي  الهدف 

والتجهيز.

املقر االجتماعي : 10 زنقة الحرية 

ال1ابق ح الشقة 05  الدار البيضاء.                                                                          

في   حدد   : االجتماعي  الرغسمال 

 1000 على  موزعة  درهم،   100.000

100 درهم  حصة اجتماعية من فئة 

على  كليا  حررت  الواحدة  للحصة 

الشكل التالي :

 = طواف  عبدالهادي   السيد 

1000 حصة. 

املدة : 99 سنة.

السنة االجتماعية : من1 يناير إلى 

1ح دجنبر.

طرف  من  الشركة  تسير   : اإلدارة 
السيد عبدالهادي  طواف.

بإمضاء  الشركة  تلتزم   : اإلمضاء 
املسير السيد عبدالهادي  طواف.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 
رقم  78597  تحت   07/07/2021
بتاريخ  التجاري  بالسجل  وسجلت 

07/07/2021 تحت ح50997.
11 P

STE FIDAFCO SARL

 BLH IMMOBLIER
ش.م .م)ش.و(
تأسيس شركة

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
وضع  تم  بالبيضاء،   21-06-2021
محدودة  لشركة  األسا�سي  القانون 
تتسم  وحيد  شريك  ذات  املسؤولية 

بالخصائص التالية :
    »BLH IMMOBLIER «  : التسمية

ش.م .م)ش.و(
الهدف االجتماعي :  

- البناء و التجهيز.
الحرية  زنقة   10 االجتماعي:  املقر 
ال1ابق ح الشقة 05  الدار البيضاء.                                                                          
في   حدد   : االجتماعي  الرغسمال 
 1000 على  موزعة  درهم،   100.000
100 درهم  حصة اجتماعية من فئة 
على  كليا  حررت  الواحدة  للحصة 

الشكل التالي :
 = بيضوضان  الحسن   السيد   -

1000 حصة. 
املدة : 99 سنة.

السنة االجتماعية : من1 يناير إلى 
1ح دجنبر.

طرف  من  الشركة  تسير   : اإلدارة 
السيد الحسن  بيضوضان.

بإمضاء  الشركة  تلتزم   : اإلمضاء 
املسير السيد الحسن  بيضوضان.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 
                    785977 رقم  تحت   07/07/2021
بتاريخ  التجاري  بالسجل  وسجلت 

07/07/2021 تحت 509977.
12 P
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LE 99
شركة ذات مسؤولية محدودة

رغسمالها : 10.000 درهم
الكائن مقرها بالدار البيضاء
حي األميرات، زنقة ابن حزم
تجزئة شانتيمار، جزغة 106

متجر رقم 6
تكوين شركة ذات مسؤولية محدودة

بالدار  مؤرخ  عرفي  عقد  بموجب 
تم   ،2021 مارس   15 في  البيضاء 
ذات  لشركة  األسا�سي  النظام  وضع 
مميزاتها  تكمن  محدودة  مسؤولية 

فيما يلي :
LE 99 : التسمية

مسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 
محدودة.

للحالقة  صالون   : الغرض 
والتجميل.

بيع مواد التجميل.
االستغالل  االقتناء،  الحصول، 
وعالمات  االختراع  براءات  لجميع 
وجميع  الصنع  وطرق  التصنيع 
الرخص املرتب1ة باألأراض السالفة 

للحساب االنفرادي للشركة.
في  الشركة  تحديد مدة  تم   : املدة 

99 سنة.
البيضاء،  الدار   : الشركة  مقر 
تجزئة  حزم،  ابن  زنقة  األميرات،  حي 
شانتيمار، جزغة 106، متجر رقم 6.

الرغسمال : حدد رغسمال الشركة 
 100 إلى  املقسم  درهم   10.000 في 
للحصة  درهم   100 ذات  حصة 

الواحدة، املمنوحة ل :
 50 السيد الجوهاري محمد غمين 

حصة.
السيدة بوشامان آسية 50 حصة.

غي في املجموع : 100 حصة.
السنة  تبتدئ   : املالية  السنة 
وتنتهي  يناير  فاتح  في  للشركة  املالية 

في 1ح ديسمبر من كل سنة.
بوشامان  السيدة  تعيين  تم 
آسية بصفتها مدبرة وحيدة ملدة أير 
للعمل  السل1ات  غوسع  مع  محدودة 

باسم الشركة.

صحيحا  إلزاما  الشركة  ستلزم 

بوشامان  للسيدة  املنفرد  بالتوقيع 

محمد  الجوهاري  السيد  غو  آسية 

غمين.

غن  للمدبرين  يمكن  لن  سوف 

يوقعا عن الشركة إال من غجل غعمال 

جميع  ب1الن  طائلة  تحت  الشركة 

االلتزامات الخارجة عن هذا الن1اق.

تم القيام باإليداع القانوني بكتابة 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

بالدار البيضاء بتاريخ 12 ماي 2021 

تحت رقم 778105.
عن املستخلص والبيانات

املدبر الوحيد

13 P

TRANS MOUDINE SARL AU
تــــأ سـيـس

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

 2021/01/07 بتاريخ  البيضاء  الدار 

لشركة  األسا�سي  القانون  وضع  تم 

باملميزات  املحدودة   املسؤولية  ذات 

التالية : 

 TRANS MOUDINE  : التسمية   

.SARL AU

 transport   : االجتماعي  الهدف   

.de marchandise

املقر االجتماعي : 5 شارع عبد هللا 
بن ياسين عمارة بليدون طابق 5 رقم 

5  الدار البيضاء. 

99 سنة ابتداء من تاريخ    :  املدة 

التأسيس.

محدد  الرغسمال   : الرغسمال   

   100 إلى  مقسمة  درهم    10.000 في 

للحصة  درهم   100 فئة  من  حصة 

الواحدة جميعها محررة و مسندة إلى  

الشريك :

- السيد : يونس مودين. 

القانوني  لالحتياط   %  5: األرباح 

سواء  الشركاء  تقدير  حسب  والباقي 

يوزع غو ينقل.

يونس  السيد  تعيين  تم   : التسيير 

أير  ملدة  للشركة  كمسير  مودين 

محدودة.

بالسجل  الشركة  تسجيل  تـم 

رقم  تحت  بالدارالبيضاء  التجاري 

787010  بتاريخ 15/07/2021.
بيان مختصر
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ALATTAR FOOD Sarl

تأسيس شركة
السجل التجاري : 050 578ح

مؤرخ  عرفـي  عقد  بمقت�سى 

القانون  إيداع  تم  في2021/ 0/0ح، 

املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدودة   و ذات املميزات التالية :

ALATTAR FOOD Sarl :التسمية

وبيع   واستيراد  تصدير   : الهدف 

املواد الغذائية وامل1عمة. 

املقر االجتماعي :21 زنقة ابو عبد 

هللا النافعي   اقامة بن عمر  ال1ابق    

الشقة 10 املعاريف الدار البيضاء .

تاريخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.

الرغسمال   : االجتماعي  الرغسمال 

االجتماعي محدد  في 100.000 درهم، 

موزعة  و  بالكامل  محررة  و  مكتتبة 

لفائدة :

 JUMA GULAMHUSEIN  : السيد

750 حصة.    MA

 250 العسري  انتصار  السيدة: 

حصة. 

املجموع : 1000 حصة. 

السنة االجتماعية : تبتدئ السنة 

في  يناير وتنتهي  االجتماعية من فاتح 

1ح دجنبر.

 JUMA التسيير : تم تعيين السيد

.GULAMHUSEIN MA

و السيدة  انتصار العسري.

باملركز   القانوني  اإليداع  تم 

البيضاء،  بالدار  لالستثمار   الجهوي 

تحت رقمح78009.
ملخص قصد النشر

15 P

بوليزوتكس
POLYZOTEX

تأسيس شركة
بالدار  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم   2021 يونيو  0ح  بتاريخ  البيضاء 

تأسيس شركة باملواصفات التالية :

ذات  املسؤولية  محدودة  شركة 

الشريك الوحيد.

التسمية : بوليزوتكس.
املقر االجتماعي : 10 زنقة الحرية 

ال1ابق ح شقة 5 الدار البيضاء.

صناعة   : االجتماعي  الهدف 

النسيج، استيراد وتصدير.

التسيير : بدور عمر.

درهم   100.000  : الرغسمال 

مقسمة إلى 1000 حصة من فئة 100 

الوحيد  الشريك  إلى  مسندة  درهم 

السيد بدور عمر.

املدة : 99 سنة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت  يوليو   12 بتاريخ  البيضاء 

52ح786.
التجاري  بالسجل  التسجيل  تم 

تحت رقم 11ح510.

16 P

MG 2A AGRO
شركة محدودة املسؤولية

بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

تأسيس  تم    25/06/2021 و   22  

محدودة  شركة   »  MG 2A AGRO«

املسؤولية خصائصها كالتالي :

» MG 2A AGRO «  : التسمية

الغرض :  اإلستغالل الزراعي 

البيضاء،  الدار   : االجتماعي  املقر 
 1 ال1ابق  بوجمعة  صبري  زنقة   12

الشقة 6.    

املدة : 99 سنة ابتداء من تسجيلها 

النهائي بالسجل التجاري.
 100.000  : التجاري  رغسمالها 

من  حصة   1000 إلى  مقسمة  درهم 

فئة 100 درهم موزعة كالتالي :
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 500 أالب    الدين  عالء  السيد 
حصة.  

 500 لعمارتي  ماجدة  السيدة   
حصة.  

 مجموع الحصص 1000 حصة.
السيد عالء الدين أالب.  50.000 

درهم.
 السيدة ماجدة لعمارتي   50.000 

درهم.
 100.000 الحصص  مجموع   

درهم .
عالء  السيد  تعيين  تم   : اإلدارة 
مع  للشركة  مسيرا   ، أالب  الدين 

إمضاء منفرد.
إلى  يناير  فاتح  من  املالية:  السنة 

1ح دجنبر من كل سنة.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 
07/2021/ح1  تحت  البيضاء بتاريخ 

رقم  78666.
17 P

 CONNECT QUALITY 
شركة محدودة املسؤولية

بتاريخ   عرفي  عقد  بمقت�سى 
تأسيس    تم  و06/2021/ 2   ح2 
شركة   CONNECT QUALITY
خصائصها  املسؤولية  محدودة 

كالتالي :
CONNECT QUALITY  :التسمية

الغرض : النقل و اللوجستيك 
البيضاء،  الدار   : االجتماعي  املقر 
 1 ال1ابق  بوجمعة  صبري  زنقة   12

الشقة 6 .   
من  ابتداء  سنة   99   : املدة   

تسجيلها النهائي بالسجل التجاري
 100.000  : التجاري  رغسمالها 
من  حصة   1000 إلى  مقسمة  درهم 

فئة 100 درهم موزعة كالتالي :
السيد عصام كميل 500  حصة.  
  500 الزهراوي  غيمن  السيد   

حصة.  
 مجموع الحصص 1000 حصة.

  50.000 كميل  عصام  السيد 
درهم.

السيدة غيمن الزهراوي   50.000  
درهم.

مجموع الحصص 100.000 درهم 
عصام  السيد  تعيين  تم   : اإلدارة 
إمضاء  مع  للشركة  مسيرا  كميل، 

منفرد.
إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

1ح دجنبر من كل سنة.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 
07/2021/ح1  تحت  البيضاء بتاريخ 

رقمح78666.
18 P

  GROUPE AGRICOLE BHC
ش.م.م  رغسمالها 100.000  درهم 

زنقة جعفر ابن حبيب إقامة املشرق 
بوركون الدار البيضاء

الـتــأسـيـس
بالدار  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم   11-06-2021 بتاريخ  البيضاء  
تحرير القانون األسا�سي لشركة ذات 

مسؤولية محدودة خاصيتها كالتالي:
 GROUPE AGRICOLE : التسمية

      BHC
الدائمة  املحاصيل   -  : الهدف 
والتوت  الفاكهة  غشجار  خاصة 

والكروم وغشجار الزيتون.
خاصة  الدائمة  أير  املحاصيل   -
واملحاصيل  الزيتية  والبذور  الحبوب 

البروتينية والخضروات.
املقر االجتماعي : زنقة جعفر ابن 
الدار  بوركون  املشرق  إقامة  حبيب 

البيضاء
املدة : 99 سنة.

درهم   100.000  : الرغسمال 
فئة  من  حصة   1.000 إلى  مقسمة 
الشركاء  على  وزعت  درهم    100

كالتالي : 
بلحرشة   الجبار  عبد  السيد   -

 حح حصة.
ححح   بنعيش  الوالي  السيد   -

حصة.
ححح  بوسالمة  غمين  السيد   -

حصة.

التسيير: عهد به ملدة أير محددة 
بصالحيات م1لقة للسيد عبد الجبار 

بلحرشة.
إلى يناير   1 من   : املالية   السنة 

 1ح دجنبر .
القانوني  لالحتياط   %5   : األرباح 
يوضع  غو  ينقل  غو  يوزع  غما  والباقي 
تحت االحتياط  حسبما يقرره الجمع 

العام.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 
786925  بتاريخ   البيضاء تحت رقم  

.1 -07-2021
بالسجل  الشركة  تقييد  تم 
رقم   تحت  البيضاء  بالدار  التجاري 

510865 بتاريخ 07-2021- 1 .
من غجل التخليص واإلشهار 

19 P

  LAND IRRIGATION
ش.م.م  رغسمالها 100.000  درهم 

زنقة جعفر ابن حبيب إقامة املشرق 
بوركون الدار البيضاء

الـتــأسـيـس
بالدار  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم   09-07-2021 بتاريخ  البيضاء  
تحرير القانون األسا�سي لشركة ذات 

مسؤولية محدودة خاصيتها كالتالي :
      LAND IRRIGATION : التسمية
والتركيبات  األشغال   -  : الهدف 
وجه  على  الزراعة  بمجال  املتعلقة 
الخصوص: الري ، الكهرباء ، الزراعة 

املغ1اة.
- شركة غشغال عمومية.

املقر االجتماعي :  زنقة جعفر ابن 
الدار  بوركون  املشرق  إقامة  حبيب 

البيضاء.
املدة : 99 سنة.

درهم   100.000  : الرغسمال 
فئة  من  حصة   1.000 إلى  مقسمة 
الشركاء  على  وزعت  درهم    100

كالتالي : 
بلحرشة   الجبار  عبد  السيد   -

250 حصة.
  250 بنعيش  الوالي  السيد   -

حصة.

 250 - السيد عز الدين بلحرشة  
حصة.

 250 بوسالمة  غمين  السيد   -
حصة.

التسيير: عهد به ملدة أير محددة 
بصالحيات م1لقة للسيد عبد الجبار 

بلحرشة.
ٍالى يناير   1 من   : املالية   السنة 

1ح دجنبر .
القانوني  لالحتياط   %5   : األرباح 
يوضع  غو  ينقل  غو  يوزع  غما  والباقي 
تحت االحتياط  حسبما يقرره الجمع 

العام.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 
بتاريخ     7878 7 رقم  تحت  البيضاء 

.26-07-2021
بالسجل  الشركة  تقييد  تم 
رقم   تحت  البيضاء  بالدار  التجاري 

9ح5116 بتاريخ 26-07-2021 
من غجل التخليص و اإلشهار 

20 P

  PARNADEV
ش.م.م  رغسمالها 100.000  درهم 

11 زنقة  ليل البيضاء
الـتــأسـيـس

بالدار  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم   28-05-2021 بتاريخ  البيضاء  
تحرير القانون األسا�سي لشركة ذات 

مسؤولية محدودة خاصيتها كالتالي :
     . PARNADEV : التسمية

األعمال  إدارة   : الهدف 
من  آخر  نوع  وغي  واالستشارات 
األعمال  بإدارة  املتعلقة  الخدمات 

بشكل عام.
أير  غو  مباشرة  بصفة  املساهمة 

مباشرة في الشركات بجميع غشكالها.
ليل  زنقة    11   : االجتماعي  املقر 

الدار البيضاء
املدة :  99 سنة.

درهم   100.000  : الرغسمال 
فئة  من  حصة   1.000 إلى  مقسمة 
الشركاء  على  وزعت  درهم    100

كالتالي : 
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- السيد دان كوهن   حح حصة.

- ELOJERCO ححح  حصة

- YCO ححح حصة.

التسيير: عهد به ملدة أير محددة 

إيجال  للسيد  م1لقة  بصالحيات 

والسيدة  كوهن  دان  والسيد  كوهن 

فاليري كوهن.

ٍالى يناير   1 من   : املالية   السنة 

1ح دجنبر .

القانوني  لالحتياط   %5 األرباح:  

يوضع  غو  ينقل  غو  يوزع  غما  والباقي 

تحت االحتياط  حسبما يقرره الجمع 

العام.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 

787157  بتاريخ   البيضاء تحت رقم  

.15-07-2021

بالسجل  الشركة  تقييد  تم 

رقم   تحت  البيضاء  بالدار  التجاري 

9ح5110 بتاريخ 15-07-2021 .
من غجل التخليص و اإلشهار 

21 P

COLOR FULL
ش.م.م  رغسمالها 100.000  درهم 

197 شارع املقاومة ال1ابق 6 الدار 

البيضاء

الـتــأسـيـس
بالدار  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم   21-06-2021 بتاريخ  البيضاء 

تحرير القانون األسا�سي لشركة ذات 

مسؤولية محدودة خاصيتها كالتالي :

COLOR FULL SARL  :  التسمية

الهدف : - تسويق جميع املنتجات 

املصنعة وأير املصنعة من غي نوع.

و بصفة عامة، التصدير و جميع 

الصناعية،  التجارية،  العمليات 

الغير  و  العقارية  الخدمات,  املالية، 

عقارية املتعلقة بصفة مباشرة غو أير 

التي  غو  االجتماعي  بالهدف  مباشرة 

تساهم في إنماء الشركة.

شارع   197   : االجتماعي  املقر 

املقاومة ال1ابق 6 الدار البيضاء.

املدة :  99 سنة.

درهم   100.000  : الرغسمال 

فئة  من  حصة   1.000 إلى  مقسمة 

الشركاء  على  وزعت  درهم    100

كالتالي : 

- السيد محمد العلج  750 حصة.

- السيد غمين العلج  250 حصة.

محددة  أير  ملدة  به  التسيير:عهد 

محمد  للسيد  م1لقة  بصالحيات 

العلج.

إلى يناير   1 من   : املالية   السنة 

1ح دجنبر .

القانوني  لالحتياط   %5   : األرباح 

يوضع  غو  ينقل  غو  يوزع  غما  والباقي 

تحت االحتياط  حسبما يقرره الجمع 

العام.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 

بتاريخ   7878 7 رقم  تحت  البيضاء 

.26-07-2021

بالسجل  الشركة  تقييد  تم 

رقم   تحت  البيضاء  بالدار  التجاري 

511651بتاريخ 26-07-2021 .
من غجل التخليص و اإلشهار 

22 P

 Sté DIGITAL AGILITY SARL

 AU
تأسيس شركة

مؤرخ  عرفـي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إيداع  تم  في01/07/2021، 

املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�سي 

بتاريخ  واحد   بشريك  املحدودة 

12/07/2021 و ذات املميزات التالية:

  Sté DIGITAL AGILITY : التسمية

. SARL AU

الشركاء :

- السيد : يوسف لرتب.

الهدف :

كل  في  هو  الشركة  من  الغرض   -

من املغرب وفي جميع البلدان األخرى:

تكنولوجيا  ودمج  اقتناء   -

املعلومات والحلول الرقمية واملتنقلة 

وكذلك جميع التحوالت الرقمية ؛

- التجارة، الشراء، البيع،التحويل. 
والتصدير  االستيراد  التوزيع، 
والتجارة العامة والتجارة اإللكترونية 
غصل  من  واملنتجات  املواد  لجميع 

محلي غو غجنبي.
التجارية  األصول  جميع  -غخذ 
التثبيت  تأجير،  اإليجار،  إدارة  تحت 
العقارات  املؤسسات؛  جميع  تشغيل 
مهما  عمل؛  ورش  املصانع.  التجارية؛ 

كان مجال النشاط.
- املشاركة املباشرة غو أير املباشرة 
املالية؛  املعامالت  جميع  في  للشركة 
وفي  املنقولة  املمتلكات  غو  العقارات 
جميع الشركات التجارية غو الصناعية 
التي قد تكون مرتب1ة لغرض الشركة 

غو غي أرض مشابه غو ذي صلة.
املقر االجتماعي : زنقة سمية إقامة 
حي   22 رقم   5 ال1ابق  ح  شهرزاد 

النخيل الدار البيضاء .
تاريخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.
الرغسمال   : االجتماعي  الرغسمال 

االجتماعي محدد في 100.000.
السنة االجتماعية : تبتدئ السنة 
في  يناير وتنتهي  االجتماعية من فاتح 

1ح دجنبر.
يوسف  تعيين  تم   : التسيير 
الوطنية رقم   للب1اقة  الحامل  لرتب  

 EE956 مسيرا للشركة.
بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 
التجاري لدى املحكمة التجارية بالدار 
 ،12/07/2021 بتاريخ  البيضاء، 

تحت رقم57ح510.
ملخص قصد النشر

23 P

 NOVAXELENCE
ش. م. م لشريك واحد رغسمالها 

10.000 درهم.
املقر االجتماعي : 10 شارع الحرية، 

ال1ابق ح، رقم 5، الدار البيضاء
سجل تجاري عدد 5ح5112

بمقت�سى عقد عرفي  منجز بتاريخ  
غنظمة  تأسيس  تم   07/07/2021
لشريك  املسؤولية  محدودة  شركة 

واحد و التي تتميز بما يلي :

   NovaXelence  التسمية : شركة

ش.م.م. لشريك واحد.

داخل  الشركة  تهدف   : الهدف 
باألصالة  إلى  وخارجه  املغرب  الوطن 
عن نفسها غو نيابة عن غطراف ثالثة: 
التدقيق  دراسات  إجراء   -
في  الخدمات  وتقديم  واالستشارات 
واملوارد  والتوظيف  التدريب  مجاالت 
االستراتيجي  والتشخيص  البشرية 

وهندسة التدريب.
االستراتيجي  التشخيص  إجراء   -
الهند�سي  والتدريب  واملهاري  والتقني 

وتنفيذ اإلجراءات التدريبية.
وإدارة  الندوات،  وتسويق  إدارة   -
تعليمية  مؤسسة  غي  وتدريس 

وتعليمية ومهنية.
- التدريب املنهي والتعليم املستمر 
بعد  وعن  وداخلًيا  األولي  التدريب  في 
والتدريب األولي واملشورة والدراسات 
املعلمين  وتعاون  بمشاركة  واألبحاث 

واملستشارين والشركاء.
- التدقيق البشري والتنظيمي.

والخدمات  الدراسات  إجراء   -
التوظيف  مجاالت  في  االستشارية 

والتدريب وتنظيم وإدارة الشركات.
- والدعم في تنفيذ جدولة املواعيد 
والتدريب على املبيعات والتدريب على 

املبيعات وقيمة التعلم اإللكتروني.
غو  األسهم  على  االستحواذ   -
غي  في  غشكالها،  بجميع  املصالح 
شركات غو غعمال ذات أرض مشابه 

غو ذي صلة.
األنش1ة  جميع  ت1وير  يمكن   -
التي تشكل موضوع الشركة من قبل 

الشركة.
املعامالت  جميع  عام،  بشكل   -
واملدنية  والصناعية  التجارية 
تتعلق  واملالية  العقارية  غو  واملنقولة 
بأحد  مباشر  أير  غو  مباشر  بشكل 
آخر  �سيء  بأي  غو  املحددة  األشياء 

مشابه غو مرتبط.
- جميع األنش1ة التي تكون الهدف 

االجتماعي و التي يمكن ت1ويرها. 
العمليات  جميع  عامة،  بصفة   -
التجارية, الصناعية, املدنية, العقارية 
مباشر ارتباط  لها  التي  و  املنقولة   غو 

 غو أير مباشر بأحد األهداف املحددة 
غو املرتب1ة بالشركة.
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الرغسمال االجتماعي : تم تحديده 

درهم   )10.000( آالف  عشرة  في 

اجتماعية  حصة  إلى  0 10  مقسمة 

)100( درهم للواحدة,  من فئة  مائة 

السيدة  الوحيد  للشريك  جميعها 

ليندا باسكال كورين دوشمين.

املقر االجتماعي : 10 شارع الحرية, 

ال1ابق ح، رقم 5، الدار البيضاء.

املدة 99: سنة.

ليندا  السيدة  السيد  التسيير: 

املسيرة  دوشمين.  كورين  باسكال 

الوحيد ة للشركة  ملدة أير محدودة.

السنة االجتماعية : من 1 يناير إلى 

1ح دجنبر.

كتابة  لدى  تم  القانوني  اإليداع 

بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 

19/07/2021 تحت  البيضاء بتاريخ: 

رقم 12 787.
مقت1ف من غجل اإلشهار

24 P

 SAMA SHAM   

 IMMOBILIER
تأسيس شركة

في  مؤرخ  عرفـي  عقد  بمقت�سى 

القانون  إيداع  تم  2021/ 0/0ح، 

املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�سي 

ذات  و  واحد   مسير  ذات  املحدودة 

املميزات التالية :

 SAMA SHAM  : التسمية 

. IMMOBILIER

الهدف : مقاول عقاري.                                                                                         

 5 رقم   7 شارع   : االجتماعي  املقر 

سيدي  سعادة  رقم    شقة   2 طابق 

البرنو�سي.

تاريخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.

الرغسمال   : االجتماعي  الرغسمال 

االجتماعي محدد  في 100.000 درهم 

اجتماعية  حصة   1000 إلى  مقسم 

من فئة 100 درهم للواحدة ، مكتتبة 

و محررة بالكامل و موزعة لفائدة :

السيد :  احمد محمد 0 ح حصة.    

السيد : عادل محمد 0حح حصة.  

0حح  الشاشو  خولة   : السيدة 

حصة. 

املجموع :  1000 حصة.

السنة االجتماعية : تبتدئ السنة 

في  يناير وتنتهي  االجتماعية من فاتح 

1ح دجنبر.

احمد  السيد  تعيين  تم   : التسيير 

محمد.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

التجاري لدى املحكمة التجارية بالدار 

البيضاء، بتاريخ01/05/2021، تحت 

رقم59 502.
ملخص قصد النشر

25 P

PRIME ESTATES  Sarl
السجل التجاري: 510.779

مؤرخ  عرفـي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إيداع  تم  في18/05/2021، 

املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدودة و ذات املميزات التالية:

    PRIME ESTATES  Sarl : التسمية

 الهدف : منعش عقاري. 

: تجزئة موريتانيا  املقر االجتماعي 

تجزئة   8حو9ح  ال1ابق االول سيدي 

البرنو�سي  البيضاء .

تاريخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.

الرغسمال   : االجتماعي  الرغسمال 

االجتماعي محدد  في 100.000 درهم 

اجتماعية  حصة   1000 إلى  مقسم 

من فئة 100 درهم للواحدة، مكتتبة 

و محررة بالكامل و موزعة لفائدة :

 500 الرحموني  الغالي  السيد 

حصة 50.000 درهم.

 200 الرحموني  حمزة  السيد 

حصة 20.000 درهم. 

السيد  محمد  املامون الرحموني 

200 حصة 20.000 درهم.

حصة   100 العلمي  وفاء  السيدة 

10.000 درهم.

حصة    .1.000  : املجموع 
100.000 درهم.

السنة االجتماعية : تبتدئ السنة 
في  يناير وتنتهي  االجتماعية من فاتح 

1ح دجنبر.
التسيير : تم تعيين  السيد  محمد  
مسيروكدلك  الرحموني  املامون 

صالحيات اإلمضاء.
بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحكمة  لدى  التجاري 
بالدار البيضاء بتاريخ  7/2021/ 1، 

تحت رقم786817.
السجل التجاري : 510.779.

ملخص قصد النشر

26 P

TORE INDUSTRIE  S.A.R.L
هبة حصص اجتماعية

العام  الجمع   قرار  بمقت�سى 
استثنائية  بصفة  املنعقد  العادي 
 TORE لشركة   28/05/2021 بتاريخ 
ش.م.م.،   INDUSTRIE S.A.R.L
الكائن  درهم  00.000ح  رغسمالهـــــا 
البيضاء،  بالدار  االجتماعي  مقرها 
زنقة    27/2 الرقم  السالمة  إقامة 
املسجلة  خليل،  م1ران  خليل 
التجارية  باملحكمة  التجاري  بالسجل 
بالدار البيضاء تحـــــت  رقم 267 حح، 
الحصص  تفوت  الشركة  شركاء  قرر 
وفاء  السيدة   فوتة  بمقتضاه  الذي 
لفائدة  حصص   املوري  سودا  بن 
 600 بنسبة  بنكيران   يونس   السيد 
مامجموعه  اي   اجتماعية  حصة 

000ححصة اجتماعية. 
لشركة   القانوني  الشكل  تغير   -
املسؤلية  محدودة  شركة  لتصبح 

بشريك وحيد.
من   1 و    7  ،6 البنود  تعديل   -
املذكورة  للشركة   األسا�سي  القانون 
القانون  على  واملصادقة  غعاله 

األسا�سي للشركة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بمدينة  التجارية  باملحكمة  الضبط 
 ،7/07/2021 الدار البيضاء، بتاريخ 

تحت عدد 785991.
للنشــــر و البيــــــان

27 P

  EXPERT ACADEMY
رغسمالها : 50.000.00 درهم

شــركـة ذات  املـســؤولـيـة املـحـدودة 
املقر االجتماعي : 202شارع عبد 
 املومن  ال1ابق االر�سي رقم 5 

 الدار البيضاء 
السجل التجاري رقم 9ح825ح

تفويت الحصص 
االستثـنائي  العام  الجمع  خالل 
  EXPERT ACADEMY لشركة:  
مـحـدودة   مـســؤولـيـة  ذات   شــركـة 
 2021  /05/  25: بـتـاريـخ  الـمـنعــقد 

صادق الشركاء على مايلي : 
1( تفويت الحصص:

 تفويت السيدة الحسنية العامري 
التي  حصة   )100( حصصها  جميع 
السيد  لفائدة  الشركـة  في  تملكها 

بوجمعة قدوري.
ما يترتب على ذلك تعديل املادتين 

6 و 7 من النظام األسا�سي.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
رقم  تحت  البيضاء  بالدار  التجارية 
785186 وذلك بتاريخ 01/07/2021.
28 P

شركة  ايكو اويل  ش . م . م
ح1 شارع احمد املجاطي اقامة االلب 

طابق االول رقم 8 الدار البيضاء
الـسـجـل الـتـجـاري   111 7ح

زيادة في راسمال الشركة
دخول  مسير جديد للشركة 

تعيين مسير جديد 
مصادقة على القانون األسا�سي

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
  .09/07/2021 بتاريخ  الدارالبيضاء 
ذات  شركة  اويل«   »ايكو  لشركة 
رغسمالها.   املحدودة  املسؤولية 

600.000  درهم تقرر ما يلي : 
من  الشركة  رغسمال  في  زيادة 

100.000 درهم الى 600.000 درهم.
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
  .09/07/2021 بتاريخ  الدارالبيضاء 
ذات  شركة  اويل«  »ايكو  لشركة 
رغسمالها   املحدودة  املسؤولية 

600000.00  درهم تقرر ما يلي : 
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- دخول السيد حمزة بناني كمسير 
للشركة.  

بناني  حمزة  الـسـيـد  تـعـيـيـن   -
عزمي    وعمر  بوعياد  محسن  والسيد 
أـيـر  لـمـدة  للـشـركـة  كـمـسـيـرين 

مـحـددة.
الـسـيـد  بـتـوقـيـع  الـشـركـة  الـتـزام   -
السيد محسن بوعياد  و  بناني  حمزة 

او حمزة بناني وعمر عزمي.   
من  ح    ،7  ،6 الفصول    تغيير   -

القـانون األسا�سي.
- املصادقة على القانون األسا�سي 

الجديد.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  باملحكمة  الضبط 
 15/07/2021 بتاريخ  بالدارالبيضاء  

تحت رقم 787118.
بيان مختصر

29 P

 ALVI ALPHA VISION
 OPTIQUE ET AUDITION

S.A.R.L
محل رقم 9  شارع محمد زرق1وني 

كليز مراكش
إعالن تعديلي

سجل تجاري 9 856
الجمع  قرارات  محضر  بموجب 
املنعقد  للشركاء  االستثنائي  العام 

بتاريخ 29/06/2021 تقرر ما يلي :
- تغيير اسم الشركة ليصبح االسم 
 ALVI ALPHA OPTIQUE«الجديد

 .»ET VISION
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
التجارية بمراكش بتاريخ 12/07/2021 

تحت رقم 125925.
لإلشارة و البيان

30 P

  TORE INDUSTRIE S.A.R.L
au

الكائن مقرها االجتماعي بالدار 
البيضاء، إقامة السالمة الرقم 2/27  

زنقة خليل م1ران خليل  
رغسمالهـــــا 00.000ح درهم

العام  الجمع   قرار  بمقت�سى 
استثنائية بصفة  املنعقد  العادي 

 بتاريخ 28/05/2021 واملسجل بالدار 

10/06/2021لشركة  في  البيضاء 

TORE INDUSTRIE S.A.R.L au
الكائن  درهم  00.000ح  رغسمالهـــــا 

البيضاء،  بالدار  االجتماعي  مقرها 
زنقة    27/2 الرقم  السالمة  إقامة 

املسجلة  خليل،  م1ران  خليل 

تحـــــت   ببرشيد،  التجاري  بالسجل 
الوحيد  الشريك  قرر  267 حح،  رقم 

الي   لشركة   تغير املقر  املدكر اعاله 

الساحل   عمران  الصناعي   املجمع 

حد  8ح1  برشيد   تجزئة   ال1ابق    

السوالم برشيد. 

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بمدينة  التجارية  باملحكمة  الضبط 

 ،7/07/2021 الدار البيضاء، بتاريخ 

تحت عدد 785992.
للنشــــر و البيــــــان

31 P

 CAPI NEGOCE
شركة ذات مسؤولية محدودة 

رغسمالها: 100.000 درهم.

املقر االجتماعي  : عين الشق اقامة 

ASK، الش1ر B اقامة  B111 سيدي 

معروف  الدار البيضاء 

السجل التجاري 08811  

 تغير مقر الشركة
العام  الجمع  محضر  بموجب 

االستثـنائي الـمـنعــقد بـتـاريـخ 02 /06/ 

   CAPI NEGOCE 2021 قررت شركة 

محدودة  مسؤولية  ذات   شركة 

ما يلي : 

- تغير مقر الشركة من عين الشق 

 B111 B اقامة   ASK، الش1ر  اقامة 

سيدي معروف  الدار البيضاء.

رقم  متجر  غسوان  شاره   ،52 إلى 

حRDC الجيروند الدار البيضاء.

النظام  تعديل  ذلك  على  ترتب  ما 

األسا�سي،

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  رقمح2 786  تحت  التجارية 

  . 12/07/2021

32 P

 INTERNATIONAL
 MATERIELS DE
LABORATOIRES

شركة ذات املسؤولية املحدودة
الرغسمال االجتماعي : 750.000 

درهم
التعريف الضريبي : 2200 16
السجل التجاري : 1077ح1
التعريف الضريبي املوحد : 
001 28911000086

العام  الجمع  ملحضر  تبعا 
 ،2021 ماي  بتاريخ  2  االستثنائي 

تقرر ما يلي :
إعالن وفاة السيد ترلكا جاك.

االجتماعية  الحصص  توزيع 
للمتوفى بين الورثة على النحو اآلتي :
السيد وليام جان ترلكا : 6562.5 

حصة اجتماعية.
السيدة وفاء شوق : 7.5ح9 حصة 

اجتماعية.
تغيير الشكل القانوني للشركة من 
املحدودة  املسؤولية  ذات  الشركة 
ذات  الشركة  إلى  الوحيد  للشريك 

املسؤولية املحدودة.
اإلدارة  في  بالتغييرات  االعتراف 

وقبولها.
إعالن وفاة املسير السابق.

تعيين املسير الجديد السيد وليام 
ترلكا.

تحيين النظام األسا�سي.
سجل  في  القانوني  اإليداع  تم 
البيضاء  بالدار  التجارية  املحكمة 
الرقم  تحت   2021 يوليو  بتاريخ  1 

.786980
ملخص قصد النشر

33 P

ACCES PIECES AUTO
غكسيس بييس غوطو

شركـة محدودة املسؤولية ذات 
شريك وحيد رغسمالها 100.000 

درهم
حي كريمة زنقة ميزوتيس رقم ا حح 

حي محمدي الدار البيضاء
تفويت حصص اجتماعية

بتاريخ    عرفي  عقد  وبمقت�سى 
2021/ 15/0 فوت السيد الصواف 
محمد خمسة مائة حصة )500( من 
للسيد  يمتلكها  التي  درهم   100 فئة 

الصواف شعيب الذي قبلها.

 وقد صادق الشريك الوحيد على :

طرف  من  الحصص  -تفويت 

السيد الصواف محمد لفائدة السيد 

الصواف شعيب.  
-تعديل الفصل 6 و 7  من القانون 

األسا�سي للشركة.

التسيير ملدة أير  غسند   : التسيير 

امل1لقة  الصالحيات  مع  محددة 

الصواف  السيد   الوحيد  للمسير 

س  م  املستقبل  إقامة  املقيم  شعيب 

معروف    سيدي   6 رقم  عمارة  1   12

الدار البيضاء.

تحديت القانون األسا�سي للشركة

 .A MISE A JOUR DES STATUTS

للمحضر،  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  باملحكمة  الضبط  بكتابة 

بالبيضاء  بتاريخ 16/07/2021 تحت 

الرقم 21ح787.
من غجل التخليص واإلشهار 

34 P

SLTE AFRICA
شركة ذات مسؤولية محدودة 

رسمالها 1.500.000 درهم

الكائن مقرها : 219، شارع 
الزرق1وني، ال1ابق األول

الشقة 1 –  الدار البيضاء

الزيادة في رسمال الشركة
العـادي  أيــر  القرار  بموجب 

 2021 يونيو  ح  بتاريـخ  للشركاء 

شركة   ،»SLTE AFRICA« لشركة 

رسمالها  محدودة  مسؤولية  ذات 

مقرها  والكائن  درهم   1.500.000

شارع   ،219 البيضاء،  بالدار 

 ،1 الشقة  األول،  ال1ابق  الزرق1وني 

فإن الشركاء :

القرارات  واعتمدوا  قرروا  قد 

التالية :

من  الشركة  رسمال  في  الزيادة   •

 1.500.000 إلى  درهم   100.000

درهم ؛

السادس  الفصلين  تعديل   •

والسابع من النظام األسا�سي ؛
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الشركاء  قام   : السادس  الفصل 
بالتقدمات النضية، غي :

    Holding SEDH شركة   •
99.900 .1 درهم

   GDS ENERGIES شركة   •
مليون  املجموع  في  غي  درهم   100
 1.500.000 درهم  غلف  وخمسمائة 

درهم.
الفصل السابع :   

تم رفع رسمال الشركة إلى مليون 
 (1.500.000( غلف  وخمسمائة 
عشر  خمسة  إلى  املقسم  درهم، 
ذات  شركة  حصة   )15.000( غلف 
الواحدة،  للحصة  درهم   )100( مائة 
القيمة  واملدفوعة  بكاملها  املكتتبة 
مع  تناسبا  للشركاء  واملمنوحة 

تقدماتهم، غي :
   Holding SEDH شركة   •

999. 1  حصة.
»GDS ENERGIES« شركة   • 

 1 حصة.
• غي في املجموع خمسة عشر غلف 

حصة 15.000 حصة.
لدى  القانـوني  باإليـداع  القيـام  تم 
البيضاء  للدار  التجاريـة  املحكمـة 
رقم  تحت   2021 يوليوز   06 بتاريخ 

 .78570 
عن املستخلص والبيانات

35 P

ديوان االستاذ عبد املجيد بن جلون زهر 

 سيكــــوطيــــــل موبيل 
شركة ذات مسؤولية محدودة

هبة حصص اجتماعية
العام  الجمع   قرار  بمقت�سى 
استثنائية  بصفة  املنعقد  العادي 
شركاء  قرر   ،2021 يونيو   09 بتاريخ 
»سيكوطيل  املسماة   الشركة 
رغسمالهـــــا  ش.م.م.،  موبيل« 
مقرها  الكائن  درهم،  0.000.000ح 
82ح،  البيضاء،  بالدار  االجتماعي 
بالسجل  املسجلة  الجديدة،  طريق 
بالدار  التجارية  باملحكمة  التجاري 
،160507 رقم  تحـــــت    البيضاء، 

65ح1105،   و تعريفها الضريبي رقم 
حصص بهبة  بالقيام  ترخيص  منح  

تم  جدد.  شركاء  قبول  و  اجتماعية.   
من  اليه  املشار  الهبة  بعقد  التوصل 
جلون  بن  املجيد  عبد  األستاذ  طرف 
بتاريخ البيضاء،  بالدار  موثـــــــق   زهر، 

بمقتضاه  الذي   ،2021 يونيو   09  
الحجول  غبو  اللــــه  عبد  السيد   فوت 
السيدة  زوجته  لفائدة  االدري�سي،  
بنسبة  الزكاري  الخياط  ابن  حياة 
ابنته  اجتماعية،  حصة   60000
االدري�سي  لحجول  غبو  هند  السيدة 
اجتماعية  حصة   60000 بنسبة 
لحجول  غبو  أزالن  السيدة  ابنته  و 
حصة   59970 بنسبة   االدري�سي 
املنعقد  العام  الجمع  قام  اجتماعية. 
يونيو   09 بتاريخ  استثنائية  بصفة 
سيكوطيل  املسماة  للشركة    ،2021
باملصادقة على  هبة   موبيل ش.م.م، 
املذكورة  االجتماعية  الحصص 
الجديد  التقسيم  اثبات  اعاله، 
 ،6 البنود  تعديل  الشركة،  لرغسمال 
7  و 8 من القانون االسا�سي للشركة  
على  املصادقة  و  اعاله  املذكورة 
تم  الذي  للشركة  األسا�سي  القانون 

تعديله.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بمدينة  التجارية  باملحكمة  الضبط 
يوليوز  فاتح  بتاريخ  البيضاء،  الدار 

2021، تحت عدد 785108.
للنشــــر و البيــــــان

36 P

األستاذ وحيد الخيري
موثق

16 زنقة الحسين بن علي الدار البيضاء

CABO 3 شركة
ش.م.م بشريك وحيد

هبة حصص اجتماعية
تلقاه  توثيقي  عقد  بمقت�سى 
بالدار  موثق  الخيري،  وحيد  األستاذ 
 ،2021 يونيو  بتاريخ  2  البيضاء، 
بن  الرا�سي  بوبكر  السيد  وهب 
الرا�سي  سعاد  السيدة  ألخته  جلون 
التي  الحصص  مجموع  بن جلون، 
ش.م.م   CABO ح شركة  في  يملكها 
حصة   100 وهي  وحيد  بشريك 

اجتماعية.

تلقاه  توثيقي  عقد  بمقت�سى 
بالدار  موثق  الخيري،  وحيد  األستاذ 
البيضاء، بتاريخ  2 يونيو 2021، قرر 
 CABO ح لشركة  الوحيد  الشريك 

ش.م.م بشريك وحيد ما يلي :
هبة  عملية  على  املصادقة 

الحصص السالفة الذكر.
الحصص  مجموع  غن  مالحظة 
غصبحت  الشركة  لرغسمال  املكونة 
الرا�سي  سعاد  السيدة  ملك  في 

بن جلون.
بوبكر  السيد  استقالة  قبول 
وحيد  كمسير  مهامه  من  جلون  بن 

للشركة.
الرا�سي  سعاد  السيدة  تعيين 
للشركة  وحيدة  كمسيرة  بن جلون 

ملدة أير محدودة.
األسا�سي  القانون  على  واملصادقة 

الجديد للشركة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار 
البيضاء بتاريخ 20 يوليو 2021 تحت 

عدد 787680.
من غجل الخالصة واإلشهار

ذ. وحيد الخيري

37 P

األستاذ وحيد الخيري
موثق

16 زنقة الحسين بن علي الدار البيضاء

CABO 1 شركة
ش.م.م بشريك وحيد

هبة حصص اجتماعية
تلقاه  توثيقي  عقد  بمقت�سى 
بالدار  موثق  الخيري،  وحيد  األستاذ 
 ،2021 يونيو  بتاريخ  2  البيضاء، 
بن  الرا�سي  بوبكر  السيد  وهب 
الرا�سي  سعاد  السيدة  ألخته  جلون 
التي  الحصص  مجموع  بن جلون، 
ش.م.م   CABO 1 شركة  في  يملكها 
حصة   100 وهي  وحيد  بشريك 

اجتماعية.
تلقاه  توثيقي  عقد  بمقت�سى 
بالدار  موثق  الخيري،  وحيد  األستاذ 
البيضاء، بتاريخ  2 يونيو 2021، قرر 
 CABO 1 لشركة  الوحيد  الشريك 

ش.م.م بشريك وحيد ما يلي :

هبة  عملية  على  املصادقة 
الحصص السالفة الذكر.

الحصص  مجموع  غن  مالحظة 
غصبحت  الشركة  لرغسمال  املكونة 
الرا�سي  سعاد  السيدة  ملك  في 

بن جلون.
بوبكر  السيد  استقالة  قبول 
وحيد  كمسير  مهامه  من  جلون  بن 

للشركة.
الرا�سي  سعاد  السيدة  تعيين 
للشركة  وحيدة  كمسيرة  بن جلون 

ملدة أير محدودة.
األسا�سي  القانون  على  واملصادقة 

الجديد للشركة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
يوليو   19 بتاريخ  البيضاء  بالدار 

2021 تحت رقم  78758.
من غجل الخالصة واإلشهار

ذ. وحيد الخيري

38 P

األستاذ وحيد الخيري
موثق

16 زنقة الحسين بن علي الدار البيضاء

 SOCIETE
 ADMINISTRATION

 NEGOCIATION FIDUCIAIRE
D’ANFA

ش.م.م
وفاة مسير

تلقاه  توثيقي  عقد  بمقت�سى 
موثق  الخيري،  وحيد  األستاذ 
 17 بتاريخ  البيضاء،  بالدار 
شركة  شركاء  قرر   ،2021 يونيو 
 SOCIETE ADMINISTRATION
 NEGOCIATION FIDUCIAIRE

D’ANFA ش.م.م ما يلي :
الحق  عبد  السيد  وفاة  مالحظة 

العلمي.
غصبحت  الشركة  غن  مالحظة 
السيد  مسيرة من طرف مسير وحيد 

غمين العلمي.
العلمي  غمين  السيد  غن  مالحظة 
غصبح املسير الوحيد للشركة ملدة أير 

محدودة.
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بدون  الصالحيات  جميع  ومنحه 
استثناء لتمثيل الشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
بالدار البيضاء بتاريخ 8 يوليو 2021 

تحت رقم 0ح7861.
من غجل الخالصة واإلشهار

ذ. وحيد الخيري

39 P

 Sté WIFAK CONSULTING,
    SARL au

شركة محدودة املسؤولية ذات 
الشريك الواحد
RC 270927

تصفية الشركة
مؤرخ  عرفي  عقد  بموجب 
28/05/2021، قرر  بتاريخ  بالبيضاء 
 Sté WIFAK الشريك الواحد لشركة 
شركة   ،CONSULTING, SARL AU
الشريك  ذات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد ما يلي :
- تصفية الشركة.

- قرر الشريك تعيين السيد غمين 
كّباج … للقيام بالتصفية.

شارع  ح15   : هو  التصفية  مقر   -
موالي  الصناعي  الحي  الرادي  محمد 

رشيد.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
تحت    05/07/2021 في  بالبيضاء 

عدد  785507.
40 P

ش.م.م D& S COM مكتب الحسابات

  BRAEKELEC شركة
ش.م.م)ش.و(

الحل املسبق للشركة
الجمع  محضر  بمقت�سى 
بتاريخ  املنعقد  االستثنائي  العام 
سعيد  السيد  قرر  0/06/2021ح، 
لشركة  الوحيد  الشريك  جالل 
محدودة   شركة   ،BRAEKELEC
رغسـمالها  وحيد،  بشريك  املسؤولية 
مقرها درهم،   100.000 االجتماعي 

شارع  البيضاء   بالدار  االجتماعي   
الحزام الكبير تجزئة املوحدين إقامة 
املحمدي،  الحي  رقم1  ح   يوسف 

ما يلي :
الحل املسبق للشركة. 

جالل  سعيد  السيد  تعيين 
كمصف للشركة. 

بالدارالبيضاء  التصفية   مقر 
شارع الحزام الكبير تجزئة املوحدين 
إقامة يوسف ح رقم 1 الحي املحمدي.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26/07/2021 في  بالبيضاء  التجارية 

تحت رقم ح78788.
41 P

DBS’PHARMA
شركة محدودة املسؤولية

 ذات الشريك الواحد
رغسمالها 100.000,00 درهم

 املقر االجتماعي : 61 شارع
 لال الياقوت ، مص1فى املعاني،

 رقم 85 ال1ابق الثاني ، مركز رياض  
الدار البيضاء 
RC :  2ح92ح

التصفية النهائية للشركة
العام  االجتماع  شروط  بموجب 
 ،1 /06/2021 بتاريخ  االستثنائي 
للشركة،  النهائية  التصفية  تقرر 
الوجود  عن  الشركة  تتوقف  وبالتالي 
نهاية  والش1ب(  )التصفية  نهائًيا 

والية املصفية السيدة مريم دخش.
لدى  القانوني  باإليداع  القيام  تم 
التجارية  باملحكمة  الضبط  كتابة 
بتاريخ20/07/2021  البيضاء  بالدار 

تحت رقم 787687.
42 P

 مس مديكال إيمجنينغ 
سوليسيون

شــــركــة ذات مـسؤولـيـة مـحدودة.
 MIS-MEDICAL IMAGING  

 SOLUTIONS  S.A.R.L
الرغسمال اإلجتماعي مائة غلف درهم 

    100.000
املقر االجتماعي : مكتب رقم 17 

ال1ابق ح عمارة لزيغونج 21 زنقة غبو 
بكر الصديق واألدارسة جليز مراكش.

السجل التجاري :  87 89  
حـل و تصفية الشركـة

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املنعقد بتاريخ 15/06/2021 فقد تم 

حل الشركة وتصفيتها ب1ريقة ودية.

غأياي  السيدة  تعيين  تم  لقد 

فاطمة الساكنة بحي االزدهار2 عمارة 

املنار رقم 12 ال1ابق   مراكش.   

توكيلها  و  للشركة  كمصفية 

املتعلقة  العمليات  جميع  بإتمام 

بتصفية الشركة.   

الشركة  لتصفية  االجتماعي  املقر 

عمارة  ح  ال1ابق   17 رقم  مكتب  هو: 

الصديق  بكر  غبو  زنقة   21 لزيغونج 

واألدارسة جليز مراكش.      

باملحكمة  والتسجيل  اإليداع  تم 

بتاريخ  بمراكش،  التجارية 

07/2021/ 1 تحت رقم  5 1260.

43 P

 LAND’OR MAROC

INDUSTRIES

شركة ذات املسؤولية املحدودة

 ذات الشريك الوحيد

رغسمالها : 5.000 2. 7 درهم

املقر االجتماعي :  ح زنقة مص1فى 

املنفلوطي، إقامة سامي

ال1ابق الخامس، جوتيي

الدار البيضاء

السجل التجاري : 5775ح 

العادي  الغير  القرار  بمقت�سى 

يونيو   7 بتاريخ  الوحيد  للشريك 

الشركة  رغسمال  رفع  قرر   ،2021

لترتفع  درهم  5.000 ح.9  بمبلغ 

إلى  درهم   6 .900.000 من  قيمته 

5.000 2. 7 درهم.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ البيضاء  بالدار   التجارية 

الرقم  تحت   2021 يوليو   12

78ح786.
املمثل القانوني

44 P

 SOCIETE CONFORT
PARAMEDIC  SARLAU

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
بشريك وحيد

 برغسمال 100.000 درهم 
ومقرها الدار البيضاء ،  8 شارع 

موالي إدريس األول قسارية النهضة، 
املتجر رقم 8ح 

 RC 997ح6ح    IF 20707097   TP
CNSS 5266186  ICE 8821حح6ح 

 97200009ح00179
تصفية الشركة

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
 SOCIETE للشركة  االستثنائي 
 CONFORT PARAMEDIC SARL
درهم،   100.000 برغسمال  ؛   AU
شارع  البيضاء،  8  الدار  ومقرها 
موالي إدريس األول قسارية النهضة، 
املتجر رقم 8ح اجتمع بالدار البيضاء 

في 10.2019. 1 ، قرر:
النهائية  والتصفية  اإلأالق 
 SOCIETE CONFORT للشركة 
تقوم  التي   PARAMEDIC SARL AU

بتصفيتها السيدة خديجة شتو.
املحكمة  في  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

27/8/2020 تحت رقم 169  7.
45 P

 EURO ZA MAGIC SARL AU 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

شريك وحيد
 EURO ZA MAGIC SARL AU  
 شركة ذات املسؤولية املحدودة

 ذات شريك وحيد
 رغسمالها 100.000 درهم 

مقرها االجتماعي : تجزئة ابن تومرت 
II عمارة   ال1ابق 2 شقة   بوزنيقة
السجل التجاري رقم : 79ح5 

– ابن سليمان
الضريبة الجبائية رقم : 07ح26091

التعريف املوحد : 
ح 0000 00211615

تفويت حصص اجتماعية 
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استقالة السيد الغرباوي عتيق 
وتعيين السيد غبلوش معاد

بالدار  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
قرر   2021 ماي   17 بتاريخ  البيضاء 
لشركة  االستثنائي  العام  الجمع 
 EURO ZA MAGIC SARL AU
ذات  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

شريك وحيد مايلي :
تفويت السيد الغرباوي عتيق.

بقيمة  اجتماعية  حصة   1000  -
السيد  لفائدة  للحصة  درهم   100

غبلوش معاد.
الغرباوي عتيق  السيد  استقالة   -
وتعيين  وحيد  كمسير  مهامه  من 
وحيد  كمسير  معاد  غبلوش  السيد 

للشركة ملدة أير محدودة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  سليمان  بابن  االبتدائية 

09/06/2021 تحت رقم 2حح.
46 P

 ETTAJ FRERE
تأسيس شركة 

ذات مسؤولية محدودة 
س.ت : ح789 تارودانت

في  املؤرخ  العرفي  العقد  بمقت�سى 
2021/ 06/0 بأوالد تايمة، تأسست 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

مميزاتها كما يلي : 
 ETTAJ FRERE  :التسمية

واملنتجات  البضائع  نقل  الهدف: 
البضائع  نقل  مكافأة.  غو  غجر  مقابل 
املحلي  النقل  مكافأة.  غو  غجر  مقابل 
املنتجات  غنواع  لجميع  والدولي 
واألشياء.  والسلع  واملواد  واألشياء 
العام.  املقاول  تصدير.  و  استيراد 

التجارة.
علي  غوالد  دوار   : االجتماعي  املقر 

الكردان غوالد تايمة.
 100.000  : الشركة  رغسمال 

درهــم.
تاريخ  من  ابتداء  سنة   99 املدة: 

التسجيل بالسجل التجاري.
السيد  الشركة،  يسير  التسيير: 

التاج ياسين ملدة أير محدودة. 

رغسمال  وزع   : الحصص  توزيع 

فئة  من  حصة   100 على  الشركة 

100 درهم، السيد التاج ياسين 500 

 500 يونس  التاج  السيد  حصة، 

حصة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

0/06/2021ح  بتاريخ  بتارودانت 

تحت رقم 876.

47 P

مكتب حسابات شحودي

 SOCIETE EL MELIH

AMEUBLEMENT SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي :19/ 27 

شارع المزار بلوك 05 غيت ملول-.

رقم التقييد في السجل التجاري : 

877ح2 انزكان

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداد  تم   2021 25يونيو 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

متبوعة  الشركة  تسمية 

بمختصر  االقتضاء  عند 

 SOCIETE EL MELIH  : تسميتها 

.AMEUBLEMENT SARL AU

 .1-1: بإيجاز  الشركة  أرض 

تصنيع  والسجاد/2.  البساط  تصنيع 

وبيع ح/MALTAS. النسيج. 

عنوان املقر االجتماعي :  19/27 

شارع المزار بلوك 05 غيت ملول.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : مبلغ رغسمال الشركة 

درهم، مقسم كالتالي :

السيداملليح مروان : 1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد املليح مروان حي املستقبل 
بلوك س رقم  5 زنقة  0 ايت ملول 

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية انزكان  بتاريخ 07/2021/ 1 

تحت رقم 1589.

48 P

STE E.K.B LOGISTIC   SARL 
التفاصيل املتعلقة بالنشر

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة  تأسست   16/06/2021

محدودية املسؤولية ذات الخصائص 

التالية :

التسمية :

STE E.K.B LOGISTIC SARL

رغسمالها :  100.000  درهم.

مقرها االجتماعي: بلوك ب رقم 1  

حي الزيتون تيكوين غكادير.

الهدف االجتماعي :  نقل البضائع 

أير  األمتعة  نقل   - الغير  لحساب 

املصحوبة – تمثيل الشركات الوطنية 

شراء،   – املغربي  التراب  في  والدولية 

 - املستعملة  املعدات  وتسويق  بيع 

االستيراد والتصدير – التجارة. 

بن1الب  السيد  والتسيير:  اإلدارة 

التعريف  لب1اقة  الحامل  مص1فى 

. JBالوطنية رقم 586ح1ح

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

باكادير  التجارية  باملحكمة  القانوني 

رقم  تحت   1 /07/2021 يوم 

رقم  التجاري  السجل   ،101758

ح827 .

49 P

 Sté. AGRI PHYTO
M’ZOUDIA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رغسمالها 200.000 درهم

مقرها االجتماعي : دوار امزوضية– 
شيشاوة 

RC 1829 إمينتانوت
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم   ,2021 ماي   18  : في  بشيشاوة 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

املحدودة ذات الخصائص اآلتية :
 Sté. Sté. AGRI   : التسمية 

.PHYTO M’ZOUDIASARL
 MARCHAND DE  : الهدف 
 PRODUITS, OUTILLAGE
 AGRICOLES, ET PRODUITS

.PHYTOSANITAIRES
املقر االجتماعي : دوار امزوضية – 

شيشاوة. 
تاريخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تأسيس الشركة. 
درهم   200.000  : الرغسمال 
مقسم إلى 2000 حصة من فئة 100 

درهم.
من تبتدئ    : االجتماعية   السنة 
 01 يناير إلى 1ح دجنبر من كل سنة .

بمقت�سى الفصل 15 من القانون 
السيد:  تعيين  تم  للشركة  األسا�سي 
للشركة  كمسير  الل1يف  عبد  إجــود 

ملدة أير محدودة.
والتسجيل  القانوني  اإليداع  تم 
بالسجل التجاري باملحكمة االبتدائية 
يونيو2021 تحت   16 يوم  إلمنتانوت 

عدد 2021/حح2.
50 P

 AECON SARL AU 
رغس مالها 1.000.000 درهم

تكاديرت  دوار   : االجتماعي  املقر 
نعبادو جماعة الدراركة اكادير  
إعالن عن تأسيس شركة
 ذات املسؤولية املحدودة

 بالشريك الوحيد
 بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
01 يوليوز 2021، تم إحداث القانون



عدد 5676 - 2 محرم ح  1 )11 غأس1س 2021)الجريدة الرسمية   16568

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي   

طرف  من  وحيد  بشريك  املحدودة 

املوقع للعقد، خصائصها كالتالي :

.AECON  : التسمية

تكاديرت  دوار   : اإلجتماعي  املقر 

نعبادو جماعة الدراركة اكادير.

الهدف اإلجتماعي : 

 - األشغال املتنوعة غو البناء.

 : في  حدد  الشركة  مال  رغس 

1.000.000 درهم مقسم إلى 10.000 

للحصة  درهم   100 فئة  من  حصة 

ياسين  السيد  كاملة  يملكها  الواحدة 

الصافي.

ياسين  السيد  عين   : التسيير 

ملدة  للشركة  وحيدا  مسيرا  الصافي 

أير محدودة.

إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

1ح دجنبر .

املدة : 99 سنة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 

بتاريخ   باكادير  التجارية  املحكمة 

  101729 رقم  تحت  07/2021/ 1م 

السجل التجاري: .ح826 

51 P

STE SAMIFISC

STE AD TOUR
بمقت�سى القانون األسا�سي بتاريخ 

شركة  تأسيس  تم  2021/ح0/ 0، 

باملواصفات  املسؤولية  محدودة 

التالية : 

التسمية : شركة غ د تور.

STE AD TOUR

بدون  السيارات  كراء    : الهدف 

سائق. 

املقر االجتماعي :  بلوك 1 رقم  16 

مكرر الحي الصناعي اكادير.

تاريخ  من  ابتداء  سنة   99   : املدة 

التأسيس.

رغسمالها :  100.000 درهم.

التسيير :  للسيدة حنان الردماني.   

اإلمضاء :  للسيدة حنان الردماني.

باملحكمة  تم  القانوني  اإليداع     
التجارية ألكادير بتاريخ 19/07/2021 
تحت رقم ح0ح102 السجل التجاري 

رقم 27ح8 .  
52 P

3B  ش.ذ.م.م
عرفي  عقد  بمقت�سى    : التأسيس 
تأسيس   تم   16/0 /2021 بتاريخ 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

مميزاتها كما يلي :
التسمية : شركة Bح ش.ذ.م.م .  

التلفيف،  مواد  انتاج   : املوضوع 
التصدير واالستيراد.

عبد  شارع   : االجتماعيي  مقرها 
الحي  رقم  12  الخ1ابي   الكريم 

الصناعي ايت ملول.
تاريخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

نأسيسها النهائي.
الشركة  مال  رغس   : الرغسمال 
 100.000 قدرها  قيمة  في  محدد 

درهم .
يوسف   : الشركة  في  املساهمون 

اكجكال.
اإلدارة : يوسف اكجكال.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 
يناير الى 1ح ديسمبر من كل سنة .

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بانزكان  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت   19/07/2021 بتاريخ 

1617
53 P

 CAFE TRANQUILLE   S.A.R.L
 D’A.U

  تأسيس شرکة
تأسيس  تم  عرفي  عقد  بموجب 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

املساهم الوحيد ومميزاتها كالتالي : 
 CAFE TRANQUILLE  : التسمية 

ش.م.م.م.و.
الهدف : مقهى.

املقر االجتماعي : رقم 159 بلوك ج 
حي الزيتون تيكيوين اكادير.

درهم   100.000  : الرغسمال 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم للحصة الواحدة. 

التسيير : تسير الشركة حاليا من 

الرحمان  ايت علي عبد  السيد  طرف 

ملدة أير محددة.

من  تبتدئ  االجتماعية:  السنة 

من  دجنبر  1ح  في  وتنتهي  يناير  فاتح 

كل سنة.

تقييدها  تاريخ  99 سنة من  املدة: 

بالسجل التجاري. 

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

التجارية  باملحكمة  القانوني 

بتاريخ     102295 رقم  تحت  بأكادير 

.16/07/2021

54 P

   BEANSHOUSE شركة
عمارة االندلس زنقة 17 شارع تنمل 

بلوك G/10 الهدى اكادير

تـــأسـيــس
اكادير  بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ 

تأسيس  تم   ،1 /06/2021 بتاريخ 

صفاتها    املسؤولية   محدودة  شركة 

كما يلي : 

     BEANSHOUSE :  التسمية

غساسا  الشركة  تهدف   : الهــدف 

إلى:

1 - قاعة الشاي 2 - سريع, طعام, 

حسب  م1عم   - ح  خفيفة   وجبة 

ال1لب.

وعموما جميع العمليات التجارية 

الصناعية املالية و العقارية املتعلقة 

األنش1ة  وكل  املذكورة  باالنش1ة 

شأنه  من  طابع  ذات  غو  املشابهة 

توسيع وتنمية الهدف االجتماعي.

االندلس  عمارة   : االجتماعي  املقر 

 G/10 بلوك  تنمل  شارع   17 زنقة 

الهدى اكادير.

تاريخ  من  ابتداء  سنة   99   : املدة 

التسجيل بالسجل التجاري باستثناء 

حالة التمديد غو الفسخ املسبق.

الرغسمال :  حدد رغسمال الشركة  
في 100.000 درهم  مقسم  إلى 1000 

حصة .
 500 اوليدي  محمد  السيد   -

حصة
- السيد محمد امين العياط  500 

حصة.
اوليدي  محمد  السيد   : التسيير   
العياط مسيران  امين  والسيد محمد 
وذلك  منفصلة  بتوقيعات  للشركة 

ملدة أير محدودة. 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
  19/07/2021 يوم  باكادير  التجارية 

تحت رقم 52ح102.
55 P

 ARABIC GENERAL
 ENTREPRISE   SARL

املقر االجتماعي:  رقم ح ال1ابق 
الثاني عمارة 110 مكرر شارع 

الحسن األول حي الداخلة اكادير  .
انشاء شركة

بتاريخ    عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  وضع  ثم    1 /06/2021
املسؤولية  محدودة  لشركة  األسا�سي 

ذات املميزات التالية :
 ARABIC GENERAL  : االسم  

.ENTREPRISE   SARL
.  SARGEP االسم التجاري  

هدف الشركة :
- اشغال البناء واالشغال املختلفة  

املدة محددة في 99 سنة 
الراسمال محدد في مبلغ 100.000 
درهم مقسم الى  حصة من فئة 100 
درهم للحصة الواحدة قد تم اكتتابها 
بوبكري  السيد  الوحيد  للشريك  كلها 

عبد الصمد.
-التسير :تم  تعيين السيد بوبكري 
ملدة  للشركة  كمسير  الصمد  عبد 
صالحية  إع1ائه  مع  محدودة  أير 

اإلمضاء اإلداري و البنكي منفردا.
لتكوين   5% اقت1اع  يتم  -األرباح 
عليه  املنصوص  االحتياطي  الرصيد 

قانونا.
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اإليداع  تم  القانوني  -اإليداع 
لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 
رقم   باكاديرتحت  التجارية  املحكمة 

ح10197 بتاريخ15/07/2021.
للخالصة والتذكير

قبال حسن

56 P

 STE  AJMOUH TRANSPORT
   SARL

ICE 0028حح050000ح8ح
تأسيس

مؤرخ   عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم   2021 يونيو    11 بتاريخ  بتزنيت  
وضع قانون غسا�سي  لشركة محدودة 
الخصائص  تحمل  والتي  املسؤولية 

التالية :
 STE AJMOUH   : التسمية 

. TRANSPORT SARL
نقل  مقاول   : االجتماعي  الهدف 
البضائع عبر السيارات / نقل األمتعة 

لحساب الغير.
 100.000 في  حدد   : املال  رغس 
من  حصة   1000 إلى   مقسمة  درهم 

فئة 100 درهم موزعة كالتالي :
- السيد رشيد غجموح 500 حصة. 
بوقسيم  الرحمان  عبد  السيد   -

500 حصة 
تاريخ  من  ابتدءا  سنة    99  : املدة 

تأسيسها.
اجماح  دوار  االجتماعي:  املقر 

النابور سيدي افني.
املسيرون :

بوقسيم  الرحمان  عبد  السيد   -
مسير للشركة وملدة أير محدودة.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
بتزنيت   االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
تحت رقم 28ح بتاريخ 2021/07/08.
57 P

شركة اكردنو
تأسيس شركة

يوليوز   07 في  املؤرخ  للعقد  طبقا 
سا�سي  اال  القانون  وضع  تم    2021
محدودة  مسؤولية  ذات  لشركة 

وشريك وحيد ومميزاتها كالتالي : 

اال سم :   شركة اكردنو.

الهدف:  اشغال الفالحة - نيكوس، 

انغريف  دوار  جتماعي:  اال  املقر 

جماعة او الكردان طا طا .

املدة :  99 سنة.

درهم   100.000  : الرغسمال 

مقسمة إلى 1000 حصة بقيمة 100 

درهم للحصة.

االرباح :  5 في مائة للد خيرة والباقي 

حسب قرارات الشركاء .

التسيير:  السيد اركيبي الحسين.

من  تبتدئ    : جتماعية  اال  السنة 

فاتح يناير الئ 1ح دجنبر من كل سنة .            

التسجيل   تم    : التجاري  السجل 

باملحكمة  االبتدائية ب1اطا تحت رقم 

661  بتاريخ 15 يوليوز2021.

58 P

SAMIFISC

 STE HA EQUIPEMENT

 BUREAUTIQUE ET

SCOLAIRE
بمقت�سى القانون األسا�سي بتاريخ 

شركة  تأسيس  تم   ،18/06/2021

باملواصفات  املسؤولية  محدودة 

التالية : 

التسمية : 

 STE HA EQUIPEMENT

 .BUREAUTIQUE ET SCOLAIRE

املدرسية   املعدات  بيع   : الهدف 

واملكتبية. 

مجمع  1ح  رقم   : االجتماعي  املقر 

األمل غنزا غكادير.

تاريخ  من  ابتدءا  سنة   99   : املدة 

التأسيس.

رغسمالها :  100.000 درهم.

غحمد  للسيد   : واإلمضاء  التسيير 

ستور.

باملحكمة  تم  القانوني  اإليداع 

بتاريخ  الكادير  التجارية 

19/07/2021تحت رقم 61ح102.

59 P

SOCIETE GOULMAY TRAV
 Société à Responsabilité Limitée

au Capital de 100.000 Dhs
 Adresse : N° 22 LOTISSMENT
 à L’OUEST DE L’ECOLE PRINCE
  MOULAY ABDULLAH TANTAN

ICE : 002866871 0000ح
تـــأسيــس  شركة

بتاريخ  عرفي   عقد  بمقت�سى 
شركة  تأسيس  ،تم   27/0 /2021
باملميزات  املحدودة   املسؤولية  ذات 

التالية :
التسمية :  شركة كوملاي تراف.

املقر االجتماعي :  رقم 22  تجزئة 
هللا  عبد  موالي  مدرسة  الغرب 

طان1ان.
درهم   100.000  : الرغسمـــــــــــــال 
فئة  من  حصة   1000 على  مقسمة 

100 درهم.   
الهـــــــــــــــــدف :  املقاول العام غو البناء 

الشــــــــــــــركاء : 
- علي كوملاي   1000  حصة. 
املسير القانوني : علي كوملاي.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائي كلميم  بتاريخ2021/07/09 

تحت رقم 2021/191.  
60 P

مكتب حسابات شحودي

 SOCIETE GOUDALA
 SERVICE ET LOGISTICS

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االجتماعي : كراج 
بدوار البرايج غوالد ميميون مركز 

جماعة بسيدي بيبي
رقم التقييد في السجل التجاري  

879ح2 انزكان
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم  ح0يوليوز2021 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها  بمختصر  االقتضاء 

 SOCIETEGOUDALA SERVICE ET:

.LOGISTICSSARL AU

أرض الشركة بإيجاز : 

1 - نقل االشخاص لحساب الغير

عنوان املقر االجتماعي :كراج بدوار 

جماعة  مركز  ميميون  غوالد  البرايج 

بسيدي بيبي.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : مبلغ رغسمال الشركة 

درهم، مقسم كالتالي :

السيدكوداال رشيد : 1000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد كوداال رشيد دوار بنكمود 

باها  ايت  اشتوكة  بيبي  سيدي 

املحمدية املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  انزكان  االبتدائية 

07/2021/ 1 تحت رقم 1590.

61 P

STE  GHAILAN  VISIONSERV
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات شريك واحد 
في    املؤرخ  للعقد  طبقا 

شركة  تأسيس  تم    18/12/2020

شريك  ذات  محدودة   املسؤولية  

واحد بالخصائص التالية :  

  STE  GHAILAN  : االسم 

.VISIONSERV

والخدمات  اإلنتاج   : الهدف 

السمعية والبصرية. 
  100.000   : املجموعة   رغسمال 

درهم.

املسير: العربي فريعات. 
مكرر    7 رقم  االجتماعي:  املقر 

بلوك د تجزئة الوحدة العيون. 
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املدة :  99 سنة.

للمجموعة  القانوني  االيداع  تم 

بالسجل التجاري باملحكمة تحت رقم 

266ح/677 ح بتاريخ 01/2021/ح1  

62 P

 GALAXY DIGITAL  SARL  
RC :  8277

تـأسـيـس شــركة
بتاريخ  عرفي   عقد  بمقت�سى   
القانون  وضع  تم    18/06/2021

الـتأسي�سي لشركة محدودة املسؤولية 

تحمل الخصائص التالية:

  GALAXY DIGITAL  : الـتـسـميـــــــــــــــة 

 SARL

املسؤولية  ذات  شركة    : الشكل 

املحدودة. 

األجهزة  جميع  بيع    : الـمـوضـــــوع 

املنزلية / بيع جميع االالت الكهربائية 

ومعدات  غثاث  بيع   / واإللكترونية 

منزلية.
األول  ال1ابق   : االجـتـماعــي  الـمـقر 
5ح  رقم   77 بتجزئة  الكائن  باملحل 

بلوك 110 حي الشرف غكادير.

مــــــدة الشركــــــة :  99  سنة. 
 1.000.000   : الشركـــة  رغسمـــال 

درهم، 10.000 حصة ب 100 درهم.

الـتسـيـيــــــــــــــــــر : السيد: رشيد غخراز.

للسجل  القانوني  اإليداع  تم  لقد 

التجاري لدى املحكة التجارية بأكادير 

تحت الرقم الترتيبي     101878 
بتاريخ:  07/2021/ 1 رقم سجلها 

التجاري هو : 8277  .

63 P

 Sté  IDO IJJOU TRANS
SARL AU 

بتاريخ  محرر  عرفي  عقد  بموجب 

شركة  تأسيس  تم   12/07/2021

محدودة املسؤولية  املميزات التالية :

 IDO IJJOU شركة    : التسمية   

TRANS ش.م.م ذات شريك وحيد.

الهدف: نقل البضائع على حساب 

الغير.

 1 رقم  الشقة   : االجتماعي  املقر 

الداخلة  حي  ح110  س  ف  البقعة 

اكادير. 

املدة : 99 سنة.

 100.000  : االجتماعي  املال  رغس 

1000 حصة من فئة  إلى  درهم مجزغ 

100 درهم للحصة الواحدة.

التسيير: مروان يون�سي.

السنة االجتماعية  : تبتدئ السنة 

في  يناير وتنتهي  االجتماعية من فاتح 

آخر دجنبر من كل سنة.

وتم اإليداع القانوني لهذا املحضر 

املحكمة  هيئة  لدى  الضبط  بكتابة 

 102291 التجارية باكادير تحت رقم 

و السجل التجاري رقم 15ح8  بتاريخ 

.16/07/2021
من اجل النسخة والبيان

64 P

 HOUBATI TRANS 

ذات مسؤولية محدودة 

س.ت : 7901 تارودانت

تأسيس شركة 
في  املؤرخ  العرفي  العقد  بمقت�سى 

07/09/2021 بأوالد تايمة، تأسست 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

مميزاتها كما يلي : 

 HOUBATI TRANS  :التسمية

واملنتجات  البضائع  نقل  الهدف: 

البضائع  نقل  غومكافأة.  غجر  مقابل 

املحلي  النقل  مكافأة.  غو  غجر  مقابل 

املنتجات  غنواع  لجميع  والدولي 

واألشياء.  والسلع  واملواد  واألشياء 

العام.  املقاول  تصدير.  و  استيراد 

التجارة.

رحو  غوالد  دوار   : االجتماعي  املقر 

املهادي غوالد تايمة.

 100.000  : الشركة  رغسمال 

درهــم.

تاريخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التسجيل بالسجل التجاري.

السيد  الشركة،  يسيير  التسيير: 

هباتي محمد ملدة أير محدودة. 

رغسمال  وزع   : الحصص  توزيع 

فئة  من  حصة   100 على  الشركة 

100درهم، السيد هباتي محمد 700 

حصة، السيد هباتي عبد العزيز 00ح 

حصة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

 01/07/2021 بتاريخ  بتارودانت 

تحت رقم 891.

65 P

شركة

 HEBER FOOD SARL AU 
تأسيس شركة

بتاريخ  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون  وضع  تم   ،2 /60/2021

الخصائص  ذات  لشركة  األسا�سي 

التالية :

شركة         : القانونية  التسمية 

HEBER FOODSARL AU

ش.م.م.     : القانوني  الشكل 

بشريك وحيد.

221 عمارة  املقر االجتماعي : رقم 

8  حي التضامن بنسركاو غكادير.

ممون   : االجتماعي  الغرض 

الحفالت. 

في  حدد   : االجتماعي  الرغسمال 

 1000 الى  مقسمة  درهم  غالف   100

درهم   100 بقيمة  اجتماعية  حصة 

للحصة للسيد موالي رشيد املناني.

التسيير  : تم تعيين السيد موالي 

رشيد املناني مسيرا للشركة ملدة أير 

محدودة.

تاريخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تسجيل الشركة في السجل التجاري.    

بكتابة  تم    : القانوني  اإليداع 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

تحت   19/07/2021 بتاريخ  بأكادير 

الرقم ح6ح102.

66 P

 HAJRO SARL 
س.ت :  7951  تارودانت

تأسيس شركة  ذات مسؤولية 
محدودة 

في  املؤرخ  العرفي  العقد  بمقت�سى 
05/06/2021 بأوالد تايمة، تأسست 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

مميزاتها كما يلي : 
 HAJRO SARL  : التسمية

املستخدمين  نقل   : الهدف 
الغير،  لحساب  البضائع  نقل  للغير، 
جميع  تسويق  مختلفة،  غشغال 
واألثاث  الصناعية  واملعدات  املواد 
املباني  تشييد  التداول.  والعقارات. 
ال1رق.  اشغال  وتجهيزها.  وصيانتها 
والنظافة.   واألمن  البستنة  غشغال 
ومياه  الصحي  الصرف  غشغال 
وتنظيم  ال1عام  تقديم  الشرب. 
)ثقافية،  املختلفة  الفعاليات 
العامة  املرافق  إدارة  إلخ(.   ، رياضية 
وتمثيل  وتصدير  استيراد  والخاصة. 
وتأجير وتوزيع وتجميع وتصنيع جميع 
والبيع  الشراء  الكهربائية.  املعدات 
املنتجات  كافة  والتمثيل  والتوزيع 
واملواد واملعدات الكهربائية. التجارة. 

االستيراد والتصدير.
عمارة   02 رقم   : االجتماعي  املقر 
السكار شارع ولي العهد الحي اإلداري 

غوالد تايمة.
 100.000  : الشركة  رغسمال 

درهــم.
تاريخ  من  ابتداء  سنة   99 املدة: 

التسجيل بالسجل التجاري.
السيد  الشركة،  يسيير  التسيير: 

روك عبد الغاني ملدة أير محدودة. 
رغسمال  وزع  الحصص:  توزيع 
الشركة على 100 حصة من فئة 100 
 500 الغاني  عبد  روك  السيد  درهم، 
 500 هاجر  حسوني  السيد  حصة، 

حصة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
 01/07/2021 بتاريخ  بتارودانت 

تحت رقم 892.
67 P
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 SOCIETE HABIBA TOUR

HANA S.a.r.l
Société à Responsabilité Limitée

Au Capital de 100 000,00 Dhs

 Siège Social est fixé à : HAY

 SALAM(A( RUE ح N°18

DAKHLA

ICE: 002768166000055

تـــأسيــس  شركة
بتاريخ  عرفي   عقد  بمقت�سى 

شركة  تأسيس  تم   ،09/0 /2021

بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد  باملميزات التالية:

التسمية :  شركة حبيبة تور هانا. 

املقر االجتماعي : حي السالم زنقة 
ح رقم 18 الداخلة .

درهم   100.000 الرغسمـــــــــــــال: 

فئة  من  حصة   1000 على  مقسمة 

100 درهم.

السياحي  السكن   : الهـــــــــــــــــدف 

وااليواء السياحي ملدة وجيزة.

الشــــــــــــــركاء : 

- لحبيبة ابوزيد  0حح  حصة.

- احمد ابوزيد  0حح  حصة.

- ام لنهى شكاف  0 ح  حصة.

املسير القانوني : ام لنهى شكاف.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

  12/07/2021 الداخلة  االبتدائية 

بتاريخ تحت رقم 2021/1589.

68 P

  SOCIETE ABO  RAYAN

SARL
 Société à Responsabilité Limitée

au Capital de 100.000,00 Dhs

 Adresse : AV EL MEHDI BEN

TOUMERTE NR 680 GUELMIM

ICE : 00286797000025ح

تـــأسيــس  شركة
بتاريخ  عرفي   عقد  بمقت�سى 

شركة  تأسيس  ،تم   27/0 /2021.

باملميزات  املحدودة   املسؤولية  ذات 

التالية:

التسمية :  شركة ابو ريان.

املهدي  شارع    : االجتماعي   املقر 

ابن تومرت رقم 680 كلميم. 

درهم   100.000 الرغسمـــــــــــــال: 

فئة  من  حصة   1000 على  مقسمة 

100 درهم.   

الهـــــــــــــــــدف :  التجارة العامة.  

الشــــــــــــــركاء : 

- يوسف  الصباحي  1000  حصة.

املسير القانوني : يوسف الصباحي.   

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائي كلميم  بتاريخ 15/07/2021 

تحت رقم 268/2021 

69 P

SOCIETE FONACO
SARL

ش.م.م

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

شركة  تأسيس  تم   2021 يونيو   25

خصائصها  محدودة  مسؤولية  ذات 

كالتالي :

.FONACO : التسمية

ال1باعة   : االجتماعي  الهدف 

واإلشهار / االستيراد والتصدير. 

املقر االجتماعي : بلوك ف 10 رقم 

175 الداخلة غكادير.

املدة : 99 سنة.

درهم   100.000  : الرغسمال 

اجتماعية  حصة   1000 إلى  مقسمة 

من فئة 100 درهم للحصة.

667 حصة للسيد حسن فولي.

ححح حصة للسيد سفيان فولي.

التسيير : يعهد تسيير الشركة ملدة 

محددة في سنة واحدة للسيد سفيان 

فولي.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

بأكادير في  1 يوليو 2021 تحت رقم 

.1017  

70 P

 TRAVAUX شــركة 

 D’INFRASTRUCTURES DE

 GENIE CIVIL ET RURAL

  SARL
بإختصار : T.I.G.C.R، شركة ذات 

مسؤولية محدودة، رغسمـــالها 

100.000 درهم

مقرها االجتماعي : مكتب رقم 09، 

ال1ابق الثاني، بلوك ب، عمارة 

ياسمين، شارع املقاومة، غكادير

تـأسـيـس شــركة
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  وضع  2021تم  يونيو    18

التأسي�سي لشركة محدودة املسؤولية 

تحمل الخصائص التالية :  

 TRAVAUX  : الـتـسـميـــــــــــــــة 

 D’INFRASTRUCTURES DE

  GENIE CIVIL ET RURAL SARL

T.I.G.C.R : بإختصار

املسؤولية  ذات  شركة     : الشكل 

املحدودة .

بجميع  القيام   -  : الـمـوضـــــوع 

األشغال املختلفة غو غعمال البناء

-  القيام بأشغال الهندسة املدنية

- إصالح معدات ال1اقة الشمسية 

غو ال1اقة الريحية

-  و بصفة عامة جميع العمليات 

أير  غو  مباشرة  بصفة  ترتبط  التي 

مباشرة بهدف الشركة.

: مكتب رقم  الـمـقر االجـتـماعــي    -

بلوك ب، عمارة  الثاني،  ال1ابق   ،09

ياسمين، شارع املقاومة، غكادير.

-  مــــــدة الشركــــــة : 99 سنة ابتداء 

من يوم تأسيسها. 

 100.000  : الشركـــة  رغسمـــال   -

من  حصة   1000 على  مقسم  درهم 

فئة 100 درهم.

السيدة   -  : مساهمتهم  و  الشركاء 

مقابل  درهم   90.000 كريمة  سعود 

900 حصة.

الحسين  سرحاني  السيد   -

10.000,00 درهم مقابل 100 حصة.

 5 اقت1اع نسبة %  يتم   : األربـــــــــاح 
من األرباح لالحتياط القانوني والباقي 

حسب تقرير الشركاء 
 سواء يوزع او ينقل.

من  الشركة  تسير   : الـتسـيـيــــــــــــــــــر 
طرف السيدة سعود كريمة.

حق اإلمضاء : غع1ي حق اإلمضاء 
للسيدة سعود كريمة.

فاتح  من   : االجتمـاعيـة  السنـــة 
يناير إلى 1ح دجنبر.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 
بتاريخ  ألكادير  التجارية  املحكمة 
16/07/2021 تحت رقم : 102287.

للخالصة البيان
الـمسـيــرة الوحـيـدة

71 P

 Sté. TAGMAT AGRI-FERT
PHYTO-CHIMI SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رغسمالها 200.000 درهم

 ،C  28 مقرها االجتماعي : الرقم
شارع محمد السادس، الحي 

املحمدي – شيشاوة 
RC 18إمينتانوت1ح

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
ثم   ،2021 ماي   19  : في  بشيشاوة 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

املحدودة ذات الخصائص اآلتية :
Sté. TAGMAT AGRI-  : التسمية

.FERT PHYTO-CHIMI SARL
 MARCHAND DE  : الهدف 
 PRODUITS, OUTILLAGE
 AGRICOLES, ET PRODUITS

.PHYTOSANITAIRES
 ,C  28 الرقم   : االجتماعي  املقر 
شارع محمد السادس, الحي املحمدي 

– شيشاوة.
تاريخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تأسيس الشركة. 
درهم   200.000  : الرغسمال 
مقسم إلى 2000 حصة من فئة 100 

درهم.
السنة االجتماعية :  تبتدئ من 01 

يناير إلى 1ح دجنبر من كل سنة .
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بمقت�سى الفصل 15 من القانون 
السيد:  تعيين  تم  للشركة  األسا�سي 
كمسير  الرحمان  عبد  وجـــادي  

للشركة ملدة أير محدودة.
والتسجيل  القانوني  اإليداع  تم 
باملحكمة  التجاري  بالسجل 
يونيو   16  : يوم  االبتدائية إلمنتانوت 

2021 تحت عدد2021/ ح2.
72 P

THE HEISENBURGER SARL
مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

محدودة
في   املؤرخ  للعقد  طبقا 
شركة  تأسيس  تم   02/07/2021
بالخصائص  محدودة     املسؤولية 

التالية :  
 THE HEISENBURGER  : االسم 

.SARL
الهدف :   اكالت خفيفة.

 100.000  : املجموعة   رغسمال 
درهم.

املسير: بوتباع عبد املولى. 
 111 رقم  مقر  االجتماعي:   املقر 
شارع  كوميم  عمارة  االول  ال1ابق 

الحسن التاني اكادير. 
املدة :  99 سنة.

للمجموعة  القانوني  االيداع  تم 
التجارية  باملحكمة  التجاري  بالسجل 
101950بتاريخ  رقم  تحت  بأكادير 

15/07/2021 رقم ح828 .  
73 P

STE YOUSSR MARBRE
تأسيس شركة

مؤرخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
شركة  تأسيس  تم  يونيو2021   17  
ذات املسؤولية املحدودة، وخاصياتها 

كالتالي :
التسمية : شركة يوسرمربر.

دوارعليوة    : االجتماعي  املقر 
ايت  التمسية   5728 رقم  البعمراني 

ملول.
الهدف االجتماعي : الرخام.

مبلغ  في  حدد   : الشركة  رغسمال 
 1000 على  مقسمة  درهم   100.000

حصة من فئة 100 درهم للواحدة.

: يتم تسييرالشركة  تسير الشركة 

الصمد  عبد  السيدين  طرف  من 

بوستة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

بأكادير بتاريخ  1 يوليوز 2021 تحت 

رقم  159 سجل تجاري رقم ح88ح2.
إمضاء

74 P

YMJA TRANS  SARL AU
إنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة  
  YMJA TRANS التجاري  اسم 

 SARL AU

العنوان : - اقامة الصفا بلوك ب 

عمارة   شقة9 فونتي العليا بنسركاو 

اكادير.

 املهام : مقاول نقل البضائع للغير

 100.000   : الشركة  مال  راس 

درهم.

التسيير : -  السيد يوسف شوكر 

مشارك وحيد في الشركة.

مسير  مغاري  سمير  السيد   -

للشركة.

تم اإليداع القانون األسا�سي لدى 

التجارية  باملحكمة  الضبط  كتابة 

تحت   26/07/2021 بتاريخ  اكادير 
التجاري  والسجل  95ح102  رقم  

تحت رقم  51ح8 . 

75 P

وام�سي كار سارل اسوسيي انيك
إنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة 

- شريك وحيد 
االسم التجاري :  وام�سي كار سارل 

اسوسيي انيك. 

العنوان :  حي السعديين بلوك س 

زنقة 08 كلميم .

املهام :  كراء سيارات. 

رغسمال الشركة : 100.000 درهم 

مقسم على الشكل التالي:

 1000  : املسيح   وسيم  السيد 

سهم ، بقيمة 100 درهم للسهم.

تم اإليـــداع القانون األسا�سي لدى 

االبتدائية  باملحكمة  الضبط  كتابة 

تحت   06/07/2021 بتاريخ  بكلميم  

رقم  257/2021 والتعريف الضريبي  

تحت رقم  29ح50285 .

76 P

 Sté. UNION DES EXPERTS

 EN DERIVES & BOIS

 NORDIQUE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

رغسمالها 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : الرقم 5  الشارع 

رقم  1 – حي السالم, الداخلة

RCالداخلة 18815

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

يونيو   2  : في  إنزكان  بالدشيرة- 

ذات  شركة  تأسيس  ثم   ،2021

املسؤولية املحدودة ذات الخصائص 

اآلتية :

 Sté. UNION DES   : التسمية 

 EXPERTS EN DERIVES & BOIS

.NORDIQUE SARL

 MARCHAND   : الهدف 

 NEGOCIANT DE TOUTES

 SORTE DE BOIS, PANNEAUX

 ET DERIVES EFFECTUANT

.IMPORT

املقر االجتماعي : الرقم 5  الشارع 

رقم  1 – حي السالم, الداخلة.

تاريخ  من  ابتداء  سنة   99   : املدة 

تأسيس الشركة. 

درهم    100.000  : الرغسمال 

مقسم إلى 1000 حصة من فئة 100 

درهم.

بـ :  الشركاء : - ابن ال1الب حسن 

800 حصة.

- العراج حسن ب ـ: 100 حصة.

- غفاها مص1فى بـ : 100 حصة.

من تبتدئ  االجتماعية:    السنة 

 01 يناير إلى 1ح دجنبر من كل سنة .

بمقت�سى الفصل 15 من القانون 
 : السيد  تعيين  تم  للشركة  األسا�سي 
ملدة  للشركة  كمسير  حسن  العراج 

أير محدودة.
التسجيل  و  القانوني  اإليداع  تم 
باملحكمة  التجاري  بالسجل 
يوليوز   02  : يوم  للداخلة  االبتدائية 

2021 تحت عدد 88/2021 1.
77 P

 RINANE TRANS   SARL
 RC : 79 5

تـأسـيـس شــركة
بتاريخ  عرفي   عقد  بمقت�سى   
القانون  وضع  تم    18/06/2021
الـتأسي�سي لشركة محدودة املسؤولية 

تحمل الخصائص التالية:
  RINANE TRANS  : الـتـسـميـــــــــــــــة   

 SARL AU
املسؤولية  ذات  شركة    : الشكل 

املحدودة من شريك واحد . 
: نقل االفراد / مقاول  الـمـوضـــــوع 
لصالح  ودوليا  وطنيا  بضائع  نقل 
املصحوبة  أير  األمتعة  نقل  الغير/ 

لصالح الغير.
الـمـقر االجـتـماعــي : تجزئة النهضة 

III غوالد تايمة.
مــــــدة الشركــــــة :  99  سنة. 

 100.000  : الشركـــة  رغسمـــال 
درهم   100 ب  حصة   1000 درهم،  

للحصة.
الـتسـيـيــــــــــــــــــر : السيد: ياسين لعرج.

للسجل  القانوني  اإليداع  تم  لقد 
االبتدائية  املحكة  لدى  التجاري 
الترتيبي    الرقم  تحت  بتارودانت 
رقم   1 /07/2021  : بتاريخ    1281

سجلها التجاري هو: 5 79 .
78 P

RAION SERVICE
شركة ذات مسؤولية محدودة

إنشاء شركة 
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  وضع  ثم   07/07/2021
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

محدودة مميزاتها كالتالي :
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RAION SERVICE : االسم
في  االستشارة   -  1 الشركة:  هدف 

اإلدارة.  2 -  تاجر.
قيسارية   ،10 رقم  الشركة:  مقر 

بوطالبي، شارع العيون، غيت ملول.
املدة محددة في 99 سنة. 

الرغسمال محدد في مبلغ 100.000 
من  حصة   1000 إلى  مقسم  درهم 
الواحدة؛  للحصة  درهم   100 فئة 
جريف  غيوب  السيد  كالتالي:  مقسمة 
فرحت  غنس  والسيد  حصة،  0 ح 
0حح حصة، والسيد زكرياء غملو 0حح 

حصة.
غيوب  السيد  تعيين  تم  التسيير: 
أير  ملدة  للشركة  كمسير  جريف 
صالحية  وحده  إع1ائه  مع  محدودة 

اإلمضاء.
لتكوين   5% اقت1اع  يتم  األرباح: 
عليه  املنصوص  االحتياطي  الرصيد 

قانونا.
اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع 
لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 
املحكمة االبتدائية إلنزكان تحت رقم 

1625، بتاريخ 20/07/2021. 
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FIDUCIAIRE NADIM

       STE OUM HANI TRANS
.S.A.R.L AU

تأسيس شركة  محدودة املسؤولية 
من شريك واحد 

مؤرخ  عرفي  عقد  بموجب 
وضع  تم   22/06/2021 بتارودانت 
ذات  لشركة  األسا�سي  النظام 
املسؤولية املحدودة من شريك واحد  

والتي تكمن مميزاتها فيما يلي  :
 STE OUM HANI   : التسمية 

   TRANS       .S.A.R.L AU
الشركة  أرض  يمكن   : الغرض 
لحساب  غو  الخاص  لحسابها  سواء 
غخرى  دولة  غي  وفي  املغرب  في  الغير 

فيما يلي :
 TRANSPORT DU
 PERSONNEL POUR LE COMPTE

. D’AUTRUI

 مقر الشركة : يوجد مقر الشركة  
 MAG N 01 HAY SAFSAF EL

.GUERDANE TAROUDANT
املدة : حددت مدة الشركة في 99 
سنة ابتداءا من تاريخ تكوينها النهائي.

رغسمال  يبلغ   : الشركة  رغسمال 
 100.000 درهم  غلف  مائة  الشركة 
مقسم إلى غلف حصة ذات مائة 100 

درهم كقيمة لحصة الواحدة. 
 1000 صباح   العاب�سي    : السيد 

حصة.
السنة املالية : تبتدئ في فاتح يناير 

وتنتهي في 1ح دجنبر. 
العاب�سي  الشركة  يسير  التسيير: 

صباح  ملدة أير محدودة. 
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
تارودانت بتاريخ 20/07/2021 تحت 

عدد 05 1 /2021.
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شركة سمايل بت ش.م.م ذات 
الشريك الوحيد

رغسمالها 100.000 درهم
مقرها االجتماعي: متجر رقم 7ح 
ال1ابق األر�سي عمارة  17إقامة 

النهضة حي سالم غكادير
إعالن عن تأسيس شركة

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شركة  تأسيس  تم   ،01/06/2021

مميزاتها كما يلي :
الشكل القانوني : شركة محدودة 

املسؤولية ذات الشريك الوحيد.
بت  سمايل  شركة    : التسمية 

ش.م.م ذات الشريك الوحيد.
الغرض )مقت1ف( :

- شراء وبيع الحيوانات األليفة.  
- شراء وبيع ال1يور.  

الغذائية  املواد  وبيع  شراء   -
وبيع  شراء  غعاله،  املذكورة  للعناصر 
ق1ع  غو  منتج  غي  وتصدير  واستيراد 
الغيار غو اللوازم غو املعدات املتعلقة 

بالعناصر املذكورة غعاله.
7ح   رقم  متجر   : االجتماعي  املقر 
17إقامة  عمارة   األر�سي  ال1ابق 

النهضة حي السالم غكادير.

املــدة : 99 سنة.
الرغسمال  تحديد  تم   : الرغسمال 
 1000 غي  درهم   100.000 مبلغ  في 

حصة من فئة 100 درهم للواحدة.
الشركاء )1) : 

- السيدة فاطمة امجوض : 1000 
حصة غي 100.000 درهم.

التسيير : تسير الشركة من طرف :
تم  امجوض،  سعيد  السيد   -

تعيينه كمسير ملدة أير محدودة
- يتم إلزام الشركة بتوقيع السيد 

سعيد امجوض.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بأكادير  التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت   05/07/2021 بتاريخ 
الشركة  تقييد  تم  قد  و   .101027
بالسجل التجاري لدى نفس املحكمة 

بنفس التاريخ تحت رقم حح81 .
من غجل النشر و البيان
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FIDUCIAIRE TEMSIA

STE SBH TRANS   S.A.R.L
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
باكادير  مؤرخ  عرفي  عقد  بموجب 
بتاريخ 06/07/2021 تم وضع النظام 
املسؤولية  دات  لشركة  األسا�سي 
فيما  مميزاتها  تكمن  والتي  املحدودة 

يلي  :
 STE SBH TRANS  : التسمية 

.S.A.R.L
الشركة  أرض  يمكن   : الغرض 
لحساب  غو  الخاص  لحسابها  سواء 
غخرى  دولة  غي  وفي  املغرب  في  الغير 

فيما يلي :
-  نقل املستخدمين لحساب الغير

بوبكر  دار  دوار   : الشركة  مقر 
الدراركة غكادير.

 99 في  الشركة  املدة :حددت مدة 
سنة ابتداء من تاريخ تكوينها النهائي.

رغسمال  يبلغ   : الشركة  رغسمال 
 100.000 درهم  غلف  مائة  الشركة 
مقسم إلى الف حصة ذات مائة 100 
درهم كقيمة لحصة الواحدة،مكتتبة 
ومخصصة  كليا  القيمة  ومدفوعة 

للشركاء : 

 500 ابراهيم       جاخى  السيد   

حصة.

 500 ادريب     توفيق  السيد   

حصة.

السنة املالية : تبتدئ في فاتح يناير 

وتنتهي في 1ح دجنبر .

السيد  الشركة  يسير  التسيير: 

جاخى ابراهيم  ملدة أير محدودة. 

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم    

باكادير   التجارية  باملحكمة  الضبط 

عدد   تحت   27/07/2021 بتاريخ  

بالسجل  واملسجلة  2021/ح5 102 

التجاري تحت رقم 59ح8 .
للخالصة والبيان

املسير

82 P

SAZIKAR  SARL
إنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة  
 SAZIKAR  SARL التجاري  اسم 

 AU
ب  بلوك   291 رقم   -  : العنوان 

شارع محمد 6 ايت ملول.

 املهام : مقاول نقل البضائع للغير.
راس مال الشركة :  100.000 درهم.

حامي  سعيد  السيد    -  : التسيير 

مشارك وحيد و مسير للشركة.

تم اإليداع القانون األسا�سي لدى 

االبتدائية  باملحكمة  الضبط  كتابة 

تحت   26/07/2021 بتاريخ  انزكان 
رقم  1 16   والسجل التجاري تحت 

رقم  حح9ح2 .

83 P

 SOCIETE  SARSSIL  SARL
CONSTITUTION DE SOCIETE

تأسيس شركة
بتاريخ  عرفي  عقد  على  بناءا 

القوانين  وضع  تم   ،06/07/2021

املسؤولية  ذات  لشركة   األساسية 

ذات   SARSSIL SARL محدودة 

الخصائص التالية : 

الهدف : هدف الشركة في املغرب 

كما في الخارج هو : 
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أير  االمتعة   و  البضائع  نقل   -

املصحوبة على حساب االخرين.
انرارن  ساحة    : االجتماعي  املقر 

اقليم  ازدار  تيموالي  القديم  سوق 

كلميم.

املدة :  99 سنة.

 100.000 في  حدد   : الرغسمال 

حصة   1000 على  مقسم  درهم 

اجتماعية بقيمة 100 درهم للواحدة 

وهي في نصيب : 

حصة   500 ادعدي   سعيد   -

اجتماعية.

حصة   500 المين    بوبكر   -

اجتماعية.

التسيير : تسير الشركة وملدة أير 

سعيد  السيد   طرف  من  محدودة 

ادعدي. 
التجاري  السجل  في  التسجيل  ثم 

بتاريخ  كلميم  االبتدائية   باملحكمة 

26/07/2021 تحت رقم 595ح.  
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STE SAMIFISC

STE YUMMY DELIGHTS
بمقت�سى القانون األسا�سي بتاريخ 

شركة  تأسيس  تم   ،22/06/2021

باملواصفات  املسؤولية  محدودة 

التالية : 

دياليت     يومي  شركة   : التسمية   

.STE YUMMY DELIGHTS

الهدف : م1عم األكالت السريعة
 1 بلوك   5 رقم    : االجتماعي  املقر 

حي الداخلة غكادير .

تاريخ  من  ابتداء  سنة   99   : املدة 

التأسيس.
 رغسمالها :  100.000 درهم.

 التسيير  :  للسيد يوسف الح1اب 

والسيد صاميد بوصكيد مسير تاني.  

التوقيع : للسيد يوسف الح1اب 

غو السيد صاميد بوصكيد. 

باملحكمة  تم  القانوني  اإليداع 

التجارية ألكادير بتاريخ 07/2021/ 1 

تحت رقم 101719.  

85 P

STE SAMIFISC

CABINET COMPTABILITE ET FISCAL

 SIEGE SOCIAL : IMM ZERKDI ET AM

 ZIL APPT N° 1 AV AL MOUKAOUAMA

AGADIR

 STE MAID BOOK
بتاريخ  العرفي  العقد  بمقت�سى 
شركة  تأسيس  تم   ،  01/06/2021

محدودة املسؤولية. 
باملواصفات التالية : 

    .STE MAID BOOK : التسمية
الهدف : خدمات التنظيف.  

املقر االجتماعي : رقم 6 املركب 10 
البيضاء  الدار  شارع  الثالث  ال1ابق 

الحي املحمدي، اكادير. 
تاريخ  من  ابتداء  سنة   99   : املدة 

التأسيس.
رغسمالها :  100.000 درهم.

التسيير :  لكل من السيدة فاطمة 
غنوار  السيد  و  العاطي  عبد  الزهراء 

كرمان.
السيدة  بين  مشترك   : اإلمضاء 
فاطمة الزهراء عبد العاطي و السيد 

غنوار كرمان.
باملحكمة  تم  القانوني  اإليداع   
التجارية اكادير بتاريخ 19/07/2021 

تحت رقم 58ح102.  
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حسابات ادميم ش.م.م

6حح، شارع املقاومة غيت ملول

  KSSIMA-PROJ شركة
إعالن عن تأسيس

 شركة ذات مسؤولية محدودة  
بتاريخ  محرر  عرفي  عقد  بموجب 
القانون  وضع  ثم   2021 يوليوز   19
محدودة  شركة  لتأسيس  األسا�سي 

املسؤولية باملميزات التالية:
  KSSIMA-PROJ التسمية: شركة 
املسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 

املحدودة.  
رغسمال  حدد   : الشركة  رغسمال 
مقسمة  درهم   100.000 في  الشركة 
بقيمة  اجتماعية   حصة   1000 إلى 
ايت  السيد  للواحدة،  دراهم   100
حصة   500 الرحيم  عبد   بنعلي 
 500 لحنفي  بيصكضن  والسيد 

حصة.

رقم  االول  ال1ابق   : الشركة  مقر 

  1 حي الحرفيين حي الصناعي ايت 

املول.

نشاط الشركة : االشغال املختلفة 

او البناء، بيع مواد البناء ،نكوص. 

بنعلي  ايت  السيد  عين  التسيير: 

عبد الرحيم كمسير للشركة ملدة أير 

محدودة.

: الشركة ملزمة بالتوقيع  التوقيع 

السيد ايت بنعلي عبد الرحيم.

إلى يناير   01 من   : املالية   السنة 

 1ح ديسمبر. 

املدة : مدة الشركة محددة في 99 

سنة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

النزكان  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

يوم 2021/07/27 تحت رقم    1650 

ورقم السجل التجاري هو 5 9ح2  .    
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شركة قصادي منتجع صحي 

)سبا(
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة
في   املؤرخ  للعقد  طبقا 

شركة  تأسيس  تم     08/06/2021

بالخصائص  محدودة     املسؤولية  

التالية :  

التسمية : شركة. قصادي منتجع 

صحي )سبا(.

الشعر,   تصفيف  مركز   : الهدف 

الحمام,  بالجسم,  العناية  تدليك، 

مركز املساج والعناية بالجسم.
 100.000   : املجموعة   رغسمال 

درهم

املسير: قصادي ام الخير مريم

املقر االجتماعي : عمارة 

املدة :  99 سنة.

للمجموعة  القانوني  االيداع  تم 

باملحكمة    التجاري  بالسجل 

اإلبتدائية  غسفي املغرب    تحت رقم      

2ح12  بتاريخ 08/07/2021.

88 P

AZUL CONSULTANT

 K.T.1 TRAVAUX Sarl
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

املحدودة :
رغسمالها 100.000 درهم

موقع  عرفي  عقد  بمقت�سى 
يوليوز2021   12 بتاريخ  بتارودانت 
مسؤولية  ذات  شركة  تأسست 

محدودة تحمل املواصفات التالية : 
 K.T.1 TRAVAUX Sarl  : التسمية

املوضوع : موضوع الشركة هو:
املختلفة  األشغال  في  مقاولة   -

والبناء.
- التفاوض.

- استغالل املقالع.
في  محدد   : االجتماعي  رغسمال 
 1000 إلى  موزع  درهم   100.000
درهم   100 بفئة  اجتماعي  نصيب 

للواحد مكتتبة ومسددة كلها. 
املقر االجتماعي :  دوار ايت زيتان 

جماعة احمر  تارودانت.  
املدة : مدة الشركة محددة في 99 
في  تقييدها  تاريخ  من  تحتسب  سنة 

السجل التجاري.
مسيرة  الشركة  ستكون  التسيير: 
طرف:السيد  من  محددة  أير  وملدة 

عمر ازروال.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم  وقد 
االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
يوليوز2021   19 بتاريخ  بتارودانت 
السجل  )رقم  50ح1  رقم  تحت 

التجاري 7955 تارودانت(.  
مختصر لغاية النشر

89 P

 JISSER NAJAH 
شركة ذات مسؤولية محدودة.
وعنوان مقرها االجتماعي رقم 

22-ح2- 2-25-26 ال1ابق الثاني 
قيسارية الدردوري شارع ولي العهد 

تارودانت
رقم التقييد في السجل التجاري : 

7971
في   مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   21
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

محدودة باملميزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
مسؤولية محدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 JISSERتسميتها بمختصر  االقتضاء 

.NAJAH
أرض الشركة بإيجاز :

-مركز تكوين.
وانش1ة  الرحالت  تنظيم   -

مدرسية.
- االستيراد والتصدير.

رقم  االجتماعي  املقر  عنوان 
الثاني  ال1ابق  26-25- 2-ح22-2 
العهد   ولي  شارع  الدردوري  قيسارية 

تارودانت.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي :
 50  : الرشيدي  فاطمة  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
حصة   50  : أالي  كريمة  السيدة 

بقيمة 100 درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة  فاطمة الرشيدي عنوانها: 
املحاي1ة  االمل  تجزئة   28 رقم 

تارودانت املغرب.
السيدة كريمة أالي عنوانها :   رقم 
62 عمارة الزباق  بالقشاش تارودانت 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  -األسماء 

ومواطن مسيري الشركة :
السيدة  فاطمة الرشيدي  عنوانها 
املحاي1ة  االمل  تجزئة   28 :رقم 

تارودانت املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  بتارودانت  االبتدائية 

19/07/2021 تحت رقم 51ح1.
90 P

 JANATE CASH 
تأسيس شركة 

ذات مسؤولية محدودة
بشريك وحيد تسميتها 
س.ت : 7891 تارودانت

في  املؤرخ  العرفي  العقد  بمقت�سى 
1/05/2021ح بأوالد تايمة،  تأسست 
محدودة   مسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد مميزاتها كما يلي : 

.JANATE CASH : التسمية
موزع  األموال،  تحويل  الهدف: 
األموال،  تلقي  و  إرسال  خدمات، 
األرا�سي  داخل  الوسائل،  بكل 
املغربية وتوفيرها، استالم األموال في 
الخارج  من  الوسائل،  بكل  املغرب، 
الصرف،  تشريعات  وفق  وتوفيرها 
غجنبية،  دول  إلى  األموال  وإرسال 
الفواتير،  غداء  العمالت،  صرف 
التجارة،  الوساطة،  الضرائب،  غداء 

غعمال مختلفة.
لقصيبة  دوار   : االجتماعي  املقر 

جماعة غهل الرمل غوالد تايمة.
 100.000  : الشركة  رغسمال 

درهــم.
تاريخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التسجيل بالسجل التجاري.
التسيير: يسيير الشركة، الشريك 
ملدة  غحمد،  العيور  السيد  الوحيد، 

أير محدودة. 
رغسمال  وزع   : الحصص  توزيع 
فئة  من  حصة   1000 على  الشركة 
لفائدة  بكاملها  محررة  100درهم، 

السيد العيور غحمد.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
 29/06/2021 بتاريخ  بتارودانت 

تحت رقم 859.
91 P

 Sté. INVESTMENT
 & MANAGEMENT

 ASSISTANCE &
 CONSULTING CENTER

 SARL
شركة ذات املسؤولية 

املحدودةرغسمالها 100.000 درهم
مقرها االجتماعي : الرقم 211البلوك 

70– حي الوحدة, الداخلة
RC 1886الداخلة ح

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بالدشيرة- إنزكان في :  2 يونيو 2021, 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  ثم 

املحدودة ذات الخصائص اآلتية : 

 Sté. INVESTMENT   : التسمية 
 & MANAGEMENT ASSISTANCE
 & CONSULTING CENTER SARL
 CABINET DE CONSEIL :الهدف
 EN MANAGEMENT, GESTION,
 SYSTEMES D’INFORMATION,
 RESSOURCES HUMAINES,
 MARKETING, PRESTATION
 DE FORMATION, FISCALITE,

.FINANCE & COMPTABILIT
 211 الرقم   : االجتماعي  املقر 

البلوك 70 – حي الوحدة, الداخلة.
تاريخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تأسيس الشركة. 
درهم    100.000  : الرغسمال 
مقسم إلى 1000 حصة من فئة 100 

درهم.
 850 بـ:  حسن  العراج   -  : الشركاء 

حصة.
- بيجمان خديجة بـ : 150 حصة.

من  تبتدئ  االجتماعية:    السنة 
01 يناير إلى 1ح دجنبر من كل سنة .

بمقت�سى الفصل 15 من القانون 
السيد:  تعيين  تم  للشركة  األسا�سي 
ملدة  للشركة  كمسير  حسن  العراج 

أير محدودة.
التسجيل  و  القانوني  اإليداع  تم 
بالسجل التجاري باملحكمة االبتدائية 
تحت  يوليوز2021  يوم07  للداخلة 

عدد 5/2021ح15.
92 P

     OILANIC شركة
املحل رقم 10 زنقة 19ح حي رياض 

السالم 80050 اكادير
تـــأسـيــس

اكادير  بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ 
تأسيس  تم  2021/ح0/ح2،  بتاريخ 
صفاتها    املسؤولية   محدودة  شركة 

كما يلي : 
       OILANIC : التسمية

غساسا  الشركة  تهدف    : الهــدف 
إلى:

الزيوت  تصدير  و  استيراد   -  1
والتغليف  التعبئة  مواد  النباتية، 

وجميع املنتجات املحلية.

املنتجات  تسويق  و  إنتاج   -  2

الغدائية و مواد التجميل.

وعموما جميع العمليات التجارية 

الصناعية املالية و العقارية املتعلقة 

األنش1ة  وكل  املذكورة  باالنش1ة 

شأنه  من  طابع  ذات  غو  املشابهة 

توسيع وتنمية الهدف االجتماعي.

 10 رقم  املحل   : االجتماعي  املقر 
 80050 السالم  رياض  19ح حي  زنقة 

اكادير.

تاريخ  من  ابتداء  سنة   99   : املدة 

التسجيل بالسجل التجاري باستثناء 

حالة التمديد غو الفسخ املسبق.

الرغسمال :  حدد رغسمال الشركة  

في 100.000 درهم  مقسم  إلى 1000 

حصة. 

 1000 بوزقرارة   احمد  -السيد 

حصة.

بوزقرارة  احمد  السيد   : التسيير 

أير  ملدة  ذلك  و  للشركة  مسيرة 

محدودة. 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 15/07/2021 يوم  بأكادير  التجارية 

تحت رقم 102069.

93 P

 SOCIETE NATURAL

 ORGANIC RESSOURCES

  BIO INDUSTRY SARL  –

- SIGLE NORBI
اإلشهار القانوني

منعقد  جمع  بموجب  قرر 

تأسيس    2021/  06  / بتاريخ25 

شركة ذات الخصائص التالية :

التسمية : لقد تم تسمية الشركة 

املسؤولية  ذات  شركة  بي«  »نر 

املحدودة بالشريك الوحيد.

مقر: مقر الشركة رقم  1 عمارة 

الرحيم  عبد  شارع  سو�سي2  مختار 

بوعبيد اكادير.

 100.000 في  : حدد  رؤوس غموال 

من  حصة   1000 إلى  مقسومة  درهم 

100 درهم للواحد وموزعة كالتالي :
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عمر  حح  بلحسين  السيد   -   

حصة. 

- السيد اصداد علي ححح  حصة.

- السيد الخوميس توفيق     ححح  

حصة.  

املجموع : 1000 حصة.   

بلحسين  السيد  يعتبر  التسيير: 

عمر املسير  لشركة » نر بي« ملدة أير 

محدودة.

املدة : 99 سنة ابتداء من تأسيسها 

حسب املحضر التأسي�سي. 

اإليداع القانوني : لقد تم اإليداع 

التجارية  املحكمة  لدى  القانوني 

تحت  بتاريخ19/07/2021  الكادير 
التجاري رقم  السجل  01ح102   رقم 

ح2ح8 .

94 P

شــركة ميجون ش.م.م
» SOCIETE MEJAN sarl a.u «

رغس مالها 100.000 درهم

املقر االجتماعي:  بلوك 10 شارع 

الدار البيضاء رقم حح الحي املحمدي 

غݣادير

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة بالشريك الوحيد

بتاريخ  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
07 يوليوز 2021، تم إحداث القانون 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بالشريك الوحيد من طرف 

املوقع للعقد، خصائصها كالتالي :

 STE ميجون«  »شركة   : التسمية 

.MEJAN

شارع   10 بلوك   : االجتماعي  املقر 
الدار البيضاء رقم حح الحي املحمدي 
الدار  شارع  279ح  )رقم  غݣادير 

البيضاء الحي املحمدي غݣادير(. 

الهدف االجتماعي :

- تحويل األموال والوساطة املالية. 

 TRANSFERT D’ARGENT  -

 ET INTERMEDIATION

.FINANCIERE

واملعدات  املنتجات  تسويق   -

الشبه طبية و الشبه صيدلية. 

 LA COMMERCIALISATION  -
 DU PRODUIT ET MATERIEL
 PARAMEDICAL ET

 .PARAPHARMACIE
في:  حدد  الشركة  مال  رغس 
غلف  إلى  مقسم  درهم   100.000
للحصة  درهم   100 فئة  من  حصة 
ناجم  السيد   : كاملة  يملكها  الواحدة 

بن حمو.
بن  ناجم  السيد  عين  التسيير: 
وحيدا  مسيرا   JC 021حمو--1ح

للشركة ملدة أير محدودة.
إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

1ح دجنبر.
لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 
بتاريخ  بأݣادير  التجارية  املحكمة 
07/2021/ 1م تحت رقم : 5ح1017 

السجل التجاري : 8265 .
95 P

  MARDAME OPTIQUE 
  Siège social : PROPRIETE
 ITRANE  IMM E M6 HAY

  BOUSSKHEN COMMUNE
  DCHEIRA  PROVINCE
.INZGANE  AIT MELLOUL
املقر االجتماعي: بلوك E م16 

منشأة إثران حي بوسخن الجماعة 
الحضرية للدشيرة عمالة 

انزكان غيت ملول.
تأسيس شركة

بتاريخ   محرر  عرفي  عقد  بموجب 
شركة  تأسيس  تم   2 /05/2021
املميزات  ذي  املسؤولية  محدودة 

التالية :
 MARDAME  : التسمية 
شريك  ذات  ش.م.م     OPTIQUE

واحد.
البصريات  -غشغال  الهدف: 

وقياس النظر.
- بيع وشراء جميع املواد واألدوات 

املتعلقة بالبصريات.
إثران  ملكية   : االجتماعي  املقر 
الجماعة  بوسخن  حي   E-M6 عمارة 
الحضرية للدشيرة عمالة انزكان غيت             

ملول.

 100.000  : االجتماعي  املال  رغس 

فئة  من  1000حصة  إلى  مجزغ  درهم 

ترجع  الواحدة  للحصة  درهم   100

كلها للسيد ة صفاء الكروج.

السيدة  الشركة  تسير  التسيير: 

احالم الكروج ملدة أير محدودة.

املنفرد  اإلداري  التوقيع  تحويل 

للمسيرة السيدة غحالم الكروج.

والبنكي  املالي  التوقيع  تحويل 

السيدة  الوحيدة  للشريكة  املنفرد 

غحالم الكروج.

السنة  تبتدئ  االجتماعية:  السنة 

في  يناير وتنتهي  االجتماعية من فاتح 

آخر دجنبر من كل سنة.

العقد  لهذا  القانوني  اإليداع  وتم 

املحكمة  هيئة  لدى  الضبط  بكتابة 

85ح1  رقم  تحت  بإنزكان  االبتدائية 

والسجل التجاري رقم ح66ح2 بتاريخ 

.17/06/2021
من اجل النسخة والبيان

حرر بأكادير بتاريخ

1 /07/2021

96 P

 STE MALDIVES

IMMOBILIER   SARL
مؤرخ   عرفي   عقد   بمقت�سى  

شركة   إنشاء  تم  يوم06/2021/ 2 

ذات الخصائص التالية :

 STE MALDIVES  : التسمية 

   .IMMOBILIER   SARL

املقر: الشقة رقم ح ال1ابق التاني 

بونعماني  الحسن  شارع  9ح  رقم 

القدس اكادير.

الهدف :-منعش عقاري.

درهم     100.000   : الرغسمال 

مقسمة كاآلتي :

السيد  رشيد بن تي  : 250 حصة  

)100 درهم للحصة(.

 250  : السيد  ابراهيم بن جدي   

حصة  )100 درهم للحصة(.

السيد  عبد املجيد بكوري  : 250 

حصة  )100 درهم للحصة(.

 250  : املنصوري  سعيد  السيد  

حصة  )100 درهم للحصة(.

التسيير : غسند التسيير إلى السيد 

غما   . تي  ملدة أير محدودة  بن  رشيد 

بالنسبة للتوقيع البنكي تلتزم الشركة 

توقيع  تياو  بن  رشيد  السيد  بتوقيع  

السيد ابراهيم بن جدي .  

اإليداع القانوني وضع في املحكمة 

 15/07/2021 يوم  باكادير  التجارية 

تحت رقم 102280.

السجل التجاري : 05ح8 

97 P

STE SAMIFISC

STE MAJYS AZ
األسا�سي  القانون  بمقت�سى 

تأسيس  تم  بتاريخ01/07/2021، 

املسؤولية  محدودة  شركة 

باملواصفات التالية:

 STE غز  : شركة ماجيس  التسمية 

. MAJYS AZ

الهدف :  االستيراد و التصدير.

املقر االجتماعي : 12 زنقة جنيف 

الحي السويسري اكادير.

تاريخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس.

رغسمالها : 100.000 درهم.

التسيير :  للسيد علي عزيز.   

اإلمضاء :  للسيد علي عزيز.   

باملحكمة  تم  القانوني  اإليداع 

التجارية ألكادير بتاريخ 19/07/2021 
تحت رقم 6حح102 السجل التجاري 

رقم 1حح8 .  

98 P

شركة   

  MAISTUDIESERVICES
ش م م

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

 05/07/2021 في  املؤرخ  التأسي�سي 

لشركة  األسا�سي  القانون  وضع  تم 

ذات  محدودة  مسؤولية  ذات 

املواصفات التالية :
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التسمية : 

.»MAISTUDIESERVICES«

الجملة  : تجارة  الهدف االجتماعي 

بالتقسيط  غو   / و  الجملة  وشبه 

املكتبي  واألثاث  املكتبية  القرطاسية 

ولوازمهما؛

الحي  ح27  رقم  االجتماعي:  املقر 

املحمدي ال س1اح تارودانت؛

سنة   99  : االجتماعية  املدة 

السجل  في  تاريخ تسجيلها  ابتداء من 

التجاري عدا إذا تم الحل املسبق غو 

التمديد؛

من  يتكون  االجتماعي:  الرغسمال 

50.000 درهم؛

السيدة  تعيين   : الشركة  تسيير 

بورج هدى كمسيرة للشركة ملدة أير 

محدودة؛

السجل  في  التقييد  تم  التقييد: 

االبتدائية  للمحكمة  التجاري 

 20/07/2021 بتاريخ  بتارودانت 

تحت عدد  0 1.

99 P

شــركة دويش بتب ش.م.م
 SOCIETE DWICH BTP SARL A.U 

رغس مالها 100.000 درهم

املقر االجتماعي: شقة رقم 7ح1 

عمارة العهد الجديد بلوك 2 رياض 

سالم  اكادير

إعالن عن تأسيس شركة
 ذات املسؤولية املحدودة

 بالشريك الوحيد
بتاريخ  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون  إحداث  تم  نونبر2019،   08

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بالشريك الوحيد  من طرف 

املوقع للعقد، خصائصها كالتالي :

بتب  دويش  شركة   «  : التسمية 

»STE DWICH BTP «    »ش.م.م

7ح1  رقم  شقة   : االجتماعي  املقر 

رياض   2 بلوك  الجديد  العهد  عمارة 

سالم اكادير.

الهدف االجتماعي :
البناء  غو  العامة  األشغال   -
 TRAVAUX DIVERS OU DE

     . CONSTRUCTIONS
في:  حدد  الشركة  مال  رغس 
غلف  إلى  مقسم  درهم   100.000
للحصة  درهم   100 فئة  من  حصة 
عبداالله  السيد  يملكها  الواحدة 

ادوايش.
عبداالله  السيد  عين  التسيير: 
ملدة  للشركة  وحيدا  مسيرا  ادوايش 

أير محدودة.
إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

1ح دجنبر.
لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 
بتاريخ  باكادير  التجارية  املحكمة 
 -  88799  : رقم  تحت  12/2019/ح0 

السجل التجاري : 1821 .
100 P

 FOUNDO Sarl
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

املحدودة
رغسمالها 100.000 درهم

موقع  عرفي  عقد  بمقت�سى 
يوليوز2021   08 بتاريخ  بتارودانت 
مسؤولية  ذات  شركة  تأسست 

محدودة تحمل املواصفات التالية : 
 FOUNDO Sarl : التسمية

املوضوع : موضوع الشركة هو:
طازجة  وخضروات  فواكه  تاجر   -

غو مجمدة.
في  محدد   : االجتماعي  رغسمال 
 1000 إلى  موزع  درهم   100.000
درهم   100 بفئة  اجتماعي  نصيب 

للواحد مكتتبة ومسددة كلها. 
املقر االجتماعي :  رقم 279 جنان 

غخياط  تارودانت.  
املدة : مدة الشركة محددة في 99 
في  تقييدها  تاريخ  من  تحتسب  سنة 

السجل التجاري.
مسيرة  الشركة  ستكون  التسيير: 
طرف:السيد  من  محددة  أير  وملدة 
بهيج  والسيد  يونس  تشبونت 

مص1فى.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم  وقد 
االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
يوليوز2021   19 بتاريخ  بتارودانت 
السجل  )رقم  9 ح1  رقم  تحت 

التجاري ح795 تارودانت(  
مختصر لغاية النشر

101 P

  STE FINIHOME SARL AU
تأسيس شركة

ICE00269 5290000 5
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم   2020 دجنبر   10 بتاريخ  بتيزنيت 
وضع قانون غسا�سي لشركة محدودة 
الخصائص  تحمل  والتي  املسؤولية 

التالية :
 STE FINIHOME    : التسمية 

.  SARL AU
مقاول     : االجتماعي  الهدف 

الديكور و زخرفة البنايات. 
 100.000 في  حدد   : املال  رغس 
من  حصة   1000 إلى  مقسمة  درهم 

فئة 100 درهم موزعة كالتالي :
 1000 احمد  طالب  بن  السيد   -

حصة.
تاريخ  من  ابتداءا  سنة   99  : املدة 

تاسيسها.
عمارة   01 رقم  االجتماعي:  املقر 
ادهمو شارع القيروان افراك تيزنيت.

املسيرون :
مسير  احمد  طالب  بن  السيد   -

للشركة وملدة أير محدودة.
بكتابة  تم   : القانوني  االيداع 
االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
بتاريخ   10/2021 رقم  تحت  تزنيت 

.08/01/2021
102 P

 STE  AFRIQUIA ENERGIE
GLOBAL SARL AU

شركة غفريقيا لل1اقة العاملية
تأسيس

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
والدي  ملول  غيت  بمدينة  املنعقد 
ذات  شركة  تأسيس  بموجبه  تم 
واحد  شريك  من  محدودة  مسؤولية 

مميزاتها كالتالي :

لل1اقة  غفريقيا  شركة     : االسم 
 AUSTE AFRIQUIA العاملية 

.ENERGIE GLOBALSARL
مسؤولية  ذات  شركة   : الصفة 

محدودة من شريك واحد.
موزع  درهم    100.000 الرغسمال 

على الشكل التالي :
 KOUHOU(السيد :  علي كوحو -
ALI( ...100.000  درهم  1000 حصة. 
الهواء  تكييف  تركيبات   : الهدف 
والتسويق  والصيانة  والخدمة 

)هندسة املناخ(.
حي   171 رقم  بلوك     : التوطين 

الخزانت املزار ايت ملول.
السنة املالية : لتبدغ من فاتح يناير 

إلى 1ح ديسمبر من كل سنة.
التسيير : تسير  الشركة من طرف 
. ( KOUHOU ALI(السيد علي كوحو

باملحكمة   القانوني  االيداع   تم  
 09/07/2021 في  إنزكان  االبتدائية 

تحث   رقم 9 15. 
103 P

 أسرإليك ش.م.م.ش.و
ASSRIELEC   SARL AU

تأسيس شركة
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شركة  تأسيس  تم   02/07/2021
ذات املسؤولية املحدودة دات شريك 

وحيد خصائصها كالتالي :
التسمية :  غسرإليك.

التركيبات  في  مقاول    : الهدف 
الكهربائية - غشغال السباكة - مقاول 

في األشغال املختلفة للبناء.
زنقة   ،15 رقم   : االجتماعي  املقر 

الفداء تجزئة الصباح، اوالد تايمة.
املدة : 99 سنة.

درهم   100.000 الرغسمال 
1000 حصة اجتماعية  مقسمة على 
من فئة 100 درهم للحصة الواحدة، 

للشريك الوحيد :
- السيد العسري عبدالعزيز.

التسيير: يتعهد بتسيير الشركة إلى 
أير  ملدة  عبدالعزيز  العسري  السيد 

محددة ، غما التوقيع فينسب له.
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بكتابة  القانوني  اإليداع  تم  وقد   
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
 20/07/2021 بتاريخ  بتارودانت 
التجاري  والسجل  ح0 1،  رقم  تحت 

رقم 7961.
للخالصة و البيان

عن املسير

104 P

 GREEN PROJECT شركة
 CAPITAL  -SA

إعالن عن تأسيس شركة
رقم  10عمارة 2 اقامة اكدال 

حي تيليال ـ اكادير
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

07/1202/ح1 تم تأسيس ش٠م .
 GREEN PROJECT   : التسمية 

. CAPITAL S.A
- الشكل : شركة مجهولة االسم

اقامة   2 رقم  10عمارة  املقر: 
اكدال حي تيليال ـ اكادير -

- الغرض : االستغالل الغابوي. 
الرغسمال : حدد في مبلغ 00.000ح  
ثالثة مئة غلف درهم غي 000ح سهم  
على  موزعة  للسهم  درهم   100 ب 

الشكل التالي :
- السيد مص1فى غوسيم، صاحب 

.
ً
2996 سهما

غخصا�سي  الحسين  السيد   -
صاحب سهم واحد.

ممثلة   »NATURE U« شركة   -
غوسيم  مص1فى  السيد  بمديرها 

صاحبة سهم واحد.
 »SN PRO INVEST« -شركة  
مص1فى  السيد  بمديرها  ممثلة 

غوسيم صاحبة سهم واحد.
- شركة  »IBE GESTION« ويمثلها 
غخصا�سي  الحسين  السيد  مديرها 

صاحبة سهم واحد.     
 
ً
اإلدارة : يعين مجلس اإلدارة رئيسا

التنفيذي  والرئيس  اإلدارة  ملجلس 
 :

ً
مديرا واليته  مدة  طوال  للشركة 

 
ً
رئيسا اإلدارة  مجلس  يعين  اإلدارة: 

التنفيذي  والرئيس  اإلدارة  ملجلس 
 :

ً
مديرا واليته  مدة  طوال  للشركة 

السيد مص1فى غوسيم.

االمضاء : السيد مص1فى غوسيم
القانوني  اإليداع  تم  وقد 
بتاريخ  باكادير  التجارية  باملحكمة 
19/07/0212  تحت رقم 65ح102

105 P

SOCIETE LAITIA
SARL

رغسمالها 100.000 درهم
املقر االجتماعي : ملكية غمداأري

توسوس جماعة ايت عميرة شتوكة 
غيت بها

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

 بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ
القانون  إنجاز  تم   2021 ماي  1ح 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

محدودة ذات املواصفات التالية :
SOCIETE LAITIA : التسمية

وبيع  تحويل   : الشركة  أرض 
منتوجات الحليب.

التي  العمليات  كل  إنجاز  وعموما 
مباشرة  أير  غو  مباشرة  عالقة  لها 
شأنها  من  والتي  املذكورة  بالعمليات 

غن تساهم في تنمية الشركة.
ملدة  الشركة  تأسست   : املدة 
في  تقييدها  يوم  من  ابتداء  سنة   99

السجل التجاري.
رغسمال  حدد   : الشركة  رغسمال 
درهم   100.000 مبلغ  في  الشركة 
مقسم إلى 1000 حصة من فئة 100 

درهم لفائدة :
 900 رانية  الشبالوي  السيدة 

حصة.
 100 سعيد  حردوف  السيدة 

حصة.
سعيد  حردوف  السيد  تعيين  تم 
للشركة  كمسيرين  الشبالوي  ورانية 
حسب  الصالحيات  كامل  تحملها  مع 

القانون األسا�سي للشركة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  إنجاز  تم 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
2021 تحت  19 يوليو  بانزكان بتاريخ 

رقم 1618.
106 P

AQUA FILTER AGADIR
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة 
RC : 2911ح / INEZGANE

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة   

عقد  تم   2021/07/08 بتاريخ   

عرفي بايت ملول مواصفتها كالتالي :

 AQUA FILTER   : التسمية 

.AGADIR

معدات  بيع   -: االجتماعي  الهدف 

املياه.

- االستيراد والتصدير.

- التفويض. 

الشركة  عند   : االجتماعي  املقر 
  5 رقم    NOUR COMMERCIAL

الثاني  الحسن  شارع  صبري  عمارة 

ايت ملول.

املدة :  99  سنة.

 100.000  : االجتماعي  الرغسمال 

حصة   1000 إلى  مقسمة  درهم 

للسهم  درهم   100 بقيمة  اجتماعية 

مقسمة كالتالي :

    500 فونادي   إسماعيل   : السيد 

حصة.

     500 فونادي    إبراهيم    : السيد 

حصة.

فونادي  إبراهيم   : التسيير 

كمسيران  فونادي   وإسماعيل 

للشركة .   

من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

فاتح يناير إلى 1ح ديسمبر.

الفصل  حسب  مقسمة   : األرباح   

28 من قانون الشركة.   

إيداعه  تم   : القانوني  اإليداع 

تحت  بانزكان  االبتدائية  باملحكمة  
رقم ح162  يوم 2021/07/19      

للخالصة و البيان

107 P

 STE ARBI ART SARL   AU
يوم  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى   

ذات  شركة  إنشاء  تم   2021/0 /1 

الخصائص التالية :

  STE  ARBI ART  : التسمية 

  .S.A.R.L  AU

املستقبل  حي  اكيو  دوار  املقر:  

الدراركة  اكادير.      

ال1باعة  اعمال   : الشركة  أـرض 

الرقمية. 

درهم   100.000  : الرغسمال 

من  نقدية  حصة   1000 إلى  مقسم 

فئة 100درهم : 

ارحبــي امـين  1000  حصة 

التسيير في شخص  ارحبــي امـين.         

باملحكمة  وضع  القانوني  اإليداع 

 /0 /09 يوم   باكادير   التجارية 

2021  تحت رقم  62 101  والسجل 

التجاري تحت رقم 8205  .
مقت1ف قصد اإلشهار.

108 P

STE LES DOU’DÉLICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

الشركة  تأسست  يونيو2021،   28  

طبقا للقوانين املعمول بها.

 LES  : التجاري  االسم 

  DOU’DÉLICES

املخابز  منتجات  تصنيع   : الهدف 

واملعجنات. 

املدة : 99 سنة.

الرغسمال : 000.00 100 درهم. 

ح81 شقة  : زنقة  املقراالجتماعيي 

 - املسيرة  األول  حي  ال1ابق   01 رقم  

غكادير.

من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

فاتح يناير إلى 1ح دجنبرمن كل سنة. 

التسيير : تسير الشركة من طرف 

السيدة دنيا بوعبدة. 

الوثائق  لكل  القانوني  اإليداع  تم 

بكتابة  الشركة  بتأسيس  املتعلقة 

بأكادير  التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   15/07/2021 بتاريخ 

1ح1021.

109 P
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FIDUCIAIRE FB AUDIT ET CONSEIL SARL

M’BIRIKA TRANS
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات شريك واحد
في    املؤرخ  للعقد  طبقا 
شركة  تأسيس  تم   07/07/2021
شريك  ذات  محدودة    املسؤولية  

واحد بالخصائص التالية :  
        » M’BIRIKA TRANS «  : االسم
املستخدمين  نقل    : الهدف 

لحساب الغير.
 100.000 املجموعة   رغسمال 

درهم.
املسير: زكريا  بنداود.

املقر االجتماعي : دوار الخربة اوالد 
ميمون سيدي بيبي  اشتوكة ايت باها

املدة :  99 سنة.
للمجموعة  القانوني  االيداع  تم 
بالسجل باملحكمة االبتدائية بإنزكان 
تحت رقم 1587 بتاريخ07/2021/ 1
110 P

FIDUCIAIRE FB AUDIT ET CONSEIL SARL

PÂTISSERIE OUM FARRAH
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات شريك واحد
في    املؤرخ  للعقد  طبقا 
شركة  تأسيس  تم   01/07/2021
شريك  ذات  محدودة    املسؤولية  

واحد بالخصائص التالية :  
 PÂTISSERIE OUM    : االسم 

     .FARRAH
الهدف :  تصنيع منتجات املخابز 

و املعجنات.
 100.000 املجموعة   رغسمال 

درهم.
املسير: رقية حاللي.

الكائن  حح  رقم  االجتماعي:  املقر 
بتجزئة نايت همو علي بمركز سيدي 

بيبي اشتوكة ايت باها.
املدة :  99 سنة.

للمجموعة  القانوني  االيداع  تم 
بالسجل باملحكمة االبتدائية بإنزكان  
تحت رقم 1588 بتاريخ07/2021/ 1
111 P

 STE   HINA IMMOBILERS

SARL
تأسيس

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتيزنيت 
بتاريخ  0 ماي 2021 تم وضع قانون 

غسا�سي 

الخصائص  تحمل  والتي  للشركة 

التالية:

 STE HINA  : التسمية 

IMMOBILERS SARL

الهدف االجتماعي :

  TERRAIN D IMMEUBLES  -

LOTISSEUR ET MARCHAND

 TRAVAUX DIVERSOU  -

CONSTRUCTION
رغس املال : حدد في مبلغ 10.000 

درهم مقسمة إلى 100حصة من فئة 

100 درهم موزعة كالتالي :

حصة   50 نقي  عائشة  -السيدة    

من فئة  100 درهم.

- السيدة  ل1يفة هري  50 حصة 

من فئة  100 درهم.

تاريخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة   

تأسيسها النهائ.
املقر االجتماعي : رقم ح0ح الكائن 

بونعمان  جمعة  االسبوعي  بالسوق 

تزنيت.

نقي  عائشة  السيدة    - املسير: 

وملدة  للشركة  مسيرا  هري   ول1يفة 

أير محدودة.

بكتابة  تم   : القانوني  االيداع 

الضبط باملحكمة االبتدائية بتيزنيت 

تحت رقم  1حح في 09/07/2021.

112 P

STE TAJ SERVICE
العناصر املتعلقة باإلشهار لشركة
 STE TAJ SERVICE (EX STE

  ADOUZ TRANSPORT( SARL
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

 18/06/2021 بتاريخ  املؤرخ 

 ADOUZ شركة  مساهمو  قرر 

TRANSPORT SARL ما يلي:

 STE إلى  الشركة  تسمية  تغيير   -

.TAJ SERVICE

للشركة  القانوني  الشكل  تغيير   -

إلى شركة محدودية املسؤولية شريك 

وحيد.

- تغيير هدف الشركة.

الحصص  جميع  وتحويل  بيع   -

السيد  يمتلكها  التي  االجتماعية 

هللا  عبد  غعضون  للسيد  عمر  نوحي 

من  عمر  نوحي  السيد  واستقالة 

الشركة.

الثالث،  الثاني،  البنود  تعديل   -

القانون  من  والسابع  السادس 

األسا�سي للشركة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

االبتدائية بانزكان يوم 15/07/2021 

التجاري  1598  السجل  الرقم  تحت 

11ح .

113 P

  ABRDAN TOLLORT شركة

ش.م.م 
 اعالن عن ختم التصفية 

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

 2021 يونيو  0ح  بتاريخ  االستثنائي 

 »ABRDAN TOLLORT« لشركة 

رغسمالها  التصفية  إطار  في  ش.م.م 

رقم  تصفيتها  ومقر  درهم   100.000

96 دوار دويوير سيدي بومو�سى غوالد 

تايمة تارودانت.

 ما يلي  : 

النهائي  الحساب  على  -املصادقة 

للتصفية.

املصفي  الى  االبراء  وصل  -منح 

السيد محمد لحمامد

-معاينة ختم التصفية.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

اإلبتدائية  باملحكمة  الضبط 

 1 /07/2021 بتاريخ  بتارودانت 

تحت رقم 1282/2021.

114 P

STE BEL FISH
SARLAU

شركة ذات مسؤولية محدودة
ذات الشخص الوحيد

رغسمالها 10.000.000 درهم
مقرها االجتماعي : املحل الكائن ب
بقعة إ7-11 وبقعة إ7-11 تجزئة 

هاليوبوليس جماعة الدراركة غكادير
توسيع النشاط االجتماعي للشركة

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
بتاريخ املنعقد  للشركة   االستثنائي 

28 يونيو 2021 تقرر ما يلي :
االجتماعي  النشاط  توسيع 

للشركة :
االجتماعي  النشاط  توسيع  تم 
النشاط بإضافة  وذلك   للشركة 

التالي :
.Mareyage - بيع السمك بالجملة

األسا�سي  القانون  تحديث 
للشركة :

القانون  تحديث  تقرر  كما 
لتلبية  وذلك  للشركة،  األسا�سي 
املحكمة  لدى  القانونية  املت1لبات 

التجارية بأكادير.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   16 بتاريخ  بأكادير  التجارية 

2021 تحت رقم  10228.
للخالصة والبيان

115 P

 TINMANSSOUR AGRI
  S.R.A.L

رغسمالها 100.000 درهم
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
الشركة  قررمساهموا   21/06/2021

ما يلي : 
للشركة  القانوني  الشكل  تغيير   -
املحدودة  املسؤولية  دات  شركة  من 
املحدودة  املسؤولية  دات  شركة  الى 

الشريك الوحيد .

- تحيين القانون االسا�سي.

اإليداع  تم  القانوني  -اإليداع 

لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 

بانزكان تحت رقم     املحكمة االبتدئية 

6ح15 بتاريخ 07/07/2021.
للخالصة والتذكير

قبال حسن

116 P
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  STE  FITNESS AL MADINA
SARL AU

الشريك  قرار  محضر   بـمـوجـب 
2021/07/06تقرر  بـتـاريـخ    الوحيد 

ما يلي :
- حل مسبق للشركة.

شهايبي  محمد  السيد  تعيين   -
مصفيا للشركة و تحديد مقر الشركة 

كمقر للتصفية.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم  وقد   
الضبط لدى هيئة املحكمة التجارية 
بتاريخ   101877 رقم  تحت  اكادير 

.1 /07/2021
من اجل النسخة والبيان 

117 P

 STE CANADA DESIGN شركة
SARL

RC 1127ح AGADIR
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

رغسمالها 10.000 درهم
مقرها االجتماعي رقم 12 ال1ابق ح  
عمارة جمال شارع  القصر البلدي 

اكادير 
اإلشهار القانوني

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
بتاريخ 12/07/2021 لشركة – كندا 

دزني  -.
في  تصفيتها  و  الشركة  حل  قرر 
املقر الكائن رقم 12 ال1ابق ح  عمارة 

جمال شارع  القصر البلدي اكادير. 
رشيد  خوري  السيد  وتعيين 

كمصفي لشركة . 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية باكادير بتاريخ 26/07/2021 

تحت رقم 81ح102.   
118 P

INFINITE ADS
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

رغسمالها 100.000 درهم
مقرها االجتماعي رقم ح عمارة 0ح 

زنقة ربيعة العدوية حي الدخلة 
غكادير

RC ح7ح0ح
الفسخ السابق ألوانه للشركة

املؤرخ  الشركاء  قرار  بمقت�سى 
بأكادير في 19يوليوز 2021 لقد تقرر 

ما يلي :

للشركة  ألوانه  السابق  الفسخ   -

ابتدغ من تاريخه.

تويج«  »املهدي  السيد  -تقيين 

مصفي للشركة.

ح  برقم  التصفية  مقر  تحديد   -

حي  العدوية  ربيعة  زنقة  0ح  عمارة 

الدخلة غكادير.

والتسجيل  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  باملحكمة  التجاري  بالسجل 

تحت   2021 يوليوز   27 يوم  بأكادير 

عدد 57 102.
بيان مختصر.

119 P

STE SEA MARINA
العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

ثم  والدي    18/06/2021 في  املنعقد 

 SEA بموجبه احدات تغييرات بشركة

MARINA  شركة التضامن رغسمالها  

االجتماعي  مقرها  و  درهم   100.000

هو رقم 77، حي تليال الفرابي، تكوين، 

اكادير.

حيت تقرر مايالي :

• حل الشركة.

• تعيين مصفي للشركة . 

• تحديد مقر تصفية الشركة 

باملحكمة   القانوني  االيداع   تم  

  15/7/2021 في  الكادير  التجارية 

تحت  رقم 102180.

120 P

 STE SOLAMCO SARL
RC N°620ح

بتاريخ  عرفي   عقد  بمقت�سى 

محضر  وضع  تم   20/05/2021

الخصائص  يحمل  العام  الجمع 

التالية :

للشركة  املسبق  الحل   •

.SOLAMCO SARL

لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 

يـوم    بتارودانت  االبتدائية  املحكمة  

07/2021/ح1تحترقم1261.

121 P

يــــــور  ألــــوم

شركة محـدودة املسؤولـيـة

رغسمالها االجتماعي : 100.000٫00 

درهم

املقـر االجتماعي : 2 2، تجزئة غيت 

سـعـيـد  غيـت مـلـول

العام  الجمع  محضـر  بمقـتـ�سى 

يونيو   22 ب   املؤرخ  العادي  الغير 

2021، تقـرر  مـا يلي : 

• التصفـيـة املسبـقـة للشـركـة،

عي�سى  هكاك  السيد  تعيين   •

كمصفي للشركة،

• تحديد مقر التصفية في العنوان 

غيت  غيت سعيد  2 2، تجزئة   : التالي 

ملول.

باملـحكمة  الـقانـونـي  اإليداع  تم 

بتـاريـخ بإنزكان   االبتدائية 

15 يوليوز2021 تحـت رقـم 1597.
قـــصــد الـــنــشـــر  

122 P

 STE ELECTRO ATLAS CLIM

SARL-AU

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

ثم  والدي   2 /06/2021 في  املنعقد 

بشركة تغييرات  احدات  بموجبه 

شركة   ELECTRO ATLAS CLIM

رغسمالها   املسؤولية  محدودة 

االجتماعي  مقرها  و  درهم   100.000

سعيد  سيدي   2 حي   20 رقم  هو 

الدراركة غكادير حيت تقرر مايلي :

 ELECTRO  : الشركة  حل   •

.ATLAS CLIM

• تعيين املصفي للشركة:املص1فى 

اوتال.

 2 رقم   : التصفية  مقر  تحديد    •

الحي 2 سيدي سعيد الدراركة غكادير.

باملحكمة   القانوني  يداع   اال  تم  

  1 /07/2021 في  بأكادير  التجارية 

تحت  رقم 101810 

123 P

 ACHBAR AUTO
شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
 )في طور التصفية(

وعنوان مقرها االجتماعي : رقم 7  
رك غشبار- 000ح8 تارودانت املغرب 

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

59ح5
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
تقرر   2021 يوليوز  من   09 في  املؤرخ 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  حل 
 ACHBAR الوحيد  الشريك  ذات 
 10.000.00 رغسمالها  مبلغ    AUTO
درهما وعنوان مقرها االجتماعي رقم 
تارودانت  000ح8   - غشبار   رك    7

املغرب نتيجة ل : العجز.
و حدد مقر التصفية ب  رقم 7  
رك غشبار  - 000ح8 تارودانت املغرب. 

و عين :
السيد)ة( سفيان الكاع  و عنوانه  
)ة(  كمصفي  اكادير  ابراز   5 7 رقم 

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
العقود تبليغ  محل  و   املخابرة 

 و الوثائق املتعلقة بالتصفية : 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ بتارودانت   االبتدائية 
 19 يوليوز 2021 تحت رقم 52ح1.

124 P

 STE AIT SALAH TRAVAUX
 SARL

RC N°2775
بتاريخ    عرفي   عقد  بمقت�سى 
محضر  وضع  تم   28/06/2021
الخصائص  يحمل  العام  الجمع 

التالية :
 AIT للشركة  املسبق  الحل   •

.SALAH TRAVAUX SARL
لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 
يـوم    بتارودانت  االبتدائية  املحكمة  

08/07/2021 تحت رقم 976.
125 P
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 STE HARZI SOUSSE
 EXPERIENCE

شركةذات املسؤولية املحدودة
املوافقة على هيبة الحصص 

االجتماعية
بتاريخ    عرفي  عقد  بمقت�سى 
شركاء  قرر   11/05/2021
 STE HARZI SOUSSE« لشركة 
ذات  شركة   »EXPERIENCE
مقرها  الكائن  املحدودة   املسؤولية 
الصناعي  حي   90 رقم  اإلجتماعي 

سيدي أا نم مراكش مايلـــــي :
حصة   800 هيبة  على  املوافقة   -
حرزي  السيد  طرف  من  اجتماعية 
حرزي  اجتماعية  حصة   200 محمد 
ابرا هيم00  حصة اجتماعية.حرزي 
اجتماعية حصة   200 العزيز   عبد 

 لفائدة حرزي عبد هللا.
- املوافقة على اقرار السيد حرزي 

عبد هللا شريك وحيد بالشركــة.
هللا  عبد  حرزي  السيد  تعيين   -
محددة٫غما  أير  ملدة  للشركــة  مسيـر 
حرزي  السيد  إلى  فينسب  التوقيع 

عبد هللا.
- تنقيح القانــون األسا�سي للشركة 

تبعا لهذه التغييرات.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بمراكش  التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت   2021/07/2012 بتاريخ 

.8752
من غجل اإليداع و النشر

 عن املسير
للخالصة و البيان

عن املسير

126 P

 STE EN HA FR AG
شركةذات املسؤولية املحدودة
املوافقة على هيبة الحصص 

االجتماعية
بتاريخ    عرفي  عقد  بمقت�سى 
لشركة  شركاء  قرر    11/05/2021
ذات  شركة   »STE EN HA FR AG  «
مقرها  الكائن  املحدودة   املسؤولية 
 1 الخيام  حي    61 رقم  اإلجتماعي 

اكاديرمايلـــــي   :

 17  00 هيبة  على  املوافقة   -
السيد  طرف  من  اجتماعية  حصة 
حصة  600ح   محمد  حرزي 
600ح    هللا    عبد  حرزي  اجتماعية 
ابراهيم  حرزي  اجتماعية  حصة 
لفائدة  اجتماعية  حصة   87200

حرزي عبد العزيز.
- املوافقة على اقرار السيد حرزي 

عبد العزيز شريك وحيد بالشركــة.
عبد  حرزي  السيد  تعيين   -
العزيزمسيـر للشركــة ملدة أير محددة، 
غما التوقيع فينسب إلى السيد حرزي 

عبد العزيز.
- تنقيح القانــون األسا�سي للشركة 

تبعا لهذه التغييرات.
لدى  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية   باملحكمة  الضبط  كتابة 
تحت   2  021/  07/ اكاديربتاريخ20 

رقم 75ح102.
من غجل اإليداع و النشر

 عن املسير

للخالصة و البيان

عن املسير

127 P

 TICHKA FRERES
شركة محدودة املسؤولية

رغسمالها : 1.000.000 درهم
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
قرر   26/05/2021 في  املؤرخ 

مساهموا الشركة ما يلي : 
على  حصة   5000 تفويت   –  1
داود  ايت  للسيد  ملك  هبة  شكل 
داود  ايت  السيد  الي  اسماعيل 

مص1فى.
ايت  السيد  املسير  استقالة   -  2

داود اسماعيل.
داود  ايت  السيد  الي  تعيين   - ح 
صالحية  إع1ائه  و  كمسير  مص1فى 

االمضاء اإلداري و البنكي منفردا.
االسا�سي  القانون  تعديل   -   

للشركة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  ثم 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
تحت    15/07/2021 بتاريخ  باكادير 

رقم 102281. 
للخالصة و التذكير 

قبال حسن

128 P

C.A CONSEIL

 SOCIETE SARA IMP SARL 

AU
MODIFICATION

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

املنعقد في 05/07/2021 ثم بموجبه 

 SARA IMP   احدات تغييرات بشركة

مسؤولية  ذات  شركة    SARL AU

قرر حيت  واحد  بشريك   محدودة 

 ما يلي :

للسيد  مملوكة  حصة   100 بيع   •

أزال  السيد  لصالح  عزالدين  أزال 

حبيب.

عزالدين  أزال  السيد  استقالة   •

السيد  وتعيين  كمسير  منصبه  من 

أزال حبيب مسيًرا وحيًدا للشركة.

األسا�سي  النظام  تحديث   •

للشركة.

• الصالحيات.

باملحكمة  القانوني  اإليداع   تم  

07/2021/ح1   في  بانزكان  االبتدائية 

تحت رقم 1571.  

129 P

- STE SOUSS ATLAS VERT
تعديل

بموجب محضرالجمع العام الغير 

استثنائي بتاريخ 2021/ح02/0، تقرر 

مايلي :

بيع  ايت عدي  - قررالسيد محمد 

100 حصة إلى السيد كريم زروالي.

للحصص  الجديد  التوزيع  غصبح 

على النحو التالي :

 * السيد كريم زروالي 100 حصة.

-استقالة السيد محمد ايت عدي  

من التسيير لشركة.

-تعيين السيد كريم زروالي  مسير 

لشركة.

للشركة  القانوني  اإليداع  تم 

باملحكمة االبتدائية بتارودانت بتاريخ 

2021 / 0/ 1 تحت رقم ح0ح.

130 P

 STE SOTRAGNAR
شركةذات املسؤولية املحدودة
املوافقة على هيبة الحصص 

االجتماعية
بتاريخ    عرفي  عقد  بمقت�سى 
لشركة  شركاء  قرر    11/05/2021
ذات  شركة   »STE SOTRAGNAR«
مقرها  الكائن  املحدودة   املسؤولية 
الصناعي  حي   90 رقم  اإلجتماعي 

سيدي أا نم مراكش مايلـــــي :
 11 000 هيبة  على  املوافقة   -
السيد  طرف  من  اجتماعية  حصة 
حصة  8000ح  محمد  حرزي 
8000ح   هللا  عبد  حرزي  اجتماعية 
العزيز  عبد  اجتماعية.حرزي  حصة 
لفائدة  اجتماعية  حصة  8000ح 

حرزي ابراهيم.
- املوافقة على اقرار السيد حرزي 

ابراهيم شريك وحيد بالشركــة.
ابراهيم  حرزي  السيد  تعيين   -
مسيـر للشركــة ملدة أير محددة، غما 
حرزي  السيد  إلى  فينسب  التوقيع 

ابراهيم.
- تنقيح القانــون األسا�سي للشركة 

تبعا لهذه التغييرات.
 - II تم اإليداع القانوني لدى كتابة 
بمراكش  التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت   2021/  07/  2012 بتاريخ 

.8751
من غجل اإليداع و النشر

 عن املسير

للخالصة و البيان

عن املسير

131 P

 STE SMART HORIZON
SARL AU
 RC N°6559

بتاريخ   عرفي   عقد  بمقت�سى 
2021/ 0/ح1تم وضع محضر الجمع 

العام يحمل الخصائص التالية :
السيد  حصص  جميع   تفويت   •
الوطنية  الب1اقة  مو�سى   جوهري 
رقم J169565 للسيد جوهري هشام 

.JT88 الب1اقة الوطنية رقم ح
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شركة  من  الشركة  شكل  تغيير   •
شركة  الي  محدودة  مسؤولية  ذات 
بشريك  محدودة  مسؤولية  ذات 

واحد.
لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 
يـوم  بتارودانت  االبتدائية  املحكمة  

2021/ 29/0 تحت رقم  7ح .
132 P

CLINIQUE ARGANASARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

للشريك الواحد
 رغسمالها  5.000.000.000 درهم

شارع املعرض غكادير
س.ت  221 9ح   

بمقت�سى قرار أير عادي للشركاء 
تقرر  2021لقد  يوليوز   06 في   املؤرخ 

مايلي :
ملكية  تفويت  على  املوافقة   -
طرف  من  اململوكة  األسهم  جميع 
السيد عبد اإلله لهاللي، السيدة زكية 
والسيد  لهاللي  هند  السيدة  زهير، 
غمين  نضال  السيد  إلى  لهاللي  هشام 

صوابني.
للشركة  القانوني  الشكل  تغيير    -
املسؤولية  ذات  شركة  من  وذلك 
املسؤولية  ذات  شركة  إلى  املحدودة 

املحدودة للشريك الواحد.
القدماء  املسيريين  استقالة   -
زهير  زكية  والسيدة  لهاللي  اإلله  عبد 
صوابني  غمين  نضال  السيد  وتعييين 
مسيراللشركة وبهذا سيجمع بين مهام 

كل من مدير طبي ومسير للشركة.
الشركة  ستكون  ذلك،  على  وبناًء 
بها  املتعلقة  األعمال  بجميع  ملزمة 
للمسير  الوحيد  التوقيع  خالل  من 
في  ممثل  غي  توقيع  غو  غعاله  املذكور 

حدود الصالحيات املمنوحة له.
- تحيين النظام األسا�سي للشركة

إتمام  صالحيات  تخويل   -
اإلجراءات القانونية

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية ألكادير يوم 15 يوليوز2021  

تحت عدد 101920.
133 P

أورو  ب ڨ س
شركة محـدودة املسؤولـيـة

رغسمالها االجتماعي : 000.000.  

درهم

املقـر االجتماعي : زاوية شارع الدار 

البيضاء و سبتة املن1قة الصناعية 

تاسيال 2 دشيرة الجهادية انزكان
 غيت ملول

العام  الجمع  محضـر  بمقـتـ�سى 

يونيو  ح2  ب   املؤرخ  العادي  الغير 

2021، تقـرر  مـا يلي : 

اجتماعية  حصة   1200 تفويت   •

على 2200 حصة التي يمتلكها السيد 

هكاك  السادة  الى  الحسن  هكاك 

عي�سى، هكاك مبارك و هكاك حفيظ.

حفيظ  هكاك  السيد  تعيين   •

كمتصرف ثاني في الشركة.

األسا�سي  القانون  بنود  في  تغيير   •

للشركة.

باملـحكمة  الـقانـونـي  اإليداع  تـم 
يوليوز   15 بتـاريـخ  بإنزكان  االبتدائية 

2021 تحـت رقـم 1596.
قـــصــد الـــنــشـــر  

134 P

SOCIETE G-FINALIST SARL
رغسمالها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي  :اسالكاح  دوار 

تدوارت دراركة  اكادير

التعريف الجبائي 76ح5919  

السجل التجاري 9ح8ح 

العادي  الغير  الجمع  بمقت�سى 

 2021 يونيو   28 بتاريخ  املنعقد 

تم    G-FINALIST SARL لشركة 

تقرير مايلي :

• تفويت السيد رشيد منير ل 00ح 

حصة  للسيدة ايت الخبوس مليكة.

• قبول استقالة السيد رشيد منير 

ايت  السيدة  تعيين  و  كمسيرللشركة 

بدال  للشركة  مسيرة  مليكة  الخبوس 

عنه.

تم   : الشركة  انش1ة  في  تغيير   •

البناء،  غو  متنوعة   غعمال  حذف 

والتجارة بالجملة.

واملعالجة/  الحراسة  وإضافة   

النقل بواس1ة النقالة ;

• تحديث النظام االسا�سي.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بأكادير  التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   16/07/2021 بتاريخ 

 .102286
من اجل االقت1اف والبيان

135 P

 SOCIETE COMPLEXE
ELMOUSSAOUI

SARL

العام  الجمع  مداولة  بمقت�سى 

فاتح  بتاريخ  املؤرخ  االستثنائي 

رغسمالها  والتي  لشركة   2021 يوليو 

100.000 درهم الكائنة 1  كلم دوار 

امسكروض  تارودانت  طريق  اكافاي 

غكادير تقرر ما يلي :
من  الشركة  رغسمال  زيادة 

100.000 درهم إلى 600.000 درهم.

بكتابة  القانوني  اإليداع  إنجاز  تم 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

تحت   2021 يوليو   7 بتاريخ  بأكادير 
رقم 101209.

136 P

  STE DIFAUTOMOTIVE
SARL

العام اإلسثنائي  بمقت�سى  الجمع 

  STE DIFAUTOMOTIVE لشركة 

املسؤولية  محدودة  شركة   SARL
ذات  رغسمالها 100.000 درهم.

محمد  شارع   : االجتماعي  مقرها 

الخامس طريق تارودانت رقم ح2 ايت 

ملول .
املنعقد بتاريخ 01/07/2021 قرر 

ما يلي :
- زيادة في رغس املال من مئة الف 

  1.000.000 إلى   )100.000( درهم 

)مليون درهم(.

للشركة  فرع  انشاء 

العنوان  في   DIFAUTOMOTIVE

التالي :   

*شارع الحسن الثاني بلوك ح رقم 

87 حي الفتح املسيرة ايت ملول.

- تعيين السيد علي توفيق كمسير 

وحيد للفرع .

  اإليداع القانوني وضع باملحكمة 

 1609 رقم  تحت  بإنزكان  االبتدائية 

بتاريخ 2021/07/16.   

137 P

مكتـــب حسابــات ســروا  ش. م.م.

AGRIVIVOS   SARL AU 
رفع قيمة رغسمال الشركة 

الوحيد  الشريك  قرار  مقتضـى 

لشركة    ،01/07/2021 في  املؤرخ 

AGRIVIVOS SARL AU  تم اإلتفاق 

على مايلي :

الشركة  رغسمال  قيمة  رفع   -  1

من  لينتقل  درهم   1.000.000 بمبلغ 

 2.000.000 إلى  درهم   1.000.000

املنقول  للحساب  بإدماج  درهم، 

الوحيد  للشرك  السابقة  لسنوات 

إلى  موزعة  درهم   1.000.000 بمبلغ 

 100 10.000 حصة قيمة كل حصة 

حسن  بوكيري  السيد   : لفائدة  درهم 

الشريك الوحيد. 

االجتماعي  املقر  تحويل   -  2

للشركة إلى :

الق1ب  الصناعية  املن1قة 

11/11إ دراركة  غليوبوليس  غلفالحي، 

غكادير.

في  التجارة  نشاط  حذف   - ح 

بالتقسيط  واألشجار  النباتات 

منش1ات  صنع  نشاط  وإضافة 

واألسمدة حيوية  مبيدات  و   حيوية 

 و مستخلصات ال1حالب.

الداخلي  القانون  تحيين   -   

للشركة.

باملحكمــة  القانوني  اإليداع  تم   -

 19/07/2021 في  بانزكان  االبتدائية 

تحت رقم 1621.

138 P
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مكتب حسابات شحودي

SOCIETE HANINE NEGOCE

SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة 

وعنوان مقرها االجتماعي شقة 

بال1ابق الثاني والكائنة على ال1ريق 

الرئيسية رقم 1 بمركز سيدي بيبي 

ببيوكرةاملغرب

رقم التقييد في السجل 

التجار5261/انزكان.

تغـــــــــيـــــــــــير مــــــــــقـــــــــر الشركة
 STE HANINE شركة   قررت 

االستثنائي  اجتماعها  في   NEGOCE

املنعقد يوم 26/06/2021.

 A 28 تغيير مقر الشركة من رقم -

سوق السبت  سيدي بيبي  إلى العنوان 

التالي االجتماعي شقة بال1ابق الثاني 

والكائنة على ال1ريق الرئيسية رقم 1 

بمركز سيدي بيبي تم اإليداع القانوني 

باملحكمة االبتدائية انزكان تحت رقم 

1591 بتاريخ  07/1 /2021.

139 P

CABINET SABCONSULTING

UNIPRIM

SARL AU

السجل التجاري رقم : 12681

تحويل مقر الشركة
للجمع  العرفي  العقد  بمقت�سى 

بتاريخ املؤرخ  االستثنائي   العام 

28 يونيو 2021 قرر الشركاء ما يلي :

 PIECE  : إلى  الشركة  مقر  تحويل 

 N°ح, LOT N°B 807, ZONE

 INDUSTRIELLE AIT MELLOU,

.INEZGANE-AIT MELLOU

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

 1626 رقم  تحت  بإنزكان  االبتدائية 

بتاريخ 20 يوليو 2021.

140 P

CABINET SABCONSULTING

AGRI CONTINENTAL
SARL AU

السجل التجاري رقم : 12165
تحويل مقر الشركة

للجمع  العرفي  العقد  بمقت�سى 
بتاريخ املؤرخ  االستثنائي   العام 
28 يونيو 2021 قرر الشركاء ما يلي :
 PIECE  : إلى  الشركة  مقر  تحويل 
 N°2, LOT N°B 807, ZONE
 INDUSTRIELLE AIT MELLOU,

.INEZGANE-AIT MELLOU
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 
 1628 رقم  تحت  بإنزكان  االبتدائية 

بتاريخ 20 يوليو 2021.
141 P

CABINET SABCONSULTING

PETROBEST
SARL

السجل التجاري رقم : 11911
تحويل مقر الشركة

للجمع  العرفي  العقد  بمقت�سى 
بتاريخ املؤرخ  االستثنائي   العام 
28 يونيو 2021 قرر الشركاء ما يلي :

الثانوي  املقر  على  التش1يب 
وتحويل مقر الشركة إلى : مركب فالح 
ال1ريق  لحسن،  غيت  دوار  سوس 

الوطنية رقم 1، شتوكة غيت باها.
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 
 1627 رقم  تحت  بإنزكان  االبتدائية 

بتاريخ 20 يوليو 2021.
142 P

 SOCIETE VIA SUD 
IMMOBILIERE SARL AU

الشركاء  قرار  محضر  بـمقت�سى   
تم    2020/11/12 بـتـاريـخ  املنعقد 

االتفاق على ما يلي :
املقر االجتماعي للشركة  - تحويل 
زنقة  فبراير   29 شارع  زاوية   : إلى 
التعاون الوطني عمارة اتفاق ال1ابق 

2 تالبرجت غكادير.
 10.000 تفويت  على  املصادقة   -
حصة  مجموع الحصص االجتماعية  
السيد  لفائدة  خوز،  حسان  للسيد 

لحسن لهواوي.

حسان  السيد  املسير  استقالة   -
لهواوي  لحسن  السيد  وتعيين  خوز 
وتخويله  للشركة  وحيدا  مسيرا 

اإلمضاء.
األساسية  القوانين  اعتماد   -
املسؤولية   محدودة  لشركة  الجديدة 

ذات شريك وحيد.  
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم  وقد 
الضبط لدى هيئة املحكمة التجارية 
وذلك  رقم  7ح102  تحت  باكادير 

بتاريخ 20/07/2021.
من اجل النسخة والبيان

143 P

مكتـــب حسابــات ســروا  ش. م.م.

  STE  IMAJAR NEGOCE
SARL A.U

الغير  العام  الجمع  بمقتضـى 
 ،12/07/2021 في  املؤرخ  العادي 
 IMAJAR NEGOCE   SARL لشركة 

AU  تقرر مايلي : 
حلكوش  جواد  السيد  استقالة   -
تعيين  للشركة.و  كمسير  منصبه  من 
كمسير  لعجين  غيت  هللا  عبد  السيد 

وحيد للشركة.
األسا�سي  القانون  تحيين   -

للشركة.
باملحكمــة  القانوني  اإليداع  تم 
 19/07/2021 االبتدائية بانزكان، في 

تحت رقم 1620.
144 P

تــأمينـات بريــان أكـاديـر
شركة محـدودة املسؤولـيـة

رغسمالها االجتماعي: 100.000 درهم
املقـر االجتماعي: عـمـارة دار املحامي 

ال1ابق األول 
شارع الحسن الثاني غكــاديــر

العام  الجمع  محضـر  بمقـتـ�سى 
يونيو   29 ب   املؤرخ  العادي  الغير 

2021، تقـرر  مـا يلي : 
حمـزة  بريـان  السيـد  تعـييــن   •

كمتصـرف أير شريـك للشركـة.
الـقـانـون  مـن  ح   البنـد  تـغـييـر   •

األسـاسـي للشـركـة.

باملـحكمة  الـقانـونـي  اإليداع  تـم 

يوليوز   16 بتـاريـخ  بـأكـاديـر  التـجـاريـة 

2021 تحـت رقـم  10229.
قـــصــد الـــنــشـــر  

145 P

بــتــرو ســـــود
شركة مجهولة االسم

رغسمالها االجتماعي : 25.000.000 

درهم

املقـر االجتماعي : مستودع بترو سود 

ميناء النفط السابق80.000 غكادير

العام  الجمع  محضـر  بمقـتـ�سى 

 ،2019 يونيو   20 ب   املؤرخ  العادي 

تقـرر  مـا يلي : 

• استقـالة السيد دي بال ال ماس 

جورج من مهمته كمسير الشركة.

جوان  السيد  على  املـوافقـة   •

كمساهم  ڤيردي  المايا  دي  لويس 

جديد في الشركة.

دي  لويس  جوان  السيد  تعيين   •

المايا ڤيردي كمسيرجديد للشركة.

باملـحكمة  الـقانـونـي  اإليداع  تـم 

يوليوز  بتـاريـخ  1  بأكاديـر  التجارية 

2021 تحـت رقـم  10187.
قـــصــد الـــنــشـــر  

146 P

 STE CONSORTIUM

 PHARMACEUTIQUE DE

REPARATION “CPRE”– SA
شركة مجهولة اإلسم

رغسمالها : 21.000.000 درهــم

مقرها : رقم 808 شارع الفرابي 

املن1قة الصناعية سيدي إبراهيم 

فاس

س.ت : 7ح07ح

العام  الجمع  مشاورات  بمقت�سى 

العادي املنعقد بتاريخ ح0 ماي 2021  

تقررمايلي :

ليلى  السيدة  استقالة  قبول   .1

مجلس  كعضو  مهامها  من  بيضنابن 

اإلدارة.
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اإلدارة  مجلس  غعضاء  تعيين   .2
النحو  على  سنوات   6 ملدة  الجدد 

التالي:
رئيس   : وهبي  حميد  السيد   *

مجلس اإلدارة.
عضو   : الشرايبي  علي  السيد   *

مجلس اإلدارة.
COCAPITALاملمثلة  الشركة    *
من طرف السيد حميد وهبي : عضو 

مجلس اإلدارة.
ح. تلتزم الشركة بالتوقيع الوحيد 
علي  السيد  غو  وهبي  حميد  للسيد 

الشرايبي.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفاس بتاريخ 07/07/2021 

تحت الرقم 2/021 حح.
147 P

ENTREPRENEURS DU SUD
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

رغسمالها 100.000 درهم
مقرها االجتماعي رقم 171 بلوك ب 

زنقة 12 حي الفتحأيت ملول
RC  22511 انزكان

اضافة مهام جديدة للشركة
املؤرخ  الشركاء  قرار  بمقت�سى 
2021 لقد تقرر  15 يونيو  بأكادير في 

ما يلي :
- اضافة مهام جديدة للشركة.

.Transfert d’argent •
.Intermédiation financière •

-تحيين النظام األسا�سي للشركة.
والتسجيل  القانوني  اإليداع  تم 
باملحكمة  التجاري  بالسجل 
يوليوز   16 يوم  بإنزكان  االبتدائية 

2021 تحت عدد 1612.
بيان مختصر.

148 P

  ATEAG SARL شــركة
شركة ذات مسؤولية محدودة، 

رغسمالها 2.000.000 درهم 
املقر اإلجتماعي : دوار عين صداق، 

كيلومتر 5 
 ال1ريق الرئيسية غوالد تايمة، 

تارودانت

تعيين مسير ثاني للشركة
إع1اء حق اإلمضاء

العام  محضرالجمع  بمقت�سى 
بشكل  املنعقد  للشركة  العادي 
تقرر   15/06/2021 بتاريخ  إستثنائي 

مايلي :
1 - تعيين مسير ثاني للشركة .

املهدي  العلمي  السيد  تعيين  تم 
كمسير ثاني للشركة، وذلك ملدة أير 

محدودة.
مع إحتفاظ السيد العلمي ادريس 

بمهامه كمسير للشركة. 
2 - إع1اء حق اإلمضاء.

من  لكل  اإلمضاء  حق  غع1ي 
السيد  غو  ادريس  العلمي  السيد 

العلمي املهدي.  
لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  بتارودانت  االبتدائية  املحكمة 

07/2021/ح1 تحت رقم 1259.
 للخالصة البيان

149 P

SCHIMIERMITTEL  SARL
RC : 218ح 

تغييرات قانونية
العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
املوافقة  تمت   18/05/2021 بتاريخ 

على :
وفاق  السيد  من  كل  تعيين   •
ادريس  وفاق  والسيد  بلقاسم، 

كمسيرين للشركة.
التالية  األنش1ة  إعتماد   •

كأنش1ة رئيسية للشركة :
دوليا  و  محليا  البضائع  نقل   )1

لفائدة الغير. 
وتسويق  وتصنيع  تصميم   )2
للصناعة  والشحوم  والزيوت  الوقود 

والتعدين.
ح( معالجة و إعادة تدوير النفايات.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 
التجارية  باملحكمة  الضبط  كتابة 
بتاريخ:    102299 رقم  تحت  بأكادير 
التجاري  سجلها  رقم   16/07/2021

هو: ح218 .
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 CABINET YOUNESS DE COMPTABILITE

CABYOUCOM

Av, Chahid Mbarek Ben Hommani

Souk El Arbaa du Gharb

Tél : 05.7.90.29.78ح

GSM : 06.61.25.96. 6

STE SOMACHTEK TRANS
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
ADRESSE : DOUAR BDAOUA

SAADI CHOUAFAA
SOUK EL ARBAA
RC N° 2707ح

عام  جمع  محضر  بمقت�سى 
 10 في  املنعقد  للشركة  استثنائي 
األربعاء  بسوق  واملسجل   2021 ماي 
الغرب بتاريخ 7 يوليو 2021، قرر ما 

يلي :
ذات  لشركة  النهائي  التفكيك 
 SOMACHTEK محدودة  مسؤولية 
السيد  وتعيين  ش.ذ.م.م،   TRANS
للشركة  مفكك  مص1فى  مشيش 
من  الصالحيات  جميع  تخويله  وتم 
املتعلقة  العمليات  كل  إنهاء  غجل 

بالتفكيك.
بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
بسوق  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
25ح/2021  رقم  تحت  الغرب  غربعاء 

بتاريخ 12 يوليو 2021.
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 CABINET YOUNESS DE COMPTABILITE

CABYOUCOM

Av, Chahid Mbarek Ben Hommani

Souk El Arbaa du Gharb

Tél : 05.7.90.29.78ح

GSM : 06.61.25.96. 6

STE FOUSOUR SERVICE
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
العنوان : قرية سيدي عي�سى خشان

سيدي عالل التازي سوق غربعاء
س.ت : ح2728

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
8 يوليو 2021 واملسجل بسوق غربعاء 
بتاريخ 12 يوليو 2021، وضع القانون 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
 FOUSOUR SERVICE محدودة 

حيث تم ما يلي :

تأسيس لشركة تحمل الخصائص 
التالية :

.FOUSOUR SERVICE : التسمية
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة.
 100.000 في  حدد   : املال  رغس 
قسمة   1.000 إلى  مقسمة  درهم 
اجتماعية من فئة 100 درهم لفائدة :
 500  : منصور  بوزيان  السيد 

حصة.
السيد بوزيان فؤاد : 500 حصة.

الفالحية  اآلالت  كراء   : الهدف 
وتقديم الخدمات.

سيدي  قرية   : االجتماعي  املقر 
التازي  عالل  سيدي  خشان،  عي�سى 

سوق غربعاء.
املدة : 99 سنة.

بوزيان  السيد  عين   : التسيير 
مسير   GN6925  ب1اقته منصور 

وحيد للشركة.
بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
بسوق  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
 2021 20 يوليو  غربعاء الغرب بتاريخ 
الترتيبي  بالسجل    52 رقم  تحت 

وح2728 بالسجل التحليلي.
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 CABINET YOUNESS DE COMPTABILITE
CABYOUCOM

Av, Chahid Mbarek Ben Hommani
Souk El Arbaa du Gharb
Tél : 05.7.90.29.78ح
GSM : 06.61.25.96. 6

STE KATTNOV TRANS
SARLAU

شركة ذات املسؤولية املحدودة
بشريك وحيد

العنوان : مركز لال ميمونة
سوق غربعاء

س.ت : 27289
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

بسوق  واملسجل   2021 يوليو  ح1 
 ،2021 يوليو  ح1  بتاريخ  غربعاء 
ذات  لشركة  األسا�سي  القانون  وضع 
 KATTNOV محدودة  مسؤولية 

TRANS حيث تم ما يلي :



16585 الجريدة الرسميةعدد 5676 - 2 محرم ح  1 )11 غأس1س 2021) 

تأسيس لشركة تحمل الخصائص 

التالية :

.KATTNOV TANS : التسمية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.
 100.000 في  حدد   : املال  رغس 

قسمة   1.000 إلى  مقسمة  درهم 

اجتماعية من فئة 100 درهم لفائدة :

السيد ق1ي محمد : 1000 حصة.

الهدف : نقل املستخدمين.

املقر االجتماعي : مركز لال ميمونة  

سوق غربعاء.

املدة : 99 سنة.

التسيير : عين السيد ق1ي محمد 

وحيد  مسير   GB5116ح ب1اقته 

للشركة.

التسجيل  مع  القانوني  اإليداع 

بكتابة الضبط  تم  التجاري  بالسجل 

غربعاء  بسوق  االبتدائية  باملحكمة 

تحت   2021 يوليو   27 بتاريخ  الغرب 

55  بالسجل الترتيبي و27289  عدد 

بالسجل التحليلي.
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STE SALINE LUXE
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

 ADRESSE : DOUAR BORK BENI

MALEK - SOUK EL ARBAA

RC N° 25969

حصص  بيع  عقود  بمقت�سى 

 2021 يونيو   16 بتاريخ  اجتماعية 

 2021 يونيو   21 بتاريخ  واملسجلة 

استثنائي  عام  جمع  ومحضر 

 2021 يونيو   16 بتاريخ  للشركة، 

 واملسجل بسوق األربعاء الغرب بتاريخ

21 يونيو 2021، قرر ما يلي :

بيع حصص اجتماعية :

باع السيد عبد الرحمان بنمختار 

110 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 

 110 الف�سي  السالم  عبد  والسيد 

في  للحصة  درهم   100 بقيمة  حصة 

SALINE LUXE لفائدة السيد  شركة 

احمد الشتيوي.

التالية  التغييرات  تمت  وعليه 

بالقانون األسا�سي للشركة :

جدول رقم 6 و7 : املوارد ورغسمال

ورد للشركة مبلغ وقدره 100.000 

قسمة   1000 إلى  مقسمة  درهم 

100 درهم للحصة  اجتماعية بقيمة 

موزعة كالتالي :

باملختار :  الرحمان  عبد  السيد 

حصة  90ح  تمثل  درهم  9.000ح 

اجتماعية.

الفح�سي :  السالم  عبد  السيد 

حصة  90ح  تمثل  درهم  9.000ح 

اجتماعية.

هللا :  عبد  حميدو  ايت  السيد 

حصة   220 تمثل  درهم   22.000

اجتماعية.

 1000 درهم   100.000  : املجموع 

حصة اجتماعية.

كما تقرر تعيين وتسمية السيدين 

ب1اقته  بنمختار  الرحمان  عبد 

الفح�سي  السالم  عبد   GB6825ح

ب1اقته 7 حD516 مسيرين للشركة.

بكتابة  تم  القانوني  اإليداع 
لسوق  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

األربعاء الغرب بتاريخ 15 يوليو 2021 

تحت رقم 7 ح/2021.
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 CABINET YOUNESS DE COMPTABILITE

CABYOUCOM

Av, Chahid Mbarek Ben Hommani

Souk El Arbaa du Gharb

Tél : 05.7.90.29.78ح

GSM : 06.61.25.96. 6

STE BAMDEZ PROMO
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

ADRESSE : CITE NJIMA N°  

SOUK EL ARBAA

RC N° 27087

عام  جمع  محضر  بمقت�سى 

يوليو  بتاريخ  1  للشركة،  استثنائي 

األربعاء  بسوق  واملسجل   2021
قرر   ،2021 يوليو   15 بتاريخ  الغرب 

ما يلي :

للشركة  االجتماعي  املقر  تغيير 

حي   : الكائن  القديم  العنوان  من 

الغرب.  غربعاء  انجيمة رقم    سوق 

تسمى  ملكية   : الجديد  العنوان  إلى 

غربعاء  سوق  هند  تجزئة  »الغرب« 

الغرب.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 

بسوق  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

ح7ح/2021  رقم  تحت  الغرب  غربعاء 

بتاريخ 20 يوليو 2021.
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 CABINET YOUNESS DE COMPTABILITE

CABYOUCOM

Av, Chahid Mbarek Ben Hommani

Souk El Arbaa du Gharb

Tél : 05.7.90.29.78ح

GSM : 06.61.25.96. 6

STE BAMDEZ PROMO
SARL A AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد

 ADRESSE : COOPERATIVE

MARZAKA SOUK TLET GHARB

SOUK EL ARBAA

RC N° : 27005

عام  جمع  محضر  بمقت�سى 

يونيو   28 بتاريخ  للشركة  استثنائي 

األربعاء  بسوق  واملسجل   2021

الغرب بتاريخ فاتح يوليو 2021، قرر 

ما يلي :

محمد  حمرود  السيد  تسمية 

جديد  مسير   GB1062 5 ب1اقته 

سعيد  السيد  عن  بدال  للشركة 

إمضاء  اعتماد  وبالتالي  حمرود، 

لدى  وحده  محمد  حمرود  السيد 

البنك، وفي جميع املعامالت التجارية 

واإلدارية للشركة.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 

بسوق  االبتدائية  للمحكمة  الضبط 

األربعاء الغرب تحت رقم 6 ح/2021 

بتاريخ 15 يوليو 2021.
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 CABINET YOUNESS DE COMPTABILITE

CABYOUCOM

Av, Chahid Mbarek Ben Hommani

Souk El Arbaa du Gharb

Tél : 05.7.90.29.78ح

GSM : 06.61.25.96. 6

STE INSTAPOSE FAIZOU
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

ADRESSE : CITE BAHIA N° 

REZ DE CHAUSSEE

SOUK EL ARBAA

RC N° : 2 901

عام  جمع  محضر  بمقت�سى 

في املنعقد  للشركة   استثنائي 
بسوق  واملسجل   2021 غبريل   5

غبريل   29 بتاريخ  الغرب  األربعاء 

2021، قرر ما يلي :

ذات  لشركة  النهائي  التفكيك 

 INSTAPOSE محدودة  مسؤولية 

السيد  وتعيين  ش.ذ.م.م،   FAIZOU

وتم  للشركة  مفكك  ال1يب  فيزو 

تخويله الصالحيات من غجل إنهاء كل 

العمليات املتعلقة بالتفكيك.

بكتابة  تم  القانوني  اإليداع 
بسوق  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

26ح/2021  رقم  تحت  الغرب  غربعاء 

بتاريخ 12 يوليو 2021.
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ائتمانية هب فيد

املقر االجتماعي : شارع موالي عبد الرحمان 

العمارة 56 الشقة رقم 8 القني1رة

شركة ماريفاز ترونس
تأسيس شركة

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بسوق 

يناير   18 بتاريخ  الغرب  األربعاء 

األسا�سي  القانون  وضع  تم   ،2021

لشركة بالخصائص التالية :

التسمية : ماريفاز ترونس.

الشكل القانوني : شركة محدودية 

املسؤولية بشريك وحيد.

املقر االجتماعي : دوار والد شتوان 

األربعاء  سوق  الحاج،  بوبكر  سيدي 

الغرب.
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أرض  يكون   : الشركة  أرض 

الشركة :

نقل املستخدمين.

تنمية الشركة.

مدة الشركة : 99 سنة.

للسيد  غسند  الشركة  تسيير 

مويلح مبارك.

توقيع الشركة غسند للسيد مويلح 

مبارك.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

من الختام  في  وتنتهي   ،2021  يناير 

1ح ديسمبر 2021.

الرغسمال اإلجمالي : حدد في مبلغ 

 1.000 إلى  مقسمة  درهم،   100.000

للواحدة،  درهم   100 بقيمة  حصة 

موزعة على الشكل التالي :

السيد  ملكية  في  حصة   1000

مويلح مبارك.

باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 

االبتدائية بسوق غربعاء الغرب تحت 

رقم 1ح270 بتاريخ 5 مارس 2021.
ملخص قصد النشر : ائتمانية هب فيد 

القني1رة
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ائتمانية هب فيد

املقر االجتماعي : شارع موالي عبد الرحمان 

العمارة 56 الشقة رقم 8 القني1رة

شركة اي بوس
تأسيس شركة

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بسوق 

يونيو  ح2  بتاريخ  الغرب  األربعاء 

األسا�سي  القانون  وضع  تم   ،2021

لشركة بالخصائص التالية :

التسمية : اي بوس.

الشكل القانوني : شركة محدودية 

املسؤولية بشريك وحيد.

والد دوار   : االجتماعي   املقر 

سوق  يسسف،  والد  رمل  سبع  بن 

األربعاء الغرب.

أرض  يكون   : الشركة  أرض 

الشركة :

نقل املستخدمين.

تنمية الشركة.

مدة الشركة : 99 سنة.

للسيد  غسند  الشركة  تسيير 

حوماد محمد.

للسيد  غسند  الشركة  توقيع 

حوماد محمد.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

من الختام  في  وتنتهي   ،2021  يناير 

0ح ديسمبر 2021.

الرغسمال اإلجمالي : حدد في مبلغ 

 1.000 إلى  مقسمة  درهم،   100.000

للواحدة،  درهم   100 بقيمة  حصة 

موزعة على الشكل التالي :

السيد  ملكية  في  حصة   1000

حوماد محمد.

باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 

الغرب  األربعاء  بسوق  االبتدائية 

بتاريخ 27 يوليو 2021.
ملخص قصد النشر : ائتمانية هب فيد 

القني1رة
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DACO

SARL

AU CAPITAL DE 1.000.000 DHS

 Résidence Mail Central Angle

 Avenue Hassan II Lalla Meriem

 Anda N°A1 Apprt N° 18 SALA

AL JADIDA

RC 129ح

بمقت�سى الجمع العام الغير عادي 

قرر   2021 ماي  1ح  بتاريخ  واملنعقد 

شركاء الشركة DACO SARL ما يلي :

إلى  للشركة  االجتماعي  املقر  نقل 

سيدي  ريح  دوار  الجديد  العنوان 

حميدا سال الجديدة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم  لقد 

االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

تحت   2021 يوليو   12 بتاريخ  بسال 

رقم ح 70ح.
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STE KHATITRAV
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة
من شريك وحيد

رغسمالها : 100.000 درهم
APPART   : املقر االجتماعي

 1er ETAGE RESIDENCE KADER
MERS EL KHAIR TEMARA

بموجب عقد عرفي بتاريخ 9 يوليو 
القانون  على  املصادقة  تمت   2021
املسؤولية  ذات  للشركة  األسا�سي 
ذات  وحيد  شريك  ذات  املحدودة 

الخصائص التالية :
KHATITRAV : التسمية

ذات  شركة   : القانوني  الصفة 
مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

الهدف :
غعمال البناء وغشغال مختلفة.

غعمال التشجير.
غشغال التركيبات الكهربائية.

العمليات  جميع  عامة  بصفة 
غو  مباشرة  بصفة  املرتب1ة  التجارية 

أير مباشرة بنشاط الشركة.
 APPART   : االجتماعي  املقر 
 1er ETAGE RESIDENCE KADER

MERS EL KHAIR TEMARA
املدة : 99 سنة بعد التأسيس.
التسيير :  الخاتيري بلهاشمي.

وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة 
يوليو   27 بتاريخ  بتمارة  االبتدائية 
التجاري  السجل  رقم  تحت   2021

رقم 869حح1.
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ALKHAZ ALI
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
 ،2021 يوليو   16 بتاريخ  بالرباط، 
قد تم تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة للشريك الوحيد.
ALKHAZ ALI : التسمية

الهدف االجتماعي : م1عم - مقهى.
رغسمال الشركة : 100.000 درهم 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم للحصة الواحدة.

اكرم حسن علي 1000 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

وضع  تاريخ  من  غي  النهائي  التأسيس 

السجل التجاري.

يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

ما عدا  سنة  كل  من  ديسمبر  1ح  إلى 

تاريخ  من  تبتدئ  األولى  السنة 

التسجيل.

حجي  سعيد  تجزئة   16  : املقر 

طريق القني1رة سال.

املسير : نادية خربوش.

 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

9ح1 ح.

162 P

 GLOBAL TRAVAUX

NETWORKS
SARL AU

Sigle : G.T.N

برغسمال : 100.000 درهم

املكتب الرئي�سي :  11، غمل ح

بلوك N، ح.ي.م، الرباط

السجل التجاري : 287حح1

العام  الجمع  محضر  خالل  من 

تم   2020 نوفمبر   27 في  االستثنائي 

تقرير ما يلي :

حصة   660 بيع  على  املوافقة 

اجتماعية من قبل السيد منهي محمد 

والسيد وحموا عبد املجيد إلى السيد 

العادي شرف.

املوافقة على استقالة السيد منهي 

محمد.

السيد  املسير  على  املحافظة 

العادي شرف.

تعديل الشكل القانوني للشركة.

عقد  على  املدخلة  التعديالت 

تأسيس الشركة :

الفصل 1 : الشكل.

الفصل 6 : املساهمات.

الفصل 7 : الرغسمال.

املواد املعدلة وفقا لذلك 1، 6 و7 

من القانون األسا�سي.
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سجل  في  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  الرباط  في  التجارية  املحكمة 

 115  7 2021 تحت رقم  15 يونيو 

في السجل الزمني رقم 5960.
للنشر والبيان

163 P

DIGITAL SCROLL
SARL AU

رغسمالها : 100.000 درهم

6، زنقة غزكزا شقة رقم 9 غكدال

الرباط

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة للشريك الوحيد

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  تقرير  تم   2021 ماي   20

املسؤولية  ذات  للشركة  األسا�سي 

املحدودة حيث تتميز بما يلي :

.DIGITAL SCROLL : التسمية

في  نصائح   : االجتماعي  الهدف 

 - التدريب   - الرقمية  الخدمات  إدارة 

سمعي بصري.

العمليات  جميع  عامة  وبصفة 

العقارية  املالية  الصناعية  التجارية 

ب1ريقة  مرتب1ة  العقارية  وأير 

بهدف  مباشرة  أير  غو  مباشرة 

الشركة.
غزكزا  زنقة   ،6  : االجتماعي  املقر 

شقة رقم 9 غكدال الرباط.

املدة : 99 سنة.

في  محدد  االجتماعي  الرغسمال 

إلى  مقسمة  درهم  سنة   100.000

للواحدة  100 درهم  1000 حصة ب 

إلى  ومخولة  محررة  كليا  مسجلة 

وحموا  محسن  السيد  الشريك 

100.000 درهم.

محسن  تعيين  تم  لقد   : التسيير 

ملدة  وذلك  للشركة  كمسير  وحموا 

أير محدودة.
التجاري  بالسجل  التسجيل  تم 

رقم  تحت   2021 يوليو   6 بتاريخ 

07 ح15.
للنشر والبيان

164 P

MEDICAL FOR YOU
SARL AU

رغسمالها : 100.000 درهم
غمل 5 رقم 27 1 املسيرة ح ي م

الرباط
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة للشريك الوحيد
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  تقرير  تم   2021 غبريل   8
املسؤولية  ذات  للشركة  األسا�سي 

املحدودة حيث تتميز بما يلي :
.MEDICAL FOR YOU : التسمية

تاجر استيراد   : الهدف االجتماعي 
واألجهزة  املنتجات  وتوزيع  تسويق   -

ال1بية.
العمليات  جميع  عامة  وبصفة 
العقارية  املالية  الصناعية  التجارية 
ب1ريقة  مرتب1ة  العقارية  وأير 
بهدف  مباشرة  أير  غو  مباشرة 

الشركة.
املقر االجتماعي : غمل 5 رقم 27 1 

املسيرة ح ي م الرباط.
املدة : 99 سنة.

في  محدد  االجتماعي  الرغسمال 
إلى  مقسمة  درهم  سنة   100.000
للواحدة  100 درهم  1000 حصة ب 
إلى  ومخولة  محررة  كليا  مسجلة 
هللا  ادعبد  يوسف  السيد  الشريك 

اهمو 100.000 درهم.
التسيير : لقد تم تعيين ادعبد هللا 
اهمو كمسير للشركة وذلك ملدة أير 

محدودة.
التجاري  بالسجل  التقييد  تم 
رقم  تحت   2021 يونيو  ح  بتاريخ 

.152501
للنشر والبيان

165 P

ECOES
SARL
تعديل

بمقت�سى عقد عرفي حرر بالرباط 
الجمع  قرر   2020 فبراير   10 بتاريخ 
 ECOES لشركة  العادي  أير  العام 

SARL ما يلي :

للشركة  االجتماعي  املقر  تحويل 

ر�سى  محمد  شارع   5 فيال  مح   : من 

 50  : إلى  الرباط  النهضة  حي  غكديرة 

الصناعية  املن1قة  القصر  تجزئة 

12050 الصخيرات.

تحديث النظام األسا�سي للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مارس  ح1  بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2020 تحت رقم 8ح17.

166 P

AYRADEC IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي : اوالد 

م1اع زنقة سهل ملوية ق1اع 1
رقم 611 ال1ابق األول تمارة

10160 تمارة
رقم التقييد في السجل التجاري : 

ح86حح1

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 يوليو   8

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها  بمختصر  االقتضاء 

.AYRADEC IMMOBILIER

بنايات،   : بإيجاز  الشركة  أرض 

مروج عقاري.

اوالد   : االجتماعي  املقر  عنوان 
1 رقم  م1اع زنقة سهل ملوية ق1اع 

 10160  - تمارة  األول  ال1ابق   611

تمارة.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000  : مبلغ رغسمال الشركة 

درهم، مقسم كالتالي :

 250  : اسباعي  مص1فى  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

السيد محمد اللوس : 250 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.

حصة   250  : أولي  محمد  السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة.

 250  : الرحماني  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد مص1فى اسباعي عنوانه : 

الهيثم  ابن  تجزئة    9 عمارة   9 شقة 

عين عتيق تمارة.

 : عنوانه  اللوس  محمد  السيد 

دوار لعري بني شيكر الناضور.

: فيال  السيد محمد أولي عنوانه 

99 سكتور ح النجاح تامسنا.

عنوانه :  الرحماني  محمد  السيد 

 60 رقم  الصغير  غرض  تجزئة 

املحمدية.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة :

السيد مص1فى اسباعي عنوانه : 

الهيثم  ابن  تجزئة    9 عمارة   9 شقة 

عين عتيق تمارة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  بتمارة  بتارودانت  االبتدائية 

27 يوليو 2021.

167 P

MOURADGSM شركة
ش.م.م

تجزئة البستان رقم 97 الناضور

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

تم   2021 يونيو   29 ليوم  االستثنائي 

ما يلي :

شركة   تصفية  انتهاء 

وإنهاء  ش.م.م    MOURADGSM

مهام القائم بتصفية الشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   7 يوم  بالناضور  االبتدائية 

2021 تحت رقم 2051.

168 P

MOURADGSM شركة
ش.م.م

تجزئة البستان رقم 97 الناضور

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

تم   2021 يونيو   29 ليوم  االستثنائي 

ما يلي :
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 MOURADGSM شركة  فسخ 

ش.م.م وتعيين القائم بالتصفية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   7 يوم  بالناضور  االبتدائية 

2021 تحت رقم 2050.

169 P

 COVIDIEN AG BUREAU DE

REPRESENTATION MAROC

توين سنتر، البرج الغربي، ال1ابق 

الثامن، زاوية شارع الزرق1وني 

واملسيرة، الدار البيضاء

مقيد بالسجل التجاري

الدار البيضاء برقم 565 ح2

تغيير املمثل القانوني ل 
 COVIDIEN AG BUREAU DE
REPRESENTATION MAROC

)املكتب التمثيلي(
18 يناير  في  وفقا للمحضر املؤرخ 

الشركة  بمداوالت  الخاص   2021

من،   COVIDIEN AG السويسرية 

مجلس  ذات  مساهمة  شركة  وهي 

000.000.ح  قدره  برغسمال  إداري 

مقرها  ويقع  سويسري،  فرنك 

 Victor von Neuhause االجتماعي في

 Rheinfall 8212 Bruns - Strasse

والية  إنهاء  تقرر  سويسرا،   ،19

كاملمثل  الهادي  عبد  نادية  السيدة 

وتعيين  التمثيلي  للمكتب  القانوني 

ع1ية  بهجت  ماريان  السيدة  محلها 

الجديد  القانوني  كاملمثل  الخير  غبو 

للمكتب تم.

غمام  املحضر  هذا  تسجيل  تم 

الدار  في  للضرائب  الجهوية  املديرية 

كما   2021 مارس  فاتح  في  البيضاء 

بالدار  التجارية  باملحكمة  إيداعه  تم 

برقم   2021 مارس  ح  في  البيضاء 

8ح81.
قصد النشر واإلعالن

األستاذ ياسين بكوري

170 P

STE UNIVERS SELL

SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد

En liquidation
للشركة  الوحيد  املسير  قرار  إثر 

ذات  شركة   STE UNIVERS SELL

وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

رغسمالها 100.000 درهم.

محمد  الي   : االجتماعي  مقرها 

سال   ،5 س  محل  عمارة  ،  البريهي، 

الجديدة.

تمت  املصفي  تقرير  قراءة  وبعد 

التصفية  حسابات  على  املصادقة 

بإقفال  الن1ق  املصفي  ذمة  وإخالء 

عمليات التصفية.

بكتابة  تم  القانوني  اإليداع 

بسال  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   2021 يونيو   21 بتاريخ 

7011ح.

171 P

 CENTRE VISION

BOUKNADEL

SARL AU

املنعقد   العام  الجمع  قرار  إثر 

2021 لشركة  غبريل   28 للشركة يوم 

 CENTRE VISION BOUKNADEL

100.000 درهم  SARL AU رغسمالها 

ومقرها االجتماعي : رقم 5ح8 سكتور 

  زردال بوقنادل سال تقرر ما يلي :

تصفية الشركة.

غيوب  ملسوكر  السيد  إعالن 

مص1فى للشركة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بسال  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   2021 يونيو   28 بتاريخ 

6991ح.

172 P

AYSOUM DAKLASI
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
بيع الحصص االجتماعية

تعيين مسير - تغيير القانون 
األسا�سي

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
 2021 يونيو  0ح  بتاريخ  االستثنائي 
لشركة  األسا�سي  القانون  وضع  تم 
ذات  شركة   AYSOUM DAKLASI
رغسمالها  املحدودة  املسؤولية 
 1000 إلى  مقسمة  درهم   100.000
حصة اجتماعية 100 درهم للواحدة 

مسجلة ومحررة، تقرر ما يلي :
املوضوع االجتماعي :

للشركة  اجتماعية  حصص  بيع 
إلى  اححاوي  حمزة  بالسيد  الخاصة 

السيد فيصل شاكر 500 حصة.
للشركة  اجتماعية  حصص  بيع 
الخاصة بالسيد عبد االله فارس إلى 

السيد حارث فارس 250 حصة.
السيد   : الشركة  مسيرو  تعيين 
فارس  االله  وعبد  شاكر  فيصل 

والسيد الحارث فارس.
القانون  6 و7 من  تغيير الفصول 

األسا�سي.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بتمارة  التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت   2021 يوليو   20 بتاريخ 

.159 
173 P

ENGRAISSEMENT SKHIRAT
SARL

بيع الحصص االجتماعية
تعيين مسير - تغيير القانون 

األسا�سي
العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
 2021 يوليو   6 بتاريخ  االستثنائي 
لشركة  األسا�سي  القانون  وضع  تم 
 ENGRAISSEMENT SKHIRAT
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
رغسمالها 100.000 درهم مقسمة إلى 
درهم   100 اجتماعية  حصة   1000
تقرر ومحررة،  مسجلة   للواحدة 

ما يلي :

املوضوع االجتماعي :

للشركة  اجتماعية  حصص  بيع 

الخاصة بالسيد عبد الرحمان فارس 

إلى السيد وائل اححاوي 500 حصة.

السيد   : الشركة  مسيرو  تعيين 
وائل اححاوي والسيد حمزة اححاوي 

والسيد محمد الكرن.
القانون  6 و7 من  تغيير الفصول 

األسا�سي.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بتمارة  التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   2021 يوليو   20 بتاريخ 

ح159.

174 P

 MULTISERVICE TELECOM

COMPANY
العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

املحين  األسا�سي  والنظام  االستثنائي 

بتاريخ 9 يوليو 2021 تم ما يلي :
بمبلغ  الشركة  رغسمال  في  زيادة 

تم  حيث  مغربي  درهم   1.900.000

إلى  مغربي  درهم   100.000 من  نقله 

بإحداث  مغربي  درهم   2.000.000

10.000 حصة فردية إجمالية بقيمة 

الواحدة  للحصة  مغربي  درهم   200

لفائدة السيد محمد املسعودي.

للشركة  األسا�سي  النظام  تحيين 

وتعديل الفصول التي شملها التغيير.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  وتم 

الضبط باملحكمة التجارية في الرباط 

رقم  تحت   2021 يوليو   19 بتاريخ 

08ح116.

175 P

STE TWITA

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رغسمالها : 100.000 درهم

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

الغير العادي املنعقد بمكناس بتاريخ 

شركاء  باسم  تقرر   2021 يونيو   9

الشركة ما يلي :



16589 الجريدة الرسميةعدد 5676 - 2 محرم ح  1 )11 غأس1س 2021) 

للشركة  االجتماعي  املقر  تحويل 
إلى : 

ملرانية  تجزئة   11 الزنقة   21 رقم 
مكناس.

للشركة  االجتماعي  الهدف  تغيير 
مقهى،   : األنش1ة  بحذف  وذلك 
نشاط  وبإضافة  وحلويات  مخبزة 

املتاجرة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   15 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2021 تحت رقم 78 ح.
176 P

 SOCIETE MAROCO
 AFRICAINE DU

COMMERCE ET SERVICE
SMACS

شركة ذات مسؤولية محدودة
رغسمالها : 100.000 درهم تم رفعه 

إلى 100.000.ح درهم
املقر االجتماعي : محل رقم 2

زنقة النصر، الصخور السوداء
الدار البيضاء

السجل التجاري رقم ح810  
بالدار البيضاء

الزيادة في الرغسمال
العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
 SMACS شركة  لشركاء  االستثنائي 
ش.م.م املؤرخ في 28 ماي وفاتح يونيو 
بها  واملسجل  البيضاء،  بالدار   2021
تقرر فقد   ،2021 يونيو   11  بتاريخ 

ما يلي :
إلى  الشركة  رغسمال  من  الرفع 

100.000.ح درهم.
انس  السيد   : السادة  استقالة 
حاريث،  عثمان  السيد  حاريث، 
والسيدة نسرين حاريث من منصبهم 

كمسيرين.
البقاء على السيدة فاطمة كساس 

كمسيرة وحيدة للشركة.
بكتابة  تم  القانوني  اإليداع 
بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 
تحت   2021 يوليو   6 بتاريخ  البيضاء 

رقم 785722.
عن النسخة والنص

املسير

177 P

AL MAQAM AL DHAFRA
SARL AU

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

2021 بالرباط، قد تم وضع  9 غبريل 

تحمل  لشركة  األسا�سي  القانون 

الخصائص التالية :

التسمية : )املقام الظفرة(

AL MAQAM AL DHAFRA

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

الهدف االجتماعي : 

الفالحية  األرا�سي  استغالل 

والصناعية الزراعية.

وال1يور  الدواجن  تربية 

واألسماك.

املنتجات  كافة  وتصدير  استيراد 

الزراعية وغأذية الحيوانات.

والتغليف  التخزين  غعمال 

الغذائية  املواد  من  والتصنيع 

الزراعية والحيوانية.

األرا�سي  وإدارة  استصالح 

الزراعية.

استيراد األدوات واآلالت الفالحية.
درهم   100.000  : املال  رغسمال 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

موزعة  الواحدة  للحصة  درهم   100

على الشكل التالي :

عي�سى  بخيث  سعيد  السيد 

حويرب املنصوري : 1000 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

ما عدا  سنة  كل  من  ديسمبر  1ح  إلى 

تاريخ  من  تبتدئ  األولى  السنة 

التسجيل.

رقم  ج  بلوك   : االجتماعي  املقر 

يعقوب  الحومر  ديور  ح  ال1ابق   82

املنصور الرباط.

بخيث  سعيد  السيد   : املسير 

عي�سى حويرب املنصوري.
 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

ح68ح15.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالرباط تحت رقم ح1ح116 

بتاريخ 19 يوليو 2021.

178 P

ديوان األستاذة إيمان جمجي موثقة ببنسليمان

شارع الحسن الثاني، العمارة 1 ، ال1ابق 2

الرقم 5

 SOCIETE CIVILE شركة

 IMMOBILIERE IMMO KEY

MAROC
ش.م.م

رغسمالها : 00.000  درهم

مقرها : 1ح1، شارع الحسن الثاني 

الدار البيضاء

سجلها التجاري بالدار البيضاء

رقم : ح 75 ح

تعيين مسير الشركة
العام  للجمع  محضر  بمقت�سى 

اإلمضاء،  املصحح  العادي،  الغير 

بتاريخ 22 يونيو 2021، لشركة شركة 

 SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE

ش.م.م،   IMMO KEY MAROC

تقرر ما يلي :

مدة  النتهاء  الشركاء  معاينة 

فتيحة  للسيدة  املمنوح  التفويض 

لشركة  مسيرة  بصفته  الشبراوي 

 SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE

ش.م.م،   IMMO KEY MAROC

وذلك  لها  املخولة  السلط  وتجديد 

الشبراوي  فتيحة  السيدة  بتعيين 

الوطنية  التعريف  لب1اقة  الحاملة 

مسيرة  بصفتها   B7 662ح رقم 

أير  ملدة  غعاله  املسماة  للشركة 

محدودة.

اتجاه  الشركة  تلتزم  وبالتالي 

للسيدة  الوحيد  بالتوقيع  األأيار 

فتيحة الشبراوي.

جديد  غسا�سي  قانون  اعتماد  تم 

للشركة بمقت�سى عقد عرفي مصحح 

اإلمضاء، بتاريخ بالدار البيضاء في 22 

يونيو 2021.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 
البيضاء بتاريخ  1 يوليو 2021 تحت 

رقم : 786886.
بمثابة مقت1ف وبيان
األستاذة إيمان جمجي

موثقة ببنسليمان

179 P

EL YAFOOD
SARL

إليافود ش.م.م
شركة ذات املسؤولية املحدودة
7 ، شارع لالياقوت ال1ابق 5

الدار البيضاء
السجل التجاري ح7717 

وفاة شريك
املصادقة على القانون األسا�سي

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
البيضاء  الدار  في  املنعقد  االستثنائي 
لشركة   2021 ماي   27 بتاريخ 
املسؤولية  ذات  شركة  »إليافود« 
درهم  00.000ح  رغسمالها  املحدودة، 

تقرر ما يلي :
تسجيل وفاة غحد شركاء الشركة 

املرحوم محمد إلياس.
القانون  6 و7 من  تغيير الفصول 

األسا�سي للشركة.
املصادقة وإقرار القانون األسا�سي 

الجديد.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 
البيضاء بتاريخ 26 يوليو 2021 تحت 

رقم : 787896.
بيان مختصر

180 P

STE BOUDARS MARMO
SARL

شركة بودرس مارمو ش.م.م
شركة ذات املسؤولية املحدودة

61، شارع لالياقوت، زاوية مص1فى 
املعاني ال1ابق 2 الرقم 62

الدار البيضاء
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
الدار البيضاء بتاريخ 22 يونيو 2021 
لشركة  التأسي�سي  القانون  وضع  تم 
ذات مسؤولية محدودة ذات املميزات 

التالية :
مارمو  بودرس   : التسمية 

BOUDARS MARMO
: شركة لجميع  االجتماعي  الهدف 

غعمال الرخام.
الرخام،  وتركيب  غعمال  شركة 
الجبص، البناء، السيراميك والبالط.

التمثيل،  التوزيع،  البيع،  الشراء، 
عام  بشكل  والتجارة  االستغالل 
لجميع منتجات الرخام، السيراميك، 
البالط، مواد البناء وجميع املنتجات، 

املستلزمات واملواد.
مختلف غشغال البناء.
املتاجرة بصفة عامة.

العمليات  كل  عامة  وبصفة 
املالية،  الصناعية،  التجارية، 
ب1ريقة  املرتب1ة  واملنقولة  العقارية 
من  بأي  مباشرة  أير  غو  مباشرة 
األهداف املبينة غعاله والتي تمكن من 

تنمية الشركة.
شارع   ،61  : االجتماعي  املقر 
املعاني  مص1فى  زاوية  لالياقوت، 

ال1ابق 2 الرقم 62 الدار البيضاء.
تاريخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس.
في  محدد  الرغسمال   : الرغسمال 
 1000 إلى  مقسمة  درهم   100.000
للحصة  درهم   100 فئة  من  حصة 
الواحدة جميعها محررة ومسندة إلى :
 750 بودرس  الواحد  عبد  السيد 

حصة.
السيد غيوب بودرس 250 حصة.

القانوني  لالحتياط   %5  : األرباح 
سواء  الشركاء  تقدير  حسب  والباقي 

يوزع غو ينقل.
مسير  بصفة  تعيين   : التسيير 
السيد   محددة  أير  وملدة  للشركة 

عبد الواحد بودرس.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 
البيضاء بتاريخ 19 يوليو 2021 تحت 

رقم 00 787.

بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 

رقم  تحت  البيضاء  بالدار  التجاري 

.511209
بيان مختصر

181 P

STE EL YASSE FRERES
SARL

شركة إلياس فرير ش.م.م

شركة ذات املسؤولية املحدودة

61، شارع لالياقوت، زاوية مص1فى 

املعاني ال1ابق 2 الرقم 62

الدار البيضاء

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

 2021 يوليو   6 بتاريخ  البيضاء  الدار 

لشركة  التأسي�سي  القانون  وضع  تم 

ذات مسؤولية محدودة ذات املميزات 

التالية :

 EL YASSE التسمية : إلياس فرير

FRERES

الهدف االجتماعي : 

في كل منتجات السكاكير  االتجار 

والشكوالتة.

كل  وتوزيع  متاجرة  صناعة، 

 : والشكوالتة  السكاكير  منتجات 

مسكرات، حلوى ملبسة، مصاصات، 

علكة...

غنواع  كل  وصناعة  إنتاج 

البسكويت واملعسل.

قاعة  مقهى،  مقشدة،  استغالل 

الشاي.

املواد  وتوزيع  إعداد  بيع،  شراء، 

الكحولية  أير  مشروبات  الغذائية، 

ممارسة  املكان،  عين  في  لالستهالك 

امل1عم،  غنش1ة  كل  واستغالل 

املقهى، قاعة الشاي...

تسيير  الخفيفة،  الوجبات  بيع 

الشاي،  قاعات  مقشدات،  مقاهي، 

الحلويات، امل1اعم، تنظيم الحفالت 

واالستقباالت.

منتجات  لتصنيع  عامة  شركة 

النظافة والصيانة والتنظيف لجميع 

االستخدامات.

جميع  وتوزيع  وتسويق  تصنيع 

والصيانة  النظافة  منتجات  غنواع 

مساحيق،  سوائل،   : والتنظيف 

ومناديل  بخاخات  جل،  صابون، 

جاهزة لالستخدام...

املتاجرة بصفة عامة.

العمليات  كل  عامة  وبصفة 

املالية،  الصناعية،  التجارية، 

ب1ريقة  املرتب1ة  واملنقولة  العقارية 

من  بأي  مباشرة  أير  غو  مباشرة 

األهداف املبينة غعاله والتي تمكن من 

تنمية الشركة.

شارع   ،61  : االجتماعي  املقر 

املعاني  مص1فى  زاوية  لالياقوت، 

ال1ابق 2 الرقم 62 الدار البيضاء.

تاريخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس.

في  محدد  الرغسمال   : الرغسمال 

 1000 إلى  مقسمة  درهم   100.000

للحصة  درهم   100 فئة  من  حصة 

الواحدة جميعها محررة ومسندة إلى :

السيد الزوبير إلياس 500 حصة.

السيد حسن إلياس 500 حصة.

القانوني  لالحتياط   %5  : األرباح 

سواء  الشركاء  تقدير  حسب  والباقي 

يوزع غو ينقل.

مسيرين  بصفة  تعيين   : التسيير 

السيد  محددة  أير  وملدة  للشركة 

الزوبير إلياس و السيد حسن إلياس.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 

البيضاء بتاريخ 27 يوليو 2021 تحت 

رقم  78799.

بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 

رقم  تحت  البيضاء  بالدار  التجاري 

.511681
بيان مختصر

182 P

ICALL DIGIMARKET
SARL

شركة إيكال ديجيماركت ش.م.م

56، شارع موالي يوسف، ال1ابق ح

شقة رقم  1، الدار البيضاء

السجل التجاري 57 99 

تفويت الحصص االجتماعية
تعيين مسيرين

املصادقة على القانون األسا�سي
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

يونيو  بتاريخ  2  البيضاء  الدار 

ديجيماركت«  »إيكال  لشركة   2021

رغسمالها  املحدودة  املسؤولية  ذات 

100.000 درهم تقرر ما يلي :

تفويت 500 حصة اجتماعية من 

لفائدة  بنشعو  سمير  السيد  طرف 

السيد غمين غداب.

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

البيضاء  الدار  في  املنعقد  االستثنائي 

بتاريخ  2 يونيو 2021 لشركة »إيكال 

املسؤولية  ذات  شركة  ديجيماركت« 

درهم   100.000 رغسمالها  املحدودة 

تقرر ما يلي :

الحصص  تفويت  إقرار 

االجتماعية.

بنشعو  سمير  السيد  تعيين 

للشركة  مسيرين  غداب  غمين  والسيد 

ملدة أير محددة.

من  كل  بتوقيع  الشركة  التزام 

غمين  والسيد  بنشعو  سمير  السيد 

غداب.

من  و 1   7  ،6 الفصول  تغيير 

القانون األسا�سي للشركة.

املصادقة وإقرار القانون األسا�سي 

الجديد.

ح   الفصل  إلى  الفصل  1  تغيير 

من القانون األسا�سي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 

البيضاء بتاريخ 19 يوليو 2021 تحت 

رقم 787565.
بيان مختصر

183 P
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SOCIETE APIMO SERVICE
SARL

Société à Responsabilité Limitée
Au Capital de 100.000 Dhs
 Siège Social : 15 AVENUE
AL ABTAL APT N°  AGDAL

RABAT
العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
االستثنائي بتاريخ 16 يونيو 2021 تم 

االتفاق على ما يلي :
السيد  طلب  على  املوافقة  تمت 
حصة   12 ببيع  طهاري  الرحيم  عبد 
لفائدة السيد جالل مجاهدي، بثمن 

100 درهم للسهم الوحيد.
للحصص  الجديد  التقسيم 

يصبح على الشكل التالي :
 870 مجاهدي  جالل  السيد 

حصة من فئة 100 درهم.
حصة  0ح1  صدقي  حسين  السيد 

من فئة 100 درهم.
فئة  من  حصة   1000 املجموع 

100 درهم.
تعديل الفصل 6 و 7 من القانون 

األسا�سي للشركة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   26 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2021 تحت رقم 5حح116.
رقم السجل التجاري : 951 9.

184 P

 STE FIDUCIAIRE APIMO
SARL AU

Société à Responsabilité Limitée
à associé unique

Au Capital de 10.000 Dhs
 Siège Social : AVENUE
AL FARAH N°165 RABAT

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
االستثنائي بتاريخ 16 يونيو 2021 تم 

االتفاق على ما يلي :
السيد  طلب  على  املوافقة  تمت 
حصة   25 ببيع  طهاري  الرحيم  عبد 
لفائدة السيد جالل مجاهدي، بثمن 

100 درهم للسهم الوحيد.

للحصص  الجديد  التقسيم 

يصبح على الشكل التالي :

 100 مجاهدي  جالل  السيد 

حصة من فئة 100 درهم.

املجموع 100 حصة من فئة 100 

درهم.

الرحيم  عبد  استقالة  قبول  تم 

الوطنية  للب1اقة  الحامل  طهاري 

69 2حAA من طرف الجمع العام.

العام  الجمع  قرار  بمقت�سى 

إلى  الشركة  تسيير  مهمة  غني1ت 

الحامل  مجاهدي  جالل  السيد 

 AB252517 رقم  الوطنية  للب1اقة 

وبالتالي يصبح املسير الوحيد للشركة 

ملدة أير محدودة.

تصبح  األسهم  بيع  عملية  نتيجة 

شركة   : للشركة  القانونية  الصفة 

ذات مسؤولية محدودة ذات مسؤول 

وحيد.

 16  ،7  ،6  ،2  ،1 الفصل  تعديل 

و17 من القانون األسا�سي للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   26 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2021 تحت رقم 6حح116.
رقم السجل التجاري : 1501 1.

185 P

FARAH EXPRESS
SARL

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

قد   2021 يوليو  ح1  بتاريخ  الرباط 

مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدودة.

 FARAH EXPRESS  : التسمية 

.SARL

الهدف االجتماعي : 

نقل البضائع.

غو  املتنوعة  األعمال  في  مقاول 

البناء.

استيراد وتصدير.
رغسمال الشركة : 100.000 درهم 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

موزعة  الواحدة  للحصة  درهم   100

بين الشركاء على الشكل التالي :

مص1فى البوعيادي 995 حصة.

فرح لحرش 5 حصص.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

وضع  تاريخ  من  غي  النهائي  التأسيس 

السجل التجاري.

يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

ما عدا  سنة  كل  من  ديسمبر  1ح  إلى 

تاريخ  من  تبتدئ  األولى  السنة 

التسجيل.

زنقة  مكرر   12  : االجتماعي  املقر 

لبنان رقم ح املحيط الرباط.

املسيرة : فرح لحرش.
 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

785ح15.

186 P

FUZYO SERVICES MAROC
شركة محدودة املسؤولية بشريك 

وحيد
رغس املال : 10.000 درهم

املقر االجتماعي : رقم  ، ال1ابق 

األول، إقامة رياض سندس 2، زنقة 

اليم، حي الرياض، الرباط

العادي  أير  العام  الجمع  باسم 

املنعقد بتاريخ 8 يوليو 2021 تم تقرير 

ما يلي :

بمبلغ  الشركة  رغسمال  في  الزيادة 

من  رفعه  غجل  من  درهم   290.000

عن  درهم  00.000ح  إلى   10.000

طريق امتصاص الناتج الجديد.

تحيين النظام األسا�سي للشركة.

تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط 

بتاريخ  بالرباط  التجارية   املحكمة 

27 يوليو 2021 تحت رقم 12 116.
للخالصة والبيان

187 P

ESSAIDI MARKET
SARL AU

وضع  تم  عرفي  عقد  بمقت�سى 

املسؤولية  ذات  لشركة  منظم  قانون 

املحدودة لشريك واحد :

 ESSAIDI  : الشركة  اسم 

.MARKET

الهدف : تجارة عامة.

الرغسمال : حدد في مبلغ 100.000 

100 حصة من فئة  درهم مقسم إلى 

100 درهم لكل حصة في ملك السيد 

السعيدي صالح الدين.

سال،  رياض  تجزئة   :  العنوان 

رقم 0ح1، العيايدة، سال.

السيد  طرف  من  تسير   : اإلدارة 

أير  ملدة  الدين  صالح  السعيدي 

محددة.

املسجلة بمكتب الضبط باملحكمة 

التجارية بسال بتاريخ 17 يونيو 2021 

تحت رقم  66.

188 P

STE AFRICAINE SERVICES
SARL

Au Capital de 50.000 DH

 Siège social à Laayoune 26 Rue

Derouich Hay El Fida

تلقاه  رسمي  عقد  بمقت�سى 

بتاريخ  العيادي  عثمان   األستاذ 

بأكادير  واملسجل   2021 يونيو   26

املراجع  تحت   2021 يوليو   7 بتاريخ 

التحصيل  كناش   : التالية  التسجيل 

األمر   20210026 182067

وصل  2021/ 76ح2  باالستخالص 

اإليداع ح11207ح202188.

 STE AFRICAINE قرر شركاء شركة

 50.000 رغسمالها   SERVICES SARL

درهم ما يلي :

فحص الحسابات وامليزانية للسنة 

املنتهية في 1ح ديسمبر 2020 واعتماد 

هذه الحسابات.

تخصيص النتائج.

تجديد تفويض املسير.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

بالعيون بتاريخ 20 يوليو 2021 تحت 

رقم 21/2512.
األستاذ عثمان العيادي

موثق

189 P
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RENA PIECES AUTO
ش.م.م

التصدير واالستيراد
بيع ق1ع أيار

حي التقدم 1، مركز اجلموس، 
خنيفرة

نص التأسيس
بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
شركة  تأسيس  تم   2021 يونيو   22
باملواصفات  محدودة  مسؤولية  ذات 

التالية :
 RENA PIECES شركة   : التسمية 

.AUTO
مسؤولية  ذات  شركة   : الصفة 

محدودة.
 1 التقدم  حي   : االجتماعي  املقر 

مركز اجلموس، خنيفرة.
الغرض : بيع ق1ع أيار، التصدير 

واالستيراد.
 100.000 في  حدد   : الرغسمال 
موزعة  حصة   1000 إلى  موزع  درهم 

على الشكل التالي :
عبد اإلله ربيعي 1000 حصة.

التسيير : تسير الشركة من طرف 
ملدة  وذلك  ربيعي  اإلله  عبد  السيد 

أير محددة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
القانوني للشركة لدى كتابة الضبط 
بتاريخ  بخنيفرة  االبتدائية  باملحكمة 
5 يوليو 2021 تحت رقم  2021/27 

السجل التجاري رقم 1ح9ح.
190 P

JOUHATRA
ش.م.م

غشغال مختلفة
املفاوضة

ايت احمد اعمو ايت بومزوغ، 
اجلموس، خنيفرة

نص التأسيس
بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
شركة  تأسيس  تم   2021 يونيو  0ح 
باملواصفات  محدودة  مسؤولية  ذات 

التالية :

.JOUHARTRA التسمية : شركة
مسؤولية  ذات  شركة   : الصفة 

محدودة.
املقر االجتماعي : ايت احمد اعمو 

ايت بومزوغ اجلموس، خنيفرة.
مختلفة،  غشغال   : الغرض 

املفاوضة.
 100.000 في  حدد   : الرغسمال 
موزعة  حصة   1000 إلى  موزع  درهم 

على الشكل التالي :
مو�سى جوهري 1000 حصة.

التسيير : تسير الشركة من طرف 
السيد مو�سى جوهري وذلك ملدة أير 

محددة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
القانوني للشركة لدى كتابة الضبط 
بتاريخ  بخنيفرة  االبتدائية  باملحكمة 
19 يوليو 2021 تحت رقم 2021/291 

السجل التجاري رقم ح95ح.
191 P

STE ACHABAR TRAVAUX
حي موالي اسماعيل ايت اسحاق، 

خنيفرة
أير  اجتماع  محضر  بمقت�سى 
عادي بتاريخ 7 يوليو 2021 تم اتخاذ 

القرار التالي :
نقل  نشاط  إضافة   : القرار 

البضائع لفائدة الغير.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
القانوني للشركة لدى كتابة الضبط 
بتاريخ  بخنيفرة  االبتدائية  باملحكمة 
19 يوليو 2021 تحت رقم 2021/288 

السجل التجاري رقم 1 1ح.
192 P

STE ALAE EDDINE FOOD
S.A.R.L

حي مبروكة، رقم  19، خنيفرة
أير  اجتماع  محضر  بمقت�سى 
عادي بتاريخ 16 يونيو 2021 تم اتخاذ 

القرار التالي :
ابراهيم  السيد  تفويت   : القرار 
السيدة  لفائدة  حصة   1000 الوافي 

مليكة مورو.

ابراهيم  السيد  استقالة   : القرار 

للشركة  كمسير  منصبه  من  الوافي 

وتعيين السيدة مليكة مورو كمسيرة 

جديدة للشركة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني للشركة لدى كتابة الضبط 

بتاريخ  بخنيفرة  االبتدائية  باملحكمة 

 1 يوليو 2021 تحت رقم 2021/286 

السجل التجاري رقم 2989.

193 P

STE ABS IMPRIMERIE
ش.ذ.م.م ذ.م.و

 0ح زنقة ابو حنيفة، درب بوعزة 

بن علي، حي الهدى، خريبكة

تأسيس
بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

تأسيس  تم  بخريبكة   2021 ماي   20

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الخصائص التالية :

 STE ABS  : التسمية 

.IMPRIMERIE

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املساهم  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الواحد.
املقر االجتماعي : 0ح زنقة ابو حنيفة، 

الهدى،  حي  علي،  بن  بوعزة  درب 

خريبكة.

100.000 درهم موزع   : الرغسمال 

على 1000 حصة قيمة الحصة 100 

درهم.

توزيع رغس املال :

 1000 ايوب  منصور  بن  السيد 

حصة.

الهدف االجتماعي :

غعمال ال1باعة ؛

غعمال مختلفة ؛

تجارة.

التسيير : السيد بن منصور ايوب 

ملدة أير محدودة.

السنة املالية : تبتدئ في فاتح يناير 

وتنتهي في 1ح ديسمبر باستثناء السنة 

في  التسجيل  بعد  تبدئ  التي  األولى 

السجل التجاري.

الشركة  تسجيل  تم   : التسجيل 
بالسجل التجاري باملحكمة االبتدائية 
بتاريخ  7ح71  رقم  تحت   بخريبكة 

17 يونيو 2021.
موجز وبيان

194 P

FIDUCIAIRE FIRCOFISC NEW SARL AU
B.P 606- BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA

TEL : 0528 81 96  0
FAX : 0528 81 96  1

STE ACKT HORIZONS
SARL

الفسخ النهائي للشركة
بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
15 فبراير 2021 حرر محضر شركة ذات 

مسؤولية محدودة والذي قرر ما يلي :
للشركة  النهائي  والفسخ  تصفية 

بكاملها.
تحديد مقر تصفية الشركة : تمت 
 1 8 رقم  االجتماعي  باملقر  التصفية 

بلوك 25 حي املحمدي، غكادير.
تعيين السيدة الغالي عيدة مصفي 

للشركة.
تقرير مصفي الشركة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
باملحكمة  الضبط  بكتابة  القانوني 
 التجارية بأكادير بتاريخ 19 يوليو 2021 

تحت رقم 59ح102.
195 P

FIDUCIAIRE FIRCOFISC NEW SARL AU
B.P 606- BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA

TEL : 0528 81 96  0
FAX : 0528 81 96  1

 STE ANGEL EYES
MONTURES OPTIQUE

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
إعالن عن تأسيس

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى   -  1 
حررت  ببيوكرى   2021 يوليو   6
قوانين شركة ذات مسؤولية محدودة 

خصائصها كالتالي :
 STE ANGEL EYES االسم : شركة

.MONTURES OPTIQUE
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غجهزة  في  التجارة   : األهداف 
ومنتجات البصريات.

املقر االجتماعي : ال1ابق السفلي، 
بيوكرى  التوامة،  ج  بلوك  1ح،  رقم 

اشتوكة ايت باها.
تاريخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.
الرغسمال االجتماعي : حدد في مبلغ 
 1000 إلى  مقسم  درهم   100.000
حصة بثمن 100 درهم للواحدة موزع 

كالتالي :
السيد حسن اوبرايم 1000 حصة ؛

املجموع 1000 حصة.
فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 
كل  من  ديسمبر  1ح  في  وتنتهي  يناير 

سنة.
الشركة  بتسيير  يقوم   : التسيير 
حسن  السيد  محدودة  أير  وملدة 

اوبرايم.
اإلمضاءات  تكون   : اإلمضاءات 
حسن  للسيد  والبنكية  االجتماعية 

اوبرايم.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع   -  2
باملحكمة  الضبط  بكتابة  القانوني 
يوليو   20 بتاريخ  بإنزكان  االبتدائية 

2021 تحت رقم 1ح16.
196 P

FIDUCIAIRE FIRCOFISC NEW SARL AU
B.P 606- BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA

TEL : 0528 81 96  0
FAX : 0528 81 96  1

STE AFNAN PRIM
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة 
بشريك وحيد

إعالن عن تأسيس
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى   -  1 
0ح يونيو 2021 حررت قوانين شركة 
خصائصها  محدودة  مسؤولية  ذات 

كالتالي :
.STE AFNAN PRIM االسم : شركة

األهداف : االستغالل الفالحي.
األول  ال1ابق   : االجتماعي  املقر 
ال1ريق  بيه،  ايت  دوار  انشادن، 

الوطنية 1، انشادن.

تاريخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي.

الرغسمال االجتماعي : حدد في مبلغ 
 1000 إلى  مقسم  درهم   100.000
حصة بثمن 100 درهم للواحدة موزع 

كالتالي :
0 ح  بلمودن  الناجيم  السيد 

حصة ؛
السيد عثمان الصبار 0حح حصة ؛
السيد ابراهيم شيكو 0حح حصة ؛

املجموع 1000 حصة.
فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 
كل  من  ديسمبر  1ح  في  وتنتهي  يناير 

سنة.
الشركة  بتسيير  يقوم   : التسيير 
الناجيم  السيد  محدودة  أير  وملدة 

بلمودن والسيد عثمان الصبار.
اإلمضاءات  تكون   : اإلمضاءات 
االجتماعية والبنكية مشتركة للسيد 
عثمان  والسيد  بلمودن  الناجيم 

الصبار.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع   -  2
باملحكمة  الضبط  بكتابة  القانوني 
يوليو   15 بتاريخ  بإنزكان  االبتدائية 

2021 تحت رقم 1599.
197 P

FIDUCIAIRE FIRCOFISC NEW SARL AU

B.P 606- BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA

TEL : 0528 81 96  0

FAX : 0528 81 96  1

STE ALFA OMEGA TRANS
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
إعالن عن تأسيس

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى   -  1 
حررت  ببيوكرى   2021 يونيو   11
قوانين شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك خصائصها كالتالي :
 STE ALFA شركة   : االسم 

.OMEGA TRANS
لحساب  البضائع  نقل   : األهداف 

الغير.
ايت  تهرا  دوار   : االجتماعي  املقر 

ميلك، اشتوكة ايت باها.

تاريخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

الرغسمال االجتماعي : حدد في مبلغ 

 1000 إلى  مقسم  درهم   100.000

حصة بثمن 100 درهم للواحدة موزع 

كالتالي :

 1000 السيد  ايت  لحسن  السيد 

حصة ؛

املجموع 1000 حصة.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

كل  من  ديسمبر  1ح  في  وتنتهي  يناير 

سنة.

الشركة  بتسيير  يقوم   : التسيير 

وملدة أير محدودة السيد لحسن ايت 

السيد.

اإلمضاءات  تكون   : اإلمضاءات 

لحسن  للسيد  والبنكية  االجتماعية 

ايت السيد.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع   -  2

باملحكمة  الضبط  بكتابة  القانوني 

يوليو   20 بتاريخ  بإنزكان  االبتدائية 

2021 تحت رقم 0ح16.

198 P

STE R.M.Y.A INVEST
 IMMEUBLE D APPT 126,

 AVENUE MOHAMED 6

HIVERNAGE, MARRAKECH

 2021 يوليو  فاتح  بتاريخ  تم 

بموجبه  حدد  استثنائي  عام  اجتماع 

النقاط اآلتية :

غوال : تم تغيير مسير الشركة.

من  راجي  ياسين  السيد  استقالة 

منصب مسير.

تعيين السيد حسني رشيد كمسير 

لشركة.

األسا�سي  القانون  تحيين   : ثانيا 

للشركة.

يوم  القانوني  اإليداع  تم   :  ثالثا 

2 يوليو 2021 لدى املحكمة التجارية 

بمراكش تحت رقم 80 125.

199 P

شركة ريكاردو مولينا ماروك 

سبيسياليت
شركة مساهمة مبس1ة

رغسمالها : 00 .6.052 درهم

الكائن مقرها االجتماعي : طريق 

110، شارع شفشاوني، تجزئة 

سعدي رقم 20، ال1ابق ح، الحي 

الصناعي عين السبع، الدار البيضاء
رقم السجل التجاري 200909

حل الشركة وتعيين مصفي خالل 
مدة عملية التصفية

االجتماع  محضر  بمقت�سى   -  1

في  املؤرخ  للشركة،  العام  االستثنائي 

 1 يونيو 2021، تقرر ما يلي :

مقدما  الشركة  حل  في  الشروع 

ابتداء من  1 يونيو 2021.

نظير  املص1فى  السيد  تعيين 

كمصفي خالل مدة عملية التصفية.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

بالدار البيضاء بتاريخ 27 يوليو 2021 

اإلعالن  وإيداع   788028 رقم  تحت 
التجاري  السجل  لدى  بالتعديل 

بالدار البيضاء تحت عدد 19ح27.
من غجل مقت1ف وبيان

مسير الشركة

200 P

ANAMAR CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد

تعديل القانون الداخلي لشركة
نص التأسيس

محرر  عرفي  عقد  بمقت�سى   -  I

تم   2021 يونيو  بتاريخ  2  بالرباط 

تعديل القانون الداخلي لشركة ذات 

الخاصيات  ذات  محدودة  مسؤولية 

التالية :

نقل  الشركاء  يقرر   : املقر  تغيير 

15، شارع   : الكائن ب  الرئي�سي  املقر 

الرباط  غكدال  الشقة  ،  األب1ال، 

تخصيص   6  : الجديد  العنوان  إلى 

األر�سي،  ال1ابق  البنغالو،  خربوش 

فال دور، هرهورة، تمارة.
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 : االجتماعية  الحصص  نقل 
 100 عن  تتخلى  فوزي  فرح  اآلنسة 
درهم   100 تعادل  قيمة  ذات  حصة 
 10.000 مجموعه  بما  واحدة  لكل 

درهم اآلنسة مها بوزردة.
الجمعية  تقرر   : املسيرة  استقالة 
املسيرة  استقالة  العادية  أير  العامة 
سل1تها  من  فوزي  فرح  السيدة 

اإلدارية.
قررت   : جديدة  مسيرة  تعيين 
تعيين  العادية  أير  العامة  الجمعية 
للشركة  مسيرة  بوزردة  مها  السيدة 

لفترة أير محدودة.
توسعة الهدف االجتماعي : وافقت 
على  العادية  أير  العامة  الجمعية 
الشركة  نشاط  موضوع  في  التعديل 
 وقرر بشأنه إلضافة األنش1ة التالية : 
بتكوين  يقوم  واحد  سينمائي   منتج 
غو لديه سيناريوهات مركبة، يستعين 
ملشهد  الضروريين  الفنيين  بالفنانين 
تسجيل  التصوير  غو  األداء  التنفيذ، 

الصوت.
 8  ،7 ح،  ،   ،2 الفصول  تعديل 

و27 من القانون الداخلي لشركة.
للشركة  القانوني  اإليداع  تم   -  II
تحت  بالرباط  التجارية   باملحكمة 

رقم ح11619.
201 P

 STE SECURITE ET
PREVENTION DE RISQUE

SARL
تأسيس شركة محدودة املسؤولية

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى   -  I
تمت   2021 يوليو   26 يوم  بالرباط 
لشركة  التأسي�سي  القانون  صياأة 
الخصائص  لها  املسؤولية،  محدودة 

التالية :
 STE SECURITE ET  : التسمية 

.PREVENTION DE RISQUE
الهدف : حراسة.

املقر االجتماعي : 28 شارع موالي 
حسان،   ،19 رقم  شقة  اسماعيل، 

الرباط.

تاريخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
تأسيس الشركة.

الرغسمال : حدد رغسمال الشركة 
في مبلغ 100.000 درهم.

اإلدارة : عهد تسيير الشركة السيد 
محمد عادل اسعيدات.

إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 
أاية 1ح ديسمبر.

وتسجيل  القانوني  اإليداع  تم   -  II
للمحكمة  التجاري  بالسجل  الشركة 
 التجارية بالرباط بتاريخ 26 يوليو 2021 

تحت رقم ح8ح116.
202 P

 GENERALE DE
 DEMENAGEMENT

 AMENAGEMENT ET
LOGESTIQUE

شركة محدودة املسؤولية لشريك 
الوحيد

رغسمالها : 100.000 درهم
مقرها االجتماعي : 51 مكرر، شارع 
موالي عبد العزيز، إقامة األمل، 

مكتب رقم 7، القني1رة
العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
تم   2021 يوليو   15 بتاريخ  التأسي�سي 
محدودة  لشركة  غسا�سي  نظام  وضع 

املسؤولية ذات املميزات التالية :
الشكل القانوني : شركة محدودة 

املسؤولية لشريك الوحيد.
غو  غعمال   : االجتماعي  الهدف 

إنشاءات متنوعة.
 GENERALE  : التسمية 
 DE DEMENAGEMENT
 AMENAGEMENT ET

.LOGESTIQUE SARL
القني1رة   : االجتماعي   املقر 
العزيز،  عبد  موالي  شارع  مكرر   51

إقامة األمل، مكتب رقم 7.
تاريخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تقييدها بالسجل التجاري.
في  محدد   : االجتماعي  الرغسمال 
 1000 إلى  مقسمة  درهم   100.000
للحصة  درهم   100 فئة  من  حصة 
الواحدة جميعها محررة وموزعة على 

الشكل التالي :

السيد  ملكية  في  حصة   500

العاريفي عادل ؛

السيد  ملكية  في  حصة   500

عقربي فؤاد.

السيد  الشركة  عينت   : التسيير 

أير  ملدة  لها  كمسير  عادل  العاريفي 

محدودة.

القانوني  لالحتياط   %5  : األرباح 

والباقي ينقل.

إلى  يناير  فاتح   : املالية   السنة 

1ح ديسمبر.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

باملحكمة  الضبط  بكتابة  القانوني 

االبتدائية بالقني1رة تحت رقم السجل 

يوليو   26 بتاريخ   61657 التجاري 

.2021

203 P

ائتمانية فداد ش.ذ.م.م

5 املركز التجاري ابن سينا، غكدال، الرباط

الهاتف : 77 7ح 05/ 72 59 77 7ح05

ACHOUKR INVEST
SARL

التبرع ب 000ح حصة اجتماعية

استقالة السيدة ليلى لحلو من 
منصبها كمسيرة وتعيين مسير جديد

العام  الجمع  محضر  حسب 

يونيو   11 بتاريخ  املنعقد  االستثنائي 

 ACHOUKR شركة  بمقر   ،2021

املسؤولية  ذات   INVEST SARL

 500.000 قدره  برغسمال  املحدودة 

 RABAT, والتي يوجد مقرها ب  درهم 

RUE KOUFA N°9 قرر ما يلي :

حصة  000ح  ب  التبرع   -  1

ليلى  السيدة  طرف  من  اجتماعية 

لحلو لصالح السيد محمد حاجي.

لحلو  ليلى  السيدة  استقالة   -  2

من منصبها كمسيرة.

حاجي  محمد  السيد  تعيين   - ح 

طاهر  بن  السيد  مع  جديد  كمسير 

عبد الل1يف.

من  وح1   7  ،6 املواد  تعديل   -   

النظام األسا�سي.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   29 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

السجل   116 80 رقم  تحت   2021

التجاري 98679.

204 P

STE METAL SOLAIRE
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
رغسمالها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : زاوية شارع محمد 

الديوري ومحمد عبده، إقامة 

 كاميليا، ال1ابق الثاني، مكتب 
رقم  2، القني1رة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالقني1رة، تم وضع القانون األسا�سي 

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

بشريك وحيد ذات املواصفات التالية :

 STE METAL SOLAIRE : التسمية

.SARL AU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
شارع  زاوية   : االجتماعي  املقر 

عبده،  ومحمد  الديوري  محمد 

 إقامة كاميليا، ال1ابق الثاني، مكتب 
رقم  2، القني1رة.

موضوع الشركة : خدمات تركيب 

الكهرباء واملاء وأيرهما من الخدمات.
رغسمال  حدد   : الشركة  رغسمال 

درهم   100.000 مبلغ  في  الشركة 

اجتماعية  حصة   1000 إلى  مقسم 

محررة  للواحدة،  درهم   100 بقيمة 

بكاملها، مكتتبة وموزعة على الشركاء 

كالتالي :

السيد غوري فرانكو 1000 حصة.

املدة : 99 سنة.

غوري  السيد  إلى  غسند   : التسيير 

الحامل  الجنسية،  إي1الي  فرانكو، 

.YAلجواز السفر رقم 5 172ح
التجاري  بالسجل  التقييد  تم 

بالقني1رة تحت  االبتدائية  باملحكمة 
رقم 7ح616 بتاريخ 19 يوليو 2021.

205 P
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AVIVIA SERVICE
SARL AU

Au Capital de 100.000 dhs
 Siège social : Magasin RDC,
 ,Lotissement Salim Lot 20 

El Jadida
RC : 16  1

تحويل املقر االجتماعي للشركة
 بمقت�سى محضر عرفي مؤرخ بتاريخ 

29 يونيو 2021 مضمونه :
الوحيد  واملسير  الشريك  قرر 

السيد يونس قروي ما يلي :
للشركة  االجتماعي  املقر  تحويل 
من : شارع بئر انزران، عمارة املهدي، 
مقره  إلى  الجديدة،   28 رقم  شقة 

االجتماعي الجديد :
األر�سي،  بال1ابق  التجاري  املتجر 

تجزئة سليم رقم 20، الجديدة.
للمحضر  القانوني  اإليداع  تم 
تحت  بالجديدة  االبتدائية  باملحكمة 
عدد 1ح267 بتاريخ ح1 يوليو 2021.

لإلشهار والخالصة

206 P

 STATION SERVICE OULED
HAMDANE

SARL
رغسمال الشركة : 100.000 درهم

مقر الشركة : تجزئة النجد 1، عمارة 
الفردوس، شقة 2، ال1ابق األول، 

الجديدة
 السجل التجاري باملحكمة 

االبتدائية 19 18
بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
8 يوليو 2021 تم تأسيس شركة ذات 
مسؤولية محدودة، تتمثل خاصياتها 

في :
مسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 

محدودة.
 STATION  : التسمية االجتماعية 

.SERVICE OULED HAMDANE
الغرض االجتماعي :

البيع بالتقسيط للوقود ؛
بالنشاط  امللحقة  املجاالت  جميع 

الرئي�سي.

املقر االجتماعي : تجزئة النجد 1، 

ال1ابق   ،2 شقة  الفردوس،  عمارة 

األول، الجديدة.

سنة   99 في  مدتها  حددت   : املدة 

بالسجل  تسجيلها  تاريخ  من  ابتداء 

التجاري.

الشركة  رغسمال  حدد   : الرغسمال 

بمبلغ 100.000 درهم مقسم إلى 100 

درهم   100 واحدة  كل  مبلغ  حصة 

املوزعة بين الشركاء كاآلتي :

حصة   50 منير  بوشعيب  السيد 

اجتماعية ؛

حصة   50 زهيد  نادية  السيدة 

اجتماعية.

التسيير : غسند تسيير الشركة مع 

السيدة   : إلى  املشترك  الغير  اإلمضاء 

نادية زهيد.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  باملحكمة  التجاري 

 2021 يوليو  بتاريخ  1  بالجديدة 

تحت رقم 6ح267.
لإلشهار والخالصة

207 P

STE B.H PRO
 شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد

رغسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : رقم 556، شارع 

خالد ابن الوليد، الخميسات

محضر استثنائي
بتاريخ  عام  محضر   بموجب 

 1 يوليو 2021 تم االتفاق على ما يلي :

عينيا  الشركة  رغسمال  في  الزيادة 

بما قدره 2.500.000 درهم لتصل إلى 

2.600.000 درهم.

الحميد  بلفيل عبد  السيد  ساهم 

بصفته مسير وشريك وحيد للشركة 

والقانونية  الفعلية  بالضمانات 

 B.H PRO SARL لشركة  العادية 

 EL باسم  املعروفة  للممتلكات 

ملكية  سند  من   MANSOUR 195

األرض رقم 2/16 10 .

جرداء  غرض  من  العقار  يتكون 

 بمساحة إجمالية قدرها 65 م2 تقع 

 في الخميسات بقيمة 2.500.000 درهم 

محاسب  خبير  بمساهمة  وذلك 

محلف ومدقق الحسابات.

تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط 

باملحكمة االبتدائية بالخميسات تحت 
رقم 806 بتاريخ 20 يوليو 2021.

208 P

BORABI TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
رغسمالها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : 211، تجزئة 

لوفالون، ال1ابق األر�سي، القني1رة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالقني1رة، تم وضع القانون األسا�سي 

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

بشريك وحيد ذات املواصفات التالية :

 BORABI TRANS  : التسمية 

.SARL AU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

تجزئة   ،211  : االجتماعي  املقر 

لوفالون، ال1ابق األر�سي، القني1رة.

موضوع الشركة : املقاولة في نقل 

األشخاص.
رغسمال  حدد   : الشركة  رغسمال 

درهم   100.000 مبلغ  في  الشركة 

اجتماعية  حصة   1000 إلى  مقسم 

محررة  للواحدة،  درهم   100 بقيمة 

بكاملها، مكتتبة وموزعة على الشركاء 

كالتالي :

 1000 الرزوقي  يسرى  السيدة 

حصة.

املدة : 99 سنة.
التسيير : غسند إلى السيدة يسرى 

الرزوقي.
التجاري  بالسجل  التقييد  تم 

بالقني1رة تحت  االبتدائية  باملحكمة 
رقم ح6155 بتاريخ ح1 يوليو 2021.

209 P

 K.B MATERIAUX 
ET TRAVAUX

شركة محدودة املسؤولية
رغسمالها : 10.000 درهم

مقرها االجتماعي : بئر الرامي 
الشرقية، تجزئة رقم  8ح، القني1رة

فسخ مسبق للشركة
الغير  العام  الجمع  إثر  على   -  I
ديسمبر   25 بتاريخ  املنعقد  العادي 
العامة  الجمعية  قررت   2020
 K.B MATERIAUX شركة  لشركاء 
محدودة  شركة   ET TRAVAUX
درهم،   10.000 رغسمالها  املسؤولية 
مقرها االجتماعي بئر الرامي الشرقية، 

تجزئة رقم  8ح، القني1رة، ما يلي :
انحالل مسبق للشركة.

تعيين السيد بنبلى الحسين مصف 
الصالحيات  إع1ائه  مع  للشركة 

امل1لقة للتصرف باسم الشركة.
بئر  ب  التصفية  مقر  تحديد 
رقم  8ح،  تجزئة  الشرقية،  الرامي 

القني1رة.
تصفية الشركة وإبراء ذمة املصف.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  II
االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
 2020 ديسمبر  1ح  بتاريخ  بالقني1رة 

تحت رقم 80726.
210 P

CLERCE TELESERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رغسمالها : 100.000 درهم
 املقر االجتماعي : 7 ، زنقة عمرو 

بن العاص، إقامة اسماعيل، مكتب 
رقم  ، القني1رة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بالقني1رة، تم وضع القانون األسا�سي 
لشركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

املواصفات التالية :
 CLERCE  : التسمية 

.TELESERVICES SARL
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.
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7 ، زنقة عمرو   :  املقر االجتماعي 

بن العاص، إقامة اسماعيل، مكتب 
رقم  ، القني1رة.

مركز  مستغل   : الشركة  موضوع 

االتصال الهاتفي.
رغسمال  حدد   : الشركة  رغسمال 

درهم   100.000 مبلغ  في  الشركة 

اجتماعية  حصة   1000 إلى  مقسم 

محررة  للواحدة،  درهم   100 بقيمة 

بكاملها، مكتتبة وموزعة على الشركاء 

كالتالي :

السيد تشيسومبا بولونكو ؛

السيد طراوري مو�سى.

املدة : 99 سنة.

السيد  إلى  غسند   : التسيير 

كونكولي  بولونكو،  تشيسومبا 

السفر  لجواز  الحامل  الجنسية، 
طراوري  والسيد   OP0711799 رقم 

الحامل  الجنسية،  إيفواري  مو�سى، 

.I7AP06921 لجواز السفر رقم
التجاري  بالسجل  التقييد  تم 

بالقني1رة تحت  االبتدائية  باملحكمة 
رقم 61695 بتاريخ 27 يوليو 2021.

211 P

COURTIKA
ش.ذ.م.م

تفويت حصص
تفويت  عقد  بمقت�سى   -  1

في  مؤرخ  بالقني1رة  املبرم  الحصص 

12 يوليو 2021 تم تحديد ما يلي تبعا 

للمحضر :

محسن  الدريوش  السيد  تفويت 

ل 200 حصة لكل منهن من فئة 100 

حصة   100 تفويت  للواحدة،  درهم 

وتفويت  محمد  حلمي  السيد  لفائدة 

100 حصة لفائدة السيد تاجموعتي 

الغالي.

 1000 ل  الجديد  التوزيع  ليصبح 

حصة كالتالي :

السيد حلمي محمد 600 حصة ؛

  00 الغالي  تاجموعتي  السيد 

حصة.

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى   -  2

تم   2021 يوليو   12 يوم  بالقني1رة 

تحديد ما يلي تبعا للمحضر :

محمد  حلمي  السيدان  تسمية 

وتاجموعتي الغالي للشركة وإع1ائهما 

حق التوقيع.

استقالة السيد الدريوش محسن 

من مهامه بالشركة كمسير لشركة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

بالسجل  وقيد  بالقني1رة  االبتدائية 

يوليو   27 بتاريخ  بالقني1رة  التجاري 

2021 تحت رقم 86750.

212 P

ABD BR TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
رغسمالها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : 8  زنقة غبو بكر 

 الصديق، إقامة إيمان، مكتب 
رقم 2، القني1رة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالقني1رة، تم وضع القانون األسا�سي 

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفات  ذات  وحيد  بشريك 

التالية :

 ABD BR TRANS  : التسمية 

.SARL AU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

 املقر االجتماعي : 8  زنقة غبو بكر 

مكتب  إيمان،  إقامة   الصديق، 
رقم 2، القني1رة

موضوع الشركة :

املقاولة في نقل املستخدمين ؛

املقاولة في نقل البضائع ؛

املقاولة في نقل اإلرساليات.
رغسمال  حدد   : الشركة  رغسمال 

درهم   100.000 مبلغ  في  الشركة 

اجتماعية  حصة   1000 إلى  مقسم 

محررة  للواحدة،  درهم   100 بقيمة 

على  وموزعة  مكتتبة،  بكاملها، 

الشركاء كالتالي :

السيد عبد اإلله الدريوش 1000 

حصة.

املدة : 99 سنة.

عبد  السيد  إلى  غسند   : التسيير 

اإلله الدريوش.

إلى  يناير  فاتح  من   : املالية   السنة 

1ح ديسمبر.
التجاري  بالسجل  التقييد  تم 

بالقني1رة تحت  االبتدائية  باملحكمة 
رقم ح6167 بتاريخ 26 يوليو 2021.

213 P

SLIMI TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
رغسمالها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : 8  زنقة غبو بكر 

 الصديق، إقامة إيمان، مكتب 
رقم 2، القني1رة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالقني1رة، تم وضع القانون األسا�سي 

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفات  ذات  وحيد  بشريك 

التالية :

 SLIMI TRANS SARL  : التسمية 

.AU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

 املقر االجتماعي : 8  زنقة غبو بكر 

مكتب  إيمان،  إقامة   الصديق، 
رقم 2، القني1رة

موضوع الشركة :

املقاولة في نقل املستخدمين ؛

املقاولة في نقل البضائع ؛

املقاولة في نقل اإلرساليات.
رغسمال  حدد   : الشركة  رغسمال 

درهم   100.000 مبلغ  في  الشركة 

اجتماعية  حصة   1000 إلى  مقسم 

محررة  للواحدة،  درهم   100 بقيمة 

على  وموزعة  مكتتبة،  بكاملها، 

الشركاء كالتالي :

السيد جمال سليمي 1000 حصة.

املدة : 99 سنة.

جمال  السيد  إلى  غسند   : التسيير 

سليمي.

إلى  يناير  فاتح  من   : املالية   السنة 

1ح ديسمبر.
التجاري  بالسجل  التقييد  تم 

بالقني1رة تحت  االبتدائية  باملحكمة 
رقم ح6169 بتاريخ 27 يوليو 2021.

214 P

TRANS MGYS
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
رغسمالها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : 8  زنقة غبو بكر 

 الصديق، إقامة إيمان، مكتب 
رقم 2، القني1رة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالقني1رة، تم وضع القانون األسا�سي 

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفات  ذات  وحيد  بشريك 

التالية :

 TRANS MGYS SARL : التسمية

.AU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

 املقر االجتماعي : 8  زنقة غبو بكر 

مكتب  إيمان،  إقامة   الصديق، 
رقم 2، القني1رة

موضوع الشركة :

املقاولة في نقل املستخدمين.
رغسمال  حدد   : الشركة  رغسمال 

درهم   100.000 مبلغ  في  الشركة 

اجتماعية  حصة   1000 إلى  مقسم 

محررة  للواحدة،  درهم   100 بقيمة 

على  وموزعة  مكتتبة،  بكاملها، 

الشركاء كالتالي :

السيد سفيان صوينية 1000 حصة.

املدة : 99 سنة.

التسيير : غسند إلى السيد سفيان 

صوينية.

إلى  يناير  فاتح  من   : املالية   السنة 

1ح ديسمبر.
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التجاري  بالسجل  التقييد  تم 

بالقني1رة تحت  االبتدائية  باملحكمة 
رقم 61719.

215 P

PALM AGENCY
شركة ذات مسؤولية محدودة

رغسمالها االجتماعي : 20.000 درهم

املقر االجتماعي : 15، شارع األب1ال، 

شقة رقم  ، غكدال، الرباط

بالغ تأسيس
في  توقيعه  تم  خاص  بعقد   عمال 

شركة  تأسيس  تم   ،2021 يونيو   9

تتمثل  محدودة  مسؤولية  ذات 

خصائصها فيما يلي :

ذات  شركة   : الشكل  شكل 

مسؤولية محدودة.

.PALM AGENCY : التسمية

من  الغرض   : الشركة  غهداف 

الخارج  غو  املغرب  في  سواء  الشركة 

لصالحها غو بنيابة عن ال1رف الثالث

توفير خدمات االستقبال واإلرشاد 

للفاخرة للشركات العامة غو الخاصة 

لألفراد واملهنيين ؛

للمباني  أيره  غو  املوسمي  التأجير 

والخدمات الشخصية ؛

والندوات  الفعاليات  تنظيم 

واملؤتمرات لألفراد والشركات ؛

نشاط إدارة األجور وإدارة املنشأة ؛

إدارة  غو  تشغيل  في  املساعدة 

مؤسسة تجارية غو غي شخص طبيعي، 

غو املساعدة في إدارة شؤون غو وظائف 

شركة غو املساعدة في االتصال ؛

اإلدارة  االكتتاب،  االستحواذ، 

األشكال  من  شكل  بأي  والتصرف 

في  املالية  واألوراق  األسهم  جميع 

جميع الشركات غو الجهات القانونية 

املغربية  اإلنشاء،  قيد  غو   املنشأة 

غو األجنبية ؛

والتدريب  االستشارات  غنش1ة 

الشركة  أرض  من  كجزء  للشركات 

غو غي نشاط ثانوي ؛

دراسات إمكانية في جميع املجاالت 

الغير املنضمة ؛

إدارة املمتلكات والعقارات ؛
استيراد وتصدير ؛

الترويج العقاري والسياحي ؛
التصنيع املسبق ؛

املعامالت  جميع  عام،  وبشكل 
التجارية، املالية، املنقولة غو العقارية 
املتعلقة بشكل مباشر غو أير مباشر 
تسهل  والتي  غعاله  املذكور  بالغرض 

تنميته تحقيقه وتوسيعه.
املقر االجتماعي : 15، شارع األب1ال، 

شقة رقم  ، غكدال، الرباط.
الشركة  مدة  تحديد  تم   : املدة 
في  تسجيلها  تاريخ  من  سنة   99 ب 

السجل التجاري.
املساهمات :

املساهمات  لشركة  جلب  تم 
النقدية التالية من طرف :

 M&R CONSULTANCY شركة 
بمبلغ 10.000 درهم ؛

بمبلغ  السعيدي  سامي  السيد 
10.000 درهم ؛

غي في املجموع 20.000 درهم.
تحديد  تم   : االجتماعي  الرغسمال 
درهم،   20.000 بمبلغ  املال  رغس 
متساوية  سهم   200 إلى  مقسمة 
للسهم،  درهم   100 اسمية  بقيمة 
الشركاء،  قبل  من  بالكامل  مكتتب 
مدفوعة بالكامل ومخصصة للشركاء 

في نسبة مساهمة كل منهم، وهي :
 M&R CONSULTANCY لشركة 

100 سهم اجتماعي ؛
 100 السعيدي  سامي  السيد  إلى 

سهم اجتماعي ؛
غي في املجموع 200 سهم اجتماعي.

ملدة  تعيين  الشركاء  يقرر   : املسير 
أير محددة بصفة مسير.

السيد سامي السعيدي، ذو الجنسية 
التونسية، من مواليد 18 مارس 1985 
السفر  جواز  حامل  فرنسا،  انتيب  في 
 82 في  ويقيم   H112191 رقم  التون�سي 
بولفارد ويلسون مليموزا 06160A جوان 

ليبنس، فرنسا.
التقييد  رقم   : القانوني  اإليداع 
التجارية  باملحكمة  التجاري  بالسجل 

بالرباط 807ح15.
من غجل التلخيص والنشر

التسيير

216 P

STE TKH-TRANSPORT
SARL

 GARAGE RDC N°16 HAY

 NAHDA TIFLET, SIDI ALLAL 

EL BAHRAOUI

بتاريخ  مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

18 ماي 2021 تم إقرار ما يلي :

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

الخصائص  تحمل  والتي  املحدودة 

التالية :

.TKH-TRANSPORT : التسمية

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة.

البضائع  نقل   : االجتماعي  الهدف 

للغير.

رغسمال الشركة : 100.000 درهم.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

السفلي  ال1ابق   : املقر االجتماعي 

رقم 16، حي النهضة، تيفلت، سيدي 

عالل البحراوي.

التسيير : السيدة خديجة املوساوي.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

االبتدائية بتيفلت بتاريخ 25 ماي 2021 

تحت رقم 8 1.

217 P

 STE FERME DE BEST

QUALITE
SARL AU

 GARZAL AIT MELAK AIT

 BOUZIANE, SIDI ALLAL 

EL BAHRAOUI

بتاريخ  مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

  ماي 2021 تم إقرار ما يلي :

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

الخصائص  تحمل  والتي  املحدودة 

التالية :

 FERME DE BEST  : التسمية 

.QUALITE

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة بشريك واحد.

الهدف االجتماعي : تربية املوا�سي.

رغسمال الشركة : 100.000 درهم.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

املقر االجتماعي : كرزال ايت مالك 

عالل  سيدي  تيفلت،  بوزيان،  ايت 

البحراوي.

العظيم  عبد  السيد   : التسيير 

االدري�سي.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

االبتدائية بتيفلت بتاريخ 6 يوليو 2021 

تحت رقم 182.

218 P

SERVIR PLUS SOLUTION
SARL AU

حل الشركة
بتاريخ  استثنائي  قرار   بمقت�سى 

الشريك  قرر   ،2021 يوليو   20

الوحيد ما يلي :

1 - الحل الحبي للشركة.

دحني  مص1فى  السيد  تعيين   -  2

مصفي للشركة.

بالعنوان  التصفية  - حدد مقر  ح 

التالي : عمارة 0ح، شقة رقم 8، شارع 

موالي غحمد الوكيلي، الرباط.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالرباط بتاريخ 28 يوليو 2021 

تحت رقم ح690.

219 P

STE HIGHT EXPO
SARL

حل شركة
بالدار  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

 2021 يونيو  ح  بتاريخ  البيضاء 

ذات  الشركة  حل  عن  اإلعالن  تم 

املواصفات التالية :

.STE HIGHT EXPO SARL

املقر االجتماعي : 172، تجزئة دندون، 

سيدي معروف، الدار البيضاء.

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة.
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التسيير : السيد ابراهيم بنلمعلم، 

رقم  الوطنية  للب1اقة  الحامل 

لحمر،  عتيقة  والسيدة   MC1865ح

رقم  الوطنية  للب1اقة  الحاملة 

MC6 5 2 عينا محالن للشركة.

باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 

بتاريخ  البيضاء  بالدار   التجارية 

 782912 2021 تحت رقم  16 يونيو 

تعديل رقم 6حح22.

220 P

STE MULTI IMMO
SARL AU

تأسيس شركة
بالدار  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم   2021 يوليو  ح1  بتاريخ  البيضاء 

تأسيس شركة باملواصفات التالية :

.STE MULTI IMMO SARL AU

شارع   75  : االجتماعي   املقر 

11 يناير، ال1ابق األول، الشقة 169، 

الدار البيضاء.

االنعاش   : االجتماعي  الهدف 

معامالت  بجميع  والقيام  العقاري 

البناء املختلفة.

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بالشريك الوحيد.

الرغسمال : 100.000 درهم.

الحصص : السيد الدياني عصام 

1000 حصة.

التسيير : تم تعيين السيد الدياني 

الوطنية  للب1اقة  الحامل  عصام، 

رقم BH5521 5 مسيرا للشركة ملدة 

أير محدودة.

من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

فاتح يناير إلى 1ح ديسمبر.

املدة : تم تحديدها في 99 سنة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

للدار  التجارية  باملحكمة  القانوني 

البيضاء بتاريخ 26 يوليو 2021 تحت 
التجاري  والسجل  9ح7878   رقم 

رقم ح51162.

221 P

H.H DEMENAT TRAVAUX
ش.ذ.م.م
تأسيس

بمقت�سى عقد عرفي حرر بتمارة في 
القوانين  2021، تم تحرير  11 يونيو 
األساسية لش.ذ.م.م مميزاتها كالتالي :
 H.H DEMENAT  : التسمية 

TRAVAUX ش.ذ.م.م.
الهدف : للشركة األهداف التالية :

األشغال املختلفة والبناء ؛
نقل البضائع ؛

والتجميل  البستنة  غعمال 
للحدائق العامة غو الخاصة ؛

استيراد وتصدير ؛
وعموما جميع العمليات التجارية، 
املالية، املنقولة والثابتة،  الصناعية، 
املتعلقة بصفة مباشرة غو أير مباشرة 
والتي  غعاله  املذكورة  األهداف  بأحد 

من شأنها تسهيل تنمية الشركة.
املقر : تمارة، شقة رقم  ، ال1ابق 

األول،إقامة قادر، مرس الخير.
رغس املال : 100.000 درهم مقسمة 
على 1000 حصة من فئة 100 درهم 

للواحدة، موزعة بين الشركاء كالتالي :
االدري�سي  الشريف  هشام  السيد 

500 حصة ؛
السيد حسن العداوي 500 حصة ؛

املجموع 1000 حصة.
أير  ملدة  الشركة  تسير   : التسيير 
هشام  السيد  طرف  من  محدودة 
حسن  والسيد  االدري�سي  الشريف 

العداوي.
السنة املالية : تبتدئ في فاتح يناير 

وتنتهي في 1ح ديسمبر.
يوم  من  تبتدئ  سنة   99  : املدة 

تقييد الشركة بالسجل التجاري.
الذخيرة  خصم  بعد   : األرباح 
لقرار  تبعا  الباقي  يوزع  القانونية 
كل  حصص  حسب  غنصافا  الشركاء 

واحد منهم.
باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 
 6189 رقم  تحت  بتمارة  االبتدائية 

بتاريخ 20 يوليو 2021.
تقييد  تم   : التجاري  السجل 
الشركة لدى مصلحة السجل التجاري 
تحت  بتمارة  االبتدائية   باملحكمة 
رقم 1 8حح1 بتاريخ 20 يوليو 2021.

من غجل االستخالص والبيان

222 P

امبريال ايفنت

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد

رغسمالها : 1.000.000 درهم

مقر االجتماعي : 115 زاوية شارع 

موالي عبد العزيز وزنقة موالي عبد 

الحفيظ عمارة غسامة محل رقم 2 

القني1رة

رقم السجل التجاري : 61729

1 - بمقت�سى عقد عرفي بتاريخ 15 

يوليو 2021، تم تأسيس شركة ذات 

وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

ذات الخصائص التالية :

التسمية : امبريال ايفنت.

م1عم   - مقهى   : الشركة  نشاط 

املهرجانات   - الحفالت  منظم   -

واملناسبات.

115 زاوية شارع   : مقر االجتماعي 

موالي  وزنقة  العزيز  عبد  موالي 

عبد الحفيظ عمارة اسامة محل رقم 

2، القني1رة.

تحديد  تم  لقد   : الشركة  رغسمال 

رغسمال الشركة في 1.000.000 درهم 

مقسمة إلى 10.000 حصة اجتماعية 

موزعة  درهم   100 الواحدة  قيمة 

كالتالي :

 10.000  : زناكي  محمد  السيد 

حصة اجتماعية.

تعيين  تم  لقد   : الشركة  تسيير 

للب1اقة  الحامل  زناكي  السيد محمد 

 F52712ح رقم  الوطنية  التعريف 

مسير للشركة ملدة أير محددة.

إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

1ح ديسمبر من كل سنة.

املدة : لقد تم تحديد مدة الشركة 

في 99 سنة.

باملحكمة   : القانوني  اإليداع   -  2

االبتدائية بالقني1رة بتاريخ 28 يوليو 

2021 تحت رقم 61729.
للنشر واإلعالن

223 P

فيدوسبا

625، شارع محمد الخامس

الهاتف : حح 01  2 0522/02 65  2 0522

الدار البيضاء

 SOCIETE IMMOBILIERE LE

PARADIS ATLANTIQUE
ضبط هدف الشركة

1 - قرر الجمع العام الغير العادي 

 ،2021 يوليو   6 بتاريخ  للشركاء 

 SOCIETE IMMOBILIERE LE

شركة   ،PARADIS ATLANTIQUE
رغسمالها  املحدودة،  املسؤولية  ذات 

1.700.000 درهم، مقرها االجتماعي 

جاك بيتش مقابل م1عم فلوريدا دار 

بوعزة الدار البيضاء.

ضبط هدف الشركة كما يلي :

اإلنعاش العقاري.

املمتلكات  جميع  وبيع  شراء 

املنقولة وأير املنقولة.

2 - تم االيداع القانوني باملحكمة 

 26 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2021، تحت رقم 787961.
ملخص قصد النشر

فيدوسبا

225 P

فيدوسبا

625، شارع محمد الخامس

الهاتف : حح 01  2 0522/02 65  2 0522

الدار البيضاء

 GROS CHANTIERS DU

MAROC
»Par abréviation »GCM

توسيع هدف الشركة
استقالة مسير وحيد

تعيين مسير وحيد
تحيين القانون األسا�سي للشركة

1 - قرر الجمع العام الغير العادي 

 ،2021 يوليو  فاتح  بتاريخ  للشركاء 

 GROS CHANTIERS لشركة 

 DU MAROC Par abréviation

املسؤولية  ذات  شركة   ،»»GCM
املحدودة، رغسمالها 500.000 درهم، 

سالم  زين  تجزئة  االجتماعي  مقرها 

تجزئة رقم 10 ال1ابق ح تيط مليل.
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بإضافة  الشركة  هدف  توسيع 
مقاولة غعمال متنوعة.

استقالة السيد ادير افعداس من 
منصبه كمسير وحيد.

افعداس  لحسن  السيد  تعيين 
كمسير وحيد.

تحيين القانون األسا�سي للشركة.
2 - تم االيداع القانوني باملحكمة 
 20 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2021، تحت رقم 787706.
ملخص قصد النشر

فيدوسبا

226 P

فيدوسبا

625، شارع محمد الخامس

الهاتف : حح 01  2 0522/02 65  2 0522

الدار البيضاء

LES TROIS T+I
تفويت الحصص

تحيين القانون األسا�سي للشركة
محرر  عرفي  عقد  بمقت�سى   -  1
غبريل   27 بتاريخ  البيضاء  بالدار 

2021، تم :
 100 فئة  من  حصة    5 تفويت 
السادة  يملكها  التي  للحصة  درهم 
وزكرياء  بوجيدة  لنجري  القادر  عبد 
إلى   LES TROIS T+I شركة  في  صبار 

السيدة نادية ابن سودة.
2 - قرر الجمع العام الغير العادي 

للشركاء بتاريخ 27 غبريل 2021 :
تأكيد تفويت الحصص.

تحيين القانون األسا�سي للشركة.
ح - تم االيداع القانوني باملحكمة 
ماي   21 بتاريخ  ب1نجة  التجارية 

2021، تحت رقم 2557 2.
ملخص قصد النشر

فيدوسبا

227 P

فيدوسبا

625، شارع محمد الخامس

الهاتف : حح 01  2 0522/02 65  2 0522

الدار البيضاء

SONATMA
الزيادة في رغس املال

تحيين القانون األسا�سي للشركة
1 - قرر الجمع العام الغير العادي 
،2021 يونيو   11 بتاريخ  للشركاء 

ذات  شركة   SONATMA لشركة   
رغسمالها  املحدودة،  املسؤولية 
2.000.000 درهم، مقرها االجتماعي 
زاوية  باكي  نكيوال  ساحة  باكي  فضاء 
بارون  وبيار  اسميحة  محمد  زنقة 

ال1ابق السادس الدار البيضاء.
الشركة  رغسمال  في  الزيادة 
من  ليرتفع  درهم   1.000.000 بمبلغ 
000.000.ح  إلى  درهم   2.000.000
عن  قيمتها  مجموع  ويسدد  درهم، 
 10.000 مجانا  وتوزيع  االرباح  طريق 
درهم   100 فئة  من  جديدة  حصة 

لكل واحدة.
األسا�سي  القانون  من   6 الفصل 

للشركة.
الفصل 6 : رغسمال االجتماعي :

بمبلغ  الشركة  رغسمال  حدد 
إلى  مقسمة  درهم  000.000.ح 
درهم   100 فئة  من  حصة  0.000ح 

لكل واحدة، موزعة كالتالي :
 19.050  : السيد محسن بنسودة 

حصة و 200.  حصة بامللك رقبة.
600.ح   : نادية ابن سودة  السيدة 

حصة.
 : بنسودة  العالي  عبد  السيد 

000.ح حصة.
 : برنو�سي  مرابط  محمد  السيد 

150 حصة.
املجموع : 0.000ح حصة.

تحيين القانون األسا�سي للشركة.
2 - تم االيداع القانوني باملحكمة 
بتاريخ البيضاء  بالدار   التجارية 
 20 يوليو 2021، تحت رقم 787705.

ملخص قصد النشر
فيدوسبا

228 P

فيدوسبا
625، شارع محمد الخامس

الهاتف : حح 01  2 0522/02 65  2 0522
الدار البيضاء

 CRYSTAL PLACEMENT
AFRICA

نقل املقر االجتماعي
ماي   17 بتاريخ  املسير  بقرار   -  1
 CRYSTAL PLACEMENT  ،2021
املسؤولية ذات  شركة   ،AFRICA

رغسمالها  وحيد،  بشريك  املحدودة   
االجتماعي  مقرها  درهم،   10.000
وشارع  الخيام  عمر  شارع  زاوية 
رقم    شقة  ب  عمارة  البنفسج 
الدار  بوسيجور  األول  ال1ابق 

البيضاء، تم :
الدار  من  االجتماعي  املقر  نقل 
الخيام  عمر  شارع  زاوية  البيضاء 
شقة  ب  عمارة  البنفسج  وشارع 
الدار  ال1ابق األول بوسيجور  رقم   
 ،1 عمارة   GH1 بنوراما  إلى  البيضاء 
شارع   20 رقم  مكتب  الرابع  ال1ابق 
معروف  سيدي  القادري  بكر  غبو 

بنفس املدينة .
2 - تم االيداع القانوني باملحكمة 
بتاريخ البيضاء  بالدار   التجارية 
 0ح يونيو 2021، تحت رقم 951 78.

ملخص قصد النشر

فيدوسبا

229 P

OPTIQUE FADLALLAH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

لشريك وحيد
رغسمالها التجاري : 100.000 درهم
مقرها االجتماعي : حي االنبعاث، 

شارع ذات الرقاع، رقم 2، ال1ابق 
األر�سي - تمارة

تأسيس
ومحضر  عرفي  عقد  بمقت�سى 
 2021 يوليو  بتاريخ  1  مؤرخين 
ذات  لشركة  غسا�سي  نظام  وضع  تم 
وحيد  لشريك  املحدودة  املسؤولية 

كالتالي :
 OPTIQUE FADLALLAH : اإلسم

.SARL AU
الهدف : الشركة من غهدافها :

بائع بصريات بالتقسيط.
ذات  شارع  االنبعاث،  حي   : املقر 
 - األر�سي  ال1ابق   ،2 رقم  الرقاع، 

تمارة
تاريخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التسجيل بالسجل التجاري.
 100.000  : التجاري  املال  رغس 
قدر  حصة   1000 إلى  مقسمة  درهم 
جميعها  درهم   100 منها  واحدة  كل 

باسم السيدة هاجر فضل هللا.

الشركة  إدارة  يتولى   : اإلدراة 

السيدة مريم مصبير ملدة سنتين.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

يوليو   28 بتاريخ  بتمارة  االبتدائية 

2021 تحت رقم 881حح1.

230 P

اقبة التقنية  الشركة »مركز املر

سال«
شركة محدودة املسؤولية

سابقا »ف1يرة« الشركة املدنية 

العقارية
رغسمالها 100.000 درهم

تحويل الشكل القانوني والتسمية 
للشركة

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
قرر   ،2021 ماي   10 في  املؤرخ  بسال 

الجمع العام للشركة املدنية العقارية 
»ف1يرة« سابقا - رغسمالها 100.000 

الحي  بسال  االجتماعي  مقرها  درهم 

املكتب   80 رقم  امل1ارات  الصناعي 
من  كل  تعديل  تم  العيايدة.  ح  رقم 

النظام  من   5 و  ح  و   2 و   1 املادة 

األسا�سي وفقا لذلك.

القانوني  الشكل  تحويل  تم   -  1

إلى  للشركة من شركة مدنية عقارية 

شركة محدودة املسؤولية.

من  الشركة  تسمية  تغيير  تم   -  2

التقنية  املراقبة  »مركز  إلى  »ف1يرة« 

سال«.

كل  تعديل  تم  القرار  لهذا  تبعا 

من  للشركة  االجتماعي  الغرض  من 

اإلنعاش العقاري إلى استغالل مراكز 

الفحص التقني للمركبات ونقل املقر 

الزربية  شارع  رقم    إلى  االجتماعي 

ب1انة سال.
/10679 التجاري  السجل  رقم 

سال.

بالسجل  القانوني  االيداع  تم 

بسال  االبتدائية  باملحكمة  التجاري 

رقم  تحت   ،2021 يوليو   26 بتاريخ 

7078ح.
للخالصة والبيان

231 P
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STE SUP’TEMA

SARL

 N°67 AVENUE KHALID IBN

OUALID BOURAMANA FES

العادي  العام  الجمع  بمقت�سى 

املنعقد بفاس بتاريخ 21 يونيو 2021 

 SUP’TEMA« شركة  شركاء  قرر 

 100.000 رغسمالها  والتي   »SARL

درهم ما يلي :

1 - املصادقة على البيان الختامي 

لسنة  واملصارف  املداخل  وحساب 

.2020

2 - إبراء ذمة مسير الشركة السيد 

كوهن جمال.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم  وقد 

بفاس  التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   2021 يوليو   12 بتاريخ 

.8555

السجل التجاري رقم 9 7 2.

232 P

 LA FONCIERE DES

TRAVAUX

SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

برغسمال قدره 100.000 درهم

املقر االجتماعي : رقم 7 عمارة 10 

بروموسيد عين عتيق تمارة

تغيير
الجمع  محضر  في  جاء  ملا  تبعا 

بتاريخ املنعقد  االستثنائي   العام 

 22 يونيو 2021 تقرر ما يلي :

طرف  من  حصة    50 تفويت 

لصالح  مسعودي  هللا  عبد  السيد 

السيد لق1يبي جياللي.

تفويت 50 حصة من طرف السيد 

السيد  لصالح  مسعودي  العالي  عبد 

لق1يبي جياللي.

رفع رغسمال الشركة من 100.000 

درهم إلى 15.000.000 درهم.

مرفق  جديد  غسا�سي  نظام  وضع 

بما سبق من التعديالت.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

تحت   2021 يوليو   16 بتاريخ  بتمارة 

رقم 6175.
وهذا بمثابة مقت1ف وبيان

233 P

شركة مرابطين أو إف ب بريفي
ش.م.م

 SOCIETE MRABTINE

E.F.P.PRIVE

SARL

الرغسمال االجتماعي : 520.000 

درهم

املقر االجتماعي : تجزئة سيدي عباد 

ح رقم 177 - مراكش

I - بمقت�سى محضر الجمع العام 

غبريل   29 بتاريخ  بمراكش  االستثنائي 

غو  »مراب1ين  شركة  صادقت   2021

إف ب بريفي« ش.م.م على التعديالت 

التالية :

1 - التصديق على استقالة السيد 

وتعيين  اإلدارة  من  القادري  محمد 

جديدا  مديرا  تميم  سعيد  السيد 

هذا  من  واحد  عام  ملدة  للشركة 

التعيين  هذا  املدير  يقبل  التاريخ. 

تعيينها  تم  التي  الوظيفة  وبالتالي 

بإدارة  يتعلق  فيما  ذلك،  ومع  له. 

توقيعين  يلزم  املصرفية،  الحسابات 

مشتركين : توقيع املدير السيد سعيد 

تميم وتوقيع الشريك السيد إبراهيم 

التعريف  ب1اقة  صاحب  رهانامي، 

.CIN N° P101867 الوطنية رقم

األسا�سي  القانون  في  التحديث 

للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  II

بمراكش  التجارية  للمحكمة  الضبط 

تحت  وسجل   2021 يوليو   5 بتاريخ 

رقم 125686.

234 P

شركة سيفن رانت كار
ش.م.م

STE SEVENTH RENT CAR
SARL

املقر االجتماعي : ملك مسمى 
»ايفرناج ب/1ح« ال1ابق األر�سي 

لإلقامة ب شقة رقم ح الحي 
الصناعي - مراكش

العام  الجمع  بموجب   -  I
15 غكتوبر  االستثنائي املنعقد بتاريخ 
رانت  »سيفن  شركة  صادقت   2020

كار« على التعديالت التالية :
رانت  »سيفن  الشركة  حل   -  1
املحدوة  املسؤولية  ذات  شركة  كار« 

ذات الشريك الوحيد.
الرحمن  عبد  السيد  تعيين 
املغربية،  للجنسية  الحامل  مختاري 
الوطنية  التعريف  لب1اقة  والحامل 
قانوني  كمصفي   BE5ح 92ح رقم 

للشركة.
العنوان  في  التصفية  مقر  تحديد 
ب/1ح«  »ايفرناج  مسمى  ملك  التالي 
شقة  ب  لإلقامة  األر�سي  ال1ابق 

رقمح، الحي الصناعي مراكش.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  II
بمراكش  التجارية  للمحكمة  الضبط 
وسجل   2020 ديسمبر  بتاريخ  1 

تحت رقم 59 118.
235 P

شركة ثريش كول
ش.م.م

SOCIETE THRESH CALL
SARL AU

الرغسمال االجتماعي : 100.000 
درهم

املقر االجتماعي : سكن غنس 
ماجوريل مدخل غ - شقة رقم 0  - 

ال1ابق الخامس، شارع األمير موالي 
عبد هللا - مراكش

العرفي  العقد  بمقت�سى   -  I
 2021 يونيو  فاتح  بتاريخ  املؤرخ 
بمراكش تمت املصادقة على القانون 
املسؤولية  ذات  للشركة  األسا�سي 
الوحيد ذات  الشريك  املحدودة ذات 

الخصائص التالية :

ثريش  شركة   : االجتماعي  اللقب 
.»SOCIETE THRESH CALL« كول

ش.و ش.م.م   : القانونية  الصفة 
.SARL AU

غنس  سكن   : االجتماعي  املقر 
 -   0 رقم  شقة   - غ  مدخل  ماجوريل 
ال1ابق الخامس، شارع األمير موالي 

عبد هللا - مراكش.
الهدف االجتماعي : مركز اتصال.
 100.000  : االجتماعي  الرغسمال 
حصة   1000 إلى  موزعة  درهم 
درهم   100 فئة  من  اجتماعية 
الوحيد  للشريك  مسندة  للواحدة 

على النحو التالي :
السيد نوفل قاسو : 1000 حصة 

اجتماعية.
التسيير : تسير الشركة من طرف 
السيد نوفل قاسو ملدة أير محدودة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  2
بمراكش  التجارية  للمحكمة  الضبط 
 2021 يونيو  ح2  بتاريخ  وذلك 
وتم  الترتيبي  حح125  الرقم  تحت 
تقييدها بالسجل التجاري تحت رقم 

15ح116.
236 P

STE CONSEIL & MOI
SARL

شركة كونساي غي موا ش.م.م
املقر االجتماعي : دوار املحمدية 7 

جماعة الويدان مراكش
السجل التجاري رقم ح057ح

العام  الجمع  بموجب   -  I
نوفمبر   5 بتاريخ  املنعقد  االستثنائي 
على  للشركة  الشركاء  صادق   2021

التعديالت التالية :
موا«  غي  »كونساي  شركة  حل 

شركة ذات املسؤولية املحدودة.
 Sébastien, Marc السيد  تعيين 
للجنسية  الحامل   Louis BARTHE
السفر  لجواز  والحامل  الفرنسية 
قانوني  كمصفي   17DI61 99 رقم 

للشركة.
العنوان  في  التصفية  مقر  تحديد 
جماعة   7 املحمدية  دوار  التالي 

الويدان مراكش.
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بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  II
بمراكش  التجارية  للمحكمة  الضبط 
بتاريخ  2 مارس 2021 وسجل تحت 

رقم 122151.
237 P

 SOCIETE MARRAKECH
 ELECTRIQUE

DISTRIBUTION
SARL

شركة مراكش اليكتريك 
ديستريبيسيون ش.م.م ش.و

املقر االجتماعي : إقامة الشرف رقم 
7 6 مراكش

السجل التجاري رقم 55699
العام  الجمع  بموجب   -  I
فبراير   10 بتاريخ  املنعقد  االستثنائي 
على  للشركة  الشركاء  صادق   2021

التعديالت التالية :
اليكتريك  »مراكش  شركة  حل 
ذات  شركة  ديستريبيسيون« 

املسؤولية املحدودة.
حفيظة  سميج  السيدة  تعيين 
والحاملة  املغربية  للجنسية  الحاملة 
رقم  الوطنية  التعريف  لب1اقة 
قانونية  كمصفية   E229ح  

للشركة.
العنوان  في  التصفية  مقر  تحديد 
 6 7 رقم  الشرف  إقامة  التالي 

مراكش.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  II
بمراكش  التجارية  للمحكمة  الضبط 
بتاريخ 18 مارس 2021 وسجل تحت 

رقم  12179.
238 P

SOCIETE VIRTUEL AFRIC
شركة فيرتييل غفريك

الرغسمال االجتماعي : 100.000 
درهم

املقر االجتماعي : إقامة جوهرة 
األطلس، رقم بح، الحي الشتوي، 

مراكش
1 - بمقت�سى العقد العرفي بتاريخ 
تمت بمراكش   2021 غبريل   15

األسا�سي  القانون  على  املصادقة   
املحدودة  املسؤولية  ذات  للشركة 

الخصائص التالية :
اللقب االجتماعي : شركة فيرتييل 
 SOCIETE VIRTUEL« غفريك 

.»AFRIC
ذات  الشركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة.
جوهرة  إقامة   : االجتماعي  املقر 
الشتوي،  الحي  بح،  رقم  األطلس، 

مراكش.
املدة : 99 سنة.

استوديو   : االجتماعي  الهدف 
للتصوير.

بتنظيم  املتعلقة  األنش1ة  جميع 
األحداث.

 100.000  : االجتماعي  الرغسمال 
حصة   1000 إلى  موزعة  درهم 
درهم   100 فئة  من  اجتماعية 
على  للشريكين  مسندة  للواحدة 

النحو التالي :
 : مختاري  الرحمان  عبد  السيد 

800 حصة اجتماعية.
 200  : البستاني  السيداقبال 

حصة اجتماعية.
التسيير : تسير الشركة من طرف 
السيد عبد الرحمان مختاري ملدة أير 

محدودة بأكبر عدد من الصالحيات.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  2
بمراكش  التجارية  للمحكمة  الضبط 
تحت   2021 ماي  بتاريخ  2  وذلك 
تقييدها  وتم   12 297 اإليداع  رقم 
رقم  تحت  التجاري  بالسجل 

.115167
239 P

 SOCIETE INFO
CONSTRUCTION

SARL
شركة  انفو كنستريكسيون

املقر االجتماعي : تجزئة بلماجد رقم 
791 املسار مراكش

I - بموجب الجمع العام االستثنائي 
 2021 يوليو   19 بتاريخ  املنعقد 
كنستريكسيون  انفو  شركة  صادقت 

على ما يلي :

الشركة  رغسمال  زيادة   -  1
إلى  ليصل  درهم   600.000 من 
خالل  من  وذلك  درهم   1.200.000
من  درهم   600.000 مبلغ  دمج 
الدائنين املرتب1ين بالحساب الجاري.

2 - إنشاء 6000 حصة اجتماعية 
جديدة بقيمة 100 درهم لكل حصة 
اجتماعية مقدار الزيادة في رغس املال 
تم  وبالتالي،  درهم   1.200.000 غي 
 600.000 تنفيذ هذه الزيادة البالغة 
الحسين  السيد  طرف  من  درهم 

املرابط.
التوزيع  غن  إلى  اإلشارة  تجدر 
النحو  على  هو  للحصص  الجديد 

التالي :
السيد الحسين املرابط : 12.000 

حصة اجتماعية.
حصة   12.000  : املجموع 

اجتماعية.
ح - قوانين منقحة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  II
بمراكش  التجارية  للمحكمة  الضبط 
2021 وسجل تحت  15 يوليو  بتاريخ 

رقم ح12610.
240 P

STE UVAS
SARL AU

تأسيس شركة
يوم  محرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 
الرباط  في  مسجل   2021 يونيو   16
بتاريخ ح2 يونيو 2021 قد تم تأسيس 
املحدودة  املسؤولية  ذات  الشركة 

بشريك واحد.
الهدف االجتماعي : م1عم.

رغسمال الشركة : 100.000 درهم 
مقسم إلى 1000 حصة من فئة 100 

درهم للحصة الواحدة :
السيد محمد زيان 100 حصة.

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

السجل التجاري.
7ح2  رقم  املنزه  حي   : العنوان 
املنصور،  يعقوب  الثاني  ال1ابق 

الرباط.

املسير : السيد محمد زيان.

املحكمة  في  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالرباط تحت رقم 97ح116 
السجل  رقم   2021 يوليو   27 بتاريخ 

التجاري 1 7ح15.

241 P

SOCIETE OULED MAN-

SOUR TRANSPORT
SARL

شهر مستخرج من النظام األسا�سي
يونيو   7 في  عرفي  عقد  بمقت�سى 

ذات  شركة  تأسيس  تم   ،2021

شريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

 OULED MANSOUR« وحيد 

TRANSPORT« على الشكل التالي :

 OULED MANSOUR« : التسمية

.»TRANSPORT SARL

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

شريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

وحيد.

البضائع/  نقل   : الشركة  أرض 

بضائع  نقل   / والتصدير  االستيراد 

الغير.
زنقة  5ح  رقم   : االجتماعي  املقر  

ورطاس، بركان.

مدة الشركة : تم تحديدها في  99 

سنة كحد غق�سى ما عدا حاالت الحل 

والكل  التمديد  حاالت  وكذا  السابق 

وفقا للقوانين السارية املفعول.
تحديد  تم   : الشركة  رغسمال 
درهم   100.000 في  الشركة  رغسمال 

تم تقديمها نقدا.

 100.000  : الحميد  عبد  حسيني 

درهم.

املجموع : 100.000 درهم.

حسيني  السيد   : الشركاء 

الجنسية،  مغربي  عبد الحميد، 

1969، الحامل لب1اقة  مزداد بتاريخ 

 18681 فأ  رقم  الوطنية  التعريف 
ملول  ايت  زنقة   21 بالرقم  القاطن 

في  وحيد  شريك  بركان،  األندلس  حي 

الشركة.
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وتلزم  الشركة  تسير   : التسيير 
بإمضاء السيد حسيني عبد الحميد، 
مغربي الجنسية، مزداد بتاريخ 1969، 
الوطنية  التعريف  لب1اقة  الحامل 
 21 بالرقم  القاطن   18681 فأ  رقم 
بركان،  األندلس  حي  ملول  ايت  زنقة 
في كل  للشركة،  مسير وشريك وحيد 
ما يتعلق باملسائل القانونية واإلدارية 

للشركة.
القانوني  اإليداع  تم   : اإليداع 
االبتدائية  املحكمة  ضبط  بكتابة 
تحت   2021 يونيو   17 بتاريخ  ببركان 

رقم 61ح/2021.
242 P

SOCIETE TOP INTER TRANS
SARL

شهر مستخرج من النظام األسا�سي
يونيو  في    عرفي  عقد  بمقت�سى 
ذات  شركة  تأسيس  تم   ،2021

 SOCIETE TOP« املسؤولية املحدودة
INTER TRANS« على الشكل التالي :
 SOCIETE TOP«  : التسمية 

.»INTER TRANS SARL
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
البضائع  نقل   : الشركة  أرض 

دوليا/ وكيل الشحن.
املقر  االجتماعي : الرقم 6 ال1ابق 
وشارع  انزران  بئر  شارع  الثاني، 

االهرام اقامة العاصمة، بركان.
مدة الشركة : تم تحديدها في  99 
سنة كحد غق�سى ما عدا حاالت الحل 
والكل  التمديد  حاالت  وكذا  السابق 

وفقا للقوانين السارية املفعول.
تحديد  تم   : الشركة  رغسمال 
درهم   210.000 في  الشركة  رغسمال 

تم تقديمها نقدا.
السيد عبد االله عبادي : 70.000 

درهم.
 70.000  : اشن  محمد  السيد 

درهم.
السيد عبد هللا اأونان : 70.000 

درهم.
املجموع : 210.000 درهم.

االله  عبد  السيد   : الشركاء 
مزداد  الجنسية،  مغربي  عبادي، 
الحامل   ،1988 غأس1س   9 بتاريخ 
فأ  رقم  الوطنية  التعريف  لب1اقة 
شارع  ح1   برقم  القاطن  1507ح1 
مسير  بركان،  املجد  حي  الدرة  محمد 

وشريك في الشركة.
مغربي  اشن،  محمد  السيد 
نوفمبر   6 بتاريخ  مزداد  الجنسية، 
التعريف  لب1اقة  الحامل   ،1995
بحي  القاطن   SX 667ح رقم  الوطنية 
الناضور،  العروي  الحديدية  السكة 

مسير وشريك في الشركة.
مغربي  اأونان،  هللا  عبد  السيد 
مارس   12 بتاريخ  مزداد  الجنسية، 
التعريف  لب1اقة  الحامل   ،1971
الوطنية رقم 600 حP1 القاطن ببرج 
او اللوت زكزل بركان، مسير وشريك 

في الشركة.
وتلزم  الشركة  تسير   : التسيير 
عبادي  االله  عبد  السيد  بإمضاء 
عبد  والسيد  اشن  محمد  والسيد 
هللا اأونان، في كل ما يتعلق باملسائل 

القانونية واإلدارية واملالية للشركة.
القانوني  اإليداع  تم   : اإليداع 
االبتدائية  املحكمة  ضبط  بكتابة 
تحت   2021 يونيو   18 بتاريخ  ببركان 

رقم 67ح/2021.
243 P

BENI OUKIL TRANSPORT
SARL

شهر مستخرج من محضر الجمع 
العام االستثنائي

بتاريخ  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
الجمع  قرر   ،2020 غكتوبر   1 
 BENI OUKIL« لشركة  العام 
شركة   »TRANSPORT SARL
رغسمالها  املحدودة  املسؤولية  ذات 
100.000 درهم، على االقفال النهائي 

للشركة.
عبادي  هاشم  السيد  ويعتبر 
اهتم  اذ  للشركة  رئي�سي  كمصفي 
ومنقوالت  غصول  جميع  بتصفية 

الشركة وإقفالها نهائيا.

غقر الشركاء االبراء التام للمصفي 

في عمليات التصفية واإلقفال النهائي 

للشركة.

القانوني  اإليداع  تم   : اإليداع 

االبتدائية  املحكمة  ضبط  بكتابة 

تحت   2021 يونيو  بتاريخ  2  لبركان 
رقم 80ح/2021.

244 P

OUACHEKRADI CARS
SARL

شهر مستخرج من محضر الجمع 
العام االستثنائي

بتاريخ  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

الجمع  قرر   ،2019 سبتمبر   2 

 OUACHEKRADI« لشركة  العام 

CARS SARL« شركة ذات املسؤولية 

درهم،   90.000 رغسمالها  املحدودة 

على االقفال النهائي للشركة.

براهيم  الشاعري  السيد  ويعتبر 

اهتم  اذ  للشركة  رئي�سي  كمصفي 

ومنقوالت  غصول  جميع  بتصفية 

الشركة وإقفالها نهائيا.

غقر الشركاء االبراء التام للمصفي 

في عمليات التصفية واإلقفال النهائي 

للشركة.

القانوني  اإليداع  تم   : اإليداع 

االبتدائية  املحكمة  ضبط  بكتابة 

تحت   2021 يونيو   18 بتاريخ  لبركان 
رقم 65ح/2021.

245 P

LUX IMMO ORIENT
SARL

شهر مستخرج من النظام األسا�سي
 28 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

يونيو 2021، تم تأسيس شركة ذات 

 LUX IMMO« املحدودة  املسؤولية 

ORIENT SARL« على الشكل التالي :

 LUX IMMO«  : التسمية 

.»ORIENT SARL

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

أرض الشركة : بائع العقار.

 20 رقم  شقة   : االجتماعي  املقر  

السعيدية،   2 تريفة  الثاني  ال1ابق 

بركان.

مدة الشركة : تم تحديدها في  99 

سنة كحد غق�سى ما عدا حاالت الحل 

والكل  التمديد  حاالت  وكذا  السابق 

وفقا للقوانين السارية املفعول.
تحديد  تم   : الشركة  رغسمال 
درهم   100.000 في  الشركة  رغسمال 

تم تقديمها نقدا.

 : بوسعيدة  الناصر  عبد  السيد 

0.000ح درهم.

 : بوسعيدة  املومن  عبد  السيد 

0.000  درهم.

 : بوسعيدة  املجيد  عبد  السيد 

0.000ح درهم.

املجموع : 100.000 درهم.

الناصر  عبد  السيد   : الشركاء 

مزداد  الجنسية،  مغربي  بوسعيدة، 

الحامل   ،1990 يناير   28 بتاريخ 

رقم  الوطنية  التعريف  لب1اقة 

شريك  ببلجيكا  القاطن   FA1 10 7

في الشركة.

بوسعيدة،  املومن  عبد  السيد 

بتاريخ  مزداد  الجنسية،  مغربي 

لب1اقة  الحامل   ،1991 مارس   6

 FA1 0910 رقم  الوطنية  التعريف 

حي   20 رقم  الغابون  بزنقة  القاطن 

في  وشريك  مسير  بركان،  النهضة 

الشركة.

بوسعيدة،  املجيد  عبد  السيد 

 22 بتاريخ  مزداد  الجنسية،  مغربي 

لب1اقة  الحامل  ح198،  سبتمبر 

 FA100655 رقم  الوطنية  التعريف 

القاطن ببلجيكا، شريك في الشركة.

وتلزم  الشركة  تسير   : التسيير 

املومن  عبد  السيد  بإمضاء 

مزداد  الجنسية،  مغربي  بوسعيدة، 

الحامل   ،1991 مارس   6 بتاريخ 

رقم  الوطنية  التعريف  لب1اقة 
الغابون  بزنقة  القاطن   FA1 0910
ما  في كل  بركان،  النهضة  20 حي  رقم 

واإلدارية  القانونية  باملسائل  يتعلق 

واملالية للشركة.
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القانوني  اإليداع  تم   : اإليداع 

االبتدائية  املحكمة  ضبط  بكتابة 

تحت   2021 يونيو   6 بتاريخ  ببركان 
رقم 98ح/2021.

246 P

EL FUEGO ESTATE
SARL AU

 RESIDENCE AL AZIZIA BD

 ROYAUME ARABIE SAOUDITE

EME ETG N°20 TANGERح

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة بشريك وحيد

سجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

ب1نجة بتاريخ 2 يوليو 2021 تم وضع 

 EL FUEGO القانون األسا�سي لشركة

املميزات  ذات   ESTATE SARL AU

التالية :

صابر  السيد   : الوحيد  الشريك 

العلمي مغربي الجنسية مزداد بتاريخ 

غصيلة  ب1نجة   1995 نوفمبر  فاتح 

والساكن بشارع غبي الحسن الشادلي 
األول  ال1ابق  ف  بلوك  اللقاء  إقامة 

والحامل  طنجة   286 رقم  الشقة 

رقم  الوطنية  التعريف  لب1اقة 

أاية  1  إلى  صالحة   K511762

ديسمبر 2021.

 EL FUEGO ESTATE  : التسمية 

.SARL AU

 PRESTATIONS  : الغرض 

 D’AGENCE IMMOBILIERE ET

 PRESTATIONS DE SYNDIC

.D’IMMEUBLES

الرغسمال : حدد رغسمال الشركة 

في 100.000 درهم مقسمة إلى 1000 

للحصة  درهم   100 فئة  من  حصة 

الواحدة اكتتبت وسددت كما يلي :

 1000  : العلمي  صابر  السيد 

حصة.

 RESIDENCE  : االجتماعي  املقر 

 AL AZIZIA BD ROYAUME

 ARABIE SAOUDITE حEME ETG

.N°20 TANGER

املدة : 99 سنة.

صابر  السيد  تعيين  تم   : التسيير 

أير  ملدة  للشركة  مسيرا  العلمي 

محدودة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو  ح1  بتاريخ  ب1نجة  التجارية 

2021 تحت رقم 81   2.

247 P

INNOV COMPTA SARL AU

 RESIDENCE ATLANTIC IMM K APPT 2

C.Y.M RABAT

TEL : 055678 0حح

GLOBAL ACRY
إنشاء شركة محدودة املسؤولية 

بشريك وحيد
SARL AU

طبقا لعقد عرفي سجل في الرباط 

وضع  تم   2021 يونيو   7 بتاريخ 

محدودة  لشركة  الخاصة  األنظمة 

تتميز  وحيد  بشريك  املسؤولية 

بالخاصيات التالية :

 GLOBAL شركة   : الشركة  اسم 

املسؤولية  محدودة  شركة   ACRY

بشريك وحيد.

موضوع الشركة : وتهدف الشركة 

إلى  :

واملعدات  األدوات  تسويق 

الرياضية.

بناء البنية التحتية الرياضية.

التجارة بأنواعها.

املعامالت  جميع  غعم،  وبشكل 

والحرفية  والصناعية  التجارية 

املتعلقة  والعقارية  واملنقولة  واملالية 

بشكل مباشر غو أير مباشر باألشياء 

املذكورة غعاله او التي من املحتمل غن 

تسهل توسيعها غو ت1ويرها غو جعلها 

غكثر ربحية.

حسان  الرباط،   : الشركة  مقر 

عمارة 0ح شقة 8 شارع موالي احمد 

الوكيلي.

في  الشركة  تحديد مدة  تم   : املدة 

99 سنة اعتبارا من تاريخ تسجيلها في 

تمديد  حالة  في  إال  التجاري  السجل 

األجل.

رغسمال  حدد   : الشركة  رغسمال 

درهم   10.000 مجموع  في  الشركة 

موزعة على 100 سهم من 100 درهم 

لكل منهما، مدفوعة بالكامل.

طرف  من  اإلدارة  تسير   : اإلدارة 

أير  ملدة  بكيل،  محمد  السيد 

محدودة.

في  السنة  تبدغ   : املالية  السنة 

من  1ح  في  وتنتهي  يناير  من  الفاتح 

ديسمبر، تنتهي سنة الشركة األولى في 

1ح ديسمبر 2021.

مال  إلنشاء   %5  : األرباح  توزيع 

االحتياط القانوني من الربح الصافي.

إلى  الربح  تخصيص  وسيتم 

املساهم الوحيد.

تم اإليداع القانوني بقلم املحكمة 

يوليو   26 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2021 تحت رقم  8ح116.

248 P

AMEDIC EXPERTISES
بمقت�سى جمع عام استثنائي حرر 

في الرباط ح1 يوليو 2021 قرر شركاء 

 AMEDIC EXPERTISES الشركة 

ش.م.م ما يلي :

من   : القانوني  الشكل  تعديل 

شركة  إلى  املسؤولية  محدودة  شركة 

شريك  ذات  املسؤولية  محدودة 

وحيد.

 500 تفويت   : الحصص  تفويت 

غيوب  السيد محمد  حصة من طرف 

علوان إلى السيدة عايدة البحري.

السيد  استقالة   : اإلدارة  تعديل 

منصبه  من  علوان  غيوب  محمد 

االحتفاظ  مع  للشركة  كمسير 

كمسيرة  البحري  عايدة  بالسيدة 

وحيدة للشركة.

ح1 من  7 و  6 و  1 و  تعديل املواد 

القانون األسا�سي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

يوليو   28 بتاريخ  تحت رقم  6 116 

.2021

249 P

ZEINOU EVENT
SARL

في  مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

وضع  قد  بتمارة،   ،2021 يوليو   6

تحمل  لشركة  األسا�سي  القانون 

الخصائص التالية :

 ZEINOU EVENT  : التسمية 

.SARL

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

مسؤولية محدودة.
ممول   -  1  : االجتماعي  الهدف 

الحفالت.

2 - مقهى.
درهم   100.000  : املال  رغس 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

موزعة  الواحدة  للحصة  درهم   100

على الشكل التالي :

سفيان العلمي : 50.000 درهم.

غحمد بنيسف : 50.000 درهم.

التأسيس  من  سنة   99  : املدة 

النهائي.

يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

ما  سنة،  كل  من  ديسمبر  1ح  إلى 

تاريخ  من  تبتدئ  األولى  السنة  عدا 

التسجيل.

املقر االجتماعي : متجر رقم م س 

ح  شمس   - غس  إقامة  س  العمارة  ح 

بلدية هرهورة تمارة املسيران سفيان 

العلمي وغحمد بنيسف.
 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

ح88حح1.

250 P

SAVOIR SKILLS
SARL

بتاريخ 25 يونيو 2021 قرر الجمع 

 SAVOIR SKILLS SARL العام لشركة

محدودة،  مسؤولية  ذات  شركة 

مقسمة  درهم   10.000  : املال  برغس 

درهم   100 فئة  من  حصة   100 إلى 

للحصة الواحدة، واملسجلة بالسجل 

بتمارة  االبتدائية  باملحكمة  التجاري 

تحت رقم 777ح12 :
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تقرير ا ملصفي.

تصفية الحسابات.

إبراء ذمة املصفي من واليته.

قفل التصفية.
التجاري  بالسجل  امللف  وضع 

بتاريخ  بتمارة  االبتدائية  باملحكمة 

28 يوليو 2021 تحت رقم 6219.

251 P

ALLIANCE SEARIB’S
SARL

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

بمقتضيات عقد عرفي تم تحريره 

تأسيس  تم   ،2021 يونيو   2 بتاريخ 

شركة مميزاتها كالتالي :

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة.

 : االجتماعية  التسمية 

.»ALLIANCE SEARIB’S«

الهدف   : االجتماعي  الهدف 

وخارج  املغرب  في  للشركة  االجتماعي 

املغرب هو :

عام  وبشكل  توزيع،  بيع،  شراء، 

اآلالت،  املنتجات،  جميع  تسويق 

التجهيزات، واملعدات.

وإصالح  بيع  انشاء،  استيراد، 

املعدات  وكافة  القوارب  غنواع  جميع 

البحرية.

لال  شارع   61  : االجتماعي  املقر 

املعاني  مص1فى  زاوية  الياقوت 

ال1ابق الثاني رقم 62 الدار البيضاء.

تاريخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تأسيسها.

حدد   : االجتماعي  الرغسمال 
رغسمال الشركة في قيمة 100.0000 

من  حصة   1000 إلى  مقسمة  درهم 

الواحدة،  للحصة  درهم   100 فئة 

بصفة  نقدا  محررة  بكاملها،  مكتتبة 

على  كامل  بشكل  وموزعة  تامة 

الشريك الوحيد.

التسيير : تسيير الشركة ملدة أير 

محدودة من طرف :

 JORGE LORENZO السيد 
فبراير  ح  بتاريخ  مزداد   ،SANTIAGO
ح197، ذو جنسية اسبانية، القاطن 
رقم  السفر  لجواز  والحامل  بإسبانيا 

.PAL1818حح
السيد مهدي حرفي، مزداد بتاريخ 
17 يناير 1995، ذو جنسية مغربية، 
القاطن بق1اع »م« رقم 22 حي فونتي 

غكادير.
تسجيل  تم   : التجاري  السجل 
بالدار  التجاري  بالسجل  الشركة 
البيضاء بتاريخ 25 يونيو 2021 تحت 

رقم 95 508.
ملخص قصد النشر

252 P

اكسكوب ش.م.م

غعضاء مجلس اإلدارة

رئاسة وغمانة املجلس، اإلدارة العامة

HEMOLAB PHARMA
ش.م

الجمع  محضر  بمقتضيات 
بتاريخ  املنعقد  العادي   العام 
 1 يونيو 2021، قرر مساهمو شركة 
شركة   »HEMOLAB PHARMA«
 1.000.000 رغسمالها  مساهمة، 
ببرشيد،  االجتماعي  ومقرها  درهم 
الصناعية  املن1قة   ،125 تجزئة رقم 
اآلتية  األشخاص  تعيين  الساحل، 

غسماؤهم كأعضاء مجلس اإلدارة :
سل1انة،  بن  الكريم  عبد  السيد 
مهندس،   ،1952 يونيو   8 في  املزداد 
بالدار  الساكن  مغربية،  جنسية  ذو 
زنقة  املالعب،  تجزئة  البيضاء، 
السالم،  حي  6ح،  فيال  هرهورة، 
الوطنية  التعريف  لب1اقة  والحامل 

.B 076رقم 0ح
في  املزداد  بريشا،  ادريس  السيد 
25 يناير  195، صيدلي، ذو جنسية 
مغربية، الساكن بالدار البيضاء، رقم 
والحامل  شار�سي،  احمد  زنقة   ،19
رقم  الوطنية  التعريف  لب1اقة 

.B86579ح
السيد سليم بن سل1انة، املزداد 
جنسية  ذو  نوفمبر  198،   15 في 
البيضاء،  بالدار  الساكن  مغربية، 
فيال  هرهورة،  زنقة  املالعب،  تجزئة 
لب1اقة  والحامل  السالم،  حي  6ح، 
.BKالتعريف الوطنية رقم حح6ح1ح

في  املنعقد  اإلدارة  مجلس  قرر 

غعاله،  املذكور  العام  الجمع  نهاية 

تعيين :

سل1انة  بن  الكريم  عبد  السيد 

كرئيس مجلس اإلدارة.

كمدير  سل1انة  بن  سليم  السيد 

عام مفوض.

كأمينة  عمري  زهور  السيدة 

مجلس اإلدارة.

في  والتعيينات  التوكيالت  تنتهي 

عند  غعاله  إليها  املشار  الوظائف 

املدعو  العادي  العام  الجمع  نهاية 

السنة  حسابات  على  للمصادقة 

املالية املنتهية في 1ح ديسمبر 2026.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

ببرشيد  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   2021 يوليو   15 بتاريخ 

0ح9.
ملخص قصد النشر

253 P

RENOV 2A
SARL AU

شركة محدودة املسؤولية

تأسيس
 7 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

قوانين  حررت  بالرباط،   2021 يونيو 

ذات  املسؤولية  محدودة  شركة 

شريك واحد خصائصها كالتالي :

RENOV 2A : اإلسم

املتنوعة  البناء  غعمال   : الهدف 

 TRAVAUX DIVERS DE(

.(CONSTRUCTION

املقر االجتماعي : 15 شارع األب1ال 

شقة رقم   غكدال الرباط.

تاريخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

في  حدد   : االجتماعي  الرغسمال 

إلى  مقسم  درهم   100.000 مبلغ 

درهم   100 فئة  من  حصة   1000

للواحدة، ودفعت بالكامل.

الشركة  بتسيير  يقوم   : التسيير 

مغربي  غبرشام  املالك  عبد  السيد 

الجنسية.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 
كل  من  ديسمبر  1ح  في  وتنتهي  يناير 
سنة، ما عدا السنة املالية األولى التي 
أاية  إلى  التأسيس  تاريخ  من  تبتدئ 

1ح ديسمبر.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
باملحكمة  الضبط  بكتابة  القانوني 
يوليو   28 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2021 تحت الرقم 18 116.
للخالصة والتذكير

254 P

SUN BRACO
SARL

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد

بالرباط  عرفي  عقد  بمقت�سى 
وضع  تم   2021 يونيو   17 بتاريخ 
ذات  لشركة  األسا�سي  القانون 
الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد، الخصائص التالية :
 SUN  : االجتماعية  التسمية 

.BRACO SARL
قوارب  تأجير   : االجتماعي  الهدف 

النزهة.
تنظيم الرحالت البحرية.

غنش1ة مائية.
املقر االجتماعي : شقة ح عمارة 9 

زنقة فارصوفيا املحيط - الرباط.
املدة االجتماعية : 99 سنة ابتداء 

من تاريخ تأسيسها.
 100.000  : االجتماعي  الرغسمال 
من  حصة   1000 على  موزعة  درهم 
كما  وزعت  للحصة  درهم   100 فئة 

يلي :
ربيع وايا : 1000 حصة.

من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 
كل  من  ديسمبر  1ح  إلى  يناير  فاتح 

سنة.
مسير  وايا  ربيع  السيد   : التسيير 

للشركة ملدة أير محدودة.
تم إيداع السجل التجاري بمكتب 
الرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت   2021 يوليو   26 بتاريخ 

717ح15.
255 P
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 BOULANGERIE PATISSERIE
BOUNDOQ

شركة بولونجري باتسري بندق
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

شريك وحيد
املقر االجتماعي   ، زنقة التوت، 
سكتور 10، حي الرياض، الرباط
السجل التجاري الرباط 7867 

الجمع  قرر   2007 يناير   2 بتاريخ 
باتسري  بولونجري  لشركة  العام 
بندق املحدودة املسؤولية من شريك 
درهم   1. 00.000 رغسمالها  واحد 

حل الشركة.
ام  ولد  الباتول  السيدة  تعيين  تم 

هاني مصفية للشركة.
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 
فبراير   15 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2017 تحت رقم 90528.
لإلشارة والبيان

256 P

 SOCIETE ALLIANCE
 D’EXPERTS POUR LA

 MISE EN VALEUR DES
RESSOURCES DU SOUS-

SOL
SARL

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إنشاء  تم   2021 ماي  1ح 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

محدودة، خصائصها كالتالي :
 SOCIETE  : االجتماعية  التسمية 
 ALLIANCE D’EXPERTS POUR
 LA MISE EN VALEUR DES
  RESSOURCES DU SOUS-SOL

.SARL
الدراسات   : االجتماعي  الهدف 
والجيوفيزيائية  الجيوتقنية 

والتعدينية.
املالية  التجارية،  العمليات  كل 
ت1وير  إلى  تهدف  التي  العقارية  او 

الشركة.

موالي  زنقة   8  : االجتماعي  املقر 
رشيد، رقم 7، حسان - الرباط.

املدة االجتماعية : 99 سنة ابتداء 

من تاريخ تأسيس الشركة.

في  حدد   : االجتماعي  الرغسمال 

مبلغ 10.000 درهم موزعة على 100 

درهم   100 واحدة  كل  قيمة  حصة 

محررة كليا.

حصة   50  : املساهمين  حصص 

قاسمي  املص1فى  موالي  للسيد 

علوي.

الصمد  عبد  للسيد  حصة   50

ناجين.

من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

كل  من  ديسمبر  1ح  إلى  يناير  فاتح 

سنة.

للشركة  مسيرا  عين   : التسيير 

قاسمي  املص1فى  موالي  السيد 

علوي ملدة أير محدودة.

بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 

يوليو   28 بتاريخ  بالرباط  التجاري 

2021 تحت رقم 819ح15.
لإلشارة والبيان

257 P

 GOLDVISION HITECH

INDUSTRIE
SARL

شركة محدودة املسؤولية

ذات رغسمال : 1.000.000 درهم

 Bâtiment : املقر االجتماعي

 administratif de

 TETOUANPARK LOT 5 tranche

1KM7, RN2 Route de Tanger-

Tétouan

املسجلة بالسجل التجاري بت1وان 

تحت رقم : 29951

IF : 5071607ح - TP : 58272056

ICE : 00285ح 0000ح06ح

17 يونيو  بتاريخ  عرفي  عقد  تحت 

2021، تم تأسيس شركة باملواصفات 

التالية :

 GOLDVISION  : التسمية 

.HITECH INDUSTRIE SARL

اإلداري  املبنى   : االجتماعي  املقر 
فئة   5 رقم  الق1عة  بارك  لت1وان 

7KM 1 RN 2 طريق طنجة ت1وان.
الهدف االجتماعي :

وتصنيع  وتصدير  واستيراد  شراء 
جميع  وتوزيع  وتسويق  وبيع  وتحويل 
غنواع األجهز الكهربائية واإللكترونية.

لحسابه  سواء  والترويج،  البيع 
غخرى،  غطراف  عن  نيابة  غو  الخاص 
لجميع املواد واملنتجات واملواد الخام 

واملصنعة وشبه املصنعة.
واملنتجات  املواد  جميع  استيراد 
الوطنية  السوق  من  وشرائها  الالزمة 
األأراض  لتحقيق  وتصديرها 

املذكورة غعاله.
املوردين  بين  ما  الوساطة 
لصالح  الجملة  وتجار  واملصنعين 

العمالء.
وتأجير  وحيازة  وتركيب  إنشاء 
الصناعية  املنشآت  جميع  وتشغيل 
املذكورة  لألنش1ة  الالزمة  والتجارية 

غعاله.
املباشرة  وأير  املباشرة  املشاركة 
عمليات  غو  غنش1ة  غي  في  للشركة 
ومنقولة  ومالية  وتجارية  صناعية 
األشكال،  من  شكل  بأي  وعقارية، 
األنش1ة  هذه  تكون  قد   حيث 
مباشر  بشكل  مرتب1ة  العمليات  غو 
ومكملة  مرتب1ة  غو  الشركة  بغرض 

لها.
عام،  بشكل  ذلك،  إلى  باإلضافة 
التجارية  غو  املالية  املعامالت  جميع 
غو اإلعالنية غو الصناعية غو العقارية 
املعامالت  من  أيرها  غو  املنقولة  غو 
مباشر  بشكل  تتعلق  قد   التي 
غو أير مباشر بأحد األشياء املذكورة 
ت1وير  على  تساعد  قد  التي  غو  غعاله 

الشركة.
الشكل القانوني : شركة محدودة 

املسؤولية.
غبرون  عماد  السيد   : التسيير 

والسيد توفيق الحراق.
الرغسمال : 1.000.000 درهم.

املحكمة   : القانوني  اإليداع 
 2021 يوليو   7 في  بت1وان  االبتدائية 

تحت رقم 2256.
السجل التجاري : 29951.

قصد النشر واإلعالن

258 P

 CIRCULAR TEXTILE

RECYCLING SOLUTIONS
شركة محدودة املسؤولية

ذات رغسمال : 80.000 درهم

 Lot n°851 zone : املقر االجتماعي

 industrielle El Majd, 90080

Tanger

املسجلة بالسجل التجاري ب1نجة

تحت رقم : 118221

IF : 50916 6ح - TP : 57120727

ICE : 0028 00005  8ح 

25 ماي  بتاريخ  عرفي  عقد  تحت 

2020، تم تأسيس شركة باملواصفات 

التالية :

 CIRCULAR TEXTILE  : التسمية 

RECYCLING SOLUTIONS

 8 رقم  الق1عة   : االجتماعي  املقر 

 90080 املجد،  الصناعية  املن1قة 

طنجة.

الهدف االجتماعي :

جمع وفرز وإعادة تدوير ومعالجة 

مخلفات النسيج.

ومنتجات  املالبس  وتسويق  إنتاج 

املنسوجات األخرى.

نفايات  تقييم  وإعادة  إدارة 

النسيج بما في ذلك السامة والخ1رة.

غي  وبيع  وشراء  وتخزين  تصنيع 

مادة غو منتج من املنسوجات.

استيراد وتصدير وبيع وشراء مواد 

غولية ومستلزمات غو منتجات من غي 

نوع كان.

الخارجي  والتعاقد  الخياطة 

والعمل املخصص ألي عمالء غجانب 

غو محليين وبيع كل غنواع املالبس.

الشراء،  عام،  بشكل  التجارة 

البيع، االستيراد، التصدير، التمثيل، 

العمولة، السمسرة لجميع املنتجات، 

بجميع  واملواد  البضائع  األصناف، 

غنواعها ومن جميع املصادر.

وت1وير  وتشغيل  وإنشاء  اقتناء 

واملصانع  التجارية  األصول  جميع 

البيع  عدادات  غو  والشراء  والتوزيع 

املتعلقة باألشياء املذكورة غعاله.
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وبيع  شراء  عمليات  جميع 
واملنقوالت  العقارات  واستبدال 
ومواد  واإلنتاج  واملعدات  والحقوق 
وشراء  غخذ  والتغليف،  التعبئة 
براءات  جميع  ونقل  واستغالل 
وشهادات  التحسينات  )مع  االختراع 
والعالمات  والتراخيص  اإلضافة( 
عمليات  جميع  وعموما  التجارية 

التصنيع واإلنتاج والتغليف.
على  واالستحواذ  املساهمة 
شكلها  كان  مهما  واألسهم  الحصص 

وفي غي شركة كانت.
عام،  بشكل  ذلك،  إلى  باإلضافة 
التجارية غو  املالية  املعامالت   جميع 

 غو اإلعالنية غو الصناعية غو العقارية 
غو املنقولة غو أيرها من املعامالت التي  
مباشر  أير  غو  مباشر  بشكل  تتعلق 
التي  غو  غعاله  املذكورة  األشياء  بأحد 

قد تساعد على ت1وير الشركة.
الشكل القانوني : شركة محدودة 

املسؤولية.
 CARLOS السيد   : التسيير 

.GOMEZ PLANAS
الرغسمال : 80.000 درهم.

املحكمة   : القانوني  اإليداع 
 2021 يوليو   8 في  ب1نجة  التجارية 

تحت رقم 5حح6.
السجل التجاري : 118221.

قصد النشر واإلعالن

259 P

MAROC AKHCHAB
SARL

التعديل في القانون األسا�سي
رفع رغسمال الشركة، استقالة 

املسير القديم وتعيين مسير جديد
االستثنائي  العام  الجمع  قرر 
املنعقد  غخشاب«  »ماروك  لشركة 
بتاريخ 29 يونيو 2021 بمقر الشركة 
فحص  ملوسة  املخفي  بقرية  الكائن 

غنجرة طنجة ما يلي :
ب  الشركة  رغسمال  رفع 
من  ونقله  درهم    .500.000
 10.000.000 إلى  درهم   5.500.000
  5.000 خلق  طريق  عن  درهم 
 100 فئة  من  اجتماعية  حصة 
باملقاصة  وسددت  اكتتبت  درهم 
للشركاء  الجاري  الحساب  مع 
الشركة لشركاء  كلها   وخصصت 

كما يلي :

 : كريم  محمد  الخياطي  السيد 

1500ح حصة اجتماعية.

السيد ر�سى عوض السيد محمد 

الضاوي : 500ح1 حصة اجتماعية.

عدد  يصبح  الزيادة  هذه  بعد 

حصص الشركاء كالتالي :

 : كريم  محمد  الخياطي  السيد 

70.000 حصة اجتماعية.

السيد ر�سى عوض السيد محمد 

الضاوي : 0.000ح حصة اجتماعية.

محمد  الخياطي  السيد  استقالة 

كريم من منصبه كمسير للشركة.

وتعيين السيد رضا عوض السيد 

الجنسية  مصري  عدوي  محمد 

املزداد بتاريخ 9 ماي 1969 والساكن 

املنصورة   2 السويس  قناة  زنقة  ب 

رقم  السفر  لجواز  والحامل  مصر 

لشركة  جديدا  مسيرا   A17921258

محدودة  أير  ملدة  غخشاب  ماروك 

وذلك ابتداء من 29 يونيو 2021.

األسا�سي  القانون  تحيين  مع 

للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية ب1نجة 8 يوليو 2021 تحت 

رقم 06ح  2.
بمثابة مقت1ف وبيان
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FLEMING PRIVE
ش.ذ.م.م

شركة ذات مسؤولية محدودة

لشريك وحيد

رغسمالها االجتماعي : 100.000 درهم

W املقر االجتماعي : طنجة 8، زنقة

جيراري 5، تجزئة جيراري 5

ق1عة رقم 50

السجل التجاري رقم 09ح 8

الرفع من الرغسمال االجتماعي
تحديث األنظمة األساسية للشركة

إن املحضر للقرارات الغير العادية 

بتاريخ ب1نجة،  الوحيد   للشريك 

بتاريخ ومسجل   2021 يوليو   1   

تحت  2021 يوليو    1  

رقم  الوصل  7/2021حح 5  سند   
الشركاء  إن   2021006056670 9
 FLEMING PRIVE املسماة  للشركة 
مسؤولية  ذات  شركة  ش.ذ.م.م، 
قدره  رغسمال  ذات  محدودة، 
 : االجتماعي  ومقرها  درهم   100.000
طنجة 8، زنقة W، جيراري 5، تجزئة 

جيراري 5، ق1عة رقم 50.
بمقدار  املال  رغس  زيادة 
زيادته  بهدف  درهم،  200.000.ح 
00.000ح.ح  إلى  درهم   100.000 من 
جديد  سهم  2.000ح  بإصدار  درهم، 
مرقمة  منها،  لكل  درهم   100 بقيمة 
شاملة  000.حح  إلى   1001 من 
ربع  عن  واإلفراج  بالكامل  لالكتتاب 
عن  اإلفراج  االكتتاب،  عند  السنة 
الفائض، غي 00.000 .2 درهم، على 
غن يتم مرة واحدة غو غكثر خالل خمس 
سنوات من تاريخ هذا االجتماع بقرار 

من املساهم الوحيد.
النظام  من  و7   6 املادتين  تعديل 

األسا�سي وفقا لذلك.
األساسية  األنظمة  تحديث 

للشركة.
لدى  إنجازه  تم  القانون  اإليداع 
االبتدائية  باملحكمة  الضبط  كتابة 
2021 وتحت  16 يوليو  ب1نجة، يوم 

رقم اإليداع 9ح6  2.
مستخلص م1ابق لألصل

التسيير
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SOPIRLOBAD
SARL

ش.ذ.م.م
طنجة، 2، ساحة الكويت، ال1ابق 5

رقم 26
رغسمالها : 100.000 درهم
السجل التجاري رقم 617 2

استقالة املسير
املسماة  للشركة  الشركاء  إن 
ذات  ش.ذ.م.م   SOPIRLOBAD
درهم   100.000 قدره  رغسمال 
 ،2 ب1نجة،  االجتماعي  ومقرها 
 26 رقم   ،5 ال1ابق  الكويت،  ساحة 
بتاريخ  الشركة  غن  قرروا  املساهمون 

0ح يونيو 2021.

غبقوي  السيد  استقالة  قبول 
محمد عادل من مهامه كمسير وحيد 
للشركة مع إخالء ذمتها وتعيين مسير 

جديد السيد غبقوي منير.
القانون  من   15 املادة  تعديل 

األسا�سي.
املادة 15 :

املسير  يعين  منير  غبقوي  السيد 
الوحيد للشركة إلى غجل أير مسمى.

غبقوي  السيد  الوحيد  التوقيع 
منير تلتزم الشركة.

الجاري  اليوم  حتى  مستوفى 
القانون األسا�سي للشركة.

إن اإليداع القانوني تم إنجازه لدى 
التجارية  باملحكمة  الضبط  كتابة 
2021 وتحت  16 يوليو  ب1نجة، يوم 

رقم اإليداع 628  2.
مستخلص م1ابق لألصل

التسيير

262 P

AN2H
SARL AU

تعديالت الشركة
الزيادة في رغسمال الشركة

رفع رغسمال الشركة ب 500.000 
الشركة  رغسمال  ليصبح  درهم 

600.000 درهم مقسمة كالتالي :
السيد عزيز الشاعر 6000 حصة 
من فئة 100 درهم للحصة الواحدة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالرباط تحت رقم 52 116 

بتاريخ 28 يوليو 2021.
263 P

 HYGIENE SECURITE
MEDICAL MAROC

H.S.M.M
شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات شريك وحيد
رغسمالها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : الدار البيضاء
كلم 8,800 طريق 1077 لسسفا

اتجاه بوسكورة
تذويب وتصفية الشركة
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تعيين مأمور التصفية
العام  الجمع  محضر  بمقتضسى 
قد   2021 يوليو   8 بتاريخ  االستثنائي 

تقرر ما يلي :
 .H.S.M شركة  وتصفية  تذويب 

ش.م.م ذات شريك وحيد.
تعيين مأمور تصفية الشركة وفي 
مقر مأمور تصفية الشركة في مسكنه 
 COHEN SALMON ALBERT السيد
CLAUDE، الساكن بفرنسا 56 محج 
الجنرال ديغول 00ح69 كالوير وكوير 
جواز السفر رقم 96حBF81ح1 صالح 

إلى أاية 20 يونيو ح202.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 
البيضاء بتاريخ 27 يوليو 2021 تحت 

رقم ح78810.
للنشر والبيان

264 P

ADVETPHARMA
SARL

ادفتفارمة
تأسيس

التكوين : بموجب عقد عرفي مؤرخ 
ببرشيد بتاريخ 6 يوليو 2021 مسجل 
في نفس املدينة بتاريخ 9 يوليو 2021 
للشركة  األسا�سي  النظام  وضع  تم 
ذات  املحدودة  املسؤولية  ذات 
خصائصها  وتتمثل  وحيدة،  شريكة 

الرئيسيةفيما يلي :
ADVETPHARMA : التسمية

املوضوع :
استيراد   : هو  الشركة  أرض 
وتصدير، تجارة وشراء وبيع وتسويق 
املعدة  البي1رية  املعدات  جميع 
الحيوانية،  الصحة  في  لالستخدام 
املعدات شبه ال1بية معدات تخزين 
البي1رية  واملنتجات  اللقاحات 

معدات الرعاية والعالج.
املعامالت  جميع  غعم،  وبشكل 
التجارية غو الصناعية غو املنقولة غو 
العقارية املتعلقة بشكل مباشر غو أير 
غي  غو  املحددة  األشياء  بأحد  مباشر 
املذكور  باملوضوع  مشابه  آخر  �سيء 

ومناسبة لتعزيز تنمية الشركة.

باأك  برشيد،   : الرئي�سي  املقر 

تجزئة  برشيد،  اكوبارك  الصناعي 

LS1، ال1ريق اإلقليمية 18ح، سيدي 

املكي.

املدة : 99 سنة.

درهم   100.000  : املال  رغس 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

ملكيتها  تعود  حصة  لكل  درهم   100

للسيدة فاطمة بنتومية.

املسيرة الوحيدة فاطمة بنتومية.

السنة االجتماعية : من فاتح يناير 

إلى 1ح ديسمبر.

االحتياطي  لتكوين   %5  : األرباح 

القانوني والباقي للشريكة الوحيدة.

املالية  السنة  إلى  ترحيلها  يتم  إما 

التالية غو وضعها في االحتياطي.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة االبتدائية ببرشيد، 

رقم  تحت   2021 يوليو   15 بتاريخ 

1ح9.

السجل  في  الشركة  تسجيل  تم 

التجاري برقم 95 15.
عن موجز وبيان

اإلدارة املسيرة

265 P

ALFACHIMIE
SARL

رقم السجل التجاري الدار البيضاء

 1285

تجديد وكالة شريك في التسيير
بموجب محضر الجمع العام أير 

قرر   2021 ماي  ح  في  املؤرخ  العادي 

ش.م.م  الفاشمي  شركة  في  الشركاء 

رغسمالها  املسؤولية،  محدودة  شركة 

مقرها  الكائن  درهم،   20.000.000

البيضاء بوسكورة،  بالدار  االجتماعي 

 ،19 تجزئة  باأك،  بوسكورة  تجزئة 

املدينة الخضراء، ما يلي :

ابراهيم  السيد  وكالة  تجديد 

الوافي بصفة شريك في التسيير ملدة ح 

سنوات التي تبتدئ في الجريان من ح 

ماي 2021 وتنتهي في 2 ماي  202.

بكتابة  القانوني  اإليداع  إنجاز  تم 

بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 

في  781710 رقم  تحت   البيضاء 

8 يونيو 2021.
عن موجز وبيان

اإلدارة املسيرة

266 P

 OMNIUM AGRICOLE DU

SOUSS
اومنيوم الفالحي لسوس ش.م.م

رقم السجل التجاري غكادير 279

تجديد وكالة شريك في التسيير
العادي  أير  العام  االجتماع  قرر 

املؤرخ في ح ماي 2021 لشركاء شركة 

ش.م.م،  لسوس«  الفالحي  »اومنيوم 

رغسمالها  املسؤولية،  محدودة  شركة 

مقرها  الكائن  درهم،   20.000.000

االجتماعي بأكادير، تسيال ح، ما يلي :

الوافي  علي  السيد  وكالة  تجديد 

ح  ملدة  التسيير  في  شريك  بصفة 

من الجريان  في  تبتدئ  التي   سنوات 

5 ماي 2021 وتنتهي في   ماي  202.

بكتابة  القانوني  اإليداع  إنجاز  تم 

بأكادير  التجارية  باملحكمة  الضبط 

يونيو  في  2   100 61 رقم  تحت 

.2021
عن موجز وبيان

اإلدارة املسيرة
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رياض العمر
ش.م.م

RYAD AL OMR SARL AU

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
القانون  وضع  تم   2021 يوليو   7

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

محدودة ذات املواصفات التالية :

التسمية : »رياض العمر« ش.م.م

RYAD AL OMR SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة.

مقهى،   : االجتماعي  الهدف 

الوجبات الخفيفة.

املقر االجتماعي : 7 18 حي تيليال 

تيكيوين غكادير.

سنة   99  : االجتماعية  املدة 

السجل  في  تاريخ تسجيلها  ابتداء من 

التجاري عدا إذا تم الحل املسبق غو 

التمديد.

من  يتكون   : االجتماعي  الرغسمال 

100.000 درهم.

السيد  تعيين   : الشركة  تسيير 

بوشعيب مرزاق.

السجل  في  التقييد  تم   : التقييد 

يوليو   29 يوم  التجارية  باملحكمة 

للسجل  729ح10  رقم  تحت   2021

التحليلي رقم 77ح8 .

268 P

SORA MULTISERVICE
تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة وذات الشريك الوحيد

وضع  تم   2021 يوليو   15 بتاريخ 

املسؤولية  ذات  لشركة  منظم  قانون 

الوحيد  الشريك  وذات  املحدودة 

وذات املميزات التالية :

 SORA  : التسمية 

املسؤولية  ذات   MULTISERVICES

املحدودة وذات الشريك الوحيد.

: استيراد وتصدير، تجارة  الهدف 

الغير،  لحساب  البضائع  نقل  عامة، 

غشغال عامة والخدمات ...

الرغسمال : حدد في مبلغ 100.000 

من  حصة   1000 إلى  مقسمة  درهم 

موزعة  للواحدة  درهم   100 فئة 

كاآلتي :

السيد رادي محمد 1000 حصة.

مدينة  مشروع   : االجتماعي  املقر 
الوحدة بلوك C رقم 677 العيون.

السيد  طرف  من  تسير   : اإلدارة 
رادي محمد ملدة أير محددة.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون 

رقم  تحت   2021 يوليو   15 بتاريخ 

ح756ح.

269 P
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MYHER BEST HOLDING
رغسمالها : 100.000.000 درهم

بناية مايهير بست هولدينغ مبنى غم 
سعد العيون

تأسيس
بالدار  مؤرخ  عرفي  عقد  بموجب 
تم   ،2020 نوفمبر  ح  في  البيضاء 
املسؤولية  محدودة  شركة  تأسيس 

تتجلى فيها الخاصيات التالية :
 MYHER BEST  : التسمية 

HOLDING
في  املالية  املشاركة   : الهدف 
والسياحة  الصناعية  العقارات 

الترفيهية وجميع املجاالت.
املقر الرئي�سي : بناية مايهير بست 

هولدينغ مبنى غم سعد العيون.
املدة : 99 سنة ابتداء من التدوين 

بالسجل التجاري.
درهم   100.000.000  : املال  رغس 
سهم   1.000.000 إلى  مقسم  نقدا 
الوحيد  للسهم  درهم   100 فئة  من 

كالتالي:
السيد موالي حمدي ولد الرشيد 
سيدي  والسيد  سهم   999.997
محمد ولد الرشيد سهم وحيد، اللة 
وحيد  سهم  الرشيد  ولد  توحجلت 

اللة آنها ولد الرشيد سهم وحيد.
إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

1ح ديسمبر.
املتصرف ملدة أير محدودة :

السيد موالي حمدي ولد الرشيد 
في   19 5 مواليد  الجنسية  مغربي 
التعريف  لب1اقة  حامل  العيون 
SH975، مقيم في الحي  الوطنية رقم 

اإلداري شارع 10 رقم ح2 العيون.
السيد سيدي محمد ولد الرشيد، 
غكتوبر   29 مواليد  الجنسية،  مغربي 
الب1اقة  حامل  العيون،  في   1978
مقيم   ،SH976حح رقم  الوطنية 
ح2  رقم   10 شارع  اإلداري  الحي  في 

العيون.
يقرر   : وتوزيعه  الربح  تخصيص 
الجمع  طرف  من  الربح  تخصيص 
اململوكة  النسبة  بالتناسب مع  العام 

من األسهم في رغس املال.

يقرر   : وتوزيعه  الربح  تخصيص 
الجمع  طرف  من  الربح  تخصيص 
اململوكة  النسبة  بالتناسب مع  العام 

من األسهم في رغس املال.
املحكمة  في  القانوني  اإليداع  تم 
 2020 نوفمبر   17 بتاريخ  بالعيون 
رقم  التجاري  السجل  رقم  تحت 

887حح.
للنسخ واإلشارة

270 P

ATELIER NAVAL DU SUD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رغس املال : 100.000 درهم
املقر االجتماعي : الورشة البحرية

بالجنوب ميناء العيون
تعيين مسير ثاني للشركة

العادي  أير  العام  الجمع  إن 
 ATELIER NAVAL شركة  لشركاء 
املسؤولية  ذات  شركة   DU SUD
املحدودة رغس املال : 100.000 درهم 
البحرية  الورشة   : االجتماعي  املقر 
بالجنوب ميناء العيون، رقم السجل 
بتاريخ قررت  ح2289،   التجاري 

20 يناير 2021 ما يلي :
السيد  للشركة  ثاني  مسير  تعيين 
مغربي  الرشيد،  ولد  محمد  سيدي 
 1978 غكتوبر   29 مواليد  الجنسية، 
الوطنية  الب1اقة  حامل  العيون،  في 
شارع  في  مقيم   ،SH976حح رقم 
الرشيد  ولد  فيال  الزرق1وني  محمد 

العيون.
املحكمة  في  القانوني  اإليداع  تم 
 2020 فبراير   19 بتاريخ  بالعيون 
رقم  التجاري  السجل  رقم  تحت 

2021/ح55.
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EMILIO MORETTI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رغس املال : 100.000 درهم
املقر االجتماعي : حي اإلسماعيلية

شارع افغانستان العيون
تعيين مسير ثاني للشركة

العادي  أير  العام  الجمع  إن 
 EMILIO MORETTI شركة  لشركاء 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
املقر  درهم   100.000  : املال  رغس 
اإلسماعيليةشارع  حي   : االجتماعي 
السجل  رقم  العيون،  افغانستان 
بتاريخ قررت  1ح129،   التجاري 

20 يناير 2021 ما يلي :
السيد  للشركة  ثاني  مسير  تعيين 
مغربي  الرشيد،  ولد  محمد  سيدي 
 1978 غكتوبر   29 مواليد  الجنسية، 
الوطنية  الب1اقة  حامل  العيون،  في 
شارع  في  مقيم   ،SH976حح رقم 
الرشيد  ولد  فيال  الزرق1وني  محمد 

العيون.
املحكمة  في  القانوني  اإليداع  تم 
 2020 فبراير   19 بتاريخ  بالعيون 
رقم  التجاري  السجل  رقم  تحت 

.556/2021
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NKD INTERNATIONAL
SARL

ن.ك.د غنتيرناسيونال ش.م.م
رغسمالها : 100.000 درهم

عند نيدوم بالرباط، ديور الجامع
شارع الحسن الثاني، عمارة بدر

رقم 00 ، الشقة 5
I.C.E n° 0222.812.186.000.056

رفع رغسمال الشركة وقبول شريكين 
جديدين

تغيير الشكل القانوني للشركة من 
ش.م.م بشريك وحيد إلى ش.م.م 

متعددة الشركاء
تعيين مسير جديد

االستثنائي  العام  الجمع  قرر 
املنعقد بتاريخ 8 يوليو 2021  لشركة 
ن.ك.د غنتيرناسيونال ش.م.م ما يلي :

بمقدار  الشركة  رغسمال  زيادة 
 10.000 من  لرفعه  درهم   90.000
وذلك  درهم   100.000 إلى  درهم 
بقيمة  جديدة  حصة   900 بإنشاء 
100 درهم للحصة. تمت هذه الزيادة 
من طرف السيدة ديونك شام كيونك 
ومن  درهم   70.000 قدره  بمبلغ 
بلمليك  السيد  الجدد  الشركاء  طرف 
والسيدة   AB79175 رقم  ب.و  مراد، 
 Z116712 انصراح مالكة، ب.و رقم
بمبلغ قدره 10.000 درهم لكل واحد 

منهما وقبولهما كشريكين جديدين.

غصبح رغسمال الشركة مقسم بين 

حصة   800 بمعدل  الثالث  الشركاء 

ديونك  للسيدة  درهم   100 فئة  من 

فئة  من  حصة  و100  كيونك  شام 

بلمليك  السيد  من  لكل  درهم   100

مراد والسيدة انصراح مالكة.

للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  من 

بشريك وحد إلى شركة ذات مسؤولية 

محدودة متعددة الشركاء.

شام  ديونك  السيدة  على  اإلبقاء 

السيدة  وتعيين  كمسيرة  كيونك 

 ،Z116712 انصراح مالكة ب.و رقم

كشريكة جديدة في التسيير ملدة أير 

ملزمة  الشركة  وغصبحت  محدودة 

بإمضاء إحدى الشريكتين في التسيير.

غسا�سي  قانون  على  املصادقة 

الشركة  لخاصيات  مالئم  جديد 

املتعددة  املسؤولية  املحدودة 

الشركاء.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

ملدينة  التجارية  املحكمة  ضبط 

تحت   2021 يوليو   29 يوم  الرباط 
رقم 85 116.

مقت1ف وبيان اإلشهار
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فيجيكومبتا
عبد الكريم الحريزي

ح2، زنقة إبراهيم العمراوي، الدار البيضاء

الهاتف :  05.22.27.71.1

فريشتراك
تأسيس

يلتزم  من  بتوقيع  عقد  بمقت�سى 

تأسست   ،2021 مارس   8 بتاريخ 

املميزات  ذات  مساهمة،  شركة 

التالية :

التسمية : فريشتراك.

الشكل : شركة مساهمة.

املقر االجتماعي : غكروبارك كلم 5 

طريق ازمور، الدار البيضاء. 

عامة  بصفة   : االجتماعي  الهدف 

في  التجارة  والتصدير،  االستيراد 

البري،  والنقل  اللوجستيك  ميدان 

البحري والجوي.
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تاريخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تقييدها بالسجل التجاري ما عدا في 

حالة فسخ الشركة غو تأجيلها.

الشركة  رغسمال   : الرغسمال 

إلى  مقسمة  درهم   1.000.000

درهم   100 سوم  من  سهم   10.000

للسهم الواحد غصدرت وفقا لتصريح 

االكتتاب والدفع.

: غم�سى  تصريح االكتتاب والدفع 

والدفع  االكتتاب  عقد  املؤسس 

وتبيين  الشركة  رغسمال  لشركاء 

التالي :  الشكل  على  لألسهم  التحرير 

بوعمرو  للسيد  بالنسبة   %100

فروت  ماروك  شركة  بوعمرو، 

الشركة  دوميكسبور،  شركة  بورد، 

شركة  كوباك،  الفالحية  التعاونية 

وشركة  فروي  انترناسيونال  سالم 

للسادة  بالنسبة  و%25  ديالسوس 

الحسن امزكان ورضا بكرتيت.

يناير  في فاتح  تبدغ   : املالية  السنة 

وتنتهي في 1ح ديسمبر.

مجلس  إن   : الحصص  تفويت 

اإلدارة يبث في طلب مساهمين تسليم 

من  ح1  للفصل  وفقا  للغير  غسهمهم 

قانون الشركة.

غعضاء  بصفة  عين   : اإلدارة 

ملجلس اإلدارة وفقا لقانون الشركة :

من  ممثلة  بورد  فروت  ماروك 

طرف السيد بوعمرو وبوعمرو.

السيد بوعمرو بوعمرو.

طرف  من  ممثلة  دوميكسبور 

السيد بدر بنيس.

الشركة التعاونية الفالحية كوباك 

ممثلة من طرف السيد موالي محمد 

لولتيتي.

ممثلة  فروي  انترناسيونال  سالم 

من طرف السيد محمد بوهدود.

شركة ديالسوس ممثلة من طرف 

السيد قاسم بناني اسميرس.

السيد الحسن امزكان.

السيد رضا بكرتيت.

وفقا   : اإلدارة  مجلس  رئاسة 
ملحضر ضبط مجلس اإلدارة املنعقد 
بالدار البيضاء يوم 16 مارس 2021، 
رئيسا  بوعمرو  بوعمرو  السيد  عين 

ملجلس اإلدارة.
األرباح  تخصيص  قبل   : األرباح 
األرباح  من   %5 تقتلع  الصافية، 
االحتياطي  املال  تكوين  بهدف  وذلك 

القانوني.
بموجب   : الحسابات  مراقبة 
القانون األسا�سي عين بصفة مراقب 

للحسابات للسنة املالية األولى :
الحسابات  لتدقيق  مزار  مكتب 
شارع  زاوية  مقره  واملشورة،  التجارية 
بالدار  كاالفون  وزنقة  املومن  عبد 

البيضاء.
بكتابة  القانوني  الوضع  تم 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
 2021 ماي   11 يوم  البيضاء  بالدار 
تحت رقم 777881 كما تم التصريح 
التجاري  بالسجل  بالتسجيل  غيضا 
البيضاء  بالدار  التجارية  باملحكمة 
رقم  تحت   2021 ماي   11 يوم 

.502707
صح تلخيصا وإشارة

فيجيكومبتا
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 LINAREAD ESSALAM
TIZNIT

املصحح  العرفي  العقد  بمقت�سى 
 2021 يوليو   16 بتاريخ  اإلمضاء 
املمثلة  الحنيف  سهام  السيدة  فإن 
 LINAREAD لشركة  القانونية 
األصل  مالكة   ESSALAM TIZNIT
مقهى  عن  عبارة  هو  الذي  التجاري 
 LINAREAD ESSALAM وم1عم 
الكائن  باملحل  واملستغل   TIZNIT
تيزنيت،  اكلو  باب  السكني  باملجمع 
تحت  التجاري  بالسجل   املسجل 
قد   2019 ماي   7 بتاريخ  89ح  رقم 
غبرم عقد تسيير حر لألصل التجاري 
املذكور مع السيد عبد العزيز العرج 
 2021 يوليو  فاتح  من  بتاريخ  وذلك 

وتنتهي بتاريخ 0ح يونيو 2022.
275 P

MA21
ش.م.م من شريك وحيد

رغسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : وجدة، شارع 

الحنصالي، عمارة غياني، رقم ح1، 

الشقة رقم 2

تعيين مسير شركة
للشركاء  العامة  الجمعية    -  1

 ،2021 يوليو   5 بتاريخ  املنعقدة 

اسماعيل  السيد  تعيين  قررت  قد 

ملدة  الشركة  مسير  مساعد  بغدادي 

أير محدودة.

محدودة،  أير  ملدة  الشركة  يسير 

وبإمضاء أير مشترك، كل من السادة :

إنا تشوخراي ؛

اسماعيل بغدادي.

 18 من القانون األسا�سي للشركة 

تغيير إثر ذلك الفصل.

2 - تم اإليداع القانوني باملحكمة 

 التجارية بوجدة بتاريخ 12 يوليو 2021 

تحت رقم 2 25.
لإلشارة والتنبيه
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 BENSALAH FIDUCIAIRE DE GESTION &

 DE CONSEILS

EXPERT FINANCIER

 BD DERFOUFI IMM DAKHAMA حème

ETAGE N°6, OUJDA

TéL & Fax : 0536 70 33 25/ 0536 68 50 28

الو انوكس
ش.م.م

وجدة، 2 حي عبد الرحيم بوعبيد، 

عمارة البعث اإلسالمي
رغس املال : 100.000 درهم

حل الشركة
فاتح  يوم  املتخذ  القرار  إثر  على 

الشركاء  طرف  من   ،2021 يوليو 

ش.م.م  انوكس«  »الو  الشركة 
ومقرها  درهم   100.000 رغسمالها 

الرحيم  2 حي عبد  االجتماعي بوجدة 
بوعبيد، عمارة البعث اإلسالمي، قرر 

ولحلو  فؤاد  محمد  لحلو  السيدان 

سيف، حل الشركة وذلك ابتداء من 

فاتح يوليو 2021.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني لدى كتابة الضبط باملحكمة 

 2021 يوليو   9 يوم  بوجدة  التجارية 

تحت رقم 2529.
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 GUELLIL HOUSSINE

TECHNOLOGY
GHT

س.ج : ح76 6ح

التصفية النهائية للشركة
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

بتاريخ  البيضاء  بالدار   املنعقد 

20 ديسمبر 2020 قرر ما يلي :

حل مبكر للشركة.

اللة  شارع  9ح،   : الرئي�سي  مقرها 

 ،D الياقوت، ال1ابق الخامس، شقة

الدار البيضاء.

كمصفي  الحسين  جليل  تعيين 

للشركة.

للشركة  القانوني  اإليداع  تم 

 بكتابة الضبط لدى املحكمة التجارية 

بالدار البيضاء بتاريخ 26 يوليو 2021 

تحت رقم 787911.

278 P

 NSP SURVEILLANCE EX

NSP SECURITE
SARL AU

RC :  922حح

إشعار بالتغيير
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

بتاريخ 11 يونيو 2021 تقرر ما يلي :

االجتماعي  النشاط  توسيع   -  1

للشركة.
القانون  من   2 املادة  تحديث   -  2

الداخلي للشركة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 

البيضاء بتاريخ 26 يوليو 2021 تحت 

رقم 787912.

279 P
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MANNDAR INNOV
منظر انوف

20، زنقة ابن هجر، شقة 27 إقامة 
ياسين 2، فاس

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محددة بشريك وحيد

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى   -  1
تم   2021 يوليو   6 بتاريخ  بالرباط 
مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

محدودة ذات الصفات اآلتية :
 MANNDAR INNOV  : االسم 

منظر انوف.
الهدف :

زراعة جميع غنواع غشجار الفاكهة 
وخصوصا زراعة غشجار الزيتون ؛

العمليات  كل  العموم  وعل 
التجارية الصناعية واملالي التي تتعلق 

بالهدف األصلي للشركة.
يوم  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
مسبق  فسخ  عدا  ما  النهائي  إنشائها 

غو تمديد.
االحتياطات  خصم  بعد   : األرباح 
تحويل  يمكن  والنظامية  القانونية 
الربح الصافي بواس1ة قرار من الجمع 
أير  احتياطات  إلى  العادي  العام 

عادية.
2 - تم تعيين كمسير وحيد للشركة 
ملدة أير محدودة : السيد نبيه ادريس.

ح - سيتم اإليداع القانوني بكتابة 
الضبط باملحكمة التجارية بفاس.

للخالصة واإلشهار
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GREMNY CONSULTING
SARL AU

رغس املال : 50.000 درهم
املقر االجتماعي : 6  شارع عقبة، 

الشقة رقم 2، غكدال، الرباط
رقم السجل التجاري : 5187ح1

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
حل  تقرر   2021 يونيو  في  2  املؤرخ 
ذات  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
رغسمالها  مبلغ  الوحيد  الشريك 
مقرها  وعنوان  درهم   50.000
الشقة  عقبة،  شارع   ، 6 االجتماعي 
عدم  نتيجة  الرباط  غكدال،   ،2 رقم 

تحقيق الهدف.

 وحدد مقر التصفية بسكتور 12، 
البرتقال،  زنقة   ،5 رقم  ك  بلوك 

وعين  الرباط  الرياض،  حي   10106

كمصفي  ياسين  خليل  كرمني  السيد 

للشركة عنوانه سكتور 12، بلوك ك 
حي   ،10106 البرتقال،  زنقة   ،5 رقم 

الرياض، الرباط.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالرباط بتاريخ 19 يوليو 2021 

تحت رقم  2ح116.
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NLCTECH
 شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
رغسمال الشركة : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : 15، شارع األب1ال، 

الشقة رقم  ، غكدال، الرباط

السجل التجاري : 779ح15

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   28

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

.NLCTECH : تسمية الشركة

الخدمات  جميع   : الشركة  أرض 

واالستشارات  باملعلومات  املتعلقة 

املالية لتكنولوجيا املعلومات.

املقر االجتماعي : 15، شارع األب1ال، 

الشقة رقم  ، غكدال، الرباط.

املدة : 99 سنة.
رغسمال الشركة : 100.000 درهم 

مقسمة على 1000 حصة بقيمة 100 

محمد  السيد  باسم  للحصة  درهم 

نبيل كرمني.

املسير : السيد محمد نبيل كرمني.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالرباط بتاريخ 28 يوليو 2021 

تحت رقم 29 116.

282 P

LOCASEY
تأسيس شركة

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بموجب   -  I 
9 يوليو 2021 تم تأسيس شركة ذات 
لها  وحيد  بشريك  محدودة  مسؤولية 

املواصفات التالية :
.LOCASEY : التسمية

الهدف االجتماعي : نقل البضائع، 
األشغال املختلفة غو البناء.

املقر االجتماعي : ح2 شارع غنوال، 
رقم  ،  مكتب   ،11 فلوري  إقامة 

ميموزة، قني1رة.
الرغسمال : حدد رغسمال الشركة 

في 100.000 درهم.
السيد  عين   : الشركة  تسيير 
مع  للشركة  مسيرا  هشام  الراجي 

جميع الصالحيات.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  II
الضبط باملحكمة االبتدائية بالقني1رة 

تحت السجل التجاري عدد 9ح616.
للنسخ والبيان

الوكيل

283 P

CHEKIR ET FILS
تأسيس شركة

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بموجب   -  I 
شركة  تأسيس  تم   2021 يونيو   22
بشريك  محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد لها املواصفات التالية :
.CHEKIR ET FILS : التسمية

الهدف االجتماعي : نقل البضائع.
املقر االجتماعي : ح2 شارع غنوال، 
رقم  ،  مكتب   ،11 فلوري  إقامة 

ميموزة، قني1رة.
الرغسمال : حدد رغسمال الشركة 

في 100.000 درهم.
السيدة  عينت   : الشركة  تسيير 
مع  للشركة  مسيرة  محجوبة  بهوان 

جميع الصالحيات.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  II
الضبط باملحكمة االبتدائية بالقني1رة 

تحت السجل التجاري عدد 61617.
للنسخ والبيان

الوكيل

284 P

TRANS AIN JOHRA
تأسيس شركة

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بموجب   -  I 

شركة  تأسيس  تم   2021 يونيو   25

بشريك  محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد لها املواصفات التالية :

.TRANS AIN JOHRA : التسمية

الهدف االجتماعي : نقل البضائع.

أانم  والد   : االجتماعي  املقر 

الق1بيين عين الجوهرة، تيفلت.

الرغسمال : حدد رغسمال الشركة 

في 100.000 درهم.

السيدة  عينت   : الشركة  تسيير 

مع  للشركة  مسيرة  ميلودة  العبادي 

جميع الصالحيات.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  II

بتيفلت  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

تحت عدد 191 بتاريخ 15 يوليو 2021.
للنسخ والبيان

الوكيل

285 P

HORELBAL
تأسيس شركة

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بموجب   -  I 

تأسيس  تم   2021 يوليو  فاتح 

لها  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

املواصفات التالية :

.HORELBAL : التسمية

استغالل   : االجتماعي  الهدف 

حمام عام.

بن  بوعزة  ايت   : االجتماعي  املقر 

سعد، مقام ال1لبة، تيفلت.

الرغسمال : حدد رغسمال الشركة 

في 100.000 درهم.

عبد  السيد  عين   : الشركة  تسيير 

مع  للشركة  مسيرا  الهاشمي  العزيز 

جميع الصالحيات.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  II

بتيفلت  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

تحت عدد 190 بتاريخ 15 يوليو 2021.
للنسخ والبيان

الوكيل

286 P
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JIHANE GLOBAL
تأسيس شركة

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بموجب   -  I 

شركة  تأسيس  تم   2021 يونيو   22

بشريك  محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد لها املواصفات التالية :

.JIHANE GLOBAL : التسمية

الهدف االجتماعي : غنظمة تكييف 

الهواء، األشغال املختلفة غو البناء.

املقر االجتماعي : ح2، شارع غنوال، 

رقم  ،  مكتب   ،11 فلوري   إقامة 

ميموزة، قني1رة.

الرغسمال : حدد رغسمال الشركة 

في 100.000 درهم.

السيدة  عينت   : الشركة  تسيير 

مع  للشركة  مسيرة  جيهان  منصوري 

جميع الصالحيات.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  II

الضبط باملحكمة االبتدائية بالقني1رة 

تحت السجل التجاري عدد 61505.
للنسخ والبيان

الوكيل

287 P

صوكوويست ش.م.م

ملتقى شارع محمد الديوري وجمال الدين 

األفغاني، ال1ابق األول، شقة رقم 2، القني1رة

سجل تجاري رقم ح2598 القني1رة

CLINIQUE SEBOU
شركة محدودة املسؤولية

رغسمالها : 000.000.  درهم

مقرها االجتماعي : طريق املسجد، 

القني1رة

سجل تجاري رقم 9 258 القني1رة

بتاريخ  مبرم  عرفي  عقد  بمقت�سى 

جميع  تحويل  تم   2020 سبتمبر   21

السيد  يمتلكها  التي  الحصص 

مجموعه  ما  غي  زربوش،  بوجمعة 

عبد  السيد  لفائدة  حصة   1678

الل1يف الفا�سي الفهري.

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

بتاريخ  املنعقد  االعتيادي   الغير 

12 يونيو 2021، تم تقرير ما يلي :

املصادقة على تحويل الحصص ؛

تحيين القانون األسا�سي للشركة.

تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط 

بتاريخ  بالقني1رة  االبتدائية  املحكمة 

15 يوليو 2021 تحت عدد 85951.
للخالصة والتذكير

التسيير

288 P

صوكوويست ش.م.م

ملتقى شارع محمد الديوري وجمال الدين 

األفغاني، ال1ابق األول، شقة رقم 2، القني1رة

سجل تجاري رقم ح2598 القني1رة

KH & MH
شركة محدودة املسؤولية
رغسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : طريق مهدية، 

برنامج التيسير متجر رقم  ، 

مجمع سكني، رقم 20 عمارة 121، 

القني1رة

تأسيس شركة
املبرم  العرفي  العقد  بمقت�سى 
القانون  وضع   2021 ماي   27 بتاريخ 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة تحمل املواصفات التالية :

تسمية  الشركة  تحمل   : التسمية 

KH & MH شركة محدودة املسؤولية.

سواء  الشركة  تهدف   : الهدف 

لحسابها الخاص غو لحساب الغير من 

املعنويين  غو  ال1بيعيين  األشخاص 

باملغرب غو بالخارج :

التجارة ؛

الشراء،  االستيراد،  التصدير، 
التجاري  والتمثيل  اإلنعاش،  البيع، 

الدولي بشكل عام ؛

الوساطة التجارية.

مقر  حدد   : االجتماعي  املقر 

مهدية،  طريق  القني1رة،  في  الشركة 

برنامج التيسير، متجر رقم  ، مجمع 

سكني رقم 20، عمارة 121.

في  الشركة  مدة  حددت   :  املدة 

99 سنة.

في  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

1ح ديسمبر من  فاتح يناير وتنتهي في 

كل سنة.

الرغسمال االجتماعي : حدد رغسمال 

درهم   100.000 مبلغ  في  الشركة 

1000 حصة من فئة  وهو مكون من 

ومحررة  مكتتبة  للواحدة  درهم   100

بالكامل من طرف الشركاء كاآلتي :

 500 الهاشمي  خديجة  السيدة 

حصة ؛

السيد محمد الحداد 500 حصة ؛

املجموع 1000 حصة.

خديجة  السيدة  عينت   : التسيير 

الوطنية  للب1اقة  الحاملة  الهاشمي، 

والقاطنة   G20879ح رقم  للتعريف 

إقامة   20 تيسير  الضحى  بالقني1رة، 

كمسيرة   ،5 رقم  شقة  رقم  12، 

للشركة ملدة أير محدودة.

السجل التجاري : تم تقييد الشركة 

االبتدائية  املحكمة  ضبط  بكتابة 

 2021 يوليو   15 بتاريخ  بالقني1رة 

تحت عدد 61585.
للخالصة والتذكير

التسيير

289 P

مهنية انفيست

ش.م.م

رغسمالها : 1.000.000 درهم

 ، زنقة واد زيز، ال1ابق الثالث، 

شقة رقم 7، غكدال 10090 الرباط

تكوين شركة محدودة املسؤولية
املؤرخ  العرفي  العقد  على  بناء   -  I

بالرباط  واملسجل   2021 يوليو   8 في 

النظام  وضع  تم  التاريخ،  نفس  في 

مسؤولية  محدودة  لشركة  األسا�سي 

تحدد خصائصها كالتالي :

التسمية : »مهنية انفست« ش.م.م.

ممثلة  القابضة،  مهنية   : الشركاء 

بالسيد حمزة الروكي، الحامل لب1اقة 

التعريف الوطنية رقم  A7989 ؛

السيد حمزة الروكي، الحامل لب1اقة 

.A7989  التعريف الوطنية رقم

الهدف : تهدف الشركة إلى :

الت1وير العقاري، إنشاء وتشغيل 

الزراعة والسياحة والفنادق والرياضة 

ومراكز ترفيهية وعالجية، رعاية طبية 

وشبه طبية، وتعليم وتدريب، تموين.

املقر  حدد   : االجتماعي  املقر 

االجتماعي للشركة في :  ، زنقة واد زيز، 

غكدال   ،7 رقم  شقة  الثالث،  ال1ابق 

10090 الرباط.

في  الشركة  مدة  حددت   :  املدة 

تقييدها  تاريخ  من  ابتداء  سنة   99

بالسجل التجاري.

في  الرغسمال  حدد   : الرغسمال 

إلى  مقسما  درهما   1.000.000 مبلغ 

قيمتها  اجتماعية  حصة   10000

100 درهما للحصة الواحدة، محررة 

وموزعة كما يلي :

مهنية  بالنسبة  حصة   9900

القابضة املمثلة بالسيد حمزة الروكي 

حمزة  للسيد  بالنسبة  حصة  و100 

الروكي.

حمزة  السيد  يعين   : التسيير 

املزداد  الجنسية،  املغربي  الروكي، 

بالرباط،   1959 ديسمبر  1ح  بتاريخ 

زنقة   17 السوي�سي،  بالرباط  الساكن 

بني بوعياش، الحامل لب1اقة التعريف 

الوطنية رقم  A7989 مسيرا ملدة أير 

الصالحيات  غشمل  منحه  مع  محددة 

للمادة  طبقا  الشركة  باسم  للتصرف 

15 من النظام األسا�سي.

السنة االجتماعية : من فاتح يناير 

إلى 1ح ديسمبر.

لالحتياطي  توجه   %5  : األرباح 

األرباح  رصيد  ويخصص  القانوني، 

الحصص  عدد  بحسب  للشريكين 

االجتماعية التي يمتلكها كل واحد منهما.

II - قيدت الشركة بالسجل التجاري 

تحت   2021 يوليو   28 بتاريخ  بالرباط 

رقم 801ح15.
لالستخالص والبيان

290 P
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 STE DE GRANDS TRAVAUX
ET LOCATION MATERIEL
et par abréviation S.G.T.L.M
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رغسمالها التجاري : 100.000 درهم
العنوان : شارع الحسن الثاني، 

إقامة ياسمينة، عمارة ب، رقم 68، 
ال1ابق الثاني، تمارة

تأسيس شركة
بتاريخ  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
نظام  وضع  تم   2021 يوليو   12
املسؤولية  ذات  لشركة  غسا�سي 

املحدودة كالتالي :
 STE DE GRANDS  : االسم   -  1
 TRAVAUX ET LOCATION

.MATERIEL S.G.T.L.M SARL
2 - الهدف : الشركة من غهدافها :

غشغال مختلفة وبنايات ؛
غشغال البناء )جميع الحرف( ؛

كراء املعدات واآلالت.
الثاني،  الحسن  شارع   : املقر   - ح 
 ،68 رقم  ياسمينة، عمارة ب،  إقامة 

ال1ابق الثاني، تمارة.
من  ابتداء  سنة   99   : املدة   -   

تاريخ التسجيل بالسجل التجاري.
5 - رغس املال التجاري : 100.000 
قدر  حصة   1000 إلى  مقسمة  درهم 

كل واحدة منها 100 درهما.
6 - اإلدارة : يتولى إدارة الشركة كل 
من السيدة ضياء حمادة والسيد عبد 

الل1يف الصبان ملدة أير محدودة.
القانوني لدى املحكمة  تم اإليداع 
 االبتدائية بتمارة بتاريخ 27 يوليو 2021 

تحت رقم 857حح1.
291 P

صوكوويست ش.م.م
ملتقى شارع محمد الديوري وجمال الدين 

األفغاني، ال1ابق األول، شقة رقم 2، القني1رة
سجل تجاري رقم ح2598 القني1رة

 INSTITUT PRIVE
 SOINS INFIRMIERS

PARAMEDICAL IBN SINA
IPSIP باختصار

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رغسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : مركز األعمال 

الحسن الثاني، 15 شارع الحسن 

الثاني، ال1ابق األول، املكتب رقم 2 

وح، القني1رة

تأسيس شركة
املبرم  العرفي  العقد  بمقت�سى 
القانون  وضع   2021 يونيو   8 بتاريخ 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

محدودة تحمل املواصفات التالية :

الشركة  تحمل   : التسمية 

 INSTITUT PRIVE SOINS تسمية 

 INFIRMIERS PARAMEDICAL

شركة   IPSIP باختصار   IBN SINA

ذات مسؤولية محدودة.

سواء  الشركة  تهدف   : الهدف 

لحسابها الخاص غو لحساب الغير من 

املعنويين  غو  ال1بيعيين  األشخاص 

باملغرب غو بالخارج :

التكوين املستمر ؛

ندوات  تكوينية،  دورات  تنظيم 

ومؤتمرات ؛

العمليات  جميع  عامة  وبصفة 

التجارية، الصناعية، املالية العقارية 

املرتب1ة  منقولة  الغير  غو  املنقولة 

مباشرة  أير  غو  مباشرة  بصفة 

باألهداف املحددة غعاله غو بأي هدف 

آخر يع1ي غفضلية لت1ور الشركة.

األعمال  مركز   : االجتماعي  املقر 

الحسن  شارع   15 الثاني،  الحسن 

 2 رقم  املكتب  األول،  ال1ابق  الثاني، 

وح، القني1رة.

في  الشركة  مدة  حددت   :  املدة 

99 سنة.

السنة االجتماعية : تبتدئ في فاتح 

كل  من  ديسمبر  1ح  في  وتنتهي  يناير 

سنة.

الرغسمال االجتماعي : حدد رغسمال 

الشركة في مبلغ 100.000 درهم وهو 

 100 1000 حصة من فئة  مكون من 

درهم للواحدة مكتتبة ومحررة بالكامل 

من طرف الشركاء كاآلتي :

السيد ياسين بوتمير 500 حصة ؛

السيدة منى مقين باهلل 500 حصة ؛

إجمالي الحصص 1000 حصة.

منى  السيدة  عينت   : التسيير 

رقم  ل.ب.و.ت  الحاملة  باهلل،  مقين 

بالقني1رة،  والقاطنة   AD117102
عمارة 8 زنقة عمر املختار، الشقة 2، 

كمسيرة للشركة ملدة أير محدودة.

السجل التجاري : تم تقييد الشركة 

االبتدائية  املحكمة  ضبط  بكتابة 

 2021 يوليو   15 بتاريخ  بالقني1رة 

تحت رقم 61599.
للخالصة والتذكير

التسيير

292 P

ائتمانية ماجستيك كاونساي ش.ذ.م.م

انس 5، شارع الحسن األول، شقة رقم ح، 

تجزئة بلخير، العمارة رقم 9، ال1ابق الثاني، تمارة

Tél : 058  0   6 7ح

 STE QALAM INSTITUE FOR

 LANGUAGE AND ARABIC

CULTURE PRIVE
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

املوقعة  الشركة  غنظمة  بمقت�سى 

تم   2021 يوليو   6 بتاريخ  الرباط  في 

مسؤولية  ذات  الشركة  تأسيس 

محدودة والتي خاصياتها كالتالي :

تسمية  شركة   : التسمية   -  1

 STE QALAM INSTITUE FOR

 LANGUAGE AND ARABIC

 CULTURE PRIVE SARL AU

ش.ذ.م.م.

هدف   : االجتماعي  الهدف   -  2

الشركة داخل املغرب غو خارجه هو :

للتعليم  ومركز  مدرسة 

الخصو�سي ؛

الدعم املدر�سي وتعليم اللغات.
: رقم   جبل  - املقر االجتماعي  ح 

اوكيمدن، غكدال، الرباط.

  - املدة :  99 سنة ابتداء من يوم 

تسجيل الشركة في السجل التجاري.
5 - رغسمال الشركة : تبث في مبلغ 

 1000 إلى  مقسمة  درهم   100.000

100 درهم  حصة اجتماعية من فئة 

للواحدة مقسمة كالتالي :

حصة   1000 الدهبي  سميرة 

اجتماعية.

سميرة  تعيين  تم   : التسيير   -  6

للشركة وذلك  الدهبي مسيرة وحيدة 

ملدة أير محدودة.

قبلت   : االجتماعي  التوقيع   -  7

الشركة توقيع املسيرة سميرة الدهبي 

لجميع العقود التي تتعلق بها.

فاتح  : من  االجتماعية  السنة   -  8

يناير إلى 1ح من ديسمبر.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع   -  9

بالرباط  التجارية  باملحكمة  القانوني 

السجل  رقم   2021 يوليو   28 بتاريخ 

التجاري ح81ح15.
للنشر والبيان

293 P

B.G FARES

SARL

شركة ب.ج فارس ش.م.م

شركة ذات املسؤولية املحدودة

بيع الحصص االجتماعية
تعيين مسير

تغيير القانون األسا�سي
العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

يوليو   7 بتاريخ  املنعقد  االستثنائي 

شركة  فارس«  »ب.ج  لشركة   2021

رغسمالها  املحدودة  املسؤولية  ذات 

100.000 درهم، تقرر ما يلي :

للشركة  االجتماعية  حصص  بيع 

الحارث  إلى  فارس  اإلله  عبد  للسيد 

فارس 250 حصة.

السيد   : الشركة  مسيرو  تعيين 

فيصل شاكر والسيد عبد اإلله فارس 

والسيد الحارث فارس.

القانون  6 و7 من  تغيير الفصول 

األسا�سي.

تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط 

بتاريخ  بتمارة  االبتدائية   باملحكمة 

ح2 يوليو 2021 تحت رقم 1595.

294 P
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3M WORK
SARL

مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
إنشاء  تم   2021 يونيو   9 بتاريخ 
محدودة  مسؤولية  ذات  مؤسسة 

بالخصائص التالية :
التسمية : M WORK SARLح.

رغسمال : 100.000 درهم مقسمة 
على 100 حصة.

 عنوان الشركة : محل 27 بلوك 2 
حي   ،6 غمل  بورقراق،  رقم    عمارة 

الفتح، الرباط.
متنوعة  غعمال   : املؤسسة  هدف 

غو بناء.
املسيرون : 

عازم محمد املهدي ؛
العمريش محمد.

السجل التجاري رقم : 611ح15.
باملحكمة  القانوني  اإليداع 
التجارية بالرباط تحت رقم 8ح1162 

بتاريخ  1 يوليو 2021.
295 P

GERSAL TRAVAUX
SARL AU

 شركة ذات مسؤولية محدودة 
وذات شريك وحيد

يقدر رغسمالها ب : 100.000 درهم
املقر االجتماعي : رقم 5 ، شارع 

فرنسا، شقة رقم 8، غكدال، الرباط
في  مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
يوليو   8 في  مسجل   2021 يوليو   5
تحمل  شركة  تأسيس  تم   2021

الخصائص التالية :
 GERSAL TRAVAUX  : التسمية 

.SARL AU
ذات  شركة   : القانونية  الصفة 
شريك  وذات  محدودة  مسؤولية 

.SARL AU وحيد
الهدف االجتماعي :

1 - مقاول في األشغال املختلفة غو 
البناء ؛

2 - البنايات، مقاول في البناء ؛
ح - تجزيء األرا�سي.

درهم   100.000  : املال  رغس 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم للحصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

عدا  ما  سنة  كل  من  ديسمبر  1ح  إلى 

السنة األولى تبتدئ من تاريخ تأسيس 

الشركة إلى 1ح ديسمبر.

شارع   ، 5 رقم   : االجتماعي  املقر 

فرنسا، شقة رقم 8، غكدال، الرباط.

غحدى  آيت  السيد   : التسيير 

الحسين ملدة أير محدودة.

توزيع األرباح : من األرباح الصافية 

تؤخذ 5% لتكوين االحتياط القانوني 

والباقي يوزع بين الشركاء.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالرباط بتاريخ 28 يوليو 2021 

تحت السجل التجاري رقم 791ح15.

296 P

COOPER MANAGEMENT

Comptable Agrée Par L’Etat

 N° 8 Rue Mohamed El Amraoui,

Résidence Nizar

Tél : 0661 22 00 99/ 0581 87 7ح 7ح

Fax : 0537 90 39 26

KENITRA

AFRICAN BLUE
ش.م

املقر االجتماعي : 220، إقامة املنظر 

الجميل، صندوق البريد رقم 15، 

موالي بوسلهام

اإلدارة  مجلس  محضر  بمقت�سى 

بشركة AFRICAN BLUE ش.م بتاريخ 

11 ماي 2021، تقرر ما يلي :

تعيين :

رئيس   Peter MC PHERSON

مجلس اإلدارة.

lan WALLER مدير عام.

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

 AFRICAN العادي واالستثنائي بشركة

BLUE ش.م بتاريخ 27 ماي 2021 تقرر 

ما يلي :

1 - تجديد مهام املتصرفين ملدة 6 
سنوات التي ستتم بنهاية الجمع العام 
حسابات  على  يصادق  سوف  الذي 

الشركة لسنة 2025.
Peter MC PHERSON رئيسا ؛

 BLUEBERRY INVESTMENTS
AFRICA PTY LTD متصرف ؛

 BLUEBERRY INVESTMENTS
MOROCCO PTY LTD متصرف ؛

 FRUIT EXPRESS PTY LTD
متصرف ؛

TOTAL WORLD FRESH متصرف.
األسا�سي  النظام  تحيين   -  2

للشركة.
لهذا  القانوني  اإليداع  تم  وقد 
بسوق  االبتدائية  باملحكمة  املحضر 
تحت   2021 يوليو   19 بتاريخ  غربعاء 
السجل  بملف  72ح/2021  عدد 

التجاري رقم 865 2.
297 P

COOPER MANAGEMENT

Comptable Agrée Par L’Etat

 N° 8 Rue Mohamed El Amraoui,

Résidence Nizar

Tél : 0661 22 00 99/ 0581 87 7ح 7ح

Fax : 0537 90 39 26

KENITRA

CARREAUX - SALAM
ش.ذ.م.م

املقر االجتماعي : حي السالم، 
مجموعة الهناء، شارع محمد 

الزرق1وني، رقم  2، سوق غربعاء 
الغرب

شركة  تأسيس  لعقد  تبعا 
ش.ذ.م.م   CARREAUX-SALAM
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تقرر 

املحدودة، مميزاتها هي كالتالي :
شركة   : للشركة  القانوني  الشكل 

ذات املسؤولية املحدودة.
.CARREAUX-SALAM : التسمية

البالط  بيع   : الرئي�سي  املوضوع 
غشغال  العقاقير،  متجر  بالتقسيط، 

مختلفة.
السالم،  حي   : االجتماعي  املقر 
محمد  شارع  الهناء،  مجموعة 
غربعاء  سوق  رقم  2،  الزرق1وني، 

الغرب.

املدة : 99 سنة.
رغسمال  حدد   : الشركة  رغسمال 

درهم   200.000 مبلغ  في  الشركة 

اجتماعية  حصة   2000 إلى  مقسمة 

من فئة 100 درهم للواحدة.

الشكل  على  الحصص  تخصص 

التالي :

البعتالوي محمد بن عبد السالم، 
حي السالم، مجموعة الهناء، زنقة 1، 
 1000 الغرب  غربعاء  سوق   ،11 رقم 

حصة اجتماعية ؛

حي  محمد،  بن  محمد  البعتالوي 
 ،1 زنقة  الهناء،  مجموعة  السالم، 
 500 الغرب  غربعاء  سوق   ،11 رقم 

حصة اجتماعية ؛

 ،1 كنزة  تجزئة  يوسف،  عريوة 
 500 العرائش   ،8 رقم   ،1 ال1ابق 

حصة اجتماعية ؛

املجموع 2000 حصة اجتماعية.

محمد  البعتالوي  السيد   : اإلدارة 

لب1اقة  الحامل  السالم،  عبد  بن 

.GB57182 التعريف الوطنية رقم

لقوانين  القانوني  اإليداع  تم  وقد 
بسوق  االبتدائية  باملحكمة  الشركة 

 2021 26 يوليو  غربعاء الغرب بتاريخ 

تحت رقم 80ح/2021.

298 P

YADI BOIS
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
رغسمالها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : دوار النويفات، 

عين عتيق، تمارة

تأسيس
بموجب عقد عرفي بتاريخ 7 يوليو 
القانون  على  املصادقة  تمت   2021

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

ذات  وحيد  بشريك  محدودة 

الخصائص التالية :

 YADI  : التجارية  التسمية   -  1

.BOIS

2 - الصفة القانونية : شركة ذات 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.
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ح - الهدف : بيع وشراء األخشاب.
  - املقر االجتماعي : دوار النويفات 

عين عتيق، تمارة.
درهم   100.000  : املال  رغس   -  5
اجتماعية  حصة   1000 إلى  مقسمة 

من فئة 100 درهم للحصة الواحدة.
اليديني  ادم  السيد   : التسيير   -  6

ملدة أير محدودة.
وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة 
التجاري  السجل  االبتدائية بمصلحة 
861حح1  س.ت  رقم  تحت  بتمارة 

بتاريخ 27 يوليو 2021.
299 P

STE IKARDI
SARL AU

 NR 01 IMM 51 LOT NASER EL
MOSTAKBAL, TEMARA
RC de Rabat N° : 12191ح

I - بمقت�سى مداوالت الجمع العام 
االستثنائي بتاريخ 10 يوليو 2021 املسجل 
 RE202100227852125 رقم  تحت 
قرر   OR21659/2021 CA2207  

ما يلي :
1 - املصادقة على استقالة السيد 

عبد الفتاح الرفقي.
سعيد  السيد  تعيين  تم   -  2

العدالني كمسير لفترة أير محددة.
ح - تحويل املقر من حي الفردوس 
 51 1 عمارة  101، تمارة إلى رقم  رقم 

تجزئة ناصر املستقبل، تمارة.
  - تحيين القانون األسا�سي.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  II
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
بالرباط بتاريخ 28 يوليو 2021 تحت 

رقم ح622.
300 P

ALIFYA
شركة ذات مسؤولية محدودة

تأسيس
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
قد  بالرباط   2021 يونيو   22 بتاريخ 
مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدودة باملميزات التالية :

.ALIFYA SARL : التسمية

غنش1ة   : االجتماعي  الهدف 

وإدارة  املناسبات  تنظيم  ال1باعة، 

األندية الثقافية.

رغسمال الشركة : حدد في 100.000 

درهم موزعة إلى 1000 حصة اجتماعية 

تحريرها  تم  قد  درهم،   100 بقيمة 

بما  للشركاء  واملخصصة  بالكامل 

يتناسب مع مساهماتهم، غي :

الحامل  بدر،  الضحاك  السيد 

 A728155 رقم  الوطنية  للب1اقة 

200 حصة ؛

الحامل  وهب،  دحك  السيد 

 A72727ح رقم  الوطنية  للب1اقة 

200 حصة ؛

الحاملة  كنزة،  الضحاك  السيدة 

 A018  ح رقم  الوطنية  للب1اقة 

200 حصة ؛

الحسناوي،  الفتاح  عبد  السيد 

رقم  الوطنية  للب1اقة  الحامل 

A12629 100 حصة ؛

الحامل  وسيم،  صالح  السيد 

 AB105705 رقم  الوطنية  للب1اقة 

00ح حصة.

من  ابتداء  سنة   99   : املدة 

وضع  تاريخ  من  غي  النهائي  التأسيس 

السجل التجاري.

إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

األولى  السنة  عدا  ما  ديسمبر،  1ح 

تبتدئ من تاريخ التسجيل.

املقر االجتماعي : 15، شارع األب1ال، 

شقة رقم  ، غكدال، الرباط.

التسيير : تسير الشركة من طرف 

السيد صالح وسيم، الحامل للب1اقة 

الوطنية رقم AB105705 وذلك ملدة 

أير محدودة.

باملحكمة  التجاري  السجل  رقم 

التجارية بالرباط 875ح15.
مقت1ف من غجل اإلشهار

301 P

TS PARTNERS
SARL

Au Capital de 100.000 DHS

 Siège Social : 0ح, Avenue Oqba

 Appt n°12 Résidence Nil Agdal,

Rabat

RC : 1059 ح

تغيير املقر االجتماعي للشركة
 TS PARTNERS اتخذ شركاء شركة

العام االستثنائي  الجمع  SARL خالل 

بتاريخ 8 يونيو 2021 القرار التالي :

تحويل املقر االجتماعي للشركة :

شقة  عقبة،  شارع  0ح،   :  من 
رقم 12، إقامة النيل، غكدال، الرباط.

 1 رقم  عمارة  الرياض،  محج   :  إلى 

حي   ،1 رقم  شقة  األول،  ال1ابق 

الرياض، الرباط.

تعديل املادة   من النظام األسا�سي.

وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة 

التجارية بالرباط تحت رقم 92 116 

بتاريخ 29 يوليو 2021.
مقت1ف من غجل اإلشهار

302 P

STE ABDELHAY BENOMAR
SARL AU

Au Capital de 10.000 DHS

 Siège Social : 15 Mahaj Riad

N°2 Hay Riad, Rabat

RC : 11825ح

حل الشركة
لشركة   الوحيد  الشريك  اتخذ 

 ABDELHAY BENOMAR SARL

القرارات   2021 ماي  بتاريخ  2   AU

التالية :

 ABDELHAY الحل املبكر لشركة 

إلى  ويحولها   BENOMAR SARL AU

تصفية طوعية اعتبارا من هذا اليوم.

ستبقى الشركة في وجودها ألأراض 

التصفية حتى نهاية التصفية، وسيتبع 

في  »الشركة  املذكورة  الشركة  اسم 

التصفية« وتم تثبيت مكتب التصفية 
املسجل في 15 محج رياض، رقم 2، حي 

الرياض، الرباط.

قرر الشريك الوحيد تعيين السيد 

للشركة  مصفيا  بنعمار  الحي  عبد 

طيلة مدة التصفية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالرباط بتاريخ 29 يوليو 2021 

تحت رقم 88 116.
مقت1ف من غجل اإلشهار

303 P

VERS DEUX TERRES
 شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات شريك وحيد

تأسيس
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

2021 قد تم تأسيس  6 يوليو  بتاريخ 

ذات  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

شريك وحيد باملميزات التالية :

 VERS DEUX TERRES : التسمية

.SARL AU

استيراد   : االجتماعي  الهدف 

املخصصة  املعدات  جميع  وتصدير 

الزراعة  و/غو  الزراعي  للنشاط 

الغذائية.
رغسمال الشركة : حدد في 10.000 

درهم موزعة إلى 100 حصة اجتماعية 

تحريرها  تم  قد  درهم،   100 بقيمة 

اليوسفي  للسيد  وإسنادها  بكاملها 

ياسين.

من  ابتداء  سنة   99   : املدة 

وضع  تاريخ  من  غي  النهائي  التأسيس 

السجل التجاري.

إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

األولى  السنة  عدا  ما  ديسمبر،  1ح 

تبتدئ من تاريخ التسجيل.

املقر االجتماعي : 15، شارع األب1ال، 

شقة رقم  ، غكدال، الرباط.

التسيير : تسير الشركة من طرف 

الحامل  ياسين،  اليوسفي  السيد 

 FA12رقم  27ح الوطنية  للب1اقة 

وذلك ملدة أير محدودة.
باملحكمة  التجاري  السجل  رقم 

التجارية بالرباط 9ح8ح15.
مقت1ف من غجل اإلشهار

304 P
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مكتب املحاسبة إيهاب استشارة ش.ذ.م.م
رغسمال الشركة : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : شارع الحسن الثاني، عمارة 
البنك املغربي للتجارة الخارجية، مكتب رقم 

9، الناضور
س.ت : 15 5

CARRIERE MTALSA MIDAR
SARL

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

بتاريخ  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شركة  تأسيس  تم   2021 يوليو   19
باملميزات  محدودة  مسؤولية  ذات 

التالية :
 CARRIERE MTALSA  : التسمية 

.MIDAR
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة.
املوضوع : هدف الشركة :

الحجر،  إلنتاج  مقالع  استغالل 
غنواعها  بجميع  وال1ين  الرمال 

ومشتقاتها ؛
نقل البضائع لحساب الغير ؛

االستيراد والتصدير.
الحسن  شارع   : الشركة  مقر 
للتجارة  املغربي  البنك  عمارة  الثاني، 

الخارجية، مكتب رقم 9، الناضور.
رغسمال الشركة : 100.000 درهم 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 
كلها  الواحدة  للحصة  درهم   100
محررة وموزعة كل حسب مساهمته 

على النحو التالي :
  000 محمادي  اسليماني  السيد 

حصة ؛
 2000 مص1فى  اسليماني  السيد 

حصة ؛
 2000 حسن  اسليماني  السيد 

حصة ؛
السيد اسليماني كريم 2000 حصة.

السيدان  تعيين  تم   : التسيير 
اسليماني مص1فى واسليماني حسن 

مسيران للشركة ملدة أير محدودة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي للشركة.
فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 
كل  من  ديسمبر  1ح  في  وتنتهي  يناير 

سنة. 

تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط 
بالناضور  االبتدائية  املحكمة  لدى 
بتاريخ 28 يوليو 2021 تحت رقم ح276.
305 P

 STE YAMAMA DE
 L’INVESTISSEMENT

 IMMOBILIERE ET
HOTELIERE

وضع  تم  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون األسا�سي لشركة ذات مسؤولية 

محدودة بالخصائص التالية :
اليمامة  شركة   : التسمية 

لالستثمار العقاري والسياحي.
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة.
الهدف االجتماعي : اإلنعاش العقاري 

واملساومة والخدمات السياحية.
تاريخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تسجيلها بالسجل التجاري.
املسير : السيد حسن اجراك.

التوقيع : الحسن حسن اجراك.
الرغسمال : 100.000 درهم موزعة 

على الشكل التالي :
السيد حسن اجراك 500 حصة ؛

السيد محمد بهجت فهمي بوادري 
500 حصة.

سعيد  زنقة   : االجتماعي  العنوان 
احمد الرأيبي، رقم 26ح، حي شماعو، 

سال.
من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

فاتح يناير وتنتهي في 1ح ديسمبر.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  رقم 
بتاريخ  ح 1 ح  بسال   االبتدائية 

29 يوليو 2021.
306 P

OUARGHA TAMOUIN
SARL AU

تأسيس شركة
بالعيون  عرفي  عقد  بمقت�سى 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 
الخصائص  تحمل  والتي  املحدوة 

التالية :

 OUARGHA  : التسمية 
.TAMOUIN SARL AU

.SARL AU : الصفة القانونية
الهدف االجتماعي :

املواد  والتقسيط  بالجملة  بيع 
الغذائية ؛

التفاوض.
رغسمال الشركة : 100.000 درهم 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 
موزعة  الواحدة  للحصة  درهم   100

على الشكل التالي :
 1000 الشهيبي  كمال  السيد 

حصة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
وضع  تاريخ  من  غي  النهائي  التأسيس 

السجل التجاري.
إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 
1ح ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
 املقر االجتماعي : الوكالة 1، بلوك د 

رقم 608، العيون.
املسيرة : غميمة الشهيبي.

السجل التجاري : 9ح76ح.
307 P

ANGELO CAR
SARL

تعديل شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

قرر  اجتماع  محضر  بموجب 
 ANGELO CAR مساهم ومسير شركة

SARL الكائن مقرها بالرباط ما يلي :
 نقل مقر الشركة إلى املقر التالي : 
88 املسيرة 1، ال1ابق 2، شقة رقم ح، 

تمارة.
تم وضع القانون املؤسس للشركة 
تحت  بالرباط  التجارية  املحكمة  في 

رقم 2   11.
308 P

كيس سود كونسيلتين
ش.م.م

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  وضع  تم   2021 يوليو   16
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

محدودة ذات املواصفات التالية :

: كيس سود كونسيلتين  التسمية 

 KYC SUD CONSULTING ش.م.م 

مسؤولية  ذات  لشركة   SARL

محدودة.

الهدف االجتماعي :

قانونية،  إدارية،  استشارة 

ضريبية، تنظيمية واجتماعية ؛

ت1بيقات  ت1وير  في  استشارات 

الحاسوب ؛

االتصال والتسويق الرقمي.
ال1ابق  رقم  ،   : االجتماعي  املقر 
الرابع، مبنى االدري�سي، رقم 16 انيكس، 

املسجد الكبير، الداخلة، غكادير.

املدة االجتماعية : 99 سنة ابتداء 
من تاريخ تسجيلها في السجل التجاري 

عدا إذا تم الحل املسبق غو التمديد.

من  يتكون   : االجتماعي  الرغسمال 

100.000 درهم.

السيد  تعيين  تم   : الشركة  تسيير 

ياسين بلغرابي والسيد حسن ايت عال.

السجل  في  التقيد  تم   : التقييد 

املحكمة التجارية 2 غأس1س 2021 

تحت رقم 1 ح105 للسجل التحليلي 
رقم 87ح8 .

309 P

AGAWAY INTER TRANS
تأسيس شركة

بتاريخ  العرفي  للعقد   تبعا 

قوانين  وضع  تم   2021 يوليو   15

الشركة ذات املميزات التالية :

 AGAWAY INTER  : التسمية 

.TRANS

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

الشريك  وذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

الشركة  نشاط  يتعلق   : املوضوع 

سواء باملغرب غو خارجه :

لحساب  والدولي  الوطني  النقل 

الغير، نقل البضائع، جميع األنش1ة 

املتعلقة بالنقل.

السمارة،  شارع   : الرئي�سي  املقر 

ال1ابق   ،2 عمارة  الضباط،  نادي 

األول، العيون.
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الرغسمال : حدد في مبلغ 100.000 
من  حصة   1000 إلى  مقسمة  درهم 
محمد  ملك  في  للواحدة   100 فئة 

العواد.
السيد  طرف  من  تسير   : اإلدارة 

محمد العواد.
اإليداع القانوني : تم بكتابة الضبط 
بتاريخ  بالعيون  االبتدائية   باملحكمة 
27 يوليو 2021 تحت رقم 2 2021/25 

سجل تجاري رقم 1 76ح.
310 P

STE STRONG GOLD TRAD
SARL AU

تأسيس
 16 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
ذات  شركة  إنشاء  تم   ،2021 يونيو 
وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

بالخصائص التالية :
 STE STRONG GOLD : التسمية

TRAD
الشركة  هدف  يتعلق   : النشاط 

باملغرب غو بالخارج ب :
استغالل  والتفتيت،  التكسير 
والح�سى  الرمل  مقالع  جميع 

والجرانيت والرخام والحجر....
  08 الرقم   : االجتماعي  املقر 
 ،2 الشقة  الوالء  شارع  سمية  عمارة 

الداخلة.
املدة االجتماعية : 99 سنة ابتداء 

من تاريخ التأسيس.
رغس املال : حدد في مبلغ 100.000 
من  حصة   1000 على  مقسم  درهم 

فئة 100 درهم للواحدة.
احمد  السيد   : املال  رغس  توزيع 

اناس امين : 1000 حصة.
: تم تعيين السيد احمد  التسيير  

اناس امين كمسير للشركة.
من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

فاتح يناير وتنتهي في 1ح ديسمبر.
باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 
بتاريخ  1  الذهب  بوادي  االبتدائية 
يوليو 2021 تحت رقم 2021/1286، 
وبالسجل التجاري تحت رقم 18985.
311 P

STE VILLA SPORT MALAK
SARL

تأسيس
 16 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
ذات  شركة  إنشاء  تم   ،2021 يونيو 
بالخصائص  املحدودة  املسؤولية 

التالية :
 VILLA SPORT  : التسمية 

.MALAK
الشركة  هدف  يتعلق   : النشاط 

باملغرب غو بالخارج ب :
املتجر،  في  بالتقسيط  التجارة 
ولوازم  الرياضية  اللوازم  وتأجير  بيع 

الصيد ...
 2 املنتزه  حي   : االجتماعي  املقر 

الرقم 72 الداخلة.
املدة االجتماعية : 99 سنة ابتداء 

من تاريخ التأسيس.
رغس املال : حدد في مبلغ 50.000 
درهم مقسم على 500 حصة من فئة 

100 درهم للواحدة.
عبد  السيد   : املال  رغس  توزيع 

الرزاق بوحاجب : 00  حصة.
 100  : بوحاجب  سكينة  السيدة 

حصة.
عبد  السيد  تعيين  تم   : التسيير  

الرزاق بوحاجب كمسير للشركة.
من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

فاتح يناير وتنتهي في 1ح ديسمبر.
باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 
بتاريخ  1  الذهب  بوادي  االبتدائية 
يوليو 2021 تحت رقم 2021/1285، 
وبالسجل التجاري تحت رقم 18987.
312 P

STE VALODELICE GROUP
SARL

تأسيس
بتاريخ  1  عرفي  عقد  بمقت�سى 
ذات  شركة  إنشاء  تم   ،2021 يونيو 
بالخصائص  املحدودة  املسؤولية 

التالية :
 VALODELICE  : التسمية 

.GROUP

الشركة  هدف  يتعلق   : النشاط 

باملغرب غو بالخارج ب :

السريعة  والوجبات  امل1اعم 

استغالل  امل1اعم،  غنواع  وجميع 

وقاعات  املقاهي  وتسيير  وتجهيز 

الشاي وامل1اعم ...

  08 الرقم   : االجتماعي  املقر 

 2 الشقة  الوالء  شارع  سمية  عمارة 

الداخلة.

املدة االجتماعية : 99 سنة ابتداء 

من تاريخ التأسيس.
رغس املال : حدد في مبلغ 100.000 

من  حصة   1000 على  مقسم  درهم 

فئة 100 درهم للواحدة.

امين  السيد   : املال  رغس  توزيع 

كرسيت : 100 حصة.

السيد محمد وكميتر : 50  حصة.

 : خنضيض  الصمد  عبد  السيد 

50  حصة.

السيد  تعيين  تم   : التسيير  

الصمد  عبد  والسيد  وكميتر  محمد 

مع  للشركة  كمسيرين  خنضيض 

اعتماد اإلمضاء املشترك.

من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

فاتح يناير وتنتهي في 1ح ديسمبر.

باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 

بتاريخ  1  الذهب  بوادي  االبتدائية 

يوليو 2021 تحت رقم 2021/1281، 

وبالسجل التجاري تحت رقم 18997.

313 P

STE NEWDAK
SARL AU

تأسيس
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

شركة  إنشاء  تم   ،2021 يونيو   25  

بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد بالخصائص التالية :

.»NEWDAK« : التسمية

الشركة  هدف  يتعلق   : النشاط 

باملغرب غو بالخارج ب :

وتجهيز  العقاري  اإلنعاش 

األرا�سي....

  08 الرقم   : االجتماعي  املقر 

 ،2 الشقة  الوالء  شارع  سمية  عمارة 

الداخلة.

املدة االجتماعية : 99 سنة ابتداء 

من تاريخ التأسيس.
رغس املال : حدد في مبلغ 100.000 

من  حصة   1000 على  مقسم  درهم 

فئة 100 درهم للواحدة.
توزيع رغس املال : السيد يسير بري 

: 1000 حصة.

يسير  السيد  تعيين  تم   : التسيير  

بري كمسير للشركة.

من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

فاتح يناير وتنتهي في 1ح ديسمبر.

باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 

بتاريخ  1  الذهب  بوادي  االبتدائية 

يوليو 2021 تحت رقم 2021/1287، 

وبالسجل التجاري تحت رقم ح1898.

314 P

STE MTN AFRICA
SARL

تأسيس
 21 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

ذات  شركة  إنشاء  تم   ،2021 يونيو 

بالخصائص  املحدودة  املسؤولية 

التالية :

.»MTN AFRICA« : التسمية

الشركة  هدف  يتعلق   : النشاط 

باملغرب غو بالخارج ب :

التصميم والبناء املعدني ....

  08 الرقم   : االجتماعي  املقر 

 ،2 الشقة  الوالء  شارع  سمية  عمارة 

الداخلة.

املدة االجتماعية : 99 سنة ابتداء 

من تاريخ التأسيس.
رغس املال : حدد في مبلغ 100.000 

من  حصة   1000 على  مقسم  درهم 

فئة 100 درهم للواحدة.

 MTN - شركة   : املال  رغس  توزيع 

 MED TRAVAUX DU NORD : 200

حصة.

  00  : السعودي  محسن  السيد 

حصة.
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السيد امين املتوكل : 00  حصة.
السيد  تعيين  تم   : التسيير  
امين  والسيد  السعودي  محسن 
املتوكل كمسيرين للشركة مع اعتماد 

اإلمضاء املنفصل.
من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

فاتح يناير وتنتهي في 1ح ديسمبر.
باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 
بتاريخ  1  الذهب  بوادي  االبتدائية 
يوليو 2021 تحت رقم 2021/1282، 
وبالسجل التجاري تحت رقم ح1899.
315 P

PICOSOFT
SARL

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
شركة  تأسيس  تم   2021 يوليو  ح1   
ذات املسؤولية املحدودة والتي تحمل 

الخصائص التالية :
.PICOSOFT : التسمية

.SARL : الصفة القانونية
مقاول   -  1  : االجتماعي  الهدف 
 -  2 التجارية.  املعلومات  خدمة  في 

االستشارة في التسيير.
درهم   50.000  : الشركة  رغسمال 
مقسمة إلى 500 حصة من فئة 100 
بين  موزعة  الواحدة  للحصة  درهم 

الشركاء على الشكل التالي :
السيد سمير امين : 125 حصة.

 125  : ملغيفري  حمزة  السيد 
حصة.

السيد ايمن هيتمي : 250 حصة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
وضع  تاريخ  من  غي  النهائي  التأسيس 

السجل التجاري.
يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 
ما عدا  سنة  كل  من  ديسمبر  1ح  إلى 
تاريخ  من  تبتدئ  األولى  السنة 

التسجيل.
املقر : العمارة 58 الشقة ا ح زنقة 

واد سبو اكدال الرباط.
املسير : السيد ايمن هيتمي.

 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 
715ح15.

316 P

شركة ف ط بروجي
ش.م.م ذ.ش.و

إقامة النهضة، رقم 150 - تمارة
للشريك  عرفي  عقد  بمقت�سى 
 ،2021 يوليو   20 بتاريخ  الوحيد 
يوليو  ح2  بتاريخ  الرباط  في  املسجلة 
األسا�سي  القانون  وضع  تم   ،2021
من  محدودة  مسؤولية  ذات  لشركة 
طرف شريك وحيد باملميزات التالية :

بروجي  ط  ف  شركة   : التسمية 
ش.م.م ذات ش.و.

املقر التجاري : إقامة النهضة رقم 
150 تمارة.

املتنوع  الخدمات   :  املوضوع 
غو اإلنشاءات.
التفاوض.

االستيراد والتصدير.
تاريخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس الفعلي للشركة.
التسيير : تسيير الشركة من طرف 

السيد فؤاد عيا�سي.
درهم   100.000  : الرغسمال 

موزعة بين الشركاء كما يلي :
السيد رضا هللا العرو�سي : 1000 

حصة.
املجموع : 1000 حصة.

تم االيداع القانوني لدى املحكمة 
يوليو   29 بتاريخ  بتمارة  االبتدائية 

2021 تحت رقم 1ح16.
317 P

STE PROMO OVERSEAS
SARL

بمقت�سى عقد عرفي مسجل في 17 
غكتوبر 2017، تم تأسيس ش.م.م :

 PROMO  : التجاري  اإلسم 
.OVERSEAS

شارع   ،15  : االجتماعي  املقر 
األب1ال، شقة رقم  ، غكدال الرباط.

إنشائية  غعمال   : النشاط 
ومتنوعة.

العمليات  جميع  عام،  بشكل 
التجارية.

استيراد وتصدير.

رغسمال الشركة : 100.000 درهم 

مقسمة إلى حصتين من فئة :

 50.000  : لشكر  محمد  السيد 

درهم.

 50.000 ميسكين  حكيم  السيد 

درهم.

لشكر  محمد  السيد   : املسير 

والسيد حكيم ميسكين.

كتابة  لدى  القانوني  االيداع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   2017 غكتوبر   12 بتاريخ 

.127165

318 P

S & O MULTISERVICE 
SARL

تمارة  في  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بتاريخ 28 يونيو 2021 قد تم تأسيس 

شركة ذات املسؤولية املحدودة :

التنظيف   : االجتماعي  الهدف 

والبستنة.

غعمال مختلفة.

رغسمال الشركة : 100.000 درهم 

فئة  من  حصة   1.000 إلى  مقسمة 

100 درهم للحصة الواحدة :

 500  : السعودي  سفيان  السيد 

حصة.

السيد عمار املريد : 500 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

وضع  تاريخ  من  غي  النهائي  التأسيس 

السجل التجاري.

يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

ما  سنة  كل  من  ديسمبر  1ح  إلى  

تاريخ  من  تبتدئ  األولى  السنة  عدا 

التسجيل.

موالي  زنقة   ،8 شقة  0ح،   : املقر 

غحمد لوكيلي حسان الرباط.

: السيد سفيان السعودي  املسير 

- السيد عمار املريد.
التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

705ح15 الرباط.

319 P

IKRAM HAJJI
SARL AU

تأسيس
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم   2021 يوليو   9 يوم  بالقني1رة 

ذات  لشركة  األسا�سي  القانون  وضع 

بالخصائص  محدودة  مسؤولية 

التالية :

 IKRAM HAJJI S.A.R.L : التسمية

.AU

محمد  شارع     : االجتماعي  املقر 

القري محل رقم 1 القني1رة.

مدة الشركة : 99 سنة.

الع1ور  بيع   : الشركة  موضوع 

ومستحضرات التجميل.

 100.000  : الشركة  رغسمال 

درهم.

التسيير : غسند إلى السيدة إكرام 

التعريف  لب1اقة  الحاملة  حاجي 

.GK1الوطنية 0001ح

التجاري  بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقني1رة بتاريخ 

28 يوليو 2021 تحت رقم 61721.

320 P

PANALPINA MOROCCO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

شريك واحد

الرغسمال : 10.000 درهم

املقر االجتماعي : 17، زنقة البحتري، 

ال1ابق ح، حي كوتيي، 20060 الدار 

البيضاء

املسجلة بالسجل التجاري ل1نجة 

تحت رقم 607ح1ح

قرر   2020 ديسمبر  فاتح  بتاريخ 

الشريك الواحد للشركة ما يلي :

نقل املقر االجتماعي من : ح، زنقة 

انفا، طابق  باب منصور، فضاء باب 

1، مكتب رقم ح، الدار البيضاء.

إلى العنوان التالي : زنقة البحتري، 

20060 كوتتي  حي  ح   ال1ابق 

 الدار البيضاء.
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النظام  من  البند    تعديل 

األسا�سي للشركة.

تم اإليداع القانوني بقلم املحكمة 

بتاريخ البيضاء  بالدار   التجارية 

 28 يوليو 2021 تحت رقم 788277 

بالسجل  التعديلي  والتسجيل 

 28 بتاريخ  البيضاء  للدار  التجاري 

يوليو 2021 تحت رقم ح2756.
لإليداع، املسير

321 P

 CREDITINFO HOLDING

MAROC

شركة مساهمة مبس1ة

ذات الرغسمال : 00.000ح درهم

املقر االجتماعي : عمارة كازا بيزنس 

سنتر، رقم 2، تجزئة مندارونا، 00ح 

سدي معروف، الدار البيضاء

املسجلة بالسجل التجاري للدار 

البيضاء تحت رقم ح17685

طرف  من  املحرر  للمحضر  وفقا 

 2021 يونيو   15 بتاريخ  الرئيس 

بتاريخ الخ1ية  املشاورة  إطار   في 

2021 قرر شركاء الشركة    12 يونيو 

ما يلي :

على  واملصادقة  علما  اإلحاطة 

من  املمتلكة  األسهم  كافة  تفويت 

 InfoCapital ehf شركة  طرف 

لفائدة  سهم(   2997 )غي  بالشركة 

.UK Bidco Limited شركة

إعادة صياأة البند 7 من القانون 

األسا�سي للشركة.

تم اإليداع القانوني بقلم املحكمة 

 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

 788288 رقم  تحت   2021 يوليو 

بالسجل  التعديلي  والتسجيل 

 28 بتاريخ  البيضاء  للدار  التجاري 

يوليو 2021 تحت الرقم 5 275.
لإليداع، املسير

322 P

CHEP MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

شريك وحيد

ذات الرغسمال : 55.800.000 درهم

املقر االجتماعي : مركز األعمال 

كون1امبو، 71 زاوية شارع محمد 

الخامس وزنقة غزيالل، ال1ابق ح، 

20110، الدار البيضاء

املسجلة بالسجل التجاري للدار 

البيضاء تحت رقم ح091  

للشركة  الوحيد  الشريك  قرر 

بتاريخ 22 يونيو 2021، اإلحاطة علما 

الزهواني  ل1يفة  السيدة  باستقالة 

اعتبارا  كمسيرة  منصبها  من  كهبيش 

من تاريخ 15 يونيو 2021.

تم اإليداع القانوني بقلم املحكمة 

 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

 788275 رقم  تحت   2021 يوليو 

بالسجل  التعديلي  والتسجيل 

 28 بتاريخ  البيضاء  للدار  التجاري 

يوليو 2021 تحت الرقم 2ح275.
لإليداع، املسير

323 P

 TKYM BUSINESS
IMMOVABLE

SARL AU

تأسيس
 15 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى   

إنشاء  تم  بالقني1رة،   2021 يوليو 

ذات  لشركة  األسا�سي  القانون 

وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

خصائصها كالتالي :

 TKYM BUSINESS  : التسمية 

.IMMOVABLE SARL AU
رغس املال : 100.000 درهم.

الوضوع : تاجر عقارات.

ومقاول عقارات.

املدة : 99 سنة.

املقر االجتماعي : 51 مكرر، شارع 

األمل  إقامة  العزيز،  عبد  موالي 

مكتب رقم 7 القني1رة.

التسيير : تم تعيين السيدة طامو 

الجوهري كمسيرة للشركة.

السيدة   : والحصص  الشركاء 

قيمة  حصة   1000 الجوهري  طامو 

كل حصة 100 درهم.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

لدى  التجاري  بالسجل  القانوني 

رقم  بالقني1رة  االبتدائية  املحكمة 

 27 بتاريخ  ح6170  التجاري  السجل 

يوليو 2021.

324 P

D&S COM مكتب الحسابات

محاسب معتمد

شارع الحزام الكبير تجزئة املوحدين إقامة 

يوسف ح رقم 1 الحي املحمدي الدار البيضاء

الهاتف/الفاكس : ح052266600

IMMOMESS
ش.م.م ش.و

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  وضع  تم   2021 يوليو   5

املسؤولية  محدودة  لشركة  األسا�سي 

املواصفات  ذات  وحيد،  بشريك 

التالية :

 IMMOMESS  : التجاري  اإلسم 

ش.م.م ش.و.

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

بالشريك  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

الشركة  هدف   : التجاري  الهدف 

باملغرب كما في الخارج :

اإلنعاش العقاري.
الصدري  حي    : االجتماعي  املقر 
الدار  0ح  رقم   7 الزنقة   2 املجموعة 

البيضاء.

مدة الشركة : 99 سنة ابتداء من 

تاريخ تسجيلها بالسجل التجاري.

حدد   : االجتماعي  الرغسمال 
درهم   100.000 في  الشركة  رغسمال 

اجتماعية  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم للحصة الواحدة  من فئة 

حررت كليا وخصصت للسيد محمد 

مسعودي.

التسيير : تسير الشركة من طرف 

أير  ملدة  مسعودي  محمد  السيد 

محدودة.

بإمضاء  الشركة  تلتزم   : اإلمضاء 
محمد  السيد  الوحيد  املسير 

مسعودي.
اإليداع القانوني : لقد تم اإليداع 
التجارية  املحكمة  بملحقة  القانوني 
بالدار البيضاء بتاريخ 28 يوليو 2021 

تحت رقم 788167.
تحت  التجاري  بالسجل  وسجلت 
رقم ح51188 بتاريخ 28 يوليو 2021.
325 P

TRIPLE O
SARL

رغسمالها 100.000 درهم
مقرها االجتماعي : ت1وان 7 املن1قة 

الصناعية، طريق مارتيل
املسجلة بالسجل التجاري بت1وان 

رقم 895 1
موثق  محضر  عقد  بمقت�سى 
شركاء  قرر   ،2021 يوليو  ح1  بتاريخ 
ذات  شركة   »TRIPLE O« شركة 

مسؤولية محدودة ما يلي :
االجتماعية  الحصص  هبة  إقرار 
واعليت  الحسن  السيد  طرف  من 
واعليت،  نورية  السيدة  بناته  لفائدة 
السيدة نجاة واعليت، السيدة أزالن 

واعليت والسيدة عالية واعليت.
تعديل الفصلين 6 و 7 من القانون 

األسا�سي للشركة.
تحيين القانون األسا�سي للشركة.

لدى محكمة  القانوني  اإليداع  تم 
السجل  قسم  بت1وان  االبتدائية 
التجاري بتاريخ 19 يوليو 2021 تحت 

رقم 92ح2021/2.
326 P

AL FARAOUNIA
SARL AU

مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 
ذات  وحيد،  وشريك  محدودة 

املواصفات التالية :
 »AL FARAOUNIA«  : التسمية 

ش.م.م ش.و.
املقر : 21 ساحة ابو بكر الصديق 

شقة رقم 8 غكدال الرباط.
النشاط التجاري : نقل البضائع.
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التجارة.

االستيراد والتصدير.

املدة : 99 سنة.
درهم   100.000  : املال  رغس 

مقسم إلى 1000 حصة من فئة 100 

السيد  بحاملها  كاملة  مؤداة  درهم، 

غبو النصر الغيار.

ملدة  الغيار  النصر  ابو   : التسيير 

أير محدودة.

بالسجل  تم   : القانوني  اإليداع 

بالرباط  التجارية  للمحكمة  التجاري 

يوليو   28 بتاريخ  حح 116  تحت رقم 
2021 رقم التقييد بالسجل التجاري 

787ح15.

327 P

ERAM VISION
شركة محدودة املسؤولية
رغسمالها 100.000 درهم

املقر االجتماعي : املحل التجاري رقم 

8 تجزئة الوردة كيش األوداية تمارة

تأسيس 
 7 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة  تأسيس  تم  قد   2021 يونيو 

محدودة املسؤولية :

ERAM VISION : التسمية

الصفة القانونية : شركة محدودة 

املسؤولية.

اخصائي   : االجتماعي  الهدف 

نظارات.
رغسمال الشركة : 100.000 درهم 

فئة  من  حصة   1.000 إلى  مقسمة 

موزعة  الواحدة  للحصة  درهم   100

بين الشركاء :

 500  : خبازي  حسنى  السيدة 

حصة.

السيد مروان خبازي : 500 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

إلى   يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

1ح ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

في  التسجيل  تاريخ  من  تبتدئ  األولى 

السجل التجاري إلى 1ح ديسمبر.

التجاري  املحل   : االجتماعي  املقر 
األوداية  كيش  الوردة  تجزئة   8 رقم 

تمارة.
خبازي  حسنى  السيدة   : التسيير  
الحاملين  خبازي،  مروان  والسيد 
لب1اقة التعريف الوطنية على التوالي 

.A6و 8ح65ح A7 رقم 680ح
باملحكمة  القانوني  الوضع  تم 
يوليو   28 بتاريخ  بتمارة  االبتدائية 
السجل  في  التقييد  رقم  تحت   2021

التجاري رقم 875حح1.
قصد النشر

328 P

شركة مقهى ابن الخطيب
ش.م.م

السجل التجاري 18509
فسخ عقد إيجار التسيير

بتاريخ  عرفي  عقد  بموجب 
 1 فبراير 2005 تم فسخ عقد إيجار 
التسيير املحرر سابقا بتاريخ 9 يونيو 
 200 بين شركة مقهى إبن الخ1يب 
التيجاني  ال1اهري  السيد  وبين 
للمقهى  التجاري  باألصل  واملتعلق 
الدكتور  شارع  ح  ب1نجة  الواقعة 

فرج.
329 P

COLIBRI ARCHITECTURE
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة
ذات الشريك الوحيد

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
شركة  تأسيس  تم   ،2021 يونيو   9  
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد خصائصها كالتالي :
 COLIBRI  : التسمية 

.ARCHITECTURE
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
الهدف : مهندس معماري.

عمارة   8 شقة   : االجتماعي  املقر 
باب  زنقة  الثالث  ال1ابق  غ  الخير 

تامسنا القبيبات الرباط.

رغسمال الشركة : 100.000 درهم

الشريف  ر�سى  محمد  السيد 

الخليفي 1000 حصة.

املدة : 99 سنة.

السيد محمد  تعيين  تم   : التسيير 

الحامل  الخليفي  الشريف  ر�سى 

رقم   الوطنية  التعريف  لب1اقة 

أير  ملدة  للشركة  مسير   A 18176

محدودة

بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 

بالرباط  التجارية  للمحكمة  التجاري 

رقم  تحت   2021 يوليو   29 بتاريخ 

879ح15.

330 P

STE RED ATLANTIC
SARL AU

  شارع نوبليا تجزئة   سكتور 17 

بلوك ا حي الرياض الرباط

التأسيس
بمقت�سى عقد عرفي تمت مداولته 

بتاريخ 6 غبريل 2021 تم وضع القانون 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة خاصيتها كاآلتي :

الفرن�سي  باالختزال  التسمية 

ش.م.م   RED ATLANTIC شركة 

للشريك الوحيد.

املوضوع : غشغال الكهرباء.

املدة : 99 سنة ابتداء من تأسيس 

الشركة.

نوبليا  شارع     : االجتماعي  املقر 

حي  ا  بلوك   17 سكتور  تجزئة   

الرياض الرباط.

الرغسمال االجتماعي : تم تحديده 

بمبلغ 100.000 درهم مجزغ إلى 1000 

حصة من فئة 100 درهم.

التسيير : الشركة تسير من طرف 

السيد غنوار آيت السياد.

وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة 

التجارية بالرباط تحت رقم 115906 

بتاريخ فاتح يوليو 2021.

331 P

STE GLOBAL LUXURY CAR

SARL AU

تكوين شركة محدودة املسؤ ولية
بالرباط  مؤرخ  محضر  بمقت�سى 

2 غأس1س 2021 تم وضع القوانين 

األساسيي لشركة محدودة املسؤولية 

ذات املميزات التالية :

بدون  السيارات  كراء   : الهدف 

سائق.

زنقة   16  : االجتماعي  املقر 

الثاني  ال1ابق  رقم  1  اوكيمدن 

غكدال الرباط.

تاريخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تكوين الشركة.

املال  رغس  حدد   : املال  رغس 

مقسم  درهم   100.000 قدره  بما 

درهم   100 بنسبة  حصة   100 على 

الصندوق  في  ودفعت  للواحدة، 

االجتماعي للشركة.

األرباح : تؤخذ 5 في املائة من األرباح 

الصافية للتأسيس االحتياطي.

املولى  عبد  السيد   : الحصص 

بورمان 1000 حصة.

الشركة من طرف  تدار   : التسيير 

أير  ملدة  بورمان  املولى  عبد  السيد 

محدودة.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

تحت رقم السجل التجاري 827ح15.

332 P

 STE GLOBAL PRESTIGE

TRAVEL

SARL AU

تكوين شركة محدودة املسؤ ولية
بالرباط  مؤرخ  محضر  بمقت�سى 

2 غأس1س 2021 تم وضع القوانين 

األساسيي لشركة محدودة املسؤولية 

ذات املميزات التالية :
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بدون  السيارات  كراء   : الهدف 

سائق.

زنقة   16  : االجتماعي  املقر 

الثالث  ال1ابق  رقم  2  اوكيمدن 

غكدال الرباط.

تاريخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تكوين الشركة.

املال  رغس  حدد   : املال  رغس 

مقسم  درهم   100.000 قدره  بما 

درهم   100 بنسبة  حصة   100 على 

الصندوق  في  ودفعت  للواحدة، 

االجتماعي للشركة.

األرباح : تؤخذ 5 في املائة من األرباح 

الصافية للتأسيس االحتياطي.

الحصص : السيد رفيق بنفضيل 

1000 حصة.

الشركة من طرف  تدار   : التسيير 

أير  ملدة  بنفضيل  رفيق  السيد 

محدودة.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

تحت رقم السجل التجاري 829ح15.

333 P

MODERN PACKAGING
»MP«

SARL

تحويل املقر االجتماعي
ااستثنائي  العام  للجمع  تبعا 

قررت   2021 ماي   21 بتاريخ  املنعقد 

 MODERN PACKAGING« شركة 

MP« SARL« ش.م.م.

إلى  للشركة  االجتماعي  املقر  نقل 

18 شارع معاد حي معاد الصناعي حي 

نه�سى اليوسفية - الرباط.

تعديل النظام األسا�سي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

بالرباط بتاريخ 29 يوليو 2021 تحت 

رقم 116512.
من غجل االستخالص والبيان

334 P

غنترفيد ماروك

ح27 شارع محمد الخامس الدار البيضاء

 QUALICONSULT
CONSTRUCTION MAROC

SARL
شركة محدودة املسؤولية
رغسمالها : 800.000 درهم

مقر الشركة : 20190 الدار البيضاء 
تجزئة ماندارونا حصة رقم 00ح.2 

سيدي معروف
س.ت. رقم 92201

العادي  العام  الجمع  قرر   : غوال 
 ،2021 فبراير   17 بتاريخ  املنعقد 
أير  الوحيد  املسير  وكالة  تجديد 
بيرودان  دانييل  السيد   : الشريك 
ملدة  وذلك   .)Daniel PERRAUDIN(

سنتين.
بكتابة  القانوني  اإليداع  إنجاز  تم 
بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 
البيضاء في 19 غبريل 2021 تحت رقم 

6ح9 77.
أير  العام  الجمع  قرر   : ثانيا 
فبراير   17 بتاريخ  املنعقد  العادي 
ضياع  رأم  الشركة  استمرار   2021

غكثر من  /ح رغس املال.
بكتابة  القانوني  اإليداع  إنجاز  تم 
بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت   2021 ماي  ح  في  البيضاء 

.776680
عن موجز وبيان

335 P

غنترفيد ماروك

ح27 شارع محمد الخامس الدار البيضاء

FINALITICS
SARL

شركة محدودة املسؤولية
رغسمالها : 50.000 درهم

مقر الشركة : الدار البيضاء - زنقة 
صبري بوجمعة رقم 12، ال1ابق 

األول، الشقة 6
س.ت. رقم 55 ح0 

غوال : قرر الجمع العام االستثنائي 
 ،2021 ماي   18 بتاريخ  املنعقد 

تسجيل :

1 - حل الشركة املبكر اعتبارا من 
0ح يونيو 2021.

السيد  هو  مصفي  تعيين   -  2
 Braimakis( باناجيوتيس  بريماكيس 

.(PANAGIOTIS
ح - تحديد مقر التصفية في الدار 
رقم  بوجمعة  صبري  زنقة   - البيضاء 

12، ال1ابق األول، الشقة 6.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 
البيضاء في 29 يونيو 2021 تحت رقم 

.78 66 
عن موجز وبيان

336 P

غنترفيد ماروك
ح27 شارع محمد الخامس الدار البيضاء

VIAS
شركة مجهولة اإلسم

رغسمالها : 0.000.000  درهم
مقر الشركة : الدار البيضاء - زنقة 

غبو هديل عالف بالص بلير
السجل التجاري رقم 192079

املنعقد  العادي  العام  الجمع  إن 
ماي  ح  بتاريخ  عادية  أير  بكيفية 
اختيار  املوافقة على  2021، قد قرر 
بودران  السيد   : جديد  متصرف 
 BAUDRAND Louis( لوران  لويس 
الجنسية،  فرن�سي   ،)Laurent

الساكن بالدار البيضاء.
لدى  القانوني  اإليداع  تم  وقد 
التجارية  باملحكمة  الضبط  كتابة 
 2021 ماي  في  2  البيضاء  بالدار 

تحت رقم  7ح779.
عن موجز وبيان

337 P

غنترفيد ماروك
ح27 شارع محمد الخامس الدار البيضاء

ITHACA
SAS

شركة مجهولة مبس1ة
رغسمالها : 11.000.000 درهم
مقر الشركة : الدار البيضاء 

- جماعة غوالد صالح، املن1قة 
الصناعية غوالد صالح، البقعة 61
السجل التجاري رقم 057ح6

بتاريخ  اإلدارة  مجلس   قرر 
تغيير ممثل  2021، تسجيل  غبريل   6
الذي   »TKH FRANCE SAS« شركة 
 Adil« كريسبان  عادل  السيد  يصبح 

.»CRESPIN
تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط 
البيضاء  بالدار  التجارية  املحكمة 
رقم  تحت   2021 ماي  ح  بتاريخ 

.776681
عن موجز وبيان

338 P

Mme SAIDA MEGHTI
CABINET DE COMPTABILITE
N° 17 RUE CHENGUIT APPT  

B.P 261 - ERRACHIDIA

 SOCIETE WORKSHOP
V.R.D
SARL

شركة ورك شوب ش.ذ.م.م
تأسيس

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
شركة  تأسيس  تم   ،2021 يونيو   2  
ذات املسؤولية املحدودة والتي تتميز 

بما يلي :
التسمية االجتماعية : ورك شوب 

.WORKSHOP V.R.D ش.ذ.م.م
موضوع الشركة : غشغال مختلفة.

استيراد وتصدير.
غنابيب مياه الري الزراعي.

بور  بقصر   : االجتماعي  املقر 
الخربات تنجداد عمالة الرشيدية.

في الشركة  مدة  حددت   :  املدة 
 99 سنة ابتداء من تاريخ تأسيسها.

رغسمال الشركة : 600.000 درهم 
مقدار كل واحدة 100 درهم.

الحصص :
000ح   : حدو  بن  لحسن  السيد 

حصة.
000ح   : حدو  بن  حميد  السيد 

حصة.
التسيير : السيد لحسن بن حدو.

باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 
يوليو   7 بتاريخ  بالرشيدية  االبتدائية 
التجاري  السجل  رقم  تحت   2021

.15051
339 P
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STE STHL SERVICES

تم بتاريخ  1 يونيو 2021 اجتماع 

النقاط  بموجبه  حدد  استثنائي  عام 

اآلتية :

عالل  لحسن  السيد  قام   -  1

رغسمال  من  حصة   500 بتفويت 

الشركة للسيد حميد غمزيل.

الجديد  التقسيم  ليصبح 

للحصص كاآلتي : السيد حميد غمزيل 

1000 حصة.

عالل  لحسن  السيد  قدم   -  2

استقالته من تسيير الشركة.

القانوني  الشكل  تحويل   - ح 

للشركة من شركة محدودة املسؤولية 

ذات  املسؤولية  محدودة  شركة  إلى 

شريك وحيد.

ثالثا : تم اإليداع القانوني يوم 28 

التجارية  املحكمة  لدى   2021 يوليو 

بمراكش تحت رقم 90ح126.

340 P

CAREC.AS

CABINET DE REVISION COMPTABLE

ET CONSEILS

ALAMI SAAD

MANDALA DESIGN

تصفية  الشركة
العادي  العام  الجمع  بمقت�سى 

 ،2021 ماي   26 بتاريخ  املنعقد 

الشركة  تصفية  الشركاء  قرر 

ذات  شركة   MANDALA DESIGN

الرغسمال  ذات  محدودة  مسؤولية 

االجتماعي  ومقرها  درهم   100.000

 9 شقة  خنساء  زنقة   26 ب  الكائن 

بإقامة كليوباترا فاس.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   28 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2021 تحت رقم 598ح/021.
للنشر والبيان

341 P

CAREC.AS

CABINET DE REVISION COMPTABLE

ET CONSEILS

ALAMI SAAD

KERVAN LINGE
تصفية  الشركة

العادي  العام  الجمع  بمقت�سى 

قرر   ،2021 ماي   26 بتاريخ  املنعقد 

 KERVAN الشركة  تصفية  الشركاء 

مسؤولية  ذات  شركة   LINGE

 500.000 الرغسمال  ذات  محدودة 

ب  الكائن  االجتماعي  ومقرها  درهم 

شارع ولي العهد زنقة شكيب غرسالن 

رقم 16 فاس الجديدة موالي الكامل 

فاس.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   28 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2021 تحت رقم 599ح/021.
للنشر والبيان

342 P

STE STHLO BATIMENT
SARL

تم بتاريخ 18 يونيو 2021 اجتماع 

النقاط  بموجبه  حدد  استثنائي  عام 

اآلتية :

عالل  لحسن  السيد  قام   -  1

رغسمال  من  حصة   1250 بتفويت 

خضرون  غميمة  للسيدة  الشركة 

و 1250 حصة للسيدة هناء العيا�سي.

الجديد  التقسيم  ليصبح 

للحصص كاآلتي :

 2500  : خضرون  غميمة  السيدة 

حصة.

 2500  : العيا�سي  هناء  السيدة 

حصة.

عالل  لحسن  السيد  قدم   -  2

استقالته من تسيير الشركة.

ح - تعيين السيدة غميمة خضرون 

كمسير ثاني للشركة.

  - تلتزم الشركة بإمضاء السيدة 

هناء  السيدة  غو  خضرون  غميمة 

العيا�سي.

من  االجتماعي  املقر  تحويل   -  5

إلى  مراكش  غ/06ح   6 تامنصورت 

 76-1 ب  تجزئة  األر�سي  ال1ابق 

تامنصورت مراكش.

يوم  القانوني  اإليداع  تم   : ثالثا 

املحكمة  لدى   2021 28 يوليو 

رقم  تحت  بمراكش  التجارية 

79ح126.

343 P

STE L.S SIGNATURE
SARL

بمدينة  مؤرخ  محضر  بمقت�سى 

الرباط بتاريخ  2 ماي 2021 تم تغيير 

بعض قوانين الشركة وحدد ما يلي :

من  الشركة  رغسمال  انخفاض 

100.000 درهم إلى 10.000 درهم.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

تحت رقم 7299 1.
رقم اإليداع : 116220.

344 P

 INTEGRAL SYSTEMS

DESIGN
SARL

 INTEGRAL  : االجتماعي  اللقب 

.SYSTEMS DESIGN SARL

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤوليات محدودة.

رضوان  محمد  السيد   : الشركاء 

.W262661 ب.و.ت

ب.و.ت  ادريس  شيبان  السيد 

.UB5962 
رغس املال : 100.000 درهم.

 500  : االجتماعية  الحصص 

حصة للسيد محمد رضوان.

500 حصة السيد شيبان ادريس.

رضوان  محمد  السيد   : املسيران 

وشيبان ادريس.

املقر االجتماعي : إقامة 0ح الشقة 
لوكيلي  احمد  موالي  زنقة   8 رقم 

حسان - الرباط.

الهدف االجتماعي : ت1وير وتثبيت 

االستيراد   / البرمجيات  وصيانة 

والتصدير / تقديم الخدمات.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالرباط.

رقم السجل التجاري 727ح15.

345 P

CILWALI H
SARL

بتاريخ   عرفي   عقد  بمقت�سى 

1ح ماي 2021، مسجل بفاس بتاريخ 

شركة  تأسيس  تم   ،2021 يونيو   1 

الخصائص  ذات  املسؤولية  محدودة 

التالية :

.CILWALI H : التسمية
زنقة  5ح  رقم   : االجتماعي  املقر 

طريق  الوفاء    حي  الدمام  شارع    

صفرو فاس.

غشغال   : االجتماعي  املوضوع 

التزويد  وغشغال  الصحي  الصرف 

الصالح  املاء  وشبكة  والقنوات 

للشرب وكل الشبكات على اختالفها.

مقاولة لألشغال املختلفة والبناء.

دفع  درهم   100.000  : املال  رغس 

نقدا مقسم إلى 1.000 حصة من فئة 

إلى  مسندة  واحدة  لكل  درهم   100

الشركاء :

السيد  إلى  مسندة  حصة   500

عبد الباقي غوالد احميدان.

السيد  إلى  مسندة  حصة   500

عبد  الجبار غوالد احميدان.

غوالد  الجبار  عبد  السيد   : املسير 

التعريف  لب1اقة  الحامل  حميدان 

.C 19572 الوطنية رقم

تاريخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم  لقد 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

بفاس بتاريخ 8 يوليو 2021 تحت رقم 

55حح رقم السجل التجاري 68787.
بالتلخيص

346 P
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STE MAKTOUB CAR
SARL

تم بتاريخ 20 يوليو 2021 اجتماع 
النقاط  بموجبها  حدد  استثنائي  عام 

اآلتية :
غوال :

 SPARTEL الشركة  قامت 
 CAPITAL PARTNERS HOLDING
OFFSHORE SARL ببيع 950 حصة 

للسيد عبد العالي ابوراش.
الشيخاوي  فيصل  السيد  وقام 
العالي  عبد  للسيد  حصة   50 ببيع 

ابوراش.
الحصص  ترتيب  يصبح  وبالتالي 

على الشكل التالي :
العالي  عبد  للسيد  حصة   1000

ابوراش.
ثانيا :

 SPARTEL CAPITAL الشركة 
 PARTNERS HOLDING
فيصل  والسيد   OFFSHORE SARL
عبد  للسيد  يتنازلون  الشيخاوي 
الجاري  الحساب  عن  ابوراش  العالي 

بقيمة 58,80 .95  درهم.
ثالثا :

تغيير الشكل القانوني للشركة من 
إلى  املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

مساهم وحيد.
رابعا :

استقالة السيد فيصل الشيخاوي 
من منصبه كمسير للشركة.

يقبل الجمع العام استقالته.
ابوراش  العالي  عبد  السيد  تعيين 

مسير وحيد للشركة.
ابوراش  العالي  عبد  السيد  يقبل 

تعيينه الجديد.
خامسا :

تغيير إمضاء الشركة :
السيد  بإمضاء  الشركة  ستلزم 

عبد العالي ابو راش.
املحكمة  في  القانوني  اإليداع  تم 
 2021 يوليو   29 في مراكش  التجارية 

تحت رقم 7  126.
347 P

شركة اموساتن ديستغبسيون
ش.م.م

دوار ايسينان فرخانة بني انصار 
الناضور

تأسيس شركة
بتاريخ موقع  عقد   بمحضر 

شركة  تأسست   2021 يوليو   7
األوصاف  ذات  املسؤولية  محدودة 

التالية :
»اموساتن  شركة   : الكامل  االسم 

ديستغبسيون« ش.م.م.
م1هرة  منتجات  توزيع   : املهنة 

صحية + توزيع التغذية العامة.
ايسينان  دوار   : الرئي�سي  املقر 

فرخانة بني انصار الناضور.
املدة : 99 سنة من تاريخ تأسيسها.

رغسمال الشركة : 100.000 درهم 
مقسم على 1000 سهم ب قيمة 100 

درهم للسهم.
املساهمين :

الب1اقة  رقم  املوساتي  عاشور 
الوطنية ح081 س 500 سهم.

رقم  الوريا�سي  الوهاب  عبد 
 500 90188حس  الوطنية  الب1اقة 

سهم.
التسيير : تسير الشركة من طرف 
الوهاب  وعبد  املوساتي  عاشور 

الوريا�سي.
: تم اإليداع لدى سكرتير  اإليداع 
بمحكمة  والتسجيل  الضبط  مكتب 
الناضور بتاريخ 27 يوليو 2021 تحت 

رقم  275.
348 P

STE NUH
SARL AU

تأسيس شركة
يوم  محرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 
الرباط  في  مسجل   2021 يوليو   7
بتاريخ 12 يوليو 2021 قد تم تأسيس 
املحدودة  املسؤولية  ذات  الشركة 

بشريك وحيد.
الهدف االجتماعي :

ممون حفالت.
مقاول الخدمات العمومية.

تنظيم الحفالت.
رغسمال الشركة : 100.000 درهم 
مقسم إلى 1000 حصة من فئة 100 

درهم للحصة الواحدة.
 1000 محمود  محمد  السيد 

حصة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
وضع  تاريخ  من  غي  النهائي  التأسيس 

السجل التجاري.
باتريس  شارع   77  : العنوان 

لومومبا رقم 6 حسان الرباط.
املسير : السيد محمد محمود.

املحكمة  في  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالرباط تحت رقم 116505 
السجل  رقم   2021 يوليو   29 بتاريخ 

التجاري ح85ح15.
349 P

TAHA GH BUILDING
SARL AU

السجل التجاري 751ح15
تأسيس

بمقت�سى عقد عرفي حرر بالرباط 
وضع  تم   2021 يوليو   5 تاريخ  في 
محدودة  لشركة  األسا�سي  القانون 
وذات  وحيد  ملؤسس  املسؤولية 

املواصفات التالية :
 TAHA GH BUILDING : التسمية

SARL AU
املقاومة  شارع   : االجتماعي  املقر 
 ،8 شقة   ،21 عمارة  ابيدجان،  زنقة 

حي املحيط، الرباط.
في  الرغسمال  حدد   : الرغسمال 

100.000 درهم.
الغرض :

األشغال العامة.
املقاولة في غشغال املباني.

مفاوض.
املدة : 99 سنة.

املسير : السيد أفور محمد.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
القانوني للشركة لدى كتابة الضبط 
تحت  بالرباط  التجارية  باملحكمة 

الرقم : 10 116.
350 P

 ARD AL MAARIFA WAL

OLOUM PRIVEE
SARL

السجل التجاري : 781ح15

تأسيس
بمقت�سى عقد عرفي حرر بالرباط 

وضع  تم   2021 يونيو   10 تاريخ  في 

محدودة  لشركة  األسا�سي  القانون 

املسؤولية وذات املواصفات التالية :

 ARD AL MAARIFA  : التسمية 

.WAL OLOUM PRIVEE SARL

املقاومة،  شارع   : االجتماعي  املقر 

 ،8 شقة   ،21 عمارة  ابيدجان،  زنقة 

حي املحيط، الرباط.

الرغسمال  حدد   : الرغسمال 

100.000 درهم.

للتحضير  مدرسة   : الغرض 

لالمتحانات )الدعم املدر�سي(.

املدة : 99 سنة.

عادل،  منصوري  السيد   : املسير 

السيد بونصير حمزة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني للشركة لدى كتابة الضبط 

تحت  الرباط  التجارية  باملحكمة 

الرقم 0ح 116.

351 P

BEYOND DIGITAL
SARL AU

السجل التجاري : ح75ح15

تأسيس
بمقت�سى عقد عرفي حرر بالرباط 

وضع  تم   2021 يوليو   2 تاريخ  في 

محدودة  لشركة  األسا�سي  القانون 

وذات  واحد  ملؤسس  املسؤولية 

املواصفات التالية :

.BEYOND DIGITAL : التسمية

املقاومة،  شارع   : االجتماعي  املقر 

 ،8 شقة   ،21 عمارة  ابيدجان،  زنقة 

حي املحيط، الرباط.

الرغسمال  حدد   : الرغسمال 

100.000 درهم.
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الغرض :

االستشارات في التسيير ؛

)مبرمج،  املعلوماتية  الخدمات 

محلل، مصمم(.

املدة : 99 سنة.

املسيرة : إيميل ايمان.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني للشركة لدى كتابة الضبط 

تحت  الرباط  التجارية  باملحكمة 

الرقم 11 116.

352 P

RIYAD KENITRA
SARL

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

بناء على عقد عرفي غعلن القانون 

املسؤولية  محدودة  لشركة  األسا�سي 

ذات املميزات التالية :

 RIYAD KENITRA SARL : االسم

شركة ذات مسؤولية محدودة.

املوضوع :

التسيير الزراعي ؛

املنتجات  جميع  وتصدير  استيراد 

الزراعية ؛

جميع العمليات املتعلقة بالتجميع 

واملعالجة والتعبئة والتغليف ؛

الزراعية  املنتجات  جميع  تسويق 

واملنتجات الثانوية.

موالي   100  : االجتماعي  املقر 

ندى،  إقامة   ،2 مكتب  العزيز،  عبد 

القني1رة.

تاريخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.
الرغسمال : 100.000 درهم مكون 

من 1000 حصة قيمة كل واحدة منها 

100 درهم.

وإدارتها  الشركة  تسيير   : التسيير 

بولعيش  السيف  تصرف   تحت 

األسا�سي  للقانون  طبقا  هللا  عبد 

وذلك  الكاملة  السل1ة  مع  للشركة 

ملدة أير محدودة.

السنة االجتماعية : من فاتح يناير 

إلى 1ح ديسمبر.

القانوني  اإليداع  غنجز   : اإليداع 

بالقني1رة  االبتدائية  باملحكمة 

بتاريخ 28 يوليو 2021 تحت السجل 

التجاري رقم 61717.

353 P

SIHATOUNA
SARL

تعديل
بمقت�سى عقد عرفي حرر بالرباط 

بتاريخ 9 يونيو 2021 قرر الجمع العام 

 SIHATOUNA لشركة  العادي  الغير 

SARL ما يلي :

تحويل املقر االجتماعي للشركة من 
: إقامة 6 شقة 6 زنقة سيام، الرباط 
إلى : زنقة بورونيا رقم 1، املكتب األول 

يسار، حي الرياض، الرباط.

نقل 160 حصة بقيمة 100 درهم 

بينيتيز  فريزل  السيدة  منها  لكل 

الفرنسية،  الجنسية  من  سفيتالنا 

حامل   1977 غكتوبر   29 في  املولودة 

 CC 81 119 رقم  السفر  جواز 

ذو  راميزيز  كليمنتي  السيد  لصالح 

غلكسندر، مكسيكي الجنسية ويحمل 

 G228762 ح رقم  السفر  جواز 

 100 بقيمة  حصة   170 وتحويل 

ولحين  بينيتيز  السيد  منها  لكل  درهم 

الجنسية،  باراأواي  غدريان من  دانيا 

 ،1979 نوفمبر   11 بتاريخ  املولود 

 C19001ح رقم  السفر  جواز  حامل 

ذو  راميريز  كليمنتي  السيد  لصالح 

جواز  حامل  املكسيكي،  غلكسندر، 

.G22876السفر رقم 2 ح

ذو  راميريز  كليمنتي  السيد  تعيين 

غلكسندر، املكسيكي الجنسية، وحامل 

 G228762 ح رقم  السفر  جواز 

مشارك  مسير  املكسيك،  في  ومقيم 

للشركة لفترة أير محددة.

تحديث النظام األسا�سي لشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 التجارية بالرباط بتاريخ 7 يوليو 2021 

تحت رقم 116052.

354 P

ائتمانية فداد ش.ذ.م.م

5 املركز التجاري ابن سينا، غكدال، الرباط

الهاتف : 72 59 77 7ح05

شركة السفياني ممون

ش.ذ.م.م

العالمة التجارية : منزل السفياني

تحويل املقر االجتماعي

تمديد الغرض املؤس�سي

إضافة العالمة التجارية

تعديل القانون األسا�سي للشركة

العام  الجمع  محضر  بموجب 

بتاريخ  بالرباط  املنعقد  االستثنائي 

الشركة  شركاء  قرر   2021 يونيو   1 

 Maison املحدودة  املسؤولية  ذات 

 Sefiani SEFIANI TRAITEUR SARL

درهم   500.000 قدره  برغسمال 

ومقرها الرئي�سي : زنقة تونكان، قرب 

ديور   1 رقم  تجاري  محل  عمارة  1، 

الجامع، الرباط على النحو التالي :

1 - نقل مقر الشركة الرئي�سي إلى 

 العنوان الجديد : محل تجاري رقم 2 

بالدور األر�سي، مبنى 1ح، زاوية شارع 

سوس وشارع الرحامنة، الحي اإلداري 

السوي�سي، الرباط.

 : الشركة  أرض  امتداد   -  2

تشغيل املعجنات والقهوة والوجبات 

الخفيفة )الوجبات السريعة(.

تقديم ال1عام.

تموين جماعي.

تنظيم االستقباالت واملناسبات.

ح - إضافة عالمة تجارية كالتالي : 

منزل السفياني.

مع  األسا�سي  النظام  تحديث   -   

مراعاة التعديالت تبعا لذلك.

املحكمة  في  القانوني  اإليداع  تم 

غأس1س   2 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2021 تحت رقم 116555.

355 P

استدراك خ1إ وقع بالجريدة 

 الرسمية عدد 5669 بتاريخ

12 ذو القعدة 2  1 

)ح2 يونيو 2021( إعالن رقم 0Pح2

الصفحة رقم 12816

 FACADES MATERIAL

TRADING DWC-LLC

عوض :

 FACADES MATERIEL

TRADING DWC-LLC

...........................................................

...........................................................

بتاريخ  العام  الجمع  ملداوالت  تبعا 

شركة  شركاء   ،2021 غبريل  فاتح 

 FACADES MATERIEL TRADING

DWC-LLC  اتخذوا القرارات التالية :

......................................................

باملغرب  للشركة  فرع  فتح 

 FACADES MATERIEL TRADING

DWC-LLC والتي تعمل في مجال :

 ......................................................

...........................................................

يقرغ :

 FACADES MATERIAL

TRADING DWC-LLC

...........................................................

...........................................................

بتاريخ  العام  الجمع  ملداوالت  تبعا 

شركة  شركاء   ،2021 غبريل  فاتح 

 FACADES MATERIAL TRADING

DWC-LLC  اتخذوا القرارات التالية :

......................................................

باملغرب  للشركة  فرع  فتح 

 FACADES MATERIAL TRADING

DWC-LLC والتي تعمل في مجال :

 ......................................................

...........................................................

)الباقي ال تغيير فيه.(
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استدراك خ1إ وقع بالجريدة 
 الرسمية عدد 5669 بتاريخ
12 ذو القعدة 2  1 

)ح2 يونيو 2021( إعالن رقم 2Pح2
الصفحة رقم 12816

 SKHIRATE-TEMARA
 AMENAGEMENT ET
DEVELOPPEMENT SA

بدال من :
مجلس  الجمع  ملداوالت  تبعا 
 اإلدارة املنعقد  بتاريخ 7 يناير 2021
...........................................................
...........................................................
..........................................................

يقرغ :
مجلس  الجمع  ملداوالت  تبعا 
 اإلدارة املنعقد  بتاريخ 7 يناير 2020
...........................................................
..........................................................
..........................................................

)الباقي ال تغيير فيه.(

cabinet fiduciaire jalal

LEAD 4 YOU ليد 4 يو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

cabinet fiduciaire jalal
 rue khalid ibn el walid n(5 0ح
 tanger tanger، 90000، tanger

maroc
ليد   يو LEAD   YOU شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

اململكة العربية السعودية 90 ورود 
اقامة اشراق مركز املكتب ال1ابق ح 
مكتب رقم 22 طنجة 90000 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

118621
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   19
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
ليد     : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LEAD   YOU يو
التسويق   : بإيجاز  الشركة  أرض 

الرقمي.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
ورود   90 السعودية  العربية  اململكة 
اقامة اشراق مركز املكتب ال1ابق ح 
مكتب رقم 22 طنجة 90000 طنجة 

املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 90.000 الشركة:   رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 900   : السايح  املهدي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  السايح  املهدي  السيد 
كارييل  00ح1  اليكسيس  شارع 
مرسيل    00000 فرنسا   مرسيل 

فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  السايح  املهدي  السيد 
كارييل  00ح1  اليكسيس  شارع 
مرسيل   00000 فرنسا   مرسيل 

فرنسا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   16 بتاريخ  ب1نجة   التجارية 

2021 تحت رقم 670  2.

1I

ESPACE COMPETENCES  SARL

 STE EL WAHDA POUR LA
 DISTRIBUTION DU LAIT ET

SES DERIVES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

ESPACE COMPETENCES  SARL
شارع القيراوان، عمارة  ح0  ، شقة 
 BOITE POSTAL  :     .02، العيون

70000 ، .1349، العيون املغرب

 STE EL WAHDA POUR

 LA DISTRIBUTION DU

                                                                                                                                          LAIT ET SES DERIVES

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
الحرمين حي الوحدة 01  العيون 

70000 العيون املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

ح652ح.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تعيين  تم   2021 يونيو   25 في  املؤرخ 

مسير جديد للشركة السيد)ة( اندور 

عبد هللا كمسير آخر

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعيون  بتاريخ 15 يوليوز 

2021 تحت رقم 12/21 2 .

2I

BUMACOF SARL

2A ARCHITECTS STUDIO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BUMACOF SARL

55حشارع محمد الخامس ال1ابق 

 رقم 57، 00ح20، الدار البيضاء 

اململكة املغربية

2A ARCHITECTS STUDIO شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة سمية 

 Q-Palmier 16عمارة 82 ط  رقم

0 ح20 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

07ح511

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   12

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 2A  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ARCHITECTS STUDIO

مهندس   : بإيجاز  الشركة  أرض 

معماري.

زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

رقم16  ط    82 عمارة  سمية 

الدارالبيضاء   Q-Palmier 200 ح

املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

حصة   500   : منى  عبيد  السيدة 

بقيمة 50.000 درهم للحصة .

السيدة ادمر اكرام :  500 حصة 

بقيمة 50.000 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  اكرام  ادمر  السيدة 

طح0  ح1  امرود  ع  كاليفورني  جنان 

الدار   20 70 الشق   عين  شقة11 

البيضاء املغرب.

19ـ  عنوانه)ا(  منى  عبيد  السيدة 

16 زنقة  21 اقامة صوفيا ط  شقة 

الدار   200 0 بوركون  حكم  ابن 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

19ـ  عنوانه)ا(  منى  عبيد  السيدة 

16 زنقة  21 اقامة صوفيا ط  شقة 

الدار   200 0 بوركون  حكم  ابن 

البيضاء املغرب

عنوانه)ا(  اكرام  ادمر  السيدة 

طح0  ح1  امرود  ع  كاليفورني  جنان 

الدار   20 70 الشق   عين  شقة11 

البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 19 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم ح5 787.

Iح
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FIDUCIAIRE AL BOUSTANE

تسنت
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AL BOUSTANE

 AV PRINCE MY ABDELLAH

 N°24 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

تسنت شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي ال1ابق 

االر�سي  من الرقم 120 فضاء فيال 

الش1ر 1 تاركة مراكش - 0000  

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

ح11698

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   25

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء بمختصر تسميتها : تسنت.

و  مخبزة   : بإيجاز  الشركة  أرض 

حلويات.

ال1ابق   : االجتماعي  املقر  عنوان 

فيال  فضاء   120 الرقم  من  االر�سي  

  0000  - مراكش  تاركة   1 الش1ر 

مراكش املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

الغني  عبد  ارويجل   السيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

الغني  عبد  ارويجل   السيد 
رقم   01 النخيل  تجزئة  عنوانه)ا( 
مراكش    0000 مراكش  تاركة   77

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الغني  عبد  ارويجل   السيد 
 77 01 رقم  عنوانه)ا( تجزئة النخيل 
تاركة مراكش 0000  مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز  ح1  بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 126015.

 I

Fiduciaire  la clarté

ORNATE CALL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Fiduciaire  la clarté
 1تجزئة بلعباس  رقم ح طريق 

عين الشقف فاس ، 0050ح، فاس 
املغرب

ORNATE CALL شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
الحسيمة إقامة مكاتب االطلس 
ال1ابق الثاني    االطلس - 0000ح 

فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
68829

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو  ح0 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ORNATE CALL

مستغل   : بإيجاز  الشركة  أرض 
مركز النداء الهاتفي.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
االطلس  مكاتب  إقامة  الحسيمة 
0000ح   - االطلس  الثاني     ال1ابق 

فاس املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
كرامي  الل1يف  عبد  السيد 
الصنهاجي :  1.000 حصة بقيمة 100 

درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
كرامي  الل1يف  عبد  السيد 
بن  زنقة عنتر  ح  الصنهاجي عنوانه)ا( 
فاس  ج  م   8 شقة  ال1ابق    شداد 

0000ح فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
كرامي  الل1يف  عبد  السيد 
بن  زنقة عنتر  ح  الصنهاجي عنوانه)ا( 
فاس  ج  م   8 شقة  ال1ابق    شداد 

0000ح فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   12 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 02 ح/21.
5I

BBH CONSULTING

ZAUBER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

BBH CONSULTING
11 إقامة غحالم شارع يعقوب 

املنصور مراكش ، 0000 ، مراكش 
املغرب

ZAUBER شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

 15A وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم
سفلي تجزئة املسار الحي الصناعي  - 

0110  مراكش املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

119ح10.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

2021 تم  تحويل   املؤرخ في  1 يونيو 

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

الحي  املسار  تجزئة  15A سفلي  »رقم 

0110  مراكش املغرب«   - الصناعي  

الحي الصناعي   إلى »15 تجزئة املسار 

ال1ابق االول رقم   - 0110  مراكش  

املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   16 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 126162.

6I

zakaria gestion snc 

DILABAT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

zakaria gestion snc

 rue maarakat badr erac 29

 khemisset n ، 15000، khemisset

maroc

dilabat شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي 17 زنقة 

ابن ونان حي الوحدة  الخميسات - 

15000 الخميسات املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

ح57.

العام  الجمع  بمقت�سى 

 2021 يوليوز   07 في  اإلستثنائياملؤرخ 

مسؤولية  ذات  شركة  حل  تقرر 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

dilabat  مبلغ رغسمالها 10.000 درهم 

زنقة   17 اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 

 - الخميسات  الوحدة   حي  ونان  ابن 

نتيجة ل  املغرب  الخميسات   15000

: انعدام النشاط االقتصادي.
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و حدد مقر التصفية ب 17 زنقة 

 - الخميسات  الوحدة   حي  ونان  ابن 

15000 الخميسات املغرب. 

و عين:

و  عرورو  حميد     السيد)ة( 
حي  ونان  ابن  زنقة   17 عنوانه)ا( 

 15000 الخميسات  الوحدة  

)ة(  كمصفي  املغرب  الخميسات 

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بتاريخ  بالخميسات   االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 677.

7I

مركز تنغير للمحاسبة و التسيير

SIRIGO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مركز تنغير للمحاسبة و التسيير
رقم  9ح تجزئة اديس نغير شارع 

محمد الخامس تنغير اقليم تنغير، 

5800 ، تنغير املغرب

SIRIGO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 09 ب 

حي املوظفين تنغير - 5800  تنغير 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1955

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو  0ح 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SIRIGO

خدمات   : بإيجاز  الشركة  أرض 

االستقبال واإلرشاد السياحي

 09 رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 

ب حي املوظفين تنغير - 5800  تنغير 

املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : عزاوي  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  عزاوي  محمد  السيد 

فرنسا 50 57 فرنسا فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  عزاوي  محمد  السيد 

فرنسا 50 57 فرنسا فرنسا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   15 بتاريخ  بتنغير   االبتدائية 

2021 تحت رقم -.

8I

ILIAS BOUJIDA

STE CEGONEM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ILIAS BOUJIDA

 IMM LAMRABET RUE D OUJDA

 TAZA TAZA، 35000، TAZA

MAROC

STE CEGONEM شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي  املحل 
التجاري الكائن بال1ابق األول 

بدوار امللحة مجموعة ب رقم 120 - 

5000ح  تازة  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

ح26 

 07 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2017 أشت 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CEGONEM

األشغال   : بإيجاز  الشركة  أرض 

املختلفة و التمويل.

املحل    : االجتماعي  املقر  عنوان 

األول  بال1ابق  الكائن  التجاري 

 - 120 بدوار امللحة مجموعة ب رقم 

5000ح  تازة  املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد لبريني عادل :  1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

ح7  عنوانه)ا(  عادل  لبريني  السيد 

تازة   5000ح    2 املسيرة   7 مجموعة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

ح7  عنوانه)ا(  عادل  لبريني  السيد 

تازة  5000ح   2 املسيرة   7 مجموعة 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مارس   28 بتاريخ  بتازة   االبتدائية 

2017 تحت رقم 6 8.

9I

CARRENT MOROCCO

IFSSAN TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

IFSSAN TRANS
شارع موالي اسماعيل  1 إقامة 
موالي اسماعيل ال1ابق ح رقم 9 

طنجة ، 90000، طنجة املغرب
IFSSAN TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
موالي اسماعيل  1 إقامة موالي 

اسماعيل ال1ابق ح رقم 9 طنجة  - 
90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1180 7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   20
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.IFSSAN TRANS
النقل   : بإيجاز  الشركة  أرض 

البري املحلي والدولي للبضائع.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
موالي  إقامة  اسماعيل  1  موالي 
 - طنجة    9 رقم  ح  ال1ابق  اسماعيل 

90000 طنجة املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
حصة   100   : بابس   رضا  السيد 

بقيمة 1.000 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
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عنوانه)ا(  بابس   رضا  السيد 

 90000 طنجة   الكبيرة  امغوأة 

طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  بابس   رضا  السيد 

 90000 طنجة   الكبيرة  امغوأة 

طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   02 بتاريخ  ب1نجة   التجارية 

2021 تحت رقم 6156.

10I

 SCIM CHIMIQUE - Société Chimique et

Industrielle Marocaine

سكيم شيميك - الشركة 

الكيماوية و الصناعية املغربية
شركة املساهمة

توسيع نشاط الشركة 

 SCIM CHIMIQUE - Société

 Chimique et Industrielle

Marocaine

 rue Abou Bakr Ibnou Koutia 18

 Quartier Industriel Oukacha

 Aïn Sebaâ، 20580، Casablanca

Maroc

سكيم شيميك - الشركة الكيماوية و 

الصناعية املغربية شركة املساهمة

وعنوان مقرها االجتماعي 18, زنقة 

غبوبكر ابن كتية, الحي الصناعي 

عكاشة   عين السبع 20580 

الدارالبيضاء املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

18.669 الدارالبيضاء.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 26 ماي 2021 تمت إضافة 

الشركة  نشاط  إلى  التالية  األنش1ة 

الحالي :

ليشمل  الشركة  أرض  تمديد   -

املنتجات  تسويق  و  »إستيراد  نشاط 

املصنفة كأجهزة طبية«، و

النظام  من  ح  الفصل  تعديل   -

األسا�سي املتعلق بغرض الشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  1  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 786866.
11I

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

كنوز موطو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU
 IMB 1ح LOT MOULIN IDRISSIA
 BUREAUX SAFOUA 1ER ETAGE
 N°05 ATLAS FES ، 30000، FES

MAROC
كنوز موطو  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي املحل 
حالق1عة ح  االمان بنسودة  - 

0000ح فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1ح689
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   27
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
كنوز   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

موطو .
أرض الشركة بإيجاز : بيع اجزاء 

الدراجات النارية 
االستراد و التصدير.

املحل   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - بنسودة   االمان  ح   حالق1عة 

0000ح فاس املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيدة كنزة طاوس :   حح حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
حصة  ححح    : العز   هند  السيدة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

ححح حصة    : العز  السيد عفاف 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

 8 عنوانه)ا(  طاوس  كنزة  السيدة 

شارع امللك حسين اقامة ياسين شقة 

1 فاس 0000ح فاس املغرب.

 8 عنوانه)ا(  العز   هند  السيدة 

شارع امللك حسين اقامة ياسين شقة 

1 فاس 0000ح فاس املغرب.

 8 عنوانه)ا(  العز  عفاف  السيدة 

شارع امللك حسين اقامة ياسين شقة 

1 فاس 0000ح فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

 8 عنوانه)ا(  العز   هند  السيدة 

شارع امللك حسين اقامة ياسين شقة 

1 فاس 0000ح فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   16 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 517ح.

12I

CARRENT MOROCCO

SA 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

S&A HOUSE

حي الشاطئ زنقة احفير إقامة نهى 

ال1ابق الثاني رقم 18 طنجة ، 

90000، طنجة املغرب

 SA شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

الشاطئ زنقة احفير إقامة نهى 

ال1ابق الثاني رقم 18 طنجة - 

90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

118579

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   02

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

.SA  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

صالون   : بإيجاز  الشركة  أرض 

الحالقة للسيدات .

حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 

الشاطئ زنقة احفير إقامة نهى ال1ابق 

الثاني رقم 18 طنجة - 90000 طنجة 

املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

0ح    : حسايني  يوسف  السيد 

حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة .

  0   : الدين  بهاء  هند  السيدة 

حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة .

حصة  0ح    : رشيد  جمال  السيد 

بقيمة 1.000 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد يوسف حسايني عنوانه)ا( 

دوار املنار جماعة البحراوين فحص 

غنجرة  90000 طنجة املغرب.

السيدة هند بهاء الدين عنوانه)ا( 

رقم  ح0  طابق  ب  عمارة  النور  إقامة 

طنجة   90000 ت1وان   طريق    6

املغرب.

عنوانه)ا(  رشيد  جمال  السيد 

رقم  ح0  طابق  ب  عمارة  النور  إقامة 

طنجة   90000 ت1وان   طريق    6

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

الدين   بهاء  سناء  السيدة 

افكا    70 رقم   159 الزنقة  عنوانه)ا( 

000 1 القني1رة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   15 بتاريخ  ب1نجة   التجارية 

2021 تحت رقم  667.

Iح1
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CARRENT MOROCCO

MA CONNECT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

MA CONNECT
ساحة موزار 12 إقامة كالبسو زنقة 
السيد ق1ب املتجررقم 2 طنجة ، 

90000، طنجة املغرب
MA CONNECT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي ساحة 
موزار 12 إقامة كالبسو زنقة السيد 
ق1ب املتجررقم 2 طنجة - 90000 

طنجة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.98799

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل   2021 يوليوز   09 في  املؤرخ 
ذات  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
  MA CONNECT الوحيد  الشريك 
درهم   100.000 رغسمالها  مبلغ 
ساحة  اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 
السيد  زنقة  كالبسو  إقامة   12 موزار 
 90000  - طنجة   2 املتجررقم  ق1ب 
عدم    : ل  نتيجة  املغرب  طنجة 

املردودية .
ساحة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
السيد  زنقة  كالبسو  إقامة   12 موزار 
 90000  - طنجة   2 املتجررقم  ق1ب 

طنجة املغرب. 
و عين:

و  مسعودي  غحمد    السيد)ة( 
 2 رقم  العرائش  زنقة  عنوانه)ا( 
مرشان طنجة 90000 طنجة املغرب 

كمصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   16 بتاريخ  ب1نجة   التجارية 

2021 تحت رقم  670.
1 I

CABINET IBOUYEN

ATABING33
شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET IBOUYEN
 BUREAU 18 RUE 2ح

 ZERKTOUNI ، 90000، TANGER
MAROC

ححATABING شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 
الزرق1وني عمارة 2ح شقة 29 
ال1ابق االول  - 90000 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
118667

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   25
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ATABINGحح
الدراسة   : بإيجاز  الشركة  أرض 
الغير  او  املباشرة  املشاركة  والتسيير 
العمليات  جميع  في  للشركة  املباشرة 
املرتب1ة بشكل مباشر او أير مباشر 

بنشاط الشركة .
زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 29 شقة  2ح  عمارة  الزرق1وني 
طنجة   90000  - االول   ال1ابق 

املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : العثابي  عادل  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  العثابي  عادل  السيد 
حي الجراري 2 زنقة 0ح رقم 9 90000 

طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  العثابي  عادل  السيد 
حي الجراري 2 زنقة 0ح رقم 9 90000 

طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   19 بتاريخ  ب1نجة   التجارية 

2021 تحت رقم 6780.

15I

Zirana Maroc

SOGLA MARK صوجال مارك
شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد

تأسيس شركة

Zirana Maroc

 App 1 Imm 6ح Avenue Med

 Ben Abdellah VN ، 46000، SAFI

MAROC

 SOGLA MARK صوجال مارك

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي الرقم  1 

ال1ابق ح عمارة ح جنان علي 2ـ50 - 

0000   مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

116859

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   25

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها : صوجال 

.SOGLA MARK مارك
أرض الشركة بإيجاز : صنع الثلج

التكييف  اجهزة  وتركيب  بيع 
والتبريد.

عنوان املقر االجتماعي : الرقم  1 
 - 2ـ50  ح جنان علي  ح عمارة  ال1ابق 

0000   مراكش املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : السيد اجكوني شكيب  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد اجكوني شكيب  عنوانه)ا(  
الجديدة   املدينة  شروق  عمارة   12

6000  آسفي املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد اجكوني شكيب  عنوانه)ا(  
الجديدة   املدينة  شروق  عمارة   12

6000  آسفي املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   09 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 125896.
16I

EXCEL COMPTA SARL AU

LA ROSE BERBERE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

EXCEL COMPTA SARL AU
اقامة وردة ب الشقة 9 زنقة 

االمام علي الحي الشتوي ، 0000 ، 
مراكش املغرب

LA ROSE BERBERE  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 9 درب 
سيدي علي بن حمدوش باب دكالة  

املدينة 000  مراكش املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.92917
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بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تعيين  تم   2021 يوليوز   12 في  املؤرخ 

مسير جديد للشركة السيد)ة( ماورو 

لورنزانو  دانييل  السيد  و  فيريري 

كمسير آخر

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   19 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 126210.

17I

ABA GESTION SARLAU

TAYSSIRGEST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ABA GESTION SARLAU

 AV MED V حEME ETG 8ح

 BUREAU 12 ، 30000، FES

MAROC

TAYSSIRGEST شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 2حح شارع 

إبراهيم الروداني إقامة ريحان  

ال1ابق 5 رقم 21 حي املعاريف 

الدارالبيضاء - 20000 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

511  7

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   28

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TAYSSIRGEST

 : بإيجاز  الشركة  أرض 
 ADMINISTRATION,GESTION
 ET EXPLOITATION
 DES ETABLISSEMENTS

.D’HOSPITALISATION
2حح   : االجتماعي  املقر  عنوان 
ريحان   إقامة  الروداني  إبراهيم  شارع 
املعاريف  حي   21 رقم   5 ال1ابق 
الدارالبيضاء - 20000 الدار البيضاء 

املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
الفهري  الفا�سي  غسامة  السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
الفهري  الفا�سي  غسامة  السيد 
عنوانه)ا( 1 تجزئة لال السعدية شارع 
0000ح  فاس  إيموزار  طريق  شالة 

فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الفهري  الفا�سي  غسامة  السيد 
عنوانه)ا( 1 تجزئة لال السعدية شارع 
0000ح  فاس  إيموزار  طريق  شالة 

فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 20 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 787615.

18I

إئتمانية الواحة

STE ELAAICH IRRIGATION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

إئتمانية الواحة
2 زنقة الحرية ، 52000، الرشيدية 

املغرب
 STE ELAAICH IRRIGATION
شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر 

سيدي ابو عبد هللا  جماعة شرفاء 

مدأرة - ح5202 الرشيدية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

15081

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   08

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ELAAICH IRRIGATION

االشغال   : بإيجاز  الشركة  أرض 

املختلفة و االستغالل الفالحي.

قصر   : االجتماعي  املقر  عنوان 

شرفاء  جماعة  هللا   عبد  ابو  سيدي 

مدأرة - ح5202 الرشيدية املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : العائش  رشيد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  العائش  رشيد  السيد 
رقم 2حح تجزئة مستقبل زيز 52000 

الرشيدية املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  العائش  رشيد  السيد 
رقم 2حح تجزئة مستقبل زيز 52000 

الرشيدية املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 19 بتاريخ  بالرشيدية   االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 1105.

19I

SOCIETE FICOMAN

SOCIETE SO TRIP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOCIETE FICOMAN

 RUE SAFI REIDANCE AIDA

 APPT 7 2 ET E ETAGE( VN(

 meknes، 50000، Meknes

MAROC

SOCIETE SO TRIP شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

البام رقم حح  واملاس الخميسات 

الخميسات 15000 الخميسات 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

ح2921

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 فبراير   10

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE SO TRIP

اعمال   : بإيجاز  الشركة  أرض 

مختلفة الهندسة املدنية.

حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 

الخميسات  واملاس  حح   رقم  البام 

الخميسات   15000 الخميسات 

املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 600.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

000.ح    : عتمان  حيون  السيد 

درهم  00.000ح  بقيمة  حصة 

للحصة.

000.ح    : سفيان  حيون  السيد 

درهم  00.000ح  بقيمة  حصة 

للحصة.
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والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  عتمان  حيون  السيد 

 50000 مكناس   12 ح  عمارة  ج 

مكناس املغرب.

عنوانه)ا(  سفيان  حيون  السيد 

وملاس الخمسات 15000 الخميسات 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  عتمان  حيون  السيد 

 50000 مكناس   12 ح  عمارة  ج 

مكناس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ح0  بتاريخ  بالخميسات   االبتدائية 

مارس 2021 تحت رقم 190.

20I

fiduciaire elbakkouri sarl au

GO PLUS TRAVEL SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

fiduciaire elbakkouri sarl au

 N°12 Florida Extension Sidi

 Maârouf Casablanca، 20190،

casablanca maroc

GO PLUS TRAVEL SARL  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 0 1، 

ال1ابق السفلي ، مدار الجيروند، 
زنقة إيفني ، حي الجيروند - 20500  

الدار البيضاء    املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 569 9

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تعيين  تم   2021 يونيو  في  2  املؤرخ 
مسير جديد للشركة السيد)ة( عمرو 
لقبول  تبعا  وحيد  كمسير  نبيل  

استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 19 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 787588.

21I

 BEPOLYCO  مكتب الدراسات املتعدد االستشارات

ش م م

شركة بنيتو هولتينغ 
س.م.م.ش.و

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

مكتب الدراسات املتعدد 
االستشارات  BEPOLYCO ش م م
رقم 110 حي الحسني شارع موالي 
رشيد ورزازات ، 5000 ، ورزازات 

املغرب
شركة بنيتو هولتينغ س.م.م.ش.و 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 12 
الحي الصناعي قلعة مكونة تنغير - 

5202  قلعة مكونة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1859

 16 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
: شركة  بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

بنيتو هولتينغ س.م.م.ش.و.
أرض الشركة بإيجاز : املقاولة في 
الغير-  لحساب  -النقل  البناء  اشغال 
و  التصدير  البناء-  مواد  وانتاح  بيع 

االستيراد.
 12 رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - تنغير  مكونة  قلعة  الصناعي  الحي 

5202  قلعة مكونة املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد خالد ايت بن اي1و :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

اي1و  بن  ايت  خالد  السيد 
مكونة  قلعة  السالم  حي  عنوانه)ا( 

تنغير 5202  قلعة مكونة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
اي1و  بن  ايت  خالد  السيد 
مكونة  قلعة  السالم  حي  عنوانه)ا( 
ورزازات  5202  قلعة مكونة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   02 بتاريخ  بتنغير   االبتدائية 

2021 تحت رقم 721.
22I

MCG

مارسيال بي أل
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MCG
 Angle Bd. A. El Khattabi & Av.
 M. Eddahbi, n° ح, Appt. 1 ,
 Guéliz, Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC
مارسيال بي غل شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
عالل الفا�سي، العمارة رقم 12، 
الشقة رقم 5، تجزئة سين،  - 

0000  مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

167185
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو  ح2 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

مارسيال بي غل.
بيع   : بإيجاز  الشركة  أرض 
املالبس  تاجر   ، بالتجزئة  املالبس 

الجاهزة.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 ،12 رقم  العمارة  الفا�سي،  عالل 

الشقة رقم 5، تجزئة سين،  - 0000  

مراكش املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

  : مارسيال  بالنجونويتش  السيد 

50 حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 50   : ساندرا  كريسوجا  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

مارسيال  بالنجونويتش  السيد 

شويتزر  غلبير  شارع   10 عنوانه)ا( 

68570  غوسانباش فرنسا.

ساندرا  كريسوجا  السيدة 

شويتزر  غلبير  شارع   10 عنوانه)ا( 

68570  غوسانباش فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

مارسيال  بالنجونويتش  السيد 

شويتزر  غلبير  شارع   10 عنوانه)ا( 

68570  غوسانباش فرنسا

ساندرا  كريسوجا  السيدة 

شويتزر  غلبير  شارع   10 عنوانه)ا( 

68570  غوسانباش فرنسا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   19 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 126808.

Iح2

FIDABEL SARL AU

 SAY MY NAME STUDIO sarl
au

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDABEL SARL AU

SAFI CONSULTANT مكتب 

  عمارة ميمونة ال1ابق الثاني 

الجريفات آسفي ، 6000 ، آسفي 

املغرب
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 SAY MY NAME STUDIO sarl au
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي ح7 طريق 

سيدي واصل آسفي - 6000  آسفي 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
119 1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو  ح2 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 SAY  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MY NAME STUDIO sarl au
أرض الشركة بإيجاز : التصوير و 

اإلدارة الفنية
وإنتاج الصورة و اإلتصاالت.

عنوان املقر االجتماعي : ح7 طريق 
سيدي واصل آسفي - 6000  آسفي 

املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
نسانكار  ادريس  هللا  نتوي  السيد 
 100 1.000 حصة بقيمة    : دجاسرا 

درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
نسانكار  ادريس  هللا  نتوي  السيد 
ميموزة  زنقة  عنوانه)ا(  دجاسرا 
الرقم 102 حي الراحة الدار البيضاء 

0ح202 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
نسانكار  ادريس  هللا  نتوي  السيد 
ميموزة  زنقة  عنوانه)ا(  دجاسرا 
الرقم 102 حي الراحة الدار البيضاء 

0ح202 الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   18 بتاريخ  بآسفي   االبتدائية 

2021 تحت رقم -.

2 I

 BEPOLYCO  مكتب الدراسات املتعدد االستشارات

ش م م

شركة وردة جناني ش.م.م
إعالن متعدد القرارات

مكتب الدراسات املتعدد 

االستشارات  BEPOLYCO ش م م
رقم 110 حي الحسني شارع موالي 
رشيد ورزازات ، 5000 ، ورزازات 

املغرب

شركة وردة جناني ش.م.م  »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: دوار 

تزاخت قلعة مكونة عمالة تنغير - 

5202  قلعة مكونة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 71.

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

اتخاذ  تم   2021 ماي   21 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

بيع حصص حيت باع الل1يفي محمد 

الل1يفي  للسيد  ححعصة  حصة   66

للسيد  اخرى  حححصة  و  لحسن 
100درهم  بتمن  املبروك  رضوان 

للواحدة

على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 

من  الشركة  راسمال  رفع  تم  مايلي: 

100000درهم  الى  20000درهم 

ليصبح تقسيم الراسمال الجديد كما 

يالي لحسن الل1يفي 50000درهم اي 

املبروك  ورضوان  الراسمال  نصف 

50000درهم نصف ال اسمال

قرار رقم ح: الذي ينص على مايلي: 

تعيين السيد رضوان املبروك كمسير 

للشركة ملدة أير محدودة

على  ينص  الذي  رقم  :  قرار 

من  مسير  البنكي  الحساب  مايلي: 

لحسن  السيد  معا   الشريكين  طرف 

الل1يفي والسيد رضوان املبروك .

قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 

تحيين القانون االسا�سي للشركة بعد 

هده التغييرات

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

على  ينص  الذي   :6 رقم  بند 

من  الشركة  راسمال  رفع  م  مايلي: 

100000درهم  الى  20000درهم 

نقدا   80000درهم  بزيادة  دلك  و 

ليصبح تقسيم الراسمال الجديد كما 

يالي لحسن الل1يفي 50000درهم اي 

املبروك  ورضوان  الراسمال  نصف 

50000درهم نصف الر اسمال

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   08 بتاريخ  بتنغير   االبتدائية 

2021 تحت رقم 620.

25I

CONSSEIL FISCAL REMALI

PROMATA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تغيير تسمية الشركة

CONSSEIL FISCAL REMALI

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

PROMATA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي ردس 

عمارة جيهان بوابة سيدي سعيد 

مكناس - 50000 مكناس املغرب.

تغيير تسمية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

 6217

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى   

تغيير  تم   2021 يونيو   07 في  املؤرخ 

 »PROMATA« من  الشركة  تسمية 

. »AGOGRAINS« إلى

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   07 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

2021 تحت رقم 7 حح.

26I

جمال الصدقي محاسب معتمد

STE BOUCHERIE LILLE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رغسمال الشركة

جمال الصدقي محاسب معتمد

شارع ابن سيناء رقم 86 الخميسات 

، 15000، الخميسات املغرب

STE BOUCHERIE LILLE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

عبد الحميد الزموري حي السعادة 

2 الخميسات - 15000 الخميسات 

املغرب.

رفع رغسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.28677

العام  الجمع  بمقت�سى 

يوليوز   01 في  املؤرخ  اإلستثنائي 

الشركة  رغسمال  رفع  تم   2021

درهم«    0.000.000« قدره  بمبلغ 

إلى  درهم«   10.000.000« من  غي 

  : طريق  عن  درهم«   50.000.000«

تقديم حصص نقدية غو عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 19 بتاريخ  بالخميسات   االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 801.

27I

BCNG

STE: JARBIR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BCNG

 BD. ZERKTOUNI ,265

 9ÈME ETAGE N°92 265, BD.

 ZERKTOUNI 9ÈME ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA

MAROC

STE: JARBIR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 265، 

شارع الزرق1وني ال1ابق 9 رقم92  - 

20050 الدار البيضاء املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
509155

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE:  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.JARBIR
أرض الشركة بإيجاز : التجارة.

 ،265  : االجتماعي  املقر  عنوان 
9 رقم92  -  شارع الزرق1وني ال1ابق 

20050 الدار البيضاء املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رغسمال  مبلغ 

10.000,00 درهم، مقسم كالتالي:
 5.000,00   : عبير  ماهر  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 5.000,00   : هجر  ماهر  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
بقيمة   50  : عبير  ماهر  السيدة 

100 درهم.
بقيمة   50  : هجر  ماهر  السيدة 

100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
حي  عنوانه)ا(  عبير  ماهر  السيدة 
عمارة  البيضاء  باب  إقامة  القدس 
ب11 رقم   سيدي البرنو�سي 20050 

الدار البيضاء املغرب.
السيدة ماهر هجر عنوانه)ا( حي 
عمارة  البيضاء  باب  إقامة  القدس 
ب11 رقم   سيدي البرنو�سي 20050 

الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
حي  عنوانه)ا(  عبير  ماهر  السيدة 
عمارة  البيضاء  باب  إقامة  القدس 
ب11 رقم   سيدي البرنو�سي 20050 

الدار البيضاء املغرب
السيدة ماهر هجر عنوانه)ا( حي 

عمارة  البيضاء  باب  إقامة  القدس 
ب11 رقم   سيدي البرنو�سي 20050 

الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
0ح  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم -.
28I

مستأمنة املتنبي للمحاسبة

A Y CHANTIERS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مستأمنة املتنبي للمحاسبة
0ح1 شارع املتنبي ال1ابق 2 ، 

000ح2، بني مالل املغرب
A Y CHANTIERS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي ال1ابق 
السفلي رقم  2 بلوك 19 غوالد أياد 
غوالد زهرة - 000ح2 بني مالل املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
حح117

 05 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 A Y  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CHANTIERS
لالشغال   : بإيجاز  الشركة  أرض 

املختلفة.
ال1ابق   : االجتماعي  املقر  عنوان 
19 غوالد أياد  السفلي رقم  2 بلوك 
غوالد زهرة - 000ح2 بني مالل املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : العلوي  ياسين  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  العلوي  ياسين  السيد 
ال1ابق الثاني رقم  2 بلوك 19 غوالد 
مالل  بني  000ح2  زهرة  غوالد  أياد 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  العلوي  ياسين  السيد 
ال1ابق الثاني رقم  2 بلوك 19 غوالد 
مالل  بني  000ح2  زهرة  غوالد  أياد 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ  مالل   ببني  االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 796.
29I

WIFAK GESTION

COSMOMAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

WIFAK GESTION
شارع عبد العالي بنشقرون مكاتب 
زينب طابق رقم 2 مكتب رقم 8 . ، 

0000ح، فاس املغرب
COSMOMAROC  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها االجتماعي الق1عة 

رقم ح1 تجزيئة جاد بن ميمون عين 
البيضاء طريق صفرو  - 5 00ح 

فاس املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.25957

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت   2021 يوليوز   01 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  التالية  األنش1ة  إضافة 

الشركة الحالي :
وتوزيع  وتصدير  واستيراد  تصنيع 
ومنتجات  التجميل  مستحضرات 
املواد  استيراد  و  الجسدية  النظافة 
لتصنيع  فقط  املخصصة  الخام 

ومنتجات  التجميل  مستحضرات 

النظافة الجسدية..

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

يوليوز   15 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 98 ح.

0Iح

فيد بيست كونسيلتين

ASKB SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

فيد بيست كونسيلتين

حي السعادة شارع موالي اسماعيل 

زنقة بركان رقم 01 ال1ابق االول ، 

70000، العيون املغرب

ASKB SERVICES شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي   طريق 

املر�سى العيون   طريق املر�سى 

العيون 70000 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

7609ح

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز  ح1 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 ASKB  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.SERVICES

اشغال   : بإيجاز  الشركة  أرض 

البناء.

طريق     : االجتماعي  املقر  عنوان 

املر�سى  طريق  العيون    املر�سى 

العيون 70000 العيون املغرب.
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غجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

السيد عالي سالم املوساوي خداد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عالي سالم املوساوي خداد 
اسبانيا   70000 اسبانيا  عنوانه)ا( 

اسبانبا.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عالي سالم املوساوي خداد 
اسبانيا   70000 اسبانيا  عنوانه)ا( 

اسبانيا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون  بتاريخ 16 يوليوز 

2021 تحت رقم 57 2.
1Iح

تفرانت كونساي ش.م.م

 FAB CONFECTION DE
LARACHE SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

تفرانت كونساي ش.م.م
تجزئة املغرب الجديد رقم ح106 

العرائش ، 92000، العرائش املغرب
 FAB CONFECTION DE

LARACHE SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : تجزئة 
املغرب الجديد رقم ح106 - 92000 

العرائش  املغرب .
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
79 ح.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر   2021 يونيو   09 في  املؤرخ 
 FAB CONFECTION DE حل 
ذات  شركة   LARACHE SARL
رغسمالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها  وعنوان  درهم    0.000
اإلجتماعي تجزئة املغرب الجديد رقم 

املغرب   العرائش    92000  - ح106 

نتيجة الملنافسة .

و عين:

و  القادري  محمد   السيد)ة( 

رقم  الزرق1وني  شارع  عنوانه)ا( 

املغرب   الكبير   القصر   92150   69

كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

تجزئة  وفي   2021 يونيو   09 بتاريخ 

 92000 - ح106  الجديد رقم  املغرب 

العرائش  املغرب .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 16 بتاريخ  بالعرائش   االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 952.

2Iح

MOUSSAOUI HAJJI

ALIYASS PEINTURE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MOUSSAOUI HAJJI

 RUE 08 N°07 NOUVELLE CITE

 ERFOUD ، 52200، ERFOUD

MAROC

ALIYASS PEINTURE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر 

الخ1ارة عرب الصباح اأريس ارفود 

-  5220 ارفود املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

ح1508

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   21

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ALIYASS PEINTURE

غعمال   : بإيجاز  الشركة  أرض 

الصباأة .

األشغال املختلفة و البناء 
كراء االالت الصناعية و املعدات .

قصر   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الخ1ارة عرب الصباح اأريس ارفود 

-  5220 ارفود املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 500   : عليوي    عثمان  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 500   : الحبيبي   ياسين  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  عليوي   عثمان  السيد 
حي  الزرق1وني  محمد  شارع   72 رقم 
الحمري ارفود 52200 ارفود املغرب.

عنوانه)ا(  الحبيبي   ياسين  السيد 
الصباح  عرب  فزنا  حنابو  قصر 

ح5222 ارفود املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  عليوي   عثمان  السيد 
حي  الزرق1وني  محمد  شارع   72 رقم 

الحمري ارفود 52200 ارفود املغرب
عنوانه)ا(  الحبيبي   ياسين  السيد 
الصباح  عرب  فزنا  حنابو  قصر 

ح5222 ارفود املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ  بالرشيدية   االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 1106.
Iحح

INFOPLUME

BRIDGE AND UP
إعالن متعدد القرارات

INFOPLUME
9 1 شارع محمد الخامس اقامة 

ميموزا 1 رقم 17 ، 90000، طنجة 
املغرب

BRIDGE AND UP »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوان مقرها االجتماعي: شارع 

عالل بن عبد هللا اقامة شاله مركز 

الرسمي طابق الرابع مكتب رقم  2 - 

طنجة طنجة 90000 طنجة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

5ح961.

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

اتخاذ  تم   2021 يونيو   18 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

مايلي: تفويت 50 حصة التي تمتلكها 

الى   MOLINE Anne Gaelle السيدة 

السيد عماد الخروبي

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

 MOLINE Anne مسيرة  استقاللة 

السيد  جديد  مسير  وتعيين   Gaelle

عماد الخروبي

قرار رقم ح: الذي ينص على مايلي:  

الوحيد  بالتوقيع   مقيدة  الشركة 

السيد  الوحيد  الشريك  للمسيرو 

عماد الخروبي

قرار رقم  : الذي ينص على مايلي: 

من  للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 

الى  محدودة  املسؤولية  دات  شركة 

شركة ذات الشريك الوحيد

قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 

انشاء قانون اسا�سي جديد للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

 10000 يمتلك السيد عماد الخروبي 

درهم من راس مال الشركة

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
 10000 ب  يقدر  الشركة   مال  راس 

بقيمة  حصة    100 ل  مقسم  درهم 

100 درهم للحصة الواحدة

على  ينص  الذي   :15 رقم  بند 

مسير  بتعيين  الشركة  قامت  مايلي: 

الخروبي  عماد  السيد  هو  جديد 

الوطنية  التعريف  للب1اقة  الحامل 
k2 72رقم  ح

على  ينص  الذي   :16 رقم  بند 

مسؤولية  الشركة  اع1اء  مايلي: 

التوقيع للمسير الوحيد السيد عماد 

الخروبي.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   16 بتاريخ  ب1نجة   التجارية 

2021 تحت رقم 6685- 62  2.
I ح

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

هيـــلـتـــي النــــد
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

ALEXANDRIS COMPTA - SARL
 BD DE LA LIBERTE IMMEUBLE
 LIBERTE N° 97 - CASABLANCA
 20.000 ----، 20، CASABLANCA

MAROC
هيـــلـتـــي النــــد  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها االجتماعي 10  شــارع  

الحــريـــة  ال1ــابــق  الثـــالـــث  شقـــة  
رقــم  5 -- 20210  البيضـــأء  املــغــــرب   

.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
ح98.67 .

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 يونيو   22 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  التالية  األنش1ة  إضافة 

الشركة الحالي :
بــيـــــــع  اآلالت  الـ1ـبــيــــــة .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 15 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 6 787.1.
5Iح

ABA GESTION SARLAU

MON IMMOBILIER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ABA GESTION SARLAU
 AV MED V حEME ETG 8ح
 BUREAU 12 ، 30000، FES

MAROC
MON IMMOBILIER شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 2حح شارع 

إبراهيم الروداني إقامة ريحان  
ال1ابق 5 رقم 21 حي املعاريف 
الدارالبيضاء - 20000 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
ح  511

 20 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 MON : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.IMMOBILIER
 : بإيجاز  الشركة  أرض 
 MARCHANDS DE BIENS

.IMMOBILIERS
2حح   : االجتماعي  املقر  عنوان 
ريحان   إقامة  الروداني  إبراهيم  شارع 
املعاريف  حي   21 رقم   5 ال1ابق 
الدارالبيضاء - 20000 الدار البيضاء 

املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد محمد برة :  1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  برة  محمد  السيد 
شارع  الريان  حي  الحضري  الق1ب 
البيضاء  النواصر   1 فيال  لوداية 

20000 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  برة  محمد  السيد 
شارع  الريان  حي  الحضري  الق1ب 
البيضاء  النواصر   1 فيال  لوداية 

20000 الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 20 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 
يوليوز 2021 تحت رقم  78761.

6Iح

كفاءات كونسولتينغ

KATRAVSPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

كفاءات كونسولتينغ
82  شارع محمد الخرازعمارة 

التوزاني ت1وان ، 000ح9، ت1وان 
املغرب

KATRAVSPORT  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي شارع 
بجاية رقم 10 ال1وابل  - 000ح9 

ت1وان املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
1ح209.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 يونيو   25 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  التالية  األنش1ة  إضافة 

الشركة الحالي :
بيع مواد البناء.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
08 يوليوز  االبتدائية بت1وان  بتاريخ 

2021 تحت رقم 8 25.
7Iح

IMEXFID

RHNIMA TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رغسمال الشركة

IMEXFID
 RTE MOHMED 6 GH 5 APPT 15
 RESIDENCE ANASSER، 20000،

CASABLANCA MAROC
RHNIMA TRAVAUX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
الحزام الكبير رقم  12 ال1ابق 2 
الحي املحمدي عين السبع الدار 

البيضاء الدار البيضاء 20250 الدار 
البيضاء املغرب.

رفع رغسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
18011ح.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   2021 يونيو  ح0  في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رغسمال  رفع 
من  غي  درهم«   2.000.000«
»2.000.000 درهم« إلى »000.000.  
درهم« عن طريق :  إدماج احتياطي غو 
غرباح غو عالوات إصدار في رغس املال.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 96ح787.

8Iح

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

هيـــلـتـــي النــــد
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

ALEXANDRIS COMPTA - SARL
 BD DE LA LIBERTE IMMEUBLE
 LIBERTE N° 97 - CASABLANCA
 20.000 ----، 20، CASABLANCA

MAROC
هيـــلـتـــي النــــد  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 10  شــارع  

الحــريـــة  ال1ــابــق  الثـــالـــث  شقـــة  
رقــم  5     -- 20210 البيضــاء  

املــغــــرب  .
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
ح98.67 .

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت   2021 يونيو   22 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد )ة( جليلــة  طـــوســـي  
غصل  من  اجتماعية  حصة   500
)ة(  السيد  لفائدة   حصة   1.000
يونيو   22 بتاريخ  طـــوســـي   إيــمــــان  

.2021
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 15 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 6 787.1.

9Iح
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MONSEF ALAMI

BOWAMSA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MONSEF ALAMI
 PLACE MOHAMED 5, PB N°

 479, CHEFCHAOUEN ، 91000،
CHEFCHAOUEN MAROC

BOWAMSA شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي  اظهار 
بن عياد ، حي سيدي بوجمعة 

، شفشاون - 91000 شفشاون 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
16 1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو  0ح 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BOWAMSA
غشغال   : بإيجاز  الشركة  أرض 

مختلفة غو بناء.
عنوان املقر االجتماعي :  اظهار بن 
عياد ، حي سيدي بوجمعة ، شفشاون 

- 91000 شفشاون املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رغسمال  مبلغ 

1.000.000 درهم، مقسم كالتالي:
 10.000   : السيد محمد غكساس 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(   غكساس  محمد  السيد 
 91000 عياد,شفشاون  بن  اظهار 

شفشاون املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(   غكساس  محمد  السيد 
 91000 عياد,شفشاون  بن  اظهار 

شفشاون املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ  بشفشاون   االبتدائية 
يوليوز 2021 تحت رقم 102/2021.
 0I

Sté FATNAJ CARS  SARL AU

 Sté TIJANI RESIDENCE
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

Sté TIJANI RESIDENCE SARL
22 شارع عالل الفا�سي ، 2000ح، 

الحسيمة املغرب
  Sté TIJANI RESIDENCE SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 82 

شارع محمد عبد الكريم الخ1ابي - 
2000ح  الحسيمة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5ح ح

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   1 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 Sté  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. TIJANI RESIDENCE SARL
منعش   : بإيجاز  الشركة  أرض 

عقاري و كراء الشقق .
 82 رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - الخ1ابي  الكريم  عبد  محمد  شارع 

2000ح  الحسيمة املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 520   : ال1لحاوي  غحمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 2 0   : ال1لحاوي  منير  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 2 0   : ال1لحاوي  سهيل  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد غحمد ال1لحاوي عنوانه)ا( 
املدينة  مركز  املتنبي  شارع   08

الحسيمة 2000ح الحسيمة املغرب.
عنوانه)ا(  ال1لحاوي  منير  السيد 
املدينة  مركز  املتنبي  شارع   08

الحسيمة 2000ح الحسيمة املغرب.
السيد سهيل ال1لحاوي عنوانه)ا( 
املدينة  مركز  املتنبي  شارع   08

الحسيمة 2000ح الحسيمة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  ال1لحاوي  منير  السيد 
املدينة  مركز  املتنبي  شارع   08

الحسيمة 2000ح الحسيمة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 06 بتاريخ  بالحسيمة   االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 8ح2.
 1I

GLOBAL FINANCE ADVISORS

س ب ب أنترناسينال
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إنشاء فرع تابع للشركة

GLOBAL FINANCE ADVISORS
 MARRAKECH  10AVENUE
 MOHAMED ZERKTOUNI
  GUELIZ MARRAKECH
 10AVENUE MOHAMED

 ZERKTOUNI GUELIZ، 40000،
MARRAKECH MAROC

س ب ب غنترناسينال شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 
العيون رقم 2  املر�سى - 70000  

العيون املغرب.
إنشاء فرع تابع للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر   2021 يوليوز   07 في  املؤرخ 

تحت  للشركة   تابع  فرع   إنشاء 

محل  بالعنوان  الكائن  و   - التسمية 

يقع في طريق سيدي رحال الكيلومتر 

21 ، دوار كنزيع غوالد ازناكيةجماعة 

مراكش    0000  - حسون    غوالد 

السيد)ة(   املسير من طرف  و  املغرب 

بوستة/بازي يونس/خالد .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   19 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم ح12620.

 2I

CABINET FUDICIAIRE OUADOUD AHMED

 AABIDI DISTRIBUTION

»)EXPRESS«  )ADE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 CABINET FUDICIAIRE

OUADOUD AHMED

 N° 21  LOT AIN AGHBAL

 AHADAF ، 53100، AZROU

MAROC

 AABIDI DISTRIBUTION

EXPRESS«  )ADE(« شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة ح2 

رقم 2ح مكرر بويقور -احداف - 

100ح5 ازرو املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

1577

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2021 غبريل  ح1 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 AABIDI : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

  DISTRIBUTION EXPRESS«

.»((ADE
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نقل   : بإيجاز  الشركة  أرض 
البضائع

لصالح الغير االستيراد والتصدير
اشغال مختلفةاو البناء.

زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - -احداف  بويقور  مكرر  2ح  رقم  ح2 

100ح5 ازرو املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 60.000 الشركة:   رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
00ح    : ماخى  السيد جواد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد عبيدي ارقيع :  00ح حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
ماخى  جواد  السيد  السيد 
عنوانه)ا( زنقة  ح2رقم  2ححي بويقور 

-احداف    100ح5 ازرو املغرب.
عنوانه)ا(  ارقيع  عبيدي  السيد 
أرناطة   حي  رشيد  موالي  شارع 

ح5  5 ح5  5 مريرت املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  ماخى  جواد  السيد 
2ححي بويقور -احداف  ح2 رقم  زنقة 

100ح5 ازرو املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   29 بتاريخ  بازرو   االبتدائية 

2021 تحت رقم 1 2.
Iح 

افاق 2020

.S.E.J.A.K  SARL A.U
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

افاق 2020
 ح1 زنقة طرابلس حي الرياض 

خريبكة ، 25000، خريبكة املغرب
S.E.J.A.K  SARL A.U. شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي 80 بلوك 

2 ب2 حي الزيتونة خريبكة 80 بلوك 

2 ب2 حي الزيتونة خريبكة 25000 

خريبكة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

9ح51.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2021 يوليوز   19 في  املؤرخ 

ذات  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

 S.E.J.A.K  SARL الوحيد  الشريك 

A.U.  مبلغ رغسمالها 100.000 درهم 

بلوك   80 اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 

2 ب2 حي الزيتونة خريبكة 80 بلوك 

 25000 خريبكة  الزيتونة  حي  ب2   2

عدم   : ل  نتيجة  املغرب  خريبكة 

تحقيق الهدف.

و حدد مقر التصفية ب 80 بلوك 

املغرب  خريبكة  الزيتونة  حي  ب2   2

25000 خريبكة املغرب. 

و عين:

السيد)ة( نبيل  جبيرة و عنوانه)ا( 

املغرب  خريبكة   25000 خريبكة 

كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : 80 بلوك 

2 ب2 حي الزيتونة خريبكة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بخريبكة  بتاريخ 09 يوليوز 

2021 تحت رقم 55ح.

  I

CABINET LGHALI AMINE

 JAWHARAT

OUAOUIZEGHT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

CABINET LGHALI AMINE

 DERB ELMANJRA RUE 72

 N°14 CASABLANCA، 20500،

casablanca maroc

JAWHARAT OUAO

UIZEGHT شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 5 زنقة 
ديكسمود ال1ابق 1 الشقة 2 بن 

جدية - 20120 الدار البيضاء 
املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

81ح10 .
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 يونيو  0ح  في  املؤرخ 

املصادقة على :
العلمي  يوسف  )ة(  السيد  تفويت 
غصل  من  اجتماعية  حصة   500
)ة(  السيد  لفائدة   حصة   1.000
رحال السبع بتاريخ 0ح يونيو 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 20 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم  78769.
 5I

CABINET IMFICONSEIL

DHAYBIA PRIVE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET IMFICONSEIL
 BD CHAIBIA TALAL VILLA 1ح
 HAY ESSALAM ، 24000، EL

JADIDA MAROC
DHAYBIA PRIVE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
الراحة رقم 15 ال1ابق السفلي حي 
السالم - 000 2 الجديدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
18 11

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   05
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 
الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DHAYBIA PRIVE
مدرسة   : بإيجاز  الشركة  أرض 

لتعليم القيادة.
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
حي  السفلي  ال1ابق   15 رقم  الراحة 

السالم - 000 2 الجديدة املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيدة سعيدة العثماني :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
العثماني  سعيدة  السيدة 
عنوانه)ا( ح87 تجزئة السالم 000 2 

الجديدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  العثماني  عمر  السيد 
9ح2 تجزئة السالم 000 2 الجديدة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ح1  بتاريخ  بالجديدة   االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 26727.

 6I

COMPTA  AUDIT AL YOUSR

BAKOUMI FOOD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

COMPTA  AUDIT AL YOUSR
العمارة رقم  ح6  ال1ابق التاني 

مكتب رقم   حي املسار- مراكش ، 
0000 ، مراكش املغرب

BAKOUMI FOOD  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي من1قة 
الهنا عملية كتبية رقم 588 
تسل1انت - مراكش - 0000  

مراكش املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
9ح982

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2019 ماي   1 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. BAKOUMI FOOD
استيراد   : بإيجاز  الشركة  أرض 

وتصدير.
من1قة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 588 رقم  كتبية  عملية  الهنا 
تسل1انت - مراكش - 0000  مراكش 

املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : تسعة و تسعون  سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيدة السعدية لغزيوي :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
لغزيوي  السعدية  السيدة 
عنوانه)ا( الدانمارك 1000 كوبنهاأن 

الدانمارك.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
لغزيوي  السعدية  السيدة 
الدانمارك  الدانمارك  عنوانه)ا( 

كوبنهاأن الدانمارك.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   02 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2019 تحت رقم 6ح1070.
 7I

BETA FIDUCIAIRE

 BRODERIE ORIENTALE
)BRODOR(

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وفاة شريك

BETA FIDUCIAIRE

 N° 2 1er ETAGE, 18 PLACE DU

 16 AOUT ، 60000، OUJDA

MAROC

 BRODERIE ORIENTALE

BRODOR)(  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي الحي 

الصناعي الحي الصناعي 60000 

وجدة املغرب.

وفاة شريك
رقم التقييد في السجل التجاري 

ح0ح10.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم اإلعالم   2021 يونيو   25 في  املؤرخ 

توزيع  و  رابحي  محمد  الشريك  بوفاة 

لرسم   
ً
تبعا الورثة  على  حصصه 

 2019 يوليوز  1ح  في  املؤرخ  اإلراثة 

بالشكل األتي :

السيد)ة( فاتحة شارف  ،   6 .  

حصة .

  ، رابحي   الرحيم  عبد  السيد)ة( 

5.208 حصة .

السيد)ة( خديجة رابحي  ،   2.60 

حصة .

 5.208   ، رابحي   رضا  السيد)ة( 

حصة .

  ، رابحي   الدين  نصر  السيد)ة( 

5.208 حصة .

  ، رابحي   الحفيظ  عبد  السيد)ة( 

5.208 حصة .

 2.60   ، رابحي   زكية  السيد)ة( 

حصة .

حح6    ، جل1ي   هند  السيد)ة( 

حصة .

 1.266   ، جل1ي   نبيل  السيد)ة( 

حصة .

 5.208   ، رابحي   مراد  السيد)ة( 

حصة .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   15 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2021 تحت رقم 2605.

 8I

fiduciaire capital orient

SBAI NGADI BOIS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduciaire capital orient
 RUE IBN ROCHD, RESIDENCE
 EL BARAKA, ح EME ETAGE N° 7

OUJDA ، 60000، oujda maroc
SBAI NGADI BOIS  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
 OUJDA 7 وعنوان مقرها اإلجتماعي
 R YASMINE 1 HY ZOHOR BD
ZIAD - 60000 OUJDA OUJDA

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
7761ح

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   28
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 SBAI  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. NGADI BOIS
النجارة   : بإيجاز  الشركة  أرض 

العامة 
بيع الخشب بالتقسيط 

تصدير و استيراد.
 OUJDA  : عنوان املقر االجتماعي 
 7 R YASMINE 1 HY ZOHOR BD

.ZIAD - 60000 OUJDA OUJDA
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : سباعي  قدور  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(   سباعي  قدور  السيد 

وجدة OUJDA 60000 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(   سباعي  قدور  السيد 

وجدة   OUJDA 60000  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   15 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2021 تحت رقم -.

 9I

Zirana Maroc

 تكنوكونفيرت  

TECHNOCONVEART
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

Zirana Maroc

 App 1 Imm 6ح Avenue Med

 Ben Abdellah VN ، 46000، SAFI

MAROC

 تكنوكونفيرت  

TECHNOCONVEART شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي  1   زنقة 

غوريكا حي منى  - 6000  آسفي  

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

9ح9 .

العام  الجمع  بمقت�سى 

يونيو   22 في  املؤرخ  اإلستثنائي 

ذات  شركة  حل  تقرر   2021

تكنوكونفيرت   املحدودة   املسؤولية 

مبلغ    TECHNOCONVEART
وعنوان  درهم   200.000 رغسمالها 
مقرها اإلجتماعي  1   زنقة غوريكا حي 

نتيجة  املغرب  آسفي     6000  - منى  

ل : انخفاض الوضع الصافي عن ربع 
رغس املال.

و حدد مقر التصفية ب  1 زنقة 

آسفي     6000  - منى  حي  غوريكا 

املغرب. 
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و عين:

بوحميلة  العزيز    عبد  السيد)ة( 

و عنوانه)ا( 11ح  تجزئة هشام طريق 

دار �سي عي�سى  6000  آسفي  املغرب 

كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية :  1  زنقة 

غوريكا حي منى  آسفي

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز  بتاريخ  1  بآسفي   االبتدائية 

2021 تحت رقم 78ح1.

50I

ANDERSEN CONSULTING

MUNDI MEDIA SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

ANDERSEN CONSULTING

 RUE DE GRENADE, PARC 29

 BROOKS ، 90030، TANGER

MAROC

MUNDI MEDIA SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي ح ساحة 

نفار عمارة سان فرانسيسكو شقة 

رقم 1 - 90000 طنجة املغرب.

توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

091ح1.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2021 يوليوز   01 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  التالية  األنش1ة  إضافة 

الشركة الحالي :

إنتاج جميع  إنتاج األفالم وكذلك 

غنواع األعمال السمعية والبصرية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

يوليوز   19 بتاريخ  ب1نجة   التجارية 

2021 تحت رقم ح70  2.

51I

Etude Notariale Souhail MORSLI

FARAJ MED
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 Etude Notariale Souhail

MORSLI

 Avenue Hassan II, Résidence

 Fajwa, n°B17 Marrakech،

40000، Marrakech Maroc

FARAJ MED شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 

الكركور آيت فاسكا آيت اورير، 

ال1ابق األول - 2050  مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

117157

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   18

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 FARAJ : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.MED

استغالل   : بإيجاز  الشركة  أرض 

صيدلية.

دوار   : االجتماعي  املقر  عنوان 

اورير،  آيت  فاسكا  آيت  الكركور 

مراكش    2050  - األول  ال1ابق 

املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رغسمال  مبلغ 

10.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

السيد عثمان فراج :  100 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  فراج  عثمان  السيد 

الدومينيك  زنقة  8ح  املنامة  شارع 

الزهور 1 0000ح فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  فراج  عثمان  السيد 

الدومينيك  زنقة  8ح  املنامة  شارع 

الزهور 1 0000ح فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   16 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 126182.

52I

cabinet jdaini

ROPEC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

cabinet jdaini

2BD BIR ANZARANE 1 ETAGEح 

 HAY EL HASSANI BERKANE ،

63300، berkane maroc

ROPEC شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي لعثامنة 

احفير - 050ح6 احفير املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

حح1ح.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

2021 تم  تحويل   09 غبريل  املؤرخ في 

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

احفير  050ح6   - احفير  »لعثامنة 

تجزئة  الحسني  »حي  إلى  املغرب« 

وعلي رقم 162 وجدة - 60000 وجدة  

املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   21 بتاريخ  ببركان   االبتدائية 

2021 تحت رقم 69/2021ح.

Iح5

FINAUDIT

MODORI TRADING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FINAUDIT

 RUE CHEVALIER BAYARD RCE

 VALROSE 1 ETG N°2 ، 20310،

CASABLANCA MAROC

MODORI TRADING شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 6 زنقة 

السلم شارع راسين الدارالبيضاء - 

20000 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

511 09

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   19

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MODORI TRADING

-استيراد   : بإيجاز  الشركة  أرض 

ال1اقة  مشروبات  وتوزيع  وتصدير 

الغازية وأيرها من املشروبات

الغذائية  املواد  وتوزيع  -استيراد 

ومعدات  االستهالكية  الخام  واملواد 

امل1ابخ وامل1اعم.
زنقة   6  : االجتماعي  املقر  عنوان 

 - الدارالبيضاء  راسين  شارع  السلم 

20000 الدار البيضاء املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
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 CHOI KYU SEOK السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   :  1.000

للحصة .
 CHOI KYU SEOK : السيد 

1000 بقيمة 100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
 CHOI KYU SEOK السيد 
الدين  جالل  زنقة  1ح  عنوانه)ا( 
إسيوطي ال1ابق الرابع شقة 8 راسين 
الدارالبيضاء.   20000 الدارالبيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
 CHOI KYU SEOK السيد 
الدين  جالل  زنقة  1ح  عنوانه)ا( 
إسيوطي ال1ابق الرابع شقة 8 راسين 
البيضاء  الدار   20000 الدارالبيضاء 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 67 787.
5 I

FINAUDIT

LOGISTIC KNOWTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FINAUDIT
 RUE CHEVALIER BAYARD RCE
 VALROSE 1 ETG N°2 ، 20310،

CASABLANCA MAROC
LOGISTIC KNOWTION  شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي 206 زنقة 

غبو بكر الوهراني الدارالبيضاء - 
20000 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

6715ح2.
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
حل  تقرر   2020 دجنبر  1ح  في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ     LOGISTIC KNOWTION
وعنوان  درهم   100.000 رغسمالها 

بكر  غبو  زنقة   206 اإلجتماعي  مقرها 
الوهراني الدارالبيضاء - 20000 الدار 
صعوبة   : ل  نتيجة  املغرب  البيضاء 

تحقيق الهدف التجاري.
 206 ب  التصفية  مقر  حدد  و 
زنقة غبو بكر الوهراني الدارالبيضاء - 

20000 الدار البيضاء املغرب. 
و عين:

السيد)ة( الحاج مسعود   خبتو و 
شقة   2 ط  ايفني  زنقة  ح1  عنوانه)ا( 
5 بلفدير الدارالبيضاء 20000 الدار 
البيضاء املغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
1ح  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

دجنبر 2020 تحت رقم  78757.

55I

ANDERSEN CONSULTING

PROIN MAROC SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رغسمال الشركة

ANDERSEN CONSULTING
 RUE DE GRENADE, PARC 29
 BROOKS ، 90030، TANGER

MAROC
 PROIN MAROC SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي من1قة 
الحرة - البقعة رقم ح  ب- املكتب 

18/9 - 90000 طنجة املغرب.
رفع رغسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.89279

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
رفع  تم   2021 يونيو   28 في  املؤرخ 
رغسمال الشركة بمبلغ قدره »28.000 
إلى  درهم«   8.000« من  غي  درهم« 
:  تقديم  »6.000ح درهم« عن طريق 

حصص نقدية غو عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   19 بتاريخ  ب1نجة   التجارية 

2021 تحت رقم 688  2.
56I

MONTAZAH OPTIC

منتزه أوبتيك
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MONTAZAH OPTIC
 IMM 127 MAGASIN
 N°  SAADA MARJANE
 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

منتزه غوبتيك شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 127 
متجر رقم   السعادة مرجان مراكش 

- 0000  مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
8 77

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   05
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
منتزه   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

غوبتيك.
أرض الشركة بإيجاز : البصريات 

)التاجر( البيع بالتفصيل.
عمارة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
مرجان  السعادة  رقم    متجر   127

مراكش - 0000  مراكش املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

الصمد  عبد  رسول  السيد 

السعادة  تجزئة   170 رقم  عنوانه)ا( 

مراكش  اش6/12  عمارة  منارة 

0000  مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

الصمد  عبد  رسول  السيد 

السعادة  تجزئة   170 رقم  عنوانه)ا( 

مراكش  اش6/12  عمارة  منارة 

0000  مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   05 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 126011.

57I

إئتمانيات الدريوش

 STE SERVICRUZ IMPORT

EXPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

إئتمانيات الدريوش

شارع عالل بن عبد هللا رقم 8  ص 

ب 682، 92000، العرائش املغرب

 STE SERVICRUZ IMPORT

EXPORT شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

يوسف ابن تاشفين،إقامة الفتح 

رقم حح   - 92000 العرائش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

01ح6

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   12

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
.SERVICRUZ IMPORT EXPORT

 : بإيجاز  الشركة  أرض 
 Commercialisation des

.  machines industrielles
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
يوسف ابن تاشفين،إقامة الفتح رقم 

حح   - 92000 العرائش املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 JUAN DE LA CRUZ السيد 
MONTERO :  1.000 حصة بقيمة 

100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
 JUAN DE LA CRUZ السيد 
 espagne عنوانه)ا(   MONTERO

. 17 0 Sevilla espagne
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
 JUAN DE LA CRUZ السيد 
 espagne عنوانه)ا(   MONTERO

 17 0 Sevilla espagne
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ  بالعرائش   االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 867.
58I

KAMAR BENOUNA

XLINKS MAROC ش م م  
ذات مساهم وحيد

إعالن متعدد القرارات

KAMAR BENOUNA
 RUE CHARAM ACHAYKH ، ح 

20160، Casablanca MAROC
XLINKS MAROC ش م م  دات 

مساهم وحيد »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوان مقرها االجتماعي: 2حح 
شارع ابراهيم الروداني الشقة 

رقم 21 ال1ابق الخامس  - 80ح20 
الدارالبيضاء  املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

. 90909
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم   2021 يونيو   29 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
اراسمال  االجمالي  االصدار  معاينة 

االجتماعي االول 
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
زيادة القيمة االسمية و خفض عدد 

الحصص االجتماعية 
قرار رقم ح: الذي ينص على مايلي: 
لراسمال  الجديد  التكوين  معاينة 

االجتماعي 
قرار رقم  : الذي ينص على مايلي: 
درهم    1.000 من  راسمال  في  الزيادة 

الى 1.000.000 درهم 
قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 

تعديل تاريخ نهاية السنة 
قرار رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
قانون  مع   مترابط  تعديل  اجراء 

الشركة 
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 0: الذي ينص على مايلي: 

0
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم  78617.
59I

Zirana Maroc

ELBAAMRANIA  البعمرانية
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

Zirana Maroc
 App 1 Imm 6ح Avenue Med
 Ben Abdellah VN ، 46000، SAFI

MAROC
 ELBAAMRANIA البعمرانية  
املحدودة)في  املسؤولية  ذات  شركة 

طور التصفية(
شارع  اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 
جمعة     6000  - الخامس  محمد 

سحيم املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 211
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
حل  تقرر   2021 يونيو   22 في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ    ELBAAMRANIA البعمرانية  
وعنوان  درهم   10.000 رغسمالها 
محمد  شارع  اإلجتماعي  مقرها 
سحيم  جمعة     6000  - الخامس 
الوضع  انخفاض   : ل  نتيجة  املغرب 

الصافي عن ربع رغس املال.
شارع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
جمعة     6000  - الخامس  محمد 

سحيم  املغرب. 
و عين:

و  شقيري   غحمد   السيد)ة(  
عنوانه)ا( 1 زنقة ح  غمنية حي البواب 
)ة(  كمصفي  املغرب  آسفي    6000

للشركة.
الحدود  اإلقتضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 
: شارع محمد الخامس جمعة سحيم 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز  بتاريخ  1  بآسفي   االبتدائية 

2021 تحت رقم 79ح1.
60I

ABA GESTION SARLAU

 BOUDAROUA 
IMMOBILIER

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ABA GESTION SARLAU
 AV MED V حEME ETG 8ح
 BUREAU 12 ، 30000، FES

MAROC
 BOUDAROUA IMMOBILIER 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 2حح شارع 
إبراهيم الروداني إقامة ريحان  
ال1ابق 5 رقم 21 حي املعاريف 

الدارالبيضاء - 20000 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

511  5

ح1  في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BOUDAROUA IMMOBILIER

 : بإيجاز  الشركة  أرض 

 MARCHANDS DE BIENS

.IMMOBILIERS

2حح   : االجتماعي  املقر  عنوان 

ريحان   إقامة  الروداني  إبراهيم  شارع 
املعاريف  حي   21 رقم   5 ال1ابق 

الدارالبيضاء - 20000 الدار البيضاء 

املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد عبد الرحمان برة :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عبد الرحمان برة عنوانه)ا( 

2ح  رقم  الوازيس  الرواتلي  زنقة  ممر 

البيضاء  الدار   20000 الدارالبيضاء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عبد الرحمان برة عنوانه)ا( 

2ح  رقم  الوازيس  الرواتلي  زنقة  ممر 

البيضاء  الدار   20000 الدارالبيضاء 

املغرب.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 20 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم ح78761.
61I

REAL OFFICE SARL

RIO FASHION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

REAL OFFICE SARL
 50A.BD MLY YOUSSEF 1 ETAGE
 N°4 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
RIO FASHION شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي جيراري 
2 محل 79ح بني مكادة  - 90000 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
ح11861

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   10
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 RIO  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FASHION
الخياطة   : بإيجاز  الشركة  أرض 

العامة.
حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - مكادة   بني  79ح  محل   2 جيراري 

90000 طنجة املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 100   : بنيعيش  سعاد  السيدة 

حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

بنيعيش عنوانه)ا(  سعاد  السيدة 
 55 رقم  الشهداء  زنقة  الزودية 

90000 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  بنيعيش  سعاد  السيد 
 55 رقم  الشهداء  زنقة  الزودية 

90000 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   16 بتاريخ  ب1نجة   التجارية 

2021 تحت رقم 666  2.
62I

MCG

دي جنان
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رغسمال الشركة

MCG
 Angle Bd. A. El Khattabi &
 Av. M. Eddahbi, n° ح, Appt. 1 ,
 Guéliz, Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC
دي جنان شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
عالل الفا�سي، العمارة 12، الشقة 

رقم 5، سين - 0000  مراكش 
املغرب.

رفع رغسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

611ح6.
الشريك  قرار  بمقت�سى 
يونيو   21 في  املؤرخ  الوحيد 
الشركة  رغسمال  رفع  تم   2021
درهم«   7.000.000« قدره  بمبلغ 
إلى  درهم«   9.900.000« من  غي 
طريق  عن  درهم«   16.900.000«
الشركة  ديون  مع  مقاصة  إجراء    :

املحددة املقدار و املستحقة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   20 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 126258.
Iح6

 FIDUCIAIRE GENERALE DES AFFAIRES ET

ENTREPRISE

LOTUS KECH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE GENERALE DES
AFFAIRES ET ENTREPRISE

 N° 8 IMM ح   LOTISSEMENT
 SANAWBAR HAY IZDIHAR ،

40000، MARRAKECH MAROC
LOTUS KECH شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة 08-1 
عمارة ح1 برج الزيتون املحاميد 5 
مراكش - 0000  مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

ح11709
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   15
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 LOTUS : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.KECH
استغالل   : بإيجاز  الشركة  أرض 

م1عم مقهى و سناك.
شقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
08-1 عمارة ح1 برج الزيتون املحاميد 

5 مراكش - 0000  مراكش املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
0.000ح  الشركة:   رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد ياسين أراب :  150 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 150   : الكحولي  حنان  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
 N عنوانه)ا(  أراب  ياسين  السيد 
RUE DOCTEUR FINLAY 75015 ح 

باريس فرنسا.

الكحولي عنوانه)ا(  السيدة حنان 

 109 رقم  شقرون  درب  الدباغ  باب 

0000  مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

 N عنوانه)ا(  أراب  ياسين  السيد 

RUE DOCTEUR FINLAY 75015 ح 

باريس فرنسا

الكحولي عنوانه)ا(  السيدة حنان 

 109 رقم  شقرون  درب  الدباغ  باب 

0000  مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   18 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 126122.

6 I

STE FICOGES SARL AU

- برو ريستو ميك ش م م 
شريك وحيد

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FICOGES SARL AU

 BOITE POSTALE 5ح POSTE

 PRINCIPALE VN MEKNES ،

50000، MEKNES MAROC

- برو ريستو ميك ش م م شريك 

وحيد شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 

مامونية رقم ح زنقة وزان م ج  

مكناس - 50000 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

ح88ح5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   25

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
برو   -  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

ريستو ميك ش م م شريك وحيد.

اكالت   : بإيجاز  الشركة  أرض 

خفيفة فقط.

اقامة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
ج   م  وزان  زنقة  ح  رقم  مامونية 

مكناس - 50000 مكناس املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد طارق ابن وحود   :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد طارق ابن وحود  عنوانه)ا( 
اقامة حورية عمارة 8 شقة 6 زنقة   

م ج  50000 مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد طارق ابن وحود  عنوانه)ا( 
اقامة حورية عمارة 8 شقة 6 زنقة   

م ج  50000 مكناس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   15 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

2021 تحت رقم 81 ح.

65I

INFOPLUME

LAVAGE NADOR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

INFOPLUME

9 1 شارع محمد الخامس اقامة 

ميموزا 1 رقم 17 ، 90000، طنجة 

املغرب

LAVAGE NADOR شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

املسنانة تجزئة الداخلة رقم 19 - 

طنجة طنجة 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

ح11869

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   28

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LAVAGE NADOR

و  أسل   : بإيجاز  الشركة  أرض 

تشحيم وصيانة السيارات.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 -  19 رقم  الداخلة  تجزئة  املسنانة 

طنجة طنجة 90000 طنجة املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رغسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : بالل  احشاق  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بالل  احشاق  السيد 

تجزئة  العزيز  عبد  موالي  اقامة 

صفيف شارع ابن طيب العالمي رقم 

ح2 طنجة 90000 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  بالل  احشاق  السيد 

تجزئة  العزيز  عبد  موالي  اقامة 

صفيف شارع ابن طيب العالمي رقم 

ح2 طنجة 90000 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   19 بتاريخ  ب1نجة   التجارية 

2021 تحت رقم ح679- ح7  2.

66I

INFOPLUME

FASHION NETWORK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

INFOPLUME
9 1 شارع محمد الخامس اقامة 

ميموزا 1 رقم 17 ، 90000، طنجة 
املغرب

FASHION NETWORK شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
 Rue Ibn وعنوان مقرها اإلجتماعي
 Aicha Resid. Les Huit Palmiers

 5éme Etage N°51 Gueliz
MARRAKECH- مراكش 0000  

مراكش املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.118695
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
2021 تم  تحويل   املؤرخ في  1 يونيو 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 Rue Ibn Aicha Resid. Les Huit«
 Palmiers 5éme Etage N°51
مراكش   Gueliz -MARRAKECH
»تجزئة  إلى  املغرب«  مراكش    0000
طنجة  طنجة   -   9 رقم  املالك  عبد 

90000 طنجة  املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   19 بتاريخ  ب1نجة   التجارية 

2021 تحت رقم  679-5ح7  2.
67I

STE FIACCOF 

STE SOMACTRAD2
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE FIACCOF
 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS
 60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI
BRAHIM ، 30080، fes maroc

STE SOMACTRAD2 شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 15 
اقامة الفتح شارع ابو طيب املتنبي  - 

0000ح فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

9ح689
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   01
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOMACTRAD2
االشغال   : بإيجاز  الشركة  أرض 

املختلفة  بيع مواد البناء.
 15 رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 
اقامة الفتح شارع ابو طيب املتنبي  - 

0000ح فاس املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 100   : مفرج  فتيحة  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد عادل مغقور :  900 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  مفرج  فتيحة  السيدة 
رقم  السقاط  الرحيم  عبد  شارع 
0000ح فاس  بدر  بدر حي  اقامة   15

املغرب.
ع  عنوانه)ا(  مغقور  عادل  السيد 
اقامة   15 رقم  السقاط  الرحيم  عبد 

بدر حي بدر 0000ح فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة فتيحة مفرج عنوانه)ا( ع 
اقامة   15 رقم  السقاط  الرحيم  عبد 

بدر حي بدر 0000ح فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   19 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 528ح.

68I
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ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

KAMOFA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريتانيا صندوق البريد 
2609 ، 0000 ، مراكش املغرب
KAMOFA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 57 شارع 
موريتانيا صندوق البريد 2609 - 

0000  مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
117219

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   05
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.KAMOFA
تأجير   : بإيجاز  الشركة  أرض 

جميع املباني املفروشة .
عنوان املقر االجتماعي : 57 شارع 
 -  2609 البريد  صندوق  موريتانيا 

0000  مراكش املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : بويهي  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  بويهي  محمد  السيد 
جليز   15 رقم  البقال  محمد  زنقة 

0000  مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  بويهي  محمد  السيد 
جليز   15 رقم  البقال  محمد  زنقة 

0000  مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   19 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 0 1262.
69I

BETA FIDUCIAIRE

  BRODERIE ORIENTALE
BRODOR

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسير جديد للشركة

BETA FIDUCIAIRE
 N° 2 1er ETAGE, 18 PLACE DU
 16 AOUT ، 60000، OUJDA

MAROC
 BRODERIE ORIENTALE

BRODOR)(  شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي الحي 
الصناعي الحي الصناعي 60000 

وجدة املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
ح0ح10.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تعيين  تم   2021 يونيو   25 في  املؤرخ 
مسير جديد للشركة السيد)ة( رابحي 
نصر الدين  كمسير وحيد تبعا لوفاة 

املسير.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   15 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2021 تحت رقم 2605.
70I

AUDEC EXPERTISE

NAMY GROUP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AUDEC EXPERTISE
 Boulevard Zerktouni, ,22ح
 7éme étage, bur 7, Quartier
 Racine, Casablanca ، 20100،

Casablanca Maroc
NAMY GROUP شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 10 شارع 

الحرية ، الدور ح ، شقة 5 ، - 

20000  الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

511109

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   17

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 NAMY : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.GROUP

أرض الشركة بإيجاز :  منظمات 

املناسبات وامل1اعم.

عنوان املقر االجتماعي : 10 شارع 

الحرية ، الدور ح ، شقة 5 ، - 20000  

الدار البيضاء املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيدة نادية عماري :  950 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 50   : الجنان  غبو  يوسف  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  عماري  نادية  السيدة 

198 شارع الزيراوي الدور ح شقة 1ح  

20000 الدار البيضاء املغرب.

الجنان  غبو  يوسف  السيد 

الدور  الزيراوي  شارع   198 عنوانه)ا( 

البيضاء  الدار   20000 1ح   شقة  ح 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  عماري  نادية  السيدة 

198 شارع الزيراوي الدور ح شقة 1ح 

20000 الدار البيضاء املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 19 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم -.

71I

ANDERSEN CONSULTING

MUNDI MEDIA SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ANDERSEN CONSULTING

 RUE DE GRENADE, PARC 29

 BROOKS ، 90030، TANGER

MAROC

MUNDI MEDIA SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي ح ساحة 

نفار عمارة سان فرانسيسكو شقة 

رقم 1 - 90000 طنجة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

091ح1.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2021 يوليوز   01 في  املؤرخ 

املصادقة على :

جمال  )ة(  السيد  تفويت 

600 حصة اجتماعية من  السوي�سي 

غصل 1.000 حصة لفائدة  السيد )ة( 

يوليوز   01 بتاريخ  السوي�سي  املهدي 

.2021

جمال  )ة(  السيد  تفويت 

00  حصة اجتماعية من  السوي�سي 

السيد  لفائدة   حصة   1.000 غصل 

 01 بتاريخ  السوي�سي  علي  محمد  )ة( 

يوليوز 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

يوليوز   19 بتاريخ  ب1نجة   التجارية 

2021 تحت رقم ح70  2.

72I
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مكتب معيشة للحسابات و األستشارات الجبائية

PARA ESPOIR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

مكتب معيشة للحسابات و 
األستشارات الجبائية

حي السالم بلوك E  رقم 22 -- سيدي 
سليمان ، 200 1، سيدي سليمان 

املغرب
PARA ESPOIR شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 
كوسيناب رقم 5ح1 كراج رقم 01 - 

200 1 سيدي سليمان املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2857
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 01 يوليوز 2021 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
رقم  كراج  5ح1  رقم  كوسيناب  »حي 
01 - 200 1 سيدي سليمان املغرب« 
 16 ر  مزواك  ك  عمر  اقامة   12« إلى 
طنجة    90001  - 5ح   رقم   2 طابق 

املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بسيدي سليمان  بتاريخ 19 
يوليوز 2021 تحت رقم 209/2021.
Iح7

fiduciaire belfisc

AL AMANE POUR ELEVAGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

fiduciaire belfisc
6ح1 شارع عين الشيخ ، 25050، 

ابي الجعد املغرب
 AL AMANE POUR ELEVAGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 22  

ساحة محمد الخامس - 25050 ابي 
الجعد اململكة املغربية

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

529

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   2 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 AL  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AMANE POUR ELEVAGE

و  تربية   : بإيجاز  الشركة  أرض 

تسويق الدواجن.

  22  : االجتماعي  املقر  عنوان 

25050 ابي   - ساحة محمد الخامس 

الجعد اململكة املغربية.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : منصوري  احمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 500   : الشرقاوي  أزالن  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد احمد منصوري عنوانه)ا( 

الجعد  ابي   25050 الزالغي  درب  ح 

اململكة املغربية.
الشرقاوي  أزالن  السيدة 
عنوانه)ا( ح درب الزالغي 25050 ابي 

الجعد اململكة املغربية.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد احمد منصوري عنوانه)ا( 

الجعد  ابي   25050 الزالغي  درب  ح 

اململكة املغربية
الشرقاوي  أزالن  السيدة 
عنوانه)ا( ح درب الزالغي 25050 ابي 

الجعد اململكة املغربية

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 20 بتاريخ  الجعد   بابي  االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 82/2021.

7 I

ANDERSEN CONSULTING

MUNDI MEDIA SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

ANDERSEN CONSULTING
 RUE DE GRENADE, PARC 29
 BROOKS ، 90030، TANGER

MAROC
MUNDI MEDIA SARL  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي ح ساحة 
نفار عمارة سان فرانسيسكو شقة 

رقم 1 - 90000 طنجة املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
091ح1.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تعيين  تم   2021 يوليوز   01 في  املؤرخ 
السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

السوي�سي املهدي كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   19 بتاريخ  ب1نجة   التجارية 

2021 تحت رقم ح70  2.
75I

SIMPLCOMPT CONSULTING  

ORGANISATEUR BACHA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SIMPLCOMPT CONSULTING
 APPT N°2 IMM 12 RESIDENCE

 SINE AV.ALLAL EL FASSI ،
40000، MARRAKECH MAROC

ORGANISATEUR BACHA  شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي اسيل رقم 
91 مراكش - 0000  مراكش املغرب

مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1171 9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   2 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. ORGANISATEUR BACHA
ممون   : بإيجاز  الشركة  أرض 

الحفالت.
عنوان املقر االجتماعي : اسيل رقم 
91 مراكش - 0000  مراكش املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : ايت ع1ا محمد  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد ايت ع1ا محمد عنوانه)ا( 
  0000 مراكش  ح2   رقم  اسيل 

مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ايت ع1ا محمد عنوانه)ا( 
  0000 مراكش  ح2   رقم  اسيل 

مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   16 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 186171.

76I

مكتب الخبرة في املحاسبة

 STE DT COMMUNICATION
& EVENT

شركة ذات مسؤولية محدودة
 ذات الشريك الوحيد

استدراك خ1ٍإ

استدراك خ1ٍإ وقع بالجريدة 
الرسمية

مكتب الخبرة في املحاسبة
20 زنقة ابن ب1وطة ، 52000، 

الراشيدية املغرب
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 STE DT COMMUNICATION
EVENT & شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
 وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 15 

مكرر زنقة محمد الزرق1وني - 
52000 الراشيدية املغرب.

بالجريدة  وقع  خ1ٍإ  إستدراك   
بتاريخ  0   5675 عدد  الرسمية 

أشت 2021.
 : التجاري  السجل  رقم   : من  بدال 

15077
يقرغ : 15075

الباقي بدون تغيير.
77I

الشتيوي ادريس

 Sté PARASOL & CANISSE
AOUNI SARL-AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

الشتيوي ادريس
حي املسيرة الخضراء م/غ زنقة/02 
رقم / 1 ، 92150، القصر الكبير 

املغرب
 Sté PARASOL & CANISSE

AOUNI SARL-AU شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 
الصنادلة ج الزوادة ق سيدي 
سالمة القصر الكبير  - 92150 

القصر الكبير املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
ح296

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 غبريل   12
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 Sté  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 PARASOL & CANISSE AOUNI

.SARL-AU
صناعة   : بإيجاز  الشركة  أرض 
من  املكونة  التقليدية  املواد  وبيع 

القصب و األلياف النباتية.
دوار   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الصنادلة ج الزوادة ق سيدي سالمة 
القصر الكبير  - 92150 القصر الكبير 

املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 100  : العي1ور  غحمد  السيد 

بقيمة 1.000 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  العي1ور  غحمد  السيد 

اسبانيا 000 000 اسبانيا.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  العي1ور  غحمد  السيد 

اسبانيا 000 000 اسبانيا
تم اإليداع القانوني ب-  بتاريخ 11 

ماي 2021 تحت رقم 50ح.
78I

INFOPLUME

 UNITEK SYSTEMS AND
SOLUTIONS

إعالن متعدد القرارات

INFOPLUME
9 1 شارع محمد الخامس اقامة 

ميموزا 1 رقم 17 ، 90000، طنجة 
املغرب

 UNITEK SYSTEMS AND
SOLUTIONS »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: مركب 
الريا�سي طنجة جزناية اقامة 7 

شقة رقم  1 - طنجة طنجة 90000 
طنجة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.95855

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم   2021 يوليوز   05 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
الشركة  مال  راس  في  زيادة  مايلي: 
بمقدار 00.000  درهم من الحساب 
حصة  ما     000 الجارييعادل 

اجتماعية بقيمة 100 درهم للحصة
على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
مايلي: توسيع نشاط الشركة ليشمل 
االستيراد والتصدير ومختلف اعمال 

الدولة من البناء والتشييد
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
على  ينص  الذي  ح:  رقم  بند 
مايلي: توسيع نشاط الشركة ليشمل 
االستيراد والتصدير ومختلف اعمال 

الدولة من البناء والتشييد
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
 2500 ب1يوط  عمر  السيد  يمتلك 
يمتلك  أريب  ايمن  السيد  و  حصة 

2500 حصة من راس مال الشركة
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
راس مال الشركة هو 500.000 درهم  
 100 بقيمة  حصة   5000 يعادل  ما 

درهم للحصة 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   19 بتاريخ  ب1نجة   التجارية 

2021 تحت رقم 692  2.
79I

Sara Facility Invest sarl

FARR  BATIMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Sara Facility Invest sarl
 Appt.8 Imm.2 Rue Mansour
 Eddahbi VN ، 50000، Meknès

Maroc
FARR  BATIMENT شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 0 ، 
املن1قة الصناعية، جماعة سيدي 
سليمان مول الكيفان - 50000 

مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

ح 6ح5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   16

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

  FARR  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.BATIMENT

غشغال   : بإيجاز  الشركة  أرض 

املقاولة مختلفة.
عنوان املقر االجتماعي : رقم 0 ، 

سيدي  جماعة  الصناعية،  املن1قة 

 50000  - الكيفان  مول  سليمان 

مكناس املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : عزيز  فرتاحي   السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  عزيز  فرتاحي  السيد 
عمارة  ح،  قرطبة  األندلس،  رياض 

 10.000 الرياض  حي  شقة  1،  ح2، 

الرباط املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

الل1يف  عبد  بنصفية  السيد 

سيدي  فارس،  تجزئة   ،76 عنوانه)ا( 

سعيد 50000 مكناس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو  بتاريخ  2  بمكناس   التجارية 

2021 تحت رقم 127ح.

80I
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FIDUCIAIRE BILAL

ASSADAD LILBINAE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BILAL

 BP S6  MEKNES PRINCIPAL

 MEKNES ، 50000، MEKNES

maroc

ASSADAD LILBINAE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 85 

تجزئة بلير كميليا - 50000 مكناس 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

5 8ح5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   22

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ASSADAD LILBINAE

غشغال   : بإيجاز  الشركة  أرض 

مختلفة.

 85 رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 

مكناس   50000  - كميليا  بلير  تجزئة 

املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

الل1يف  عبد  بالبقال  السيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

الل1يف  عبد  بالبقال  السيد 
 1 ال1ابق  ا17  عمارة  عنوانه)ا( 
مكناس   50000 1 التضامن   1 شقة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الل1يف  عبد  بالبقال  السيد 
1 شقة  ا17 ال1ابق  عنوانه)ا( عمارة 
1 التضامن 1 50000 مكناس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   12 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

2021 تحت رقم 16 ح.
81I

COMPTABLE AGREE

ALL TECHNOLOGY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

COMPTABLE AGREE
زاوية شارع محمد السادس و زنقة 
غلقاهرة، عمارة رقم 2، ال1ابق رقم 

ح  درب الشرفة الدار غلبيضاء ، 
20520، غلبيضاء غملغرب

ALL TECHNOLOGY شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي 11 زنقة 
بالل ال1ابق 5 شارع الزرق1وني - 
20000 الدار البيضاء املغرب   .

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

695ح28.
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
حل  تقرر   2021 يونيو   07 في  املؤرخ 
 ALL شركة ذات املسؤولية املحدودة 
رغسمالها  مبلغ    TECHNOLOGY
مقرها  وعنوان  درهم   100.000
 5 ال1ابق  بالل  زنقة   11 اإلجتماعي 
الدار   20000  - الزرق1وني  شارع 
البيضاء املغرب    نتيجة ل : انخفاض 

االنش1ة .
و حدد مقر التصفية ب 11 زنقة 
 - الزرق1وني  شارع   5 ال1ابق  بالل 

20000 الدار البيضاء املغرب   . 

و عين:
و  هاللي   زكرياء       السيد)ة( 
عتمان  سيدي   50 بلوك  عنوانه)ا( 
املغرب     البيضاء  الدار   20700

كمصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
0ح  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم 870 78.
82I

ALMOURAJIAA CONSEILS

 PHARMACIE REHAB
HADDID

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ALMOURAJIAA CONSEILS
بوتبرة اوريكة الحوز ، 52 2 ، 

مراكش املغرب
 PHARMACIE REHAB HADDID
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
6 الحورية الرقم 68 تامنصورت 
مراكش - 00ح0  مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
ح11686

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   01
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
.PHARMACIE REHAB HADDID

أرض الشركة بإيجاز : -  صيدلية   
لبيع   االدوية.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

تامنصورت   68 الرقم  الحورية   6

مراكش - 00ح0  مراكش املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 100   : يد  حد  رحاب  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  يد  حد  رحاب  السيدة 

جنان 2 رقم 28 سبا 5ح00  مراكش 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  حديد  رحاب  السيدة 

جنان 2 رقم 28 سبا 5ح00  مراكش 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   09 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 125902.

Iح8

INFOPLUME

DAR DAJAJ
إعالن متعدد القرارات

INFOPLUME

9 1 شارع محمد الخامس اقامة 

ميموزا 1 رقم 17 ، 90000، طنجة 

املغرب

DAR DAJAJ »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: شارع عبد 

السالم بوحوت رقم 68 - طنجة  

طنجة 90000  طنجة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

97ح76.

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

اتخاذ  تم   2021 يوليوز   05 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
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قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

للشركة  التجارية  العالمة  تسجيل 

تحت اسم م1عم دار الدجاج

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تحت  تجارية  عالمة  للشركة  اصبح 

اسم م1عم دار الدجاج

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   19 بتاريخ  ب1نجة   التجارية 

2021 تحت رقم 8 690-67  2.

8 I

BOUKRAA CONSULTATION JURIDIQUE

BOIS TENDANCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 BOUKRAA CONSULTATION

JURIDIQUE

حي الفتح ساحة النيل رقم 60 

العيون ، 70000، العيون املغرب

BOIS TENDANCE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي الحي 

الحسني زنقة معركة الدشيرة رقم 8 

العيون - 70000 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

7595ح

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 BOIS  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TENDANCE

تصنيع   : بإيجاز  الشركة  أرض 
املنتجات الخشبية.

الحي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 8 الدشيرة رقم  الحسني زنقة معركة 

العيون - 70000 العيون املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
  : السموني  الكريم  عبد  السيد 
1.000 حصة بقيمة 100.000 درهم 

للحصة .
 : السموني  الكريم  عبد  السيد 

1.000 بقيمة 100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
السموني  الكريم  عبد  السيد 
الوفاق  تجزئة  القدس  حي  عنوانه)ا( 
 70000 العيون  19ح  رقم   1500

العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السموني  الكريم  عبد  السيد 
الوفاق  تجزئة  القدس  حي  عنوانه)ا( 
القدس  حي  العيون  19ح  رقم   1500
19ح  رقم   1500 الوفاق  تجزئة 

العيون العيون املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون  بتاريخ 16 يوليوز 

2021 تحت رقم 0  2.
85I

BOUKRAA CONSULTATION JURIDIQUE

ABBAD FILM AGENCY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 BOUKRAA CONSULTATION
JURIDIQUE

حي الفتح ساحة النيل رقم 60 
العيون ، 70000، العيون املغرب
ABBAD FILM AGENCY شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مدينة 
الوحدة بلوك C رقم  69 مكرر 

العيون - 70000 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

7597ح

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ABBAD FILM AGENCY

األنش1ة   : بإيجاز  الشركة  أرض 

السينمائية.

مدينة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
مكرر  رقم  69   C بلوك  الوحدة 

العيون - 70000 العيون املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

حصة   1.000   : الليه  بابا  السيد 

بقيمة 100.000 درهم للحصة .

بقيمة   1.000  : الليه  بابا  السيد   

100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

حي  عنوانه)ا(  الليه  بابا  السيد 

رقم  الخصيب  الهالل  شارع  التعاون 

51 العيون 70000 العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

حي  عنوانه)ا(  الليه  بابا  السيد 

رقم  الخصيب  الهالل  شارع  التعاون 

51 العيون 70000 العيون املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعيون  بتاريخ 16 يوليوز 

2021 تحت رقم 1  2.

86I

BUSINESS CENTER.COM

SELECT STONE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

BUSINESS CENTER.COM

شارع عبد املومن رقم 6ح2 إقامة 

ف 8 ال1ابق الثاني رقم 6 ، 90ح20، 

الدارالبيضاء املغرب

SELECT STONE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع عبد 

املومن رقم 6ح2 شارع باسكي اقامة 

ف8 ال1ابق الثاني  رقم 6، - 90ح20 

الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 5 879

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2021 يوليوز   07 في  املؤرخ 

املصادقة على :

علي  نصار  )ة(  السيد  تفويت 

محمد نصار 1.250 حصة اجتماعية 

لفائدة   حصة   1.250 غصل  من 

 07 بتاريخ  الحسن  ايمن  )ة(  السيد 

يوليوز 2021.

حمدى  بسام  )ة(  السيد  تفويت 

جميل العكر 1.250 حصة اجتماعية 

من غصل 1.250 حصة لفائدة  السيد 
)ة( عدنان  اسيدهم بتاريخ 07 يوليوز 

.2021

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 20 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 787699.

87I

BUSINESS CENTER.COM

SERVE TO WIN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

BUSINESS CENTER.COM

شارع عبد املومن رقم 6ح2 إقامة 

ف 8 ال1ابق الثاني رقم 6 ، 90ح20، 

الدارالبيضاء املغرب

 SERVE TO WIN
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شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي : شارع 

انفا، 5 طابق االر�سي  شارع لحسن 
بصري شارع انفا، 5 طابق االر�سي  
شارع لحسن بصري 20000 الدار 

البيضاء املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
. 17719

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر   2021 يونيو   15 في  املؤرخ 
ذات  شركة   SERVE TO WIN حل 
رغسمالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها  وعنوان  درهم   100.000
اإلجتماعي شارع انفا، 5 طابق االر�سي  
 5 انفا،  شارع  بصري  لحسن  شارع 
بصري  لحسن  شارع  االر�سي   طابق 
20000 الدار البيضاء املغرب نتيجة 

لعدم تحقيق أرض الشركة .
و عين:

و  اسيدهم  عدنان   السيد)ة( 
 151 الفيال  سيتي  كولف  عنوانه)ا( 
90ح20  بوسكورة   الخضراء  املدينة 
)ة(  كمصفي  املغرب  البيضاء  الدار 

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
بتاريخ 15 يونيو 2021 وفي شارع انفا، 
5 طابق االر�سي  شارع لحسن بصري 

- 20000 الدار البيضاء املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 20 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 787697.
88I

socomif sarl

YANISS MEDIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

socomif sarl
زنقة محمد الحصالي عمارة 5ح شقة 

رقم 2 ، 005 1، القني1رة املغرب
YANISS MEDIA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 9 2 حي 

الفتح القني1رة - 000 1 القني1رة 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
61589

 06 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.YANISS MEDIA
محرر   : بإيجاز  الشركة  أرض 

الصحف والدوريات.
9 2 حي   : عنوان املقر االجتماعي 
القني1رة   1 000  - القني1رة  الفتح 

املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رغسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:
الدين  تقي  الرحمان  عبد  السيد 
 100,00 بقيمة  حصة   700   : تاجي 

درهم للحصة .
السيد علي غوتزنيت :  00ح حصة 

بقيمة 100,00 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
الدين  تقي  الرحمان  عبد  السيد 
الفتح  حي   2 9 عنوانه)ا(  تاجي 

القني1رة 000 1 القني1رة املغرب.
عنوانه)ا(  غوتزنيت  علي  السيد 
شارع عمر ابن الخ1اب الحي الجامعي 
الرباط  اكدال  الوظيفي  السكن 

10000 الرباط املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الدين  تقي  الرحمان  عبد  السيد 
الفتح  حي   2 9 عنوانه)ا(  تاجي 

القني1رة 000 1 القني1رة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ  بالقني1رة   االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 1 859.

89I

ACTION FINANCE ET STRATEGIE

كونتيفال
إعالن متعدد القرارات

 ACTION FINANCE ET
STRATEGIE

 Quartier Anfa ، 28830، ,11ح
Mohammedia Maroc

كونتيفال »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 79,شارع 
إبن سينا شقة رقم 6 غكدال الرباط 

- 28600 الرباط املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
حح5  1.

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم   2021 فبراير   01 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
للشركة  الرئي�سي  املقر  نقل  مايلي: 
من »79 شارع ابن سينا    شقة رقم 6 
اإلداري  »املجمع  إلى  بالرباط«  غكدال 
والتجاري ، عمارة ب ، ال1ابق الرابع 
 ، زيان  بو محمد  ،شارع  ح00   ب   ،
حي سالمة ح ، سيدي عثمان ، الدار 

البيضاء ». 
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
ب  الحوتين  هللا  عبد  السيد  تبرع 
0 ح. 1 سهم  والسيد سعد الحوتين 

بـ0حح سهم للسيدة نزهة باللي.
قرار رقم ح: الذي ينص على مايلي: 
استقالة السيد عبد هللا الحوتين من 
مهامه كمسير و تعيين السيدة نزهة 

باللي مسيرة جديدة للشركة .
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم  : الذي ينص على مايلي: 
إلى  للشركة  الرئي�سي  املقر  تم تحديد 
عمارة   ، والتجاري  اإلداري  »املجمع 
ب ، ال1ابق الرابع ، ب ح00  ،شارع 
محمد بوزيان ، حي سالمة ح ، سيدي 

عثمان ، الدار البيضاء ». 
على  ينص  الذي   :6 رقم  بند 
باللي  نزهة  السيدة  مساهمة  مايلي: 
)مليون  درهم   1. 67.000 بمبلغ 
وغربعمائة وسبعة وستون غلف درهم( 

الحوتين  وصال  األنسة  ومساهمة 

)ثالثة وثالثون  000.حح  درهم  بمبلغ 

غلف درهم( 

على  ينص  الذي   :7 رقم  بند 

بمبلغ  املال  رغس  تحديد  تم  مايلي: 

1.500.000 درهم )مليون وخمسمائة 

إلى15.000  مقسمة  درهم(  غلف 

)خمسة عشر غلف( سهم بقيمة 100 

درهم )مائة درهم( ومدفوعة بالكامل. 

على  ينص  الذي  رقم  1:  بند 

الشركة  تسيير  مهام  تتولى  مايلي: 

السيدة نزهة باللي

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

غبريل   28 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

2021 تحت رقم 722 .

90I

STE HAMMOUJ ET CONSORTS SARL

ZAHA PROJECTS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 STE HAMMOUJ ET CONSORTS

SARL

 168ave mohammed diouri

 n°5 kenitra ، 14000، kenitra

MAROC

ZAHA PROJECTS SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي ح2 زنقة 

انوال عمارة فلوري 11 مكتب رقم   

مموزة القني1رة - 000 1 القني1رة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

61629

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   01

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
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عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 ZAHA : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.PROJECTS SARL
مكتب   : بإيجاز  الشركة  أرض 

الدراسات .
ح2 زنقة   : عنوان املقر االجتماعي 
انوال عمارة فلوري 11 مكتب رقم   
القني1رة   1 000  - القني1رة  مموزة 

املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيدة فجري زينب :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد فجري محمد حمزة :  500 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  زينب  فجري  السيدة 
القني1رة  االسماعلية  تجزئة  ح 6 

000 1 القني1رة املغرب.
حمزة  محمد  فجري  السيد 
 1 الصياد  تجزئة   701 عنوانه)ا( 

القني1رة 000 1 القني1رة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  زينب  فجري  السيدة 
القني1رة  االسماعلية  تجزئة  ح 6 

000 1 القني1رة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ  بالقني1رة   االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 996ح.
91I

ZAHO EVENTS

ZAHO EVENTS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رغسمال الشركة

ZAHO EVENTS
162 و ح16 املركب اإلقتصادي 

واإلجتماعي ، 000ح ، قلعة 
السراأنة املغرب

ZAHO EVENTS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 162 و ح16 

املركب اإلقتصادي واإلجتماعي - 
000ح  قلعة السراأنة املغرب.

رفع رغسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

ح2ح .
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
رفع  تم   2021 يونيو   22 في  املؤرخ 
رغسمال الشركة بمبلغ قدره »80.000 
إلى  درهم« غي من »100.000 درهم« 
»180.000 درهم« عن طريق :  تقديم 

حصص نقدية غو عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بقلعة السراأنة  بتاريخ 29 
يونيو 2021 تحت رقم 2021/ 29.

92I

bouaidoun hassan Fiduciaire comptable

 SOCIETE SEMLALI OMEGA
TRAVAUX SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 bouaidoun hassan Fiduciaire
comptable

 I place hassan II AZROU ،
53100، AZROU MAROC

 SOCIETE SEMLALI OMEGA
ذات  شركة   TRAVAUX SARL AU

املسؤولية املحدودة
املتجر  اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 
الكائن بمرجان ح رقم 11  مكناس - 

50000 مكناس املغرب
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

869ح5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   07
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 SOCIETE SEMLALI OMEGA

.TRAVAUX SARL AU

تشييد   : بإيجاز  الشركة  أرض 

املباني السكنية وأير السكنية.

املتجر   : االجتماعي  املقر  عنوان 

الكائن بمرجان ح رقم 11  مكناس - 

50000 مكناس املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : السيدة إكرام السماللي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة إكرام السماللي عنوانه)ا( 

 50000 مكناس  ح  مرجان    11 رقم 

مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة إكرام السماللي عنوانه)ا( 

 50000 مكناس  ح  مرجان    11 رقم 

مكناس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز  بتاريخ  1  بمكناس   التجارية 

2021 تحت رقم 59 ح.

Iح9

زيان إليت

ZAYANE ELITES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

زيان إليت

1, ساحة موري1انيا ، إقامة 

سيليكت رقم 12 ، 50000، مكناس 

املغرب

ZAYANE ELITES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 1، ساحة 

موري1انيا، إقامة سيليكت رقم 12 - 

himmi@live.fr مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

009ح5

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2021 يونيو  0ح 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ZAYANE ELITES

منعش   : بإيجاز  الشركة  أرض 

عقاري.

عنوان املقر االجتماعي : 1، ساحة 

موري1انيا، إقامة سيليكت رقم 12 - 

himmi@live.fr مكناس املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رغسمال  مبلغ 

8.700.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

الشركة زيان إليت :  8.700 حصة 

بقيمة 1.000 درهم للحصة .

بقيمة   8670  : حمي  حمي  السيد 

1.000 درهم.

بقيمة   10  : مونية  حمي  السيدة 

1.000 درهم.

بقيمة   10  : السيدة حمي سومية 

1.000 درهم.

بقيمة   10  : كوثر  حمي  السيدة 

1.000 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

 ،1 عنوانه)ا(  إليت  زيان  الشركة 

سيليكت  إقامة  موري1انيا،  ساحة 

رقم 12 50000 مكناس املغرب.

فيال  عنوانه)ا(  حمي  حمي  السيد 
رقم   راس غأيل املنظر الجميل م ج 

مكناس 50000 مكناس املغرب.

 ،1 السيدة حمي مونية عنوانه)ا( 

سيليكت  إقامة  موري1انيا،  ساحة 

رقم ح 50000 مكناس املغرب.

عنوانه)ا(  سومية  حمي  السيدة 

1، ساحة موري1انيا، إقامة سيليكت 

رقم ح 50000 مكناس املغرب.
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السيدة حمي كوثر عنوانه)ا( فيال 
رقم   راس غأيل املنظر الجميل م ج 

مكناس 50000 مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
فيال  عنوانه)ا(  حمي  حمي  السيد 
رقم   راس غأيل املنظر الجميل م ج 

مكناس 50000 مكناس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غبريل  ح1  بتاريخ  بمكناس   التجارية 

2021 تحت رقم -.
9 I

بروفيد خدمات متعددة ش.م.م ش و

CONSULTINGFY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

بروفيد خدمات متعددة
 ش.م.م ش و

شارع محمد داود اقامة بدرطابق 
فوق ار�سي رقم ح ت1وان ، 0 0ح9، 

ت1وان املغرب
Consultingfy شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

التسغيتي رقم 0ح0حB1  - 9 مرتيل 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
29981

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو  0ح 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.Consultingfy
 : بإيجاز  الشركة  أرض 
القانونية  الخدمات  و  االستشارات 
العقارية  الخدمات  و  االستشارات   -
-االستشارات و الخدمات االدارية  - و 
بصفة عامة، القيام بجميع العمليات 
املنقولة  أير  و  املنقولة  التجارية، 

التي لها صلة مباشرة غو أير مباشرة 

بهدف الشركة قصد تحقيق نجاحها 

و تنميتها و كل االسهامات املباشرة و 

القانونية  االشكال  بكل  املباشرة  أير 

املتاحة..

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

مرتيل   B1  - 90ح0ح رقم  التسغيتي 

املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 250   : الرجاني  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد عبد الهادي املودني :  250 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 250   : الرشيد  خي  ياسين  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 250   : املودني  شيماء  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الرجاني  محمد  السيد 

ت1وان 0ح0ح9 ت1وان املغرب.

املودني  الهادي  عبد  السيد 

مرتيل  90حح9  مرتيل  عنوانه)ا( 

املغرب.

الرشيد  خي  ياسين  السيد 

ت1وان  0ح0ح9  ت1وان  عنوانه)ا( 

املغرب.

عنوانه)ا(  املودني  شيماء  السيدة 

سال 152   سال املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

الرشيد  خي  ياسين  السيد 

ت1وان  0ح0ح9  ت1وان  عنوانه)ا( 

املغرب

عنوانه)ا(  املودني  شيماء  السيدة 

سال 152   سال املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ح1 يوليوز  االبتدائية بت1وان  بتاريخ 

2021 تحت رقم 2810.

95I

محاسبات البيروني

    POEL INSRTS CHEMINEES
بويل آنسير شميني

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

محاسبات البيروني
كتبية 2 شارع الحسن الثاني رقم 

18 جليز مراكش ، 0000 ، مراكش 
املغرب

    POEL INSRTS CHEMINEES
بويل آنسير شميني شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار بن 
كاوي مراكش   رقم 127 - 0000  

مراكش املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
1ح689.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 يونيو  في  1  املؤرخ 

املصادقة على :
تيوس  وديع  )ة(  السيد  تفويت 
غصل  من  اجتماعية  حصة   280
800 حصة لفائدة  السيد )ة( سونيا 

تيوس بتاريخ  1 يونيو 2021.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يونيو  0ح  بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 125569.
96I

L EXPERT DE GESTION

POLYMEDENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

L EXPERT DE GESTION
 PORTES DE MARRAKECH

 ZONE 18 DOJA IMM 1  APPT
 04 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

POLYMEDENT شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي : املكتب 

رقم 26 عمارة الدراركة شارع يعقوب 
املنصور جليز مراكش - 0000  

مراكش املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5ح6ح8.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر   2021 يونيو   09 في  املؤرخ 
ذات  شركة   POLYMEDENT حل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 
 100.000 رغسمالها  مبلغ  الوحيد 
اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
الدراركة  عمارة   26 رقم  املكتب 
شارع يعقوب املنصور جليز مراكش - 
0000  مراكش املغرب نتيجة  الزمة 

ڤيروس كورونا..
و عين:

و  عالم  اإلله    عبد  السيد)ة( 
سعادة  دادة  عين  دوار  عنوانه)ا( 
املغرب  مراكش    0000 مراكش 

كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
املكتب  وفي   2021 يونيو   15 بتاريخ 
رقم 26 عمارة الدراركة شارع يعقوب 
  0000  - مراكش  جليز  املنصور 

مراكش املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   29 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم  12550.

97I

FINANCE PERFORMANCE CONSEIL

EL FILALI MARRAKECH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رغسمال الشركة

 FINANCE PERFORMANCE
CONSEIL

تقاطع شارع موالي رشيد و عبد 
الكريم الخ1ابي،عمارة مركز غعمال 
جليز،  ال1ابق الثالث، مكتب رقم 

21 ، 0000 ، مراكش املغرب
EL FILALI MARRAKECH  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي الـزاويـة 

الـعـبـاسيـة تحت الســـور الـكــبـيــر،   
رقـم 50   - 0000  مراكش املغرب.

رفع رغسمال الشركة
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رقم التقييد في السجل التجاري 

987ح1.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم   2021 غبريل   26 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رغسمال  رفع 

»00.000  درهم« غي من »100.000 

عن  درهم«   500.000« إلى  درهم« 

ديون  مع  مقاصة  إجراء    : طريق 

الشركة املحددة املقدار و املستحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   19 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 126218.

98I

FINANCE PERFORMANCE CONSEIL

EL FILALI MARRAKECH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

خفض رغسمال الشركة

 FINANCE PERFORMANCE

CONSEIL

تقاطع شارع موالي رشيد و عبد 

الكريم الخ1ابي،عمارة مركز غعمال 

جليز،  ال1ابق الثالث، مكتب رقم 

21 ، 0000 ، مراكش املغرب

EL FILALI MARRAKECH  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي الـزاويـة 

الـعـبـاسيـة تحت الســـور الـكــبـيــر،   

رقـم 50  - 0.000  مراكش املغرب.

خفض رغسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

987ح1.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم   2021 غبريل   26 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رغسمال  خفض 

»00.000  درهم« غي من »500.000 

عن  درهم«   100.000« إلى  درهم« 

طريق : تخفيض عدد  األسهم.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   19 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 126218.

99I

CSY CONSEILS ET AFFAIRES

MARAFRO DISTRI TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CSY CONSEILS ET AFFAIRES
 12RUE SABRI BOUJEMAA 1IERE

 ETG APT 6 CASABLANCA،
20080، CASABLANCA MAROC
 MARAFRO DISTRI TRANS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي  6، زنقة 
عبد هللا املديوني، ال1ابق االول، 
شقة 2 - ح2002 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
510991

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   05
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MARAFRO DISTRI TRANS
النقل    : بإيجاز  الشركة  أرض 

والتوزيع.
)جميع  البضائع  نقل  مقاول   -

العمليات اللوجستية(. .
عنوان املقر االجتماعي :  6، زنقة 
االول،  ال1ابق  املديوني،  هللا  عبد 
البيضاء  الدار  ح2002   -  2 شقة 

املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد يوسف تيوكة :  100 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  تيوكة  يوسف  السيد 

حي األمل الرقم ح1 املحمدية 28820 

املحمدية املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  تيوكة  يوسف  السيد 

حي األمل الرقم ح1 املحمدية 28820 

املحمدية املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 9 7870.

100I

ميڭـاباج

ميڭـاباج
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ميڭـاباج

اإلسماعيلية  رياض   956 رقم 

ش1ر واو ، 50050، مكناس املغرب

مسؤولية  ذات  شركة  ميڭـاباج 

محدودة ذات الشريك الوحيد

رقم  اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 

 - 956 رياض اإلسماعيلية ش1ر واو 

50050 مكناس املغرب

مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

5 حح5

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 غبريل  0ح 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

ميڭـاباج.

وراقة   : بإيجاز  الشركة  أرض 

تنشط في ميدان التجارة و بيع اللوازم 

املدرسية و املكتبية ، و متخصصة في 

انجاز خدمات اإلشهار و اإلعالنات.

رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 - 956 رياض اإلسماعيلية ش1ر واو 

50050 مكناس املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : برهماني  يوسف  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد يوسف برهماني عنوانه)ا( 
ش1ر  اإلسماعيلية  رياض   956 رقم 

واو 50050 مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد يوسف برهماني عنوانه)ا( 
ش1ر  اإلسماعيلية  رياض   956 رقم 

واو 50050 مكناس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماي   26 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

2021 تحت رقم 2585.

101I

FLASH ECONOMIE

سكور ميديا
إعالن متعدد القرارات

دراسة ائتمانية اإلخالص

سكور ميديا

شركة ذات مسؤولية محدودة

تعديل

بالدار  وقع  عرفي  لعقد  طبقا 

 2021/06/15 بتاريخ  البيضاء 

بمقر  استثنائي  عام  جمع  عقد  تم 

ذات  شركة   ميديا  سكور  الشركة 

مسؤولية محدودة

على  باإلجماع  االتفاق  تم   وقد 

ما يلي: 
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-1     قرر الجمع العام االستثنائي 
من  للشركة  املقر  تغيير  للشركة 

العنوان:  
 1 رقم  املحمدية  بالزا  حديقة 
ال1ابق السفلي عمارة د2 ، إلى شارع 
السعادة   10 رقم  التازي  القا�سي 

العاليا املحمدية.
االستثنائي  العام  الجمع  قرر   2-
سبعمائة  باملجان  تحويل  للشركة 
)700( حصة من قبل السيد ساي�سي 
 (600( التالية:  بالكيفية  عثمان 

حصة للسيد كملي عمر 
للسيد  حصة   )100( ومائة 

مصباح خالد.
االستثنائي  العام  الجمع  قرر  ح 
ثالثمائة  باملجان  تحويل  للشركة 
مجيد  السيد  قبل  من  حصة  )00ح( 
عبد الحفيظ بالكيفية التالية:  مائة 

)100( حصة للسيد 
 (200( ومائتي   ، خالد  مصباح 
حصة إلى السيد مصباح عبد الرزاق.

االستثنائي  العام  الجمع  قرر   
القانون  مواد  تعديل  للشركة 
األسا�سي للشركة   ،6 و 7 من النظام 
رغس  تجعل  التي  للشركة  األسا�سي 

املال واملساهمات على النحو التالي
 املادة 6 - املساهمات:

النقدية  املساهمات  تقديم  يتم 
قبل  من  الشركة  لهذه  التالية 
ألأراض  غسماؤهم  التالية  املؤهلين 

هذا النظام األسا�سي:
؛ 60،000.00  السيد كملي عمر  

درهم
السيد مصباح خالد  20،000.00 

درهم
الرزاق   عبد  مصباح  السيد 

20.000.00 درهم
 100،000.00 اإلجمالي  املجموع  

درهم
غلف  مائة  مال  برغس  غو 

)100،000.00( درهم
املادة -7 رغس املال:

مائة  بمبلغ  املال  رغس  تحديد  تم 
 ، درهم(   100،000.00( درهم  غلف 
مقسمة إلى 1000 )غلف( سهم بقيمة 
درهم   100.00 درهم(  )مائة  اسمية 

ومدفوع  بالكامل  مكتتب   ، للسهم 

بالكامل ومخصص للشركاء في نسبة 

إلى مساهماتهم ، وهي

السيد كملي عمر ؛ 600 حصة

 السيد مصباح خالد  200 حصة

 200 الرزاق   عبد  مصباح  السيد 

حصة

 املجموع  اإلجمالي  1.000 حصة

إجمالي غلف حصة: 1،000 حصة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

رقم  تحت  باملحمدية  االبتدائية  

ح162 في 12 يوليوز 2021.

باملحكمة  التجاري  السجل  تم 

رقم  تحت  باملحمدية  االبتدائية 

1796 بتاريخ 12 يوليوز 2021.

102I

FLASH ECONOMIE

MADANI ROKNE TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 MADANI ROKNE TRANS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 1126  

مكرر تجزئة موالي علي الشريف  - 

65800 تاوريرت  املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

51ح1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   19

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MADANI ROKNE TRANS
غعمال   : بإيجاز  الشركة  أرض 
غعمال  )مقاول  غوالبناء  مختلفة 

متنوعة( تاجر.
  1126  : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - الشريف   علي  موالي  تجزئة  مكرر 

65800 تاوريرت  املغرب .
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 80.000 الشركة:   رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 800   : روكن  املحجوب  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  روكن  املحجوب  السيد 
  65800 الجديد   الحي  املقاومة  زنقة 

تاوريرت  املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  روكن  املحجوب  السيد 
  65800 الجديد   الحي  املقاومة  زنقة 

تاوريرت  املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  1  بتاوريرت   االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 07ح.
Iح10

bouaidoun hassan Fiduciaire comptable

STE PLATANE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

 bouaidoun hassan Fiduciaire
comptable

 I place hassan II AZROU ،
53100، AZROU MAROC

STE PLATANE SARL   شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 7  
تجزئة الحسنية غزرو - 100ح5 غزرو 

املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.1055

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تعيين  تم   2021 يونيو  ح2  في  املؤرخ 

السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

الضاوي  ايمان كمسير آخر

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   19 بتاريخ  بازرو   االبتدائية 

2021 تحت رقم  26.

10 I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

»MS&Y ECOTRANS«
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 SOCIETE MAZAGAN

COMPTAFISC-SARL-AU

 N°1ح , lotissement Al Qods, El

Jadida ، 24000، الجديدة املغرب

»MS&Y ECOTRANS« شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

جبران خليل جبران، تجزئة 

البستان، رقم 5، عمارة رقم ح، 

ال1ابق األول، الشقة رقم  ، 

الجديدة - 000 2 الجديدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

ح5 18

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.»MS&Y ECOTRANS«
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نقل   -  : بإيجاز  الشركة  أرض 
البضائع للغير داخل التراب الوطني. - 
النقل الوطني والدولي. - نقل العمال.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
جبران خليل جبران، تجزئة البستان، 
ح، ال1ابق األول،  5، عمارة رقم  رقم 
 2 000  - الجديدة  رقم  ،  الشقة 

الجديدة املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيدة حفيظة بومهدي :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
بومهدي  حفيظة  السيدة 
000 2 الجديدة  عنوانه)ا( الجديدة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  برطوط  محمد  السيد 
ح19، حي الدخلة، غبوالجعد 25060 

غبوالجعد املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 20 بتاريخ  بالجديدة   االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 26767.
105I

FIDUCIAIRE ZOHOUR

شركة بهوعزة
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

FIDUCIAIRE ZOHOUR
 AVENUE ISMILIA 10ح BIS
 ZOHOUR 1، 300060، FES

MAROC
شركة بهوعزة  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي : رقم   6 
تجزئة كريمة طريق عين شقف ط. 
األر�سي ش.2 0000ح - .U11 فاس 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
7ح07 .

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

حل  تقرر   2020 دجنبر  في  2  املؤرخ 

شركة بهوعزة  شركة ذات املسؤولية 

 100.000 رغسمالها  مبلغ  املحدودة 

رقم    اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 

6 تجزئة كريمة طريق عين شقف ط. 

فاس   U11. - 0000ح ش.2  األر�سي 

الهدف  تحقيق  لعدم  نتيجة  املغرب 

الذي تأسست من غجله الشركة

و عين:

و  اوعزة  فاطمة   السيد)ة( 

التوفيق  اقامة  ب   10 عنوانه)ا( 

الهرهورة تمارة  0 120 تمارة املغرب 

كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

 6 وفي رقم     2020 بتاريخ  2 دجنبر 

ط.  شقف  عين  طريق  كريمة  تجزئة 

فاس   U11. - 0000ح ش.2  األر�سي 

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مارس   12 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 1179/2021.

106I

SOFT ALTERNATIVE SARL

MULTI TECH FOUR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOFT ALTERNATIVE SARL

 RUE KADI AYAD RESIDENCE

 LA RENCONTRE IMMEUBLE G

N°552 ، 90000، طنجة املغرب

MULTI TECH FOUR   شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 

الضاية اجوامعة ال1ابق االر�سي 

بمحاذاة شركة سالم أاز  - ح05 9 

فحص غنجرة  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

ح11875

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   21
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 MULTI : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.  TECH FOUR
شركة   : بإيجاز  الشركة  أرض 
األشغال العامة واملباني تأجير معدات 

البناء ومناولة الرفع .
دوار   : االجتماعي  املقر  عنوان 
االر�سي  ال1ابق  اجوامعة  الضاية 
ح05 9   - بمحاذاة شركة سالم أاز  

فحص غنجرة  املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : الدويب  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  الدويب  محمد  السيد 
انجرة  اجوامعة  قيادة  الضاية  دوار 

ح05 9 فحص انجرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  الدويب  محمد  السيد 
انجرة  اجوامعة  قيادة  الضاية  دوار 

ح05 9 فحص انجرة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز  ح2  بتاريخ  ب1نجة   التجارية 

2021 تحت رقم 787  2.
107I

SOFT ALTERNATIVE SARL

SABAMI ENGINS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOFT ALTERNATIVE SARL
 RUE KADI AYAD RESIDENCE

 LA RENCONTRE IMMEUBLE G

N°552 ، 90000، طنجة املغرب

SABAMI ENGINS   شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 

الضاية اجوامعة ال1ابق االر�سي 

قبالة شركة سالم أاز  - 90000 

فحص انجرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

5ح1187

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2021 يونيو  ح2 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.  SABAMI ENGINS

استيراد   : بإيجاز  الشركة  أرض 

العامة  األشغال  معدات  وتسويق 

والبناء املدني.

دوار   : االجتماعي  املقر  عنوان 

االر�سي  ال1ابق  اجوامعة  الضاية 

 90000  - أاز   سالم  شركة  قبالة 

فحص انجرة املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : نقارة  اسامة  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  نقارة  اسامة  السيد 

طريق املجازر اقامة اسامة ال1ابق 2 

رقم 10 90000 طنجة املغرب.
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والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  نقارة  اسامة  السيد 

طريق املجازر اقامة اسامة ال1ابق 2 
رقم 10 90000 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   20 بتاريخ  ب1نجة   التجارية 

2021 تحت رقم 767  2.

108I

STE FIDUCAT

L›ASSIETTE DU MARIN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE FIDUCAT

 BOULEVARD ZERKTOUNI

 2 eme ETAGE N° ح GUELIZ

 MARRAKECH ، 40000،

Marrakech MAROC

L›ASSIETTE DU MARIN شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 2 

إقامة التيسير، ملتقى شارع رقم    

DMM  و زنقة لكبير بن بوعزة جليز  - 

0000  مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

ح11719

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   01

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.L’ASSIETTE DU MARIN

و  مقهى   : بإيجاز  الشركة  أرض 

م1عم .
 2 رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 

رقم     شارع  ملتقى  التيسير،  إقامة 

DMM  و زنقة لكبير بن بوعزة جليز  

- 0000  مراكش املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 700   : عاتقة   بوعركوب  السيدة 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد االدري�سي قي1وني عثمان  :  
00ح حصة بقيمة 100 درهم للحصة 
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عاتقة   بوعركوب  السيدة 
يوسف  موالي  شارع  عنوانه)ا(  5 
اقامة موالي  اليمنى   5 شقة  ال1ابق 
البيضاء  الدار   20000 يوسف  

املغرب.
عثمان   قي1وني  االدري�سي  السيد 
يوسف  موالي  شارع  عنوانه)ا(  5 
اقامة موالي  اليمنى   5 شقة  ال1ابق 
البيضاء  الدار   20000 يوسف  

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عاتقة   بوعركوب  السيدة 
يوسف  موالي  شارع  عنوانه)ا(  5 
اقامة موالي  اليمنى   5 شقة  ال1ابق 
يوسف  20000 الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   19 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 126880.

109I

FLASH ECONOMIE

SAHARA LOGISTIC NORD
إعالن متعدد القرارات

SAHARA LOGISTIC NORD
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد، رغسمالها 1.000.000  
درهم

املقر الرئيس:  ، زنقة لبليدة - 
الدارالبيضاء

السجل التجـاري رقم: 9ح151.7 – 
التعريف الضريبـي رقم:  86ح0102

التعريـف املوحد للمقاولـة رقم : 
 2700000ح001529
تفويت حصص الشركة

إعادة صياأة النظام األسا�سي 

للشركة

القرار  محضر  بموجب  غوال: 

يوليوز   01 في  املؤرخ  االستثنائي 

2021، قرر الشريك الوحيد ما يلي:

)غ ( املوافقة على تفويت:-

شركة  تملكها  التي  حصة   9500 ·

غطلس الصحراء ش.م. لفائدة شركة 

هولدر ش.ذ.م.م. بتاريخ

01 يوليوز 2021.

شركة  تملكها  التي  حصة   500

لفائدة   ش.ذ.م.م.  هولدينغ  الدرهم 

شركة هولدر ش.ذ.م.م. بتاريخ 

01 يوليوز 2021.

)ب (   إعادة صياأة عامة للنظام 

األسا�سي للشركة في إطار شركة ذات 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

الضبط  بكتابة  اإليداع  تم  ثانيا: 

بالدارالبيضاء  التجارية  باملحكمة 

عدد  تحت  يوليوز2021   16 بتاريخ 

50ح787.
للخالصة والتذكير 

هيئة التسيير.

110I

FLASH ECONOMIE

 ATLAS NORD

HYDROCARBURES ASSETS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

 ATLAS NORD

HYDROCARBURES ASSETS

شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد، رغسمالها 100.000 

درهم

املقر الرئيس:  ، زنقة لبليدة - 

الدارالبيضاء

السجل التجـاري رقم: 95.501ح – 

التعريف الضريبـي رقم: 9حح25051

التعريـف املوحد للمقاولـة رقم : 

0020165 00006 

تفويت حصص الشركة

تحيين النظام األسا�سي للشركة

القرار  محضر  بموجب  غوال: 

يوليوز   01 في  املؤرخ  االستثنائي 

2021، قام الشريك الوحيد في شركة 

»غطلس نورد هيدروكابير غسيتس« 

بما يلي:

 1.000 تفويت  على  املوافقة  )غ (  

الدرهم  شركة  تملكها  التي  حصة 

شركة  لفائدة  ش.ذ.م.م.  هولدينغ 

يوليوز   01 بتاريخ  ش.ذ.م.م.  هولدر 

.2021

النظام  بتحيين  )ب (القيام 

األسا�سي للشركة.

الضبط  بكتابة  اإليداع  تم  ثانيا:   

بالدارالبيضاء  التجارية  باملحكمة 

عدد  تحت  يوليوز2021   16 بتاريخ 

51ح787.

111I

FLASH ECONOMIE

LATCOMAT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LATCOMAT

شركة ذات مسؤولية محدودة، 

رغسمالها 1.000.000 درهم

املقر الرئيس:  شارع البنا، رقم 10، 

الحي الصناعي، سيدي البرنو�سي 

الدارالبيضاء

التعريف املوحد للمقاولة : 

ح 070000 8 0028

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة

محرر  عرفي  عقد  بموجب  غوال: 

يونيو   01 بتاريخ  بالدارالبيضاء 

2021، قام كل من:

 – جياكونيا  يانيك   السيد    ·

Yannick GIACONIA، املزداد بتاريخ 

الجنسية،  فرن�سي   ،1960 غبريل   12

شارع  زايدة،  ممرر   ،7 برقم  قاطن 

الحامل  الدارالبيضاء،   – كاليفورنيا 

،BE0  58N لب1اقة التسجيل رقم

املالك ملا قدره  8.500 حصة.
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السيدة مورييل ميشيل ماري بيرو 
 Muriel Michelle –  زوجة جياكونيا
 12 بتاريخ  املزدادة    Marie PERU
الجنسية،  فرنسية  شتنبر  195، 
7، شارع القدس، )ممر  قاطنة برقم 
زايدة سابقا(، الدارالبيضاء، الحاملة 

لجواز السفر رقم 15AR89519؛
املالكة ملا قدره  500 حصة

 El  – داري  املهدي  السيد   ·
بتاريخ  0  املزداد   ،Mehdi DARY
الجنسية،  مغربي  ح199،  شتنبر 
 ،1 2 رقم  ياسيمنة،  بتجزئة  قاطن 
التعريف  لب1اقة  الحامل  املحمدية، 

،T2  780 الوطنية رقم
املالك ملا قدره  500 حصة

لشركة  األسا�سي  النظام  بوضع 
خصائصها  محدودة  مسؤولية  ذات 

كما يلي:
التكومات    : التسمية 

LATCOMAT
املقر الرئيس: شارع البنا، رقم 10، 
 – البرنو�سي  سيدي  الصناعي،  الحي 

الدارالبيضاء.
إلى  الشركة  الشركة:تهدف  هدف 

ما يلي:
وكافة  املعدنية  اإلنشاءات 
وكذلك  بها  املرتب1ة  األنش1ة 
تجهيزات التدفئة والتسخين وامل1الة 
إطار  في  املصنعة  واألدوات  والق1ع 
ومحركات  املعدات  وبناء  املناولة 
الدراسات  وإنجاز  املستمرة  املناولة 

والتصنيع بموجب ترخيص.
كافة  وتركيب  وتحويل  توزيع   o
التوصيل  وغنابيب  املنتجات  غنواع 
واألدوات  والحنفيات  والصنابير 

الصناعية املختلفة.
شراء وبيع واستيراد وتوزيع جميع 
الضرورية  واللوازم  واألدوات  الق1ع 

لتصنيع النشاط األسا�سي للشركة.
وصيانة  وإصالح  وتركيب  تزويد 
املتعلقة  واملعدات  التجهيزات  كافة 
وكذلك  املركزي  والتسخين  بالتدفئة 
وجميع  نوعه  كان  كيفما  التسخين 
قنوات  وجميع  التسخين  غنابيب 

ومجاري الدخان والغاز.

جميع  وإصالح  وصيانة  تركيب 

التهوية اإلرتدادية والتسخين  معدات 

تزويد  مع  لوحده  والتبريد  والتبريد 

وتركيب جميع التجهيزات واملعدات.

o غنجاز جميع األشغال سواء من 

املتعلقة  اإلصالح  غو  التصميم  حيث 

بالسباكة ملا في ذلك األدوات وصيانة 

وحوض  )املغاسل  املعدات  جميع 

أسل الوجه واألرجل ...(.

شكل  غي  تحت  وتوزيع  تصنيع 

من األشكال جميع املعدات واألجهزة 

املوديم  وغجهزة  )م1راف  املعلوماتية 

بما   )... وأيرها  التابعة  والتجهيزات 

املعلوماتية  البرامج  تصميم  ذلك  في 

املعلوماتية  الخدمات  كافة  وتقديم 

والدعم  املساعدة  وتقديم  والصيانة 

التقني واستغالل األنظمة والشبكات 

املنتجات  وتوزيع  وت1وير  املعلوماتية 

واملعدات والبرامج.

العمليات  جميع  وعموما، 

وفي  واملالية  والتجارية  الصناعية 

غن  يمكن  التي  والعقارات  املنقوالت 

مباشر  أير  غو  مباشر  بشكل  ترتبط 

شأنها  من  التي  غو  الشركة  بأهداف 

ت1وير وتنمية غهداف الشركة.

تاريخ  من  ابتداء  سنة   99 املدة: 

التأسيس.

رغسمال  يحدد  الشركة:  رغسمال 

درهم   1.000.000 مبلغ  في  الشركة 

موزع إلى 10.000 حصة من فئة 100 

درهم للحصة الواحدة، محررة نقدا.

يانيك  السيد  تعيين  تم  التسيير: 

أير  ملدة  للشركة  مسيرا  جياكونيا 

محددة.

تبتدئ  للشركة:  املالية  السنة 

يناير  فاتح  في  للشركة  املالية  السنة 

وتنتهي في متم دجنبر

االحتياطي  إلى  األرباح:5% 

الباقي  الرصيد  ويخصص  القانوني، 

حسب قرار الشركاء.

بالسجل  الشركة  تقييد  تم  ثانيا: 
تحت  بالدارالبيضاء  التجاري 
يوليوز   19 بتاريخ  عدد01ح511 
2021 كما تم اإليداع القانوني بتاريخ 
19 يوليوز 2021 تحت عدد 9  787

للخالصة والتذكير
املسير

112I

موثق

TETOUAN FRIGO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

موثق
شارع الجيش امللكي اقامة املنزه رقم 
ا ت1وان شارع الجيش امللكي اقامة 
املنزه رقم ا ت1وان، 200ح9، ت1وان 

املغرب
tetouan frigo شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 1,5 كلم 
طريق بن قريش ت1وان 1,5 كلم 
طريق بن قريش ت1وان 200ح9 

tetouan املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.27525

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 يونيو  في  1  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد )ة( عادل  بوكريشة 
100 حصة اجتماعية من غصل 200 
حكيمة   )ة(  السيد  لفائدة   حصة 

العسراوي بتاريخ  1 يونيو 2021.
تفويت السيد )ة( عادل  بوكريشة 
100 حصة اجتماعية من غصل 200 
بن  عبير  )ة(  السيد  لفائدة   حصة 

عوان بتاريخ  1 يونيو 2021.
تفويت السيد )ة( فيصل بوكريشة 
غصل  من  اجتماعية  حصة   200
نوال  )ة(  السيد  لفائدة   حصة    00

بوكريشة بتاريخ  1 يونيو 2021.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
01 يوليوز  االبتدائية بت1وان  بتاريخ 

2021 تحت رقم  226.
Iح11

ائتمانية الجوهرة

BCONT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

ائتمانية الجوهرة

الرقم ح16 زنقة تامسنة بلوك 

جميلة ال1ابق الثاني ، 25000، 

خريبكة اململكة املغربية

BCONT شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي 6ح بلوك ا 

املسيرة  - 25000 خريبكة املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

ح 9 .

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في 1ح ماي 2021 تمت إضافة 

الشركة  نشاط  إلى  التالية  األنش1ة 

الحالي :

منعش عقاري.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

29 يونيو  االبتدائية بخريبكة  بتاريخ 

2021 تحت رقم 29ح.

11 I

تيتاوين كونفيكسيون

تيتاوين كونفيكسيون
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

تيتاوين كونفيكسيون

املحاميد 5 الرقم  88 ، 0000 ، 

مراكش املغرب

تيتاوين كونفيكسيون شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : املحاميد 

5 الرقم  88 - 0000  مراكش 

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

حح0ح7.
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الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

حل  تقرر   2021 يونيو  في  1  املؤرخ 

ذات  شركة  كونفيكسيون  تيتاوين 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

 100.000 رغسمالها  مبلغ  الوحيد 

اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 

  0000  - الرقم  88   5 املحاميد 

اي  النعدام  نتيجة  املغرب  مراكش 

نشاط تجاري.

و عين:

و  كجيري  ايمان   السيد)ة( 
عنوانه)ا( زنقة مو�سى بن نصير الرقم 

كمصفي  املغرب  طنجة   90000  71

)ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

بتاريخ 15 يونيو 2021 وفي املحاميد 5 

الرقم  88 - 0000  مراكش املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   19 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم ح868.

115I

societe el moustanir

STE MAJDOUTRAV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

societe el moustanir

 imm 16 n 10 a A.V joulane lido

fes ، 30000، fes maroc

STE MAJDOUTRAV شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 7ح مكرر 

بلوك س حي أرييو زواأة العليا 

فاس - 0000ح فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

68821

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   08

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MAJDOUTRAV
 : بإيجاز  الشركة  أرض 
. TRAVAUX DIVERS ET NEGOCE

عنوان املقر االجتماعي : 7ح مكرر 
بلوك س حي أرييو زواأة العليا فاس 

- 0000ح فاس املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رغسمال  مبلغ 

10.000.000 درهم، مقسم كالتالي:
السيد فؤاد مجدوب :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 500   : عينوس  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  مجدوب  فؤاد  السيد 
زواأة  أرييو  حي  س  بلوك  مكرر  7ح 

العليا فاس 0000ح فاس املغرب.
عنوانه)ا(  عينوس  محمد  السيد 
شقة 1 عمارة بحا تجزءة ام الغيث 

زواأة 0000ح فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  مجدوب  فؤاد  السيد 
زواأة  أرييو  حي  س  بلوك  مكرر  7ح 

العليا فاس 0000ح فاس املغرب
عنوانه)ا(  عينوس  محمد  السيد 
شقة 1 عمارة بحا تجزءة ام الغيث 

زواأة 0000ح فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   09 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 91حح.
116I

FLP TIJANI

 GROUPE DU
RENOUVELLEMENT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FLP TIJANI
 rabat ocion N 01BIS  maroc ،

rabat ،10000 املغرب

 GROUPE DU

RENOUVELLEMENT  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

 IMM وعنوان مقرها اإلجتماعي

0APPT8RUE MOULAYح 

 AHMED LOUKILI HASSAN

RABAT - 10000 الرباط املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

221ح15

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   2 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

متبوعة  الشركة  تسمية 

بمختصر  اإلقتضاء  عند 

 GROUPE DU  : تسميتها 

. RENOUVELLEMENT

نجارة   : بإيجاز  الشركة  أرض 

اليمينيوم والخشب وتزيين البيوت.

 IMM  : االجتماعي  املقر  عنوان 

0APPT8RUE MOULAYح 

 AHMED LOUKILI HASSAN

RABAT - 10000 الرباط املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الصبان  محمد  السيد 

سيدي   22 رقم  املنصوري  سانية 

مو�سى سال 11000 سال املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الصبان  محمد  السيد 

سيدي   22 رقم  املنصوري  سانية 

مو�سى سال 11000 سال املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   28 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

2021 تحت رقم 115816.

117I

KERMEL GESTION

DIAKHATE TRADING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

KERMEL GESTION

 BD. OUED SEBOU RUE  0 N° 2

 1ER ETAGE ALIA 2 EL OULFA ،

20202، CASABLANCA MAROC

DIAKHATE TRADING شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي 75، 

 CLOS DE شارع غنفا، زاوية زنقة

PROVENCE ال1ابق 9 الشقة 

ب 108  - 20170 الدار البيضاء  

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

1حح69 .

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

حل  تقرر   2021 يونيو   16 في  املؤرخ 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ    DIAKHATE TRADING

وعنوان  درهم   50.000 رغسمالها 

غنفا،  شارع   ،75 اإلجتماعي  مقرها 

 CLOS DE PROVENCE زنقة  زاوية 

 20170 -   108 ب  الشقة   9 ال1ابق 

 : ل  نتيجة  املغرب  البيضاء   الدار 

الحل املبكر للشركة.

 ،75 ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 CLOS DE زنقة  زاوية  غنفا،  شارع 

ب  الشقة   9 ال1ابق   PROVENCE

108  - 20170 الدار البيضاء   املغرب. 

و عين:

  AMADOU DIAMA السيد)ة( 

السنغال   عنوانه)ا(   و   BOUSSO

1 ح99  السنغال   السنغال  كمصفي 

)ة( للشركة.
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وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
العقود  تبليغ  محل  و   املخابرة 

و الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 20 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 9 7877.
118I

sofoget

 AUTOMATISME ET
SECURITE MAROC

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسير جديد للشركة

sofoget
 Kenitra,  7ح rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et ح

، 14000، kenitra maroc
 AUTOMATISME ET SECURITE
MAROC  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  القني1رة 

زنقة موالي عبد آلعزيز عمارة غ محل 
1   000 1  القني1رة املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

ح1ح9ح.
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تعيين  تم   2021 يوليوز   08 في  املؤرخ 
دارم  السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

جواد  كمسير آخر
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ  بالقني1رة   االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 16ح86.
119I

sofoget

PARAPHARMACIE-
CONSULTING

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

sofoget
 Kenitra,  7ح rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et ح

، 14000، kenitra maroc

 parapharmacie-consulting

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي  القني1رة 

نسيم البحر 8 رقم 16 مدخل 185 

و 529 بير رامي بلوك وح   000 1  

القني1رة املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

1ح6ح5.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في  1 دجنبر 2020 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 16 رقم   8 البحر  نسيم  القني1رة   «

بلوك  رامي  بير   529 و   185 مدخل 

إلى  املغرب«  القني1رة    1 000 وح   

» القني1رة زنقة سعيد داودي عمارة 

القني1رة     1 000  -  5 سعود  تازي 

املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 19 بتاريخ  بالقني1رة   االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 11ح86.

120I

FIGET SARL

TRANS MASTER ABDO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIGET SARL

 AV.DES FAR IMM HANIAA 1,ح

 EME ETAGE APP N 9 TETOUAN

، 93000، TETOUAN MAROC

TRANS MASTER ABDO   شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

اورنجينا زنقة 26 رقم 2 ت1وان   - 

000ح9 ت1وان   املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

29965

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   2 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 TRANS : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.  MASTER ABDO
نقل    : بإيجاز  الشركة  أرض 

االشخاص لحساب الغير.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - ت1وان     2 رقم   26 زنقة  اورنجينا 

000ح9 ت1وان   املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد  عبد االله العشاب :  100 

حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
العشاب  االله  عبد  السيد  
 26 زنقة  اورنجينا  شارع  عنوانه)ا( 

رقم 2  000ح9 ت1وان    املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
العشاب  االله  عبد  السيد  
 26 زنقة  اورنجينا  شارع  عنوانه)ا( 

رقم 2  000ح9 ت1وان    املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقصر الكبير  بتاريخ 09 

يوليوز 2021 تحت رقم 2555.
121I

OREA

 INTERFACE CONSEIL EN
INVESTISSEMENT

شركة املساهمة
تفويت حصص

OREA
RES M ، 20000، CASA MAROC
 INTERFACE CONSEIL EN
INVESTISSEMENT شركة 

املساهمة

وعنوان مقرها اإلجتماعي مركز 
رياض االعمال، عمارة ص2، الجناح 

الجنوبي، شارع الرياض - 10100 

الرباط املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.7 559

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2020 نونبر  0ح  في  املؤرخ 

املصادقة على :

السبي1ي   ليلى  )ة(  السيد  تفويت 

 1 غصل  من  اجتماعية  حصة   1

حصة لفائدة  السيد )ة( الشركة  هال 

هولدينغ بتاريخ 0ح نونبر 2020.

تفويت السيد )ة(  خديجة  مغار 

1 حصة اجتماعية من غصل 1 حصة 

هال  الشركة   )ة(  السيد  لفائدة  

هولدينغ بتاريخ 0ح نونبر 2020.

الحكيم   عبد  )ة(  السيد  تفويت 

من  اجتماعية  حصة    9 الكاسمي 

)ة(  السيد  لفائدة   حصة    9 غصل 

الشركة  هال هولدينغ بتاريخ 0ح نونبر 

.2020

الشركة    )ة(  السيد  تفويت 

افريقية   عربية  ومساهمة  استتمار 

غصل  من  اجتماعية  حصة    .950

)ة(  السيد  لفائدة   حصة    .950

الشركة  هال هولدينغ بتاريخ 0ح نونبر 

.2020

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

مارس   08 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

2021 تحت رقم ح9 111.

122I

OREA

 INTERFACE CONSEIL EN
INVESTISSEMENT

شركة املساهمة
تحويل الشكل القانوني للشركة

OREA

RES M ، 20000، CASA MAROC

 INTERFACE CONSEIL EN

 INVESTISSEMENT
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شركة املساهمة
و عنوان مقرها االجتماعي  مركز 

رياض االعمال، عمارة ص2، الجناح 
الجنوبي، شارع الرياض  -  10100 

الرباط .
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.7 559

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تحويل  تم   2020 نونبر  0ح  في  املؤرخ 
القانوني للشركة من »شركة  الشكل 
املساهمة« إلى »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   08 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

2021 تحت رقم ح9 111.
Iح12

Fiduciaire jazouli mohammed

SUD WORK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

Fiduciaire jazouli mohammed
5 شارع ابو بكر الصديق فاس، 

0000ح، فاس املغرب
SUD WORK شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي : رقم 52 
تجزئة بنوراما عين قادوس ال1ابق 
األر�سي فاس 0000ح فاس املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

ح957 .
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
حل  تقرر   2020 دجنبر  1ح  في  املؤرخ 
مسؤولية  ذات  شركة   SUD WORK
مبلغ  الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 
وعنوان  درهم   100.000 رغسمالها 
تجزئة   52 رقم  اإلجتماعي  مقرها 
األر�سي  ال1ابق  قادوس  عين  بنوراما 
نتيجة  املغرب  فاس  0000ح  فاس 

الملنافسة.
و عين:

السيد)ة( نزهة  بوعياد و عنوانه)ا( 
الزرق1وني  شارع  العلمي  غحمد   1 

الشقة 16  م ج 0000ح فاس املغرب 
كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
 52 رقم  وفي   2020 دجنبر  1ح  بتاريخ 
ال1ابق  قادوس  عين  بنوراما  تجزئة 

األر�سي فاس 0000ح فاس املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   19 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 9/021ح5ح.
12 I

STE FIDUCONFIANCE

MARWA PLATRE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE FIDUCONFIANCE
 Imm 116, Bureaux Nada, Appt
 9, Bd Med V, V.N, Fès ، 30000،

FES MAROC
MARWA PLATRE  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي ال1ابق 
االر�سي  ق1عة رقم  5ح1  تجزئة 
التالل 2 طريق مكناس فاس  - 

0000ح فاس  املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

687 9
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   10
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. MARWA PLATRE
صانع   : بإيجاز  الشركة  أرض 

الجبص بال1ريقة العادية .
ال1ابق   : االجتماعي  املقر  عنوان 
تجزئة  5ح1   رقم   ق1عة  االر�سي  
 - فاس   مكناس  طريق   2 التالل 

0000ح فاس  املغرب .
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رغسمال  مبلغ 
100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

 500   : رخيوي   محمد  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد حسن جليل  :  500 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  رخيوي   محمد  السيد 
فاس   ثغاث     1 ثغاث  جبل   ح9  رقم 

0000ح فاس املغرب.
عنوانه)ا(  جليل  حسن  السيد 
 28 زنقة  ثغات   2 ثغات  تجزئة  6حح 

فاس  0000ح فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  رخيوي   محمد  السيد 
1  ثغاث  فاس  ح9 جبل  ثغاث   رقم 

0000ح فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   06 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 21/021حح.

125I

فيسكونت خدمات

ISRAE ADAM RENT A CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

فيسكونت خدمات
شارع محمد حجاج ت1وان، 0 0ح9، 

ت1وان املغرب
 ISRAE ADAM RENT A CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

موالي الحسن حي االأراس اقامة 
اية بلوك ا2 رقم.ح0 - 150ح9 مرتيل 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

29869
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 ISRAE : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.ADAM RENT A CAR

كراء   : بإيجاز  الشركة  أرض 

السيارات بدون سائق.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

اقامة  االأراس  حي  الحسن  موالي 
اية بلوك ا2 رقم.ح0 - 150ح9 مرتيل 

املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  : الدين  نور  الحموداني  السيد 

00  حصة بقيمة 100 درهم للحصة 

 100   : محمد  الحموداني  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 100   : نزيهة  الحموداني  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 100   : رجاء  الحموداني  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 100   : الصمد  عبد  عقا  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 100   : نجيب  الحموداني  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 100   : جواد  الحموداني  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

الدين  نور  الحموداني  السيد 

 2 بلوك  كاليريس  مركب  عنوانه)ا( 

150ح9  ب  شقة  ح  طابق   8 عمارة 

مرتيل املغرب.

محمد  الحموداني  السيد 

موالي  يتشين  تيز  مركز  عنوانه)ا( 

كتامة  اساكن  الشريف  احمد 

2000ح الحسيمة املغرب.

نزيهة  الحموداني  السيدة 

عنوانه)ا( دوار اماسينا موالي احمد 

2000ح  كتامة  اساكن  الشريف 

الحسيمة املغرب.
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السيدة الحموداني رجاء عنوانه)ا( 
مركز تيز يتشين موالي احمد الشريف 
الحسيمة  2000ح  كتامة  اساكن 

املغرب.
السيد عقا عبد الصمد عنوانه)ا( 
000ح9  رقم.60  الخراز  محمد  شارع 

ت1وان املغرب.
نجيب  الحموداني  السيد 
موالي  يتشين  تيز  مركز  عنوانه)ا( 
كتامة  اساكن  الشريف  احمد 

2000ح الحسيمة تامغرب.
السيد الحموداني جواد عنوانه)ا( 
الشريف  احمد  موالي  اماسينا  دوار 
الحسيمة  2000ح  كتامة  اساكن 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الحموداني جواد عنوانه)ا( 
الشريف  احمد  موالي  اماسينا  دوار 
الحسيمة  2000ح  كتامة  اساكن 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   29 بتاريخ  بت1وان   االبتدائية 

2021 تحت رقم 2 17.
126I

ديوان املوثقة دعاء زروقي

ابراهيم حيمري
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

ديوان املوثقة دعاء زروقي
وجدة شارع الدرفوفي رقم 6ح اقامة 

كوليزي ال1ابق الثالث رقم 18 ، 
60000، وجدة املغرب

ابراهيم حيمري شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : وجدة 
تجزئة البستان رقم 296 طريق 

العونية وجدة تجزئة البستان رقم 
296 طريق العونية 60000 وجدة 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
18295

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر   2021 ماي   11 في  املؤرخ 

ذات  شركة  حيمري  ابراهيم  حل 
رغسمالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها  وعنوان  درهم   1.700.000
البستان  تجزئة  وجدة  اإلجتماعي 
رقم 296 طريق العونية وجدة تجزئة 
العونية  طريق   296 رقم  البستان 
لفقل  نتيجة  املغرب  وجدة   60000
الى  راجع  الشركة  انهاء  و  التصفية 
بها  الخاص  التجاري  االصل  بيع 
بتاريخ  الجديدة   انجاد  شركة  الى 

.12/01/2021
و عين:

و  حيمري  ابراهيم   السيد)ة( 
عنوانه)ا( وجدة تجزئة البستان رقم 
كمصفي  املغرب  وجدة   60000  296

)ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
وجدة  وفي   2021 يونيو   11 بتاريخ 
طريق   296 رقم  البستان  تجزئة 
رقم  البستان  تجزئة  وجدة  العونية 
وجدة   60000 العونية  طريق   296

املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   07 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2021 تحت رقم  199.

127I

YATEK AUDIT & CONSEIL SARL AU

ARENAPRO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 YATEK AUDIT & CONSEIL SARL
AU

 IMMEUBLE 10  N° ح
 LOTISSEMENT IGUIDER
 2 ROUIDATE ، 40000،
MARRAKECH MAROC

ARENAPRO
 شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي مساكنة 
في تجزئة اكدير 2 عمارة  10  رقم ح 

الرويضات 0000  مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

116811

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   25

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ARENAPRO

-مستورد   : بإيجاز  الشركة  أرض 

مقايض و تاجر بالجملة .

: مساكنة  املقر االجتماعي  عنوان 

في تجزئة اكدير 2 عمارة  10  رقم ح 

الرويضات 0000  مراكش املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد الحاج احمد رايس :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

رايس  احمد  الحاج  السيد 

طريق  الحكمة  تجزئة  عنوانه)ا( 

دار   27182 بوسكورة  رقم    009ح 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

رايس  احمد  الحاج  السيد 

طريق  الحكمة  تجزئة  عنوانه)ا( 

دار   27182 بوسكورة  رقم    009ح 

البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   08 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 125859.

128I

ficogedek sarl au

BBBKCI DISTRIBUTION
إعالن متعدد القرارات

ficogedek sarl au

 N° 0ح Bis, Rue 8, Hay EL Amane,

 MEKNES. ، 50050، meknes

maroc

bbbkci distribution »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: رقم 105 

تجزئة التازية  - 50050 مكناس 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

ح5ح6 .

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

اتخاذ  تم   2021 غبريل   08 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 

على  ينص  الذي   :01 رقم  قرار 

طرف  من  حصة   150 بيع  مايلي: 

السادة  لفائد  بلحاج  يونس  السيد 

عبدالخالق بوزيد، كريم الشرحبيلي، 

50 حصة لكل  محمد خالدي بنسبة 

واحد منهما

على  ينص  الذي   :02 رقم  قرار 

عبدالخالق  السيد  تعيين  مايلي: 

بوزيد كمسير للشركة تبعا لالستقالة 

السيد يونس بلحاج

على  ينص  الذي  ح0:  رقم  قرار 

عبدالخالق  السيد  تعيين  مايلي: 

بوزيد كموقع للشركة تبعا لالستقالة 

السيد يونس بلحاج

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

.: الذي ينص على مايلي:  بند رقم 

مالءمة النظام االسا�سي للشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماي   17 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

2021 تحت رقم 19 2.

129I
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CEJF

W2B ANFA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير تسمية الشركة

CEJF
 17Place pasteur Résidence
 Pasteur Build 7eme étage
 N°5 Casablanca ، 20300،
CASABLANCA MAROC

W2B ANFA  شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي شارع 
عبد املومن ال1ابق السفلي رقم 5 - 

60ح20 الدار البيضاء املغرب .
تغيير تسمية الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
 81609

 بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تغيير  تم   2021 يونيو   01 في  املؤرخ 
 W2B ANFA« من  الشركة  تسمية 
 BUSINESS WORKING  «« إلى   «

. »FAMILY » BWF
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم 179ح78.
0Iح1

HEROS SOFT

HEROS SOFT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HEROS SOFT
 ANGLE RUE PRINCE MY

 ABDELLAH ET RUE NAKHLA
 IMM 1 ETAGE 4 APP7 ، 20000،

CASABLANCA MAROC
HEROS SOFT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية شارع 
األمير عبد هللا وشارع النخلة عمارة 
1 ال1ابق   الشقة رقم 7 - 20000 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

508711

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   22

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.HEROS SOFT

 : بإيجاز  الشركة  أرض 

االستشارات اإلدارية

هندسة الحاسوب

 ت1وير غنظمة وبرامج الكمبيوتر.

زاوية   : االجتماعي  املقر  عنوان 

النخلة  وشارع  هللا  عبد  األمير  شارع 

 -  7 رقم  الشقة  ال1ابق     1 عمارة 

20000 الدار البيضاء املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : بكديد  نعيمة  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بكديد  نعيمة  السيدة 

20160 اسفي  بوكدرة   الغالملة  دوار 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  بكديد  نعيمة  السيدة 

20160 اسفي  بوكدرة   الغالملة  دوار 

املغرب

 - بتاريخ  ب-   القانوني  اإليداع  تم 

تحت رقم -.

1Iح1

SOCIETE FIDUCIAIRE ORION SARL

TERRECO
إعالن متعدد القرارات

 SOCIETE FIDUCIAIRE ORION

SARL

 AV DES FAR IMM TAJ APPT 9

VN FES ، 30000، FES MAROC

TERRECO »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: 7ح س 

تجزئة جنان 1 طريق عين شقف 

ال1ابق األول فاس  - 0000ح فاس  

املغرب .

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.61195

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

اتخاذ  تم   2021 يونيو   17 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

طرف  من  حصة  مئة  خمس  بيع 

لفائدة  الشيخي  العزيز  عبد  السيد 

السيد مغراوي تو فيق وبالتالي يصبح 
كالتالي:  مقسم  الشركة  رغسمال 

مغراوي توفيق غلف حصة بقيمة مئة 

غلف درهم

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

من  للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 

إلى  املحدودة  املسؤولية  دات  شركة 

شركة دات املسؤولية املحدودة دات 

الشريك الوحيد

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم ح: الذي ينص على مايلي: 

املسؤولية  دات   TERRECO شركة 

املحدودة دات الشريك الوحيد

على  ينص  الذي   :15 رقم  بند 

طرف  من  مسيرة  الشركة  مايلي: 

السيد مغراوي توفيق

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز  ح1  بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 8/021ح ح.

2Iح1

هشام اسناني

NAJ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

هشام اسناني
ال1ابق الثاني 265 شارع اللة اسماء 

سيدي مومن الجديد البيضاء ، 
00 20، الدار البيضاء املغرب
NAJ   شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
سفيان 70 سيدي معروف الدار 
البيضاء - 20200 الدار البيضاء 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.156561

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 يونيو   07 في  املؤرخ 

املصادقة على :
ادريس  السيد  )ة(   السيد  تفويت 
من  اجتماعية  حصة   60 لحسيبة 
)ة(  السيد  لفائدة   100 حصة  غصل 
 07 بتاريخ  بنحليمة  احمد  السيد 

يونيو 2021.
تفويت السيد )ة( السيدة جميلة 
من  اجتماعية  حصة    0 لحسيبة 
)ة(  السيد  لفائدة   100 حصة  غصل 
 07 بتاريخ  بنحليمة  احمد  السيد 

يونيو 2021.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 16 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 17ح787.

Iحح1

STE CABINET CONSEIL KASBAH

TAZAKHET CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE CABINET CONSEIL
KASBAH

 N°218 RUE ERRISSANI
 HAY OUED EDDAHAB

 ،OUARZAZATE ، 45000
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OUARZAZATE MAROC
TAZAKHET CAR شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 
تزاخت ايت سدرات شرقية قلعة 

مكونة  - 5000  تنغير املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1917

 01 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TAZAKHET CAR
تاجير   : بإيجاز  الشركة  أرض 

السيارات .
دوار   : االجتماعي  املقر  عنوان 
قلعة  شرقية  سدرات  ايت  تزاخت 

مكونة  - 5000  تنغير املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد عبد الحق اباسو :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 1000  : اباسو  الحق  عبد  السيد 

بقيمة 100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبد الحق اباسو عنوانه)ا( 
تنغير    5000 مكونة   قلعة  تزاخت 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  أونان  سفيان  السيد 
 10 الشقة   7 عمارة  ورزازات  حدائق 

5000  ورزازات املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بورزازات  بتاريخ 06 يوليوز 

2021 تحت رقم 877.

I ح1

STE FIDUCIAIRE LA GLOIRE

SOCIETE INOS ICE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إضافة تسمية تجارية غو شعار 

STE FIDUCIAIRE LA GLOIRE

 AVENUE DES FAR RESIDENCE

 FES CARREFOUR N° 18  

 EME ETAGE -FES ، 30000، FES

MAROC

SOCIETE INOS ICE »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

 OMAR :وعنوان مقرها االجتماعي

 IBN KHATTAB LOT N°56

 CHAMPS DE COURSES ESPACE

RAYANE 1 - - فاس مغرب.

»إضافة تسمية تجارية غو شعار«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.60529

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
تقرر   2021 يونيو   11 في  املؤرخ 

إضافة شعار تجاري للشركة وهو:

GOLDEN TENSE

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يوليوز  بتاريخ  1  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 58 ح.

5Iح1

STE FIDUCIAIRE LA GLOIRE

MY PNEU CHEZ LENJASSE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

STE FIDUCIAIRE LA GLOIRE

 AVENUE DES FAR RESIDENCE

 FES CARREFOUR N° 18  

 EME ETAGE -FES ، 30000، FES

MAROC

  MY PNEU CHEZ LENJASSE

شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد)في طور 

التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي 

 LOT N° 28ح M AG N° 12ح

 LOTISSEMENT BEL AIR RTE

0100ح - SIDI HRAZEM فاس 

مغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.60165

الشريك  قرار  بمقت�سى 

 2021 يونيو   17 في  الوحيداملؤرخ 

مسؤولية  ذات  شركة  حل  تقرر 

 MY الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

مبلغ     PNEU CHEZ LENJASSE

وعنوان  درهم   100.000 رغسمالها 

 LOT N° 28ح M اإلجتماعي  مقرها 

 AG N° 12ح LOTISSEMENT BEL

 AIR RTE SIDI HRAZEM - 0100ح

فاس مغرب نتيجة ل : عدم استئناف 

جائحة  نتيجة  التجاري   النشاط 

كوفيد 19.

ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 LOT N° 28ح M AG N° 12ح

 LOTISSEMENT BEL AIR RTE SIDI

 . HRAZEM - 0100ح FES MAROC

و عين:

و  اللنجاص  محمد    السيد)ة( 

الهواء  تجزئة  8ح2  رقم  عنوانه)ا( 

الجميل طريق سيدي احرازم  0100ح 

فاس مغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : رقم 8ح2 

سيدي  طريق  الجميل  الهواء  تجزئة 

احرازم 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   15 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 82 ح.

6Iح1

ALLEGEANCE CONSULTING

SIRJAD SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ALLEGEANCE CONSULTING

ساحة الرودني تقاطع شارع طان1ان 

و شارع لبنان اقامة لينى رقم 51&50 

، 90000، طنجة املغرب

SIRJAD SARL AU  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي زياتن 

اقامة اشرف ح ال1ابق االر�سي محل 
رقم ح - 90000 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.96967

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

حل  تقرر   2021 يونيو  في  1  املؤرخ 

ذات  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

 SIRJAD SARL الوحيد  الشريك 

100.000 درهم  AU   مبلغ رغسمالها 

وعنوان مقرها اإلجتماعي زياتن اقامة 

رقم  محل  االر�سي  ال1ابق  ح  اشرف 

ح - 90000 طنجة املغرب نتيجة ل : 

انخفاض رقم املعامالت .

زياتن  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

اقامة اشرف ح ال1ابق االر�سي محل 
رقم ح - 90000 طنجة املغرب. 

و عين:

و  ديب   حمزة    امين  السيد)ة( 
0ح  رقم  اجدير  زنقة  عنوانه)ا( 

املغرب  طنجة    90000 مسترخوش 

كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز  بتاريخ  1  ب1نجة   التجارية 

2021 تحت رقم 511  2.

7Iح1
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GENIE MANAGEMENT  CONSULTING

MANUELA UNIVERSAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

  GENIE MANAGEMENT

CONSULTING

 Boulevard,  Al Qods, Lot Al 157

 Majd, 1er Etage, Appart N°6, BP

 64, Aouama – Tanger، 90000،

TANGER MAROC

MANUELA UNIVERSAL شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي  1ح,مركب 

املجد جميلة ,تجزئة املجد, ال1ابق 

تحت ار�سي,محل رقم 2   - 90000 

طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.6705

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر   2021 يوليوز   07 في  املؤرخ 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  حل 

 MANUELA الوحيد  الشريك  ذات 

UNIVERSAL  مبلغ رغسمالها 10.000 

اإلجتماعي   مقرها  وعنوان  درهم 

,تجزئة  جميلة  املجد  1ح,مركب 

املجد, ال1ابق تحت ار�سي,محل رقم 

2   - 90000 طنجة املغرب نتيجة ل : 

توقف النشاط.

و حدد مقر التصفية ب 1ح,مركب 

ال1ابق  املجد,  ,تجزئة  جميلة  املجد 

 90000  -  2 رقم  ار�سي,محل  تحت 

طنجة املغرب. 

و عين:

و  ادسال  سعيدة    السيد)ة( 

رقم  كما  عمارة  بركان  حي  عنوانه)ا( 

كمصفي  املغرب  طنجة   90000 5ح 

)ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   16 بتاريخ  ب1نجة   التجارية 

2021 تحت رقم 6 6  2.
8Iح1

ائتمانية الفضيلة

OJC CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتمانية الفضيلة
رقم 529 شقة رقم   ال1ابق 

2 الوحدة 5 شارع عالل الفا�سي  
مراكش ، 0070 ، مراكش املغرب
OJC CAR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي محل 

بال1ابق األر�سي رقم 20 عمارة 07  
تجزئة املحاميد ح - 0000  مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

117225
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو  0ح 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 OJC  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CAR
كراء   : بإيجاز  الشركة  أرض 

السيارات بدون سائق.
محل   : االجتماعي  املقر  عنوان 
  07 20 عمارة  األر�سي رقم  بال1ابق 
مراكش    0000  - ح  املحاميد  تجزئة 

املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 500   : ابراهيم  شايفي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 500   : جميلة  واعبيد  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  ابراهيم  شايفي  السيد 

 6 152 رقم  2 عمارة  اسكجور برادي 

0000  مراكش املغرب.

عنوانه)ا(  جميلة  واعبيد  السيدة 

 6 52  رقم  2 عمارة  اسكجور برادي 

0000  مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  ابراهيم  شايفي  السيد 

 6 152 رقم  2 عمارة  اسكجور برادي 

0000  مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   20 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 7 1262.

9Iح1

FIDUCIAIRE DE MARRAKECH FIDUMAR

SHALATHA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE DE MARRAKECH

FIDUMAR

 151RUE MOHAMED EL

 BEQUAL GUELIZ ، 40000،

MARRAKECH MAROC

SHALATHA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 55  عمارة 

جكار شارع محمد الخامس الشقة 

حح ال1ابق الخامس - 0000  

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

ح11711

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   21

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SHALATHA

استغالل   : بإيجاز  الشركة  أرض 

دور للضيافة غو رياض.

  55  : االجتماعي  املقر  عنوان 

الخامس  محمد  شارع  جكار  عمارة 

الشقة حح ال1ابق الخامس - 0000  

مراكش املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

0.000ح  الشركة:   رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

  LEGRAND FREDERIC : السيد 

150 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 

 HACHEREL السيدة 

  EP. LEGRAND HELOÏSE

 MADELEINE, CHRISTIANE :  150

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

 LEGRAND FREDERIC السيد 

   Rue des Saulsaies 0ح  عنوانه)ا( 

GENESTON 0 1   فرنسا.

 HACHEREL السيدة 

  EP. LEGRAND HELOÏSE

 MADELEINE, CHRISTIANE

   Rue des Saulsaies 0ح  عنوانه)ا( 

GENESTON 0 1   فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

 LEGRAND FREDERIC السيد 

   Rue des Saulsaies 0ح  عنوانه)ا( 

GENESTON 0 1   فرنسا

 HACHEREL السيدة 

  EP. LEGRAND HELOÏSE

 MADELEINE, CHRISTIANE

 Rue des Saulsaies 0ح عنوانه)ا( 

GENESTON 0 1   فرنسا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   15 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 0 1261.

1 0I
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  AAFIR AUDIT & CONSULTING MOROCCO

sigle A2CM  sarl

CAFE GAMES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 AAFIR AUDIT & CONSULTING
MOROCCO  sigle A2CM  sarl

شارع فاس ، ركن ابن طفيل ، إقامة 
دياموند، ال1ابق األول ، مكتب  رقم 

ح ، 90000، طنجة املغرب
CAFE GAMES شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي 07 ب-د 

الحريري إقامة جميلة تحت االر�سي 
طنجة - 90000 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.60 91
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
حل  تقرر   2021 يونيو  0ح  في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
رغسمالها  مبلغ    CAFE GAMES
مقرها  وعنوان  درهم   10.000
إقامة  الحريري  ب-د   07 اإلجتماعي 
جميلة تحت االر�سي طنجة - 90000 
لعدم   : ل  نتيجة  املغرب  طنجة 

ممارستها غي نشاط.
و حدد مقر التصفية ب 07 ب-د 
االر�سي  تحت  جميلة  إقامة  الحريري 

طنجة - 90000 طنجة املغرب. 
و عين:

عباد  املعتميد   السيد)ة( 
مجمع  عنوانه)ا(  و  األندلو�سي 
فلوري طنجة  فال    5 فيال  الب1رس 
)ة(  كمصفي  املغرب  طنجة   90000

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
العقود تبليغ  محل  و   املخابرة 

 و الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   20 بتاريخ  ب1نجة   التجارية 

2021 تحت رقم  ح68.

1 1I

CDH AUDIT ET CONSEILS

 SOCIETE MAROCAINE
 D’INFORMATIQUE DE

* GESTION sarl * SOMAIGE
إعالن متعدد القرارات

CDH AUDIT ET CONSEILS
 RUE D›AZILAL 34 ، 20110،
CASABLANCA MAROC
 SOCIETE MAROCAINE
 D’INFORMATIQUE DE

 * GESTION sarl * SOMAIGE
»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 86 شارع 
ابراهيم الروداني املعاريف - 20100 

الدار البيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
ح5 25.

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم   2021 غبريل   28 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
هبة حصص بتاريخ 26 ابريل 2021

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
هبة حصص بتاريخ 27 ابريل 2021

قرار رقم ح: الذي ينص على مايلي: 
التسيير

على  ينص  الذي  رقم  :  قرار 
مايلي: الـمـصـادقة على إذابـة الـقـانـون 

األسـا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 1: الذي ينص على مايلي:  
حصص  لهبة  عرفي  عقد  بمقت�سى 
مؤرخ بالدار البيضاء بتاريخ 26 ابريل 
باليرمو  ستيفان  السيد  بين   2021
وزوجته السيدة كارين الفاري وابناءه 
باليرمو  وكليان  باليرمو  جيوليا  ايفان 
موزعا  الشركة  مال  رغس  اصبح 
كالتالي :  السيدة مشيل باليرمو 250 
 150 حصة - السيد ستيفان باليرمو 
 100 الفاري  كارين  السيدة   - حصة 
حصة - السيدة ايفان جيوليا باليرمو 
 25 25 حصة - السيد كليان باليرمو 

حصة .

  بند رقم 2: الذي ينص على مايلي:
بمقت�سى عقد عرفي لهبة حصص 
مؤرخ بالدار البيضاء بتاريخ 27 ابريل 
باليرمو  مشيل  السيدة  بين   2021
راس  اصبح  باليرمو  ستيفان  والسيد 
ستيفان  السيد  كاالتي  موزعا  املال 
كارين  -السيدة  حصة  50ح  باليرمو 
ايفان  السيدة   - 100حصة  الفاري 
-السيد  حصة   25 باليرمو  جيوليا 

كليان باليرمو 25 حصة  
بند رقم ح: الذي ينص على مايلي: 
باليرمو  ستيفان  السيد  استمرارية 

كمسير وحيد للشركة 
بند رقم  : الذي ينص على مايلي: 
الـقـانـون  إذابـة  على  الـمـصـادقة 

األسـا�سي للشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم ح78752.

1 2I

FCGC

 STE TASSHILAT AL BINAE
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FCGC
مكتب رقم 7 ال1ابق الثالث عمارة 
رقم 7 زنقة عبد الكريم الخ1ابي 

فاس ، 0000ح، فاس املغرب
 STE TASSHILAT AL BINAE SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي متجر 12ح 
ه تجزئة رياض الياسمين طريق عين 
الشقف فاس - 0000ح فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
68955

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو  0ح 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TASSHILAT AL BINAE SARL
االنعاش   : بإيجاز  الشركة  أرض 

العقاري.
متجر   : االجتماعي  املقر  عنوان 
12ح ه تجزئة رياض الياسمين طريق 
فاس  0000ح   - فاس  الشقف  عين 

املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 250   : محمد  سماللي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد سماللي عبد الرحيم :  250 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 250   : يوسف  سماللي   السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 250   : فاطمة  البحراوي  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  محمد  سماللي  السيد 
25 زنقة 1 شارع الهواء الجميل طريق 

سيدي ح 0000ح فاس املغرب.
الرحيم  عبد  سماللي  السيد 
الهواء  شارع   1 زنقة   25 عنوانه)ا( 
0000ح  ح  سيدي  طريق  الجميل 

فاس املغرب.
السيد سماللي  يوسف عنوانه)ا( 
25 زنقة 1 شارع الهواء الجميل طريق 

سيدي حرازم 0000ح فاس املغرب.
فاطمة  البحراوي  السيدة 
الهواء  شارع   1 زنقة   25 عنوانه)ا( 
0000ح  ح  سيدي  طريق  الجميل 

فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  محمد  سماللي  السيد 
25 زنقة 1 شارع الهواء الجميل طريق 

سيدي حرازم 0000ح فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   19 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 6/2021ح5ح.
Iح 1
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FISCALEX MAROC

TMJ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FISCALEX MAROC
 RUE IMAM MALIK RESIDENCE
 AL MASJID I 5EME ETAGE APP
 29 GUELIZ MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
TMJ شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع عبد 
الكريم الخ1ابي اقامة جواد عمارة 
109 شقة رقم ح  ال1ابق الثالث 
مراكش مراكش 0000  مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

117155
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   21
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
.TMJ : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

إدارة   : بإيجاز  الشركة  أرض 
الحيازات الزراعية واملوا�سي.

عنوان املقر االجتماعي : شارع عبد 
عمارة  جواد  اقامة  الخ1ابي  الكريم 
الثالث  ال1ابق  ح   رقم  شقة   109
مراكش    0000 مراكش  مراكش 

املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 90.000 الشركة:   رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد ماجد املرابط :  00ح حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد جيمي فرحات :  00ح حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد طارق بلمكي :  00ح حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  املرابط  ماجد  السيد 
شارع يعقوب املنصور اقامة مازوريل 
 10 شقة  ح  ال1ابق  ب  .س  او.س 
الدار   0000 البيضاء  الدار  معاريف 

البيضاء املغرب.
عنوانه)ا(  فرحات  جيمي  السيد 
طريق   20 رقم  لقصور  حي  امرشيش 
الدار البيضاء 0000 مراكش املغرب.

عنوانه)ا(  بلمكي  طارق  السيد 
الرويضات 2 تجزئة البستان رقم  5 

مراكش 0000  مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  املرابط  ماجد  السيد 
شارع يعقوب املنصور اقامة مازوريل 
 10 شقة  ح  ال1ابق  ب  .س  او.س 
الدار   0000 البيضاء  الدار  معاريف 

البيضاء املغرب
عنوانه)ا(  بلمكي  طارق  السيد 
الرويضات 2 تجزئة البستان رقم  5 

مراكش 0000  مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   16 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 126180.
1  I

FIDEREC

ZOUITA AUTO
عقد تسيير حر ألصل تجاري

 )األشخاص املعنويون(
عقد تسيير حر ألصل تجاري

ZOUITA AUTO
 12 قي  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
 ZOUITA يوليوز 2021 غع1ى شركة
التجاري  بالسجل  املسجل    AUTO
بمراكش  التجارية  باملحكمة  ح211  
التجاري  لألصل  الحر  التسيير  حق 
عزوزية  الكرم  تجزئة   229 ب  الكائن 
املغرب  مراكش    0000  - مراكش 
سنة  ح  ملدة   AUTO REDY لفائدة 
تنتهي  2021 و  10 يوليوز  تبتدئ من 
مبلغ  مقابل  يوليوز  202   09 في 

شهري قيمته 1.000 درهم.
1 5I

 FIDUCIAIRE DE MANAGEMENT ET

D’INVESTISSEMENT

AERO DATA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 FIDUCIAIRE DE MANAGEMENT

ET D›INVESTISSEMENT

 N°7ح AV ZERKTOUNI RCE

 RITA 4EME ETAGE ، 30000، FES

MAROC

AERO DATA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي 8ح مكرر 

شارع محمد السالوي ال1ابق الثاني 

- 0000ح فاس املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

ح06ح2.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

حل  تقرر   2021 ماي   21 في  املؤرخ 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

رغسمالها  مبلغ    AERO DATA

مقرها  وعنوان  درهم   100.000

محمد  شارع  مكرر  8ح  اإلجتماعي 

0000ح   - الثاني  ال1ابق  السالوي 

فاس املغرب نتيجة ل : غزمة الق1اع.
و حدد مقر التصفية ب 8ح مكرر 

شارع محمد السالوي ال1ابق الثاني - 

0000ح فاس املغرب. 

و عين:

و  بنمليح  سليم   السيد)ة( 

محمد  شارع  مكرر  8ح  عنوانه)ا( 

السالوي ال1ابق الثاني 0000ح فاس 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

الحدود  اإلقتضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 
السالوي  محمد  شارع  مكرر  8ح   :

ال1ابق الثاني

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   15 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 81/021 ح.

1 6I

Perfect 2S

ELEGANCE MARBRE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Perfect 2S

 Hay Lalla Meriem Bloc C n°228

 Appt n°3، 13000، Benslimane

MAROC

ELEGANCE MARBRE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم ح درب 

الشباب ’’غ’’  - 0ح288 املحمدية 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

28567

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   01

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ELEGANCE MARBRE

أرض الشركة بإيجاز : شراء و بيع 

آالت بيع الرخام - استيراد و تصدير.

ح  رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 

درب الشباب ’’غ’’  - 0ح288 املحمدية 

املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيدة عايدة ابن زلوط :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
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السيدة عايدة ابن زلوط عنوانه)ا( 
عمارة   02 ادم  اقامة  لالسماء  شارع 
سال   11000 تابريكت   15 شقة   02

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة عايدة ابن زلوط عنوانه)ا( 
عمارة   02 ادم  اقامة  لالسماء  شارع 
سال   11000 تابريكت   15 شقة   02

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ح1  بتاريخ  باملحمدية   االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم  162.
1 7I

jamal ait hommad

ت أ أجون�سي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

jamal ait hommad
 lascam residence yassir br nr 5
 nouveau quartier SIDI KACEM،

16000، SIDI KACEM MAROC
ت غ غجون�سي شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

الرياض رقم 08   سيدي قاسم 
16000 سيدي قاسم املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
28915

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   26
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
غ  ت   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

غجون�سي.
وكالة   : بإيجاز  الشركة  أرض 

االشهار الرقمي.
حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
قاسم  سيدي     08 رقم  الرياض 

16000 سيدي قاسم املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

500 حصة    : السيد طه ولداللل 
بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد عبد االله القاسمي  :  500 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

حي  عنوانه)ا(  ولداللل  طه  السيد 
سيدي   16000    08 رقم  الرياض 

قاسم املغرب.
القاسمي   االله  عبد  السيد 
رقم  طنجة  طريق  تجزئة  عنوانه)ا( 

75ح  16000 سيدي قاسم املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
حي  عنوانه)ا(  ولداللل  طه  السيد 
سيدي   16000    08 رقم  الرياض 

قاسم املغرب
القاسمي   االله  عبد  السيد 
رقم  طنجة  طريق  تجزئة  عنوانه)ا( 

75ح 16000 سيدي قاسم املغرب
 - بتاريخ  ب-   القانوني  اإليداع  تم 

تحت رقم -.

1 8I

 FIDUCIAIRE DE MANAGEMENT ET

D’INVESTISSEMENT

 SOCIETE CABINET
BENMLIH

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

 FIDUCIAIRE DE MANAGEMENT
ET D›INVESTISSEMENT

 N°7ح AV ZERKTOUNI RCE
 RITA 4EME ETAGE ، 30000، FES

MAROC
 SOCIETE CABINET BENMLIH

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي : رقم 8ح 
مكرر شارع محمد السالوي شقة 
7 اقامة السالم ال1ابق الثاني - 

0000ح فاس املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5ح55 .
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
حل  تقرر   2021 ماي   20 في  املؤرخ 
 SOCIETE CABINET BENMLIH
شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ 
وعنوان  درهم   550.000 رغسمالها 
مقرها اإلجتماعي رقم 8ح مكرر شارع 
محمد السالوي شقة 7 اقامة السالم 
ال1ابق الثاني - 0000ح فاس املغرب 

نتيجة لوفاة الشريك.
و عين:

و  بنمليح  سليم   السيد)ة( 
عنوانه)ا( رقم 8ح مكرر شارع محمد 
السالم  اقامة   7 شقة  السالوي 
املغرب  فاس  0000ح  الثاني  ال1ابق 

كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
8ح  رقم  وفي   2021 ماي   20 بتاريخ 
 7 شقة  السالوي  محمد  شارع  مكرر 
اقامة السالم ال1ابق الثاني - 0000ح 

فاس املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   15 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 80/21 ح.
1 9I

CEJF

 FRERES MOUZOUNE «
 TRANSPORT NATIONAL ET
 INTERNATIONAL« » FMTNI

»
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CEJF
 17Place pasteur Résidence
 Pasteur Build 7eme étage
 N°5 Casablanca ، 20300،
CASABLANCA MAROC
 FRERES MOUZOUNE «

 TRANSPORT NATIONAL ET
  » INTERNATIONAL« » FMTNI

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

عبد املومن ال1ابق السفلي رقم 5 - 

60ح20 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

510297

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   28

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 FRERES MOUZOUNE  «  :

 TRANSPORT NATIONAL ET

. » INTERNATIONAL« » FMTNI

نقل   : بإيجاز  الشركة  أرض 

على  االخرين  لحساب  البضائع 

الصعيد الوطني و الدولي.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 -  5 رقم  السفلي  ال1ابق  املومن  عبد 

60ح20 الدار البيضاء املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : إيمنسار  حسن  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد عماد موزون :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  إيمنسار  حسن  السيد 

 80000 الوفاء   حي   20 رقم  غ  بلوك 

اكادير املغرب.

عنوانه)ا(  موزون  عماد  السيد 

اقليم  تفتاشت  عي�سى  اوالد  دوار 

الصويرة 000   الصويرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  إيمنسار  حسن  السيد 

 80000 الوفاء   حي   20 رقم  غ  بلوك 

اكادير املغرب.



عدد 5676 - 2 محرم ح  1 )11 غأس1س 2021)الجريدة الرسمية   16666

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 9 ح786.
150I

FARAJ CONSEIL GESTION

TLW.2-CONSEIL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FARAJ CONSEIL GESTION
 AV MOHAMED V APPT 2

 LOT EL MEDOUAZ TEMARA،
10000، TEMARA MAROC

TLW.2-CONSEIL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة قادر 
ال1ابق 1 شقة رقم   مرس الخير - 

12025 تمارة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

855حح1
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   19
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TLW.2-CONSEIL
 : بإيجاز  الشركة  أرض 

االستشارات اإلدارية
دراسات عامة

تصميم املواقع اإللكترونية
التجارة اإللكترونية.

إقامة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
مرس  رقم    شقة   1 ال1ابق  قادر 

الخير - 12025 تمارة املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
حصة   100   : بجار  نوال  السيدة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
900 حصة    : السيد محمد بجار 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بجار  نوال  السيدة 
5 عمارة   شقة  الراحة م س  رياض 

الدار  2ح202  البيضاء  لساسفة   5

البيضاء املغرب.

عنوانه)ا(  بجار  محمد  السيد 

عمارة  التوحيد  إقامة  العلويين  حي 

 12000  2 الحسن  شارع   12 شقة   8

تمارة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  بجار  نوال  السيدة 
5 عمارة   شقة  الراحة م س  رياض 

الدار  2ح202  البيضاء  لساسفة   5

البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   26 بتاريخ  بتمارة   االبتدائية 

2021 تحت رقم 1600.

151I

 F2Z CONSEIL JURIDIQUE FISCAL ET

COMPTABLE SARL

 SOCIETE

 AGROALIMENTAIRE

BOUGHANEM-SAB
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 F2Z CONSEIL JURIDIQUE

FISCAL ET COMPTABLE SARL

 N 2 RUE ABOU HASSAN

 ALACHAARI 5EME ETAGE BD

 ANFA ، 20070، CASABLANCA

MAROC

 SOCIETE AGROALIMENTAIRE

BOUGHANEM-SAB شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 2 زنقة غبو 

حسن االشعري ال1ابق   شارع انفا 

- 20000 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

510529

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2021 يونيو  0ح 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 SOCIETE AGROALIMENTAIRE

.BOUGHANEM-SAB

تصنيع   : بإيجاز  الشركة  أرض 

وتعبئة وتسويق البسكويت.

عنوان املقر االجتماعي : 2 زنقة غبو 

حسن االشعري ال1ابق   شارع انفا - 

20000 الدار البيضاء املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : محمد  بوأانم  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  محمد  بوأانم  السيد 

هللا  عبد  بن  محمد  سيدي  شارع 

مارينا   27 الشقة   6 طابق   1 املحيط 

انفا 20000 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  محمد  بوأانم  السيد 

هللا  عبد  بن  محمد  سيدي  شارع 

مارينا   27 الشقة   6 طابق   1 املحيط 

انفا 20000 الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  1  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 786790.

152I

MLM FINANCE

LAITIÈRE BIO MARRAKECH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MLM FINANCE

 ESPACE AL MOSTAFA RUE AL

 AZHARI LMHAITA SEMLALIA

 BUREAU N°19   EME ETAGE

 MARRAKECH، 40000،

marrakech maroc

 LAITIÈRE BIO MARRAKECH

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي محل رقم 

1 بامللك املسمى الحسنية 26ح دوار 

ايت مهاوش ايت ايمور مراكش - 

0000  مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

117067

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   01

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LAITIÈRE BIO MARRAKECH

و  انتاج   : بإيجاز  الشركة  أرض 

تجميع الحليب.

عنوان املقر االجتماعي : محل رقم 

26ح دوار  الحسنية  املسمى  بامللك   1

 - مراكش  ايمور  ايت  مهاوش  ايت 

0000  مراكش املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
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 1.000   : فضولي  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  فضولي  محمد  السيد 

ايزيكي الجديد رقم  50 مراكش  حي 

0000  مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  فضولي  محمد  السيد 

ايزيكي الجديد رقم  50 مراكش  حي 

0000  مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   15 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 126098.

Iح15

هشام اسناني

NAJ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

هشام اسناني

ال1ابق الثاني 265 شارع اللة اسماء 

سيدي مومن الجديد البيضاء ، 

00 20، الدار البيضاء املغرب

NAJ شركة ذات املسؤولية املحدودة

و عنوان مقرها االجتماعي تجزئة 

سفيان 70 سيدي معروف   - 

20200 الدار البيضاء .

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.156561

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تحويل  تم   2021 يونيو   07 في  املؤرخ 

القانوني للشركة من »شركة  الشكل 

ذات املسؤولية املحدودة« إلى »شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 16 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 17ح787.

15 I

هشام اسناني

NAJ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

هشام اسناني
ال1ابق الثاني 265 شارع اللة اسماء 

سيدي مومن الجديد البيضاء ، 
00 20، الدار البيضاء املغرب

NAJ  شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
سفيان 70 سيدي معروف 20200  

- 20200 الدار البيضاء املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.156561

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تعيين  تم   2021 يونيو   07 في  املؤرخ 
السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

بنحليمة السيد احمد كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 17ح787.
155I

SOCIETE MODYANI SARL

CORDOBA CENTRO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOCIETE MODYANI SARL
 LOT AMIRA AV ALLAL BEN

 ،ABDELLAH FNIDEQ ، 93100
الفنيدق املغرب

CORDOBA CENTRO شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
األميرة زنقة ليل رقم 89 ال1ابق 

األول الفنيدق. - 100ح9 الفنيدق 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
299 5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   15
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CORDOBA CENTRO
مركز   : بإيجاز  الشركة  أرض 

اتصال.
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
األميرة زنقة ليل رقم 89 ال1ابق األول 

الفنيدق. - 100ح9 الفنيدق املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 100   : بلحسن  محمد  السيد 

حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  بلحسن  محمد  السيد 
 .  89 رقم  ليل  زنقة  األميرة  تجزئة 

100ح9 الفنيدق املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  بلحسن  محمد  السيد 
 .  89 رقم  ليل  زنقة  األميرة  تجزئة 

100ح9 الفنيدق املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
06 يوليوز  االبتدائية بت1وان  بتاريخ 

2021 تحت رقم  229.

156I

SOCIETE MODYANI SARL

AMICALE TETOUAN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOCIETE MODYANI SARL
 LOT AMIRA AV ALLAL BEN

 ،ABDELLAH FNIDEQ ، 93100
الفنيدق املغرب

AMICALE TETOUAN شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

محمد الخامس تجزئة باب سبتة 
رقم ح مابين ال1ابقين رقم 8 ب  - 

100ح9 الفنيدق املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

ح 299

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   15

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AMICALE TETOUAN

االستيراد   : بإيجاز  الشركة  أرض 

والتوزيع..

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

محمد الخامس تجزئة باب سبتة رقم 

ح مابين ال1ابقين رقم 8 ب  - 100ح9 

الفنيدق املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 250   : امغاوش  ابراهيم  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد غحمد جمال ملغيش :  250 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 250   : الخملي�سي  هشام  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد غحمد بنعمر :  250 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد ابراهيم امغاوش عنوانه)ا( 

كايي ريسانتو سير رقم 01 بورتال 01 

سبتة   51001 س  بويرتا   01 بيسو 

إسبانيا.
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ملغيش  جمال  غحمد  السيد 

عنوانه)ا( شارع املفضل غفيالل زنقة 

ت1وان  000ح9  2ح  رقم  الشمس 

املغرب.

الخملي�سي  هشام  السيد 
 81 زنقة   02 بوحوت  حي  عنوانه)ا( 

رقم  0  90001 طنجة املغرب.

عنوانه)ا(  بنعمر  غحمد  السيد 
شارع واد تانسيفت زنقة 01 رقم 29 

000ح9 ت1وان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

الخملي�سي  هشام  السيد 
 81 زنقة   02 بوحوت  حي  عنوانه)ا( 

رقم  0  90001 طنجة املغرب

عنوانه)ا(  بنعمر  غحمد  السيد 
شارع واد تانسيفت زنقة 01 رقم 29 

000ح9 ت1وان املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
06 يوليوز  االبتدائية بت1وان  بتاريخ 

2021 تحت رقم ح229.

157I

SOCIETE MODYANI SARL

THE HONEST HEART
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

SOCIETE MODYANI SARL

 LOT AMIRA AV ALLAL BEN

 ،ABDELLAH FNIDEQ ، 93100

الفنيدق املغرب

THE HONEST HEART شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

دكتور فرج رقم  8  - 90001 طنجة 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

حح 82.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تمت   2021 غبريل   07 في  املؤرخ 

املصادقة على :

اإلله  عبد  )ة(  السيد  تفويت 

من  اجتماعية  حصة   100 غدخول 

السيد  لفائدة   حصة   100 غصل 

غبريل   09 بتاريخ  غدخول  سفيان  )ة( 

.2021

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

غبريل   28 بتاريخ  ب1نجة   التجارية 

2021 تحت رقم  178 2.

158I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

SOCIETE GOUZILI PESCA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL

 N  6 AVENUE EL WALAA RUE

 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA MAROC

  SOCIETE GOUZILI PESCA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

السالم، شارع معاذ ابن جبل، رقم 

617 - 000ح7 الداخلة  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

18817

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   22

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. SOCIETE GOUZILI PESCA

أرض الشركة بإيجاز : بيع، شراء، 

استيراد، تصدير، معالجة، تجميد و 

نقل جميع املنتوجات البحرية 

تجارة السمك بالجملة .

الـتجــاريـة  الـعـمـلـيـات  كــل  وكــذلـك 
الـعـقـاريـة  املـنـقــوالت  الـصـنـاعـيـة،   و 
و املـالـيـة الـتـي تـرتـبـط بـصـفـة مـباشــرة 
غو أيـر مـبـاشـرة باألنـشـ1ـــة املـذكــــورة 

غعـــــاله.
حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
رقم  جبل،  ابن  معاذ  شارع  السالم، 

617 - 000ح7 الداخلة  املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : كوزيلي   محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  كوزيلي   محمد  السيد 
جبل،  ابن  معاذ  شارع  السالم،  حي 

رقم 617 000ح7 الداخلة  املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  كوزيلي   محمد  السيد 
جبل،  ابن  معاذ  شارع  السالم،  حي 

رقم 617 000ح7 الداخلة  املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاريخ  الدهب   بوادي  االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 1192.

159I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

V.V TRAVAUX ROUTIERS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N  6 AVENUE EL WALAA RUE
 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA MAROC
V.V TRAVAUX ROUTIERS  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 
الف1يحات، عمارة  7ح، شارع 
الشيخ محمد األأظف - 000ح7 

الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
18881

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   02
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 V.V  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. TRAVAUX ROUTIERS
مقاولة   : بإيجاز  الشركة  أرض 

لألشغال العمومية
تعبيد و صيانة ال1رق 

الـتجــاريـة  الـعـمـلـيـات  كــل  وكــذلـك 
و  الـعـقـاريـة  املـنـقــوالت  الـصـنـاعـيـة،  و 
مـباشــرة  بـصـفـة  تـرتـبـط  الـتـي  املـالـيـة 
غو أيـر مـبـاشـرة باألنـشـ1ـــة املـذكــــورة 

غعـــــاله.
حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
شارع  عمارة  7ح،  الف1يحات، 
000ح7   - األأظف  محمد  الشيخ 

الداخلة املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : عمر   بوخريص  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  عمر   بوخريص  السيد 
حي اسمارة، زنقة 9، عمارة 151، رقم 
20000 الدار البيضاء  8 عين السبع 

املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  عمر   بوخريص  السيد 
حي اسمارة، زنقة 9، عمارة 151، رقم 
20000 الدار البيضاء  8 عين السبع 

املغرب .
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 08 بتاريخ  الدهب   بوادي  االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 9ح12.

160I

TQG FIDUCIAIRE

ARACHA TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

TQG FIDUCIAIRE

رقم 1000 بن تاشفين ازلي ، 

0150 ، مراكش املغرب

ARACHA TRAVAUX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي بن 

تاشفين رقم 1000 ازلي - 0000  

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

117287

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   05

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ARACHA TRAVAUX

البناء   : بإيجاز  الشركة  أرض 

واألعمال املتنوعة.

بن  حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 

  0000  - ازلي   1000 رقم  تاشفين 

مراكش املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : محمد   بومنجل  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد الحسين نور الدين :  500 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 500  : محمد   بومنجل  السيد 
بقيمة 100 درهم.

 500  : الدين  نور  الحسين  السيد 
بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  محمد  بومنجل  السيد 
حي العرب درب االمام رقم 2ح مراكش 

0000  مراكش املغرب.
الدين  نور  الحسين  السيد 
 1000 رقم  تاشفين  ابن  عنوانه)ا( 

مراكش 0000  مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  محمد  بومنجل  السيد 
حي العرب درب االمام رقم 2ح مراكش 

0000  مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز  ح2  بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم  12629.
161I

SM SOUTH CAPITAL

AR INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

SM SOUTH CAPITAL
 IMAN CENTER ETAG 11 N 8
 RUE MED ERRACHID (derrière
 la bourse bd des FAR (، 20000،

CASABLANCA MAROC
AR INVEST شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  5ح  شارع 

محمد الخامس - 00ح20 الدار 
البيضاء  املغرب .

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 10689
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تحويل   تم    2021 ماي  ح0  في  املؤرخ 
املقر االجتماعي الحالي للشركة من » 
5ح  شارع محمد الخامس - 00ح20 
 100« إلى   « املغرب  البيضاء   الدار 
 20100  - ياسين   بن  هللا  عبد  شارع 

الدار البيضاء   املغرب ».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 786999.
162I

LAHLOU MOHAMMED

 STE FASTRI SOLUTION
SARL

إعالن متعدد القرارات

LAHLOU MOHAMMED
2 شارع املسيرة الخضراء ال1ابق 
االول رقم املكتب 5 ، 90020، 

طنجة املغرب
 STE FASTRI SOLUTION SARL
»شركة ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: جماعة 

بوخالف دوار كزناية ال1ريق الرباط 
املركب الحسني ح سوالنج   بلوك 

اوقاف ف رقم 72  - 90100 طنجة 
املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

حح957.
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم   2021 غبريل   06 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
قرار رقم  1: الذي ينص على مايلي: 
)7ح)   عبدالداايم  هيثم  السيد  بيع 
إجتماعية  حصة  تالثون  و  سبعة 

للسيد عمر لحلو
قرار رقم  2: الذي ينص على مايلي: 
عبدالدايم  هيثم  للسيد  نهائي  خروج 
كشريك من الشركة تبعا لالستقالته

قرار رقم  ح: الذي ينص على مايلي: 
تحويل مقر الشركة الى عنوان جديد 
: جماعة بوخالف دوار كزناية ال1ريق 
سوالنج    ح  الحسني  املركب  الرباط 

بلوك اوقاف ف رقم 72 
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
على  ينص  الذي   :7 رقم   بند 
مايلي: - السيد عمر لحلو اصبح يملك  
مال  راس  من  اجتماعية  حصة   75
الشركة و السيد محمد لحلو اصبح 
25 حصة اجتماعية من راس  يملك  

مال الشركة .

على  ينص  الذي  ح1:  رقم  بند 
عمر  السيد  من  كل  تسمية  مايلي: 
لحلو و السيد محمد لحلو كمسيرين 

للشركة
بند رقم  16: الذي ينص على مايلي: 
السيد  و  لحلو  عمر  السيد  من  كل 
محمد لحلو مسؤول عن التوقيع على 

الوثائق املتعلقة بالشركة
على  ينص  الذي  رقم  :  بند 
مايلي: املقر الجديد للشركة : جماعة 
بوخالف دوار كزناية ال1ريق الرباط 
بلوك  سوالنج    ح  الحسني  املركب 

اوقاف ف رقم 72  طنجة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماي  1ح  بتاريخ  ب1نجة   التجارية 

2021 تحت رقم 2885 2.

Iح16

LAHLOU MOHAMMED

CUST COM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

LAHLOU MOHAMMED
2 شارع املسيرة الخضراء ال1ابق 
االول رقم املكتب 5 ، 90020، 

طنجة املغرب
CUST COM شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي 29 شارع 
املنصور الدهبي ال1ابق الخامس 
رقم 17 - 90000 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 7215
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
حل  تقرر   2011 يونيو   27 في  املؤرخ 
ذات  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
CUST COM  مبلغ  الوحيد  الشريك 
وعنوان  درهم   10.000,00 رغسمالها 
املنصور  شارع   29 اإلجتماعي  مقرها 
 17 رقم  الخامس  ال1ابق  الدهبي 
 : ل  نتيجة  املغرب  طنجة   90000  -

توقف األنش1ة التجارية للشركة.
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و حدد مقر التصفية ب 29 شارع 
املنصور الدهبي ال1ابق الخامس رقم 

17 - 90000 طنجة املغرب. 
و عين:

و  خليفة  غيوب    السيد)ة( 
الدهبي  املنصور  شارع   29 عنوانه)ا( 
 90000   17 رقم  الخامس  ال1ابق 

طنجة املغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   06 بتاريخ  ب1نجة   التجارية 

2011 تحت رقم 1 9 9.
16 I

SM SOUTH CAPITAL

PERSPECTIVE MEDIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

SM SOUTH CAPITAL
 IMAN CENTER ETAG 11 N 8
 RUE MED ERRACHID (derrière
 la bourse bd des FAR (، 20000،

CASABLANCA MAROC
PERSPECTIVE MEDIA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 59 شارع 
الزرق1وني ال1ابق 11 الرقم 2ح - 

60ح20 الدار البيضاء  املغرب .
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.505057

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 يونيو   29 في  املؤرخ 

املصادقة على :
خالد  املهدي  )ة(   السيد  تفويت 
غصل  من  اجتماعية  حصة   500
)ة(  السيد  لفائدة   حصة   1.000
 29 بتاريخ  القشيري  نسيم   محمد 

يونيو 2021.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 15 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 787001.
165I

Hedge Consulting

 SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
 TOURISTIQUE

 RÉSIDENTIELLE ANFA
ARÈNES

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

Hedge Consulting
 N° 19, rue Haj Omar Riffi,
 Casablanca ، 20120،
Casablanca Maroc

 SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
 TOURISTIQUE RÉSIDENTIELLE

ANFA ARÈNES شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 70- 7, 
زاوية زنقة غوالد زيان و محمد 

سميحة - 20000 الدار البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
511 67

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   01
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE  :
 TOURISTIQUE RÉSIDENTIELLE

.ANFA ARÈNES
االنعاش   : بإيجاز  الشركة  أرض 
 كل ما 

ً
العقاري والسياحي، و خصوصا

الغير  املبنية و  يتعلق بشراء األرا�سي 
الحضرية  امللكيات  جميع  و  املبنية، 
املتواجدة باملغرب. إستغالل و تثمين 
التجزئة  عمليات  طريق  عن  األرا�سي 
اإلنشاءات  جميع  وبناء  تهيأتها،  و 
املنهي  التجاري  السكني  لالستخدام 

الصناعي غو أيرها.
 ,70-7  : االجتماعي  املقر  عنوان 
زاوية زنقة غوالد زيان و محمد سميحة 

- 20000 الدار البيضاء املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رغسمال  مبلغ 
57.200.000 درهم، مقسم كالتالي:

السيد عبد هللا الراجي : 00  11 
بقيمة 100 درهم.

 11  00  : الراجي  جمال  السيد  
بقيمة 100 درهم.

 11  00  : الراجي  بلقاسم  السيد 
بقيمة 100 درهم.

 11  00  : الراجي  حميد  السيد 
بقيمة 100 درهم.

السيدة  خديجة الراجي : 57200 
بقيمة 100 درهم.

 11  0  : الراجي  فاطمة  السيدة 
بقيمة 100 درهم.

 11  0  : الراجي  وفاء  السيدة 
بقيمة 100 درهم.

السيدة  خديجة الراجي : 0  11 
بقيمة 100 درهم.

 11  0  : الراجي  غمال  السيدة 
بقيمة 100 درهم.

 11  0  : الراجي  دالل  السيدة 
بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الراجي  هللا  عبد  السيد 
11, زنقة مارأريت، غنفا 20170 الدار 

البيضاء املغرب.
عنوانه)ا(   الراجي  جمال  السيد 
كاليفورنيا   ,10 رقم  رشاد،  تجزئة 

20150 الدار البيضاء املغرب.
عنوانه)ا(   الراجي  بلقاسم  السيد 
كاليفورنيا  غوكوك،  ،تجزئة   7A

20150 الدار البيضاء املغرب.
عنوانه)ا(  الراجي  حميد  السيد 
727 ,شارع موديبو كيتا 20 20 الدار 

البيضاء املغرب.
السيدة  خديجة الراجي عنوانه)ا( 
تجزئة  عروي،  جبيل  زنقة   7
الدار   20260 السالم  حي  مسعودة، 

البيضاء املغرب.
عنوانه)ا(  الراجي  فاطمة  السيدة 
كاليفورنيا  كاردينيا،  ,تجزئة   17

20150 الدار البيضاء املغرب.

السيدة وفاء الراجي عنوانه)ا(  5, 
,كاليفورنيا   8 زنقة  فلوريدا،  تجزئة 

20150 الدار البيضاء املغرب.

السيدة  خديجة الراجي عنوانه)ا( 

ح2010  6, ممرشاردونوري، الوازيس 

الدار البيضاء املغرب.

عنوانه)ا(  الراجي  غمال  السيدة 

 11 0 ايفر  فريول  ،شارع    -B01ح

بروكسيل بلجيكا.

عنوانه)ا(   الراجي  دالل  السيدة 

 10170 السوي�سي  مو�سى  ,ضاية    2

الرباط املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الراجي  هللا  عبد  السيد 
11, زنقة مارأريت، غنفا 20170 الدار 

البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 20 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 787627.

166I

MOORISH

YANIS PRO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

MOORISH

9ح شارع لال ياقوت ال1ابق 5 شقة د 

، 20080، الدار البيضاء املغرب

YANIS PRO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي شارع 

شفشاوني كم 00ح.10 ال1ابق 

السفلي سيدي بيرنو�سي-الدار 

البيضاء - 20000 الدار البيضاء  

املغرب .

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

حح98ح .

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تمت   2021 غبريل  في  2  املؤرخ 

نشاط  إلى  التالية  األنش1ة  إضافة 

الشركة الحالي :
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نجارة   ، تخ1يط   / تخ1يط   •
خشبية ، ديكور داخلي

• استيراد وتصدير وبيع العناصر 
الزخرفية بالتجزئة.

األثاث  وتصميم  وشراء  بيع   •
وجميع البضائع املنقولة والزخرفية..

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 15 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 787127.
167I

fidia audit

 BIO JDI PHARMA
بيوا جدي فرما

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

fidia audit
 rue mustapha el maani 201

 2eme etage appt.12 casablanca
، 20130، casablanca maroc

BIO JDI PHARMA بيوا جدي فرما 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 201 زنقة 
مص1قى املعاني ال1ابق 1 الشقة 
06 - 0ح201 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
507201

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   29
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 BIO  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

JDI PHARMA بيوا جدي فرما.
تصنيع    : بإيجاز  الشركة  أرض 
شبه  واملواد  الصيدلية  املنتجات 

صيدلية
استيراد و تصدير.

عنوان املقر االجتماعي : 201 زنقة 
مص1قى املعاني ال1ابق 1 الشقة 06 

- 0ح201 الدار البيضاء املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : بوقسيم  حادة  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  بوقسيم  حادة  السيدة 
شقة 20 عمارة ا 02 طابق ح0 اقامة 

الفرح  000 5 خنيفرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  بوقسيم  حادة  السيدة 
شقة 20 عمارة ا 02 طابق ح0 اقامة 

الفرح  000 5 خنيفرة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم 0000.

168I

FIDUICAIRE FTAH CONSULTING

   STE RIHANI   FRERES
IMMOBILIER

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 FIDUICAIRE FTAH
CONSULTING

 N°11 R.ABASS LAMSAADI  KIS
   BEN MOUSSA   2ETG B/N°6 VN

FES ، 30000، FES MAROC
   STE RIHANI   FRERES
IMMOBILIER شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي متجر رقم  
07  تجزئة  رقم  660 و 662 تجزئة  
البركة  طريق  سيدي  حرازم   فاس. 

- 0000ح فاس. املغرب.
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

68525

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   25

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.RIHANI   FRERES   IMMOBILIER

منعش    : بإيجاز  الشركة  أرض 

عقاري..

عنوان املقر االجتماعي : متجر رقم  
662 تجزئة   و   660 07  تجزئة  رقم  

البركة  طريق  سيدي  حرازم   فاس. - 

0000ح فاس. املغرب..

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد الريحاني  عبد  الرحمان   :  

 حح حصة بقيمة 100 درهم للحصة 

السيد الريحاني عبد العزيز :  ححح 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

ححح    : احمد  الريحاني  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

الرحمان    عبد   الريحاني   السيد 
الوحدة   شارع     12 رقم   عنوانه)ا( 

فاس.  0000ح  فاس   ب   نرجس 

املغرب..

العزيز  عبد  الريحاني  السيد 
الوحدة   شارع     12 رقم   عنوانه)ا( 

فاس.  0000ح  فاس   ب   نرجس 

املغرب..

عنوانه)ا(  احمد  الريحاني  السيد 
ب   نرجس  الوحدة   شارع     12 رقم  

فاس 0000ح فاس. املغرب..

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

العزيز  عبد  الريحاني  السيد 
الوحدة   شارع     12 رقم   عنوانه)ا( 

فاس.  0000ح  فاس   ب   نرجس 

املغرب .

عنوانه)ا(  احمد  الريحاني  السيد 
ب   نرجس  الوحدة   شارع     12 رقم  

فاس  000ح فاس. املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو  ح2  بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 9 0ح.

169I

BETA FIDUCIAIRE

IXORA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

BETA FIDUCIAIRE

 N° 2 1er ETAGE, 18 PLACE DU

 16 AOUT ، 60000، OUJDA

MAROC

IXORA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي  ح شارع 

احفير  ح شارع احفير 60000 وجدة 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.16 59

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

حل  تقرر   2021 يونيو   06 في  املؤرخ 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

00.000ح  رغسمالها  مبلغ    IXORA

اإلجتماعي  ح  مقرها  وعنوان  درهم 

شارع احفير  ح شارع احفير 60000 

عقد  انتهاء   : ل  نتيجة  املغرب  وجدة 

الشركة.

و حدد مقر التصفية ب  ح شارع 

احفير  ح شارع احفير 60000 وجدة 

املغرب. 

و عين:

الكعوا�سي خالد    السيد)ة( 

رقم  اسلي  رياض  اقامة  عنوانه)ا(  و   

كمصفي  املغرب  وجدة   60000  202

)ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

العقود تبليغ  محل  و   املخابرة 

 و الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز  بتاريخ  1  بوجدة   التجارية 

2021 تحت رقم  258.

170I

FIDSAGE SARLAU

 TRAVAUX DIVERS RACHID
NJIMI

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDSAGE SARLAU

9 1 شارع لال ياقوت ال1ابق الثالث 

الرقم 71 ، 20080، الدار البيضاء 

املغرب

 TRAVAUX DIVERS RACHID

NJIMI شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 12 زنقة 

صبري بوجمعة ال1ابق االول الشقة 
رقم 6 - 00ح20 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

507051

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   21

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 TRAVAUX DIVERS RACHID

.NJIMI

اشغال   : بإيجاز  الشركة  أرض 

مختلفة او اشغال البناء.
12 زنقة   : عنوان املقر االجتماعي 

صبري بوجمعة ال1ابق االول الشقة 
رقم 6 - 00ح20 الدارالبيضاء املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : نجيمي  رشيد  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  نجيمي  رشيد  السيد 
حي ياسمينة   زنقة ح7 رقم 59 عين 
الشق 70 20 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  نجيمي  رشيد  السيد 
حي ياسمينة   زنقة ح7 رقم 59 عين 

الشق 70 20 الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 
782805- رقم  تحت   2021 يونيو 

 ح222.
171I

FIDSAGE SARLAU

HYGIENA INDUSTRIE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رغسمال الشركة

FIDSAGE SARLAU
9 1 شارع لال ياقوت ال1ابق الثالث 
الرقم 71 ، 20080، الدار البيضاء 

املغرب
HYGIENA INDUSTRIE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

 RDC LOT وعنوان مقرها اإلجتماعي
 N°115 ZONE POLYGOGNE
 AIN HARROUDA- - 2860ح
.MOHAMMADIA MAROC

رفع رغسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

01ح18.
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم   2021 يونيو   25 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رغسمال  رفع 
من  غي  درهم«   1.800.000«
 2.000.000« إلى  درهم«   200.000«
مقاصة  إجراء    : طريق  عن  درهم« 
و  املقدار  املحددة  الشركة  ديون  مع 

املستحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 01 بتاريخ  باملحمدية   االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم ح 15.
172I

SOS GESTION COMPTABILITE ET CONSEIL

CHEIKH DENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 SOS GESTION COMPTABILITE
ET CONSEIL

 92MOHAMED VI ANG BD
 OMAR  EL IDRISSI IMM ح

 APPT8 ، 20553، CASABLANCA
MAROC

cheikh dent شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي النور  
مجموعة  ا متجر رقم 5    سيدي 
عثمان  الدار البيضاء - 20000 

الدارالبيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
79 19ح.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
حل  تقرر   2021 يونيو  في  2  املؤرخ 
ذات  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
cheikh dent  مبلغ  الشريك الوحيد 
وعنوان  درهم   100.000 رغسمالها 
مقرها اإلجتماعي حي النور  مجموعة  
ا متجر رقم 5    سيدي عثمان  الدار 
الدارالبيضاء   20000  - البيضاء 
املسبق،  الفسخ   : ل  نتيجة  املغرب 

اإلرادي والودي.
و حدد مقر التصفية ب حي النور  
سيدي      5 رقم  متجر  ا  مجموعة  
 20000  - البيضاء  الدار  عثمان  

الدارالبيضاء املغرب. 
و عين:

و  الشيح  املص1فى   السيد)ة( 
رقم   2 عمارة  البدر  اقامة  عنوانه)ا( 
7 محج 11 سيدي البرنو�سي 20000 
)ة(  كمصفي  املغرب  الدارالبيضاء 

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 20 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 787729.

Iح17

FIRST CONSEIL

 MARRAKECH VALLEY
INVEST

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIRST CONSEIL
 96RUE YOUGOSLAVIE

 APPARTEMENT N°3 GUELIZ ،
40000، MARRAKECH MAROC
 MARRAKECH VALLEY INVEST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

يعقوب املنصور إقامة جزود مكتب 
رقم8 جليز - 0000  مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
ح11717

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   18
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
.MARRAKECH VALLEY INVEST

بناء   : بإيجاز  الشركة  أرض 
العقارات وبصفة عامة كل العمليات 
التي لها عالقة بصفة مباشرة غو أير 
شأنها  من  غو  الشركة  بهدف  مباشرة 

ترقيتها
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شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

مكتب  جزود  إقامة  املنصور  يعقوب 
رقم8 جليز - 0000  مراكش املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رغسمال  مبلغ 

000.000.ح درهم، مقسم كالتالي:

 : الودأيري  غحمد  موالي  السيد 

0000ح بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
الودأيري  غحمد  موالي  السيد 
زنقة  البركةح0  إقامة  عنوانه)ا( 

  0000 الشتوي  الحي  الشهداء 

مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الودأيري  غحمد  موالي  السيد 
زنقة  البركةح0  إقامة  عنوانه)ا( 

  0000 الشتوي  الحي  الشهداء 

مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   19 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 126800.

17 I

MODULAIRE SABIH

MODULAIRE SABIH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

MODULAIRE SABIH

 zone  industrielle rue al jawda

 n°17 ، 25000، khouribga

MAROC

MODULAIRE SABIH شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي 17 الحي 

الصناعي شارع الجودة خريبكة - 

25000 خريبكة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.6167

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
حل  تقرر   2021 يونيو   21 في  املؤرخ 
ذات  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
 MODULAIRE الوحيد  الشريك 
 100.000 رغسمالها  مبلغ    SABIH
 17 اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
الحي الصناعي شارع الجودة خريبكة 
 : ل  نتيجة  املغرب  خريبكة   25000 -

املنافسة.
و حدد مقر التصفية ب 17 الحي 
 - خريبكة  الجودة  شارع  الصناعي 

25000 خريبكة املغرب. 
و عين:

صبيح   الل1يف    عبد  السيد)ة( 
شنان  سيدي  اوالد  حي   عنوانه)ا(  و 
بلوك ح0 الزنقة 25 الرقم 12 الفقيه 
بن  الفقيه  ح20ح2   صالح.     بن 

صالح. املغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
الوثائق املتعلقة بالتصفية : 17 الحي 

الصناعي شارع الجودة خريبكة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بخريبكة  بتاريخ 15 يوليوز 

2021 تحت رقم 65ح.
175I

AFIDACOM

COPYCENTER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AFIDACOM
7 و 17 تجزئة السيكون األطلس 

طريق صفرو ، 0000ح، فاس املغرب
COPYCENTER شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي محل 

تجاري متواجد بالدوار غوالد ال1يب 
العليا  - 0000ح فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
68965

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يناير   26

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.COPYCENTER
أرض الشركة بإيجاز : مكتبة.

محل   : االجتماعي  املقر  عنوان 
ال1يب  غوالد  بالدوار  متواجد  تجاري 

العليا  - 0000ح فاس املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيدة فوزية بالخير :  50 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 950   : السايحي  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  بالخير  فوزية  السيدة 
حي الكسندري شارع اليونان رقم 26 

زهور  0000ح فاس املغرب.
عنوانه)ا(  السايحي  محمد  السيد 
دوار غوالد ال1يب العليا  0000ح فاس 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  السايحي  محمد  السيد 
دوار غوالد ال1يب العليا  0000ح فاس 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   19 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم ح55ح.
176I

CYTASSUR

CYTASSUR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CYTASSUR
ح22 عمارة رضا شارع عبد املومن، 
ال1ابق الثالث مكتب رقم  2 حي 

املستشفيات، الدار البيضاء ، 

CASABLANCA maroc ،2060ح

CYTASSUR   شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي  ح22 

عمارة رضا شارع عبد املومن، 

ال1ابق الثالث مكتب رقم  2 

حي املستشفيات - 60ح20 الدار 

البيضاء  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

502617

ح2  في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2021 مارس 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.  CYTASSUR

وسيط   : بإيجاز  الشركة  أرض 

تأمين.

ح22    : االجتماعي  املقر  عنوان 

املومن،  عبد  شارع  رضا  عمارة 

حي  رقم  2  مكتب  الثالث  ال1ابق 

املستشفيات - 60ح20 الدار البيضاء  

املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة شفيقة شوين  عنوانه)ا( 

 2 ال1ابق  2ح  عمارة  داريس  اقامة 

الدار   20250 السبع  عين   9 الشقة 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
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عنوانه)ا(  شوين  شفيقة  السيدة 
 2 ال1ابق  2ح  عمارة  داريس  اقامة 
الدار   20250 السبع  عين   9 الشقة 

البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

ماي 2021 تحت رقم 777089.
177I

غوديريك

 SOPLASTO INDUSTRIE
-SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

غوديريك
6حغ، شارع غنفا -  ال1ابق األول 
- الدار البيضاء 6حغ، شارع غنفا 
-  ال1ابق األول - الدار البيضاء، 

20000، الدار البيضاء املغرب
 SOPLASTO INDUSTRIE -SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي عند شركة 

غوديريك 6ح غ شارع غنفا - ال1ابق 
األول  - 20000 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

509251
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   28
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
.SOPLASTO INDUSTRIE -SARL

 -  : بإيجاز  الشركة  أرض 
غنواع  جميع  وتسويق  تصميم،إنتاج 
املخصصة  املصنعة  املنتجات 
للتغليف واملناولة، و عموما لألنش1ة 
غن  يمكن  واملنزلية.  اللوجستية 
مصنوعة  املذكورة  املنتجات  تكون 
خام  مواد  غي  غو   / و  البالستيك  من 

مناسبة

خدمات  غنواع  بجميع  القيام   -

التحويل واإلنتاج والتجميع والتكامل 

لصالح الشركات الصناعية

املواد  وتصدير  توريد  استيراد،   -

بجميع  النهائية  واملنتجات  الخام 

بتحقيق  للشركة  يسمح  مما  غنواعها 

إنتاجها في غفضل الظروف....

عند   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 - غنفا  شارع  غ  6ح  غوديريك  شركة 

ال1ابق األول  - 20000 الدار البيضاء 

املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رغسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

السيد الغالي غقصبي :  250 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

حصة   250   : بزاري  رضا  السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 250   : غشراف  ياسين  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 250   : غشرف  صوفيا  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  غقصبي  الغالي  السيد 
الدار   20000 غنفا  ليير  دو  زنقة  ح 

البيضاء املغرب.

عنوانه)ا(  غشراف  ياسين  السيد 

0حح20  10 شارع ابن سينا املعاريف 

الدار البيضاء املغرب.

ح  عنوانه)ا(  البزاري  رضا  السيد 
ح2020  السالم  حي  سروا  جبل  زنقة 

الدار البيضاء املغرب.

عنوانه)ا(  غشرف  صوفيا  السيدة 

1 شقة  إقامة شرف بوسكورة عمارة 

2 املدينة الخضراء  بوسكورة 27182 

الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  غقصبي  الغالي  السيد 
الدار   20000 غنفا  ليير  دو  زنقة  ح 

البيضاء املغرب.

عنوانه)ا(  غشراف  ياسين  السيد 

0حح20  10 شارع ابن سينا املعاريف 

الدار البيضاء املغرب

ح  عنوانه)ا(  البزاري  رضا  السيد 

ح2020  السالم  حي  سروا  جبل  زنقة 

الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 01 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 785100.

178I

Sté FATNAJ CARS  SARL AU

Sté FATNAJ CARS SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

Sté FATNAJ CARS  SARL AU

22 شارع عالل الفا�سي ، 2000ح، 

الحسيمة املغرب

 Sté FATNAJ CARS SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 62 

شارع الرباط - 2000ح الحسيمة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

ح5 ح

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   05

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 Sté  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FATNAJ CARS SARL AU

كراء   : بإيجاز  الشركة  أرض 

السيارات بدون سائق.

 62 رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الحسيمة  2000ح   - الرباط  شارع 

املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : حلو�سي  نجيب  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  حلو�سي  نجيب  السيد 
2000ح  املحمدي  الحي  زنقة    2

الحسيمة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  ازرقان  فاطمة  السيدة 
2000ح  املحمدي  الحي  زنقة    2

الحسيمة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ  بالحسيمة   االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم  6ح.
179I

MA GLOBAL CONSULTING

ألف كابيتال
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MA GLOBAL CONSULTING
زاوية شارع عبد املومن و زنقة فان 

زيالند إقامة فضيلة، ال1ابق الرابع، 
20000، الدار البيضاء املغرب

غلف كابيتال شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 59 شارع 
الزرق1وني ال1ابق السادس رقم 
18 الدار البيضاء - 20000 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

510 67
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   25
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

غلف   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

كابيتال.

أرض الشركة بإيجاز : استشارات 

االستشارات  وتنموية.  استراتيجية 

شراء  املالية؛  االستشارة  اإلدارية؛ 

والسلع  والخدمات  املنتجات  وبيع 

تصدير   / استيراد  ؛  االستهالكية 

املنتجات والخدمات ؛  .

عنوان املقر االجتماعي : 59 شارع 

 18 ال1ابق السادس رقم  الزرق1وني 

الدار البيضاء - 20000 الدار البيضاء 

املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  : الخياطي  كريم  محمد  السيد 

999 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 

 1   : الخياطي  الدين  نور  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

الخياطي  كريم  محمد  السيد 

عين  املنتزه  تجزئة  1ح  عنوانه)ا( 

البيضاء  الدار   20000 غنفا   الدياب 

املغرب.

الخياطي  الدين  نور  السيد 
القاسم  غبو  زنقة   11 عنوانه)ا( 
بوركون    5 رقم  شقة  الق1باري 

20000 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

الخياطي  الدين  نور  السيد 
القاسم  غبو  زنقة   11 عنوانه)ا( 
بوركون    5 رقم  شقة  الق1باري 

20000 الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 - بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

تحت رقم -.

180I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

YOM AUTO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL

SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.

 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC

YOM AUTO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 

االنبعات   عمارة 1 رقم  1 ال1ابق 

االول حي االمل 2 بنسركاو اكادير - 

80000 اكادير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

1 ح8 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   11

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 YOM  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.AUTO

أرض الشركة بإيجاز : - تصنيع و 

بيع و اصالح الق1ع امليكانكية

اقامة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

ال1ابق  1 رقم  1  االنبعات   عمارة 

 - اكادير  بنسركاو   2 االمل  حي  االول 

80000 اكادير املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 800   : محسن  اليزيد  السيد  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 100   : امريس  حمادي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 100   : محسن  محمد  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  محسن  اليزيد  السيد  
22 عمارة بانوراما شارع محمد  شقة 
اكادير   80000 اكادير  الخامس 

املغرب.
عنوانه)ا(  امريس  حمادي  السيد 
اسا   81010 اسا   املستشفى  حي 

املغرب.
عنوانه)ا(  محسن  محمد  السيد 
حي الرجاء في هللا بلوك ا زنقة 15 رقم 

8  كلميم 81000 كلميم املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  امريس  حمادي  السيد 
اسا   81010 اسا   املستشفى  حي 

املغرب
عنوانه)ا(  محسن  محمد  السيد 
حي الرجاء في هللا بلوك ا زنقة 15 رقم 

8  كلميم 81000 كلميم املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   19 بتاريخ  باكادير   التجارية 

2021 تحت رقم  6ح102.
181I

SM SOUTH CAPITAL

PERSPECTIVE MEDIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

SM SOUTH CAPITAL
 IMAN CENTER ETAG 11 N 8
 RUE MED ERRACHID (derrière
 la bourse bd des FAR (، 20000،

CASABLANCA MAROC
PERSPECTIVE MEDIA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
و عنوان مقرها االجتماعي 59 شارع 
الزرق1وني ال1ابق 11 الرقم 2ح - 

60ح20 الدار البيضاء  .
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.505057

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تحويل  تم   2021 يونيو   29 في  املؤرخ 

القانوني للشركة من »شركة  الشكل 

ذات املسؤولية املحدودة« إلى »شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 787001.

182I

STE BIKAF INDUSTRI

BRYOMASTA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

STE BIKAF INDUSTRI

 HAY LAHROUCH EL JADID

 GOURRAMA ، 52302،

GOURRAMA MAROC

BRYOMASTA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر 

القصيبة رقم 2  مدأرة الرشيدية - 

52000 الرشيدية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

7ح150

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BRYOMASTA
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 : بإيجاز  الشركة  أرض 
 ENTREPRENEUR DE LA
 CANALISATION D’EAU DE
 POMPAGE ET IRRIGATION

AGRICOLE
TRAVAUX DIVERS-

.NÉGOCIANT -
قصر   : االجتماعي  املقر  عنوان 
القصيبة رقم 2  مدأرة الرشيدية - 

52000 الرشيدية املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : اس1ا  يونس  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  اس1ا  يونس  السيد 
الحي الفالحي بني تدجيت 52000 بني 

تدجيت املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  اس1ا  يونس  السيد 
الحي الفالحي بني تدجيت 52000 بني 

تدجيت املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاريخ  بالرشيدية   االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 9ح10.
Iح18

MODULAIRE SABIH

MODULAIRE SABIH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

MODULAIRE SABIH
 zone  industrielle rue al jawda
 n°17 ، 25000، khouribga

MAROC
MODULAIRE SABIH شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : 17 الحي 
الصناعي شارع الجودة خريبكة - 

25000 خريبكة املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.6167

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

حل  تقرر   2021 يونيو   21 في  املؤرخ 

ذات  شركة   MODULAIRE SABIH

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

 100.000 رغسمالها  مبلغ  الوحيد 

 17 اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 

الحي الصناعي شارع الجودة خريبكة 

نتيجة  املغرب  خريبكة   25000  -

للمنافسة.

و عين:

صبيح   الل1يف    عبد  السيد)ة( 

شنان  سيدي  اوالد  حي   عنوانه)ا(  و 

بلوك ح0 الزنقة 25 الرقم 12 الفقيه 

بن صالح.   ح20ح2 الفقيه بن صالح.  

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

الحي   17 وفي   2021 يونيو   21 بتاريخ 

 - خريبكة  الجودة  شارع  الصناعي 

25000 خريبكة املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بخريبكة  بتاريخ 15 يوليوز 

2021 تحت رقم 66ح.

18 I

SKJ CONSULTING

DECO MENUISERIE EZ-
ZAOUINE IMPORT EXPORT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

SKJ CONSULTING

 BD DERFOUFI IMM DOUHI 57

 1er  ETAGE APPT N°2-OUJDA ،

60000، OUJDA maroc

DECO MENUISERIE EZ-

  ZAOUINE IMPORT EXPORT

شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي 21 طريق 

ب 7ح الشقة رقم 01 حي الجوهرة 

حي �سي لخضر  - 60000 وجدة 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

807حح.
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
حل  تقرر   2020 يونيو   29 في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
DECO MENUISERIE EZ-
   ZAOUINE IMPORT EXPORT
درهم   100.000 رغسمالها  مبلغ 
طريق   21 اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 
ب 7ح الشقة رقم 01 حي الجوهرة حي 
املغرب  وجدة   60000  - لخضر   �سي 

نتيجة ل : كثرة املنافسة .
و حدد مقر التصفية ب 21 طريق 
الجوهرة  حي   01 رقم  الشقة  7ح  ب 
حي �سي لخضر  املغرب 60000 وجدة 

املغرب. 
و عين:

زرقيط  عفاف     السيد)ة( 
 و عنوانه)ا( حي السالم اقامة النصر 
 60000  2 رقم  الشقة  ح12  عمارة 

وجدة املغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
العقود  تبليغ  محل  و   املخابرة 

و الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   21 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2020 تحت رقم 1521.
185I

MCDF

GROUPE VENEZIA
شركة املساهمة

تجديد مدة مزاولة مهام املسيرين

MCDF
 rue daoud eddahiri ، ,12ح
20330، Casablanca Maroc
GROUPE VENEZIA »شركة 

املساهمة«
وعنوان مقرها االجتماعي: ح12, 

 rue Daoud Eddahiri- Résidence
 Alia – 1er étage – Maârif –

 CASABLANCA 12ح, rue Daoud
 Eddahiri- Résidence Alia – 1er
 étage – Maârif – CASABLANCA

CASABLANCA MAROC 0حح20.

»تجديد مدة مزاولة مهام املسيرين«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.27017

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 27 ماي 2021 تقرر تجديد 

 6  : ملدة  املسيرين  مهام  مزاولة  مدة 

سنوات.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ البيضاء   بالدار   التجارية 

 20 يوليوز 2021 تحت رقم 0 7877.

186I

MORTAKIMMOH SARL

MORTAKIMMOH SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MORTAKIMMOH SARL

حي السكة الحديدية العروي، 

60000، الناظور املغرب

MORTAKIMMOH SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي السكة 

الحديدية، العروي الناظور 60000 

الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

22 67

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   29

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MORTAKIMMOH SARL

خدمات   : بإيجاز  الشركة  أرض 

النقل املتنوعة، االستيراد والتصدير.

حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 

الناظور  العروي  الحديدية،  السكة 

60000 الناظور املغرب.
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غجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : محمد  مرتقم  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد مرتقم محمد عنوانه)ا( حي 
السكة الحديدية، العروي ، الناظور  

60000 الناظور املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد مرتقم محمد عنوانه)ا( حي 
،الناظور  العروي  الحديدية،  السكة 

60000 الناظور املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 9ح19.

187I

FIDUCIAIRE AJBARI sarl

BIG INTER GLOBE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رغسمال الشركة

FIDUCIAIRE AJBARI sarl
AV. PRINCE HERITIER.N° 200.
 ETAGE 2.APPT.  N° 8. ، 90020،

TANGER MAROC
BIG INTER GLOBE  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي طريق 
الرباط، العرفان ، عمارة 279، 
ال1ابق  ، شقة 160،  - 90090 

طنجة املغرب.
رفع رغسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.95707

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   2021 يوليوز  في  1  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رغسمال  رفع 
»650.000 درهم« غي من »100.000 
عن  درهم«   750.000« إلى  درهم« 
غو  غرباح  غو  احتياطي  إدماج    : طريق 

عالوات إصدار في رغس املال.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز  ح2  بتاريخ  ب1نجة   التجارية 
السجل  من  6ح68  رقم  تحت   2021

الترتيبي.
188I

business processing center

نورد كاب إن
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

business processing center
 rue yougoslavie resid andalous
 v appt N°3 gueliz marrakech ،

40000، marrakech maroc
نورد كاب إن شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 6ح 

شارع لال نوزهة غب 200ح9 كا زاوية 
مضييق  - 200ح9 املضيق املضيق

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
28607

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يناير   21
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
نورد   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

كاب إن.
تسيير   : بإيجاز  الشركة  أرض 

فندق ، م1عم مقهى.
6ح  رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 
زاوية  كا  200ح9  غب  نوزهة  لال  شارع 

مضييق  - 200ح9 املضيق املضيق.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

يعقوب  موردخاي  كادوش  السيد 
عنوانه)ا( عملية ماسك اليل رقم 6  
  0000 مراكش   6 شارع  إألي   باب 

مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
يعقوب  موردخاي  كادوش  السيد 
عنوانه)ا( عملية ماسك اليل رقم 6  
  0000 مراكش   6 شارع  إألي   باب 

مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملضيق  بتاريخ 05 فبراير 

2021 تحت رقم 0271.
189I

FIDUCIAIRE AJBARI sarl

TAHRIOUI TRANSPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE AJBARI sarl
AV. PRINCE HERITIER.N° 200.
 ETAGE 2.APPT.  N° 8. ، 90020،

TANGER MAROC
TAHRIOUI TRANSPORT  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

صفاء، رقم 18، اجزناية، - 90100 
طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

ح5677.
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر   2021 يوليوز  في  1  املؤرخ 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  حل 
 TAHRIOUI الوحيد  الشريك  ذات 
رغسمالها  مبلغ     TRANSPORT
مقرها  وعنوان  درهم   10.000
 ،18 رقم  صفاء،  تجزئة  اإلجتماعي 
املغرب  طنجة   90100  - اجزناية، 

نتيجة ل : حل قبل األوان.
تجزئة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 90100  - اجزناية   ،18 رقم  صفاء، 

طنجة املغرب. 
و عين:

و  ال1هريوي  عمر   السيد)ة( 

 ،18 رقم  صفاء،  تجزئة  عنوانه)ا( 

املغرب  طنجة   90100 اجزناية، 

كمصفي )ة( للشركة.

 وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

تجزئة   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 

اجزناية،90100   ،18 رقم  صفاء، 

طنجة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز  ح2  بتاريخ  ب1نجة   التجارية 

السجل  من  7ح68  رقم  تحت   2021

الترتيبي.

190I

LUXURY STAY IMO

LUXURY STAY IMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

LUXURY STAY IMO

عمارة مبروكة رقم  6  الشقة رقم 

18  املسيرة 1 ، 0000 ، مراكش 

املغرب

LUXURY STAY IMO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : عمارة 

مبروكة رقم  6  الشقة رقم 18 

املسيرة 1  - 0000  مراكش املغرب .

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

865ح7.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

حل  تقرر   2021 ماي   12 في  املؤرخ 

ذات  شركة   LUXURY STAY IMO

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

 100.000 رغسمالها  مبلغ  الوحيد 

درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 

 18 رقم  الشقة  رقم  6   مبروكة 

املغرب   مراكش    0000  -   1 املسيرة 

نتيجة لتوقف نشاط الشركة.
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و عين:

و  بويحيوي  يوسف   السيد)ة( 

عنوانه)ا( حي تاركة رقم 116  0000  

مراكش املغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

عمارة  وفي   2021 يونيو   21 بتاريخ 

 18 رقم  الشقة  رقم  6   مبروكة 

املسيرة 1  - 0000  مراكش املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   19 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 8ح1262.

191I

bemultico  بيمولتيكو

SMART ENGINS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

bemultico  بيمولتيكو
رقم 106 شقة رقم 01 الزيتون 

املعركة -مكناس ، 50060، مكناس 

مكناس

SMART ENGINS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 897 

ال1ابق 01 رياض اسماعيلية 01 

الش1ر و مكناس - 50000 مكناس 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 7671

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2021 يونيو  0ح  في  املؤرخ 

املصادقة على :

لحسن   )ة(  السيد  تفويت 

اجتماعية  حصة   1.000 املساعدي 

من غصل 1.000 حصة لفائدة  السيد 

0ح  بتاريخ  تبوخت  الرحمان  عبد  )ة( 

يونيو 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يوليوز   16 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

2021 تحت رقم 501ح.

192I

FLASH ECONOMIE

L›ATELIER 360
شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد
قفل التصفية

L›ATELIER 60ح
شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
رغسمالها : 100.000,00 درهم

مقرها اإلجتماعي : ح زنقة عدي 
الحركي)كارافان سابقا( الدار 

البيضاء
رقم التقييد في السجل التجاري 

202979:
قفل التصفية 

املؤرخ  املصفي  قرار  بمقت�سى 
املسجل   و   2021 ماي   بتاريخ  0 
اإلأالق  قرر   2021 ماي   27 بتاريخ 

النهائي للتصفية-
 MERGUI السيد-  تعيين 

RAPHAEL
 كمصفي للشركة

زنقة  بح  التصفية  مقر  حدد 
الدار  سابقا(  )كارافان  الحركي  عدي 

البيضاء-
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم ح7 787
Iح19

KAMA SERVICE

 SOCIETE AMENAGEMENT
 DE LA  PROVINCE SIDI

BENNOUR SA
تأسيس شركة املساهمة

KAMA SERVICE
شقة رقم 2 إقامة غميرة سيدي بنور 

، 50ح 2، سيدي بنور املغرب
 SOCIETE AMENAGEMENT DE
 LA  PROVINCE SIDI BENNOUR

SA »شركة املساهمة« 
وعنوان مقرها االجتماعي: عمالة 

سيدي بنور -، 50ح 2 سيدي بنور 
املغرب

إعالن عن تأسيس » شركة 
املساهمة«

رقم التقييد في السجل التجاري 
111ح.

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   21
باملميزات  املساهمة  لشركة  األسا�سي 

التالية:
شكل الشركة : شركة املساهمة .

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 SOCIETE AMENAGEMENT DE
 LA  PROVINCE SIDI BENNOUR

.SA
إنشاء   : بإيجاز  الشركة  أرض 

وصيانة ال1رق القروية 
 La réalisation et l’entretien des(

(routes rurales
ملكافحة  برامج  وتنفيذ  اقتراح 
 La proposition(والهشاشة الفقر 
 et l’exécution des programmes
 de lutte contre la pauvreté et la

.(précarité
عمالة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
بنور  سيدي  50ح 2   - بنور  سيدي 

املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة: 99 سنة.
00.000ح  الشركة  رغسمال  ويبلغ 

درهم،
مقسم كالتالي:

1 حصة    : السيد الحسن بوكوتة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

لسيدي  االقليمي  املجلس  السيد 
 100 بقيمة  حصة   2.996   : بنور 

درهم للحصة .
السيد محمد ابوالفراج :  1 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 1   : بلقشور  السالم  عبد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
حصة   1   : اراوي  الحسن  السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .
مجلس  غعضاء  غو  املتصرفون 

الرقابة: 
بصفته)ا(  بوكوتة  الحسن  السيد 
رئيس مجلس االدارة عنوانه)ا( اقامة 
بنور  سيدي  اقليم  عامل  السيد 

50ح 2 سيدي بنور املغرب

قنديل  القادر  عبد  السيد 

دوار  عنوانه)ا(  عضو  بصفته)ا( 

بنور  سيدي  دائرة  ملشرك  الكدية 

50ح 2 سيدي بنور املغرب

الفراج  ابو  محمد  السيد 
زنقة   9 عنوانه)ا(  عضو  بصفته)ا( 

النخيل  تجزئة  الح1اب  الفقيه 

الجديدة 0ح0 2 الجديدة املغرب

بلقشور  السالم  عبد  السيد 

حي  عنوانه)ا(  عضو  بصفته)ا( 

الزمامرة   108 رقم  فيال  الشباب 

50ح 2 سيدي بنور املغرب

بصفته)ا(  اراوي  الحسن  السيد 

نسيم  تجزئة  عنوانه)ا(  عضو 

 20190 البيضاء   267 رقم  اسالن 

الدارالبيضاء املغرب

مراقب غو مراقبي الحسابات :

السيد عبد النبي ابن الشريف )ا(

عنوانه)ا(  الحسابات  مراقب  بصفته 

ال1ابق  الخامس  محمد  شارع  55ح 

10  200100 الدار البيضاء املغرب

األسا�سي  النظام  مقتضيات 

توزيع  و  االحتياطي  بتكوين  املتعلقة 

األرباح :

تخصيصه  سيتم  الذي  الجزء   -

غولوية  بحقوق  تتمتع  التي  لألسهم 

املبلغ  غو مزايا خاصة هو ٪7.50 من 

املدفوع من رغس املال

األرباح  توزيعات  تحديد  سيتم   -

العادية  لألسهم  املخصصة  األولى 

وأير  املدفوع  املبلغ  على  املحسوبة 

الجمع  قبل  من  املال  لرغس  املسدد 

العام.

- االحتياطيات اإلضافية غو املبالغ 

التي سيتم ترحيلها.

يتم  غن  يجب  األرباح  توزيعات   -

دفع غرباح األسهم خالل فترة غقصاها 

تسعة غشهر بعد نهاية السنة املالية..

املنصوص  الخاصة  اإلمتيازات 

عليها لكل شخص :

الشركة  لهذه  االسا�سي  النظام 

لصالح  خاصة  ميزة  اي  على  ينص  ال 

املساهمين .
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بقبول  متعلقة  مقتضيات 
تفويت  لهم  املخول  األشخاص 
األسهم وتعيين جهاز الشركة املخول 

له البث في طلبات القبول :
باستثناء حالة امليراث غو النقل إما 
حتى  سليل  غو  غصل  إلى  غو  الزوج  إلى 
الدرجة الثانية ، فإن نقل األسهم إلى 
األسباب  من  سبب  ألي  ثالث  طرف 
 `` ويكون  الشركة  ملوافقة  يخضع 
خاضًعا لـ حق وقائي يمارسه واحد غو 

غكثر من املساهمين في الشركة.
األسهم قابلة للتحويل غو التحويل 
القانونية.  للشروط  وفًقا  بحرية 
إلى  األسهم  نقل  فإن   ، ذلك  ومع 
لقرار  يخضع  غكثر  غو  ثالث  طرف 
املعنيين  أير  للمساهمين  إجماعي 
يتوافق  غن  يجب  التحويل.  بهذا 
القانونية  األحكام  مع  املوافقة  إجراء 

املعمول بها.
خالل  من  حاملها  لقب  ينتقل 

تقليد بسيط.
إلى  املسجلة  امللكية  نقل  يتم 
إلى  النقل  طريق  عن  ثالثة  غطراف 
في  الغرض  لهذا  املخصص  السجل 
ضوء إيصال التحويل املوقع من قبل 
الحصة  دفع  يتم  لم  وإذا   ، املحيل 

بالكامل ، يقبلها املتنازل له .
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ  بنور  بسيدي  االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 982ح.
19 I

HORIZON LINES SARL

COMPTOIR 9 AVRIL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

HORIZON LINES SARL
شارع محمد اليزيدي، إقامة 

األندلس، بلوك H، ال1ابق الثاني، 
رقم 11 ، 0 0ح9، ت1وان املغرب
COMPTOIR 9 AVRIL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طور 
التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 9 
غبريل، قرب قن1رة املحنش - 000ح9 

ت1وان املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.228 9
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
حل  تقرر   2021 يونيو   01 في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ    COMPTOIR 9 AVRIL
وعنوان  درهم   100.000 رغسمالها 
مقرها اإلجتماعي شارع 9 غبريل، قرب 
ت1وان  000ح9   - املحنش  قن1رة 
املغرب نتيجة ل : الحل السابق ألوانه.

شارع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
الجيش امللكي، ال1ابق األر�سي، إقامة 

النصر - 000ح9 ت1وان املغرب. 
و عين:

و  الستيتو  محسن   السيد)ة( 
عنوانه)ا( شارع الجيش امللكي، إقامة 
الجوهرة، ال1ابق 5، رقم 18 000ح9 

ت1وان املغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : ال�سيء
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
02 يوليوز  االبتدائية بت1وان  بتاريخ 

2021 تحت رقم 2279.

195I

Ste Abdoune Conseil

FAMIREAD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Ste Abdoune Conseil
رقم   إقامة فاطمة شارع موالي 

رشيد األطلس طريق صفرو فاس ، 
0000ح، فاس املغرب

FAMIREAD شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم   

عمارة 5 إقامة فاطمة شارع موالي 
رشيد غطلس طريق صفرو فاس  - 

0000ح فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
68627

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 غبريل   27
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FAMIREAD
معالجة-  : بإيجاز  الشركة  أرض 
مختلفة- تشجير-تنظيف-غشغال 

التداول.
رقم     : االجتماعي  املقر  عنوان 
موالي  شارع  فاطمة  إقامة   5 عمارة 
 - فاس   صفرو  طريق  غطلس  رشيد 

0000ح فاس املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
حسان  الل1يف  عبد  السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
حسان  الل1يف  عبد  السيد 
رشيد  موالي  شارع   56 عنوانه)ا( 
بورمانة  الياسمين  إقامة   6 الشقة 
فاس  0000ح  فاس  الجديدة  املدينة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
حسان  الل1يف  عبد  السيد 
رشيد  موالي  شارع   56 عنوانه)ا( 
بورمانة  الياسمين  إقامة   6 الشقة 
فاس  0000ح  فاس  الجديدة  املدينة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   29 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 170ح.

196I

خبرة  الشرق

PATRIART
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

خبرة  الشرق

9  شارع البكاي لهبيل اقامة رياض 

املدينة شقة رقم ح بركان 9  شارع 

البكاي لهبيل اقامة رياض املدينة 

شقة رقم ح بركان، 699، بركان 

املغرب

PATRIART شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة تقع 

بشارع البكاي لهبيل إقامة رياض 

املدينة ال1ابق األول الشقة رقم 

ح رقم 9  بركان. - 00حح6 بركان 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

حح79

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   28

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PATRIART

و  تسيير   : بإيجاز  الشركة  أرض 

و  الفنية  الثقافية  االنش1ة  تنظيم 

املهنية.

عنوان املقر االجتماعي : شقة تقع 

رياض  إقامة  لهبيل  البكاي  بشارع 

رقم  الشقة  األول  ال1ابق  املدينة 
بركان  00حح6   - بركان.    9 رقم  ح 

املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 PATRIART :  1.000 الشركة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
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السيد عبد الرحمان لحمر : 500 
بقيمة 100 درهم.

 500  : الدين  عز  رفاعي  السيد 
بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
وصفات ومواطن الشركاء :

لحمر  الرحمان  عبد  السيد 
رقم  الفا�سي  عالل  زنقة  عنوانه)ا( 
بركان  00حح6  بركان  املسيرة  حي   20

املغرب.
السيد عز الدين رفاعي عنوانه)ا( 
بركان  النهضة  حي  خريبكة  زنقة   12

00حح6 بركان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
لحمر  الرحمان  عبد  السيد 
رقم  الفا�سي  عالل  زنقة  عنوانه)ا( 
بركان  00حح6  بركان  املسيرة  حي   20

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   26 بتاريخ  ببركان   االبتدائية 

2021 تحت رقم 1/2021ح .

197I

BCBEL

SB INDUSTRIES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BCBEL
 625Bd. Mohammed V 2ème
 étage bureau N°32 ، 20310،

Casablanca Maroc
SB INDUSTRIES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار حادة 
سيدي حجاج وادي حصار - 29672 

الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

511629
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو  ح2 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 SB  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.INDUSTRIES

صناعة   : بإيجاز  الشركة  أرض 

األشياء البالستيكية

االستيراد و التصدير.

عنوان املقر االجتماعي : دوار حادة 

سيدي حجاج وادي حصار - 29672 

الدارالبيضاء املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد محمد سالك :  500 حصة 

بقيمة 50.000 درهم للحصة .

500 حصة    : براق  السيد محمد 

بقيمة 50.000 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  سالك  محمد  السيد 

 2 الشقة   1 ال1ابق  فيردي  زنقة   17

بلفدير 00ح20 الدار البيضاء املغرب.

عنوانه)ا(  براق  محمد  السيد 

دواراوالد سيدي علي واركو الشالالت 

28822 املحمدية املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  سالك  محمد  السيد 

 2 الشقة   1 ال1ابق  فيردي  زنقة   17

بلفدير 00ح20 الدار البيضاء املغرب

عنوانه)ا(  براق  محمد  السيد 

دواراوالد سيدي علي واركو الشالالت 

28822 املحمدية املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 2 7878.

198I

bemultico  بيمولتيكو

SMART ENGINS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

bemultico  بيمولتيكو
رقم 106 شقة رقم 01 الزيتون 

املعركة -مكناس ، 50060، مكناس 

مكناس

SMART ENGINS  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 897 

ال1ابق 01 رياض اسماعيلية 01 

الش1ر و مكناس - 50000 مكناس 

املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 7671

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تعيين  تم   2021 يونيو  0ح  في  املؤرخ 

السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

تبوخت عبد الرحمان كمسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   16 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

2021 تحت رقم 501ح.

199I

مكتب معيشة للحسابات و األستشارات الجبائية

STE KARIZOR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكتب معيشة للحسابات و 

األستشارات الجبائية

حي السالم بلوك E  رقم 22 -- سيدي 

سليمان ، 200 1، سيدي سليمان 

املغرب

STE KARIZOR  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي الخير 

رقم 60ح كراج رقم 2 - 200 1 

سيدي سليمان املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

199ح

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   08

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. KARIZOR

اعمال   : بإيجاز  الشركة  أرض 

مختلفة 

اعمال البناء 

التجارة .

عنوان املقر االجتماعي : حي الخير 

 1 200  -  2 رقم  كراج  60ح  رقم 

سيدي سليمان املغرب .

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : السيدة عنقوري كريمة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة عنقوري كريمة  عنوانه)ا( 

سيدي   1 200 60ح  رقم  الخير  حي 

سليمان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  زهير  الحلوى  السيد 

سيدي   1 200 60ح  رقم  الخير  حي 

سليمان املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 - بتاريخ  سليمان   بسيدي  االبتدائية 

تحت رقم -.

200I
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FCTB -SARL

MOKHLESS HIT TRAVID
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FCTB -SARL

 Av.Hassan II Rue Abderrahman

 Ibn Zidan N°19 ، 92000،

Larache maroc

MOKHLESS HIT TRAVID شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 9 10 

تجزئة املغرب الجديد بالعرائش - 

92000 العرائش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

6299

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   29

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MOKHLESS HIT TRAVID

 Transport : أرض الشركة بإيجاز

 de marchandises national et

.international et messagerie

 10 9  : االجتماعي  املقر  عنوان 

 - بالعرائش  الجديد  املغرب  تجزئة 

92000 العرائش املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : الهيط  ياسين  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الهيط  ياسين  السيد 
9 10 تجزئة املغرب الجديد  92000 

العرائش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  الهيط  ياسين  السيد 
9 10 تجزئة املغرب الجديد 92000 

العرائش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ  بالعرائش   االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 859.

201I

FUTURE CONSEIL

STE ISRA RETAIL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FUTURE CONSEIL
50 زنقة يوسف بن تاشفين ال1ابق 

األول ، 26100، برشيد املغرب
STE ISRA RETAIL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 9 زنقة ابن 
ب1وطة الشقة 8  - 26100 برشيد 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

ح1551
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   1 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ISRA RETAIL
خدمات   : بإيجاز  الشركة  أرض 
 ، املتنقل  والتموين  التموين 
ومتجر   ، واملخابز   ، القهوة  وغنش1ة 
املعجنات  ومتجر   ، الساندويتش 
واملبيعات   ، السريعة  والوجبات   ،
اإلنترنت  عبر  واملبيعات   ، املوقع  في 

ملنتجات من نفس الفئة.

زنقة   9  : االجتماعي  املقر  عنوان 

 26100  -   8 الشقة  ب1وطة  ابن 

برشيد املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

حصة   600   : رشد  غمال  السيدة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

حصة    00   : طابي  عمر  السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(    رشد  غمال  السيدة 
زنقة موريو ط 5 ش 9 إقامة زينب حي 

النخيل 0 ح20 الدارالبيضاء املغرب.

 65 عنوانه)ا(  طابي  عمر  السيد 
 26100 تاشفين   بن  يوسف  زنقة 

برشيد املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(    رشد  غمال  السيدة 
زنقة موريو ط 5 ش 9 إقامة زينب حي 

النخيل 0 ح20 الدارالبيضاء  املغرب

 9 عنوانه)ا(  طابي  هشام  السيد 
 26100   8 الشقة  ب1وطة  ابن  زنقة 

برشيد املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   26 بتاريخ  ببرشيد   االبتدائية 

2021 تحت رقم 962.

202I

ELEXPERTISE

ELEXPERTISE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ELEXPERTISE

 Rue libérté, étage ح,

 appartement 5, ، 20000،

CASABLANCA MAROC

ELEXPERTISE شركة

 ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 10 شارع 

الحرية ال1ابق ح شقة 5  - 20000 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

61ح509

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   20

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ELEXPERTISE

أرض الشركة بإيجاز : محاسبة.

عنوان املقر االجتماعي : 10 شارع 

 20000  -   5 شقة  ح  ال1ابق  الحرية 

الدار البيضاء املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 100   : املفتاحي  كمال  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  املفتاحي  كمال  السيد 
األول  ال1ابق  ح1  رقم  سفيان  سكن 

الدار   20000 معروف   سيدي 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  املفتاحي  كمال  السيد 
األول  ال1ابق  ح1  رقم  سفيان  سكن 

الدار   20000 معروف   سيدي 

البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 02 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم -.

Iح20
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FAOUZI MOULAY ABDELLAH

 PHARMACIE LA

POLYCLINIQUE YAHYAOUI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FAOUZI MOULAY ABDELLAH

2   شارع الدرفوفي ال1ابق 2 رقم 8 

وجدة، 60000، وجدة املغرب

 PHARMACIE LA

 POLYCLINIQUE YAHYAOUI

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 28 شارع 

الشهداء  - 60000 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

ح777ح

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2020 غكتوبر  1ح 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 PHARMACIE LA POLYCLINIQUE

.YAHYAOUI

أرض الشركة بإيجاز : صيدلية.

عنوان املقر االجتماعي : 28 شارع 

الشهداء  - 60000 وجدة املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : يوسف  يحياوي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  يوسف  يحياوي  السيد 
وجدة   60000 الشهداء  شارع   28

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  يوسف  يحياوي  السيد 
 60000 وجدة  الشهداء  شارع   28

وجدة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   19 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2021 تحت رقم 8ح26.
20 I

املركز الجهوي لالستثمار لجهة العيون الساقية 

الحمراء

FOXDICOM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثمار لجهة 
العيون الساقية الحمراء

صندوق البريد 2266 ، 70000، 
العيون املغرب

FOXDICOM شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

واليلي رقم 2ح2 مكرر خط  الرملة 2 
العيون - 70000 العيون  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
6221ح

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 غبريل   08
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FOXDICOM
 -  : بإيجاز  الشركة  أرض 
الغذائية  املواد  من  الجملة  تجارة 

واملشروبات 

- توزيع وتسويق السلع والخدمات 

- االستيراد والتصدير..
زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

واليلي رقم 2ح2 مكرر خط  الرملة 2 

العيون - 70000 العيون  املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : العلوي  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(   العلوي  محمد  السيد 
الرملة  2ح2 حي خط  زنقة وليلي رقم 

2 العيون 70000 العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(   العلوي  محمد  السيد 
الرملة  2ح2 حي خط  زنقة وليلي رقم 

2 العيون 70000 العيون املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

غبريل   16 بتاريخ  بالعيون   االبتدائية 

2021 تحت رقم 2021/ح121.

205I

chrono services

  DIAGNOSTIC  AUTO
EXPERTISE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

chrono services

5  زنقة عقبة بن نافع برشيد، 

26100، برشيد املغرب

  DIAGNOSTIC  AUTO

EXPERTISE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 57-59 
زنقة واد سبو تجزئة بورحال - 

26100 برشيد املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

15 99

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   09
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
  DIAGNOSTIC  AUTO  :

.EXPERTISE
صيانة   : بإيجاز  الشركة  أرض 

وإصالح املركبات والسيارات.
59-  : االجتماعي  املقر  عنوان 

 - بورحال  تجزئة  سبو  واد  زنقة   57
26100 برشيد املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 500   : املص1فى  والفي  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

00ح    : فاطمة  الدرازي  السيدة 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 100   : امين  محمد  والفي  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيدة والفي اماني :  100 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد والفي املص1فى عنوانه)ا( 
بورحال  تجزئة  سبو  واد  زنقة   55

26100 برشيد املغرب.
السيدة الدرازي فاطمة عنوانه)ا( 
بورحال  تجزئة  سبو  واد  زنقة   55

26100 برشيد املغرب.
امين  محمد  والفي  السيد 
تجزئة  سبو  واد  زنقة   55 عنوانه)ا( 

بورحال 26100 برشيد املغرب.
السيدة والفي اماني عنوانه)ا( 55 
زنقة واد سبو تجزئة بورحال 26100 

برشيد املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد والفي املص1فى عنوانه)ا( 
بورحال  تجزئة  سبو  واد  زنقة   55

26100 برشيد املغرب.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   16 بتاريخ  ببرشيد   االبتدائية 

2021 تحت رقم حح9.

206I

PROXY FINANCE

SIGNOMARK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

PROXY FINANCE

 Angle Yaacoub El Mansour Et

 Av Allal El Fassi, Imm 2  (espace

 Assafwa(, حeme Etage, Bureau

 N° 23 ، 40000، MARRAKECH

MAROC

 SIGNOMARK

شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 189 

مجموعة غحمد قرماش حي يوسف 

بن تاشفين  - 0000  مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

5ح1171

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   08

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SIGNOMARK

-اشغال   : بإيجاز  الشركة  أرض 

التشوير ال1رقي .

-غعمال البناء.

-التجارة.

عنوان املقر االجتماعي : رقم 189 

يوسف  حي  قرماش  غحمد  مجموعة 

بن تاشفين  - 0000  مراكش املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد ايت بن عمار عبد العاطي 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد ايت بن عمار عبد العاطي 

غحمد  مجموعة   189 رقم  عنوانه)ا( 

تاشفين  بن  يوسف  حي  قرماش 

مراكش 0000  مراكش  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ايت بن عمار عبد العاطي 

غحمد  مجموعة   189 رقم  عنوانه)ا( 

تاشفين  بن  يوسف  حي  قرماش 

مراكش 0000  مراكش  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   16 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 126161.

207I

L.AUDIFEC

LA CENTRALE FINANCIERE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

L.AUDIFEC

 N 67 RES  BERNABEN   EME

 ETAGE ANGLE RUE FOURATE &

 ABOUTAOUR MAARIF MAARIF

 EXTENTION CASABLANCA،

20370، CASABLANCA MAROC

 LA CENTRALE FINANCIERE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي األندلس 

 ، GH 2 ، IM 3 رقم 16 بلوك

بوسكورة والية النواصر -  27182 

بوسكورة نواصر املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

ح51062

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   22

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 LA  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CENTRALE FINANCIERE

تحويل    : بإيجاز  الشركة  أرض 

املالية  االستشارات  األموال،ممارسة 

والضريبية  والقانونية  واملصرفية 

للمؤسسات  والدعم  واملساعدة 

واملنشآت  واملتوس1ة  الصغيرة 

الترتيبات  في  واملتوس1ة  الصغيرة 

املالية مللفات االستثمار والتشغيل..

عنوان املقر االجتماعي : األندلس 
 ،  GH 2 ، IM 3 بلوك   16 رقم 

 27182   - النواصر  والية  بوسكورة 

بوسكورة نواصر املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 750   : املحمودي  سمير  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 250   : البركة  عائشة  السيدة  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد سمير املحمودي عنوانه)ا( 

االلفة   7 عمارة  ،رقم  الوئام  إقامة 

الدار البيضاء. 20202 الدار البيضاء. 

املغرب.

عنوانه)ا(  البركة  عائشة  السيدة  

االلفة   7 عمارة  ،رقم  الوئام  إقامة 

الدار البيضاء. 20202 الدار البيضاء. 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد سمير املحمودي عنوانه)ا( 

االلفة   7 عمارة  ،رقم  الوئام  إقامة 

الدار البيضاء 20202 الدار البيضاء. 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ح1  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 786628.

208I

FO CONSULTUNG SARL AU

AHSSANE CIMA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FO CONSULTUNG SARL AU

 IMM ح  APPT 2 RUE AL

 ADDARISSA HASSAN ،

100000، RABAT MAROC

AHSSANE CIMA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي  7ح زنقة 

إدريس األكبر شقة رقم 6 ال1ابق 

الثالث حسان الرباط - 10000 

الرباط املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

152871

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2021 يونيو  ح2 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AHSSANE CIMA

غشغال   : بإيجاز  الشركة  أرض 

البناء.



عدد 5676 - 2 محرم ح  1 )11 غأس1س 2021)الجريدة الرسمية   16684

عنوان املقر االجتماعي :  7ح زنقة 
ال1ابق   6 رقم  شقة  األكبر  إدريس 
 10000  - الرباط  حسان  الثالث 

الرباط املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : صنهاوي  يسن  السيد  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  صنهاوي  يسن  السيد  
29 زنقة جزيرة العرب الرباط 10000 

الرباط املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  صنهاوي  يسن  السيد  
29 زنقة جزيرة العرب الرباط 10000 

الرباط املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو  بتاريخ  1  بالرباط   التجارية 

2021 تحت رقم ح606.
209I

FO CONSULTUNG SARL AU

BENIZLA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FO CONSULTUNG SARL AU
 IMM ح  APPT 2 RUE AL
 ADDARISSA HASSAN ،

100000، RABAT MAROC
BENIZLA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 905 زنقة 
طان1ان مسيرة 1 تمارة - 12000 

تمارة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

789حح1
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز  ح1 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BENIZLA
صالون   : بإيجاز  الشركة  أرض 

الحالقة و التجميل.
عنوان املقر االجتماعي : 905 زنقة 
 12000  - تمارة   1 مسيرة  طان1ان 

تمارة املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيدة زينب لشكر :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد غحمد لشكر :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(   لشكر  غحمد  السيد 
الرباط  لوبيرا  رقم    السوي�سي  زنقة 

10000 الرباط املغرب.
عنوانه)ا(  لشكر  زينب  السيدة 
املدينة    10 رقم  الفوقية  لوبيرا  زنقة  

الرباط 10000 الرباط املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(   لشكر  غحمد  السيد 
الرباط  لوبيرا  رقم    السوي�سي  زنقة 

10000 الرباط املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز  ح1  بتاريخ  بتمارة   االبتدائية 

2021 تحت رقم 6 15.
210I

FLASH ECONOMIE

PHARMACIE ECOPARC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

PHARMACIE ECOPARC شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي ال1ابق 
السفلي تجزئة رقم ل س 1 املجمع 
  ECOPARC - 26100 الصناعي

برشيد  املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
15 79

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   1 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PHARMACIE ECOPARC
أرض الشركة بإيجاز : صيدلية.

ال1ابق   : االجتماعي  املقر  عنوان 
املجمع   1 س  ل  رقم  تجزئة  السفلي 
  ECOPARC - 26100 الصناعي 

برشيد  املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : الصافي  سارة  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  الصافي  سارة  السيدة 
حي القدس سج ح2 رقم 11 البرنو�سي  

20000 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  الصافي  سارة  السيدة 
حي القدس سج ح2 رقم 11 البرنو�سي  

20000 الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز  بتاريخ  1  ببرشيد   االبتدائية 

2021 تحت رقم 897.
211I

FISCALEX MAROC

MARRAKULCHI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

FISCALEX MAROC

 RUE IMAM MALIK RESIDENCE

 AL MASJID I 5EME ETAGE APP

 29 GUELIZ MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

MARRAKULCHI شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : اقامة 

املسجد 1 ال1ابق الخامس شقة 

29 جليز مراكش مراكش 0000  

مراكش املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

ح6950.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر   2021 يونيو  في  1  املؤرخ 

ذات  شركة   MARRAKULCHI حل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد مبلغ رغسمالها 10.000 درهم 

اقامة  اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 

 29 1 ال1ابق الخامس شقة  املسجد 

جليز مراكش مراكش 0000  مراكش 

املغرب نتيجة الزمة في الق1اع.

و عين:

و  كارينسكي  كاساندرا   السيد)ة( 

مراكش    0000 مراكش  عنوانه)ا( 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

اقامة  وفي   2021 يونيو  بتاريخ  1 

شقة  الخامس  ال1ابق   1 املسجد 

مراكش    0000  - مراكش  جليز   29

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   20 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 1 1262.

212I
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OUED SIDE STORY

L'ELEVEUR D'ATLAS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

OUED SIDE STORY

55 شارع محمد الخامس عمارة 

جاكار ال1ابق الخامس الشقة حح 

جليز مراكش ، 0000 ، مراكش 

املغرب

L›ELEVEUR D›ATLAS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 55 شارع 

محمد الخامس عمارة جكار ال1ابق 

الخامس مكتب حح جليز - 0000  

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

ح11716

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   1 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.L’ELEVEUR D’ATLAS

أرض الشركة بإيجاز : إستيراد و 

تصدير بائع غو وسيط 

م1عم 

صانع األجبان .

عنوان املقر االجتماعي : 55 شارع 

ال1ابق  جكار  عمارة  الخامس  محمد 

  0000  - جليز  حح  مكتب  الخامس 

مراكش املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 MOHAMED FARAH السيد 

SAADOUNI :  1.000 حصة بقيمة 

100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

 MOHAMED FARAH السيد 

 FERME عنوانه)ا(   SAADOUNI

 TRIBICH TARGA  0000

.MARRAKECH MAROC

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

 MOHAMED FARAH السيد 

 FERME عنوانه)ا(   SAADOUNI

 TRIBICH TARGA  0000

MARRAKECH MAROC

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   19 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 126189.

Iح21

  CABINET  KAMFIN DE LA COMPTABILITE ET

GESTION DES AFFAIRES

 SOCIÉTÉ BOUKAYOUAA

 DE CONSTRUCTION ET

TRAVAUX DIVERS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 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 BOUKAYOUAA DE

 CONSTRUCTION ET TRAVAUX

DIVERS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 29 شارع 

عمر ابن العاص ال1ابق ح رقم 26 

طنجة  - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

118759

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   09

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 SOCIÉTÉ BOUKAYOUAA DE

 CONSTRUCTION ET TRAVAUX

.DIVERS

البناء   : بإيجاز  الشركة  أرض 

واألعمال املتنوعة.

عنوان املقر االجتماعي : 29 شارع 

 26 رقم  ح  ال1ابق  العاص  ابن  عمر 

طنجة  - 90000 طنجة املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : حمزة   بوقيوع  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  حمزة   بوقيوع  السيد 

اكزناية اكزناية طنجة  90000 طنجة 

املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  حمزة   بوقيوع  السيد 

اكزناية اكزناية طنجة  90000 طنجة 

املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز  ح2  بتاريخ  ب1نجة   التجارية 

2021 تحت رقم 7 68.

21 I

EURODEFI MANAGEWELL

 CHASSE ET PECHE HAFFARI

EL FARAJ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EURODEFI MANAGEWELL

 BD EL QODS 77, BD EL ,77

 QODS، 20000، CASABLANCA

MAROC

 CHASSE ET PECHE HAFFARI

EL FARAJ شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 119 شارع 

عبد املومن ال1ابق 2 رقم 15 الدار 

البيضاء الدار البيضاء 60ح20 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

ح51129

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   28

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 CHASSE ET PECHE HAFFARI EL

.FARAJ

أرض الشركة بإيجاز : بيع غسلحة 

 ، وذخائرها  األسماك  وصيد  الصيد 

واستيرادها وبيعها بالتجزئة ، وصيانة 

وتصليح املعدات ذات الصلة.

 119  : االجتماعي  املقر  عنوان 

 15 رقم   2 ال1ابق  املومن  عبد  شارع 

الدار البيضاء الدار البيضاء 60ح20 

الدار البيضاء املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
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 500   : الحفاري  خليل  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد مهدي الفراج :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الحفاري  خليل  السيد 

شقة  ح  طابق  الصنوبر  زنقة   55

البيضاء  الدار   20000 بنجدية   8

املغرب.

عنوانه)ا(  الفراج  مهدي  السيد 
الروياني  املحاسن  غبو  زنفة  رفم  2 

الدار   20000 املعاريف    01 طابق 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الفراج  مهدي  السيد 
الروياني  املحاسن  غبو  زنفة  رفم  2 

البيضاء  الدار   20000  01 طابق 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 19 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم ح  787.

215I

MORAFID CONSEILS

A.F.H TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MORAFID CONSEILS

 N°258 LOT AYOUR AZZOUZIA

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

A.F.H TRAVAUX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 

9ح5 املحل رقم 1 الحسنى محاميد 

 Marrakech  0000 - مراكش

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

117197

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   25
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 A.F.H  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.TRAVAUX
مقاولة   : بإيجاز  الشركة  أرض 

البناء و االشغال املختلفة.
عنوان املقر االجتماعي : رقم 9ح5 
املحل رقم 1 الحسنى محاميد مراكش 

- Marrakech  0000 املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيدة عالك هدى :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد السيد عادل :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  هدى  عالك  السيدة 
دوار السويريج سيدي بودهاج امزميز 

Marrakech  0000 املغرب.
السيد السيد عادل عنوانه)ا( رقم 
مراكش  املحاميد   5 السعادة  07ح 

Marrakech  0000 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  هدى  عالك  السيدة 
دوار السويريج سيدي بودهاج امزميز 

Marrakech  0000 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   19 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم ح12622.
216I

ESPACE COMPTA ET CONSEIL

TISMLAL IMMOBILIERE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رغسمال الشركة

ESPACE COMPTA ET CONSEIL
8 شارع فاس ال1ابق األول رقم 1 ، 

90000، طنجة املغرب
TISMLAL IMMOBILIERE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 2ح محج 

موالي يوسف - 90000 طنجة 
املغرب.

رفع رغسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.109 51
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   2021 غبريل   05 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رغسمال  رفع 
»900.000 درهم« غي من »100.000 
عن  درهم«   1.000.000« إلى  درهم« 
غو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غبريل   28 بتاريخ  ب1نجة   التجارية 

2021 تحت رقم 1782 2.

217I

ESPACE COMPTA ET CONSEIL

TISMLAL IMMOBILIERE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

ESPACE COMPTA ET CONSEIL
8 شارع فاس ال1ابق األول رقم 1 ، 

90000، طنجة املغرب
TISMLAL IMMOBILIERE  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 2ح محج 

موالي يوسف - 90000 طنجة 
املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.109 51
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تعيين  تم   2021 غبريل   05 في  املؤرخ 
السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

الزوجال عبدالحميد كمسير آخر
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غبريل   28 بتاريخ  ب1نجة   التجارية 

2021 تحت رقم 1782 2.

218I

fiduciaire for you

MOTO TABIA 3
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

fiduciaire for you

شارع محمد البقال عمارة صبحي 

رقم 51 ال1ابق ح شقة رقم 07 جيلز 

، 0000 ، مراكش املغرب

ح MOTO TABIA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي  شارع 

عبدالكريم الخ1ابي إقامة جواد 

عمارة 109 مكتب رقم ح  ال1ابق 

ح - 0000  مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

حح1171

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   29

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 MOTO : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.TABIA ح

تجارة   : بإيجاز  الشركة  أرض 

الدراجات النارية وإصالحها.

شارع    : االجتماعي  املقر  عنوان 

جواد  إقامة  الخ1ابي  عبدالكريم 

عمارة 109 مكتب رقم ح  ال1ابق ح - 

0000  مراكش املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

حصة   500   : رموح  عادل  السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .

السيدة جوري ساتو :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
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السيد عادل رموح عنوانه)ا( زنقة 
غصيلة     90050   21 رقم  قدور  بن 

املغرب.
عنوانه)ا(  ساتو  جوري  السيدة 
  90050   21 رقم  قدور  بن  زنقة 

غصيلة  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عادل رموح عنوانه)ا( زنقة 
غصيلة     90050   21 رقم  قدور  بن 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   16 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 126159.
219I

FLASH ECONOMIE

CASH FARAJ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

 CASH FARAJ
شركة ذات مسؤولية محدودة

رغسمالها:100000 درهم
مقرها اإلجتماعي : 55 زنقة 1 تجزئة 
حفيظة عين السبع -  الدار البيضاء 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
9 1 7ح

العادي  العام  الجمع  بمقت�سى 
قرر   2021 ماي   25 بتاريخ   املؤرخ 

الشركاء ما يلي :
املوافقة على الحسابات الختامية 

للتصفية
فراج  السيد   ، املصفي  ذمة  إبراء 

يونس ، إلدارته وتنفيذ واليته 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 20 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 787675
220I

FLASH ECONOMIE

 GREEN INTELLIGENCE 
SERVICES

إعالن متعدد القرارات

 GREEN INTELLIGENCE 
SERVICES

شركة ذات مسؤولية محدودة

رغسمالها:100000 درهم
مقرها االجتماعي: 6  شارع 

الزرق1وني ال1ابق 2 مكتب رقم 6 
-  الدار البيضاء 

رقم التقييد في السجل التجاري: 
 69157

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
قرر   2021 يوليوز    05 بتاريخ  املؤرخ 

الشركاء ما يلي:
سعيد  كعيبيش  السيد  -تفويت 
للسيد   اجتماعية  حصة   500

حرشان امين
امين  حرشان  السيد  -تعيين 
فستلتزم  الشركة  في  مشارك  كمسير 
املتعلقة  األعمال  بجميع  الشركة 
وأير  املشترك  التوقيع  خالل  من  بها 
املنفصل للمسيرين املشاركين السيد 
كعيبيش سعيد والسيد حرشان امين

للشركة  القانوني  الشكل  -تحويل 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  من 
ذات الشريك الوحيد إلى شركة ذات 

مسؤولية محدودة
 تعديل الفصول 7،6،1 و 15 من 

النظام األسا�سي للشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 20 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 787675
221I

EXPERT FIDUCIAIRE

OKAY ENERGY
إعالن متعدد القرارات

EXPERT FIDUCIAIRE
 DERB JAMILA BLOC C N

 1300 HAY HASSANI ، 20200،
CASABLANCA MAROC

OKAY ENERGY »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 5  زنقه 
1 شقة ح ال1ابق 2 طريق الخير 

البرنو�سي 5  زنقه 1 شقة ح ال1ابق 
2 طريق الخير البرنو�سي 15200 

الدار البيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
67951ح.

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

اتخاذ  تم   2021 يونيو  في  1  املؤرخ 

القرارات التالية : 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

طرف  من  حصة   50000 تفويت 

من  كل  لفائدة  محمد  اتخيا  السيد 

حصة   27500 لحسن  اودادا  السيد 

 15000 داحا  الوالي  سيدي  السيد  و 

حصة و السيد معتوق ادريس 7500 

حصة

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

من  محمد  اتخيا  السيد  استقالة 

التسير و االمضاء

قرار رقم ح: الذي ينص على مايلي: 

لحسن  اودادا  السيد  من  كل  تعيين 

مسيرين  ادريس  معتوق  والسيد 

للشركة ملدة أير محدودة

قرار رقم  : الذي ينص على مايلي: 

من  للشركة  القانوني  الشكل  تغير 

شركة دات املسوولية املحدودة دات 

املسوولية  دات  لشركة  وحيد  شريك 

املحدودة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

حصص الشركة

على  ينص  الذي  رقم  1:  بند 

مايلي: تعين مسيرين جدد.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 787958.

222I

ديوان األستاذ ميمون بنعلي موثق بالناظور

LATROIS SERVICE SARL   
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ديوان األستاذ ميمون بنعلي
 موثق بالناظور

الناظور، زاوية شارع زايير وشارع 

القائد غحمد الريفي رقم 05 ال1ابق 

األول. ، 62000، الناظور املغرب

 LaTrois service sarl   

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي وجدة   
زنقة م5 تجزئة مشيور حي انكادي - 

60000 وجدة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
867 ح.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 يوليوز   08 في  املؤرخ 

املصادقة على :
حدية  انتصار  )ة(  السيد  تفويت 
 200 غصل  من  اجتماعية  حصة    0
حصة لفائدة  السيد )ة( عبد الغاني  

ميموني بتاريخ 08 يوليوز 2021.
حدية  انتصار  )ة(  السيد  تفويت 
 200 غصل  من  اجتماعية  حصة    0
احمد  )ة(  السيد  لفائدة   حصة 

طلحاوي بتاريخ 08 يوليوز 2021.
حدية  انتصار  )ة(  السيد  تفويت 
 200 غصل  من  اجتماعية  حصة    0
زيزي  ندى  )ة(  السيد  لفائدة   حصة 

بتاريخ 08 يوليوز 2021.
حدية  انتصار  )ة(  السيد  تفويت 
 200 غصل  من  اجتماعية  حصة    0
جميلة  )ة(  السيد  لفائدة   حصة 

الختير بتاريخ 08 يوليوز 2021.
حدية  انتصار  )ة(  السيد  تفويت 
 200 غصل  من  اجتماعية  حصة    0
فاطمة  )ة(  السيد  لفائدة   حصة 
يوليوز   08 بتاريخ  العيني  الزهراء 

.2021
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يوليوز   19 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2021 تحت رقم   26.

Iح22

SONO MAROC-FES S.M.F

SONO MAROC- FES S.M.F
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SONO MAROC-FES S.M.F
 N°2ح CITE  EL AHBASS
 BOUZNIKA ، 13100،
BOUZNIKA MAROC

 SONO MAROC- FES S.M.F
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شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
هاجر رقم 0 1 شارع رباط لخير 

عمارة ب طريق صفرو فاس - 
0060ح فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
ح6819

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 نونبر   05
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 SONO : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.MAROC- FES S.M.F
 ، : عروض  بإيجاز  الشركة  أرض 

مهرجانات فنية )رائد غعمال(
مصور فوتوأرافي.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
لخير  رباط  شارع   1 0 رقم  هاجر 
عمارة ب طريق صفرو فاس - 0060ح 

فاس املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
  : الرحمان  عبد  حمود  السيد 
1.000 حصة بقيمة 100.000 درهم 

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
الرحمان  عبد  حمود  السيد 
طيب  والد  الفنيدق  دوار  عنوانه)ا( 

فاس 0000ح فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الرحمان  عبد  حمود  السيد 
طيب  والد  الفنيدق  دوار  عنوانه)ا( 

فاس 0000ح فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو  بتاريخ  0  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 2728.

22 I

ESPACE COMPTA ET CONSEIL

TISMLAL IMMOBILIERE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

ESPACE COMPTA ET CONSEIL

8 شارع فاس ال1ابق األول رقم 1 ، 

90000، طنجة املغرب

TISMLAL IMMOBILIERE  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 2ح محج 

موالي يوسف - 90000 طنجة 

املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.109 51

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تعيين  تم   2021 غبريل   05 في  املؤرخ 

السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

الزوجال هشام كمسير آخر

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

غبريل   28 بتاريخ  ب1نجة   التجارية 

2021 تحت رقم 1782 2.

225I

DAMO CONSULTING SARL

3W TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

DAMO CONSULTING SARL

 AV PASTEUR 1° ETG N°18 5 

 TANGER tanger, tanger، 90000،

tanger MAROC

W TRANSح  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة   

السعادة البرانص 2 شارع الغابة 

الدبلوماسية رقم  1 طنجة - 

90050 طنجة املغرب .

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

ح92ح8.
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تعيين  تم   2021 يوليوز  في  1  املؤرخ 
السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

مكروم محمد  كمسير آخر
تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   20 بتاريخ  ب1نجة   التجارية 

2021 تحت رقم  75  2.
226I

WAY CONSEIL

TOUGHA TRAVAUX DIVERS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

WAY CONSEIL
 N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC
 TOUGHA TRAVAUX DIVERS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي متجر 1 
رقم 227 تجزئة برادي 2  - 5160  

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
117125

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   08
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TOUGHA TRAVAUX DIVERS
تأجير    : بإيجاز  الشركة  أرض 

معدات و اآلالت..
 تصدير استيراد املواد.

 غشغال مختلفة و متنوعة.

 1 متجر   : االجتماعي  املقر  عنوان 
  5160  -   2 برادي  تجزئة   227 رقم 

مراكش املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : بوسال  احمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بوسال  احمد  السيد 

  2 برادي  تجزئة   227 رقم  اسكجور 

5160  مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  بوسال  احمد  السيد 

  2 برادي  تجزئة   227 رقم  اسكجور 

5160  مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   16 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم  12615.

227I

PRIVILEGE CABINET

 SANT MARTI

IMMOBILIERE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

PRIVILEGE CABINET

 MSALLAH RUE URUGUAY

 NO 7 TANGER MSALLAH RUE

 URUGUAY NO 7 TANGER،

90000، TANGER TANGER

 SANT MARTI IMMOBILIERE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة اليمن 

10 ال1ابق التاني رقم   طنجة - 

90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

118561
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   17
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 SANT : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.MARTI IMMOBILIERE
االنعاش   : بإيجاز  الشركة  أرض 

العقاري.
زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
اليمن 10 ال1باق التاني رقم   طنجة 

- 90000 طنجة املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيدة الخراز شيماء :  90 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد الخراز محمد :  550 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
السيدة ربيعة السلعي :  90 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
90 حصة    : السيد الخراز محمد 

بقيمة 100 درهم للحصة .
90 حصة    : السيد الخراز ياسين 

بقيمة 100 درهم للحصة .
حصة   90   : حمزة  الخراز  السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  شيماء  الخراز  السيدة 
الصفصافة  اقامة  القادرية  تجزئة 
طنجة   90000  19 رقم   2 طابق 

املغرب.
السيد الخراز محمد عنوانه)ا( 2ح 
الق1عة  القديم  الجبل  الورود  زنقة 

5750 90000 طنجة املغرب.
عنوانه)ا(  السلعي  ربيعة  السيدة 
زنقة االمام ابي حنيفة رقم 2 مرشان  

90000 طنجة املغرب.
عنوانه)ا(  محمد  الخراز  السيد 
شارع الحسن الثاني رقم 167 مرشان 

90000 طنجة املغرب.

عنوانه)ا(  حمزة  الخراز  السيد 
شارع الحسن الثاني رقم 165 مرشان 

90000 طنجة املغرب.
عنوانه)ا(  ياسين  الخراز  السيد 
شارع الحسن الثاني رقم 165 مرشان 

90000 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الخراز محمد عنوانه)ا( 2ح 
الق1عة  القديم  الجبل  الورود  زنقة 

5750 90000 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   15 بتاريخ  ب1نجة   التجارية 

2021 تحت رقم 610  2.
228I

شركة بولعيش للدواجن ش.م.م دات الشريك 

الوحيد

شركة بولعيش للدواجن
 ش.م.م

 دات الشريك الوحيد
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شركة بولعيش للدواجن ش.م.م 
دات الشريك الوحيد

6 1 طريق بنقريش امام مسجد 
االيمان -ت1وان ت1وان، 000ح9، 

ت1وان املغرب
شركة بولعيش للدواجن ش.م.م 

دات الشريك الوحيد  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي طريق بن 

قريش رقم 6 1 قرب مسجد االيمان 
-ت1وان  ت1وان 085ح9 ت1وان 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
0011ح

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   29
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
: شركة  بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 
دات  ش.م.م  للدواجن  بولعيش 

الشريك الوحيد .
تقوم   : بإيجاز  الشركة  أرض 
و  االبقار  و  الدواجن  بتربية  الشركة 
االأنام و جميع الحرف املرتب1ة بها .

عنوان املقر االجتماعي : طريق بن 
قريش رقم 6 1 قرب مسجد االيمان 
ت1وان  085ح9  ت1وان  -ت1وان  

املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
الل1يف   عبد  -بولعيش   السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .
 : الل1يف   عبد  -بولعيش  السيد 

1000 بقيمة 100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
الل1يف   عبد  -بولعيش  السيد 
قريش  بن  طريق   1 6 عنوانه)ا( 
امام مسجد االيمان  085ح9 ت1وان 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الل1يف   عبد  -بولعيش  السيد 
قريش  بن  طريق   1 6 عنوانه)ا( 
قرب مسجد االيمان  085ح9 ت1وان 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
16 يوليوز  االبتدائية بت1وان  بتاريخ 

2021 تحت رقم 70/21 .
229I

  AAFIR AUDIT & CONSULTING MOROCCO

sigle A2CM  sarl

TACHIEDNORD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 AAFIR AUDIT & CONSULTING

MOROCCO  sigle A2CM  sarl
شارع فاس ، ركن ابن طفيل ، إقامة 
دياموند، ال1ابق األول ، مكتب  رقم 

ح ، 90000، طنجة املغرب
TACHIEDNORD شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

فاس، ركن ابن طفيل إقامة 
دياموند، بلوك ب ال1ابق االول، 
، مكتب رقم ح طنجة   - 90000  

طنجة  املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

118707
في  1  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TACHIEDNORD
االنعاش   : بإيجاز  الشركة  أرض 

العقاري والسياحي.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
فاس، ركن ابن طفيل إقامة دياموند، 
بلوك ب ال1ابق االول، ، مكتب رقم 

ح طنجة   - 90000  طنجة  املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 ABM HOLDING :  999 الشركة

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 1   : غعافر  املالك  عبد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
 ABM HOLDING الشركة 
 28 الوطنية  ال1ريق  عنوانه)ا( 
رقم  سياحية  مرجان،اقامة  ،حدائق 
ت1وان  000ح9  األول  ال1ابق   10

املغرب.
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السيد عبد املالك غعافر عنوانه)ا( 
ط  الفتح  إقامة  امللكي  الجيش  شارع 
ت1وان  000ح9  ت1وان   11 شقة  ح 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد املالك غعافر عنوانه)ا( 
ط  الفتح  إقامة  امللكي  الجيش  شارع 
ت1وان  000ح9  ت1وان   11 شقة  ح 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   20 بتاريخ  ب1نجة   التجارية 

2021 تحت رقم 1 7  2.

0Iح2

Auditnaji

Ste YOSAFA FOOD
شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
تفويت حصص

Auditnaji
 Zaouia kbour chouhada ecole
 smara marrakech ، 40000،

Marrakech املغرب
Ste YOSAFA FOOD شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي العنبر 

1رقم 56 املسيرة 2 مراكش - 0000  
مراكش املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
ح11650.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 يوليوز   05 في  املؤرخ 

املصادقة على :
غبردي  سارة  )ة(  السيد  تفويت 
غصل  من  اجتماعية  حصة   1.000
)ة(  السيد  لفائدة   حصة   1.000
يوليوز   05 بتاريخ  غوشايب  فيصل 

.2021
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يوليوز   26 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 60ح126.

1Iح2

sacompta sarl au

STE REDICONSE SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

sacompta sarl au

  2 شارع الجيش امللكي ميسور ، 

250حح، ميسور املغرب

 STE REDICONSE SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي تانديت 

19 اوطاط الحاج  - ح0ححح تانديت 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

25ح.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

حل  تقرر   2021 يونيو   25 في  املؤرخ 

ذات  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

 STE REDICONSE الوحيد  الشريك 

 20.000 رغسمالها  مبلغ    SARL AU

اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 

ح0ححح   - 19 اوطاط الحاج   تانديت 

التوقف   : ل  نتيجة  املغرب  تانديت 

النهائي لنشاط الشركة .

تانديت  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

تانديت  ح0ححح   - 19 اوطاط الحاج  

املغرب. 

و عين:

فنوش امحمد    السيد)ة( 

 و عنوانه)ا( تانديت  1اوطاط الحاج 

)ة(  كمصفي  املغرب  تانديت  ح0ححح 

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

تانديت   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 

 1 اوطاط الحاج

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز  ح1  بتاريخ  ببوملان   االبتدائية 

2021 تحت رقم 280/2021.

2Iح2

AUDEC EXPERTISE

GLOBE MARINE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

AUDEC EXPERTISE
 Boulevard Zerktouni, ,22ح
 7éme étage, bur 7, Quartier
 Racine, Casablanca ، 20100،

Casablanca Maroc
GLOBE MARINE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  ح شارع 

الحسن الصغير  - 20000 الدار 
البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.52725

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2011 فبراير   20 في  املؤرخ 

املصادقة على :
 BARIBA )ة(  السيد  تفويت 
حصة   CORPORATION 5.6 ح
حصة  6 ح.5  غصل  من  اجتماعية 
فاروق  محمد  )ة(  السيد  لفائدة  
 20 بتاريخ  هللا  عبد  بن  الشاعوني 

فبراير 2011.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 26 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 787908.
Iحح2

  AAFIR AUDIT & CONSULTING MOROCCO

sigle A2CM  sarl

PLACE PROMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 AAFIR AUDIT & CONSULTING
MOROCCO  sigle A2CM  sarl

شارع فاس ، ركن ابن طفيل ، إقامة 
دياموند، ال1ابق األول ، مكتب  رقم 

ح ، 90000، طنجة املغرب
PLACE PROMO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

تارودانت مجمع غبراج طنجة بلوك 6 
مكتب رقم ح1 بيس طنجة - 90000 

طنجة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

ح8 112.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2021 يوليوز   12 في  املؤرخ 

املصادقة على :

غعافر  محمد  )ة(  السيد  تفويت 

 50 غصل  من  اجتماعية  حصة  0ح 

بن  حسن  )ة(  السيد  لفائدة   حصة 

الخليل بتاريخ 12 يوليوز 2021.

ابن  حسام  )ة(  السيد  تفويت 

البشير 15 حصة اجتماعية من غصل 

50 حصة لفائدة  السيد )ة( خديجة 

شرودة بتاريخ 12 يوليوز 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

يوليوز   20 بتاريخ  ب1نجة   التجارية 

2021 تحت رقم 5ح68.

I ح2

L EXPERT DE GESTION

 GROUPE SCOLAIRE DE

GUELIZ PRIVE SARL.AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

L EXPERT DE GESTION

 PORTES DE MARRAKECH

 ZONE 18 DOJA IMM 1  APPT

 04 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 GROUPE SCOLAIRE DE GUELIZ

PRIVE SARL.AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : إقامة 

البهجة 1 املحاميد 10 ال1ابق 

السفلي شقة 1 حرف 108 مراكش - 

0000  مراكش املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.108519
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بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
حل  تقرر   2021 يونيو   09 في  املؤرخ 
 GROUPE SCOLAIRE DE GUELIZ
ذات  شركة   PRIVE SARL.AU
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 
 100.000 رغسمالها  مبلغ  الوحيد 
اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
إقامة البهجة 1 املحاميد 10 ال1ابق 
السفلي شقة 1 حرف 108 مراكش - 
0000  مراكش املغرب نتيجة لالزمة 

فيروس كورونا املستجد.
و عين:

السيد)ة( إكرام  منجد و عنوانه)ا( 
تجزئة مع1ى هللا رقم  107 غسكجور 
املغرب  مراكش    0000 مراكش 

كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
إقامة  وفي   2021 يونيو   21 بتاريخ 
ال1ابق   10 املحاميد   1 البهجة 
السفلي شقة 1 حرف 108 مراكش - 

0000  مراكش املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   07 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 125797.

5Iح2

BON TRAJET

 SOCIETE CIVILE
 IMMOBILIERE ESPACE

CHELLALLATES
إعالن متعدد القرارات

BON TRAJET
 N° 19ح Avenue Imam Malik

 01er Etage Appt04 ، 43000، EL
KELAA SRAGHNA MAROC

 SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
ESPACE CHELLALLATES »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: اهل 

الغالم سيدي مومن عمارة ج ال1ابق 
ار�سي رقم 78  - 20620 الدار 

البيضاء املغرب .
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
6717 ح.

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

اتخاذ  تم   2021 ماي   26 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
على  -1املصادقة  رقم  قرار 
الذي   : االجتماعية  االنصبة  تفويث 
جميع  تفويث  تم  مايلي:  على  ينص 
الشبراوي  فتيحة  الشريكين  انصبة 
البالغة  التدالوي  سعيد  والسيد 
الجدد  الشركاء  لفائدة    00 عددها 
املجدولي  طارق   1- اسماؤهم:  االتية 
للتعريف  الوطنية  الب1اقة  رقم 
 BE70590 حاز على    نصيب،2 - 
الوطنية  الب1اقة  رقم  قانيث  خاليد 
على     حاز     BJ17108  للتعريف
-ح بلعيد مليني رقم الب1اقة  نصيب   
الوطنية للتعريف ح 0حBK26   حاز 
الشيكر  حسام    - نصيب  على    
للتعريف  الوطنية  الب1اقة  رقم 
BH 20212   حاز على    نصيب -5 
احمد بوحميد رقم الب1اقة الوطنية 
  8 على  حاز     BE62889 للتعريف 
نصيب -6 املختار فوالل  رقم الب1اقة 
حاز     B7 00 ح للتعريف  الوطنية 
جبلي  محمد   7- نصيب  على    
للتعريف  الوطنية  الب1اقة  رقم 
نصيب  على     حاز     BK767 2
الب1اقة  رقم  العثماني  الدين  نور   8-
حاز     BK2558ح للتعريف  الوطنية 
نجيب   عادل   9- نصيب  على    
للتعريف  الوطنية  الب1اقة  رقم 

0ح29حBK1   حاز على    نصيب 
قرار رقم -2تسمية مسيرين جدد: 
تعيين  تم  مايلي:  على  ينص  الذي 
السيد احمد بوحميد والسيد محمد 
جيلي مسيرين جدد للشركة ملدة أير 
محددة بعد استقالة السيدة فتيحة 

الشبراوي
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
اضافة  مع  ح1  و   11  ،8 رقم  بند 
مايلي:  على  ينص  الذي   : بند  1 
باالنصبة  املتعلق   8 رقم  البند 
املتعلق   11 البند   ، االجتماعية 
الحساب  في  والسلفات  بالتسبيقات 
املتعلق  ح1  البند  و  للشركاء  الجاري 
بالتسيير مع اضافة البند  1 املتعلق 

باالمضاءات املشتركة للمسيرين.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ البيضاء   بالدار   التجارية 

 ح1 يوليوز 2021 تحت رقم ح78671.

6Iح2

BON TRAJET

 SOCIETE CIVILE

 IMMOBILIERE ESPACE

CHELLALLATES
إعالن متعدد القرارات

BON TRAJET

 N° 19ح Avenue Imam Malik

 01er Etage Appt04 ، 43000، EL

KELAA SRAGHNA MAROC

 SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE

 ESPACE CHELLALLATES

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي: اهل 

الغالم سيدي مومن عمارة ج ال1ابق 

ار�سي رقم 78 اهل الغالم سيدي 

مومن عمارة ج ال1ابق ار�سي رقم 

78 20620 الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

6717 ح.

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

اتخاذ  تم   2021 ماي   29 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 

قرار رقم -1 تحويل املقر االجتماعي 

مايلي:  على  ينص  الذي   : للشركة 

للشركة  االجتماعي  املقر  تحويل  ثم 

ب  الكائن  القديم  العنوان  من 

الدار  1ح1  رقم  الثاني  الحسن  شارع 

اهل  الجديد  العنوان  الى  البيضاء 

الغالم سيدي مومن عمارة ج ال1ابق 

ار�سي رقم 78 الدار البيضاء

النشاط  -2توسيع  رقم  قرار 

على  ينص  الذي  للشركة:  االجتماعي 

االجتماعي  النشاط  توسيع  ثم  مايلي: 

للشركة الى غعمال منعش عقاري 

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

القانون  من  و    ح  رقم  بند 

االسا�سي مع تحيينه: الذي ينص على 

االسا�سي  القانون  تحيين  ثم  مايلي: 

 ، ح  البنود رقم  تبعا لتعديل  للشركة 

  ، 8 ، 11 ، ح1 ،  1 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ح1  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم ح78671.

7Iح2

SILVER FID

إليكتريسيتي بن سبع    
ELECTRICITE BENSEBAA 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رغسمال الشركة

SILVER FID

  ح  شارع مص1فى ملعاني 

الدارالبيضاء شارع مص1فى 

ملعاني الدارالبيضاء، 0 205، 

الدارالبيضاء املغرب

إليكتريسيتي بن سبع                               

 ELECTRICITE BENSEBAA

شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 5 زنقة 

مزاكان الحي الصناعي غوالد صالح 

بوسكورة النواصر  - 27182 

الداالبيضاء  املغرب .

رفع رغسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

5حح178.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم   2021 يونيو   21 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رغسمال  رفع 

من  غي  درهم«   2.500.000«

»2.500.000 درهم« إلى »5.000.000 

درهم« عن طريق :  إدماج احتياطي غو 

غرباح غو عالوات إصدار في رغس املال.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 16 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 19ح787.

8Iح2
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MCG

ناكر
شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

تأسيس شركة

MCG

 Angle Bd. A. El Khattabi & Av.

 M. Eddahbi, n° ح, Appt. 1 ,

 Guéliz, Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC

ناكر شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

عالل الفا�سي، العمارة رقم 12، 

الشقة رقم 5، تجزئة سين،  - 

0000  مراكش  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

11ح117

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   05

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء بمختصر تسميتها : ناكر.

غو  شراء   : بإيجاز  الشركة  أرض 

بيع غو تأجير شقق غو منازل غو مكاتب 

غو مباني مهنية غو تجارية مفروشة غو 

فارأة.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 ،12 رقم  العمارة  الفا�سي،  عالل 

الشقة رقم 5، تجزئة سين،  - 0000  

مراكش  املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد برون كينو دو البيني سانت 
راديكوند كريكوري جيل :  100 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد برون كينو دو البيني سانت 
 1 راديكوند كريكوري جيل عنوانه)ا( 

شارع الجارت  80حح  بوردو فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد برون كينو دو البيني سانت 
 1 راديكوند كريكوري جيل عنوانه)ا( 

شارع الجارت  80حح  بوردو فرنسا.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   26 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 27ح126.
9Iح2

FIDUCIAIRE FIDBOSS Comptable Agréé

MAISON LM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE FIDBOSS
Comptable Agréé

 appt   Lot RIZANA ;
 RESIDENCE LAHRECH N° 6
 MEKNES ، 50050، MEKNES

MAROC
MAISON LM شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي فيال رقم 
55,املنتزه 2 ,ايت والل  - 50000 

مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

ح95ح5
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   09
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MAISON LM

صالون    : بإيجاز  الشركة  أرض 

الحالقة للنساء.

عنوان املقر االجتماعي : فيال رقم 

 50000  - والل   ,ايت   2 55,املنتزه 

مكناس املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  00   : لفريزي  فاطمة  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيدة فردوس عضراوي   :  00ح 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد حدو علي عضراوي :  00ح 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة فاطمة لفريزي عنوانه)ا( 

  02 مرجان  مرجان  جنان   191 فيال 

50050 مكناس املغرب.

عضراوي  فردوس  السيدة 

  1 مرجان  جنان   191 فيال  عنوانه)ا( 

50050 مكناس املغرب.

عضراوي  علي  حدو  السيد 

مرجان  جنان   191 فيال  عنوانه)ا( 

مرجان 02  50050 مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة فاطمة لفريزي عنوانه)ا( 

 02 مرجان  مرجان  جنان   191 فيال 

50050 مكناس املغرب

عضراوي  فردوس  السيدة 

 1 مرجان  جنان   191 فيال  عنوانه)ا( 

50050 مكناس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   26 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

2021 تحت رقم 555ح.

2 0I

REVOTRADE

ريفوطراد
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

REVOTRADE
 Av med benouna zkt1ح nr1ح
 TETOUAN ، 93000، tetouan

maroc
ريفوطراد شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
محمد بنونة زنقة ح1 رقم 1ح - 

0 0ح9 ت1وان املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
29851

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   15
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

ريفوطراد.
االستيراد   : بإيجاز  الشركة  أرض 

والتوزيع.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - 1ح  رقم  ح1  زنقة  بنونة  محمد 

0 0ح9 ت1وان املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  الزعيتر  نعمان  السيد 
1ح  رقم  ح1  زنقة  بنونة  محمد  شارع 

0 0ح9 ت1وان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
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عنوانه)ا(  الزعيتر  نعمان  السيد 
1ح  رقم  ح1  زنقة  بنونة  محمد  شارع 

0 0ح9 ت1وان املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   25 بتاريخ  بت1وان   االبتدائية 

2021 تحت رقم 1728.
2 1I

FIDNOM CABINET FIDUCIAIRE

BATI ASITA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

FIDNOM CABINET FIDUCIAIRE
 CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

BATI ASITA  شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة 
االمان مجموعة 1ح عمارة ح25 رقم 
1 عين السبع - 20000 الدارالبيضاء 

املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
5ح 78ح.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تعيين  تم   2021 يوليوز   15 في  املؤرخ 
السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

اسي1ة  شيماء كمسير وحيد
تبعا لوفاة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 787971.
2 2I

BUMACOF SARL

SODIPOL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رغسمال الشركة

BUMACOF SARL
55حشارع محمد الخامس ال1ابق 
 رقم 57، 00ح20، الدار البيضاء 

اململكة املغربية
SODIPOL  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
 LOT SAM وعنوان مقرها اإلجتماعي
  N10 Q-I HAY MOHAMMADI

20570 - الدار البيضاء اململكة 
املغربية.

رفع رغسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.105765
العام  الجمع  بمقت�سى 
يونيو   08 في  املؤرخ  اإلستثنائي 
الشركة  رغسمال  رفع  تم   2021
درهم«   5.000.000« قدره  بمبلغ 
إلى  درهم«   5.000.000« من  غي 
طريق  عن  درهم«   10.000.000«
الشركة  ديون  مع  مقاصة  إجراء    :

املحددة املقدار و املستحقة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 20 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 787755.
Iح 2

ABDESLAM ANTID

PRO DENTAIRE SUD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ABDESLAM ANTID
 RUE حح N 1ح OULED EL
 HAJ ERRACHIDIA، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
PRO DENTAIRE SUD شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي الشقة 
رقم ح0 ال1ابق االول شارع  شيخ 

االسالم بالعربي الرشيدية  - 52000  
الرشيدية  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
15057

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   25
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 PRO  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DENTAIRE SUD
طب   : بإيجاز  الشركة  أرض 

غسنان
تركيب األسنان

بيع املعدات ال1بية.
الشقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
شيخ  شارع   االول  ال1ابق  ح0  رقم 
  52000 االسالم بالعربي الرشيدية  - 

الرشيدية  املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد بهرى احمد  :  1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  احمد   بهرى  السيد 
 52000   21 رقم  الواحة  تجزئة 

الرشيدية املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  احمد   بهرى  السيد 
 52000   21 رقم  الواحة  تجزئة 

الرشيدية املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 09 بتاريخ  بالرشيدية   االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 1075.
2  I

ABDESLAM ANTID

 BIMPLUS SOLUTIONS AND
CONSULTING

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

ABDESLAM ANTID
 RUE حح N 1ح OULED EL
 HAJ ERRACHIDIA، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
 BIMPLUS SOLUTIONS AND
CONSULTING     شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 15 
مكرر تجزئة سجلماسة  - 52000 

الرشيدية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

15025

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 ماي  ح0 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 BIMPLUS SOLUTIONS AND

.    CONSULTING

مكتب   : بإيجاز  الشركة  أرض 

الدراسات.
 15 رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 52000  - سجلماسة   تجزئة  مكرر 

الرشيدية املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد عبد الل1يف البرغي  :   حح 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

ححح حصة    : باحا   السيد احمد 

بقيمة 100 درهم للحصة .

ححح    : عبيالت   زكرياء  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

البرغي   الل1يف  عبد  السيد 

ابن  نتاتلت  امي  دوار  عنوانه)ا( 

يعقوب  000 8 طاطا  املغرب.

السيد احمد باحا  عنوانه)ا( دوار 

اأيرا تكموت  000 8 طاطا  املغرب.

عنوانه)ا(  عبيالت   زكرياء  السيد 

حي النصر  000 8 طاطا  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

البرغي   الل1يف  عبد  السيد 

ابن  نتاتلت  امي  دوار  عنوانه)ا( 

يعقوب  000 8 طاطا  املغرب.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 05 بتاريخ  بالرشيدية   االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم حح10.

2 5I

ABDESLAM ANTID

 COMPAGNIE DE
 TRANSPORT DE LA

GÉNÉRATION MONTANTE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ABDESLAM ANTID

 RUE حح N 1ح OULED EL

 HAJ ERRACHIDIA، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

 COMPAGNIE DE TRANSPORT

 DE LA GÉNÉRATION

MONTANTE  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 2ح 

الزنقة 08 حي غوالد الحاج  - 52000 

الرشيدية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

ح1506

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   22

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 COMPAGNIE DE TRANSPORT

 DE LA GÉNÉRATION

. MONTANTE

نقل    : بإيجاز  الشركة  أرض 

املستخدمين 

- نقل البضائع للغير 

- األشغال املختلفة.
2ح  رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 

الزنقة 08 حي غوالد الحاج  - 52000 

الرشيدية املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

السيد عمراوي رضا  :  500 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

 500   : محمد   العمراوي  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  رضا   عمراوي  السيد 
زنقة 1ح رقم 5   غوالد الحاج  52000 

الرشيدية املغرب.
السيد العمراوي محمد  عنوانه)ا( 
 61200 بوعنان   الشيخ  غوالد  دوار 

بوعرفة  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  رضا   عمراوي  السيد 
زنقة 1ح رقم 5   غوالد الحاج  52000 

الرشيدية املغرب
السيد العمراوي محمد  عنوانه)ا( 
 61200 بوعنان   الشيخ  غوالد  دوار 

بوعرفة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 09 بتاريخ  بالرشيدية   االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 1078.
2 6I

MCG

جي أل ديكور
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
إنشاء فرع تابع للشركة

MCG
 Angle Bd. A. El Khattabi & Av.
 M. Eddahbi, n° ح, Appt. 1 ,
 Guéliz, Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC
جي غل ديكور شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 1 شارع 

الجارت  - 80حح  بوردو فرنسا.
إنشاء فرع تابع للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
09ح117.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر   2021 يوليوز   05 في  املؤرخ 

تحت  للشركة   تابع  فرع   إنشاء 

و  ديكور  بيني  ال  دو  جوان  التسمية 

الكائن بالعنوان شارع عالل الفا�سي، 

 ،5 رقم  الشقة   ،12 رقم  العمارة 

مراكش     0000  - سين،   تجزئة 

السيد)ة(  املسير من طرف  و  املغرب 

غطالي  جوان فريديريك روث.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   26 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 26ح126.

2 7I

NKH CONSULTING SARL

 CENTRE PI DES SCIENCES

ET DES LANGUES PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

NKH CONSULTING SARL

 LOT TALAA 8 APP 1 TEMARA

 TEMARA، 12010، TEMARA

MAROC

 CENTRE PI DES SCIENCES ET

DES LANGUES PRIVE  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي املسيرة 
رقم 2ح6 تمارة تمارة 12000 تمارة 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

67/1597ح 12.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

حل  تقرر   2021 يونيو   28 في  املؤرخ 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

 CENTRE PI DES SCIENCES ET

مبلغ     DES LANGUES PRIVE
وعنوان  درهم   100.000 رغسمالها 

رقم  املسيرة  حي  اإلجتماعي  مقرها 

تمارة   12000 تمارة  تمارة  2ح6 

املغرب نتيجة ل : غزمة في امليدان مع 

كوفيد19.

حي  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

املسيرة رقم 2ح6 تمارة تمارة 12000 

تمارة املغرب. 

و عين:

و  صالحي  خالد   السيد)ة( 

زم  وادي  الوحدة  حي   86 عنوانه)ا( 

50ح25 وادي زم املغرب كمصفي )ة( 

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة و محل تبليغ العقود و الوثائق 

رقم  املسيرة  حي   : بالتصفية  املتعلقة 

2ح6 تمارة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   26 بتاريخ  بتمارة   االبتدائية 

2021 تحت رقم 6197.

2 8I

la marocaine des bilans

CURSA PRIVATE SCHOOL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

la marocaine des bilans

محج 11 يناير مكتب رقم 8 عمارة 

غدرار حي الداخلة ، 80060، غكادير 

املغرب

CURSA PRIVATE SCHOOL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي C/O رقم 

10 مكرر زنقة 7 بلوك 11 حي بئر 

غنزران تيكوين   - 80000 غكادير  

املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 5729

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 05 يوليوز 2021 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
بلوك   7 زنقة  مكرر   10 رقم   C/O«

 80000 11 حي بئر غنزران تيكوين   - 

الداخلة  »حي  إلى  املغرب«  غكادير  

عمارة   8500 الخنساء  زنقة  غكادير 
رقم 1 شقة رقم ح ال1ابق 2 - 80000 

غكادير   املغرب«.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   19 بتاريخ  باكادير   التجارية 

2021 تحت رقم 57ح102.

2 9I

LEADER FINANCE

AALA VERT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LEADER FINANCE
 1ER ETAGE APPT  N° 2
 IMM 520 AL MANAR

 OPERATION CHARAF ، 40000،
MARRAKECH MAROC

AALA VERT  شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 
لعتاونة لغنانمة مرفق وجماعة 

تاسل1انت والية مراكش - 0000   
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
ح  116

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 دجنبر   25
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 AALA  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

. VERT
أرض الشركة بإيجاز : مشتل.

دوار   : االجتماعي  املقر  عنوان 
وجماعة  مرفق  لغنانمة  لعتاونة 
   0000  - مراكش  والية  تاسل1انت 

مراكش املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

الكريم  عبد  الوانزاري  السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
الكريم  عبد  الوانزاري  السيد 
اأمات  تمزيلت  آيت  دوار  عنوانه)ا( 
مراكش    0000 مراكش  غورير  غيت 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الكريم  عبد  الوانزاري  السيد 
اأمات  تمزيلت  آيت  دوار  عنوانه)ا( 
مراكش    0000 مراكش  غورير  غيت 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   28 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 60 125.

250I

STE FIDLAMIAE SARL

LANGRO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

STE FIDLAMIAE SARL
 IMM 7ح RUE AL HOUSSIMA
 APPT 4 HASSAN ، 10000،

RABAT MAROC
LANGRO  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي ح2 زنقة 
بوريد ال1ابق ح0 شقة 05  - 50 20 

الدار البيضاء املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

1ح215 .
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
2021 تم  تحويل   املؤرخ في 11 يونيو 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
شقة  ح0  ال1ابق  بوريد  زنقة  »ح2 
05  - 50 20 الدار البيضاء املغرب« 
إلى »زنقة عبدالكريم الخ1ابي عمارة 
75 مكرر ال1ابق السفلي شقة 1 حي 

املحيط - 10000 الرباط  املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 787580.
251I

STE FIDLAMIAE SARL

BURONEO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

STE FIDLAMIAE SARL
 IMM 7ح RUE AL HOUSSIMA
 APPT 4 HASSAN ، 10000،

RABAT MAROC
BURONEO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 26 شارع 
مرس السل1ان شقة ح ال1ابق 1  - 

50 20 الدار البيضاء املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

ح62 5 .
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
2021 تم  تحويل   املؤرخ في 11 يونيو 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
ح  شقة  السل1ان  مرس  شارع   26«
البيضاء  الدار   20 50  -   1 ال1ابق 
عياض  القا�سي  »زنقة  إلى  املغرب« 
عمارة 7ح ال1ابق الثاني رقم 06 ديور 

الجامع  - 10000 الرباط  املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 787579.
252I

malartci

SOCIETE OSE FOOD SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

malartci
 bd abdelkrim al khattabi imm
 assalam 2eme etage BENI

 MELLAL ، 23000، BENI MELLAL
MAROC

 SOCIETE OSE FOOD SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

الحسن الثاني الرقم 112 بني مالل 

شارع الحسن الثاني الرقم 112 بني 

مالل 000ح2 بني  مالل املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.8271

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2021 يناير  ح1  في  املؤرخ 

املصادقة على :

سهل  ياسمين  )ة(  السيد  تفويت 

غصل  من  اجتماعية  حصة   500

)ة(  السيد  لفائدة   حصة   100.000

غكتوبر   22 بتاريخ  الهيناني  خديجة 

.2020

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 19 بتاريخ  مالل   ببني  االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 805.

Iح25

SUCCES JOBS CONSULTIN

 GROUPE TNELENIC DE

SECURITE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

SUCCES JOBS CONSULTIN

القدس  حي  6ح  رقم  البعث  شارع 

العيون ، 70000، العيون املغرب

 GROUPE TNELENIC DE

SECURITE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الوحدة بلوك د رقم 109  - 70000 

العيون املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.2 8 9

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2021 يوليوز   06 في  املؤرخ 

املصادقة على :
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سالم  احمد  )ة(  السيد  تفويت 
من  اجتماعية  حصة   500 السويح 
السيد  لفائدة   حصة   1.000 غصل 
)ة( الشريف  عيالل بتاريخ 06 يوليوز 

.2021
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
االبتدائية بالعيون  بتاريخ 12 يوليوز 

2021 تحت رقم 2297.
25 I

THE RIGHT POINT

MEISER MAGHREB
إعالن متعدد القرارات

THE RIGHT POINT
 RUE SAAD IBNOU ABI

 WAKKAS IMMEUBLE  9 ETAGE
 3 BUREAU N° 5 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

MEISER MAGHREB »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوان مقرها االجتماعي: 71 شارع 
غزيالل ، زاوية شارع محمد الخامس 

، ال1ابق الثالث  - 20110 الدار 
البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

. 717 9
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم   2021 يونيو   26 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تحويل املقر االجتماعي للشركة
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
فتح فرع للشركة في طريق دوار غوالد 
املحمدية  كم  2   1 رقم  الحجلة 
عقد  بموجب  الشركة  تستغله  الذي 
10/2021/ح0.  بتاريخ  موقع  إيجار 
الرئي�سي  باملكتب  الفرع  إلحاق  سيتم 
غزيالل ،  71 شارع  في  الثابت  للشركة 
زاوية شارع محمد الخامس ، ال1ابق 
 ، البيضاء  الدار   ،  20110 الثالث 
نجارة  الرئي�سي:  النشاط  وسيكون 

األملنيوم غو املعدن.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم  : الذي ينص على مايلي: 
من  للشركة  االجتماعي  املقر  تحويل 
الى   5 رقم  ح  ال1ابق  ليبرتي  زنقة   10
، زاوية شارع محمد  71 شارع غزيالل 
الدار  الثالث  ال1ابق   ، الخامس 

البيضاء
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 26622.
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FIDUCIAIRE BAMMOU

BRICO NAZI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BAMMOU
 Residence Minate Allah

Angle Rue Loubnane et ,6ح 
 Mustapha Rifai N04 ، 14000،

KENITRA Maroc
BRICO NAZI شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة   
شقة رقم ح اقامة اليونس دارنا 02  

- 000 1 القني1رة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
61667

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   16
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 BRICO : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.NAZI
أرض الشركة بإيجاز : بيع جميع 

انواع العقاقير بنصف الجملة
غو  املختلفة  األعمال  في  مقاولة  

البناء.

مقاولة في نقل البضائع.

: عمارة    املقر االجتماعي  عنوان 

شقة رقم ح اقامة اليونس دارنا 02  - 

000 1 القني1رة املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : مدهبي  نبيل  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  مدهبي  نبيل  السيد 

االرشاد التوسمي الرقم 299  000 1 

القني1رة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  مدهبي  نبيل  السيد 

االرشاد التوسمي الرقم 299 000 1 

القني1رة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ  بالقني1رة   االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم  8661.
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فيدو الفتح

NABIL MOMNI نبيل ممني
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

فيدو الفتح

 Rue 16 Novembre VN Fes. 29

 Maroc 29 Rue 16 Novembre

 VN Fes. Maroc، 30000، Fes

املغرب

NABIL MOMNI نبيل ممني 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 112 س 

متجر رقم 1 تجزئة البردعي بنسودة 

فاس - 0000ح فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

68867

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2021 ماي  1ح 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 NABIL : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

MOMNI نبيل ممني.

نقل   : بإيجاز  الشركة  أرض 

البضائع

او  املختلفة  االشغال  في  مقاول 

البناء.

112 س   : املقر االجتماعي  عنوان 

بنسودة  البردعي  تجزئة   1 رقم  متجر 

فاس - 0000ح فاس املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : املومني  السيد نورالدين 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد نورالدين املومني عنوانه)ا( 

   8 رقم  انباشا  ميمون  اوالد  حي 

62000 الناضور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد نورالدين املومني عنوانه)ا( 

   8 رقم  انباشا  ميمون  اوالد  حي 

62000 الناضور املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز  بتاريخ  1  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 6  ح.
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ste holdings missour sarl au

STE  S T E S TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ste holdings missour sarl au

 hay essalam hay essalam،

missour ،33250 املغرب

STE  S T E S TRAVAUX  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار اوالد 

بوزازية سيدي بوطيب ميسور . - 

250حح مبسور  املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

1985

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   19

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  S : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

. T E S TRAVAUX

البناء   : بإيجاز  الشركة  أرض 

 - املاء  قنوات   - املحتلفة  اواالشغال 

االشتغالل الغابوي ..

عنوان املقر االجتماعي : دوار اوالد 

 -  . ميسور  بوطيب  سيدي  بوزازية 

250حح مبسور  املغرب .

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد علي صابر  :  1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد علي صابر  عنوانه)ا( رقم 

  زنقة الصنوبر حي بئر انزران ميسور  

250حح ميسور  املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد علي صابر  عنوانه)ا( رقم   

250حح  زنقة الصنوبر حي بئر انزران 

ميسور  املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز  ح2  بتاريخ  ببوملان   االبتدائية 

2021 تحت رقم 285/2021.
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Medall Project

افو اينوتيا تر

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

رفع رغسمال الشركة

Medall Project

 AGADIR AGADIR، 80000،

 AGADIR - IDA OU TANANE

املغرب

اينوتيا ترافو شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 252 شارع 

ابن الهيتم املن1قة الصناعية تاسيال 

انزكان اكادير 50ح86 انزكان املغرب.

رفع رغسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.21875

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم   2021 يوليوز   07 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رغسمال  رفع 

»00.000  درهم« غي من »100.000 

عن  درهم«   500.000« إلى  درهم« 

غو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   27 بتاريخ  بانزكان   االبتدائية 

2021 تحت رقم 8 16.
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CAGEC

BOUDNIB AGRI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAGEC
 RUE RAHAL BEN AHMED
 108 CASABLANCA ، 20300،

CASABLANCA MAROC
BOUDNIB AGRI شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 9ح شارع 
لالياقوت ال1ابق 5 شقة د - 20080 

الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
05ح511

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   07
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BOUDNIB AGRI
حيازة   -  : بإيجاز  الشركة  أرض 
غو ت1وير غو االستغالل املباشر غو أير 
املباشر غو التأجير غو التنازل عن جميع 
األرا�سي وجميع املمتلكات املخصصة 
جميع  عام  وبشكل  للزراعة  حصرًيا 

املباني القروية.
والحبوب  الحمضيات  إنتاج   -
الفواكه  وجميع  املبكرة  والخضروات 
جميع  عامة  وبصفة  والخضروات 

منتجات األرض.
واملاعز  واألأنام  املوا�سي  تربية   -

والدواجن بجميع غشكالها.
هذه  من  املنتجات  كافة  تسويق   -
غو  املحلي  السوق  في  سواء  األرا�سي 

للتصدير.

- تخزين وتشغيل الثالجات لحفظ 
املنتجات ،

غنش1تها  إطار  في   ، لها  يجوز   -
العمليات  جميع  تنفيذ   ، الرئيسية 
الضرورية غو املفيدة ببساطة لتحقيق 
والقائمة   ، يلي  ما  سيما  وال   ، هدفها 
حصرية  قائمة  هي  غدناه  إليها  املشار 

وليست شاملة.
- اقتناء جميع املواد الخام وجميع 
الالزمة  واملواد  واألشياء  املنتجات 
جميع  وكذلك  بأنش1تها  املتعلقة  غو 
املمتلكات املنقولة في السوق الوطنية 

غو االستيراد.
جميع  حيازة  غو  إيجار  غو  إنشاء   -
واملعامل  والورش  واملزارع  املباني 

وتجهيزها وتركيبها.
املعامالت  جميع   ، عام  بشكل   -
والعقارية  واملنقولة  واملالية  التجارية 
املتعلقة بشكل مباشر غو أير مباشر 
من  التي  غو  غعاله  املذكورة  باألنش1ة 

املحتمل غن تعزز نموها وت1ورها.
عنوان املقر االجتماعي : 9ح شارع 
لالياقوت ال1ابق 5 شقة د - 20080 

الدارالبيضاء املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 100   : بشرى  فخرالدين  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
بشرى  فخرالدين  السيدة 
رقم  فلوريدا  تجزئة  عنوانه)ا( 
الدار   20192 معروف  سيدي   2 9

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
بشرى  فخرالدين  السيدة 
رقم  فلوريدا  تجزئة  عنوانه)ا( 
الدار   20192 معروف  سيدي   2 9

البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 52 787.
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FO CONSULTUNG SARL AU

مصحة تمارة متعددة 

التخصصات
شركة التضامن

تفويت حصص

FO CONSULTUNG SARL AU

 IMM ح  APPT 2 RUE AL

 ADDARISSA HASSAN ،

100000، RABAT MAROC

مصحة تمارة متعددة التخصصات 

شركة التضامن

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

عالل بن عبد هللا زنقة   حي 

األندلس تجزئة املغربية القديمة - 

12000  تمارة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري -.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2021 يوليوز  ح0  في  املؤرخ 

املصادقة على :

جواد   محمد  )ة(  السيد  تفويت 

من  اجتماعية  حصة  60ح  الصايغ 

)ة(  السيد  لفائدة   0ح5 حصة  غصل 

ح0  بتاريخ  املحمودي  الكريم   عبد 

يوليوز 2021.

جواد   محمد  )ة(  السيد  تفويت 

من  اجتماعية  حصة   115 الصايغ 

السيد  لفائدة   حصة   170 غصل 
يوليوز  ح0  بتاريخ  وهبي  يوسف   )ة( 

.2021

جواد  محمد  )ة(  السيد  تفويت 

من  اجتماعية  حصة   55 الصايغ 

)ة(  السيد  لفائدة   حصة   55 غصل 
ح0 يوليوز  بتاريخ  اسماعيل  ساسنو 

.2021
زاهي  محمد   )ة(   السيد  تفويت 

 125 غصل  من  اجتماعية  حصة   25

اسماعيل   )ة(  السيد  لفائدة   حصة 

ساسنو بتاريخ ح0 يوليوز 2021.
زاهي  محمد   )ة(   السيد  تفويت 

 100 غصل  من  اجتماعية  حصة   50

حصة لفائدة  السيد )ة( الياس  ميكو 

بتاريخ ح0 يوليوز 2021.

تفويت السيد )ة(  محمد  زاهي 50 

حصة اجتماعية من غصل 50 حصة 

املنهي  مص1فى   )ة(   السيد  لفائدة  

بتاريخ ح0 يوليوز 2021.
تفويت السيد )ة( نعيمة  رايف 50 

حصة اجتماعية من غصل 50 حصة 

لفائدة  السيد )ة( ملياء  ساسبو بتاريخ 

ح0 يوليوز 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يوليوز  ح0  بتاريخ  بتمارة   االبتدائية 

2021 تحت رقم 0000.
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omri compta sarl au

MIDOU LUX TOUR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

omri compta sarl au

 N°  LOT AL MAGHREB AL

JADID ، 92000، larache maroc

MIDOU LUX TOUR شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الياقوتي رقم  - 92000 العرائش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 225

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2018 يونيو   26

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MIDOU LUX TOUR

تأجير   : بإيجاز  الشركة  أرض 

السيارات بدون سائق.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

العرائش   92000  - رقم   الياقوتي 

املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد محمد قويبع :  100 حصة 

بقيمة 1.000 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  قويبع  محمد  السيد 
 92000  166 رقم  املنار2  تجزئة 

العرائش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  البقالي  زكرياء  السيد 
ت1وان  االمل  طن1ان  شارع  رقم76 

0ح0ح9 ت1وان املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ح0  بتاريخ  بالعرائش   االبتدائية 

يوليوز 2018 تحت رقم 1  .

262I

FOUZMEDIA

SOCIETE NIHAL TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

SOCIETE NIHAL TRANS  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي الرقم 5 

عمارة النخيل بلوك7 حي السالم  - 

--- سيدي سليمان املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1879

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تعيين  تم   2021 يوليوز   08 في  املؤرخ 

السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

القماش حسن  كمسير آخر

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بسيدي سليمان  بتاريخ ح1 
يوليوز 2021 تحت رقم 191/2021.

Iح26

LEGAL CONSULTING

YASMIR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

LEGAL CONSULTING
مسجد فاطمة بقشان باب 16 رقم 

18 حي النسيم ، 20180، الدار 
البيضاء املغرب

YASMIR شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي محل ا س 
ك - ا 2ح-2 سيدي معروف - 20195 

الدار البيضاء املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 120 5
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 07 يوليوز 2021 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
سيدي  2-2ح  ا   - ك  س  ا  »محل 
البيضاء  الدار   20195  - معروف 
 10 س  م  البركة  »اقامة  إلى  املغرب« 
عمارة 117 رقم 9 حي حسني - 0ح251 

الدار البيضاء  املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 788085.

26 I

N2M CONSEIL-SARL

 SOCIETE OUED
AMEKRANE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
توسيع نشاط الشركة 

N2M CONSEIL-SARL
 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2
 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC
 SOCIETE OUED AMEKRANE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
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وعنوان مقرها االجتماعي كرونة 
املركز تمسمان  - 62000 الدريوش 

املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.1 1

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 يوليوز   15 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  التالية  األنش1ة  إضافة 

الشركة الحالي :
-نقل البضائع للغير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 26 بتاريخ  بالدريوش   االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 97.
265I

LEGAL CONSULTING

ANDEMA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

LEGAL CONSULTING
مسجد فاطمة بقشان باب 16 رقم 

18 حي النسيم ، 20180، الدار 
البيضاء املغرب

ANDEMA شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مسجد 
فاطمة بقشان باب 16 رقم 18 حي 

النسيم - 20180 الدارالبيضاء 
املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

55ح 5ح.
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت   2021 يوليوز  ح1  في  املؤرخ 

املصادقة على :
حمري  معاد  )ة(  السيد  تفويت 
غصل  من  اجتماعية  حصة   1.000
)ة(  السيد  لفائدة   حصة   1.000
االدري�سي  االسماعيلي  سعد  محمد 

بتاريخ ح1 يوليوز 2021.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 27 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم  78808.
266I

SOBARGEST

AL YAMAMA EXPO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOBARGEST

 LOT AL MASSAR N 816 2EM

 ETAGE APPRT N 5 ROUTE DE

 SAFI MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

AL YAMAMA EXPO  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 

 RÉSIDENCE JAOUHARA ح

 EME ETAGE N°18 AV ALLAL EL

 FASSI MARRAKECH -  0000

 MARRAKECH MAROC

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

ح11705

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   22

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 AL  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. YAMAMA EXPO

IMPORT- : أرض الشركة بإيجاز

EXPORT

 DISTRIBUTION ET

 COMMERCIALISATION DE

TOUS PRODUIT D’ARTISANAT

 E-COMMERCE DES

.PRODUITS D’ARTISANAT

 : االجتماعي  املقر  عنوان 

 RÉSIDENCE JAOUHARA ح

 EME ETAGE N°18 AV ALLAL EL

 FASSI MARRAKECH -  0000

. MARRAKECH MAROC

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  MOUSATNI MORAD السيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   :   00

للحصة.

 MOUSATNI ABDELALI السيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   :  200

للحصة .

 BOULIL YOUNES :  200 السيد

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 EL HAOUA YOUSSEF السيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   :  200

للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

 MOUSATNI MORAD السيد 

 LOT YASSEMINE عنوانه)ا( 

 II N°  5 IZDIHAR   0000

.MARRAKECH MAROC

 MOUSATNI ABDELALI السيد 

 LOT YASSEMINE II عنوانه)ا( 

 N°  5 IZDIHAR MARRAKECH

. 0000 MARRAKECH MAROC

  BOULIL YOUNES السيد 

  ASSIF B NR 02 BRAHIM )عنوانه)ا

  OU BRAHIM MARRAKECH

. 0000 MARRAKECH  MAROC

  EL HAOUA YOUSSEF السيد 

 ARSETE EL KORTBI عنوانه)ا( 

  N°21 AV PRINCE MY ABDELLAH

. 0000 MARRAKECH MAROC

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

 MOUSATNI MORAD السيد 

 LOT YASSEMINE II عنوانه)ا( 

 N° 5 IZDIHAR MARRAKECH

 0000 MARRAKECH MAROC

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز  بتاريخ  1  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 126089.

267I

Relance Auto SARL

RELANCE AUTO SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Relance Auto SARL
اقامة البستان 2 ماغ 1 البرنو�سي 

الدار البيضاء ، 25100، 
الدارالبيضاء املغرب

Relance Auto SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 
البستان 2 ماغ 1 البرنو�سي الدار 
البيضاء - 25100 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

حح5091
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   26
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.Relance Auto SARL
اصالح   : بإيجاز  الشركة  أرض 

السيارات.
اقامة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الدار  البرنو�سي   1 ماغ   2 البستان 
البيضاء  الدار   25100  - البيضاء 

املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
00.000ح  مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  موفيد  غمين  السيد 
بلوك و رقم 2 شارع عالل بن عبد هللا 

العيون 25100 العيون املغرب.
عنوانه)ا(  شباني  عادل  السيد 
بلوك ب رقم  5 ق ج الدار البيضاء 

0ح 22 الدار البيضاء املغرب.
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عنوانه)ا(  حامدي  ملياء  السيدة 
شقة 5 إقامة الصمد زنقة ابن زيدون 

س1ات   26000 س1ات  سمعلة 

املغرب.

عنوانه)ا(  حامدي   سارة  السيدة 
شقة 5 إقامة الصمد زنقة ابن زيدون 

س1ات   26000 س1ات  سمعلة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  موفيد  غمين  السيد 

بلوك و رقم 2 شارع عالل بن عبد هللا  

25100 العيون املغرب

عنوانه)ا(  شباني  عادل  السيدة 

بلوك ب رقم  5 ق ج الدار البيضاء 

0ح 22 الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 - بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

تحت رقم -.

268I

L.AUDIFEC

ELHAOUDI IMMOBILIER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

L.AUDIFEC

 N 67 RES  BERNABEN   EME

 ETAGE ANGLE RUE FOURATE &

 ABOUTAOUR MAARIF MAARIF

 EXTENTION CASABLANCA،

20370، CASABLANCA MAROC

 ELHAOUDI IMMOBILIER

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 12 

شارع  سارية، بن زونيم طابق 

الثالث،الشقة الثالثة،النخيل الدار 

البيضاء - املغرب. - 0 ح20 الدار 

البيضاء  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

75ح509

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   25

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ELHAOUDI IMMOBILIER

إنجاز   : بإيجاز  الشركة  أرض 

األشغال  وجميع  البناء,  عمليات 

العقارية,و  بالعقار،الترقية  متعلقة 

بصفة عامة جميع العمليات املنقولة 

التي  املالية  و  التجارية,  العقارية 

غو  مباشرة  بصفة  تتصل  غن  يمكن 

أير مباشرة  بموضوع والتي تؤدي إلى 

ت1ور الشركة املذكورة..

 12  : االجتماعي  املقر  عنوان 

طابق  زونيم  بن  سارية،  شارع  

الدار  الثالثة،النخيل  الثالث،الشقة 

الدار  0 ح20   - املغرب.   - البيضاء 

البيضاء  املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : الحو�سي  يونس  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الحو�سي  يونس  السيد 

بريسو  9/ف  فينيتو  فيتوريو  شارع 

فيني�سي  إي1اليا.  901ح  ميالنو 

إي1اليا.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الحو�سي  يونس  السيد 

بريسو  9/ف  فينيتو  فيتوريو  شارع 

فيني�سي  إي1اليا.  901ح  ميالنو 

إي1اليا.

السيد العربي الحو�سي عنوانه)ا( 
بن  فقيه   07 رقم   ،02 ابتسام  حي 
صالح  بن  الفقيه  ح20ح2  صالح 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 06ح785.

269I

شركة الحسيمة لالستشارات ش.م.م

STE NEKOR FER SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

شركة الحسيمة لالستشارات 
ش.م.م

 RUE BEER INNZAREN N
 21 IMZOUREN، 32250، AL

HOCEIMA املغرب
STE NEKOR FER SARL  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي ح2 شارع 
الرباط امزورن الحسيمة 2250ح 

امزورن املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

11حح
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 مارس  0ح 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. NEKOR FER SARL
اشغال   -  : بإيجاز  الشركة  أرض 

السدور.
- البناء و االشغال املختلفة.

- الوساطة..
عنوان املقر االجتماعي : ح2 شارع 
2250ح  الحسيمة  امزورن  الرباط 

امزورن املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

حصة   700   : امغار  كريم  السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .

00ح    : السيد عبد املجيد قروش 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

حي  عنوانه)ا(  امغار  كريم  السيد 

2250ح  الحسيمة  امزورن  لعزيب 

امزورن املغرب.

قروش  املجيد  عبد  السيد 
امزورن  ازيالل  شارع   27 عنوانه)ا( 

الحسيمة 2250ح امزورن املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

حي  عنوانه)ا(  امغار  كريم  السيد 

2250ح  الحسيمة  امزورن  لعزيب 

امزورن املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

0ح  بتاريخ  بالحسيمة   االبتدائية 

مارس 2021 تحت رقم 56ح.

270I

FID INFO COM

M.K.S CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FID INFO COM

شارع موالي عبد العزيز اقامة 

الرضوان عمارة س مكتب رقم 

6 القني1رة ، 500 1، القني1رة 

MAROC

M.K.S CAR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 9ح شارع 

موالي عبد الرحمان و موالي عبد 

العزيز مكتب رقم    - 999 1 

القني1رة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

60559
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2021 غبريل   07

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 M.K.S : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.CAR

كراء   : بإيجاز  الشركة  أرض 

السيارات .

9ح   : االجتماعي  املقر  عنوان 

موالي  و  الرحمان  عبد  موالي  شارع 

 1 999 - رقم     مكتب  العزيز  عبد 

القني1رة املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : ملزوكي  الغني  عبد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 500   : السيد عبد الغني الكيحل 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

الكيحل  الغني  عبد  السيد 

العبادي  تجزئة   79 رقم  عنوانه)ا( 

تمارة  تمارة  1202  الذهب  واد  حي 

املغرب.

السيد عبد الغني ملزوكي عنوانه)ا( 

2ح1 املغرب العربي بلوك ج القني1رة 

999 1 القني1رة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  ملزوكي  سهام  السيدة 

القني1رة  2ح1  العربي ج رقم  املغرب 

999 1 القني1رة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

11 ماي  االبتدائية بالقني1رة  بتاريخ 

2021 تحت رقم 89ح82.
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زوبير بوتغماس

 STE KHANTACH
ABDESLAM ET FILS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

زوبير بوتغماس
اكنول املركز تازة ، 5050ح، تازة 

املغرب
 STE KHANTACH ABDESLAM ET

FILS SARL شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع قسو 
مداح رقم 16 تازة - 5000ح تازة  

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

6071
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   26
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 KHANTACH ABDESLAM ET FILS

.SARL
 CAFE  : بإيجاز  الشركة  أرض 

.MAURE
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
قسو مداح رقم 16 تازة - 5000ح تازة  

املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد وليد  خنتاش  :  00ح حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد خالد خنتاش  :  00ح حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد عبد السالم خنتاش  :  00  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  خنتاش   وليد  السيد  

تازة   العربي  املغرب  حي  بجاية  زنقة 

5000ح تازة املغرب.

عنوانه)ا(  خنتاش  خالد  السيد 

رقم 18 قسو مداح تازة 5000ح تازة  

املغرب .

خنتاش  السالم  عبد  السيد 

 18 عنوانه)ا( شارع  قسو مداح رقم 

تازة  5000ح تازة  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  خنتاش   وليد  السيد 

تازة   العربي  املغرب  حي  بجاية  زنقة 

5000ح تازة  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   17 بتاريخ  بتازة   االبتدائية 

2021 تحت رقم 1حح.
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شركة الحسيمة لالستشارات ش.م.م

 TIMWADILINE TRAVAUX

SARL« AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

شركة الحسيمة لالستشارات 

ش.م.م

 RUE BEER INNZAREN N

 21 IMZOUREN، 32250، AL

HOCEIMA املغرب

 TIMWADILINE TRAVAUX SARL«

AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي كراج رقم 

2 الكائن باملكان املسمى » تغزويت« 

بني حذيفة الحسيمة - 2000ح 

الحسيمة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

07 ح

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2021 ماي   06

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 TIMWADILINE TRAVAUX SARL«

.AU

البناء و   -  : بإيجاز  أرض الشركة 

االشغال املختلفة

- التجارة و التفاوض

_ اعمال الزراعة.

عنوان املقر االجتماعي : كراج رقم 

تغزويت«   « املسمى  باملكان  الكائن   2

2000ح   - الحسيمة  حذيفة  بني 

الحسيمة املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : عبدوس  البشير  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  عبدوس  البشير  السيد 

 2 بلوك  الصافية  ميكس1ا  مركب 

150ح9  مرتيل   2 ال1ابق   66 شقة 

مرتيل املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  عبدوس  البشير  السيد 

 2 بلوك  الصافية  ميكس1ا  مركب 

150ح9  مرتيل   2 ال1ابق   66 شقة 

مرتيل املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 18 بتاريخ  بالحسيمة   االبتدائية 

يونيو 2021 تحت رقم 5ح6.

Iح27
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CABINET CBA SARL

SKYLER MAT CONST
شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET CBA SARL

27 زنقة بابوم، طابق ح، شارع 

محمد الخامس ، 20250

 الدار البيضاء املغرب

SKYLER MAT CONST

 شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 7 1 ، 

شارع املقاومة ، إقامة غفا، ال1ابق 

2، الشقة 22 - 20250  الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

ح50882

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   09

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SKYLER MAT CONST

األشغال   : بإيجاز  الشركة  أرض 

و  تصدير  و  شراء  و  بيع  و  العمومية 

إستراد جميع مواد البناء و التجهيزات 

و األعمال املتنوعة..

 ،  1 7  : االجتماعي  املقر  عنوان 

شارع املقاومة ، إقامة غفا، ال1ابق 2، 

البيضاء  الدار    20250 -  22 الشقة 

املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : لحنش  سمير  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد سمير لحنش عنوانه)ا( 17 
غزمور  بلم1حن  قاسم  سيدي  درب 

100 2 الجديدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد سمير لحنش عنوانه)ا( 17 
غزمور  بلم1حن  قاسم  سيدي  درب 

100 2 الجديدة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ البيضاء   بالدار   التجارية 
 29 يونيو 2021 تحت رقم 599 78.

27 I

استشارات بشير

خاليد موزاهر
عقد تسيير حر ألصل تجاري

 )األشخاص املعنويون(

عقد تسيير حر ألصل تجاري
خاليد موزاهر

بمقت�سى  عقد موثق مؤرخ قي 15 
موزاهر  خاليد  غع1ى   2021 يونيو 
058 ح1  التجاري  بالسجل  املسجل 
حق  بمراكش  التجارية  باملحكمة 
التسيير الحر لألصل التجاري الكائن 
مراكش  الداوديات٬  السالم    ب 
لفائدة  املغرب  مراكش     0000  -
الكاسا دي بوريتو ملدة 2 سنة تبتدئ 
0ح  في  تنتهي  و   2021 يوليوز   01 من 
شهري  مبلغ  مقابل  ح202  يونيو 

قيمته 8.000 درهم.
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CABINET CBA SARL

MED ETANCHE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET CBA SARL
27 زنقة بابوم، طابق ح، شارع 

محمد الخامس ، 20250، 
الدار البيضاء املغرب

MED ETANCHE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 10 زنقة 

الحرية ، ال1ابق ح ، الشقة 5 - 

20250 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

510061

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   2 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 MED  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ETANCHE

غعمال   : بإيجاز  الشركة  أرض 

عزل األس1ح و منع التسرب و غعمال 

و  بيع  و  العمومية  األشغال  و  البناء 

شراء جميع مواد و معدات البناء..
10 زنقة   : عنوان املقر االجتماعي 

 -  5 الشقة   ، ح  ال1ابق   ، الحرية 

20250 الدار البيضاء املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة :  99 سنة .

الشركة:   رغسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : املضور  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  املضور  محمد  السيد  

دوار البعاعزة غوالد براهيم بئر مزوي  

 72 25 خريبكة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  املضور  محمد  السيد 

دوار البعاعزة غوالد براهيم بئر مزوي 

72 25 خريبكة املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 08 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 786180.
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TANWIR AUDIT ET CONSEIL

MESSMAIL TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

TANWIR AUDIT ET CONSEIL

 AVENUE HASSAN 1ER CITY

 DAKHLA AGADIR AGADIR،

80000، AGADIR MAROC

 MESSMAIL TRANS

 شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 06 

عمارة25 /غ تقسيم الزيتون تيكيوين 

غكادير - 80000 اكادير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري :  

 8161

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 غبريل   27

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. MESSMAIL TRANS

النقل   : بإيجاز  الشركة  أرض 

الدولي للبضائع نيابة عن اآلخرين.

 06 رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 

عمارة25 /غ تقسيم الزيتون تيكيوين 

غكادير - 80000 اكادير املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

اسماعيل  مسقوفي  السيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .
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والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

اسماعيل  مسقوفي  السيد 

عنوانه)ا( دوار تسدمت بيكودين اوالد 

تايمة  00ح8 اوالد تايمة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

اسماعيل  مسقوفي  السيد 

بيكودين  تسدمت  دوار  عنوانه)ا( 

اوالد تايمة  00ح8 اوالد تايمة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   06 بتاريخ  باكادير   التجارية 

2021 تحت رقم 8 1010.
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TANWIR AUDIT ET CONSEIL

AZZA EXPRESS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

TANWIR AUDIT ET CONSEIL

 AVENUE HASSAN 1ER CITY

 DAKHLA AGADIR AGADIR،

80000، AGADIR MAROC

AZZA EXPRESS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم16ح  

عمارة 5 غرفين1  رياض السالم اكادير 

- 80000 اكادير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 8095

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   06

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 AZZA : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.EXPRESS

نقل    : بإيجاز  الشركة  أرض 

الوطني  الصعيد  على  البضائع 

والدولي.

: رقم16ح   عنوان املقر االجتماعي 
عمارة 5 غرفين1  رياض السالم اكادير 

- 80000 اكادير املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : محمد  عزاوي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  محمد  عزاوي  السيد 
ملول  ايت  جمال1   تجزئة  رقم29  

86150 غيت ملول املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  مومن  عزاوي  السيد 
رياض  غرفين1    5 عمارة  رقم16ح  
السالم اكادير 80000 اكادير املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   02 بتاريخ  باكادير   التجارية 

2021 تحت رقم 100777.
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CABINET CBA SARL

 SOCIETE TANGIER
SOLUTIONS

إعالن متعدد القرارات

CABINET CBA SARL
27 زنقة بابوم، طابق ح، شارع 

محمد الخامس ، 20250، الدار 
البيضاء املغرب

  SOCIETE TANGIER SOLUTIONS
»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي:   منتهى 
إبن كثير إقامة ودارال1ابق الرابع 
 SOCIETE الشقة رقم 7 املعاريف
 TANGIER SOLUTIONS  20100

الدار البيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
99ح 29.

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم   2021 ماي   25 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

تفويت   : حصص  تفويت  مايلي: 

محدودة  مسؤولية  ذات  الشركة 

 lt;&lt;& الوحيد  الشريك  ذات 

 ;YAZINE MEDICAL&gt;&gt

تحت  التجاري  السجل  في  مسجلة 

للسيد  حصة    00 ل   26 171 رقم 

سفر  لجواز  الحامل  بيسينا  روبرطو 

حصة    00 ل  و   YA8927085 رقم 

للسيدة زامبتي غوكينيا الحاملة لجواز 

.YB0625857 سفر رقم

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

على  ينص  الذي   :6 رقم  بند 

روبرطو  السيد  املساهم  مايلي: 

رقم  سفر  لجواز  الحامل  بيسينا 

درهم  ب50.000,00   YA8927085

السيدة  املساهمة  و  نقدية   كحصة 

سفر  لجواز  الحاملة  غوكينيا  زامبتي 

ب50.000,00   YB0625857 رقم 

درهم كحصة نقدية  ليصبح املجموع 

100.000,00 درهم .

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

بيسينا  روبرطو  السيد  املساهم 

 YA8927085 الحامل لجواز سفر رقم

السيدة  املساهمة  و  حصة   500 ب 

سفر  لجواز  الحاملة  غوكينيا  زامبتي 

حصة  ب500   YB0625857 رقم 

ليصبح املجموع 1000 حصة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 08 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 786177.
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CABINET CBA SARL

YAZINE MEDICAL
إعالن متعدد القرارات

CABINET CBA SARL

27 زنقة بابوم، طابق ح، شارع 

محمد الخامس ، 20250،

 الدار البيضاء املغرب

YAZINE MEDICAL

 »شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي:   منتهى 

إبن كثير إقامة ودارال1ابق الرابع 

الشقة رقم 7 املعاريف - 20100 

الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.26 171

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

اتخاذ  تم   2021 ماي   25 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تفويت حصص : تفويت الشركة ذات 

 TACTICAL  ( املحدودة  املسؤولية 

 SOLUTIONS

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 

محدودة  مسؤولية  دات  شركة  من 

ذات الشريك الوحيد إلى شركة ذات 

مسؤولية محدودة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

على  ينص  الذي   :6 رقم  بند 

روبرطو  السيد  املساهم  مايلي: 

رقم  سفر  لجواز  الحامل  بيسينا 

درهم  ب50.000,00   YA8927085

السيدة  املساهمة  و  نقدية   كحصة 

سفر  لجواز  الحاملة  غوكينيا  زامبتي 

ب50.000,00   YB0625857 رقم 

درهم كحصة نقدية  ليصبح املجموع 

100.000,00 درهم .

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

بيسينا  روبرطو  السيد  املساهم 

 YA8927085 الحامل لجواز سفر رقم

ب500  حصة   و املساهمة السيدة 

سفر  لجواز  الحاملة  غوكينيا  زامبتي 

حصة    ب500   YB0625857 رقم 

ليصبح املجموع ب 1000حصة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ح1  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 786695.
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MARFID

AUTO SERVICE TEMARA
إعالن متعدد القرارات

MARFID

 IMM8ح APPT ح SKIKINA AV

 HASSAN II ، 12000، TEMARA

MAROC

AUTO SERVICE TEMARA »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: اوالد 

عامر طريق أبولة الدائرة  الحضرية 

الخامسة تمارة - - تمارة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

ح9176.

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

اتخاذ  تم   2021 مارس  ح2  في  املؤرخ 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

فوت  االجتماعية:  الحصص  تفويت 

0ححصة  الرحيم  عبد  عمرو  السيد 

. و فوت  للسيد مص1فى االبراهيمي 

حصة   20 جواد  البداوي  السيد 

 15 و  الالبراهيمي  مص1فى  للسيد 

بحيث  يوسف  ماسو  للسيد  حصة 

االجتماعية  الحصص  تقسيم  اصبح 

ماسو  اللسيد  حصة   50 كالتالي:* 

50 حصة للسيد مص1فى  يوسف و 

االبراهيمي.      

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
استقالة  مسير الشركة السيد عمرو 

عبد الرحيم.

قرار رقم ح: الذي ينص على مايلي: 

كمسير  يوسف  ماسو  السيد  تعيين 

جديد للشركة ملدة أير محدودة.

قرار رقم  : الذي ينص على مايلي: 

االسا�سي  القانون  صياأة  اعادة 

للشركة.

قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 

من  نسخة  الحاضرين  لكل  اع1اء 

باالجراءات  القيام  اجل  من  املحضر 

القانونية.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 5: الذي ينص على مايلي: 

ماسو  الشركاء:السيد  مساهمات 

السيد  و  درهم   5000.00 يوسف    

االبراهيمي مص1فى 5000.00 درهم.

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

الى  مقسمة   10000.00 الراسمال: 

100 سهم من فئة 100 درهم للحصة 

50 حصة للسيد ماسو يوسف و 50 

حصة للسيد االبراهيمي يوسف.

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

يوسف  ماسو  السيد  يعتبر  االدارة: 

أير  ملدة  للشركة  الوحيد  املسير 

محدودة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو  بتاريخ  1  بالرباط   التجارية 

2021 تحت رقم 115578.
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SAVOIR EXPERT

L2C LOGISTIC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SAVOIR EXPERT

 N ° 05 RUE IBN BATTOUTA

 VILLE NOUVELLE ، 31000،

SEFROU MAROC

L2C LOGISTIC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي  دوار 

مزدأة السوق عزابة صفرو - 

1000ح صفرو املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

85حح

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   25

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 L2C  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LOGISTIC

نقل   : بإيجاز  الشركة  أرض 
البضائع

نقل البضائع لحساب الغير
بيع املنتجات الغذائية

تجارة .
دوار    : االجتماعي  املقر  عنوان 
مزدأة السوق عزابة صفرو - 1000ح 

صفرو املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : عماد   مسعود  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  عماد   مسعود  السيد 
1000ح   صفرو  عزابة  الشادكة  دوار 

صفرو املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  عماد   مسعود  السيد 
1000ح   صفرو  عزابة  الشادكة  دوار 

صفرو املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ح1 يوليوز  بتاريخ  االبتدائية بصفرو  

2021 تحت رقم 66ح.
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ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

IFNI SCHOOL PRIVEE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 01- 772 
صندوق البريد رقم 6 1، 000ح7، 

الداخلة املغرب
IFNI SCHOOL PRIVEE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي املسيرة 
2 شارع بلفرج عمارة شيماء شقة 
رقم  0 - 000ح7 الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

55ح18

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2021 ماي   06

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 IFNI  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SCHOOL PRIVEE

مدرسة    : بإيجاز  الشركة  أرض 

خاصة.

عنوان املقر االجتماعي : حي املسيرة 

2 شارع بلفرج عمارة شيماء شقة رقم 

 0 - 000ح7 الداخلة املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد عمر اع1ار :  1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عمر اع1ار عنوانه)ا( زنقة 

اليغ  منتزه  اداو محمود فيال رقم  2 

80000 اكادير املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عمر اع1ار عنوانه)ا( زنقة 

اليغ  منتزه  اداو محمود فيال رقم  2 

80000 اكادير املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  2  الدهب   بوادي  االبتدائية 

ماي 2021 تحت رقم 885.
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CORPORATE AUDIT GROUP

WIREZO
إعالن متعدد القرارات

CORPORATE AUDIT GROUP

5  , شارع عبد املومن، ال1ابق 

الخامس، رقم 22 ، 20000، 

casablanca maroc

 WIREZO

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي:  6، شارع 

الزرق1وني، ال1ابق االول، الرقم ح 

- 20000 الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

ح5ح.86ح .

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

اتخاذ  تم   2021 يونيو   02 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

مهدي  السيد  صالحيات  تجديد 

التعريف  لب1اقة  )حامل  توزاني 

كمسير   ،)BE728117 رقم  الوطنية 

للشركة ملدة ثالث سنوات تنتهي عند 

سيصادق  الذي  العام  الجمع  عقد 

على حسابات السنة املالية ح202

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم .: الذي ينص على مايلي: .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 05 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم ح78551.
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ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

حي واد الشياف رقم 197 رقم 01
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 01- 772 

صندوق البريد رقم 6 1، 000ح7، 

الداخلة املغرب

حي واد الشياف رقم 197 رقم 01 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي واد 

الشياف رقم 197 رقم 01 - 000ح7 
الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
17881

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 مارس   18
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها : حي واد 

الشياف رقم 197 رقم 01.
و  لوازم   : بإيجاز  الشركة  أرض 

معدات املكتب.
واد  حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
01 - 000ح7  197 رقم  الشياف رقم 

الداخلة املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : او�سي  احمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد احمد او�سي عنوانه)ا( دوار 
الداخلة  000ح7  تمنارت  تكوجكالت 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد احمد او�سي عنوانه)ا( دوار 
الداخلة  000ح7  تمنارت  تكوجكالت 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 09 بتاريخ  الدهب   بوادي  االبتدائية 

غبريل 2021 تحت رقم 578.
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ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

حي ام التون�سي رقم 117
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية فيداكا

 شركة ذات املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 01- 772 

صندوق البريد رقم 6 1، 000ح7، 

الداخلة املغرب

حي ام التون�سي رقم 117 

شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي ام 

التون�سي رقم 117 - 000ح7 الداخلة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

67ح18

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   10

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

ام  : حي  اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

التون�سي رقم 117.

أرض الشركة بإيجاز : االتصال و 

التواصل.

ام  حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 

التون�سي رقم 117 - 000ح7 الداخلة 

املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : لعبيدي  سعيد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  لعبيدي  سعيد  السيد 

000ح7   117 رقم  التون�سي  ام  حي 

الداخلة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  لعبيدي  سعيد  السيد 

000ح7   117 رقم  التون�سي  ام  حي 

الداخلة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 10 بتاريخ  الدهب   بوادي  االبتدائية 

ماي 2021 تحت رقم 890.
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FIDUCIAIREJAD

FREE SPIRIT sarl au
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

FIDUCIAIREJAD

 RESIDENCE JAOUHARA

 1°ETAGE APPT N°5 AVENUE

 ALLAL EL FASSI MARRAKECH،

MAROC 0000 ، مراكش

FREE SPIRIT sarl au شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 

90 الحي الصناعي سيدي أانم رقم 

D -  0000  مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

ح8117.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تمت   2021 يونيو   21 في  املؤرخ 

املصادقة على :

براتي  باوال  )ة(  السيد  تفويت 

غصل  من  اجتماعية  حصة   1.000

)ة(  السيد  لفائدة   حصة   1.000

يونيو   21 بتاريخ  الفكاري  سعيد  

.2021

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يوليوز  بتاريخ  1  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 126029.
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CABINET CBA SARL

 CABINET BOUASRIA ET
ASSOCIES

إعالن متعدد القرارات

CABINET CBA SARL

27 زنقة بابوم، طابق ح، شارع 

محمد الخامس ، 20250، الدار 

البيضاء املغرب

 CABINET BOUASRIA ET

ASSOCIES  »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: إقامة 

املولد XI املبنى A1 الشقة 16 سيدي 

معروف الدار البيضاء - 20520 

الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

579ححح.

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

اتخاذ  تم   2021 يونيو  في  1  املؤرخ 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

السيدة  تفويت   : حصص  تفويت 

للب1اقة  الحاملة  حنان  الصافي 
 150 ل   BJ07190ح رقم  الوطنية  

بوعسرية  سعيد  للسيد  حصة 

رقم  الوطنية  للب1اقة  الحامل 

KA0حححح

على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 

جديد  مسير  تعين  و  إستقالة  مايلي: 

الصافي  السيدة  املسيرة  إستقالة   :

حنان الحاملة للب1اقة الوطنية رقم 

الجديد  املسير  تعيين  و   BJ07190ح

الحامل  بوعسرية  سعيد  السيد 

KAللب1اقة الوطنية رقم 0حححح

قرار رقم ح: الذي ينص على مايلي: 

من   للشركة  اإلجتماعي  املقر  تحويل 
املكتب  ح  ال1ابق  بابوم  دو  زنقة   27

الدار  الخامس  محمد  شارع   B-BD

املبنى   XI املولد  إقامة  إلى  البيضاء 

الدار  16 سيدي معروف  الشقة   A1

البيضاء

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 5: الذي ينص على مايلي: 
هو  الجديد  للشركة  اإلجتماعي  املقر 
 16 الشقة   A1 املبنى   XI املولد  إقامة 

سيدي معروف الدار البيضاء.
على  ينص  الذي   :6 رقم  بند 
سعيد  السيد  املساهم  مايلي: 
الوطنية  للب1اقة  الحامل  بوعسرية 
ب0.000,00    KA0حححح رقم 
املساهمة  و  نقدية  كحصة  درهم 
الحاملة  حنان  الصافي  السيدة 
 BJ07190ح رقم  الوطنية   للب1اقة 
نقدية   كحصة  درهم  ب10.000,00 

ليصبح املجموع  50.000,00 درهم .
على  ينص  الذي   :7 رقم  بند 
سعيد  السيد  املساهم  مايلي: 
الوطنية  للب1اقة  الحامل  بوعسرية 
حصة ب00     KA0حححح  رقم 

  و املساهمة السيدة السيدة الصافي 
حنان الحاملة للب1اقة الوطنية رقم 

07190حBJ ب100  حصة
على  ينص  الذي   :12 رقم  بند 
السيد  جديد  مسير  تعيين  مايلي:  
للب1اقة  الحامل  بوعسرية  سعيد 

. KAالوطنية رقم 0حححح
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ح1  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم ح78669.
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ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

TISKHAT TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 01- 772 
صندوق البريد رقم 6 1، 000ح7، 

الداخلة املغرب
TISKHAT TRAVAUX شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 
الوحدة رقم 1 2ح - 000ح7 

الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

ح1888

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   2 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TISKHAT TRAVAUX

اشغال   : بإيجاز  الشركة  أرض 

البناء و مختلفة.

حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 

الوحدة رقم 1 2ح - 000ح7 الداخلة 

املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : تغزوت  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  تغزوت  محمد  السيد 

000ح7  1 2ح  رقم  الوحدة  حي 

الداخلة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  تغزوت  محمد  السيد 

000ح7  1 2ح  رقم  الوحدة  حي 

الداخلة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 08 بتاريخ  الدهب   بوادي  االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 0 12.
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ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

DOMAGRIM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 01- 772 

صندوق البريد رقم 6 1، 000ح7، 

الداخلة املغرب

DOMAGRIM شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي القسم 

1 شارع عبد هللا بن عمر رقم 15 - 

000ح7 الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

16815

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2020 نونبر   25

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DOMAGRIM

االنتاج   : بإيجاز  الشركة  أرض 

الفالحي.

حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 

القسم 1 شارع عبد هللا بن عمر رقم 

15 - 000ح7 الداخلة املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : محبوب  سعيد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
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والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  محبوب  سعيد  السيد 
حي القسم 1 رقم 16 000ح7 الداخلة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  محبوب  سعيد  السيد 
حي القسم 1 رقم 16 000ح7 الداخلة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ح0  بتاريخ  الدهب   بوادي  االبتدائية 

دجنبر 2020 تحت رقم 8 11.
290I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

ZINA ALLIANCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 01- 772 
صندوق البريد رقم 6 1، 000ح7، 

الداخلة املغرب
ZINA ALLIANCE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
العركوب رقم 01- 772 - 000ح7 

الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
18225

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   06
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 ZINA  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.ALLIANCE

استغالل   : بإيجاز  الشركة  أرض 

وتسيير فندق.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

000ح7   - رقم  01-772  العركوب 

الداخلة املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

حصة   1.000   : لبار  نبيل  السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

 17 عنوانه)ا(  لبار  نبيل  السيد 

 20000 كالفورنيا    2 اشريفة  تجزئة 

الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

 17 عنوانه)ا(  لبار  نبيل  السيد 

 20000 كالفورنيا    2 اشريفة  تجزئة 

الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 18 بتاريخ  الدهب   بوادي  االبتدائية 

ماي 2021 تحت رقم 807.

291I

مينارة فينانس جروب

بيرون الي
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

مينارة فينانس جروب

52 شارع موالي رشيد شقة رقم 

7 ال1ابق الرابع جليز مراكش ، 

0000 ، مراكش املغرب

بيرون الي شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي 52 شارع 

موالي رشيد شقة رقم 7 ال1ابق 

الرابع جليز - 0000  مراكش املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.101981

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

حل  تقرر   2021 يونيو   15 في  املؤرخ 

ذات  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ  الي   بيرون  الوحيد  الشريك 
وعنوان  درهم   10.000 رغسمالها 

موالي  شارع   52 اإلجتماعي  مقرها 
رشيد شقة رقم 7 ال1ابق الرابع جليز 

 : ل  نتيجة  املغرب  مراكش    0000  -

خسارة الشركة.

و حدد مقر التصفية ب 52 شارع 

ال1ابق   7 رقم  شقة  رشيد  موالي 

الرابع جليز - 0000  مراكش املغرب. 

و عين:

باسكال    فيليكس  السيد)ة( 

بيرون و عنوانه)ا( ح2 ب شارع اوروبا 

سير  بريف    17800 فول   لزيغب 

شارونت فرنسا كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة و محل تبليغ العقود و الوثائق 

52 شارع موالي   : املتعلقة بالتصفية 
رشيد شقة رقم 7 ال1ابق الرابع جليز

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   26 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم ححح126.

292I

مينارة فينانس جروب

روالكس سان
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

مينارة فينانس جروب

52 شارع موالي رشيد شقة رقم 

7 ال1ابق الرابع جليز مراكش ، 

0000 ، مراكش املغرب

روالكس سان شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 52 شارع 

موالي رشيد شقة رقم 7 ال1ابق 

الرابع جليز - 0000  مراكش املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.87707

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2021 تم  تحويل   املؤرخ في 21 يونيو 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
رقم  شقة  رشيد  موالي  شارع   52«
  0000  - جليز  الرابع  ال1ابق   7
محمد  »شارع  إلى  املغرب«  مراكش 
»مراكش  السكني  البرتامج  السادس 
عمارة  جاد  مدخل  سيتي«  كولف 
5 جليز  188 ال1ابق االول شقة رقم 

- 0000  مراكش  املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   27 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 52ح126.

Iح29

مينارة فينانس جروب

روالكس سان
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

مينارة فينانس جروب
52 شارع موالي رشيد شقة رقم 
7 ال1ابق الرابع جليز مراكش ، 

0000 ، مراكش املغرب
روالكس سان شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

محمد السادس البرتامج السكني 
»مراكش كولف سيتي«  مدخل جاد 
عمارة 188 ال1ابق االول شقة رقم 5 

جليز- - 0000  مراكش املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.87707

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 يونيو   22 في  املؤرخ 

املصادقة على :
سالمة  فوزي  )ة(   السيد  تفويت 
غصل  من  اجتماعية  حصة   1.000
)ة(  السيد  لفائدة   حصة   1.000
محمد اكرام بتاريخ 22 يونيو 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يوليوز   26 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 7حح126.

29 I
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مينارة فينانس جروب

روالكس سان
شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

مينارة فينانس جروب

52 شارع موالي رشيد شقة رقم 

7 ال1ابق الرابع جليز مراكش ، 

0000 ، مراكش املغرب

روالكس سان  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

محمد السادس البرتامج السكني 

»مراكش كولف سيتي« مدخل جاد 

عمارة 188 ال1ابق االول شقة رقم 5 

جليز - 0000  مراكش املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.87707

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تعيين  تم   2021 يونيو   22 في  املؤرخ 

السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

ابامهدي عائشة  كمسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   26 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 7حح126.

295I

مينارة فينانس جروب

ادوم برومو
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مينارة فينانس جروب

52 شارع موالي رشيد شقة رقم 

7 ال1ابق الرابع جليز مراكش ، 

0000 ، مراكش املغرب

ادوم برومو شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 52 شارع 

موالي رشيد شقة رقم 7 ال1ابق 

الرابع جليز - 0000  مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

25ح117

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   12

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

ادوم   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

برومو.

الترويج   -  : بإيجاز  الشركة  أرض 

العقاري.

- اشغال البناء.

عنوان املقر االجتماعي : 52 شارع 

ال1ابق   7 رقم  شقة  رشيد  موالي 

الرابع جليز - 0000  مراكش املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : برأوت  مراد  السيد 

حصة بقيمة 10 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  برأوت  مراد  السيد 

اسيف ب رقم  ح1 0000  مراكش 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  برأوت  مراد  السيد 

اسيف ب رقم  ح1 0000  مراكش 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   26 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 5حح126.

296I

FID-ACCEUIL

M.D.T COSMEDIC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FID-ACCEUIL

 IMM 18 AV HASSAN I APPT

 N°20 MEKNES ، 50000،

MEKNES MAROC

M.D.T COSMEDIC شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي محل رقم 

ح زنقة سيدي ابراهيم و زنقة ,ايسلي 

املنزه املدينة الجديدة مكناس - 

50000 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

ح89ح5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   20

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 M.D.T : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.COSMEDIC

أرض الشركة بإيجاز : تصدير و 

استيراد - بيع مستحضرات التجميل.

محل   : االجتماعي  املقر  عنوان 
زنقة  و  ابراهيم  سيدي  زنقة  ح  رقم 

,ايسلي املنزه املدينة الجديدة مكناس 

- 50000 مكناس املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : املهداتي  غمين  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  املهداتي  غمين  السيد 

 2 توالل  رياض  تجزئة    8 رقم  فيال 

مكناس 50000 مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  املهداتي  امين  السيد 

 2 توالل  رياض  تجزئة    8 رقم  فيال 

مكناس 50000 مكناس  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   16 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

2021 تحت رقم 90 ح.

297I

FISCALITY CONSULTING CENTER

READ MANAGEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FISCALITY CONSULTING

CENTER

 AV  PRINCE MY ABDELLAH

 AHLAM B IMM ح  8حEME

 ETAGE  APPT 1ح MARRAKECH

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc

READ MANAGEMENT شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب رقم 

2 ، على اليمين ، شقة رقم 6 ، زاوية 

شارع طارق بن زياد ،و ابن عائشة ، 

إقامة إكسيل سيور ، مبنى رقم 18 ، 

مراكش - 0000  مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

1170 7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   25

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
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عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 READ : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.MANAGEMENT
أرض الشركة بإيجاز :  تسيير دور  

الضيافة.
مكتب   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 6 رقم  شقة   ، اليمين  على   ،  2 رقم 
ابن  ،و  زياد  بن  طارق  شارع  زاوية   ،
عائشة ، إقامة إكسيل سيور ، مبنى 
مراكش    0000  - مراكش   ،  18 رقم 

املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
حصة   500   : زهييين  لي  السيدة  

بقيمة 100 درهم للحصة .
  : السيد كوس-ريد جوناثن غندري 
500 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة  لي زهييين عنوانه)ا(  بكين 

100000  بكين الصين.
غندري  جوناثن  كوس-ريد  السيد 
عنوانه)ا( واشن1ن 20001 واشن1ن 

الواليات املتحدة  االمريكية.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة  لي زهييين عنوانه)ا(  بكين 

100000  بكين الصين
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز  بتاريخ  1  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 126086.
298I

FISCALITY CONSULTING CENTER

ZHIYIN MANAGEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FISCALITY CONSULTING
CENTER

 AV  PRINCE MY ABDELLAH
 AHLAM B IMM ح  8حEME

 ETAGE  APPT 1ح MARRAKECH
 MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH maroc

ZHIYIN MANAGEMENT شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب رقم 

2 ، على اليمين ، شقة رقم 6 ، زاوية 

شارع طارق بن زياد ،و ابن عائشة ، 

إقامة إكسيل سيور ، مبنى رقم 18 ، 

مراكش - 0000  مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

117027

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   25

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ZHIYIN MANAGEMENT

دار   : بإيجاز  الشركة  أرض 

الضيافة.

مكتب   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 6 رقم  شقة   ، اليمين  على   ،  2 رقم 
ابن  ،و  زياد  بن  طارق  شارع  زاوية   ،

عائشة ، إقامة إكسيل سيور ، مبنى 
مراكش    0000  - مراكش   ،  18 رقم 

املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

حصة   500   : زهييين  لي  السيدة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

  : السيد كوس ريد جونثان غندري 

500 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة لي زهييين عنوانه)ا(  بكين 

100000  بكين  الصين.

غندريو  جنثن  ريد  كس  السيد 

عنوانه)ا( واشن1ن 20001  واشن1ن 

الواليات املتحدة  االمريكية.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة لي زهييين عنوانه)ا(  بكين 

100000  بكين  الصين

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز  بتاريخ  1  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 126062.

299I

FISCALITY CONSULTING CENTER

MEDEX  AUTO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FISCALITY CONSULTING

CENTER

 AV  PRINCE MY ABDELLAH

 AHLAM B IMM ح  8حEME

 ETAGE  APPT 1ح MARRAKECH

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc

MEDEX  AUTO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب رقم 

2 ، على اليمين ، شقة رقم 6 ، زاوية 

شارع طارق بن زياد ،و ابن عائشة ، 

إقامة إكسيل سيور ، مبنى رقم 18 ، 

مراكش - 0000  مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

ح 1170

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   2 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MEDEX  AUTO

اصالح   : بإيجاز  الشركة  أرض 

النارية  الدراجات  و   السيارات 

الهوائية.

السيارات  أيار  ق1ع  وبيع  شراء 

والدراجات النارية وزيوت املحركات

ورشة متنقلة

املتعلقة  الخدمات   كافة  تقديم 

بغرض الشركة.

مكتب   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 6 رقم  شقة   ، اليمين  على   ،  2 رقم 
ابن  ،و  زياد  بن  طارق  شارع  زاوية   ،

عائشة ، إقامة إكسيل سيور ، مبنى 
مراكش    0000  - مراكش   ،  18 رقم 

املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 250   : لفهامة  غميمة  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 250   : موكوش  رشيد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد خالد اسموح :  250 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 250   : ال1ونية  بوبكر  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  لفهامة  غميمة  السيدة 
الجديد  الروض  بالل  درب   06 رقم 

مراكش 0000  مراكش املغرب.

عنوانه)ا(  موكوش  رشيد  السيد 
 669 رقم  الوحدة    املحمدي  الحي 

مراكش 0000  مراكش املغرب.

عنوانه)ا(  اسموح  خالد  السيد 

بلوك   10 رقم  العربي  املغرب  حي 

مراكش    0000 تمارة   1 الشقة  س 

املغرب.

عنوانه)ا(  ال1ونية  بوبكر  السيد 

19 تجزئة بوأربال امرشيش مراكش 

0000  مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  لفهامة  غميمة  السيدة 
الجديد  الروض  بالل  درب   06 رقم 

مراكش 0000  مراكش املغرب.
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عنوانه)ا(  موكوش  رشيد  السيد 
 669 رقم  الوحدة    املحمدي  الحي 

مراكش 0000  مراكش املغرب
عنوانه)ا(  اسموح  خالد  السيد 
بلوك   10 رقم  العربي  املغرب  حي 
مراكش    0000 تمارة   1 الشقة  س 

املغرب
عنوانه)ا(  ال1ونية  بوبكر  السيد 
19 تجزئة بوأربال امرشيش مراكش 

0000  مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز  بتاريخ  1  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 126080.
00Iح

CABINET CBA SARL

PROCHILABO
إعالن متعدد القرارات

CABINET CBA SARL
27 زنقة بابوم، طابق ح، شارع 

محمد الخامس ، 20250، الدار 
البيضاء املغرب

PROCHILABO »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 152 شارع 
باحماد بلفيدير   - 20250 الدار 

البيضاء  املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.96601

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم   2021 يونيو   28 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
مايلي: تفويت السيدة فقراوي مليكة 
رقم  الوطنية  للب1اقة  الحاملة 
 625حB7 ل 750 حصة للسيد عمر 
الوطنية  للب1اقة  الحامل  فقراوي 

B561092 رقم
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
من  للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 
الى  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
دات  محدودة  مسؤولية  دات  شركة 

شريك وحيد.
قرار رقم ح: الذي ينص على مايلي: 
الحامل  فقراوي  عمر  السيد  بقاء 

في   B561092 رقم  الوطنية  للب1اقة 
منصبه كمسير وحيد للشركة.

على  ينص  الذي  رقم  :  قرار 
بمبلغ  الشركة  رغسمال  رفع  مايلي: 
700.000,00 درهم و التي تقدر بقيمة 
7000 حصة ليصبح رغسمال الشركة  
بقيمة  درهم   1.000.000,00 هو 

10.000 حصة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
على  ينص  الذي   :6 رقم  بند 
مايلي: تفويت السيدة فقراوي مليكة 
رقم  الوطنية  للب1اقة  الحاملة 
 625حB7 ل 750 حصة للسيد عمر 
الوطنية  للب1اقة  الحامل  فقراوي 
عمر  السيد  رفع  و   B561092 رقم 
بمبلغ  الشركة  رغسمال  فقراوي 
700.000,00 درهم و التي تقدر بقيمة 
7000 حصة ليصبح رغسمال الشركة  
بقيمة  درهم   1.000.000,00 هو 

10.000 حصة.
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
السيد عمر فقراوي الحامل للب1اقة 
مساهم   B561092 رقم  الوطنية 
 10.000 بقيمة  الشركة  في  وحيد 

حصة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 57ح787.

01Iح

TGE FIDUS

SHIPT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TGE FIDUS
شارع الزرق1وني كمال بارك سانتر 

عمارة B رقم 9ح ال1ابق 6 ، 28810، 
املحمدية املغرب

SHIPT شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 612 شارع 
واد املخازن السعادة العليا - 20800 

املحمدية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

9ح285

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   05

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

.SHIPT : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

بيع   : بإيجاز  الشركة  أرض 

و  االستراد  التجارة  الفالحية-  املواد 

التصدير .

عنوان املقر االجتماعي : 612 شارع 

واد املخازن السعادة العليا - 20800 

املحمدية املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رغسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : كودي  حمزة  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  كودي  حمزة  السيد 

 20800 رقم  1   2 نيس  تجزئة 

املحمدية املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  كودي  حمزة  السيد 

 20800 رقم  1   2 نيس  تجزئة 

املحمدية املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 08 بتاريخ  باملحمدية   االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 1592.

02Iح

TGE FIDUS

DR FACIAL BEAUTY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
إضافة تسمية تجارية غو شعار 

TGE FIDUS

شارع الزرق1وني كمال بارك سانتر 

عمارة B رقم 9ح ال1ابق 6 ، 28810، 

املحمدية املغرب

DR FACIAL BEAUTY »شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: شارع 
الجيش امللحي املركز التجاري 

الحب�سي رقم 7  ال1ابق 7 برج  1 

- - الدار البيضاء املغرب.

»إضافة تسمية تجارية غو شعار«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

ح50595.

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
تقرر   2021 يونيو   29 في  املؤرخ 

إضافة شعار تجاري للشركة وهو:

Dr FACIAL CLINIC

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

بتاريخ  1  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 786870.

Iح0ح

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

WALFIZRI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 01- 772 

صندوق البريد رقم 6 1، 000ح7، 

الداخلة املغرب

WALFIZRI شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي النهضة 

01 رقم ح 10 - 000ح7 الداخلة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
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رقم التقييد في السجل التجاري : 

18755

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   06

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.WALFIZRI

مواد  يبع   : بإيجاز  الشركة  أرض 

البناء.

حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 

000ح7   - ح 10  رقم   01 النهضة 

الداخلة املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : احمو  الحسين  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيدة نعيمة معاي :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  احمو  الحسين  السيد 

000ح7  22ح1  رقم  الحسني  حي 

الداخلة املغرب.

السيدة مينة معاي عنوانه)ا( حي 

الحسني 000ح7 الداخلة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  احمو  الحسين  السيد 

000ح7  22ح1  رقم  الحسني  حي 

الداخلة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ  الدهب   بوادي  االبتدائية 

يونيو 2021 تحت رقم ح115.

I 0ح

GECAFISC

شيك كلوتينك
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

GECAFISC

 RUE MOHAMED EL 26

  QUORRI  ETG 1 APPT 5

 CASABLANCA ، 20250،

CASABLANCA MAROC

شيك كلوتينك شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

اوالد طالب الرقم 1 اقامة االندلس 

عين الشق الدار البيضاء  - ح2015 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

509915

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   02

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

شيك   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

كلوتينك.

تاجر   : بإيجاز  الشركة  أرض 

تجزئة للمالبس الجاهزة.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

االندلس  اقامة   1 الرقم  طالب  اوالد 

ح2015   - البيضاء   الدار  عين الشق 

الدارالبيضاء املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

حصة   50  : بشرى  اللبار  السيدة 

بقيمة 100 درهم.

حصة   50  : سعاد  اللبار  السيدة 

بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بشرى  اللبار  السيدة 
محج الميك عمارة القرض العقاري ن 

ر 02 00 20 الدار البيضاء املغرب.
عنوانه)ا(  سعاد  اللبار  السيدة 
حي كريمات زنقة 1ح رقم 8ح 20050 

الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  بشرى  اللبار  السيدة 
العقاري  القرض  عمارة  الميك  محج 
ن ر 02 00 20 الدار البيضاء املغرب

عنوانه)ا(  سعاد  اللبار  السيدة 
حي كريمات زنقة 1ح رقم 8ح 20050 

الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 785877.
05Iح

TANWIR AUDIT ET CONSEIL

SLIMANI LAHOUCINE
عقد تسيير حر ألصل تجاري )األشخاص 

املعنويون(
عقد تسيير حر ألصل تجاري
SLIMANI LAHOUCINE

قي  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
 SLIMANI غع1ى   2021 ماي   06
بالسجل  املسجل   LAHOUCINE
التجارية  باملحكمة   71000 التجاري 
لألصل  الحر  التسيير  حق  باكادير 
التجاري الكائن ب ب11 شارع  5 حي  
 80000  - غكادير  تيكيوين  إنزران  بئر 
 TACO BOIS لفائدة  املغرب  غكادير 
ملدة 5 سنة تبتدئ من 01 ماي 2021 
و تنتهي في 01 ماي 2026 مقابل مبلغ 

شهري قيمته 000.  درهم.
06Iح

س-اطلس

ASFAR A-OUMRA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رغسمال الشركة

س-اطلس
ال1ابق االول الحي االداري شارع 

ال1ائف رقم 1  ، 000ح2، بني مالل 
املغرب

ASFAR A-OUMRA شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي  215 شارع 
املتنبي حي الزيتون املحل  - 000ح2 

بني مالل املغرب.
رفع رغسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
1709

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   2021 يوليوز   05 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رغسمال  رفع 
من  غي  درهم«   1.000.000«
 1.500.000« إلى  درهم«   500.000«
حصص  تقديم    : طريق  عن  درهم« 

نقدية غو عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ح1  بتاريخ  مالل   ببني  االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 778.
07Iح

س-اطلس

PARA ORTHOPEDIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

س-اطلس
ال1ابق االول الحي االداري شارع 

ال1ائف رقم 1  ، 000ح2، بني مالل 
املغرب

PARA ORTHOPEDIE شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 

12 الفضيلة 9 شارع 20 أشت - 
000ح2 بني مالل املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

9 8ح.
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
حل  تقرر   2021 يونيو  ح0  في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ    PARA ORTHOPEDIE
وعنوان  درهم   100.000 رغسمالها 
الفضيلة   12 رقم  اإلجتماعي  مقرها 
بني  000ح2   - أشت   20 شارع   9
مالل املغرب نتيجة ل : التوفق التام 

لنشاط الشركة .
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 12 التصفية ب رقم  و حدد مقر 
الفضيلة 9 شارع 20 أشت - 000ح2 

بني مالل املغرب. 
و عين:

و  بغداوي  الدين    نور  السيد)ة( 
الرقم  السالم  رياض  حي  عنوانه)ا( 
املغرب  مالل  بني  000ح2   1 1

كمصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاريخ  مالل   ببني  االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم  75.

08Iح

cabinet aux services des affaires

MERZOGA DESERT TRIPS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

cabinet aux services des affaires
 n° 99 rue my lhassan 1er

 etage erfoud ، 52200، erfoud
MAROC

merzoga desert trips شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر 
تبومييات ال1اوس الريصاني - 

50 52 الريصاني املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.11807

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر   2021 يوليوز  في  1  املؤرخ 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  حل 
 MERZOGA الوحيد  الشريك  ذات 
رغسمالها  مبلغ    DESERT TRIPS
مقرها  وعنوان  درهم   10.000
ال1اوس  تبومييات  قصر  اإلجتماعي 
الريصاني - 50 52 الريصاني املغرب 
مزاولة  عن  التوقف   : ل  نتيجة 

النشاط.

قصر  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 - الريصاني  ال1اوس  تبومييات 

50 52 الريصاني املغرب. 
و عين:

و  موهو  مص1فى   السيد)ة( 
ال1اوس  تبومييات  قصر  عنوانه)ا( 
املغرب  الريصاني   52 50 الريصاني 

كمصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ  بالرشيدية   االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 50ح.

09Iح

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

EL ABBANI PIECES AUTO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 01- 772 
صندوق البريد رقم 6 1، 000ح7، 

الداخلة املغرب
 EL ABBANI PIECES AUTO

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي املسيرة 
01 زنقة جبل توبقال كراج رقم 01 - 

000ح7 الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
18905

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو  ح2 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 EL  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ABBANI PIECES AUTO

إصالح   : بإيجاز  الشركة  أرض 

السيارات. 

-   بيع وشراء ق1ع أيار السيارات 

الجديدة و املستعملة.

حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 

كراج  توبقال  جبل  زنقة   01 املسيرة 

رقم 01 - 000ح7 الداخلة املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : العباني  املهدي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  العباني  املهدي  السيد 

توبقال  جبل  زنقة    01 املسيرة  حي 

000ح7 الداخلة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  العباني  املهدي  السيد 

توبقال  جبل  زنقة    01 املسيرة  حي 

000ح7 الداخلة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بتاريخ  الدهب   بوادي  االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم  125.

10Iح

( FIDUCIAIRE LHAZMIR MOHAMED  ( FLM

STE SMATRI SARL
إعالن متعدد القرارات

 FIDUCIAIRE LHAZMIR

( MOHAMED  ( FLM

رقم 0ح مكرر زنقة شيخ الإلسالم 

بلعربي الواد لحمر ، 52000، 

الرشيدية املغرب

STE SMATRI SARL  »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: رقم 

 1 الشريط التجاري الحي الشبه 

صناعي تاركة الجديدة الرشيدية - 

52000 الرشيدية املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

ح 18.

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

اتخاذ  تم   2021 يوليوز   08 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 

قرار رقم قرار رقم -1: الذي ينص 

الشركة  رغسمال  رفع  مايلي:  على 

إلى  درهم  00,00 567ح2  من 

28000000,00 درهم

قرار رقم قرار رقم -2: الذي ينص 

في  غخر  مسير  إضافة  مايلي:  على 

شخص السيد غوجيل عمرو

قرار رقم قرار رقم -ح: الذي ينص 

على مايلي: تحيين القوانين األساسية 

للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

املساهمات:   6- رقم  بند  رقم  بند 

الذي ينص على مايلي:  السيد غوجيل 

عمرو ب 0000 1 مساهمة و السيد 

غوجيل ابراهيم ب 0000 1 مساهمة

رغسمال   7- رقم  بند  رقم  بند 

على  ينص  الذي   : اإلجتماعي 

ب  عمرو  غوجيل  السيد    : مايلي 

السيد  و  درهم   1 .000.000,00

 1 .000.000,00 ب  ابراهيم  غوجيل 

درهم.

تسمية   15- رقم  بند  رقم  بند 

املسيرين: الذي ينص على مايلي:

عمرو   غوجيل  السيدين  تعيين  تم 

للشركة  كمسيرين  ابراهيم  غوجيل  و 

ملدة أير محدودة .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 19 بتاريخ  بالرشيدية   االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 52/2021ح.

11Iح
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كافجيد

NOTRE ALLIANCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

كافجيد
86 زنقة 165 مجموعة *ه* حي 
االلفة، 20220، الدار البيضاء 

املغرب
NOTRE ALLIANCE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 10 زنقة 
الشراردة ال1ابق السفلي بوركون - 

ح2005 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
ححح511

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   29
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.NOTRE ALLIANCE
أرض الشركة بإيجاز : التجارة في 

مواد التجميل.
10 زنقة   : عنوان املقر االجتماعي 
 - بوركون  السفلي  ال1ابق  الشراردة 

ح2005 الدار البيضاء املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : الترغي  لبنى  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  الترغي  لبنى  السيدة 
1ح1  رقم   9 زنقة  السمارة  تجزئة 
االلفة 20220 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الترغي  لبنى  السيدة 
1ح1  رقم   9 زنقة  السمارة  تجزئة 

االلفة 20220 الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 19 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 62 787.

12Iح

conseils sarl

AZAIN CREA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

conseils sarl

شارع لبنان اقامة يامنة 1 مكتب 
رقم 19 طنجة، 90000، طنجة 

املغرب

AZAIN CREA شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي 8  حي 

البرانص 1 زنقة 9  ال1ابق السفلي - 

90000 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.95717

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر   2019 دجنبر  ح2  في  املؤرخ 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة  حل 

 99 رغسمالها  مبلغ    AZAIN CREA

اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
ال1ابق    9 زنقة   1 البرانص  حي    8

املغرب  طنجة   90000  - السفلي 

نتيجة ل : لعدم البلوغ الهدف الذس 

انشئت من اجله.

حي    8 ب  التصفية  مقر  حدد  و 
البرانس 1 زنقة 9  ال1ابق السفلي - 

90000 طنجة املغرب. 

و عين:

و  الريسوني   عزيزة   السيد)ة( 
  8 رقم    9 البرانص  حي  عنوانه)ا( 

)ة(  كمصفي  املغرب  طنجة   90000

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   16 بتاريخ  ب1نجة   التجارية 

2020 تحت رقم 229617.
Iح1ح

conseils sarl

 GESTION ASSISTANCE
 MAINTENANCE AUTOS

»GAMA S
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

conseils sarl
شارع لبنان اقامة يامنة 1 مكتب 
رقم 19 طنجة، 90000، طنجة 

املغرب
 GESTION ASSISTANCE
 MAINTENANCE AUTOS

GAMA S« شركة ذات املسؤولية 
املحدودة)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
الخير 2 ب تجزئة 196 - 90000 

طنجة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
1ح51 .

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
حل  تقرر   2021 يونيو   01 في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
 GESTION ASSISTANCE
 MAINTENANCE AUTOS
99 درهم  GAMA S«  مبلغ رغسمالها 
تجزئة  اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 
 90000  -  196 تجزئة  ب   2 الخير 

طنجة املغرب نتيجة ل : املنافسة.
تجزئة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 90000  -  196 تجزئة  ب   2 الخير 

طنجة املغرب. 
و عين:

و  الفريح  جمال   السيد)ة( 
تجزئة  ب   2 الخير  تجزئة  عنوانه)ا( 
196 90000 طنجة املغرب كمصفي 

)ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   01 بتاريخ  ب1نجة   التجارية 

2021 تحت رقم 199  2.

I 1ح

conseils sarl

  SOCIETE  BOUGHAZ
SOLUTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

conseils sarl

شارع لبنان اقامة يامنة 1 مكتب 
رقم 19 طنجة، 90000، طنجة 

املغرب

  SOCIETE  BOUGHAZ

SOLUTION شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي العالية 
زنقة يوسف البوعناني رقم  2 

املغرب 90000 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

5ح882.

العام  الجمع  بمقت�سى 

 2021 ماي   06 في  املؤرخ  اإلستثنائي 

املسؤولية  ذات  شركة  حل  تقرر 

  SOCIETE  BOUGHAZ املحدودة 

 99 رغسمالها  مبلغ    SOLUTION

اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 

رقم  البوعناني  يوسف  زنقة  العالية 

املغرب  طنجة   90000 املغرب   2 

نتيجة ل : املنافسة.

العالية  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
رقم  2  البوعناني  يوسف  زنقة 

املغرب 90000 طنجة املغرب. 

و عين:

و  امصمود  محمد   السيد)ة( 

يوسف  زنقة  العالية  عنوانه)ا( 

طنجة   90000 رقم  2  البوعناني 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
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وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   18 بتاريخ  ب1نجة   التجارية 

2021 تحت رقم 678ح 2.

15Iح

NOBLACTION

K-M OXYGÉNE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

رفع رغسمال الشركة

NOBLACTION

نهج يعقوب املنصور إقامة األميرة 

ح ال1ابق األول رقم 15، 0000 ، 

مراكش املغرب

K-M OXYGÉNE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي ال1ابق 

السفلي إقامة سيتي كاردن شارع 

يوأوسالفيا  - 0000  مراكش 

املغرب.

رفع رغسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.105077

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم   2021 يونيو   28 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رغسمال  رفع 

»00.000  درهم« غي من »100.000 

عن  درهم«   500.000« إلى  درهم« 

غو  غرباح  غو  احتياطي  إدماج    : طريق 

عالوات إصدار في رغس املال.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   20 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 126267.

16Iح

LAMAN EXPERTISE

PALAIS MAMA HADDA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LAMAN EXPERTISE

 Résidence Riad Arfoud, Imm. 8,

 Bureau N° 9, Rue Mouzdalifa,

 Aarset Sinko ، 40000،

Marrakech Maroc

PALAIS MAMA HADDA  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي املكتب 
رقم 9، عمارة رياض غرفود، املدخل 

رقم 8، شارع املزدلفة، عرصة 

السينكو  - 0000  مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

117127

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   07

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 PALAIS : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

. MAMA HADDA

استغالل   : بإيجاز  الشركة  أرض 

دور الضيافة.

املكتب   : االجتماعي  املقر  عنوان 
املدخل  غرفود،  رياض  عمارة   ،9 رقم 
عرصة  املزدلفة،  شارع   ،8 رقم 

السينكو  - 0000  مراكش املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد نصر �سي بن داود :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد نصر �سي بن داود عنوانه)ا( 
ح9 شارع كليبر 75116 باريس فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

السيد نصر �سي بن داود عنوانه)ا( 
ح9 شارع كليبر 75116 باريس فرنسا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   16 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 126158.

17Iح

ccis-casablanca

NEMOPHILA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ccis-casablanca
 bd med V ، 20200، 98

casablanca اململكة املغربية
NEMOPHILA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  128 زنقة 
العرار ال1ابق 2 املكتب 6 - 20100 

الدار البيضاء اململكة املغربية
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5ح5089
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   10
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.NEMOPHILA
منسق    : بإيجاز  الشركة  أرض 

زهور
- زخرفة نباتية

- تصميم األزهار .
عنوان املقر االجتماعي :  128 زنقة 
 20100 -  6 املكتب   2 ال1ابق  العرار 

الدار البيضاء اململكة املغربية.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : حسن  ناصر  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيدة عائشة الترفوس :  1.000 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  حسن  ناصر  السيد 
س  ش1ر  طنجة  الرياض  مجمع 
كزناية   55 رقم  ح  عمارة   8 مجموعة 

طنجة .0000ح  طنجة املغرب.
الترفوس  عائشة  السيدة 
عنوانه)ا( دوار لحاللفة الشرقية دار 
البيضاء   20100 النواصر  بوعزة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  حسن  ناصر  السيد 
س  ش1ر  طنجة  الرياض  مجمع 
كزناية   55 رقم  ح  عمارة   8 مجموعة 

طنجة 0000ح  طنجة املغرب
الترفوس  عائشة  السيدة 
عنوانه)ا( دوار لحاللفة الشرقية دار 
البيضاء   20100 النواصر  بوعزة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 - بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

تحت رقم -.

18Iح

FIDUCIAIRE EN NASERY SAID

 TEXTILE NUR EL
GUENOUNI

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EN NASERY SAID
 N°9 Imm Alaoui Rue Rahal El

 ،Meskini 4 etage  fes vn ، 30000
فاس املغرب

  TEXTILE NUR EL GUENOUNI
شركة ذات مسؤولية محدودة 
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ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم  9 
تجزئة االمل 2 صهريج كناوة باب 
فتوح فاس - 0000ح فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
ح6896

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   25
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
. TEXTILE NUR EL GUENOUNI

أرض الشركة بإيجاز :  
طرزو بيع مستلزمات الخياطة 

االستراد و التصدير
رقم  9   : االجتماعي  املقر  عنوان 
باب  كناوة  صهريج   2 االمل  تجزئة 

فتوح فاس - 0000ح فاس املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد الكنوني نور الدين :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
الدين  نور  الكنوني  السيد 
االندلس  تجزئة   112 رقم  عنوانه)ا( 

املصلى فاس 0000ح فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الدين  نور  الكنوني  السيد 
االندلس  تجزئة   112 رقم  عنوانه)ا( 

املصلى فاس 0000ح فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   19 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 552ح.

19Iح

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC( BUREAU DE

COMPTABILITE

BM STORE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC(
BUREAU DE COMPTABILITE
صندوق البريد 10ح الرئيسية 

الرشيدية ، 52000، الرشيدية 
املغرب

BM STORE  شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 

11 تجزئة مرجان 1 الش1ر االول 
باب كبيش االسماعيلية - 50000 

مكناس املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
ح9 1 .

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تعيين  تم   2020 نونبر  ح2  في  املؤرخ 
مسير جديد للشركة السيد)ة( بلمكي  

زهير كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   25 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

2021 تحت رقم 8 1ح.
20Iح

FCTB -SARL

SUPER AUTOS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FCTB -SARL
 Av.Hassan II Rue Abderrahman

 Ibn Zidan N°19 ، 92000،
Larache maroc

SUPER AUTOS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية شارع 
سجلماسة و شارع ابن جرير ال1بري 

إقامة ديوانح ال1ابق األر�سي  - 
90000 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.75881

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

حل  تقرر   2021 ماي   28 في  املؤرخ 

ذات  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

  SUPER AUTOS الوحيد  الشريك 

درهم   100.000 رغسمالها  مبلغ 

وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية شارع 
سجلماسة و شارع ابن جرير ال1بري 

 - األر�سي   ال1ابق  ديوانح  إقامة 

90000 طنجة املغرب نتيجة ل : حل 

الشركة قبل األجل وتصفيتها ابتداءا 

من 2021/05/28.

زاوية  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

جرير  ابن  شارع  و  سجلماسة  شارع 

ال1بري إقامة ديوانح ال1ابق األر�سي 

طنجة - 90000 طنجة املغرب. 

و عين:

السيد)ة( نورالدين  اقلعي دريوش 

 VILLA VISTA RUE11 عنوانه)ا(  و 

طنجة   NR 10 TANGER  90000

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو  ح2  بتاريخ  ب1نجة   التجارية 

2021 تحت رقم  582.

21Iح

PROXY FINANCE

SMAPDI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PROXY FINANCE

 Angle Yaacoub El Mansour Et

 Av Allal El Fassi, Imm 2  (espace

 Assafwa(, حeme Etage, Bureau

 N° 23 ، 40000، MARRAKECH

MAROC

SMAPDI شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي  رقم175 
الشقة رقم1 ال1ابق االول الحي 

الصناعي املسار  - 0000  مراكش 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
ح7ح116

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   21
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SMAPDI
أرض الشركة بإيجاز : -التجارة.

واجزاء  الغيار  ق1اع  -بيع 
السيارات.

-االستراد و التصدير..
عنوان املقر االجتماعي :  رقم175 
الحي  االول  ال1ابق  رقم1  الشقة 
مراكش    0000  - املسار   الصناعي 

املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
حصة   100   : طه  الحمار  السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  طه  الحمار  السيد 
مراكش   175 رقم  املسار  تجزئة 

0000  مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  طه  الحمار  السيد 
مراكش   175 رقم  املسار  تجزئة 

0000  مراكش املغرب.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   25 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 00 125.

22Iح

SOUHAL CONSULTING

B&M NEGOCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOUHAL CONSULTING

 RUE YOUGOSLAVIE IMM 82-A

 APPT 14 GUELIZ، 40000،

MARRAKECH MAROC

B&M NEGOCE  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

يوأوسالفيا عمارة -82 غ الشقة رقم  

 1 جليز مراكش - 0000  مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

117159

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 ماي  1ح 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 B&M  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. NEGOCE

: بيع املواد  بإيجاز  أرض الشركة 

الغذائية العامة و التبغ 

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

يوأوسالفيا عمارة -82 غ الشقة رقم  

مراكش    0000  - مراكش  جليز   1 

املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

السيد بدر سلمان :  1.000 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  سلمان  بدر  السيد 
مراكش 0000  مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  سلمان  بدر  السيد 
مراكش 0000  مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   16 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم ح12618.

Iح2ح

FISCALITY CONSULTING CENTER

SAFE KECH CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FISCALITY CONSULTING
CENTER

 AV  PRINCE MY ABDELLAH
 AHLAM B IMM ح  8حEME

 ETAGE  APPT 1ح MARRAKECH
 MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH maroc

SAFE KECH CAR  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي متجر 
رقم ح0 إقامة غكاسياس تجزئة 

بويزكرن رقم 11 مراكش - 0000  
مراكش  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
117221

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   06
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 SAFE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. KECH CAR
كراء   : بإيجاز  الشركة  أرض 

السيارات بدون سائق.
عنوان املقر االجتماعي : متجر رقم 
بويزكرن  تجزئة  غكاسياس  إقامة  ح0 
مراكش     0000  - مراكش   11 رقم 

املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : مكوار  محسن  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  مكوار  محسن  السيد 
إقامة الفياللي زنقة ام البنين ال1ابق 
  0000 جليز   الشقة  1  الرابع 

مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  مكوار  محسن  السيد 
إقامة الفياللي زنقة ام البنين ال1ابق 
  0000 جليز   الشقة  1  الرابع 

مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   20 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم   1262.
I 2ح

PREMIUM FINANCE

 LABORATOIRE BAB« 
DOUKKALA   » LBD

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

PREMIUM FINANCE
  APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE
 MARRAKECH. ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 LABORATOIRE BAB« 

DOUKKALA   » LBD شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة رقم 

  اقامة باب دكالة شارع موالي عبد 

هللا  - 0000  مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

117215

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   21

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 LABORATOIRE BAB«   :

.DOUKKALA   » LBD

مختبر   : بإيجاز  الشركة  أرض 

التحاليل ال1بية .

عنوان املقر االجتماعي : شقة رقم 

  اقامة باب دكالة شارع موالي عبد 

هللا  - 0000  مراكش املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رغسمال  مبلغ 

000.ح22.ح درهم، مقسم كالتالي:

  : السعدي   احمد  موالي  السيد 

درهم   100 بقيمة  حصة  0ح2.2ح 

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السعدي   احمد  موالي  السيد 
عنوانه)ا( رياض كاردن عمارة ح2 رقم 

  0000 اكدال  السياحية  املن1قة   5

مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
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السعدي   احمد  موالي  السيد 

عنوانه)ا( رياض كاردن عمارة ح2 رقم 

  0000 اكدال  السياحية  املن1قة   5

مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   19 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 7ح1262.

25Iح

UNIVERS COMPTA SARL AU

ALFAUZ MEDIA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

UNIVERS COMPTA SARL AU

شارع  غ،  زنقة   ،16 7،عمارة  شقة 

الجيش امللكي م.ج ، 50000، مكناس 

املغرب

ذات  شركة   ALFAUZ MEDIA

املسؤولية املحدودة

تجزئة  اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 

رقم  األول،  ال1ابق  األنيق،  السكن 

مكناس   50020  - البساتين   ،8 

املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة

التجاري  السجل  في  التقييد  رقم 

69حح .

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 15 يوليوز 2021 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

ال1ابق  األنيق،  السكن  »تجزئة 

 50020  - البساتين  رقم  8،  األول، 

مكناس املغرب« إلى »رقم 68، ال1ابق 

األنيق،  السكن  تجزئة  األر�سي، 

البساتين - 50020 مكناس  املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   20 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

2021 تحت رقم 522ح.

26Iح

ABA GESTION SARLAU

TAKECARE GESTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ABA GESTION SARLAU
 AV MED V حEME ETG 8ح
 BUREAU 12 ، 30000، FES

MAROC
TAKECARE GESTION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 8ح شارع 
محمد الخامس ال1ابق ح مكتب 10 

- 0000ح  فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

ح6892
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TAKECARE GESTION
دارة   : بإيجاز  الشركة  أرض 

مؤسسات الفنادق والسياحة.
عنوان املقر االجتماعي : 8ح شارع 
محمد الخامس ال1ابق ح مكتب 10 - 

0000ح  فاس املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 500   : السيد سعيد آيت املودن  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد محمد سامي آيت املودن  :  
500 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
املودن   آيت  سعيد  السيد 
عين  األندلس  رضا  فندق  عنوانه)ا( 
فاس  0000ح  يعقوب  موالي  شقف 

املغرب.

املودن   آيت  سامي  محمد  السيد 

عين  األندلس  رضا  فندق  عنوانه)ا( 

فاس  0000ح  يعقوب  موالي  شقف 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

املودن   آيت  سعيد  السيد 

عين  األندلس  رضا  فندق  عنوانه)ا( 

فاس  0000ح  يعقوب  موالي  شقف 

املغرب

املودن   آيت  سامي  محمد  السيد 

عين  األندلس  رضا  فندق  عنوانه)ا( 

فاس  0000ح  يعقوب  موالي  شقف 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   16 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم ح51ح.

27Iح

STE BENSELLAOU SARL AU  

STE N. W. A CAR SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE BENSELLAOU SARL AU

 DOUAR TIFIRASINE RAS

 LAKSAR GUERCIF ، 35100،

GUERCIF MAROC

 STE N. W. A CAR SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

 M.Z وعنوان مقرها اإلجتماعي

 APPART N° 2 RESIDENCE AYA

 BV MED V- GUERCIF - 5100ح

جرسيف املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2119

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   21

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE N. : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.W. A CAR SARL AU
تأجير   -  : بإيجاز  الشركة  أرض 

السيارات غو املركبات بدون سائق. .
 M.Z  : االجتماعي  املقر  عنوان 
 APPART N° 2 RESIDENCE AYA
 BV MED V- GUERCIF - 5100ح

جرسيف املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99  سنة سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
الحضري  حسام  غحمد  السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
الحضري  حسام  غحمد  السيد 
عنوانه)ا( تجزئة النسيم شارع ملوية 

جرسيف 5100ح جرسيف املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الحضري  حسام  غحمد  السيد 
عنوانه)ا( تجزئة النسيم شارع ملوية 

جرسيف 5100ح جرسيف املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ح2  بتاريخ  بجرسيف   االبتدائية 
يوليوز 2021 تحت رقم 1122/2021.

28Iح

FIDUCIAIRE BAKKALI CHARAFI 

 MISR MANAGEMENT
SARL.AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BAKKALI CHARAFI
 av. Abou Bakr Arrazi n°8 ،

90000، Tanger MAROC
 MISR MANAGEMENT SARL.AU

شركة ذات مسؤولية محدودة
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 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي نجيبة 

شارع 88 رقم 11 - 90000 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

118679

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   08

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 MISR  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.MANAGEMENT SARL.AU

خدمات   : بإيجاز  الشركة  أرض 

لألفراد  والدعم  االستشارات 

خاص  غو  عام  كيان  وغي  والشركات 

آخر..

عنوان املقر االجتماعي : حي نجيبة 

طنجة   90000  -  11 رقم   88 شارع 

املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

محمد  علي  الدين  حسام  السيد 

علي :  1.000 حصة بقيمة 100 درهم 

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

علي  الدين  حسام  السيد 

موالي  شارع  عنوانه)ا(  علي  محمد 

مفتاح  غكادير،اقامة  اسماعيل،زنقة 

 90000 1ح  رقم  االول  الفرج،طابق 

طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

علي  الدين  حسام  السيد 

موالي  شارع  عنوانه)ا(  علي  محمد 

مفتاح  غكادير،اقامة  اسماعيل،زنقة 

 90000 1ح  رقم  االول  الفرج،طابق 

طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   19 بتاريخ  ب1نجة   التجارية 

2021 تحت رقم 727  2.

29Iح

MA-LEX

BRUSH TRACE COSMETICS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MA-LEX

 AVENUE MLY ISMAIL RESD

 MLY ISMAIL 5EME ETG N19

 AVENUE MLY ISMAIL RESD

 MLY ISMAIL 5EME ETG N19،

90000، TANGER MAROC

 BRUSH TRACE COSMETICS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 8حح 

عمارة 61 اقامة مسنانة كولف 

ق1عة 5 رحراح طنجة. - 90000 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

67ح118

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   07

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BRUSH TRACE COSMETICS

بيع  -  : بإيجاز  الشركة   أرض 

 و شراء التسويق االستيراد و التصدير 

التقسيط  غو  بالجملة  التوزيع 

الع1ر التجميلية  املنتوجات   كل 

 و الصابون و املواد الشبه صيدلية.

- تسويق و تصنيع املواد املحلية
رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 
61 اقامة مسنانة كولف  8حح عمارة 
 90000  - طنجة.  رحراح   5 ق1عة 

طنجة املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيدة الخفاري هناء :  50 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
50 حصة    : السيد ولحاج محمد 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  هناء  الخفاري  السيدة 
شكيرة  اقامة   A7 عمارة   99 شفة 

طريق الرباط 90000 طنجة املغرب.
عنوانه)ا(  محمد  ولحاج  السيد 
شكيرة  اقامة   A7 عمارة   99 شفة 

طريق الرباط 90000 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  هناء  الخفاري  السيدة 
شكيرة  اقامة   A7 عمارة   99 شفة 

طريق الرباط 90000 طنجة املغرب
عنوانه)ا(  محمد  ولحاج  السيد 
شكيرة  اقامة   A7 عمارة   99 شفة 

طريق الرباط 90000 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   09 بتاريخ  ب1نجة   التجارية 

2021 تحت رقم 11   2.
0Iحح

STE FIDUCIAIRE D’AUDIT CHARAKA

 SOCIETE DE CHASSE AL
MAGHREB

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل الشكل القانوني للشركة

 STE FIDUCIAIRE D›AUDIT
CHARAKA

 AV YAKOUB EL MANSOUR
 RESIDENCE AHLAM 1 ENTRÉE
  B BUREAU N° 10 ETAGE  

 GUELIZ MARRAKECH، 40000،

marrakech maroc

 SOCIETE DE CHASSE AL

MAGHREB شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

و عنوان مقرها االجتماعي تجزئة 

برادي ح0 ، رقم 215 ،  - 0000  

مراكش  .

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.95901

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في 10 يوليوز 2021 تم تحويل 

القانوني للشركة من »شركة  الشكل 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

املسؤولية  ذات  »شركة  إلى  الوحيد« 

املحدودة«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   15 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم ح12611.

1Iحح

STE FIDUCIAIRE D’AUDIT CHARAKA

 SOCIETE DE CHASSE AL

MAGHREB
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

 STE FIDUCIAIRE D’AUDIT

CHARAKA

 AV YAKOUB EL MANSOUR

 RESIDENCE AHLAM 1 ENTRÉE

  B BUREAU N° 10 ETAGE  

 GUELIZ MARRAKECH، 40000،

marrakech maroc

 SOCIETE DE CHASSE AL

MAGHREB شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

برادي ح0 ، رقم 215 - 0000  

مراكش  املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.95901
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الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تمت   2021 يوليوز   10 في  املؤرخ 

املصادقة على :

فالح  غحمد  )ة(  السيد  تفويت 
رأيان شريدة العازمي      200 حصة 

حصة   1.000 غصل  من  اجتماعية 

لفائدة  السيد )ة( موالي عبد السالم 
يوليوز   10 بتاريخ  املغري  التوتي 

.2021

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يوليوز   15 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 126112.

2Iحح

O CAPITAL GROUP

FINANCECOM
شركة املساهمة

حل شركة

FinanceCom

شركة مساهمة
رغسمالها 210 000 000,00 درهم، 

مقرها االجتماعي 81-ح8 شارع 

القوات امللكية -الدار البيضاء

السجل التجاري بالدار البيضاء 
رقم حح 5ح

التعريف الجبائي1607ح010

ادماج  شركة HBM  و شركة 

  FinanceCom

  FinanceCom حل شركة

بمقت�سى محضر الجمعية العامة 

 2021 مايو  بتاريخ  1  االستثنائية 

 FinanceCom شركة  مساهمو  قرر 

ما يلي:

- املصادقة على االدماج عن طريق 

لشركة    FinanceCom شركة  ضم 

HBM  املسماة حاليا 

  (O CAPITAL GROUP( 

- االحاطة علما بحل الشركة بقوة 

ماي   15 تاريخ  من  إبتداءا   ، القانون 

.2021

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ البيضاء  بالدار   التجاري 

 9 يونيو 2021 تحت رقم 782000 

Iححح

BOUKHRIS &ASSOCIES

 MYSI FUND
MANAGEMENT
إعالن متعدد القرارات

MYSI FUND MANAGEMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

شريك وحيد رغسمالها محدد في 
100.000 درهما

مقرها االجتماعي: 117 شارع الحسن 
الثاني، عمارة بلو بارك ال1ابق 5 رقم 

B، الدار البيضاء
السجل التجاري رقم: 95569ح
 IF N° 25086 0ح – ICE
N°00200091000080ح

الشريك  قرارات  بمقت�سى   -
الوحيد بتاريخ 0ح يونيو 2021 ، تقرر 

ما يلي:
-1  استمرار نشاط الشركة.

االجتماعي  املقر  نقل   2-
الحسن  شارع   117 من  للشركة 
 ،5 ال1ابق  بارك  بلو  عمارة  الثاني، 
الدار البيضاء إلى 57 شارع املهدي بن 

بركة، السو�سي، الرباط.
النظام  6 من  البند  تحيين  -ح 

االسا�سي للشركة.
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 
عدد  تحت  البيضاء  بالدار  التجارية 

787866  بتاريخ 26 يوليوز 2021.
ملخص قصد النشر

I حح

BOUKHRIS &ASSOCIES

SAHAM ASSURANCE
تعيين مدير عام

SAHAM ASSURANCE
محدد  رغسمالها  مساهمة  شركة 

في00,00 .11.687   درهما
شارع   216 االجتماعي:  مقرها 

الزرق1وني الدار البيضاء
السجل التجاري رقم: 1 ح.22

 I.F : n° 108 025 - ICE n°
 ح0000 005ح0002

االدارة  مجلس  محضر  بمقت�سى 
املنعقد بتاريخ 01 يوليوز 2021 تقرر 

ما يلي:

السيد  استقالة  معاينة   -

كريستوف بيزو من مهامه كمدير عام 

للشركة.

كوثر  السيدة  استقالة  معاينة   -

عام  كمدير  مهامها  من  جوهرتي 

منتدب للشركة.

الشرايبي  يحيى  السيد  تعيين   -

كمدير عام جديد للشركة.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

املحكمة  لدى  للشركة  التجاري 

عدد  تحت  البيضاء  بالدار  التجارية 

9 7878 بتاريخ 26 يوليوز 2021.
ملخص قصد النشر

5Iحح

BOUKHRIS &ASSOCIES

 AFRICA CLIMATE

SOLUTIONS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رغسمال الشركة

AFRICA CLIMATE SOLUTIONS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

شريك وحيد رغسمالها محدد في 

1.050.000,00  درهم

املقراالجتماعي: زنقة سمية إقامة 

شهرزاد ح، ال1ابق 5 الرقم 22، 

الدار البيضاء

 R.C. Casablanca n°77 85ح

 – I.F. n°2 88159  – I.C.E.

n°0018190500000 8

الشريك  قرارات  بمقت�سى   -
الوحيد بتاريخ 01 يوليوز2021، تقرر 

ما يلي:

بقدر  الشركة  رغسمال  رفع   •

خالل  من  درهم   1.000.000,00

جديد  من  املنقولة  املبالغ  ادماج 

جديدة  حصة   10.000 انشاء  و 

مرصودة للشريك الوحيد.

لعملية  النهائي  االنجاز  معاينة   •

رفع رغسمال الشركة.

النظام  من   6 البند  تحيين   •

االسا�سي للشركة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 
عدد  تحت  البيضاء  بالدار  التجارية 

ح78815 بتاريخ 27 يوليوز 2021.
ملخص قصد النشر

6Iحح

FIDAROC GRANT THORNTON

»FT HYPOTHECA«
 صندوق تسنيد

تأسيس صندوق مشترك للتوظيف

»FT HYPOTHECA«
 12 في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
صندوق  تأسيس  تقرر   2021 يوليوز 

تسنيد ذي البيانات التالية:
 FT«  : الصندوق  تسمية   -

HYPOTHECA« صندوق تسنيد.
ح6،   : االجتماعي  املقر  عنوان   -
شارع موالي يوسف - - الدارالبيضاء 

املغرب.
غجلها  من  تأسس  التي  املدة   -
الصندوق: تم إحداث الصندوق ملدة 
و  الصندوق  تكوين  تاريخ  في  تبتدئ 

تنتهي في تاريخ تصفية الصندوق .
- مبلغ رغسمال الصندوق )درهم(: 

200.000
 BMCE التدبير:  مؤسسة   -
شركة   CAPITAL TITRISATION
 2.000.000 برغسمال  مساهمة 
ح6،  بالدارالبيضاء،  مقرها  درهم، 

شارع موالي يوسف، الدار البيضاء.
 BANK OF الوديعة:  املؤسسة   -
برغسمال  مساهمة  شركة   AFRICA
مقرها  درهم،   2.056.066. 80
الحسن  محج   ،1 0 بالدارالبيضاء، 

الثاني، الدار البيضاء.
- املنتدب األول للحسابات: مكتب 
 FIDAROC GRANT THORNTON

يمثله السيد فيصل مكوار
 - تاريخ ورقم اعتماد نظام التدبير 
لسوق  املغربية  الهيئة  طرف  من 
رقم   -  2021 يوليوز   09 الرساميل: 

AG/TI/002021/ح
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم   7882.
7Iحح
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BENSAID ENTERTAINMENT

BENSAID ENTERTAINMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شركة بنسعيد غن1يرتنمنت 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االجتماعي حي السالم 
طريق عونات السراق زنقة 16 

رقم07 وجدة
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري: 
ح767ح

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   17
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
: شركة  بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

بنسعيد غن1يرتنمنت 
الشركة  الحفالت  أرض    ممون 

بإيجاز:
عنوان املقر االجتماعي: حي السالم 
 16 زنقة  السراق  عونات  طريق 

رقم07 وجدة 
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة: 99 سنة 
 :100.000 كالتالي  مقسم  درهم، 

مبلغ رغسمال الشركة
والعائلية  الشخصية  األسماء 
السيد  الشركاء  ومواطن  وصفات 
بنسعيدي إبراهيم عنوانه حي السالم 
طريق عين بني  م1هر زنقة 11 رقم55 

وجدة  
والعائلية  الشخصية  األسماء 
السيد  الشركة  مسيري  ومواطن 
بنسعيدي إبراهيم عنوانه حي السالم 
طريق عين بني  م1هر زنقة 11 رقم55 

وجدة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   06 بتاريخ  بوجدة  التجارية 

2021 تحت رقم 66 2

8Iحح

TRACOMPT

ILYASS PEINTURE
إعالن متعدد القرارات

TRACOMPT

 BOULEVARD HASSAN II N°71

 BENSLIMANE BENSLIMANE،

13000، BENSLIMANE MAROC

  ILYASS PEINTURE

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: 

 HAY FARAH N°  77

 BENSLIMANE HAY FARAH

 N°  77 BENSLIMANE 1000ح

.BENSLIMANE MAROC

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

859ح.

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في ح0 مارس 2017

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

بتاريخ  العقد  بموجب  الشركة  العاء 

2017/ح0/ح0

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

ادريس   بنصباحية  السيد  تعيين  تم 

الوطنية  التعريف  لب1اقة  الحامل 
القانوني  TAاملسؤول  6ح122  رقم 

لتصفية حسابات الشركة 

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

الغاء الشركة 

بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تعيين مصفي الحسابات 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ح0  بتاريخ  سليمان   ببن  االبتدائية 

مارس 2017 تحت رقم 2017/68.

9Iحح

كونت فور يو

BARAK MOB
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

كونت فور يو
7  شارع لال ياقوت ال1ابق الخامس 

، 20000، الدار البيضاء املغرب
BARAK MOB شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي 71 اقامة 
ابن ب1وطة تقاطع ابن ب1وطة و 

عبد الكريم الديوي ال1ابق 1 شقة 
قم ح  - 70ح20 الدار البيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
1107ح .

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
حل  تقرر   2021 يونيو   10 في  املؤرخ 
ذات  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
  BARAK MOB الوحيد  الشريك 
درهم   100.000 رغسمالها  مبلغ 
اقامة   71 اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 
ابن ب1وطة تقاطع ابن ب1وطة و عبد 
الكرريم الديوي ال1ابق 1 شقة قم ح  
- 70ح20 الدار البيضاء املغرب نتيجة 

ل : توقف نشاط الشركة.
و حدد مقر التصفية ب 71 اقامة 
ابن ب1وطة تقاطع ابن ب1وطة و عبد 
الكريم الديوي ال1ابق 1 شقة قم ح  - 

70ح20 الدار البيضاء املغرب. 
و عين:

السيد)ة( يزيد   امبارك و عنوانه)ا( 
طابق  ورزازات  اقامة  رحامنة  زنقة  ح 
الدار  00ح20  بوركون   ح  شقة   1
البيضاء املغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
العقود تبليغ  محل  و   املخابرة 

 و الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 09 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 786260.
0I ح

Société marocaine de révision des comptes

كولد ريفير كابيتال

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 Société marocaine de révision

des comptes

 Boulevard de la Corniche , 6ح

 résidence le Yacht, immeuble

 B 5éme étage bureau N° 139 ،

20000، CASABLANCA MAROC

كولد ريفير كابيتال شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئات 

السالم 2, الش1ر Y, اقامة جنان 

سالم, شارع ثريا الشاوي ,الرقم 

7ح, سيدي مومن - 20000 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

ح50708

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2021 ماي   20

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

كولد   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

ريفير كابيتال.

شركة   : بإيجاز  الشركة  أرض 

قابضة.

تجزئات   : االجتماعي  املقر  عنوان 

جنان  اقامة   ,Y الش1ر   ,2 السالم 

7ح,  ,الرقم  الشاوي  ثريا  شارع  سالم, 

سيدي مومن - 20000 الدار البيضاء 

املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
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 500   : التباري  افريحة  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد عادل شفيق :  500 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  التباري  افريحة  السيد 
8ح  الزنقة   X مجموعة  السالم2 
الدار   20000 لغالم  اهل  06ح  الرقم 

البيضاء املغرب.
عنوانه)ا(  شفيق  عادل  السيد 
بوعزة  دار   22 كيلومتر  ازمور  طريق 
البيضاء  الدار   20000 النواصر 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  التباري  افريحة  السيد 
8ح  الزنقة   X مجموعة  السالم2 
الدار   20000 لغالم  اهل  06ح  الرقم 

البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم 782822.
1I ح

فؤاد رحوي

STE LEADER TAWZII SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
فؤاد رحوي

 11 رقم  الخامس  محمد  شارع 
ارفود ، 52200، ارفود اامغرب

 STE LEADER TAWZII SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي امبوهو 
مزرعة املعاضيض ع ص زيز غرفود. - 

52200 ارفود املغرب
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

15027
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو  ح2 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LEADER TAWZII SARL

االشغال   : بإيجاز  الشركة  أرض 

والتفاوض  للمقاوالت  املختلفة 

بجميع اشكاله وغصنافه

العمليات  جميع  عامة  وبصفة 

بتحقيق  الكفيلة  واملالية  التجارية 

الغرض االجتماعي للشركة..

امبوهو   : االجتماعي  املقر  عنوان 

مزرعة املعاضيض ع ص زيز غرفود. - 

52200 ارفود املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد الرشيد علوي عبد الحليم 

درهم   100 بقيمة  حصة   500   :

للحصة .

موالي  علوي  الرشيد  السيد 

 100 بقيمة  حصة   500   : احفيظ 

درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الرشيد علوي عبد الحليم 

غرفود    52200 غرفود  عنوانه)ا( 

املغرب.

موالي  علوي  الرشيد  السيد 

 52200 غرفود  عنوانه)ا(  احفيظ 

غرفود املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الرشيد علوي عبد الحليم 

عنوانه)ا( غرفود 52200 غرفود املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 05 بتاريخ  بالرشيدية   االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 15027.

2I ح

ETIZAN

ETIZAN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ETIZAN
12 زنقة صبري بوجمعة ال1ابق 

االول شقة رقم 6 الدار البيضاء ، 
20250، االدار البيضاء املغرب
ETIZAN شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 12 زنقة 
صبري بوجمعة ال1ابق االول شقة 
etizan. - رقم 6 الدار البيضاء
zidouh@gmail.com الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

506875
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   0 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ETIZAN
أرض الشركة بإيجاز : غعمال بناء 

غو غعمال متنوعة 
بيع مواد البناء.

 12  : االجتماعي  املقر  عنوان 
االول  ال1ابق  بوجمعة  صبري  زنقة 
etizan. 6 الدار البيضاء -  شقة رقم 

zidouh@gmail.com الدار البيضاء 
املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

السيد ريدوح يونس :  500 حصة 
بقيمة 50.000 درهم للحصة .

 500   : الدين   نور  زيدوح  السيد 
حصة بقيمة 50.000 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  يونس  ريدوح  السيد 
حي السعادة رنقة 15 رقم ح فقيه بن 

صالح 020ح2 بني مالل املغرب.

السيد زيدوح نور الدين عنوانه)ا( 

الرقم  77    19 زنقة  البركة  حي 

20650 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  يونس  ريدوح  السيد 
حي السعادة رنقة 15 رقم ح فقيه بن 

صالح 020ح2 بني مالل املغرب

السيد زيدوح نور الدين عنوانه)ا( 

الرقم  77    19 زنقة  البركة  حي 

20650 الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم ح78261.

Iح ح

SOFIDOC SARL

Klovers Moda Group KMG
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOFIDOC SARL

 BD BIR ANZARANE MAARIF 21

، 20100، Casablanca MAROC

 Klovers Moda Group KMG

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي  5  
زنقة االطلس املعاريف  - 20100 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 98721

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 فبراير   19

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.Klovers Moda Group KMG



عدد 5676 - 2 محرم ح  1 )11 غأس1س 2021)الجريدة الرسمية   16722

أرض الشركة بإيجاز : بيع و شراء 
املالبس الجاهزة باالتقسيط.

  5   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 20100  - املعاريف   االطلس  زنقة 

الدارالبيضاء املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رغسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:
السيدة خزروني كنزة :  900 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
  : ادريس  جوطي  العمراني  السيد 
100 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  كنزة  خزروني  السيدة 
ش   01 ط  النخعي  ابراهيم  زنقة   71
الدارالبيضاء   20100 املعاريف   02

املغرب.
ادريس  جوطي  العمراني  السيد 
اقامة  روما  زنقة   57 عنوانه)ا( 
 20100 شقة     2 طابق  دال  وليلي 

الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(   كنزة  خزروني  السيدة 
ش   01 ط  النخعي  ابراهيم  زنقة   71
الدارالبيضاء   20100 املعاريف   02

املغرب
ادريس  جوطي  العمراني  السيد 
اقامة  روما  زنقة   57 عنوانه)ا( 
 20100 شقة     2 طابق  دال  وليلي 

الدارالبيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 09 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

غبريل 2021 تحت رقم 175 77.
I  ح

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 SOCIETE KATIA
DISTRIBITION SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N° 9
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

 SOCIETE KATIA DISTRIBITION

SARL  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر 

موالي محمد الخنك الراشيدية 

قصر موالي محمد الخنك 

الراشيدية 52000 الراشيدية 

املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.2995

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

حل  تقرر   2021 يونيو  0ح  في  املؤرخ 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

 SOCIETE KATIA DISTRIBITION

 200.000 رغسمالها  مبلغ     SARL

درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر 

موالي محمد الخنك الراشيدية قصر 

الراشيدية  الخنك  محمد  موالي 

ل  نتيجة  املغرب  الراشيدية   52000

: االزمة .

رقم  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 - الريش  هللا  عبد  بن  عالل  زنقة   75

00 52 ميدلت املغرب. 

و عين:

و  ادري�سي   خالد    السيد)ة( 

الراشيدية   52000 الريش  عنوانه)ا( 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

0ح  بتاريخ  بالرشيدية   االبتدائية 

يونيو 2021 تحت رقم  2ح.

5I ح

JIYAR JAOUAD

ISTANBUL BLEU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

JIYAR JAOUAD
 N°5 حEME ETAGE IMM N°86
 RUE SIDI AHMED ABERKANE
 HAY DAKHLA BERKANE ،
63300، BERKANE MAROC
ISTANBUL BLEU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 16  
زاوية زنقة عالل بن عبد هللا و شارع  
الحسن الثاني الرسم العقاري 5157 

و السعيدية -  600ح6 سعيدية 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
ح792

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   01
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ISTANBUL BLEU
الفنادق   : بإيجاز  الشركة  أرض 

وغماكن اإلقامة املماثلة
إدارة االقامة السياحية

الترويج العقاري.
  16 رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 
زاوية زنقة عالل بن عبد هللا و شارع  
الحسن الثاني الرسم العقاري 5157 
سعيدية  600ح6    - السعيدية  و 

املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رغسمال  مبلغ 

2.600.000 درهم، مقسم كالتالي:

عبدالناصر  بوعزاوي  السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .
عبدالناصر  بوعزاوي  السيد 
بقيمة   WEEK END منشأة   :

2.500.000 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
عبدالناصر  بوعزاوي  السيد 
ابن  عالل  طريق   211 رقم  عنوانه)ا( 
00حح6  بركان  ليمون  حي  هللا  عبد 

بركان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عبدالناصر  بوعزاوي  السيد 
ابن  عالل  طريق   211 رقم  عنوانه)ا( 
00حح6  بركان  ليمون  حي  هللا  عبد 

بركان املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   16 بتاريخ  ببركان   االبتدائية 

2021 تحت رقم 2021/ح2 .
6I ح

GROUPE ASSISTANCE ET CONSEIL

INTEREDEC BEAUTY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مالءمة النظام األسا�سي للشركة

 GROUPE ASSISTANCE ET
CONSEIL

 Place des Nations Unies ، ,10
20800، CASABLANCA MAROC

INTEREDEC BEAUTY »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي:  2، شارع 
املسيرة الخضراء - - الدار البيضاء 

املغرب.
»مالءمة النظام األسا�سي للشركة«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

5511 ح.
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
تقرر   2021 يونيو   17 في  املؤرخ 
مع  للشركة  األسا�سي  النظام  مالءمة 
تحديث  تقرر  القانون:  مقتضيات 
مع  يتوافق  بما  األسا�سي  النظام 
غحدث األحكام القانونية والتنظيمية 

التي تحكم الشركات املجهولة .
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  البيضاء   بالدار   التجارية 

 1 يوليوز 2021 تحت رقم 786889.

7I ح

COMPTAMEK

AOUJGAL PLATRE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COMPTAMEK

 ALMANSOUR ، 50500،

MEKNES MAROC

AOUJGAL PLATRE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 15 
زنقة 9 الحي القديم الحاج قدور 

سيدي سليمان مول كيفان  - 

50122 مكناس  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

805ح5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 غبريل   26

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AOUJGAL PLATRE

*غعمال   : بإيجاز  الشركة  أرض 

مختلفة

*تجارة مواد البناء

*تجارة مختلفة

 15 رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 
قدور  الحاج  القديم  الحي   9 زنقة 

سيدي سليمان مول كيفان  - 50122 

مكناس  املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99  سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  : بوتغرويت  الحسن  السيد 

1.000 حصة بقيمة 100.000 درهم 

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

بوتغرويت  الحسن  السيد 
الحي  زنقة    ح1  رقم  عنوانه)ا( 

سليمان  سيدي  قدر  الحاج  القديم 

مول كيفان بمكناس 50122 مكناس 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

بوتغرويت  الحسن  السيد 
الحي  زنقة    ح1  رقم  عنوانه)ا( 

سليمان  سيدي  قدر  الحاج  القديم 

مول كيفان بمكناس 50122 مكناس 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   08 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

2021 تحت رقم  6حح.

8I ح

مينارة فينانس جروب

وايت ايكل توريزم كونسيلتينغ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مينارة فينانس جروب

52 شارع موالي رشيد شقة رقم 

7 ال1ابق الرابع جليز مراكش ، 

0000 ، مراكش املغرب

وايت ايكل توريزم كونسيلتينغ 

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 52 شارع 

موالي رشيد شقة رقم 7 ال1ابق 

الرابع جليز - 0000  مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

ح2ح117

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   08
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
وايت   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

ايكل توريزم كونسيلتينغ.
رائد   -  : بإيجاز  الشركة  أرض 
في إدارة خدمات االستشارات  غعمال 
واالستشارات  الدراسات  والتدريب: 
في  والتدريب  واإلدارة  والتنفيذ 
والفنادق  السياحة  مجاالت 
السياحي وغشكال  اإليواء  ومؤسسات 

غخرى من اإليواء السياحي ؛
استيراد و تصدير ؛.  -

عنوان املقر االجتماعي : 52 شارع 
ال1ابق   7 رقم  شقة  رشيد  موالي 
الرابع جليز - 0000  مراكش املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رغسمال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

 Maria RAO FREIRE السيدة 
حصة   VECINO VIEIRA :  500

بقيمة 10 درهم للحصة .
 Mario Manuel السيد 
حصة   TAVARES TEIXEIRA :  500

بقيمة 10 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
 Maria RAO FREIRE السيدة 
اقامة  عنوانه)ا(   VECINO VIEIRA
عامرة  8  توباز  مدخل  بريستيجيا 

شقة   0000  مراكش املغرب.
 Mario Manuel السيد 
عنوانه)ا(   TAVARES TEIXEIRA
اقامة بريستيجيا مدخل توباز عامرة 

 8 شقة   0000  مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
 Maria RAO FREIRE السيدة 
اقامة  عنوانه)ا(   VECINO VIEIRA
عامرة  8  توباز  مدخل  بريستيجيا 

شقة   0000  مراكش املغرب

 Mario Manuel السيد 

عنوانه)ا(   TAVARES TEIXEIRA

اقامة بريستيجيا مدخل توباز عامرة 

 8 شقة   0000  مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   26 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم  حح126.

9I ح

ساجيس كونساي

ALMALJAE IMMOBILIERE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

ساجيس كونساي

مكاتب املنارة شارع عالل ابن عبد 

هللا ال1ابق الثالث رقم 6ح فاس ، 

0000ح، فاس املغرب

 ALMALJAE IMMOBILIERE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 7، 

شارع م1ران خليل م1ران، إقامة 

النزهة، الشقة رقم 5  - 0000ح 

فاس املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

9579ح.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تحويل   تم    2021 ماي   10 في  املؤرخ 

للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

خليل  م1ران  شارع   ،7 »رقم  من 

  5 م1ران، إقامة النزهة، الشقة رقم 

»ال1ابق  إلى  املغرب«  - 0000ح فاس 

السفلي، رقم ح، إقامة جوهرة، شارع 

البديع، طريق إيموزار - 0000ح فاس  

املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   05 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 289ح.

50Iح
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CORPORATE AUDIT GROUP

DM ADVISORY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CORPORATE AUDIT GROUP
5  , شارع عبد املومن، ال1ابق 

الخامس، رقم 22 ، 20000، 
casablanca maroc

DM ADVISORY شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي 67، شارع 
عزيز بالل، ال1ابق الثاني، رقم ح، 

املعاريف زنقة سمية، إقامة شهرزاد 
ح، ال1ابق الخامس، رقم 22 ، بامليي 

20000 الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 9 997

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
حل  تقرر   2021 يونيو   28 في  املؤرخ 
ذات  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
  DM ADVISORY الوحيد  الشريك 
درهم   100.000 رغسمالها  مبلغ 
شارع   ،67 اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 
ح،  رقم  الثاني،  ال1ابق  بالل،  عزيز 
إقامة شهرزاد  زنقة سمية،  املعاريف 
ح، ال1ابق الخامس، رقم 22 ، بامليي 
20000 الدار البيضاء املغرب نتيجة 
فرص  غو  إمكانيات  وجود  عدم   : ل 

لتحقيق الهدف االجتماعي.
و حدد مقر التصفية ب 67، شارع 
ح،  رقم  الثاني،  ال1ابق  بالل،  عزيز 
البيضاء  الدار   20000  - املعاريف   

املغرب. 
و عين:

و  شقرون   بن  مريم    السيد)ة( 
 75016 12، زنقة سانجير  عنوانه)ا( 

باريس فرنسا كمصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
 ،67  : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 
شارع عزيز بالل، ال1ابق الثاني، رقم 

ح، املعاريف  الدار البيضاء

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 787527.

51Iح

STE JURITAX CONSULTING SARL AU

 STE GLOBAL TX
CONSULTING SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
قفل التصفية

 STE JURITAX CONSULTING
SARL AU

 IMM 12 2° ETAGE QUARTIER
 INDUSTRIEL SIDI GHANEM ،
40110، MARRAKECH MAROC
 STE GLOBAL TX CONSULTING

SARL AU شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : الرقم 6 
تجزئة تلوجت مقابل كلية الحقوق - 

0090  مراكش املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
601ح6.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
حل  تقرر   2021 ماي   19 في  املؤرخ 
 STE GLOBAL TX CONSULTING
مسؤولية  ذات  شركة   SARL AU
مبلغ  الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 
وعنوان  درهم   10.000 رغسمالها 
تجزئة   6 الرقم  اإلجتماعي  مقرها 
تلوجت مقابل كلية الحقوق - 0090  
القدرة  للعدم  نتيجة  املغرب  مراكش 
غجله  من  الذي  الهدف  تحقيق  على 

غنشات الشركة.
و عين:

السيد)ة( حسن  ندير و عنوانه)ا( 
امرشيش   55 الرقم    الزيتون  تجزئة 
)ة(  املغرب كمصفي  0080  مراكش 

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
 6 الرقم  وفي   2021 ماي   19 بتاريخ 
تجزئة تلوجت مقابل كلية الحقوق - 

0090  مراكش املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   16 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم ح12615.

52Iح

CORPORATE AUDIT GROUP

RAKKAR AL MAGHREB
إعالن متعدد القرارات

CORPORATE AUDIT GROUP
5  , شارع عبد املومن، ال1ابق 

الخامس، رقم 22 ، 20000، 
casablanca maroc

RAKKAR AL MAGHREB  »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 6 ، شارع 
الزرق1وني، ال1ابق األول، رقم ح   - 

20000 الدار البيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
01ح52ح.

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم   2021 يوليوز   05 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1.: الذي ينص على مايلي: 
اجتماعية  حصة  بيع  على  املصادقة 
 IRG الشريك  طرف  من  للشركة 
السيد عمر  لفائدة   CAPITAL SARL

علمي 
قرار رقم 2.: الذي ينص على مايلي: 
كشريك  علمي  عمر  السيد  قبول 

جديد بالشركة
على  ينص  الذي  ح.:  رقم  قرار 
الشركة  رغسمال  رفع  مايلي: 
ليصبح  درهم   6.100.000 بمبلغ 
 100.000 عوض  درهم   6.200.000
جارى  حساب  دمج  بواس1ة  درهم 

للشريك عمر علمي
قرار رقم  .: الذي ينص على مايلي: 

تعديل القانون األسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

الحصص
بند رقم 8: الذي ينص على مايلي: 

الرغسمال.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 787526.
Iح5ح

CORPORATE AUDIT GROUP

CLINIQUE GUESSOUS
إعالن متعدد القرارات

CORPORATE AUDIT GROUP
5  , شارع عبد املومن، ال1ابق 

الخامس، رقم 22 ، 20000، 
casablanca maroc

CLINIQUE GUESSOUS »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد«
وعنوان مقرها االجتماعي: زاوية زنقة 
ه و زنقة غ، صاالج 1، عين الذئاب  - 

20000 الدار البيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
82509ح.

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم   2021 يونيو   08 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
على  ينص  الذي   :.1 رقم  قرار 
 90 بيع  على  املصادقة  مايلي: 
شركة  لفائدة  اجتماعية  حصة 

HUMANITAS
على  ينص  الذي   :.2 رقم  قرار 
مايلي: تغيير الشكل القانوني للشركة 
املسؤولية  محدودة  شركة  لتصبح 

ذات الشريك الوحيد
قرار رقم ح.: الذي ينص على مايلي: 
للشركة  األسا�سي  القانون  تعديل 
ذات  املسؤولية  محدودة  كشركة 

الشريك الوحيد
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 7.: الذي ينص على مايلي: 

الحصص
بند رقم 8.: الذي ينص على مايلي: 

الرغسمال
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 787525.
I 5ح
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south center of innovation

AVCOSOCIEDAD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

south center of innovation

 BLOC 5ح N  8 HAY ESSALAM

 BLOC 35 N 48 HAY ESSALAM،

14200، Ville maroc

AVCOSOCIEDAD شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

الحسني رقم 172 ال1ابق االر�سي - 

16150 مشرع بلقصيري املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

6 7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   02

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AVCOSOCIEDAD

االنتاج   : بإيجاز  الشركة  أرض 

املوا�سي  و  الدواجن  الحيواني/تربية 

بيع و شراء االعالف.

حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 - االر�سي  ال1ابق   172 رقم  الحسني 

16150 مشرع بلقصيري املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1000  : الرواني  يسين  السيد 

بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الرواني  يسين  السيد 

حي الحسني رقم 172  16150 مشرع 

بلقصيري املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الرواني  يسين  السيد 

مشرع   16150   172 الحسني  حي 

بلقصيري املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بمشرع بلقصيري  بتاريخ - 

تحت رقم 291.

55Iح

ste cofiguer sarl

STE AL GHAZALA GUERCIF
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ste cofiguer sarl

 av guennad tayeb 1 etage nح

guercif ، 35100، guercif maroc

  STE AL GHAZALA GUERCIF

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية شارع 

محمد الخامس و زنقة املقاومة - 

جرسيف  - 5100ح جرسيف املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

2117

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو  0ح 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE AL : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

. GHAZALA GUERCIF

أرض الشركة بإيجاز : مقهى.

زاوية   : االجتماعي  املقر  عنوان 

شارع محمد الخامس و زنقة املقاومة 

جرسيف  5100ح   - جرسيف    -

املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : القند�سي  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محمد القند�سي عنوانه)ا( 

5100ح  جرسيف  اللويزات  تجزئة 

جرسيف املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد القند�سي عنوانه)ا( 

5100ح  جرسيف  اللويزات  تجزئة 

جرسيف املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ح2  بتاريخ  بجرسيف   االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 1120/2021.

56Iح

CECOGEL / SARL

MOHANDIS NIZAR CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CECOGEL / SARL

 RUE MED ABDOU IMM

 ESSAADA BLOC C 1° ETAGE

 N°1 - OUJDA ، 60000، OUJDA

MAROC

MOHANDIS NIZAR CAR شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي وجدة، 

59 تجزئة محمد الخامس ال1ابق 

السادس - 60000 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

7767ح

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   29

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MOHANDIS NIZAR CAR

كراء   : بإيجاز  الشركة  أرض 

السيارات بدون سائق.

وجدة،   : االجتماعي  املقر  عنوان 

ال1ابق  الخامس  محمد  تجزئة   59

السادس - 60000 وجدة املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : النجاري  الحسن  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 100   : بلكايد  نصيرة  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد نزار النجاري :  100 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 100   : النجاري  اسراء  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 100   : النجاري  رانيا  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيدة لينا النجاري :  100 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 500  : النجاري  الحسن  السيد 

بقيمة 100 درهم.

السيدة نصيرة بلكايد : 100 بقيمة 

100 درهم.

100 بقيمة  السيد نزار النجاري : 

100 درهم.

 100  : النجاري  اسراء  السيدة 

بقيمة 100 درهم.

السيدة رانيا النجاري : 100 بقيمة 

100 درهم.

السيدة لينا النجاري : 100 بقيمة 

100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
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السيد الحسن النجاري عنوانه)ا( 

اقامة  الخامس  وجدة، تجزئة محمد 

عمراني ال1ابق السادس الشقة رقم 

59 60000 وجدة املغرب.

عنوانه)ا(  بلكايد  نصيرة  السيدة 
مشيور  تجزئة  السالم  حي  وجدة، 
زنقة عين بني م1هر زنقة ب5 رقم  0 

60000 وجدة املغرب.

عنوانه)ا(  النجاري  نزار  السيد 
مشيور  تجزئة  السالم  حي  وجدة، 
زنقة عين بني م1هر زنقة ب5 رقم  0 

60000 وجدة املغرب.

السيدة اسراء النجاري عنوانه)ا( 
مشيور  تجزئة  السالم  حي  وجدة، 
زنقة عين بني م1هر زنقة ب5 رقم  0 

60000 وجدة املغرب.

عنوانه)ا(  النجاري  رانيا  السيدة 
مشيور  تجزئة  السالم  حي  وجدة، 
زنقة عين بني م1هر زنقة ب5 رقم  0 

60000 وجدة املغرب.

عنوانه)ا(  النجاري  لينا  السيدة 
مشيور  تجزئة  السالم  حي  وجدة، 
زنقة عين بني م1هر زنقة ب5 رقم  0 

60000 وجدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  بلكايد  نصيرة  السيدة 
مشيور  تجزئة  السالم  حي  وجدة، 
زنقة عين بني م1هر زنقة ب5 رقم  0 

60000 وجدة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   16 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2021 تحت رقم 2615.

57Iح

fiduciaire al hayat

DOMEJIS TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

fiduciaire al hayat

 av Tchaikovski residence joba

 B N° 7 Tanger ، 90000، tanger

maroc

 DOMEJIS TRANS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

تشيكوفسكي إقامة جوبا ب رقم 
126/ 1  - 90000 طنجة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.97 89
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 يونيو  في  2  املؤرخ 

املصادقة على :
اسماعيل  )ة(  السيد  تفويت 
من  اجتماعية  حصة   125 مجاطي  
)ة(  السيد  لفائدة   125 حصة  غصل 
مهدي فري بتاريخ  2 يونيو 2021.

تفويت السيد )ة( جهاد فري 125 
 125 غصل  من  اجتماعية  حصة 
حصة لفائدة  السيد )ة( مهدي فري 

بتاريخ  2 يونيو 2021.
فري  سليمان  )ة(  السيد  تفويت 
125 حصة اجتماعية من غصل 125 
حصة لفائدة  السيد )ة( مهدي فري 

بتاريخ  2 يونيو 2021.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يوليوز  بتاريخ  1  ب1نجة   التجارية 

2021 تحت رقم 6576.
58Iح

NJ BUSINESS

TALAINI PLANETE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رغسمال الشركة

NJ BUSINESS
 BUREAUX MARINA حEME
 ETAGE BUREAU 19 AVENUE
 ABDELKRIM BENJELLOUN

 VILLE NOUVELLE FES، 30000،
FES maroc

TALAINI PLANETE  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي ساحة واد 
املخازن شارع 16 نونبر اقامة كريمة 
مكتب رقم 5 فاس - 0000ح فاس 

املغرب.
رفع رغسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
7ح 9ح.

العام  الجمع  بمقت�سى 

يونيو   16 في  املؤرخ  اإلستثنائي 

2021 تم رفع رغسمال الشركة بمبلغ 

من  غي  درهم«    00.000« قدره 

»1.100.000 درهم« إلى »1.500.000 

القيمة  رفع    : طريق  عن  درهم« 

اإلسمية لألسهم املوجودة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   19 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 7 5ح.

59Iح

STE FIDUTRA-COM

FAMAREST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE FIDUTRA-COM

عمارة البركة ال1ابق ح رقم 19 شارع 

عالل الفا�سي ، 0000 ، مراكش 

املغرب

FAMAREST شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

االزدهار إقامة غمير محل رقم 5  - 

0000  مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

1172 9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   1 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FAMAREST

م1عم   : بإيجاز  الشركة  أرض 

ومشغل خدمات تموين متنقلة.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 -   5 رقم  محل  غمير  إقامة  االزدهار 

0000  مراكش املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 750   : املولى  عبد  بللوتي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

حصة   250   : علي  بللوتي  السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد بللوتي عبد املولى عنوانه)ا( 

اقامة تاملولكت ح فيال رقم 67 طريق 

البيضاء 0000  مراكش املغرب.

عنوانه)ا(  علي  بللوتي  السيد 

رقم  الصبان  الشيخ  زنقة  امرشيش 

95 0000  مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بللوتي عبد املولى عنوانه)ا( 

اقامة تاملولكت ح فيال رقم 67 طريق 

البيضاء 0000  مراكش املغرب

عنوانه)ا(  علي  بللوتي  السيد 

رقم  الصبان  الشيخ  زنقة  امرشيش 

95 0000  مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   20 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 126265.

60Iح

conseils sarl

CRECHE  BIO CITY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

conseils sarl

شارع لبنان اقامة يامنة 1 مكتب 
رقم 19 طنجة، 90000، طنجة 

املغرب

CRECHE  BIO CITY  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 16 تجزئة 

طارق عين الحياني ال1ابق السفلي - 

90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
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رقم التقييد في السجل التجاري : 

117959

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2021 ماي   20

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. CRECHE  BIO CITY

دار   : بإيجاز  الشركة  أرض 

الحضانة الحر.

عنوان املقر االجتماعي : 16 تجزئة 

طارق عين الحياني ال1ابق السفلي - 

90000 طنجة املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 50   : العمراني  العربي  السيد 

حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة .

السيد صفوان بوزيان :  50 حصة 

بقيمة 1.000 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد العربي العمراني عنوانه)ا( 

شارع موالي رشيد تجزئة املجاهدين 

90000 طنجة املغرب.

عنوانه)ا(  بوزيان  صفوان  السيد 

 1 رقم  طارق  تجزئة  الحياني  عين 

90000 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد العربي العمراني عنوانه)ا( 

شارع موالي رشيد تجزئة املجاهدين 

90000 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   29 بتاريخ  ب1نجة   التجارية 

2021 تحت رقم  99ح 2.

61Iح

beroc conseil

STE LABO DRAWING SMILE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

beroc conseil

 imm 60 appt 7 av zerktouni v.n

 fes ZERKTOUNI، 30000، FEZ

maroc

 STE LABO DRAWING SMILE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

رياض الزيتون ق1عة رقم 1س طريق 

عين الشقف فاس  - 0050ح فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

68199

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   25

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LABO DRAWING SMILE

تقويم   : بإيجاز  الشركة  أرض 

األسنان.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

رياض الزيتون ق1عة رقم 1س طريق 

فاس  0050ح   - فاس   الشقف  عين 

املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : إسماعيل  كرى  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  إسماعيل  كرى  السيد 

طريق  الوفاء  حي   788 رقم  الق1عة 

صفرو فاس 0060ح فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  إسماعيل  كرى  السيد 

طريق  الوفاء  حي   788 رقم  الق1عة 

صفرو فاس 0060ح فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   07 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 2ح27.

62Iح

(COMPTABLE( مكتب املحاسبة

 FARIHA NEGOCE ET

SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

(COMPTABLE( مكتب املحاسبة
زنقة فاس اقامة رياض املدينة 

ال1ابق الثاني رقم 20 بركان ، 

60000، بركان املغرب

 FARIHA NEGOCE ET SERVICES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 87 زنقة 

يعقوب املنصور حي الحسني بركان - 

000ح6 بركان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

7929

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   1 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FARIHA NEGOCE ET SERVICES

غعمال   : بإيجاز  الشركة  أرض 

تجارة   و  خدمات  املختلفة,  البناء 

عامة  .
87 زنقة   : عنوان املقر االجتماعي 

يعقوب املنصور حي الحسني بركان - 

000ح6 بركان املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

محمد  بنزرو  صفريوي  السيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .

 : محمد  بنزرو  صفريوي  السيد 

1000 بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

محمد  بنزرو  صفريوي  السيد 
املقاومة  ححح حي  زنقة    7 عنوانه)ا( 

بركان 000ح6 بركان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

محمد  بنزرو  صفريوي  السيد 
عنوانه)ا(  7  زنقة ححح حي املقاومة 

بركان 000ح6 بركان املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   20 بتاريخ  ببركان   االبتدائية 

2021 تحت رقم 29/2021 .

Iح6ح

ACHTAINI AUDIT ET EXPERTISE

منوورك
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ACHTAINI AUDIT ET EXPERTISE

 BD SIDI MOHAMED BEN 11

 ABDELLAHRES DAR SALAM

 BORGOGNE CASABLANCA ،

20000، CASABLANCA MAROC

منوورك شركة ذات مسؤولية 
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محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي ح1 شارع 

غحمد املججاتي اقامة األلب ال1ابق 
1 رقم 8 املعاريف الدار البيضاء 

الدار البيضاء 70ح20 الدار البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
508991

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   27
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

منوورك.
غعمال   : بإيجاز  الشركة  أرض 

البناء.
عنوان املقر االجتماعي : ح1 شارع 
ال1ابق  األلب  اقامة  املججاتي  غحمد 
البيضاء  الدار  املعاريف   8 رقم   1
الدار البيضاء 70ح20 الدار البيضاء 

املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيدة حنان الشردودي :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
الشردودي  حنان  السيدة 
سبو  واد  شارع  الوفاق   1 عنوانه)ا( 
البيضاء  الدار  70ح20  االلفة   907

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الشردودي  حنان  السيدة 
سبو  واد  شارع  الوفاق   1 عنوانه)ا( 
البيضاء  الدار  70ح20  االلفة   907

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
0ح  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم 798 78.

I 6ح

FIDUCIAIRE ESPACE CONSEILS

HYGIEKEM SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE ESPACE CONSEILS
 TARIK AL KHEIR RUE 1 N°  5
 SIDI BERNOUSSI ، 20600،
CASABLANCA MAROC

HYGIEKEM SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوارغوالد 
كاوي - 100ح1 بوزنيقة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

ح702
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.HYGIEKEM SARL
الغرض   : بإيجاز  الشركة  أرض 
من الشركة هو ، بشكل مباشر غو أير 
مباشر ، في املغرب وفي جميع البلدان 
غطراف  عن  نيابة  غو  لنفسها  سواء   ،
غخرى، العمليات التالية املعلنة وأير 

املقيدة:
منتجات  وتسويق  وتعبئة  تصنيع 

النظافة الصناعية ،
 الغذائية، الزراعية، الجماعية ...

وتصدير  واستيراد  وبيع  شراء 
الصيانة  ومواد  منتجات  جميع 

والنظافة ؛
اللوجستية  والخدمات  النقل 
التنظيف  منتجات  غنواع  لجميع 

والنظافة ؛

لجميع  الكالسيكي  التنظيف 
بها  املرتب1ة  والخدمات  املباني 
 ، الكبيرة  األس1ح  وتنظيف   ،
وتجديد   ، الصناعي  والتنظيف 
ومعالجة األرضيات ، وأسيل الزجاج 
 ، الحشرات  ومكافحة  والت1هير   ،

وإدارة النفايات وحماية البيئة ؛
غو  الصناعية  العمليات  جميع 
التجارية التي قد تتعلق بهذا الغرض 
العمولة  عمليات  جميع  وكذلك   ،

والتمثيل والسمسرة والشحن ؛
مباشرة  مشاركة  على  االستحواذ 
غو أير مباشرة في جميع العمليات غو 
غو  مشابه  هدف  لها  التي  الشركات 
شركات  إنشاء  طريق  عن   ، مرتبط 
زيادة  في  غو  تكوينها  في  املشاركة  غو   ،
غو عن   ، القائمة  الشركات  مال  رغس 
طريق رعاية ’ شراء األسهم غو حقوق 

الشركات غو أير ذلك ؛
العمليات  جميع   ، غعم  وبصورة 
واملنقولة  والصناعية  التجارية 
بشكل  تتعلق  التي  واملالية  والعقارية 
مباشر غو أير مباشر باألشياء املذكورة 
غعاله غو التي يحتمل غن تعزز تحقيقها 
مشاركة  غي  وكذلك   ، وت1ويرها 
شكل  بأي  مباشرة  أير  غو  مباشرة 
التي  الشركات  في  سواء  األشكال.  من 
تسعى لتحقيق غهداف مماثلة غو ذات 

صلة..
عنوان املقر االجتماعي : دوارغوالد 

كاوي - 100ح1 بوزنيقة املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 500   : الدويري  فتيحة  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 500   : حاجة  ل1يفة  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة فتيحة الدويري عنوانه)ا( 
القدس تجزئة األمل اقامة اية ب رقم 
البيضاء  الدار   20610 البرنو�سي   5

املغرب.

عنوانه)ا(  حاجة  ل1يفة  السيدة 

املحمدية   28820 لكريني  تجزئة  ح0 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة فتيحة الدويري عنوانه)ا( 

القدس تجزئة األمل اقامة اية ب رقم 

البيضاء  الدار   20610 البرنو�سي   5

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ سليمان   ببن   االبتدائية 

 ح1 يوليوز 2021 تحت رقم 09 .

65Iح

SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI SARL AU

FANDESK CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI

SARL AU

59 شارع االمير موالي عبد هللا ، 

000 5، خنيفرة املغرب

FANDESK CONSULTING  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 59 

شارع االمير موالي عبد هللا     000 5 

خنيفرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

955ح

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   06

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. FANDESK CONSULTING
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غنش1ة   : بإيجاز  الشركة  أرض 
دعم املقاوالت.

تصدير الخدمات   .
 59 رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 
شارع االمير موالي عبد هللا     000 5 

خنيفرة املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيدة اية زأنين   :  100 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
 59 عنوانه)ا(  زأنين   اية  السيدة 
 5 000 هللا  عبد  موالي  االمير  شارع 

خنيفرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
 59 عنوانه)ا(  زأنين  اية  السيدة 
 5 000 هللا  عبد  موالي  االمير  شارع 

خنيفرة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بخنيفرة  بتاريخ 19 يوليوز 

2021 تحت رقم 290.

66Iح

عزالدين الراأب

 جاو ديستربسيون
إعالن متعدد القرارات

عزالدين الراأب
تجزئة املنصورية  ال1ابق 

 LOT AL األول رقم ح جرسيف
 MANSSOURIA 1ER ETAGE N°ح

GUERCIF، 35100، جرسيف 
املغرب

 جاو ديستربسيون »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوان مقرها االجتماعي:  شارع 

عبد الكريم الخ1ابي النكد  - 
5100ح جرسيف املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.1625

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

اتخاذ  تم   2021 غبريل  ح2  في  املؤرخ 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

حصة    900 تفويت  على  املصادقة 

بوجمعة  السيد  طرف  من  مملوكة 

اسباري لصالح  كل من السيد رشيد 

لشهب  00ح حصة ، والسيد يوسف 

حسن  والسيد   ، حصة  00ح  لعرج 

تشيوتي 00ح حصة 

على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 

الشكل  تحويل  على  املصادقة  مايلي: 

ذات  شركة  من  للشركة  القانوني 

مسؤولية محدودة ذات شريك وحيد 

الى شركة ذات مسؤولية محدودة

قرار رقم ح: الذي ينص على مايلي: 

املصادقة على تحويل املقر االجتماعي 

الكريم  عبد  شارع  من  للشركة 

الخ1ابي النكد - جرسيف ، الى هوارة 

اوالد  الصناعية  املن1قة  رحو  اوالد 

صالح طريق ميسور - جرسيف.

قرار رقم  : الذي ينص على مايلي: 

املصادقة على تغييرالهدف االجتماعي 

 : التالية  االنش1ة  ليشمل  للشركة 

مواد البناء ، تجارة الزيتون وصناعة 
زيت الزيتون ، النقل الوطني والدولي 

للبضائع لحساب الغير 

قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي:  

املصادقة على استقالة املسير السيد 

لب1اقة  الحامل  اسباري  بوجمعة 

Z8027 7 التعريف الوطنية رقم

على  ينص  الذي   :6 رقم  قرار 

مسيرين  تعيين  على  املصادقة  مايلي: 

لشهب  رشيد  السيد  وهما  جديدين 

الوطنية  التعريف  لب1اقة  الحامل 
رقم Z109 82 والسيد يوسف لعرج 

الوطنية  التعريف   لب1اقة   الحامل 
مشترك  بامضاء   ZG 2115ح رقم 

وملدة أير محدودة .

على  ينص  الذي   :7 رقم  قرار 

مايلي: املصادقة على تحيين ومالءمة 

القانون االسا�سي للشركة. 

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي:  
تغييرالشكل القانوني للشركة 

بند رقم ح: الذي ينص على مايلي:  
تغييرالهدف االجتماعي للشركة.

بند رقم 5: الذي ينص على مايلي:  
تحويل املقر االجتماعي للشركة.

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
تغيير مساهمات وحصص الشركاء في 

رغسمال الشركة.
على  ينص  الذي  رقم  1:  بند 

مايلي:  تعيين مسيرين جديدين
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  بجرسيف   االبتدائية 
يوليوز 2021 تحت رقم 2021/1121.

67Iح

COMPETENCES CONSULTANTS

LOTUS HOTEL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 COMPETENCES
CONSULTANTS

 N°5, Bd Zerktouni  Rés la
 Tourette حéme étage Bureau
 N°8 ، 20100، Casablanca

MAROC
LOTUS HOTEL  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 265, شارع 
الزرق1وني ال1ابق التاسع رقم 92 - 

20000 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
9 ح511

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   01
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 LOTUS : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

. HOTEL

الغرض   : بإيجاز  الشركة  أرض 

الخارج:  وفي  املغرب  في  الشركة  من 

الفندقية  األنش1ة  جميع  تشغيل 

غو  املباشرة  املشاركة  ؛  والسياحية 

غو  العمليات  جميع  في  املباشرة  أير 

الشركات  إنشاء  طريق  عن  املشاريع 

غو املشاركة في تكوينها غو في زيادة رغس 

املال. الشركات القائمة ، غو عن طريق 

حقوق  غو  األسهم  شراء  غو  الرعاية 

جميع  إدارة  ؛  ذلك  أير  غو  الشركات 

الشركات  غو  الشركات  غو  األعمال 

 ، املالية   ، العقارية  غو  املنقولة   ،

التجارية   ، الزراعية   ، الصناعية 

وبيع  شراء  ؛  التعدين  غو  البحرية   ،

من   ، املالية  األوراق  جميع  وتبادل 

جميع املصالح ؛ إنشاء وحيازة وتأجير 

الصناعات  جميع  بيع  و  وتشغيل 

واألعمال ؛ جميع املعامالت العقارية ؛ 

الحصول على جميع براءات االختراع 

وبشكل   ، وبيعها  وتشغيلها  ومنحها 

التجارية  املعامالت  جميع   ، غعم 

قد  التي  والعقارية  واملنقولة  واملالية 

أير  غو  مباشر  بشكل  مرتب1ة  تكون 

غو  غعاله  املذكورة  باألنش1ة  مباشر 

من املحتمل غن تعزز ت1وير الشركة.

 ,265  : االجتماعي  املقر  عنوان 

شارع الزرق1وني ال1ابق التاسع رقم 

92 - 20000 الدار البيضاء املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد عبد العزيز يشن :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عبد العزيز يشن عنوانه)ا( 

ح1   الرقم   1 بلوك  السالم  رياض  حي 

020ح2 بني مالل املغرب.
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والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

السيد عبد العزيز يشن عنوانه)ا( 
ح1   الرقم   1 بلوك  السالم  رياض  حي 

020ح2 بني مالل املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم -.

68Iح

STE DOMICILE CONSEIL

STE MARBELLA GUERCIF
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE DOMICILE CONSEIL
AV MED V ، 35100، جرسيف 

املغرب
 STE MARBELLA GUERCIF

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي  تجزئة 
ملوية 1 تجزئة رقم 2 ملك الزهني 

جرسيف - 5100ح جرسيف املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
En cours

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   17
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MARBELLA GUERCIF
أرض الشركة بإيجاز : مقهى.

تجزئة    : االجتماعي  املقر  عنوان 
الزهني  ملك   2 رقم  تجزئة   1 ملوية 
جرسيف - 5100ح جرسيف املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : السيدة فاطيمة حبيش 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة فاطيمة حبيش عنوانه)ا( 

5100ح  جرسيف   1 ملوية  تجزئة 

جرسيف املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الزهني  محمد  السيد 

5100ح  جرسيف   1 ملوية  تجزئة 

جرسيف املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بتاريخ  بجرسيف   االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 2120/2021.

69Iح

KHOUYI BADIA

 BEST ATLAS  

ENGINEERING SARL
إعالن متعدد القرارات

KHOUYI BADIA

 MEKNES ، 50000، MEKNES

املغرب

 BEST ATLAS ENGINEERING  

SARL »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: شارع 

الحسن الثاني شقة رقم 5 ال1ابق  

ح إقامة راويا حي إداري  - -  ميدلت 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.2127

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

اتخاذ  تم   2021 يوليوز   19 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

1 – استقالة السيد زهير بوفتال من 

السيدة سكينة  الشركة وتعين  تسير 

اووشن مسيرة الوحيدة للشركة .

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 15: الذي ينص على مايلي: 
1 – استقالة السيد زهير بوفتال من 
السيدة سكينة  الشركة وتعين  تسير 

اووشن مسيرة الوحيدة للشركة 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بميدلت  بتاريخ 20 يوليوز 

2021 تحت رقم 227.

70Iح

orient compt

STE CROSSFIT ANGAD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

orient compt
 rue fes app N°2 OUJDA ، 105

60000، OUJDA MAROC
STE CROSSFIT ANGAD شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي : 29 زنقة 

ابي تمام  - 60000 وجدة  املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.27887

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
حل  تقرر   2021 يونيو  في  2  املؤرخ 
شركة   STE CROSSFIT ANGAD
مبلغ  املحدودة  املسؤولية  ذات 
وعنوان  درهم   100.000 رغسمالها 
تمام   ابي  زنقة   29 اإلجتماعي  مقرها 
نتيجة  املغرب  وجدة    60000  -

اللشركة لم تحقق اهدافها.
و عين:

   JOAS-JOHANNES السيد)ة( 
ازهار  تجزئة  عنوانه)ا(  و   VLIJM
وجدة    60000 درار  بني  السالم  حي 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
زنقة   29 وفي   2021 يونيو  بتاريخ  2 

ابي تمام  - 60000 وجدة  املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   20 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2021 تحت رقم 2670.

71Iح

SOUHAL CONSULTING

3M BUREAU AL MASSAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOUHAL CONSULTING

 RUE YOUGOSLAVIE IMM 82-A

 APPT 14 GUELIZ، 40000،

MARRAKECH MAROC

M Bureau Al Massarح  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

يوأوسالفيا  عمارة -82غ رقم  1 

جليز مراكش - 0000  مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

ح11729

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   0 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

Mح   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. Bureau Al Massar

أرض الشركة بإيجاز : - االنعاش 
العقاري 

- ادارة تاجير العقارات .

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

يوأوسالفيا  عمارة -82غ رقم  1 جليز 

مراكش - 0000  مراكش املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : حميد   الواركي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
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والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  حميد   الواركي  السيد 
مراكش 0000  مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  حميد   الواركي  السيد 
مراكش 0000  مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز  ح2  بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 126297.

72Iح

ACHTAINI AUDIT ET EXPERTISE

ريا
ُ
أ.إ.س أنتلجسيا ي كنسليلت

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ACHTAINI AUDIT ET EXPERTISE
 BD SIDI MOHAMED BEN 11
 ABDELLAHRES DAR SALAM
 BORGOGNE CASABLANCA ،

20000، CASABLANCA MAROC
ريا 

ُ
غ.إ.س غنتلجسيا ي كنسليلت

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 10 شارع 
ليبرتي ال1ابق ح شقة 5 الدار 

البيضاء 70ح20 الدار البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
7ح 511

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   27
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
غ.إ.س   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

ريا.
ُ
غنتلجسيا ي كنسليلت

غنش1ة   : بإيجاز  الشركة  أرض 
دعم األعمال .

عنوان املقر االجتماعي : 10 شارع 
ليبرتي ال1ابق ح شقة 5 الدار البيضاء 

70ح20 الدار البيضاء املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيدة حنان الشردودي :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
الشردودي  حنان  السيدة 
سبو  واد  شارع  الوفاق   1 عنوانه)ا( 
البيضاء  الدار  70ح20  االلفة   907

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الشردودي  حنان  السيدة 
سبو  واد  شارع  الوفاق   1 عنوانه)ا( 
البيضاء  الدار  70ح20  االلفة   907

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 787610.

Iح7ح

EURODEFI MANAGEWELL

CITY MATERIAUX
تأسيس شركة املساهمة

EURODEFI MANAGEWELL
 BD EL QODS 77, BD EL ,77

 QODS، 20000، CASABLANCA
MAROC

CITY MATERIAUX »شركة 
املساهمة« 

وعنوان مقرها االجتماعي: 162 
 Angle Bd d’Anfa et Rue Molière

Casablanca  -، 20000 الدار 
البيضاء املغرب

إعالن عن تأسيس » شركة 
املساهمة«

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 99801

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 يناير   28

باملميزات  املساهمة  لشركة  األسا�سي 

التالية:

شكل الشركة : شركة املساهمة .

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 CITY  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MATERIAUX

أرض الشركة بإيجاز : تجارة؛

نقل البضائع،

استيراد و تصدير ؛

البناء  ومواد  املعدات  نقل 

واألنقاض.

 162  : االجتماعي  املقر  عنوان 

 Angle Bd d’Anfa et Rue Molière

Casablanca  - 20000 الدار البيضاء 

املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة: 99 سنة.

00.000ح  الشركة  رغسمال  ويبلغ 

درهم،

مقسم كالتالي:

 FIDUCIM SAS :  600 الشركة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 CP CONSEIL :  0ح الشركة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

حصة   NAIRA  :  0ح الشركة  

بقيمة 100 درهم للحصة .

 Julien, Patrick RIDON السيد  

درهم   100 بقيمة  حصة   :  1.155

للحصة .

 Samir EL MIZEB :  0ح السيد  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 Christophe PETIT السيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   :  1.155

للحصة .

مجلس  غعضاء  غو  املتصرفون 

الرقابة: 

 CHRISTOPHE, السيد 

 CLAUDE, MICHEL PETIT
إدارة  مجلس  رئيس  بصفته)ا( 

 Boulevard des  12/6 عنوانه)ا( 

 alliés 07711 Dottignies Belgique

Dottignies 20000 بلجيكا.

 SAMIR EL MIZEB السيد  

الرقابة  مجلس  عضو  بصفته)ا( 

 rue STEPHANE 1ح  عنوانه)ا( 

 HESSEL 59250 HALLUIN  20000

HALLUIN فرنسا

 Julien, Patrick RIDON السيد  

الرقابة  مجلس  عضو  بصفته)ا( 

 Boulevard des  12/6 عنوانه)ا( 

 alliés 07711 Dottignies Belgique

Dottignies 20000 بلجيكا

مراقب غو مراقبي الحسابات :

 EURODEFI AUDIT الشركة 

 COMMISSAIRE AUX )ا(بصفته 

 BD  ,119 عنوانه)ا(   COMPTES

الدار   ABDELMOUMEN  2060ح

البيضاء املغرب

األسا�سي  النظام  مقتضيات 

توزيع  و  االحتياطي  بتكوين  املتعلقة 

األرباح :

من  للتوزيع  القابل  الربح  يتكون 

ناقًصا   ، املالية  للسنة  الربح  صافي 

الخسائر السابقة باإلضافة إلى املبالغ 

االحتياطي  في  إدخالها  سيتم  التي 

األسا�سي  النظام  غو  للقانون   
ً
ت1بيقا

من  رحل 
ُ
امل الربح  طريق  عن  وتزداد 

السنوات السابقة..

املنصوص  الخاصة  اإلمتيازات 

عليها لكل شخص :

آل شيئ.

بقبول  متعلقة  مقتضيات 

تفويت  لهم  املخول  األشخاص 

األسهم وتعيين جهاز الشركة املخول 

له البث في طلبات القبول :

آل �سئ .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غبريل 2021 تحت رقم 6 7751.

I 7ح
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FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 SOCIETE LAADAM CAR

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N° 9

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

 SOCIETE LAADAM CAR SARL

AU  شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 65 مكرر 
زنقة الحرية  - 52000 الراشيدية 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

15085

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 دجنبر   02

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 SOCIETE LAADAM CAR SARL

. AU

كراء   : بإيجاز  الشركة  أرض 

السيارات .

عنوان املقر االجتماعي : 65 مكرر 
الراشيدية   52000  - الحرية   زنقة 

املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد دريس بن معمر عنوانه)ا( 

زنقة اكدود رقم 7ح مكرر حي املحيط 

الراشيدية   52000 الراشيدية  

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  سكينة   لقبيلي  السيد 

مدأرة  هللا  بوعبد  سيدي  قصر 

الراشيدية   52000 الراشيدية  

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تحت   - بتاريخ  بالرشيدية   االبتدائية 

رقم -.

75Iح

ste cofiguer sarl

STE MEGA WORD SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل الشكل القانوني للشركة

ste cofiguer sarl

 av guennad tayeb 1 etage nح

guercif ، 35100، guercif maroc

STE MEGA WORD SARL شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

و عنوان مقرها االجتماعي تجزئة 

الوحدة رقم  16 جرسيف - 5100ح 

جرسيف .

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.19 9

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تحويل  تم   2021 ماي  1ح  في  املؤرخ 

القانوني للشركة من »شركة  الشكل 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

املسؤولية  ذات  »شركة  إلى  الوحيد« 

املحدودة«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ  بجرسيف   االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 1126/2021.

76Iح

L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

PROMO ARSET AIN FOUAZ
شركة ذات املسؤولية 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

 PROMO ARSET AIN FOUAZ

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 10، 

تجزئة سيبرونور 1، حي األزهر فاس - 

0000ح فاس اململكة املغربية

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

68971

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   21

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PROMO ARSET AIN FOUAZ

مقاولة   : بإيجاز  الشركة  أرض 

لالنعاش العقاري.

عنوان املقر االجتماعي : رقم 10، 

تجزئة سيبرونور 1، حي األزهر فاس - 

0000ح فاس اململكة املغربية.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : السعيدي  عزيز  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

  : السعيدي  عبدالرحيم  السيد 

500 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  السعيدي  عزيز  السيد 

األزهر  حي   1 سيبرونور  تجزئة   10

فاس 0000ح فاس اململكة املغربية.

السعيدي  عبدالرحيم  السيد 

ال1ايق  سبو  واد  زنقة  5ح  عنوانه)ا( 

فاس  0000ح  فاس  س  النرجس   02

اململكة املغربية.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  السعيدي  عزيز  السيد 

األزهر  حي   1 سيبرونور  تجزئة   10

فاس 0000ح فاس اململكة املغربية

السعيدي  عبدالرحيم  السيد 

ال1ايق  سبو  واد  زنقة  5ح  عنوانه)ا( 

فاس  0000ح  فاس  س  النرجس   02

اململكة املغربية

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   19 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 556ح.

77Iح

MLM FINANCE

HALF MOON REAL ESTATE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MLM FINANCE

 ESPACE AL MOSTAFA RUE AL

 AZHARI LMHAITA SEMLALIA

 BUREAU N°19   EME ETAGE

 MARRAKECH، 40000،

marrakech maroc

 HALF MOON REAL ESTATE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب  1 

ال1ابق الرابع اقامة املنار رقم 0  حي 

االزدهار مراكش - 0000  مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

حح1172
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 HALF  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.MOON REAL ESTATE

وكالة   : بإيجاز  الشركة  أرض 

عقارية.

عنوان املقر االجتماعي : مكتب  1 

ال1ابق الرابع اقامة املنار رقم 0  حي 

مراكش    0000  - مراكش  االزدهار 

املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

حمد  بن  إبراهيم  بن  علي  السيد 

 100 بقيمة  حصة   1.000   : الزويد  

درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

حمد  بن  إبراهيم  بن  علي  السيد 

اململكة  الرياض  عنوانه)ا(  الزويد  

12221 الرياض    العربية السعودية   

اململكة العربية السعودية .

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة مروى بن جامع عنوانه)ا( 

البيضاء  ق  م  تاجة  اللة  ممر   22

20000 الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   20 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 126251.

78Iح

املستامنة الشرقية لتقنيات املحاسبة

BEN AHJAOUI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املستامنة الشرقية لتقنيات 
املحاسبة

شارع محمد عبده اقامة حمزة رقم 
18 مكرر ال1ابق الثاني رقم 7 ، 

60000، وجدة املغرب
BEN AHJAOUI شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

 Rue .15  وعنوان مقرها اإلجتماعي
 Jamal  Eddine Al Afghani حeme
Etage N°  - 60000 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
7765ح

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   17
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 BEN  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AHJAOUI
الترويج   : بإيجاز  الشركة  أرض 

العقاري
 -غعمال البناء املتنوعة.

- غعمال الدهان
 - التجارة  .

 Rue .15  : عنوان املقر االجتماعي
 Jamal  Eddine Al Afghani حeme

Etage N°  - 60000 وجدة املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : محمد  احجاوي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 1000  : محمد  احجاوي  السيد 

بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  محمد  احجاوي  السيد 

 60000 يحي  ولد  حي  العونية  روت 

وجدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  محمد  احجاوي  السيد 

 60000 يحي  ولد  حي  العونية  روت 

وجدة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   15 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2021 تحت رقم 2602.

79Iح

MAY CONSULTING

GARNET SERVICE PLUS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

MAY CONSULTING

7 زنقة املالزم فرناند الفيليت ، 

00ح20، الدارالبيضاء املغرب

GARNET SERVICE PLUS شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي املركز 

التجاري توفيق 9ح زاوية زنقة عمر 

السالوي ونوف شاطو 1 ال1ابق   

مكتب 2  - 20000 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

91 61ح

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2016 فبراير   06

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GARNET SERVICE PLUS

املراقبة,   : بإيجاز  الشركة  أرض 

الحراسة و الحماية.

املركز   : االجتماعي  املقر  عنوان 

عمر  زنقة  زاوية  9ح  توفيق  التجاري 

ال1ابق     1 شاطو  ونوف  السالوي 

البيضاء  الدار   20000  -   2 مكتب 

املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 200.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

لحسن  ايد  اسماعيل  السيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   2.000   :

للحصة .

 : لحسن  ايد  اسماعيل  السيد   

2.000 بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

لحسن  ايد  اسماعيل  السيد 

الشاطبي  االمام  زنقة   50 عنوانه)ا( 

الدار  00ح20  الفيلت    5 شقة 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

لحسن  ايد  اسماعيل  السيد 

الشاطبي  االمام  زنقة   50 عنوانه)ا( 

شقة 5 الفيلت  00ح20 الدار البيضا 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 20 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

غكتوبر 2016 تحت رقم 615895.

80Iح
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STE FICOPRO

CALLI SERVICE MARJANE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

STE FICOPRO
 N°01 RES.AL BOUSTANE E  
 RIAD ZITOUNE ، 0، MEKNES

MAROC
 CALLI SERVICE MARJANE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة س 
126 متجر رقم 02 ش1ر ب رياض 
الزيتون مكناس - 50000  مكناس 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 7289

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
حل  تقرر   2021 يونيو   07 في  املؤرخ 
ذات  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
 CALLI SERVICE الوحيد  الشريك 
MARJANE  مبلغ رغسمالها 100.000 
اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
ش1ر   02 رقم  متجر   126 س  عمارة 
  50000  - مكناس  الزيتون  رياض  ب 
مكناس املغرب نتيجة ل : قلة املوارد 

الضرورية.
و حدد مقر التصفية ب عمارة س 
رياض  ب  ش1ر   02 رقم  متجر   126
مكناس   50000  - مكناس  الزيتون 

املغرب. 
و عين:

كلحيان  عمر    السيد)ة( 
احداف  مكناس  طريق  عنوانه)ا(  و   
كمصفي  املغرب  ازرو  105ح5  ازرو 

)ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
العقود تبليغ  محل  و   املخابرة 

 و الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو  بتاريخ  1  بمكناس   التجارية 

2021 تحت رقم 200.
81Iح

International Juris Consulting

 KELTOUM POUR
 L›ENSEIGNEMENT ET

L›EDUCATION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

International Juris Consulting

 Ave Mohamed V  45 Apt N° 10،

90000، TANGER Tanger

 Keltoum Pour l›Enseignement

et l›Education  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 2 زنقة 

بلجيكا - 90000 طنجة  اململكة 

املغربية.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

76915

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تعيين  تم   2021 يوليوز   16 في  املؤرخ 

السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

العلوي السليماني غسامة كمسير آخر

تبعا لوفاة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   27 بتاريخ  ب1نجة   التجارية 

2021 تحت رقم 6881.

82Iح

International Juris Consulting

 KELTOUM POUR 
 L'ENSEIGNEMENT ET

L'EDUCATION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

International Juris Consulting

 Ave Mohamed V  45 Apt N° 10،

90000، TANGER Tanger

 Keltoum Pour l›Enseignement 

et l›Education  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 2 زنقة 

بلجيكا - 90000 طنجة 

اململكة املغربية

تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.76915

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تعيين  تم   2021 يوليوز   16 في  املؤرخ 
السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

العلوي السليماني يحيى كمسير آخر
تبعا لوفاة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   27 بتاريخ  ب1نجة   التجارية 

2021 تحت رقم 6881.

Iح8ح

marrakech externalisation

LA MARRAKECHOISE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

marrakech externalisation
 angle rue tarik ibn ziad &ibn
 aicha  résidence excel sior

 imm 18 appt 6 guéliz ، 40000،
marrakech maroc

LA MARRAKECHOISE شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب رقم 
2 على اليمين, زاوية شارع طارق ابن 
زياد, ابن عائشة , اقامة اكسلسيور 
, عمارة 18, شقة رقم 6   - 0000   

مراكش  املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.95991
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 25 دجنبر 2020 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
زاوية  اليمين,  على   2 رقم  »مكتب 
 , عائشة  ابن  زياد,  ابن  طارق  شارع 
شقة   ,18 عمارة   , اكسلسيور  اقامة 
املغرب«  - 0000   مراكش      6 رقم 
مكرر   266 رقم  األر�سي  »ال1ابق  إلى 
مراكش.  أانم  سيدي  الصناعي  الحي 

- 0000  مراكش  املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   27 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 56ح126.

I 8ح

املستامنة الشرقية لتقنيات املحاسبة

MON COIN SPECIAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املستامنة الشرقية لتقنيات 

املحاسبة

شارع محمد عبده اقامة حمزة رقم 

18 مكرر ال1ابق الثاني رقم 7 ، 

60000، وجدة املغرب

MON COIN SPECIAL شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

 Rue وعنوان مقرها اإلجتماعي ح

Lot 128 Lots Alj Ou Nr 1 Lot ح 

 Msaad Rte S.yahya - 60000

وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

ح778ح

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو  0ح 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 MON : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.COIN SPECIAL

أرض الشركة بإيجاز : مقهى .

 Rue ح   : االجتماعي  املقر  عنوان 

Lot 128 Lots Alj Ou Nr 1 Lot ح 

 Msaad Rte S.yahya - 60000

وجدة املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : محمد  مزكوط  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
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 1000  : محمد  مزكوط  السيد 

بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  محمد  مزكوط  السيد 

سلوان   بوعرق    59 بلوك  مسعود 

62702 الناضور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  محمد  مزكوط  السيد 

سلوان   بوعرق   59 بلوك  مسعود 

62702 الناضور املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   19 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2021 تحت رقم 2 26.

85Iح

FIDUTRACO CONSULTING

THERMO PERFECT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUTRACO CONSULTING

 RUE ESSANAOUBER ، 2013، 2

CASABLANCA MAROC

THERMO PERFECT  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 2 زنقة 

الصنوبر الشقة 12 ال1ابق الرابع - 

0ح21 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

ح2 0  

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2019 يوليوز   25

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. THERMO PERFECT

تجهيزات   : بإيجاز  الشركة  أرض 

العزل الحراري والصوتي والتركيب.

زنقة   2  : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - الرابع  ال1ابق   12 الشقة  الصنوبر 

0ح21 الدارالبيضاء املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
  : بنجعفر  ادريس مراك�سي  السيد 
500 حصة بقيمة 100 درهم للحصة
 500   : أيتي  امين  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
بنجعفر  مراك�سي  ادريس  السيد 
  6 عمارة  سيتي  كولف  عنوانه)ا( 
الشقة ح0 املدينة الخضراء بوسكورة 

النواصر - الدارالبيضاء املغرب.
السيد محمد امين أيتي عنوانه)ا( 
 - كاليفورنيا  بيست  كوثر  ممر   1

الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
بنجعفر  مراك�سي  ادريس  السيد 
عمارة  سيتي  كولف  عنوانه)ا( 
الخضراء  املدينة  ح0  الشقة    6
الدارالبيضاء   - النواصر  بوسكورة 

الدارالبيضاء
السيد محمد امين أيتي عنوانه)ا( 
1 ممر كوثر بيست كاليفورنيا - 1 ممر 

كوثر بيست كاليفورنيا املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 06 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

أشت 2019 تحت رقم 710710.
86Iح

CABINET LAAFOU CONSEIL

 VALORIS CORPORATE
FINANCE

شركة املساهمة
تحويل املقر االجتماعي للشركة

 VALORIS CORPORATE
FINANCE

شركة املساهمة رغسمالها 
2.000.000,00 درهم 

وعنوان مقرها االجتماعي 55ح، 
طريق الجديدة -- الدار البيضاء 

املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
91ح286.

العام  الجمع  بمقت�سى   .I
االستثنائي املؤرخ في 09 يونيو 2021

تم تحويل املقر االجتماعي   -
طريق  »55ح،  من  للشركة  الحالي 
املغرب«  البيضاء  الدار   -  - الجديدة 
ابو  وزنقة  الجديدة  شارع  زاوية   « إلى 

ظبي - - الدار البيضاء املغرب«.
تعديل املادة   من النظام   -
االسا�سي  النظام  ومواءمة  االسا�سي 
املكمل   19-20 القانون  احكام  مع 
واملعدل للقانون 95-17 بشأن شركة 

املساهمة،
القانوني  اإليداع  تم   .II
البيضاء  بالدار  التجارية  باملحكمة 
رقم.  تحت   2021 يوليوز    1 بتاريخ 

 786976

87Iح

ائتمانية زهير

AL MAAIN AGRI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتمانية زهير
زنقة ابن عائشة عمارة باريس 

ال1ابق التالت مكتب رقم 11 كيليز 
مراكش ، 0000 ، مراكش املغرب

AL MAAIN AGRI شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 
الحاجب جماعة و قيادة اوريكة 
دائرة تحناوت اقليم الحوز طريق 

مراكش  ستي فاضمة  مراكش 
0000  مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
117057

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   07
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 AL  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MAAIN AGRI
-م1عم   : بإيجاز  الشركة  أرض 

للوجبات الخفيفة
-مشغل ملقهى .

دوار   : االجتماعي  املقر  عنوان 
اوريكة  قيادة  و  جماعة  الحاجب 
طريق  الحوز  اقليم  تحناوت  دائرة 
مراكش  فاضمة   ستي  مراكش  

0000  مراكش املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
حصة  ححح    : زهير  محمد  السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .
حصة  ححح    : ملين  محمد  السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .
:   حح  اتريك  الحسن  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  زهير  محمد  السيد 
مجموعة   11 من1قة  مراكش  ابواب 
  0000  10 شقة  ا  عمارة   1 سكينة 

مراكش املغرب.
عنوانه)ا(  ملين  محمد  السيد 
  70 رقم  الفران  درب  امبارك  سيدي 

0000  مراكش املغرب.
عنوانه)ا(  اتريك  الحسن  السيد 
تيزنيت  رسموكة  بونكارف  دوار 

85000 تزنيت املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  ملين  محمد  السيد 
  70 رقم  الفران  درب  امبارك  سيدي 

0000  مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  بمراكش   التجارية 
رقم  تحت   2021 يوليوز   09

.M07_21_2352218

88Iح
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dar beaute

DAR BEAUTE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

dar beaute

 N° 21, Lotissement Ryad,

SKHIRAT ، 12050، الصخيرات 

املغرب

DAR BEAUTE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي 21، 

إقامة رياض، الصخيرات - 12050 

الصخيرات املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 125795

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

حل  تقرر   2020 دجنبر  1ح  في  املؤرخ 

ذات  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

الشريك الوحيد DAR BEAUTE  مبلغ 
وعنوان  درهم   100.000 رغسمالها 

رياض،  إقامة   ،21 اإلجتماعي  مقرها 

الصخيرات   12050  - الصخيرات 

املغرب نتيجة ل : إنعدام األرباح.

 ،21 ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 12050  - الصخيرات  رياض،  إقامة 

الصخيرات املغرب. 

و عين:

 caroline  cremmel السيد)ة( 

الذهبية،  الرمال  إقامة  عنوانه)ا(  و 

هرهورة   ،26 الشقة   ،8 مدخل 

)ة(  كمصفي  املغرب  هرهورة   120 0

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  بتمارة   االبتدائية 

رقم  تحت   2021 مارس   16

 0ح1121007حح20.

89Iح

STE FIDUCIAIRE JBILOU LEYLA SARL

PROMO MAZAYA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

 STE FIDUCIAIRE JBILOU LEYLA
SARL

 AVENUE OMAR IBN
 ABDELAZIZ ENTRE SOL N°0ح
 IMMEUBLE ABRAJ DOUBAI ،

92000، LARACHE MAROC
PROMO MAZAYA شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

املغرب الجديد شارع الياسمين 670 
ال1ابق االول - 92000 العرائش 

املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 5 1
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
2021 تم  تحويل   املؤرخ في 25 يونيو 
للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
شارع  الجديد  املغرب  »تجزئة  من 
 - االول  ال1ابق   670 الياسمين 
92000 العرائش املغرب« إلى »تجزئة 
 670 الياسمين  املغرب الجديد شارع 
العرائش    92000  - االر�سي  ال1ابق 

املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 01 بتاريخ  بالعرائش   االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 8 6.

90Iح

CABINET LAAFOU CONSEIL

VALORIS GROUP
شركة املساهمة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

VALORIS GROUP
شركة املساهمة 

رغسمالها75.000,00ح درهم
وعنوان مقرها االجتماعي 55ح، 
طريق الجديدة -- الدار البيضاء 

املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1928 9

العام  الجمع  بمقت�سى   .I

االستثنائي املؤرخ في 07 يونيو 2021

تم تحويل املقر االجتماعي   -

طريق  »55ح،  من  للشركة  الحالي 

املغرب«  البيضاء  الدار   -  - الجديدة 
ابو  وزنقة  الجديدة  شارع  زاوية   « إلى 

ظبي - - الدار البيضاء املغرب«.

تعديل املادة   من النظام   -

االسا�سي  النظام  ومواءمة  االسا�سي 

املكمل   19-20 القانون  احكام  مع 

واملعدل للقانون 95-17 بشأن شركة 

املساهمة،

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   .II

  1 بتاريخ  بالدارالبيضاء  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم. 786975 

91Iح

CABINET LAAFOU CONSEIL

VALORIS CAPITAL
شركة املساهمة

رفع رغسمال الشركة

VALORIS CAPITAL   

شركة املساهمة رغسمالها 

1.000.000,00 درهم

وعنوان مقرها االجتماعي: 55ح 

طريق الجديدة - - الدار البيضاء 

املغرب.

اعالن متعدد القرارات
رقم التقييد في السجل التجاري 

.22 155

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

بمقت�سى   2021 ماي   11 في  املؤرخ 

ماي   21 في  املؤرخ  االدارة  مجلس 

2021

1( تقرر :

الشركة  رغسمال  رفع  تم   -

درهم«   5.000.000« قدره  بمبلغ 

إلى  درهم«   1.000.000« من  غي 
»6.000.000 درهم« عن طريق: زيادة 

لكل  درهم   100 بثمن  سهم   50 000

سهم.

- تغيير مقر الشركة:

55ح طريق   - البيضاء  الدار  - من 

الجديدة؛

شارع  زاوية   - البيضاء  الدار  الى   -

الجديدة وزنقة ابو ظبي؛

برفع رغس  النهائي  االنجاز  تأكيد   -

العام  التي غقرها الجمع  مال الشركة 

االستثنائي املؤرخ في 11 ماي 2021؛

و7  للمادة  ,6  املقابل  التعديل   -

من النظام األسا�سي؛

- صالحيات اإلجراءات؛

2(  تم اإليداع القانوني باملحكمة 

  1 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم . 78697 

92Iح

LK CONSULTING SARL

CHAHD IMMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

LK CONSULTING SARL

شارع محمد الخامس رقم 5  

ال1ابق الثاث رقم 18 ت1وان ، 

000ح9، ت1وان املغرب

CHAHD IMMO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي 7ح شارع 

محمد الخامس ال1ابق الثالث رقم 

18 - 000ح9 ت1وان  املغرب .

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.17611

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

حل  تقرر   2016 فبراير   29 في  املؤرخ 

ذات  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

  CHAHD IMMO الوحيد  الشريك 

درهم   100.000 رغسمالها  مبلغ 

شارع  7ح  اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 

رقم  الثالث  ال1ابق  الخامس  محمد 

نتيجة  - 000ح9 ت1وان  املغرب    18

ل : اأالق الشركة .
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و حدد مقر التصفية ب 7ح شارع 

رقم  الثالث  ال1ابق  الخامس  محمد 

18  - 000ح9 ت1وان  املغرب . 

و عين:

السيد)ة(  مراد   بنعياد و عنوانه)ا( 

شارع واد ابي رقراق اقامة االمل رقم 

7  000ح9 ت1وان  املغرب  كمصفي 

)ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

16 يوليوز  االبتدائية بت1وان  بتاريخ 

2021 تحت رقم 67ح2.

Iح9ح

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC( BUREAU DE

COMPTABILITE

OULHAJ PRO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 ALI OULHAJ (SIMOTIC(

BUREAU DE COMPTABILITE

صندوق البريد 10ح الرئيسية 

الرشيدية ، 52000، الرشيدية 

املغرب

OULHAJ PRO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر 

تكلكولت النيف تنغير  - 5800  

تينغير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

1505

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 مارس   22

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.OULHAJ PRO
غشغال   : بإيجاز  الشركة  أرض 

مختلفة و البناء.
بيع وشراء.

تركيب الري بالتنقيط..
قصر   : االجتماعي  املقر  عنوان 
  5800  - تنغير   النيف  تكلكولت 

تينغير املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
100 حصة    : الحاج   السيد علي 

بقيمة 1.000 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد علي الحاج  عنوانه)ا( مركز 

النيف تنغير  5800  تنغير  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد علي الحاج  عنوانه)ا( مركز 

النيف تنغير  5800  تنغير املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالرشيدية  بتاريخ 18 ماي 

2021 تحت رقم  7ح.
I 9ح

STE FIDUCIAIRE JBILOU LEYLA SARL

ALMADINA PROFIL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

 STE FIDUCIAIRE JBILOU LEYLA
SARL

 AVENUE OMAR IBN
 ABDELAZIZ ENTRE SOL N°0ح
 IMMEUBLE ABRAJ DOUBAI ،

92000، LARACHE MAROC
ALMADINA PROFIL شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
املغرب الجديد شارع الياسمين 670 
ال1ابق االر�سي - 92000 العرائش 

املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2527
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
2021 تم  تحويل   املؤرخ في 25 يونيو 
للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
شارع  الجديد  املغرب  »تجزئة  من 
 - االر�سي  ال1ابق   670 الياسمين 
92000 العرائش املغرب« إلى »تجزئة 
اقامة  الرباط-طنجة  طريق  شعبان 
**7ح8-ح** ال1ابق االر�سي  - 9200 

العرائش  املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 01 بتاريخ  بالعرائش   االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 7 6.

95Iح

املحمدية لإلستشارة و الخبرة

 ADEP اديب كونسيلتينغ
CONSULTING

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

املحمدية لإلستشارة و الخبرة
شارع املقاومة رقم 1 حي الوحدة  
ال1ابق 2 مكتب رقم ح ، 28800، 

املحمدية املغرب
 ADEP اديب كونسيلتينغ

CONSULTING  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي سنترال 
بارك شارع عبد املومن عمارة 

»d« ال1ابق 2  رقم 15  - 28810 
املحمدية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
81ح28

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   1 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

اديب   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. ADEP CONSULTING كونسيلتينغ

و  علوم    : بإيجاز  الشركة  أرض 

هندسة الكمبيوتر.

سنترال   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 »d« عمارة  املومن  عبد  شارع  بارك 

ال1ابق 2  رقم 15  - 28810 املحمدية 

املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 999   : سومية  بوشواري  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد اسكوكو محمد :  1 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

سومية  بوشواري  السيدة 

لينكدوك   شارع   6 رقم  عنوانه)ا( 

املستشفيات   حي  ح1  شقة  طابق   

ح2050 الدارالبيضاء املغرب.

عنوانه)ا(  محمد  اسكوكو  السيد 

حي   2 شقة  الدين  تقي  شارع   6 رقم 

الدارالبيضاء  ح2050  املستشفيات  

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

سومية  بوشواري  السيدة 

لينكدوك   شارع   6 رقم  عنوانه)ا( 

املستشفيات   حي  ح1  شقة  طابق   

ح2050 الدارالبيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية باملحمدية  بتاريخ 21 يونيو 

2021 تحت رقم ح158.

96Iح
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 ALI OULHAJ ( SIMOTIC( BUREAU DE

COMPTABILITE

 CENTRE DE FORMATION
 MULTI-COMPTENCES

PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC(
BUREAU DE COMPTABILITE
صندوق البريد 10ح الرئيسية 

الرشيدية ، 52000، الرشيدية 
املغرب

 CENTRE DE FORMATION
 MULTI-COMPTENCES PRIVE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي طابق 

السفلي تجزئة واد الحمر رقم 50ح - 
52000 الراشيدية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
ح1502

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   17
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 CENTRE DE FORMATION

.MULTI-COMPTENCES PRIVE
مركز   : بإيجاز  الشركة  أرض 

التكوين املنهي الخاص 
املتاجرة .

طابق   : االجتماعي  املقر  عنوان 
السفلي تجزئة واد الحمر رقم 50ح - 

52000 الراشيدية املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 700   : السيد قريرو محمد غمين  
حصة بقيمة 70.000 درهم للحصة .
 150   : السالم قريرو  السيد عبد 
حصة بقيمة 15.000 درهم للحصة .

السيد حسن قريرو :  150 حصة 
بقيمة 15.000 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

غمين   محمد  قريرو  السيد 
تاركة   16 رقم   6 زانقة  عنوانه)ا( 

الجديدة 52000 الرشيدية املغرب.
قريرو  السالم  عبد  السيد 
عنوانه)ا( تجزئة واد الحمر رقم 50ح 

52000 الرشيدية املغرب.
عنوانه)ا(  قريرو  حسن  السيد 
الجديدة  تاركة   16 رقم   6 زانقة 

52000 الرشيدية املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
غمين   محمد  قريرو  السيد 
تاركة   16 رقم   6 زانقة  عنوانه)ا( 

الجديدة 52000 الرشيدية املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  بالرشيدية   االبتدائية 

يونيو 2021 تحت رقم 1016.
97Iح

Audimi

 E-DLTRA ECOLE
 SPECIALISEE DES

 DECLARANTS EN DOUANE
 DE LA LOGISTIQUE ET DU

TRANSPORT PRIVEE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رغسمال الشركة

Audimi
 Borj El yacout, Imm. B, 2éme
 étage, bureau 4, ، 20120،

Casablanca maroc
 E-DLTRA ECOLE SPECIALISEE

 DES DECLARANTS EN
 DOUANE DE LA LOGISTIQUE
 ET DU TRANSPORT PRIVEE
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
محمد الديوري ، إقامة الشفاء 
، رقم 5 1 ، ال1ابق الخامس 
- القني1رة - 000 1 القني1رة 

املغرب.

رفع رغسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 7197

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم   2021 يوليوز   15 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رغسمال  رفع 

»50.000ح درهم« غي من »100.000 

عن  درهم«    50.000« إلى  درهم« 

غو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 20 بتاريخ  بالقني1رة   االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 60 86.

98Iح

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 LOCATION DES QUAD ET

DES  APPARTEMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N° 9

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

  LOCATION DES QUAD ET DES

APPARTEMENT  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي مرزوكة - 

52000 الرشيدية املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

067ح1.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2021 يوليوز   01 في  املؤرخ 

ذات  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

 LOCATION DES الوحيد  الشريك 

   QUAD ET DES  APPARTEMENT

درهم   100.000 رغسمالها  مبلغ 

 - مرزوكة  اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 

 : ل  نتيجة  املغرب  الرشيدية   52000

االزمة.

و حدد مقر التصفية ب مرزوكة - 
52000 الرشيدية املغرب. 

و عين:
و  السهالوي  حسن    السيد)ة( 
52000 الرشيدية  عنوانه)ا( مرزوكة 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ  بالرشيدية   االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 51ح.

99Iح

ACDEN

 INSTITUT DE FORMATION
FERROVIAIRE

إعالن متعدد القرارات

ACDEN
 Boulevard Ghandi, Ghandi

 Mall, Immeuble 8, 5ème étage ،
20380، CASABLANCA MAROC
 INSTITUT DE FORMATION

FERROVIAIRE »شركة  املساهمة«
وعنوان مقرها االجتماعي:  765 
شارع ابن سينا اكدال - - الرياط 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.116287

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم   2021 مارس  في  2  املؤرخ 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي:  
2021/ح/ 2  ليوم  الرقابة  مجلس 
السيد  باستقالة  علما  احيط 
مهامه  من    Dominique VASTEL
واختار  الرقابة   مجلس  في  كعضو 
الحامل   ،  Diego DIAZ السيد 
والقاطن    ، الفرنسية  للجنسية 
 15è,20  avenue de باريس   في 
لجواز  والحامل   ،  Lowendal
ليحل   ،  17FV0988ح السفرعدد 

محل العضو املستقيل .
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قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي:  
الجمع  العام   العادي  ل 0/6/2021ح 
 ،  Diego DIAZ السيد  تعيين  غكد  
مجلس  غعضاء  والية  تجديد  وقرر 

الرقابة ملدة ح سنوات. 
قرار رقم ح: الذي ينص على مايلي:  
نفس  في  املنعقد  الرقابة  مجلس 
املنبثق  املؤقت   التعيين  اكد  اليوم  
في   انعقد  الذي  الرقابة  مجلس  عن 
 Diego DIAZ للسيد  2021/ح/ 2 
سموني  محمد  السيد  و  كرئيس 
كما  الرقابة.   مجلس  رئيس  كناءب 
غعضاء  والية  تجديد  املجلس  قرر 
سنوات   ثالث  ملدة  التسيير  مجلس 
شنوف  الدين  كريم  السيد  وهم 

   Christophe MARTIN والسيد
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم -: الذي ينص على مايلي: 

لم يتم تعديل اي لند
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   19 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

2021 تحت رقم 116287.
 00I

NEXIA FIDUCIA

سكاندنافين أوطو ماروك
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رغسمال الشركة

NEXIA FIDUCIA
 Rue Bab El Mansour ,ح

 Espace Porte d›Anfa، 20050،
casablanca maroc

سكاندنافين غوطو ماروك شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي غلزاس 
لورين، زاوية شارع رحال املسكيني و 

شارع محمد ال1الب   - 80 20 الدار 
البيضاء  املغرب.

رفع رغسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.120951
العام  الجمع  بمقت�سى 
يونيو  0ح  في  املؤرخ  اإلستثنائي 
الشركة  رغسمال  رفع  تم   2021
درهم«   10.000.000« قدره  بمبلغ 

إلى  درهم«    0.000.000« من  غي 
  : طريق  عن  درهم«   50.000.000«
عالوات  غو  غرباح  غو  احتياطي  إدماج 

إصدار في رغس املال.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 20 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 787679.
 01I

CABINET LAAFOU CONSEIL

OMNIFACTORY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

OMNIFACTORY
شركة ذات مسؤولية محدودة 
ذات الشريك الوحيد رغسمالها 

1.000.000,00 درهم
وعنوان مقرها االجتماعي  17 طريق 

غوالد زيان - - الدار البيضاء املغرب
رقم التقييد في السجل 
التجاري21 511: 

  1- تم في 18 يونيو 2021 إعداد 
ذات  لشركة  األسا�سي  القانون 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل   -   
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
 : الشركة  تسمية 

 OMNIFACTORY
 -أرض الشركة بإيجاز : - ت1وير 
اللوجستية  املنصات  وتسويق  وبناء 

والصناعية ؛
-تشغيل واعداد االرا�سي املذكورة 
عن طريق ، عمليات التهيئة, الصيانة, 
لالستخدام  البناء  وعمليات  التجهيز 
غو  املنهي  غو  التجاري  غو  السكني 

الصناعي غو غي استخدام آخر ؛
- جميع عمليات االنعاش العقاري 
غو  إدارة  غو  صيانة  غو  حيازة  بهدف 
تأجير غو بيع غي غرض غو مبنى مشيد غو 

قيد اإلنشاء ؛
 - االستحواذ على حصة في جميع 
لها  التي  املجموعات  غو  الشركات 

غأراض مماثلة غو ذات صلة.

غو  املنقولة  املعامالت  جميع   -
التي يمكن غن تتعلق بشكل  العقارية 
مباشر غو أير مباشر بغرض الشركة.

املعامالت  جميع   ، غعم  وبصورة 
واملالية  والصناعية  التجارية 
واملنقولة والعقارية ، املرتب1ة بشكل 
مباشر غو أير مباشر باألشياء املذكورة 
في  تكون  غن  يحتمل  التي  غو   ، غعاله 

صالح تحقيقها وت1ويرها.
 17  : االجتماعي  املقر  عنوان 
البيضاء  الدار   -  - زيان  غوالد  طريق 

املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 : الشركة  رغسمال  مبلغ 

1.000.000 درهم، مقسم كالتالي :
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   -2
 19 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 787608.

 02I

فيد بيست كونسيلتين

NOHA MULTI SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

فيد بيست كونسيلتين
حي السعادة شارع موالي اسماعيل 
زنقة بركان رقم 01 ال1ابق االول ، 

70000، العيون املغرب
NOHA multi services شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي املسيرة 
رقم ح7 العيون حي املسيرة رقم ح7 

العيون 70000 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
ح762ح

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   19
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 NOHA : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.multi services

انتاج   : بإيجاز  الشركة  أرض 

سينمائي.

عنوان املقر االجتماعي : حي املسيرة 
ح7  رقم  املسيرة  حي  العيون  ح7  رقم 

العيون 70000 العيون املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رغسمال  مبلغ 

1.000.000 درهم، مقسم كالتالي:

 10.000   : هبان  نعيمة  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  هبان  نعيمة  السيدة 
العيون   70000 املسيرة  حي  ح7  رقم 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  هبان  نعيمة  السيدة 
العيون   70000 املسيرة  حي  ح7  رقم 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون  بتاريخ ح2 يوليوز 

2021 تحت رقم ح251.

Iح0 

MELIUS CONSULTING

 CHEMICAL AND MINING
SERVICES SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

MELIUS CONSULTING
رقم 9  ، زنقة سعد إبن غبي وقاص ، 

ال1ابق الثاني ، مكتب رقم ح غلزاس 

لورين، 20120، الدار البيضاء 

املغرب

 CHEMICAL AND MINING

 SERVICES SARL
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شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 7، زنقة 

سبتة ، إقامة رامي ، ال1ابق 2، 

مكتب رقم 8 ، املستشفيات - 

60ح20  الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

511899

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   1 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 CHEMICAL AND MINING

.SERVICES SARL

غنش1ة   -  : بإيجاز  الشركة  أرض 

االستخراجية  للصناعات  الدعم 

والكيميائية والتعدينية

- اإلستيراد والتصدير.
زنقة   ،7  : االجتماعي  املقر  عنوان 

 ،2 ال1ابق   ، رامي  إقامة   ، سبتة 

مكتب رقم 8 ، املستشفيات - 60ح20  

الدار البيضاء املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : خمسين  نادية  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 250   : بوتزيل  حسناء  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد عبد الباقي خمسين :  250 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  خمسين  نادية  السيدة 

 ، ح  ال1ابق   ،  C مبنى   ، البالي  إقامة 

الراحة  حي   ، أاندي  شارع   5 شقة 

20200 الدار البيضاء املغرب.

عنوانه)ا(  بوتزيل  حسناء  السيد 
 ،  01 رقم   ،  18 زنقة   ، األندلس  0 

البيضاء  الدار   20 70 الشق  عين 

املغرب.

خمسين  الباقي  عبد  السيد 

 ،08 باستيونستر.  عنوانه)ا( جوليش 

STR 8، 52428 جوليش غملانيا.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  خمسين  نادية  السيدة 

 ، ح  ال1ابق   ،  C مبنى   ، البالي  إقامة 

الراحة  حي   ، أاندي  شارع   5 شقة 

20200 الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 788175.

 0 I

segex

AYMGARD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

segex

 rue Abdelkrim Benjelloun IMB

 16  , App 12 FES BP 2324 ،

30000، fes MAROC

AYMGARD شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 85ح حي 

الوحدة بنسودة,فاس - 0000ح 

فاس املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.660 5

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2021 مارس  0ح  في  املؤرخ 

املصادقة على :

ادريس  )ة(  السيد  تفويت 

من  اجتماعية  حصة    00 اليوسفي 

السيد  لفائدة   حصة   1.000 غصل 

مارس  0ح  بتاريخ  بوجنان  محمد  )ة( 

.2021

هللا  فتح  عزيز  )ة(  السيد  تفويت 

غصل  من  اجتماعية  حصة    00

)ة(  السيد  لفائدة   حصة   1.000

مارس  0ح  بتاريخ  بوجنان  محمد 

.2021

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

غبريل   28 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 2069.

 05I

RAIS AUDIT&CONSEIL

 PATRIMOINE PREMIUM«

»SPI-RFA

شركة املساهمة

تعيين ممثل قانوني للشركة

PATRIMOINE PREMIUM

هـيئـة الـتوظـيـف الـجـمـاعي العـقـاري  

خـاضـعـة لـلـقـانـون رقم  70-1

مقر ها اال جتما عي : الدا ر البيضا ء ـ 

ح1 زنقة إبن طفيل

إ عتماد من طرف الهيئة املغربية 

 » AMMC « لسوق الرساميل

  2020/AG/SPI/00تـحـت رقـم  ح

بتـاريـخ 12.2020. 0

السجل التجاري : الدار البيضاء 

1ح0ح8   

داري   اإل  املجلس  إن   .1

  2021 يونيو  فاتح  ريخ  بـتا  املنعقد 

الدائم  املمثل  تغيير  بعقد  غخذ  قد 

 AFRICA STONE«   لشركة التدبــيـر

MANAGEMENT « مديرعام لشركة 

ممثلة   PATRIMOINE PREMIUM

من طرف السيد خالد ل1يفي عوضا 

د  حد  كما  زين،  محمد  السيد   عن 

كيفية التوقيع  اإلجتما عي .

ثم اإل يداع  القا نوني لـدى    .2

الـمحكمة  الـتجـا رية  با لـدارالـبيضاء 

، بتا ريخ  19  يوليو 2021 تــحت عـد د  

. 787509
مقت1ف  من  غ جل  اإل شها ر

 06I

FAD CONSULTING

مفتاح الفضل

شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

FAD CONSULTING

  rue ROUISSI, Espace  ,22

 HOUSSAM ح°Etage, Appt  5,

  Quartier BEAUSEJOUR, Route

 d’El  Jadida, Hay Hassani ،

20200، Casablanca MAROC

ذات  شركة  الفضل  مفتاح 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي :  8  

شارع املنظر العام ، بولو، الدار 

البيضاء - 20 20 الدار البيضاء 

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

1825ح2.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

حل  تقرر   2021 فبراير   20 في  املؤرخ 

مفتاح الفضل شركة ذات املسؤولية 

 2.000.000 رغسمالها  مبلغ  املحدودة 

درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي  8  

الدار  بولو،   ، العام  املنظر  شارع 

البيضاء  الدار   20 20  - البيضاء 

املغرب نتيجة لقرار الشركاء .

و عين:

السيد)ة( محمد  جابر و عنوانه)ا( 

الدار  كاليفورنيا  اكوك  تجزئة  ح5 

البيضاء  الدار   20150 البيضاء 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

وفي  8    2021 يوليوز   02 بتاريخ 

الدار  بولو،   ، العام  املنظر  شارع 

البيضاء  الدار   20 20  - البيضاء 

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 20 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم ح 7877.

 07I
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T.P.E SAGE CONSULTING SARL

SMENTANA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

T.P.E SAGE CONSULTING SARL
 IMB. 57 RUE IBN MAJA

 L›HABITAT FES FES، 300000،
FES MAROC

SMENTANA شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي متجر 
بال1ايق األر�سي عمارة  0 شارع 

فريد األنصاري، مرجان 01 الش1ر 
ح0   - 50070 مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
951ح5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   2 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SMENTANA
أرض الشركة بإيجاز : شراء وبيع 

مستلزمات وإكسسوارات األملنيوم
مقاولة في نجارة األلومينيوم.

متجر   : االجتماعي  املقر  عنوان 
بال1ايق األر�سي عمارة  0 شارع فريد 
األنصاري، مرجان 01 الش1ر ح0   - 

50070 مكناس املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : مؤنس  الوزاني  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  مؤنس  الوزاني  السيد 

عين  طريق  غريس1و  إقامة  0ح  رقم 

الشقف شارع محمد الفا�سي 0000ح 

فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  مؤنس  الوزاني  السيد 

عين  طريق  غريس1و  إقامة  0ح  رقم 

الشقف شارع محمد الفا�سي 0000ح 

فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز  ح2  بتاريخ  بمكناس   التجارية 

2021 تحت رقم 5 5ح.

 08I

CANOCAF SARL

CUISINETTE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

CANOCAF SARL

شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء 

رقم 7 ال1ابق الثاني رقم ح0 

 NADOR ،62000 ،الناظور

MAROC

CUISINETTE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي فال 

فلوري ح1، شارع بشير لعالج - 

0 200 الدار البيضاء  املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

11ح09 .

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تحويل   تم    2021 ماي   28 في  املؤرخ 

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

لعالج  بشير  شارع  ح1،  فلوري  »فال 

- 0 200 الدار البيضاء  املغرب« إلى 

»حي لعرا�سي شارع املسيرة - 62000 

الناظور   املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 02 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 1 ح785.

 09I

CANOCAF SARL

CUISINETTE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

CANOCAF SARL
شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء 
رقم 7 ال1ابق الثاني رقم ح0 
 NADOR ،62000 ،الناظور

MAROC
CUISINETTE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي فال 
فلوري ح1، شارع بشير لعالج - 
0 200 الدار البيضاء  املغرب .
تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.22511
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تحويل   تم    2021 ماي   28 في  املؤرخ 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
لعالج  بشير  شارع  ح1،  فلوري  »فال 
 « املغرب  البيضاء   الدار   200 0  -
 - املسيرة   شارع  لعرا�سي،  »حي  إلى 

62000 الناظور   املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 06 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم  200.

 10I

FIDUCIAIRE AL KIMMA CONSULTING

MYRIAM KAFTAN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 FIDUCIAIRE AL KIMMA
CONSULTING

 N°1ح, Lotissement communal,
 Sidi Mâarouf ، 20280،
Casablanca MAROC

MYRIAM KAFTAN شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي 06ح 
املستقبل ال1ابق   الشقة ح1 
سبدي معروف - 20270 

الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.26 08

العام  الجمع  بمقت�سى 

 2021 يونيو   29 في  اإلستثنائياملؤرخ 

مسؤولية  ذات  شركة  حل  تقرر 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

MYRIAM KAFTAN  مبلغ رغسمالها 

مقرها  وعنوان  درهم   100.000

ال1ابق    املستقبل  06ح  اإلجتماعي 

 20270  - ح1 سبدي معروف  الشقة 

الدار البيضاء املغرب نتيجة ل : عدم 

وجود افاق لألنش1ة االجتماعية.

06ح  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

املستقبل ال1ابق   الشقة ح1 سبدي 

معروف املغرب 20270 الدارالبيضاء 

املغرب. 

و عين:

السيد)ة( سعد   غكيت و عنوانه)ا( 

اقامة املستقبل م س 5ح عمارة 06ح 
رقم ح1 سيدي معروف 20270 الدار 

البيضاء املغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 787105.

 11I

ACHTAINI AUDIT ET EXPERTISE

نوفابتك
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ACHTAINI AUDIT ET EXPERTISE

 BD SIDI MOHAMED BEN 11

 ABDELLAHRES DAR SALAM

 BORGOGNE CASABLANCA ،

20000، CASABLANCA MAROC

نوفابتك شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجتماعي 26 شارع 

مر�سى سل1ان ح طابق 1 الدار 

البيضاء - 70ح20 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5ح 511

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   27

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

نوفابتك.

غعمال   : بإيجاز  الشركة  أرض 

البناء.

 26  : االجتماعي  املقر  عنوان 

شارع مر�سى سل1ان ح طابق 1 الدار 

البيضاء  الدار  70ح20   - البيضاء 

املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيدة حنان الشردودي :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

الشردودي  حنان  السيدة 

سبو  واد  شارع  الوفاق   1 عنوانه)ا( 

البيضاء  الدار  70ح20  االلفة   907

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

الشردودي  حنان  السيدة 

سبو  واد  شارع  الوفاق   1 عنوانه)ا( 

البيضاء  الدار  70ح20  االلفة   907

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 19 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 787609.

 12I

LA VIE FISCALE

 PHARMACIE LE COIN
INDUSTRIEL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LA VIE FISCALE

 RUE LAKHDAR GHILANE IMM

 MEHDAOUI 2EME ETAGE N°05

، 60000، OUJDA MAROC

 PHARMACIE LE COIN

INDUSTRIEL  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

املامون التدالوي رقم 62 تجزئة 

البستان  - 60000 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

7785ح

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   17

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 PHARMACIE LE COIN  :

. INDUSTRIEL

أرض الشركة بإيجاز : صيدلية.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

تجزئة   62 رقم  التدالوي  املامون 

البستان  - 60000 وجدة املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

امين  محمد  بشيري  السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
امين  محمد  بشيري  السيد 
عنوانه)ا( شارع عبد هللا الشفشاوني 
عمارة   02 االخضر  الرصيف  اقامة 

س رقم 01 60000 وجدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
امين  محمد  بشيري  السيد 
عنوانه)ا( شارع عبد هللا الشفشاوني 
عمارة   02 االخضر  الرصيف  اقامة 

س رقم 01 60000 وجدة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   20 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2021 تحت رقم 2658.
Iح1 

Majdwiaam sarl

ENTREPRISE MAJDWIAAM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

Majdwiaam sarl
 Dar bouazza ، 20100،
Casablanca Maroc

entreprise majdwiaam شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

)في طور التصفية(
 lot وعنوان مقرها اإلجتماعي

 attawhid G.H 18 immeuble 92
 Rdc DAR BOUAZZA 2722ح
.CASABLANCA MAROC

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

2177ح .
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
حل  تقرر   2021 يونيو   15 في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ    entreprise majdwiaam
وعنوان  درهم   100.000 رغسمالها 
 lot attawhid اإلجتماعي  مقرها 
 G.H 18 immeuble 92 Rdc

 DAR BOUAZZA 2722ح

ل  نتيجة   CASABLANCA MAROC

. arrêt d’activité :

 Lot ب  التصفية  مقر  حدد  و 

  Attawhid G.H. 18 Imm 92 RDC

 Dar Bouazza 2722ح casablanca

 . maroc

و عين:

  MOHAMED السيد)ة( 

 Hay عنوانه)ا(  و   ISSOUFEGH

 mazola rue 1 n° 6ح Hay hassani

 20200 casablanca maroc

كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم   258.

 1 I

املستامنة الشرقية لتقنيات املحاسبة

BOUJNANE DISTRIBUTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

املستامنة الشرقية لتقنيات 

املحاسبة

شارع محمد عبده اقامة حمزة رقم 

18 مكرر ال1ابق الثاني رقم 7 ، 

60000، وجدة املغرب

  BOUJNANE DISTRIBUTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

 VGE 16وعنوان مقرها اإلجتماعي ح

Belkheir Yalaoui  - 60000 وجدة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

7755ح
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   17

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. BOUJNANE DISTRIBUTION

-تجارة   : بإيجاز  الشركة  أرض 

الجملة والتجزئة في منتجات األأذية 

واملشروبات ؛.

 VGE 16عنوان املقر االجتماعي : ح

وجدة   Belkheir Yalaoui  - 60000

املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : محمد  بوجنان  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 1000  : محمد  بوجنان  السيد   

بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  محمد  بوجنان  السيد 

19 60000 وجدة  تلمسان رقم  روت 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  محمد  بوجنان  السيد 

19 60000 وجدة  تلمسان رقم  روت 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز  بتاريخ  1  بوجدة   التجارية 

2021 تحت رقم 2596.

 15I

COMPTAFFAIRES

LA BAVETTE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COMPTAFFAIRES
 EL WAFA RUE EL JAHID
 RESIDENCE ZOHOUR
 IMM 1   1er ETAGE N°2
 MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC
ذات  شركة   LA BAVETTE
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد
شارع  اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 
السكني  مركب  اسماعيل  موالي 
 - ح1  1 محل رقم  كورنيش عمارة اوه 

28800 املحمدية املغرب
مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

28575

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   28
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 LA  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BAVETTE
تاجر   *  : بإيجاز  الشركة  أرض 

الجزارة بالتفصيل
* التجارة في الجزارة

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
السكني  مركب  اسماعيل  موالي 
 - ح1  1 محل رقم  كورنيش عمارة اوه 

28800 املحمدية املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد عفي زكرياء :  1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  زكرياء  عفي  السيد 

شارع عبد املومن رقم 1 درج ا شقة   

28800 املحمدية املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  زكرياء  عفي  السيد 

شارع عبد املومن رقم 1 درج ا شقة   

20800 املحمدية املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بتاريخ  باملحمدية   االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 0 16.

 16I

ACCURCONSULTING

STE POINT.S.RECOUR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ACCURCONSULTING

 IMM1 APPT 5 حEME ETAGE

 COMPLEXE FIRDAOUS

 KHOURIBGA ، 25000،

KHOURIBGA املغرب

STE POINT.S.RECOUR شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي توطين: 

279 اإلنبعاث III خريبكة - 25000 

خريبكة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

7199

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   05

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.POINT.S.RECOUR

توزيع   : بإيجاز  الشركة  أرض 

استغالل  الحاسوب،  ومعدات  مواد 

نقل املستخدمين لحساب الغير.

توطين:   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 25000  - خريبكة   III اإلنبعاث   279

خريبكة املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : توامي  طارق  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  توامي  طارق  السيد 

 25000 خريبكة   1 القدس  حي  57ح 

خريبكة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  توامي  طارق  السيد 

 25000 خريبكة   1 القدس  حي  57ح 

خريبكة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بخريبكة  بتاريخ 19 يوليوز 

2021 تحت رقم 75ح.

 17I

AUDIT MANAGEMENT SARL

 MEDITERRANEAN

CONTRACTOR
إعالن متعدد القرارات

AUDIT MANAGEMENT SARL

عمارة  عبداملومن  شارع   165

 ، الدارالبيضاء  الثالث  ال1ابق  ب 

20100، الدارالبيضاء املغرب

 MEDITERRANEAN

 CONTRACTOR
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شركة ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: تجزئة 5ح 
املجمع الصناعي CFCIM بوسكورة  

- 27182 الدارالبيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
ح16125.

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم   2021 يونيو   28 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
للشركة  األسا�سي  النظام  تحيين 
التعديالت  بمختلف  علما  األخذ  مع 
تأسيس  منذ  تقررت  التي  القانونية 

الشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
السيد  قبل  من  الشركة  ادارة  تتم 

عبدالقادر الش1احي
على  ينص  الذي   :9 و   8 رقم  بند 
مايلي: رغسمال الشركة محدد في 000 
 65  000 من  يتكون  و  درهم   6  500
سهم مقسمة كالتالي:- 000 52 سهم 
 000 و  عبدالقادر.  الش1احي  للسيد 

ح1 درهم للسيدة الهام الدريدي
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 787585.
 18I

املستامنة الشرقية لتقنيات املحاسبة

BEKKAOUI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املستامنة الشرقية لتقنيات 
املحاسبة

شارع محمد عبده اقامة حمزة رقم 
18 مكرر ال1ابق الثاني رقم 7 ، 

60000، وجدة املغرب
BEKKAOUI شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
 BD Zaid وعنوان مقرها اإلجتماعي
 Ben Soltan Lot Ibn Khaldoun Nr

60000 -  81 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

7667ح

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 مارس   2 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BEKKAOUI

أرض الشركة بإيجاز : -استيراد و 

تصدير.

 BD Zaid : عنوان املقر االجتماعي

 Ben Soltan Lot Ibn Khaldoun Nr

60000 -  81 وجدة املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : محمد   بكاوي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 1000  : محمد   بكاوي  السيد   

بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  محمد  بكاوي  السيد 

 BD Zaid Ben Soltan Lot Ibn

وجدة   Khaldoun Nr 81  60000

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  محمد  بكاوي  السيد 

 BD Zaid Ben Soltan Lot Ibn

وجدة   Khaldoun Nr 81  60000

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   05 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2021 تحت رقم 55 2.

 19I

marrakech externalisation

ONEMAB & CO

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

marrakech externalisation

 angle rue tarik ibn ziad &ibn

 aicha  résidence excel sior

 imm 18 appt 6 guéliz ، 40000،

marrakech maroc

Onemab & Co    شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي محل رقم 

حح مدينا مول مراكش ، 91 شارع 

حومان الفتواكي ، عرصة املعاش ، 

مراكش - 0000  مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

ح11718

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   07

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.   Onemab & Co

*وجبات   : بإيجاز  الشركة  أرض 

سريعة

*تقديم ال1عام

الخدمات  بكافة  *القيام 

 ، األحداث  غجل:  من  التنظيمية 

 ، الترفيه   ، املؤتمرات   ، الندوات 

الحفالت ، الدعم

*استيراد و تصدير

غي  في  حصة  على  *االستحواذ 

شركة ذات أرض مشابه غو مرتبط.

العمليات  جميع   ، عام  *وبشكل 
واملنقولة  والصناعية  التجارية 
األنش1ة  وجميع  واملالية  والعقارية 
األخرى  الصلة  ذات  غو  اإلضافية 
املرتب1ة بشكل مباشر غو أير مباشر 
من  التي  غو  غعاله  املذكورة  باألشياء 
تعزز تحقيقها وت1ويرها  غن  املحتمل 
، باإلضافة إلى غي مشاركة مباشرة غو 
أير مباشرة ، بأي شكل من األشكال 
لتحقيق  تسعى  التي  الشركات  في   ،

غهداف مماثلة غو ذات صلة.
عنوان املقر االجتماعي : محل رقم 
شارع   91  ، مراكش  مول  مدينا  حح 
 ، املعاش  عرصة   ، الفتواكي  حومان 

مراكش - 0000  مراكش املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد سامي مبروكي :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 500   : شبيل  بن  مروان  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 السيد سامي مبروكي : 500 بقيمة 

100 درهم.
 500  : شبيل  بن  مروان  السيد 

بقيمة 100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  مبروكي  سامي  السيد 
08 اسيف د مراكش 0000  مراكش 

املغرب.
السيد مروان بن شبيل عنوانه)ا( 
 CL DE LA REINA MERCEDES 1
 PL 5 PTA D LATINA MADRID

7 280 التينا مدريد اسبانيا.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  مبروكي  سامي  السيد 
08 اسيف د مراكش 0000  مراكش 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   19 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 186806.

 20I
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العامري العربي

RIF MAX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

العامري العربي

ص.ب: 1169، سيدي عابد، 

2000ح، الحسيمة املغرب

RIF MAX شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

بوسالمة  بني بوعياش 2050ح 

الحسيمة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

ح  ح

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   2 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 RIF  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MAX

صناعة   -  : بإيجاز  الشركة  أرض 

مواد التنظيف.

و  املنازل  الواجهات,  تنظيف   -

املحالت.

- نقل البضائع لحساب الغير..

حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 

2050ح  بوعياش  بني  بوسالمة  

الحسيمة املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : محمد  املرابط  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  محمد  املرابط  السيد 

2050ح  بوعياش  بني  اكادير  حي 

الحسيمة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  محمد  املرابط  السيد 

2050ح  بوعياش  بني  اكادير  حي 

الحسيمة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تحت   - بتاريخ  بالحسيمة   االبتدائية 

رقم -.
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مكتب التوتيق

SANDOS BUILDING 

SARL.AU 

شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد

تأسيس شركة

مكتب التوتيق

اقامة ياسمينة ح زنقة ابن العريف 

مكتب 5 ال1ابق 2 املعاريف الدار 

البيضاء، 20100، الدار البيضاء 

املغرب

SANDOS BUILDING« SARL. 

AU« شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي الدار 

البيضاء ، رقم 2 7 ، شارع 6 نوفمبر 

، دار التوزاني ، ابن مسيك. - 

20250 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

7ح5112

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   16

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
SANDOS BUILDING« SARL.

.»AU
أرض الشركة بإيجاز : شراء وبيع 
العقارات وتقسيم األرا�سي وتقسيمها 
كجزء من مشاريع الت1وير العقاري ؛

أير  غو  املبنية  األرا�سي  حيازة   -
املستغلة ، وكذلك غي عقار ؛

األرا�سي  وت1وير  تشغيل   -
املذكورة ، التقسيم الفرعي ، الخدمة 
، الت1وير ، املعدات وعمليات البناء 
غو  التجاري  غو  السكني  لالستخدام 
استخدام  غي  غو  الصناعي  غو  املنهي 

آخر ؛
- تحويل العقارات وبيعها في ملكية 

مشتركة بالقرعة غو بالوحدة ؛
- جميع عمليات الت1وير العقاري 

بقصد البيع غو اإليجار..
الدار   : االجتماعي  املقر  عنوان 
البيضاء ، رقم 2 7 ، شارع 6 نوفمبر 
، دار التوزاني ، ابن مسيك. - 20250 

الدار البيضاء املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رغسمال  مبلغ 

7.000.000 درهم، مقسم كالتالي:
 70.000   : بعتي  مليكة  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  بعتي   مليكة  السيدة 
اململكة  جدة   21 11 الحمراء،   حي 

العربية السعودية.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  بعتي   مليكة  السيدة 
اململكة  جدة   21 11 الحمراء،   حي 

العربية السعودية
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم ح1 787.
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BETA FIDUCIAIRE

SAPLING DAOUDI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BETA FIDUCIAIRE

 N° 2 1er ETAGE, 18 PLACE DU

 16 AOUT ، 60000، OUJDA

MAROC

SAPLING DAOUDI شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

الدرفوفي  عمارة دوحي 57 طابق   

شقة رقم 11 شارع الدرفوفي  عمارة 

دوحي 57 طابق   شقة رقم 11 

60000 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

7781ح

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2021 فبراير   11

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SAPLING DAOUDI

غعمال   : بإيجاز  الشركة  أرض 

الزرع  التربة-مقاول  وتوليد  الغابات 

- التجارة.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

طابق     57 دوحي  عمارة  الدرفوفي  

الدرفوفي  عمارة  11 شارع  شقة رقم 

 11 رقم  شقة  طابق     57 دوحي 

60000 وجدة املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 90.000 الشركة:   رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد داودي انوار :  50  حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
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السيد زروال اسامة :  50  حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

بقيمة    50  : انوار  داودي  السيد 
5.000  درهم.

السيد زروال اسامة : 50  بقيمة 
5.000  درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد داودي انوار عنوانه)ا( حي 
050ح6    7 رقم  االرك  زنقة  عواف 

احفير املغرب.
عنوانه)ا(  اسامة  زروال  السيد 
والغابات  للمياه  االداري  السكن 
بركان  00حح6  سليمان   سيدي 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد داودي انوار عنوانه)ا( حي 
050ح6    7 رقم  االرك  زنقة  عواف 

احفير املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   17 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2021 تحت رقم 1 26.
Iح2 

STE SUD EST GESTION SARL

STE KALTRAV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

STE SUD EST GESTION SARL
رقم 06 العمارة 99 شارع موالي 

علي الشريف ، 52000، الرشيدية 
املغرب

STE KALTRAV شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي سيدي 
يحيى فركلة العليا تنجداد - 52600 

تنجداد املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
5ح80.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 يوليوز   12 في  املؤرخ 

املصادقة على :
قالل  حميد  )ة(  السيد  تفويت 
200 حصة اجتماعية من غصل 200 

حصة لفائدة  السيد )ة( سعيد قالل 

بتاريخ  1 يوليوز 2021.

قالل  ابراهيم  )ة(  السيد  تفويت 

200 حصة اجتماعية من غصل 200 

حصة لفائدة  السيد )ة( سعيد قالل 

بتاريخ  1 يوليوز 2021.

قالل  كمال  )ة(  السيد  تفويت 

200 حصة اجتماعية من غصل 200 

حصة لفائدة  السيد )ة( سعيد قالل 

بتاريخ  1 يوليوز 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 27 بتاريخ  بالرشيدية   االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 56/2021ح.
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STE SUD EST GESTION SARL

STE KALTRAV

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

STE SUD EST GESTION SARL

رقم 06 العمارة 99 شارع موالي 

علي الشريف ، 52000، الرشيدية 

املغرب

STE KALTRAV شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

و عنوان مقرها االجتماعي قصر 

سيدي يحيى فركلة العليا - 52600 

تنجداد .

تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

5ح80.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 12 يوليوز 2021 تم تحويل 

القانوني للشركة من »شركة  الشكل 

ذات املسؤولية املحدودة« إلى »شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ  بالرشيدية   االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 56/2021ح.

 25I

CENTRE D’AFFAIRES ASPMEDD

FEDALA PATIS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CENTRE D›AFFAIRES

ASPMEDD

 Hay El Wafa IMM 98 ET1

 n°2 Mohammedia ، 28800،

Mohammedia maroc

FEDALA PATIS  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

الوافا،عمارة98،ال1ابق األول ، 
رقم 2 ، املحمدية 28800 املحمدية 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

26587

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 نونبر   0 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. FEDALA PATIS

أرض الشركة بإيجاز : - استغالل 

مخبزة – متجر الحلويات

غنواع  جميع  وتوصيل  تصنيع   -

الخبز والحلويات ،

استيراد وتصدير.  -

املعدة  املواد  جميع  وبيع  شراء   -

واملعجنات  والكعك  الخبز  لصنع 

الحديثة غو التقليدية.

بالجملة  والتوزيع  والبيع  الشراء   -

لجميع  والتجزئة  الجملة  وشبه 

منتجات املخابز واملعجنات.

- نشاط التموين.

- تنظيم الحفالت واملناسبات.

ومكونات  منتجات  جميع  توزيع   -

األأذية.

- تاجر.

حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 ، األول  الوافا،عمارة98،ال1ابق 
املحمدية   28800 املحمدية   ،  2 رقم 

املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 CHHABOU   NAOUAL السيدة

درهم   100 بقيمة  حصة   :  1.000

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

 CHHABOU NAOUAL السيدة 

 RES LAHLOU IMM 9 عنوانه)ا( 

 APPRT 12 BNI YAKHLEF  28800

.MOHAMMEDIA MAROC

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

 CHHABOU NAOUAL السيدة 

 IMM 9 APPRT عنوانه)ا( 

 12 BNI YAKHLEF 28800

MOHAMMEDIA MAROC

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية باملحمدية  بتاريخ 26 نونبر 

2020 تحت رقم 1575.
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KA

 DISTRIBUTION VERT ET
SOLUTION ECONOMIQUE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

KA

 CTRE ABOUAB OUM RABII

 P D ، 20220، CASABLANCA

MAROC

 DISTRIBUTION VERT ET

 SOLUTION ECONOMIQUE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجتماعي ال1ابق 

األر�سي ، املتجر رقم املبنى ح الرحمة 

التقسيم  59/16 مدينة الرحمة  - 

20000 الدار البيضاء  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

 651 5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2020 يوليوز   01

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 DISTRIBUTION VERT ET

.SOLUTION ECONOMIQUE

مفاوض-  : بإيجاز  الشركة  أرض 

باالستيراد  يقوم  وسيط  غو  تاجر 

والتصدير .

ال1ابق   : االجتماعي  املقر  عنوان 

األر�سي ، املتجر رقم املبنى ح الرحمة 

 - الرحمة   مدينة   16/59 التقسيم  

20000 الدار البيضاء  املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 950   : الكحالوي   رشيد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 50   : السيدة خديجة غكشيكش  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد رشيد الكحالوي   عنوانه)ا( 

إقامة مستقبل  م س  15عمارة  118 

رقم 1  سيدي معروف 20200 الدار 

البيضاء  املغرب.

غكشيكش   خديجة  السيدة 

عنوانه)ا( 116 بولفارد غم ربيع  غولفا  

20520 الدار البيضاء  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

غكشيكش   خديجة  السيدة 

عنوانه)ا( 116 بولفارد غم ربيع  غولفا  

20520 الدار البيضاء  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 10 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2020 تحت رقم 9016ح7.
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STE SUD EST GESTION SARL

STE KALTRAV

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

رفع رغسمال الشركة

STE SUD EST GESTION SARL

رقم 06 العمارة 99 شارع موالي 

علي الشريف ، 52000، الرشيدية 

املغرب

STE KALTRAV شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر 

سيدي يحيى فركلة العليا - 52600 

تنجداد املغرب.

رفع رغسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

5ح80.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم   2021 يوليوز   12 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رغسمال  رفع 

من  غي  درهم«   2. 20.000«

 2.500.000« إلى  درهم«   80.000«

حصص  تقديم    : طريق  عن  درهم« 

نقدية غو عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ  بالرشيدية   االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 56/2021ح.
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BTP CONSULTANTS

BENDESERT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BTP CONSULTANTS

تجزئة الوحدة بلوك D رقم 578 

العيون ، 70000، العيون املغرب

BENDESERT شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الوحدة ليراك رقم 96 العيون - 

70000 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5ح59ح

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 مارس   18

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BENDESERT

غعمال   : بإيجاز  الشركة  أرض 

ال1اقة  مشاريع  ودراسة  البناء 

الشمسية.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 - العيون   96 رقم  ليراك  الوحدة 

70000 العيون املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

هللا  عبد  بن  ولد  املهدي  السيد 
رقم96     120 مجموعة  عنوانه)ا( 
العيون   70000 العيون  ليراك  تجزئة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

هللا  عبد  بن  ولد  املهدي  السيد 

رقم96     120 مجموعة  عنوانه)ا( 
تجزئة ليراك العيون . 70000 العيون 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

0ح مارس  بتاريخ  بالعيون   االبتدائية 

2021 تحت رقم 2021/ح92.

 29I

مكتب الزياني عبد الحق و شركاؤه

ANY MOOD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب الزياني عبد الحق و شركاؤه

126 شارع محمد الخامس عمارة 

سقيف  ال1ابق 1 الرقم 2  الجديدة 

الجديدة، 000 2، الجديدة املغرب

ANY MOOD شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي نجمة 

الجنوب   عمارة GN5 متجر فد 

-7الجديدة  - 000 2 الجديدة  

املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

18 59

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   06

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 ANY  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MOOD

جميع   : بإيجاز  الشركة  أرض 

العمليات املتعلقة بالتجارة .
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نجمة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

فد  متجر   GN5 عمارة  الجنوب   

الجديدة    2 000  - -7الجديدة  

املغرب .

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : ال1الع  محمود  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  ال1الع  محمود  السيد 

شقة   2 عمارة   2 البحر  نسيم  اقامة 

 2 000 بوزيد   سيدي  ح  س  م   185

الجديدة  املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  ال1الع   محمود  السيد 

شقة   2 عمارة   2 البحر  نسيم  اقامة 

 2 000 بوزيد   سيدي  ح  س  م   185

الجديدة  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ  بالجديدة   االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم ح2677.

0Iح 

بروف كار

بروف كار
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

بروف كار

مركب روان رقم   عمارة إ متجر رقم 

71 أزناية ، 90000، طنجة املغرب

بروف كار شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي مركب 

روان رقم   عمارة إ متجر رقم 71 

أزناية  - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

118601

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   2 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

بروف   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

كار.

كراء   : بإيجاز  الشركة  أرض 

السيارات  بدون سائق.

مركب   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 71 رقم  متجر  إ  عمارة  رقم    روان 

أزناية  - 90000 طنجة املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

حصة   95   : ديرا  فؤاد  السيد 

بقيمة 1.000 درهم للحصة .

حصة   5   : دير  هللا  عبد  السيد 

بقيمة 1.000 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

 19 عنوانه)ا(  ديرا  فؤاد  السيد 

زنقة عقبة بن نافع  الحسيمة 2000ح 

الحسيمة املغرب.

السيد عبد هللا دير عنوانه)ا( زنقة 

 1 رقم   1 ال1ابق   1 5 عمارة  كوتانبر 

90000 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  دحو  ناهد  السيدة 

رقم  2  9ح  زنقة  الجنوبية  مبروكة 

90000 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز  ح1  بتاريخ  ب1نجة   التجارية 

2021 تحت رقم 69  7ح07212.

1Iح 

NASREDDINE INVEST

NASREDDINE INVEST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NASREDDINE INVEST

فضاء باب غنفا ح باب املنصور 

عمارة س ال1ابق االول الباب رقم 

ح فضاء باب غنفا ح باب املنصور 

عمارة س ال1ابق االول الباب رقم ح، 

20500، الدار البيضاء املغرب

NASREDDINE INVEST شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي فضاء 

باب غنفا ح باب املنصور عمارة س 

ال1ابق االول الباب رقم ح الدار 

البيضاء 20500 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

511079

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   2 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.NASREDDINE INVEST

الترويج   -  : بإيجاز  الشركة  أرض 

العقاري.

- مبنى األشغال العامة..

عنوان املقر االجتماعي : فضاء باب 

غنفا ح باب املنصور عمارة س ال1ابق 

البيضاء  الدار  ح  رقم  الباب  االول 

20500 الدار البيضاء املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 Nasreddine BOUNQID السيد
درهم   100 بقيمة  حصة   :  1.000

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
 Nasreddine BOUNQID السيد
حيان   بن  جابر  56,زنقة  عنوانه)ا( 

020 2 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
 Nasreddine BOUNQID السيد
حيان   بن  جابر  56,زنقة  عنوانه)ا( 

020 2 الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم -.

2Iح 

FIDUCIAIR AL MOUSTATMIR SARL AU

A R CHRONO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIR AL MOUSTATMIR
SARL AU

 AV EL MOUTANABI RUE 1
 N°183 2EME  ETAGE ، 23000،

BENI MELLAL MAROC
A R CHRONO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي كراج رقم 
7ح تجزئة دازهرة 1 - 000ح2 بني 

مالل املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
9ح117

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   08
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 A R  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CHRONO
و  بيع   : بإيجاز  الشركة  أرض 
تسجيل  جهاز  ال1اكوأراف  اصالح 

سرعة السيارات و الشاحنات.
عنوان املقر االجتماعي : كراج رقم 
بني  000ح2   -  1 دازهرة  تجزئة  7ح 

مالل املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
املص1فى  مع1وش  السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
املص1فى  مع1وش  السيد 
التعاونية املولودية سيدي  عنوانه)ا( 

جابر 000ح2 بني مالل املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
املص1فى  مع1وش  السيد 
التعاونية املولودية سيدي  عنوانه)ا( 

جابر 000ح2 بني مالل املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ  مالل   ببني  االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 801.
Iحح 

International Juris Consulting

 KELTOUM POUR
 L›ENSEIGNEMENT ET

L›EDUCATION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

International Juris Consulting
 Ave Mohamed V  45 Apt N° 10،

90000، TANGER Tanger
 Keltoum Pour l›Enseignement

et l›Education  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 2 زنقة 
بلجيكا - 90000 طنجة  اململكة 

.
ٰ
املغربية

وفاة شريك
رقم التقييد في السجل التجاري 

.76915
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   2021 يوليوز   16 في  املؤرخ 
اإلعالم بوفاة الشريك حسن  العلوي 
على  حصصه  توزيع  و  السليماني 
 لرسم اإلراثة املؤرخ في 0ح 

ً
الورثة تبعا

يونيو 2021 بالشكل األتي :
العلوي  غسامة  السيد)ة( 

السليماني  ،  500 حصة .
السيد)ة(  يحيى العلوي السليماني  

،  500 حصة .
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   27 بتاريخ  ب1نجة   التجارية 

2021 تحت رقم 6881.

I ح 

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

SOCIETE O M MINE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير تسمية الشركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N° 9
 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

  SOCIETE O M MINE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي قصر كبا 
القصبة لقديمة مدأرة الراشيدية  - 

52000 الراشيدية املغرب.
تغيير تسمية الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -
 بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تغيير  تم   2021 يوليوز   12 في  املؤرخ 
 SOCIETE O« من  الشركة  تسمية 
 SOCIETE« إلى   «  M MINE SARL

. « MODD EXPORT SARL
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  بالرشيدية   االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم  5ح.

5Iح 

CAP MONDIAL COMPTA

IBTI SPA 2
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

CAP MONDIAL COMPTA
 RUE AKOUB MANSOUR 1ER 2
 ETAGA N1 ، 90000، TANGER

MAROC
IBTI SPA 2 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 2 شارع 

يعقوب املنصور ال1ابق االول رقم 
1 - 90000 طنجة املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

ح11296.
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
2021 تم  تحويل   املؤرخ في 10 يونيو 
املقر االجتماعي الحالي للشركة من »2 
االول  ال1ابق  املنصور  يعقوب  شارع 
رقم 1 - 90000 طنجة املغرب« إلى »1 
اقامة محمد ر�سى زنقة طن1ان محل 

رقم 10غ - 90000 طنجة  املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   09 بتاريخ  ب1نجة   التجارية 

2021 تحت رقم 69ح  2.
6Iح 

امغار عبد الغافور

 ASSURANCES LA
COLOMBE BLANCHE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تفويت حصص

امغار عبد الغافور
شارع الجيش امللكي اقامة النور رقم 

1 ال1ابق االول ت1وان ، 000ح9، 
ت1وان املغرب

 ASSURANCES LA COLOMBE
BLANCHE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
طارق بن زياد رقم 8 ال1ابق 1 

افينيدا ت1وان - 000ح9 ت1وان 
املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.92 9

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تمت   2021 يوليوز  في  1  املؤرخ 

املصادقة على :

تفويت السيد )ة( عبدهللا بلمهاني 

غصل  من  اجتماعية  حصة   216

)ة(  السيد  لفائدة   حصة   1.900
يوليوز  بتاريخ  1  رضوان  الحمزاوي 

.2021

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
19 يوليوز  االبتدائية بت1وان  بتاريخ 

2021 تحت رقم  09ح.

7Iح 

إئتمانية الوفاء

HAKAM IMPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

إئتمانية الوفاء

شارع عالل الفا�سي الرقم 79 

س1ات ، 26000، س1ات املغرب

HAKAM IMPORT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي ال1ابق 

األر�سي ، تجزئة بن قاسم ، زنقة 1 

س1ات - 26000 س1ات املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

6609

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   07

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.HAKAM IMPORT

أرض الشركة بإيجاز : -1 اإلستراد 

والتصدير

-2 بيع ق1ع أيارالسيارات.
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ال1ابق   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 1 زنقة   ، قاسم  بن  تجزئة   ، األر�سي 

س1ات - 26000 س1ات املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

00.000ح  مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 2. 00   : املص1فى  حكم  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 600   : بوشعيب  افراح  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  املص1فى  حكم  السيد 

برشيد  زنقة  الكريم  عبد  سيدي  حي 

س1ات   26000 س1ات   26 الرقم 

املغرب.

عنوانه)ا(  بوشعيب  افراح  السيد 
م  ي  ح  البيتات  ح  رقم  حح  مجموعة 

الرباط 10106 الرباط املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  املص1فى  حكم  السيد 

برشيد  زنقة  الكريم  عبد  سيدي  حي 

س1ات   26000 س1ات   26 الرقم 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بس1ات  بتاريخ ح1 يوليوز 

2021 تحت رقم 2021/ 82.

8Iح 

JIYAR JAOUAD

ABDERRAZAK-PROMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

JIYAR JAOUAD

 N°5 حEME ETAGE IMM N°86

 RUE SIDI AHMED ABERKANE

 HAY DAKHLA BERKANE ،

63300، BERKANE MAROC

ABDERRAZAK-PROMO شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم  0 
مكرر زنقة غحد حي األمل بركان - 

00حح6 بركان املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
7ح79

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   12
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ABDERRAZAK-PROMO
الترويج   : بإيجاز  الشركة  أرض 

للعقار
غعمال غو تشييد متنوعة

 التصدير و استيراد .
رقم  0   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - بركان  األمل  حي  غحد  زنقة  مكرر 

00حح6 بركان املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
الرزاق  عبد  بوهيوف  السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
الرزاق  عبد  بوهيوف  السيد 
عنوانه)ا( رقم  0 مكرر زنقة غحد حي 

األمل بركان 00حح6 بركان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الرزاق  عبد  بوهيوف  السيد 
عنوانه)ا( رقم  0 مكرر زنقة غحد حي 

األمل بركان 00حح6 بركان املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   26 بتاريخ  ببركان   االبتدائية 

2021 تحت رقم 2021/حح .
9Iح 

جمال الصدقي محاسب معتمد

شركة اوربة لالشغال
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

جمال الصدقي محاسب معتمد

شارع ابن سيناء رقم 86 الخميسات 

، 15000، الخميسات املغرب

شركة اوربة لالشغال شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي تجزئة 

الوفاء رقم 85 الخميسات - 15000 

الخميسات املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

27ح26.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2021 يوليوز   19 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  التالية  األنش1ة  إضافة 

الشركة الحالي :

استغالل  مقلع للرمال و الح�سى.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 27 بتاريخ  بالخميسات   االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 0ح10.

  0I

CAJF CO

ELJA BATI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAJF CO

 Rue Ait Ourir ، 20000، 0ح

casablanca maroc

elja bati شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع رقم 

ح ايت اورير الدار البيضاء - 20000 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

ح57ح5 

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 يناير   05
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 elja  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.bati
تكبير   : بإيجاز  الشركة  أرض 

شركة.
عنوان املقر االجتماعي : شارع رقم 
ح ايت اورير الدار البيضاء - 20000 

الدار البيضاء املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 00+ سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  لحبيب  الفهم  السيد 
الدار البيضاء 20000 الدار البيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  لحبيب  الفهم  السيد 
الدار البيضاء 20000 الدار البيضاء 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 20 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يناير 2020 تحت رقم  72757.

  1I

MS ASSISTANCE ET TRAVAUX

 MS ASSISTANCE ET
TRAVAUX

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

MS ASSISTANCE ET TRAVAUX
 1 زنقة االشعري عمارة رقم  0 
اكدال، RABAT ،10001 املغرب

  MS ASSISTANCE ET TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجتماعي  1 زنقة 

االشعري شقة رقم  0 اكدال 

الرباط - 10001 الرباط املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

1ح7ح15

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   2 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 MS  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. ASSISTANCE ET TRAVAUX

املواكبة   : بإيجاز  الشركة  أرض 

التقنية و الهندسة املدنية.

:  1 زنقة  عنوان املقر االجتماعي 

االشعري شقة رقم  0 اكدال الرباط 

- 10001 الرباط املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد محمد املرخي  :  50 حصة 

بقيمة 5.000 درهم للحصة .

 50   : السريري  الياس  السيد 

حصة بقيمة 5.000 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  املرخي   محمد  السيد 

مجمع البيت العتيق 2 بلوك 7 عمارة 

حح شقة 10  150ح9 مرتيل املغرب.

السريري عنوانه)ا(  الياس  السيد 

الوحدة   161مدينة  رقم  س  بلوك 

70000 العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  املرخي   محمد  السيد 

مجمع البيت العتيق 2 بلوك 7 عمارة 

حح شقة 10  150ح9 مرتيل املغرب.

السريري عنوانه)ا(  الياس  السيد 
الوحدة   161مدينة  رقم  س  بلوك 

70000 العيون املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   26 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

2021 تحت رقم 6870.
  2I

اإلتمانية املغربية لتصحيح الحسابات والتصريحات 

الضريبية

شركة رزيقة للبنآء وآآلشغآل 
آملختلفة

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

لتصحيح  املغربية  اإلتمانية 
الحسابات والتصريحات الضريبية

الخامس  محمد  شارع  ح11 
BP2447، 30000، فاس املغرب

شركة رزيقة للبنآء وآآلشغآل 
آملختلفة شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوآر 

لخربشة عين شقف فآس - 0000ح  
فآس آملغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

185ح6.
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 ماي  في  2  املؤرخ 

املصادقة على :
بوخرب   محمد  )ة(  السيد  تفويت 
غصل  من  اجتماعية  حصة   500
)ة(   السيد  لفائدة   حصة   1.000
ماي  بتاريخ  2  آرزيقة  عبدآلكريم 

.2021
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يوليوز   26 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 2021/ 57ح.
Iح  

COMPTABLE

SAWTOKOM AL HOR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COMPTABLE

 N°9ح ABDELAZIZ حTOUARGA

 MEKNES N°9ح ABDELAZIZ

 3TOUARGA MEKNES، 55000،

MEKNES MAROC

SAWTOKOM AL HOR  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 72ح اديور 

اجداد  ابني امحمد مكناس. مكناس 

50000 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

ح 7ح5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يناير  ح1 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. SAWTOKOM AL HOR

الجريدة   : بإيجاز  الشركة  أرض 

الكترونية..

72ح   : االجتماعي  املقر  عنوان 

مكناس.  امحمد  ابني  اجداد   اديور 

مكناس 50000 مكناس املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : التائب  جالل  السيد 

حصة بقيمة 100.000 درهم للحصة 

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  التائب  جالل  السيد 

امحمد  ابني  اجداد   اديور  72ح 

مكناس. 50000 مكناس  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  التائب  جالل  السيد 

امحمد  ابني  اجداد   اديور  72ح 

مكناس. 50000 مكناس  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بمكناس  بتاريخ - تحت رقم 

.-

   I

ائتمانية بيان حنان

مجوهرات االمراء 

شارع باب اكناو رقم 1  الدكان 

رقم  2 والدكان رقم  6-7 الكائن 

بقسارسة الكرماعي باب اكناو

فسخ عقد تسيير حر ألصل تجاري 

)األشخاص املعنويون(

فسخ عقد تسيير حر ألصل تجاري

مجوهرات االمراء شارع باب اكناو 

رقم 1  الدكان رقم  2 والدكان رقم  

6-7 الكائن بقسارسة الكرماعي باب 

اكناو

بمقت�سى  الجمع العام االستثنائي 

الراون  بوجمعة  السيد  لشركة 

تجزءة   : ب  االجتماعي  مقرها  الكائن 

مراكش   سيبع   75 رقم  تسل1انت 

املغرب  مراكش      0000 املغرب 

تقرر   2021 يوليوز   15 في  املؤرخ 

مايلي:

التسيير الحر لألصل   فسخ عقد 

التجاري الكائن ب : مجوهرات االمراء 

الدكان    1 رقم  اكناو  باب  شارع 

الكائن   6-7 رقم   والدكان  رقم  2  

بقسارسة الكرماعي باب اكناو املغرب 

من  املوقع   ، املغرب  مراكش    0000

الراون  بوجمعة  السيد  شركة  طرف 

و  التجاري  لألصل  مالكة  بصفتها   :

واليسد  الراون  حسن  السيد  شركة 

سمير الراون بصفتها مسيرة حرة.

  5I
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ADYEL & ASSOCIES

INNSPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ADYEL & ASSOCIES
 bis Boulevard Ain  ح

 Taoujtate Résidence les Fleurs
 Appartement N°2، 20000،

casablanca maroc
INNSPORT شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 1ح1 شارع 
غنفا ، إقامة غزور ، مكتب رقم 11 

ب ، الدار البيضاء - 20000  الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
511659

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   27
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.INNSPORT
تقديم   -  : بإيجاز  الشركة  أرض 
باألنش1ة  املتعلقة  الخدمات  كافة 

الرياضية..
1ح1   : االجتماعي  املقر  عنوان 
شارع غنفا ، إقامة غزور ، مكتب رقم 
11 ب ، الدار البيضاء - 20000  الدار 

البيضاء املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 200.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : الدباغ  يوسف  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 1.000   : الت1بيق  محرر  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الدباغ  يوسف  السيد 
نق1ة E طريق 6 زاوية ب و س داكار 

السنغال 10200  داكار السنغال.
الشركة APP EDITOR  عنوانه)ا( 
1ح1 شارع غنفا ، إقامة غزور ، مكتب 
 20000 البيضاء  الدار   ، ب   11 رقم 

الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  الدباغ  يوسف  السيد 
نق1ة E طريق 6 زاوية ب و س داكار 

السنغال 10200 داكار السنغال
موالي  الحسني  العلوي  السيد 
غشجار  شارع   58 عنوانه)ا(  املهدي 
فرنسا  باريس   75015 الزيتون 

75000 باريس فرنسا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم -.
  6I

FLASH ECONOMIE

 GROUPE SCOLAIRE GREEN
SCHOOL PRIVE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تغيير تسمية الشركة

 GROUPE SCOLAIRE GREEN
 SCHOOL PRIVE

شركة محدودة املسؤولية 
رغسمالها 1.000.000،00 درهم

املقر اإلجتماعي : رقمح5 زنقة   ح0 
مجموعة W االلفة  الدار البيضاء

 RC. n° ح59.07ح /
 IF. n° 2067859ح/ ICE

n°00171506000082ح
تغيير اسم الشركة

العام  االجتماع  محضر  بمقت�سى 
بالدارالبيضاء  املنعقد  العادي  أير 
للشركة  يوليوز2021   06 بتاريخ 
 GROUPE SCOLAIRE  « املسماة 
GREEN SCHOOL PRIVE » ، تقرر:

الشركة  اسم  تغيير  تم   •
 G S JULES FERRY« غصبح  الذي 

OULFA PRIVE « عوض
 GROUPE SCOLAIRE GREEN« 

 SCHOOL PRIVE

القانون  من   2 رقم  البند  تغيير   •

األسا�سي للشركة.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 

بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 

 2021 يوليوز   27 بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم 788110
قصد النشر و اإلعالن

  7I

GROUPE L.A-CONSEIL ET GESTION

ELITE NR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 GROUPE L.A-CONSEIL ET

GESTION

 RUE SEBOU ET ALLAL BEN 65

 ABDELLAH RES ADAM BUR N 1

، 14000، KENITRA MAROC

ELITE NR شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 51 بيس 

شارع موالي عبد العزيز اقامة امل 

مكتب رقم 7 - 000 1 القني1رة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

61517

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   22

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 ELITE  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.NR

نقل   : بإيجاز  الشركة  أرض 

املستخدمين.

51 بيس   : عنوان املقر االجتماعي 

امل  اقامة  العزيز  عبد  موالي  شارع 

القني1رة   1 000  -  7 رقم  مكتب 

املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : نزيه  العالي  عبد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عبد العالي نزيه  عنوانه)ا( 

حي القدس اقامة شيكاس عمارة س 

الدار   20610 البرنو�سي     6 رقم   2

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عبد العالي نزيه  عنوانه)ا( 

حي القدس اقامة شيكاس عمارة س 

الدار   20610 البرنو�سي    6 رقم   2

البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  بالقني1رة   االبتدائية 

رقم  تحت   2021 يوليوز   1 

.22911121027 20

  8I

ste cofiguer sarl

STE MEGA WORD SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

ste cofiguer sarl

 av guennad tayeb 1 etage nح

guercif ، 35100، guercif maroc

STE MEGA WORD SARL  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الوحدة رقم  16 جرسيف - 5100ح 

جرسيف املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.19 9
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بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تعيين  تم   2021 ماي  1ح  في  املؤرخ 
السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

الوحداني ادريس  كمسير آخر
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  بجرسيف   االبتدائية 
يوليوز 2021 تحت رقم 1126/2021.
  9I

ste cofiguer sarl

STE MEGA WORD SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نشاط الشركة

ste cofiguer sarl
 av guennad tayeb 1 etage nح
guercif ، 35100، guercif maroc
STE MEGA WORD SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االجتماعي تجزئة 

الوحدة رقم  16 جرسيف - 5100ح 
جرسيف املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.19 9
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تغيير  تم   2021 ماي  1ح  في  املؤرخ 
نشاط الشركة من »تأجير املعدات« 

إلى »مكتب مراقبة الجودة«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  بجرسيف   االبتدائية 
يوليوز 2021 تحت رقم 1126/2021.
 50I

ste cofiguer sarl

STE MEGA WORD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ste cofiguer sarl
 av guennad tayeb 1 etage nح
guercif ، 35100، guercif maroc
STE MEGA WORD شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الوحدة رقم  16 - 5100ح جرسيف 
املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.19 9
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 ماي  1ح  في  املؤرخ 

املصادقة على :
افيالل  مونية  )ة(  السيد  تفويت 
غصل  من  اجتماعية  حصة   500
)ة(  السيد  لفائدة   حصة   1.000
ماي  1ح  بتاريخ  ادريس  الوحداني 

.2021
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 27 بتاريخ  بجرسيف   االبتدائية 
يوليوز 2021 تحت رقم 1126/2021.
 51I

CABINET S2S CONSULTING

K.A.A BUILDING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET S2S CONSULTING
 CASABLANCA, BD AL QODS,
 RES AMINA 5, OULAD TALB,
 QUARTIER EL OMARIYA, LOT
 ASSAKANE AL ANIK, ETAGE 1,
 APT 2 ، 33200، CASABLANCA

MAROC
K.A.A BUILDING شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 0ح شارع 
رحال املسكيني ال1ابق 2 الرقم 5 - 

00حح2 البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
511787

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   06
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 K.A.A  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.BUILDING
منعش   : بإيجاز  الشركة  أرض 

عقاري.
عنوان املقر االجتماعي : 0ح شارع 
 -  5 الرقم   2 ال1ابق  املسكيني  رحال 

00حح2 البيضاء املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : الكتاني  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  الكتاني  محمد  السيد 

اي1اليا 00ح20 كيزيريا اي1اليا.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  الكتاني  محمد  السيد 

اي1اليا 00ح20 كيزيريا اي1اليا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 788019.
 52I

FIDERSER

STE LOCA RAITAB
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDERSER
 BLOC 1  N° 155 HAY ESSALAM

 ، 14200، SIDI SLIMANE
MAROC

STE LOCA RAITAB شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي السالم 
بلوك د رقم  1 الشقة رقم 01  - 

200 1 سيدي سليمان املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
195ح

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   1 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LOCA RAITAB

كراء   : بإيجاز  الشركة  أرض 

السيارات.

حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 

رقم  الشقة  رقم  1  د  بلوك  السالم 

01  - 200 1 سيدي سليمان املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد الري1ب عبدالقادر :  100 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عبدالقادر  الري1ب  السيد 

عنوانه)ا( دوار املغليين بمعيز سيدي 

سليمان  سيدي   1 200 سليمان 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عبدالقادر  الري1ب  السيد 

عنوانه)ا( دوار املغليين بمعيز سيدي 

سليمان  سيدي   1 200 سليمان 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بسيدي سليمان  بتاريخ 16 

يوليوز 2021 تحت رقم 212/2021.

Iح5 
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مينارة فينانس جروب

فراند ايمو
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

مينارة فينانس جروب
52 شارع موالي رشيد شقة رقم 
7 ال1ابق الرابع جليز مراكش ، 

0000 ، مراكش املغرب
فراند ايمو شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 52 شارع 

موالي رشيد شقة رقم 7 ال1ابق 
الرابع جليز - 0000  مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.77609
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 ماي  في  2  املؤرخ 

املصادقة على :
)ة( جريمي ميشيل  السيد  تفويت 
 1.000 كورميلون  دورنو   الكسندر 
 1.000 غصل  من  اجتماعية  حصة 
شانيس  )ة(  السيد  لفائدة   حصة 
اليس  اوستن بتاريخ  2 ماي 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يوليوز   27 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم  7ح126.
 5 I

FIDUNION-MAROC

ASTON IMMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رغسمال الشركة

FIDUNION-MAROC
 RUE EL AMRAOUI BRAHIM ,2ح

 CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

ASTON IMMO شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي دائرة 
البور جماعة غوالد حسون دوار 
الحشاشدة - 0000  مراكش  

املغرب.

رفع رغسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

0987ح.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم   2021 يونيو  في  1  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رغسمال  رفع 

من  غي  درهم«   2.200.000«

 2. 00.000« إلى  درهم«   200.000«

مقاصة  إجراء    : طريق  عن  درهم« 

و  املقدار  املحددة  الشركة  ديون  مع 

املستحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   27 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 58ح126.

 55I

مكتب املحاسبة

نيو ارا تراينين سنتر
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

مكتب املحاسبة

طريق العرائش عمارة غجعون  رقم 

7 ال1ابق الثاني القصر الكبير ، 

92150، القصر الكبير املغرب

نيو ارا تراينين سنتر  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة رقم 

  اقامة رقم 01 شارع النصر ال1ابق 

الثاني القصر الكبير  - 92150 

القصر الكبير  املغرب .

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

ح251.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

2021 تم  تحويل   املؤرخ في 09 يونيو 

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

شارع   01 رقم  اقامة  رقم    »شقة 

الكبير   القصر  الثاني  ال1ابق  النصر 

- 92150 القصر الكبير  املغرب » إلى 

العرائش  طريق  غيمن  اقامة  »مكتب 
رقم ح القصر الكبير  - 92150 القصر 

الكبير   املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقصر الكبير  بتاريخ 02 

يوليوز 2021 تحت رقم ح9 .

 56I

SOCIETE BEMAFI

 COMPANY FRERES
 CONSTRUCTION
 ET SERVICES DE
CONSTRUCTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

SOCIETE BEMAFI
رقم 2ح ال1ابق الثالت شارع الحسن 
الثاني غحداف غزرو ، 100ح5، غزرو 

املغرب
 COMPANY FRERES

 CONSTRUCTION ET SERVICES
DE CONSTRUCTION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي مرآب رقم 
ح9  الصنوبر  - 100ح5 ازرو املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1587

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   28
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 COMPANY FRERES  :
 CONSTRUCTION ET SERVICES

.DE CONSTRUCTION
غعمال   : بإيجاز  الشركة  أرض 
و  االستيراد  التجارة,  مختلفة, 

التصدير.
عنوان املقر االجتماعي : مرآب رقم 
ح9  الصنوبر  - 100ح5 ازرو املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 600   : شكراد  والحسني  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

  00   : خليل  والحسني  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد والحسني شكراد عنوانه)ا( 

رقم 201 االرز 2 غحداف 100ح5 ازرو 

املغرب.

عنوانه)ا(  خليل  والحسني  السيد 

غحداف   2 االرز  تجزئة   201 رقم 

100ح5 ازرو املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد و الحسني شكراد عنوانه)ا( 

رقم 201 االرز 2 غحداف 100ح5 ازرو 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   27 بتاريخ  بازرو   االبتدائية 

2021 تحت رقم 271.

 57I

FIDUNION-MAROC

ASTON IMMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
خفض رغسمال الشركة

FIDUNION-MAROC

 RUE EL AMRAOUI BRAHIM ,2ح

 CASABLANCA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

ASTON IMMO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دائرة 

البور جماعة غوالد حسون دوار 

الحشاشدة  - 0000   مراكش  

املغرب.

خفض رغسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

0987ح.
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الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم   2021 يونيو  في  1  املؤرخ 
بمبلغ  الشركة  رغسمال  خفض 
من  غي  درهم«   1.900.000« قدره 
 500.000« إلى  درهم«   2. 00.000«
عدد   تخفيض   : طريق  عن  درهم« 

األسهم.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   27 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 58ح126.
 58I

مخبزة وحلويات هارون كراميل

 BOULANGERIE ET
 PATISSERIE HAROUN

CARAMAIL
شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مخبزة وحلويات هارون كراميل
 RUE ح  AL FADL 5ح

 MOULAY RACHID ، 20660،
CASABLANCA MAROC

 BOULANGERIE ET PATISSERIE
HAROUN CARAMAIL شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 5ح زنقة 
 ح الفضل موالي رشيد - 20660 

الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
506195

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 مارس   27
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 BOULANGERIE ET PATISSERIE

.HAROUN CARAMAIL

مواد  بيع   : بإيجاز  الشركة  أرض 
ومنتجات املخابز والحلويات.

5ح زنقة   : عنوان املقر االجتماعي 
 20660  - رشيد  موالي  الفضل   ح 

الدارالبيضاء املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : املريبط  شيماء  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة شيماء املريبط عنوانه)ا( 
حي موالي رشيد مجموعة 6 زنقة إي 
رقم 71 20660 الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

السيدة شيماء املريبط عنوانه)ا( 
حي موالي رشيد مجموعة 6 زنقة إي 
رقم 71 20660 الدارالبيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 09 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم 781850.
 59I

CENTRE D’AFFAIRE EL HANSALI SARL AU

STE ADIMATRANS »S-A-
»MA-TR

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجتماعي للشركة

 CENTRE D›AFFAIRE EL
HANSALI SARL AU

عمارة رقم 85ح شارع الحسن الثاني 
بني مالل ، 000ح2، بني مالل املغرب
STE ADIMATRANS »S-A-MA-

TR« شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي تانوت 

غزيالل - 22000 غزيالل املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.11715
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم  تحويل    2020 نونبر   17 في  املؤرخ 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
غزيالل   22000  - غزيالل  تانوت  »حي 

املغرب« إلى »تجزئة العسري 1 رقم 2, 

ال1ابق 2 أرفة ح, بني مالل - 000ح2 

بني مالل  املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بتاريخ  مالل   ببني  االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 771.

 60I

Gescompte

 STE GSM EXPRESSE

MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

Gescompte

  bd Zerktouni 9 me étage 265

 n°92 casablanca ، 20050،

Casablanca Maroc

 STE GSM EXPRESSE MAROC

شركة ذات املسؤولية املحدودة

)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي 21 زنقة 

غودجاري طابق1 رقم12 غنفا - 

20050 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 980 9

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

حل  تقرر   2021 يونيو   25 في  املؤرخ 

 STE شركة ذات املسؤولية املحدودة 

مبلغ    GSM EXPRESSE MAROC
وعنوان  درهم   50.000,00 رغسمالها 
غودجاري  زنقة   21 اإلجتماعي  مقرها 
الدار   20050  - غنفا  رقم12  طابق1 

عدم   : ل  نتيجة  املغرب  البيضاء 

تشغيل الشركة.

 21 ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 - غنفا  رقم12  طابق1  غودجاري  زنقة 

20050 الدار البيضاء املغرب. 

و عين:

و  بنجدي  محمد    السيد)ة( 
زنقة21   2 الحدوية  حي  عنوانه)ا( 
رقم 0  ع/ش 20050 الدار البيضاء 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم ح78812.

 61I

AB RED1 COMPTA

CAP STAR IMMOBILIER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AB RED1 COMPTA

 YAACOUB MANSOUR 2 ETAGE

maroc 2، طنجة N° 4 ، 90000

CAP STAR IMMOBILIER  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي يعقوب 

املنصور رقم 2 ال1ابق الثاني رقم   

طنجة  - 90070 طنجة  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

118797

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   12

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 CAP  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. STAR IMMOBILIER
امل1ور   : بإيجاز  الشركة  أرض 

العقاري *

تنمية االستثمارات املتحركة و

الثابت ، واقتناء غو بيع جميع

وجميع  األرا�سي،  و  العقارات 

األنواع.
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العقارات...
يعقوب   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الثاني رقم    ال1ابق   2 املنصور رقم 

طنجة  - 90070 طنجة  املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد محمد العراقي :  100 حصة 

بقيمة 1.000 درهم للحصة .
السيد محمد العراقي : 100 بقيمة 

1.000 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  العراقي  محمد  السيد 

اسبانيا 6ح2.5 اسبانيا اسبانيا.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  العراقي  محمد  السيد 

اسبانيا 6ح2.5 اسبانيا اسبانيا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   27 بتاريخ  ب1نجة   التجارية 

2021 تحت رقم 829  2.

 62I

 BUREAU OULD EL HAJ DES SERVICES

 ADMINISTRATIFS ET IMMOBILIERS ET

DÉVELOPPEMENTS DES PROJETS

LHSYAAT CAR  SARL AU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 BUREAU OULD EL HAJ DES
 SERVICES ADMINISTRATIFS

 ET IMMOBILIERS ET
 DÉVELOPPEMENTS DES

PROJETS
حي غم ملحار ص ب 91 بوجدور ، 

71000، بوجدور املغرب
LHSYAAT CAR  SARL AU شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي الخير 
ح0  بدون رقم بوجدور - 71000 

بوجدور املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
ح658ح

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   05
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LHSYAAT CAR  SARL AU
كراء   : بإيجاز  الشركة  أرض 

السيارات بدون سائق .
عنوان املقر االجتماعي : حي الخير 
 71000  - بوجدور  رقم  بدون  ح0  

بوجدور املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : املساوي  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  املساوي  محمد  السيد 
بوجدور  يناير   11 رقم  اإلنبعاث  حي 

71000 بوجدور املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  املساوي  محمد  السيد 
بوجدور  يناير   11 رقم  اإلنبعاث  حي 

71000 بوجدور املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماي   11 بتاريخ  بالعيون   االبتدائية 

2021 تحت رقم 89/2021 1.
Iح6 

مكتب معيشة للحسابات و األستشارات الجبائية

 STE S.K.I ART TRAVAUX
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

مكتب معيشة للحسابات
 و االستشارات الجبائية

حي السالم بلوك E  رقم 22 -- سيدي 

سليمان ، 200 1، سيدي سليمان 
املغرب

 STE S.K.I ART TRAVAUX SARL
AU   شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب 

رقم ح اقامة الياسمين رقم 25 شارع 
يعقوب املنصور  - 000 1 القني1رة  

املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
61697

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   16
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
.  S.K.I ART TRAVAUX SARL AU

اشغال   : بإيجاز  الشركة  أرض 
البناء والترميم.

مكتب   : االجتماعي  املقر  عنوان 
رقم ح اقامة الياسمين رقم 25 شارع 
يعقوب املنصور  - 000 1 القني1رة  

املغرب .
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : الباردي   ياسين  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  الباردي   ياسين  السيد 
  6 شقة   1 ط  م1ران  خليل  زنقة   5

20000 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  الباردي   ياسين  السيد 
  6 شقة   1 ط  م1ران  خليل  زنقة   5

20000 الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ  بالقني1رة   االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم -.

 6 I

إكسبيرتيا

PARAPHARMALIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

إكسبيرتيا

 29 شارع فاس كاليفورنيا ، 

20150، الدار البيضاء املغرب

PARAPHARMALIA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية زنقة 

األمير موالي عبد هللا وزنقة النخلة 

عمارة 1 طابق   شقة 7 - 20100 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 97287

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 مارس   08

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PARAPHARMALIA

 marchand : أرض الشركة بإيجاز

 de produits cosmétiques et

.parapharmaceutiques
عنوان املقر االجتماعي : زاوية زنقة 

النخلة  وزنقة  هللا  عبد  موالي  األمير 

 20100  -  7 شقة  طابق     1 عمارة 

الدار البيضاء املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  90   : فرحي  الخالق  عبد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
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 510   : فرحي  غمين  محمد  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

فرحي  الخالق  عبد  السيد 
عنوانه)ا(  29 شارع فاس كاليفورنيا 
الدار البيضاء 20150 الدار البيضاء 

املغرب.
فرحي  غمين  محمد  السيد 
عنوانه)ا(  29 شارع فاس كاليفورنيا 
الدار البيضاء 20150 الدار البيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
فرحي  الخالق  عبد  السيد 
عنوانه)ا(  29 شارع فاس كاليفورنيا 
الدار البيضاء 20150 الدار البيضاء 

املغرب
فرحي  غمين  محمد  السيد 
عنوانه)ا(  29 شارع فاس كاليفورنيا 
الدار البيضاء 20150 الدار البيضاء 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 01 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

غبريل 2021 تحت رقم  77280.
 65I

sofoget

APPART HOME
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

sofoget
 Kenitra,  7ح rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et ح

، 14000، kenitra maroc
appart home شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي القني1رة 
60 مكرر محل رقم 1 زنقة ابو بكر 
الصديق - 000 1 القني1رة املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.51709
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم  تحويل    2021 يناير   20 في  املؤرخ 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

»القني1رة 60 مكرر محل رقم 1 زنقة 

ابو بكر الصديق - 000 1 القني1رة 
املغرب« إلى »القني1رة ح زنقة مصفى 
 - ح1  رقم  محل  فلوري  فال  رفيعي 

000 1 القني1رة  املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ  بالقني1رة   االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 86606.

 66I

sofoget

 SOCIETE AFRICAINE DES
TRAVAUX ET FOURNITURE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

sofoget

 Kenitra,  7ح rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° 2 et ح

، 14000، kenitra maroc

 SOCIETE AFRICAINE DES

 TRAVAUX ET FOURNITURE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي  القني1رة 

ح2 زنقة غنوال عمارة فلوري 11 

مكتب   ميموزا - 000 1  القني1رة  

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

ح6166

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   22

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 SOCIETE AFRICAINE DES

.TRAVAUX ET FOURNITURE

غشغال    : بإيجاز  الشركة  أرض 
عامة و غعمال البناء

كراء آالت البناء و ادوات الفالحية
بيع ادوات و االت البناء.

عنوان املقر االجتماعي :  القني1رة 
 11 فلوري  عمارة  غنوال  زنقة  ح2 
000 1  القني1رة    - مكتب   ميموزا 

املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : طجيو  طارق  السيد  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 1000  : طجيو  طارق  السيد  

بقيمة 100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  طجيو  طارق  السيد  
القني1رة   1 000 املغرب  القني1رة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  طجيو  طارق  السيد  
القني1رة   1 000 املغرب  القني1رة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  بالقني1رة   االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 86616.
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LAHLOU MOHAMMED

SALIM EXPERTISES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LAHLOU MOHAMMED
2 شارع املسيرة الخضراء ال1ابق 
االول رقم املكتب 5 ، 90020، 

طنجة املغرب
SALIM EXPERTISES شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي ح18 شارع 
ولي العهد مركز نريا محل رقم ح1 
ال1ابق األر�سي - 90000 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1ح1187

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   08
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 SALIM : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.EXPERTISES
غنش1ة   -  : بإيجاز  الشركة  أرض 
صندوق التأمين واملعاشات اإلضافية

عن  نيابة  امل1البات  في  الخبرة   -
شركات التأمين.

ح18   : االجتماعي  املقر  عنوان 
نريا محل رقم  العهد مركز  ولي  شارع 
طنجة   90000  - األر�سي  ال1ابق  ح1 

املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رغسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:
 100   : سليمان  بن  سليم  السيد 

حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
سليمان   بن  سليم  السيد 
رقم  أندي  مهاتما  شارع  عنوانه)ا( 
طنجة   90000  60 الشقة  مكرر   1 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
سليمان   بن  سليم  السيد 
رقم  أندي  مهاتما  شارع  عنوانه)ا( 
طنجة   90000  60 الشقة  مكرر   1 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   20 بتاريخ  ب1نجة   التجارية 

2021 تحت رقم 765  2.
 68I
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COMPTABLE

KENINI MOHAMMED
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

COMPTABLE

 N°9ح ABDELAZIZ حTOUARGA

 MEKNES N°9ح ABDELAZIZ

 3TOUARGA MEKNES، 55000،

MEKNES MAROC

KENINI MOHAMMED شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 16 

شقة 15 زنقة عبد املومن املوحدي 

م.ج مكناس. مكناس 50000 

مكناس  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

287ح5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   0 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.KENINI MOHAMMED

تجارة   : بإيجاز  الشركة  أرض 

االستيراد و التصدير - التجارة بجميع 

انواعها - اعمال مختلفة..

عنوان املقر االجتماعي : عمارة 16 

املوحدي  املومن  عبد  زنقة   15 شقة 

م.ج مكناس. مكناس 50000 مكناس  

املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد محمد قنيني  :  850 حصة 

بقيمة 85.000 درهم للحصة .

حصة   50   : قنيني   احمد  السيد 

بقيمة 5.000 درهم للحصة .

حصة   50   : قنيني  مالك  السيدة 
بقيمة 5.000 درهم للحصة .

حصة   50   : قنيني  نجية  السيدة 
بقيمة 5.000 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  قنيني   محمد  السيد 
15 زنقة عبد املومن  16 شقة  عمارة 
 50000 مكناس.  م.ج  املوحدي 

مكناس  املغرب .
عنوانه)ا(  قنيني   احمد  السيد 
15 زنقة عبد املومن  16 شقة  عمارة 
 50000 مكناس.  م.ج  املوحدي 

مكناس  املغرب .
عنوانه)ا(  قنيني  مالك  السيدة 
15 زنقة عبد املومن  16 شقة  عمارة 
 50000 مكناس.  م.ج  املوحدي 

مكناس  املغرب .
عنوانه)ا(  قنيني  نجية  السيدة 
تجزئة الرياض توالل رقم 1 5 توالل 

مكناس. 50000 مكناس  املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  قنيني   محمد  السيد 
15 زنقة عبد املومن  16 شقة  عمارة 
 50000 مكناس.  م.ج  املوحدي 

مكناس  املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماي   21 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

2021 تحت رقم ح250.
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BMA PARTNERS

SOUHA KM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رغسمال الشركة

BMA PARTNERS
 CONSEIL JURIDIQUE ، 20000،

CASABLANCA MAROC
SOUHA KM شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حح , شارع 

حسن الصغير ال1ابق 2 مكتب 
2-5 الدار البيضاء - 20250 الدار 

البيضاء املغرب.
رفع رغسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

ح8896 .

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم   2021 يونيو   22 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رغسمال  رفع 

من  غي  درهم«    .100.000«

  .200.000« إلى  درهم«   100.000«

حصص  تقديم    : طريق  عن  درهم« 

نقدية غو عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 16 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 66ح787.
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BCBEL

 COMPTOIR PIECE AUTO

ELECTRIC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

BCBEL

 625Bd. Mohammed V 2ème

 étage bureau N°32 ، 20310،

Casablanca Maroc

 COMPTOIR PIECE AUTO

ELECTRIC شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : حي 

غرسالن زنقة 1 رقم 58 عين برجة - 

20000 الدار البيضاء املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.260555

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر   2021 يونيو   01 في  املؤرخ 

 COMPTOIR PIECE AUTO حل 

مسؤولية  ذات  شركة   ELECTRIC

مبلغ  الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 
وعنوان  درهم   100.000 رغسمالها 

زنقة  غرسالن  حي  اإلجتماعي  مقرها 
20000 الدار  58 عين برجة -  1 رقم 

لتصفية  نتيجة  املغرب  البيضاء 

سابقة ألوانها..

و عين:

لكميني  الحق   عبد  السيد)ة( 

جديد  مومن  سيدي  عنوانه)ا(  و 

التهامي  محمد  زنقة   1 مجموعة 

الدار   20000  165 رقم  الس1اتي 

البيضاء املغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

حي  وفي   2021 يوليوز   12 بتاريخ 

 - برجة  عين   58 رقم   1 زنقة  غرسالن 

20000 الدار البيضاء املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم  ح7881.
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BMA PARTNERS

JAD KM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رغسمال الشركة

BMA PARTNERS

 CONSEIL JURIDIQUE ، 20000،

CASABLANCA MAROC

JAD KM شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حح , شارع 

حسن الصغير ال1ابق 2 مكتب 

2-5 الدار البيضاء - 20250 الدار 

البيضاء املغرب.

رفع رغسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 88965

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم   2021 يونيو   22 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رغسمال  رفع 

من  غي  درهم«   6.200.000«

»00.000ح.6  إلى  درهم«   100.000«

حصص  تقديم    : طريق  عن  درهم« 

نقدية غو عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 18 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم 65ح787.
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Dilegis Premium Service

FM AMÉNAGEMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Dilegis Premium Service

 Angle Rue D›alger Et 2,Rue

 Abou Bakr Al Baklani حème

 étage, Appt 11, Casablanca

 20070، 20070، Casablanca

Maroc

FM Aménagement شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

زهر1 رقم 25 سيدي معروف  الدار 

البيضاء  20520 الدار البيضاء  

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

510 69

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 FM  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.Aménagement
مقاول   : بإيجاز  الشركة  أرض 

غعمال  مقاول   ، متنوعة  غعمال 

 ، بأنواعها  ترابية  غعمال   ، إنشائية 

املباني  زخرفة   ، ت1وير   ، تخ1يط 

الهندسة  وغعمال  الحرف  وجميع   ،

غعمال   ، الجبس   ، الدهان   ، املدنية 

واألملنيوم  الخشب  على  النجارة 

والسباكة  والزجاج  والحديد 

والصناعية و كهرباء املباني والكشف 

عن الحرائق واالستخراج والتهوية..

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الدار  25 سيدي معروف   زهر1 رقم 
البيضاء   الدار   20520 البيضاء  

املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 Abdelfattah السيد 
MOUNTACER :  100 حصة بقيمة 

1.000 درهم للحصة .
 

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

 Abdelfattah السيد 
تجزئة   عنوانه)ا(   MOUNTACER
الدار  25  سيدي معروف  زهر1 رقم 
البيضاء  الدار    20050 لبيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
 Abdelfattah السيد 
تجزئة   عنوانه)ا(   MOUNTACER
الدار  25  سيدي معروف  زهر1 رقم 
لبيضاء 20050 الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 787192.
Iح7 

COMPTABLE

BRIDIYA PNEU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COMPTABLE
 N°9ح ABDELAZIZ حTOUARGA
 MEKNES N°9ح ABDELAZIZ

 3TOUARGA MEKNES، 55000،
MEKNES MAROC

BRIDIYA PNEU  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي محل رقم 
 1 مكرر الكوتر ح مجاط  مكناس 

50000 مكناس  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

909ح5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   1 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. BRIDIYA PNEU

بيع   : بإيجاز  الشركة  أرض 

 - بالجملة  و  بالتقسيط  العجالت 

استيراد و تصدير البضائع - التجارة 

بجميع انواعها..

عنوان املقر االجتماعي : محل رقم 

مكناس  مجاط   ح  الكوتر  مكرر   1 

50000 مكناس  املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد يوسف الخياري  :  1.000 

حصة بقيمة 100.000 درهم للحصة 

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد يوسف الخياري  عنوانه)ا( 
مكناس   1 الوحدة  حي   17 زنقة   20

50000 مكناس املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد يوسف الخياري  عنوانه)ا( 
مكناس   1 الوحدة  حي   17 زنقة   20

50000 مكناس املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   16 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

2021 تحت رقم 507ح.

 7 I

BELGA CONSULTING

    GREEN FOR FUTURE «

»G4F
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BELGA CONSULTING

 IMM 06 APPT N°08 ESCALIER 2

 RUE MELILLIA HASSAN RABAT

، 10000، RABAT maroc

 GREEN FOR FUTURE    »G F «

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 7ح شارع 

إدريس األكبر شقة رقم 6 ال1ابق 

ح حسان الرباط - 10000 الرباط 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

ح71ح15

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   16

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 «  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GREEN FOR FUTURE    »G F

استيراد   : بإيجاز  الشركة  أرض 

النارية  الدراجات  وتوزيع  تصدير  

الكهربائية؛

الخفيفة  املركبات  وإصالح  تجارة 

)الدراجات النارية(

بيع بالجملة والتجزئة من معدات 

الدراجات النارية..

عنوان املقر االجتماعي : 7ح شارع 

ال1ابق   6 رقم  شقة  األكبر  إدريس 

الرباط   10000  - الرباط  حسان  ح 

املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 50.000 الشركة:   رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
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السيد فهد غبا حنيني :  250 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد عثمان كانوني :  250 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  حنيني  غبا  فهد  السيد 
 Rua Alto DO Duque 21 Restelo
 1 00-9000 Lisbonne-Portugal

9000-00 1 لشبونة البرتغال.
عنوانه)ا(   كانوني  عثمان  السيد 
ق1اع 18 تجزئة الفالو عمارة ب شقة 
  حي الرياض 10190 الرباط املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  حنيني  غبا  فهد  السيد 
 Rua Alto DO Duque 21 Restelo
 1 00-9000 Lisbonne-Portugal

9000-00 1 لشبونة البرتغال
عنوانه)ا(  كانوني  عثمان  السيد 
ق1اع 18 تجزئة الفالو عمارة ب شقة 
  حي الرياض 10190 الرباط املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   26 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

2021 تحت رقم 75ح116.

 75I

MINBAR AL ISTICHARA

OUJDA GARDEN TRAV
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MINBAR AL ISTICHARA
تجزئة ملسيردي طريق ف   رقم 22 
ظهر املحلة ، 60000، وجدة املغرب
OUJDA GARDEN TRAV شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 9ح شارع 
لويزة تجزئة بنقشور  - 60000 

وجدة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
7759ح

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   15
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.OUJDA GARDEN TRAV
غشغال   : بإيجاز  الشركة  أرض 

مختلفة 
غشغال البناء
غشغال الزرع.

عنوان املقر االجتماعي : 9ح شارع 
لويزة تجزئة بنقشور  - 60000 وجدة 

املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : فاطنة  شيبانى  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  فاطنة  شيبانى  السيدة 
بنقشور   تجزئة  لويزة  شارع  9ح 

60000 وجدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  فاطنة  شيبانى  السيدة 
بنقشور  تجزئة  لويزة  شارع  9ح 

60000 وجدة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   15 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2021 تحت رقم 2599.
 76I

fidomek

 GREEN FLOWERS
EDUCATION Privé

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

fidomek
 N1ح  EME ETAGE IMM

 MOKHTARA RUE KENITRA

 PLACE 2 SEPTEMBRE ، 50000،

meknes maroc

 GREEN FLOWERS EDUCATION

Privé شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي ح شقة ح 

تجزية املصلى ح ال1ابق 1 مكناس 

50000 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

899ح5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   06

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 GREEN FLOWERS EDUCATION

.Privé

 CONSEIL : أرض الشركة بإيجاز

.DE GESTION

شقة  ح   : االجتماعي  املقر  عنوان 

1 مكناس  ح ال1ابق  ح تجزية املصلى 

50000 مكناس املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رغسمال  مبلغ 

2.000.000 درهم، مقسم كالتالي:

  : السنتي�سي  فكرية  السيدة 

درهم   100 بقيمة  حصة   10.000

للحصة .

  : السنتي�سي  ل1فية  السيدة 

درهم   100 بقيمة  حصة   10.000

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السنتي�سي  فكرية  السيدة 

الخير  بدر  تجزئة   8 فيال  عنوانه)ا( 

توالل  50000 مكناس املغرب.

السنتي�سي  ل1فية  السيدة 
سيناء  ابن  شارع   6 رقم  عنوانه)ا( 

مكناس   50000 ج   م   2 االسماعلية 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السنتي�سي  فكرية  السيدة 

الخير  بدر  تجزئة   8 فيال  عنوانه)ا( 

توالل  50000 مكناس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   16 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

2021 تحت رقم 502ح.

 77I

cabinet jdaini

CARLAGE CONCEPT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

cabinet jdaini

2BD BIR ANZARANE 1 ETAGEح 

 HAY EL HASSANI BERKANE ،

63300، berkane maroc

CARLAGE CONCEPT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي لوز 

تجزئة كنزة احفير - 050ح6 احفير 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

9ح79

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   07

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CARLAGE CONCEPT
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أرض الشركة بإيجاز : *بائع مواد 
البناء والبالط

* االستيراد والتصدير.
لوز  حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
احفير  050ح6   - احفير  كنزة  تجزئة 

املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
ميمون   محمد  منصور  السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
ميمون   محمد  منصور  السيد 
ح5  رقم   املقاومة  زنقة  عنوانه)ا( 

احفير 050ح6 احفير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
ميمون   محمد  منصور  السيد 
ح5  رقم   املقاومة  زنقة  عنوانه)ا( 

احفير 050ح6 احفير املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   27 بتاريخ  ببركان   االبتدائية 

2021 تحت رقم 8/2021ح .

 78I

LAAJEB ACCOUNTING

PROSERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

LAAJEB ACCOUNTING
 AV DES FAR RES JAOUHARAT

 TETOUAN NC ، 93040،
TETOUAN MAROC

PROSERVICES شركة ذات 
املسؤولية املحدودة
)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي طريق 
سبتة مجمع اسمير بارك ب2 مدخل 

2 رقم 2  - 200ح9 املضيق املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
ح1912.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر   2021 يوليوز   01 في  املؤرخ 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة  حل 

رغسمالها  مبلغ    PROSERVICES

مقرها  وعنوان  درهم   98.000

اإلجتماعي طريق سبتة مجمع اسمير 
2  - 200ح9  2 رقم  بارك ب2 مدخل 

عدم   : ل  نتيجة  املغرب  املضيق 

إمكانية استمرار الشركة.

طريق  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

سبتة مجمع اسمير بارك ب2 مدخل 
2 رقم 2  - 200ح9 املضيق املغرب. 

و عين:

السيد)ة( محمد ياسين  الهرو�سي 

و عنوانه)ا( اسميؤ بارك بلوك ب 0 

 01 الشقة   00 ال1ابق  غ  مدخل 

)ة(  املغرب كمصفي  املضيق  200ح9 

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

طريق   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 

بارك ب2 مدخل  سبتة مجمع سمير 
2 رقم 2 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
19 يوليوز  االبتدائية بت1وان  بتاريخ 

2021 تحت رقم 096ح.

 79I

ste FIDOKOM sarl au

IMAROFIN
شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ste FIDOKOM sarl au

 N°16ح rue dakhla hay el amal

 selouane nador ، 62700، Nador

Maroc

IMAROFIN شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

 Douar وعنوان مقرها اإلجتماعي

 oled zaaj Heddara Kebdana

 Arekmane NADOR 62000

NADOR MAROC

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

ح9 22

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   21

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.IMAROFIN

 travaux  : بإيجاز  الشركة  أرض 

.de finition

 Douar  : االجتماعي  املقر  عنوان 

 oled zaaj Heddara Kebdana

 Arekmane NADOR 62000

.NADOR MAROC

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : معروفي  ابراهيم  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  معروفي  ابراهيم  السيد 

 62700 بوعرك  الحرشة  دوار 

الناضور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  معروفي  ابراهيم  السيد 

 62700 بوعرك  الحرشة  دوار 

الناضور املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 08 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم ح212.

 80I

FLASH ECONOMIE

ECOLE LA MARELLE PRIVEE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رغسمال الشركة

 ECOLE LA MARELLE PRIVEE «

«  SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
رغسمالها : 0.000ح درهم

املقر االجتماعي : 202 شارع عبد 

املومن رقم 5 ال1ابق األر�سي الدار 

البيضاء

السجل التجاري: 91879ح

الزيادة في رغسمال الشركة

الجمع  محضر  بموجب 

بتاريخ  املنعقد  االستثنائي  العام 

شركة  شركاء  قرر   25/06/2021

 ECOLE LA MARELLE PRIVEE

 SARL

من  الشركة  رغسمال  في  الزيادة 

0.000ح درهم إلى  500.000  درهم 
تعديل املادتين 6 و 7 من القانون 

األسا�سي

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

رقم  تحت  البيضاء  بالدار  التجارية 

5ح7877 وذلك بتاريخ 20/07/2021

 81I

FO CONSULTUNG SARL AU

مصحة تمارة متعددة 

التخصصات
شركة التضامن

تعيين مسير جديد للشركة

FO CONSULTUNG SARL AU

 IMM ح  APPT 2 RUE AL

 ADDARISSA HASSAN ،

100000، RABAT MAROC

مصحة تمارة متعددة التخصصات  

شركة التضامن

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

عالل بن عبد هللا زنقة   حي 

األندلس تجزئة املغربية القديمة - 

12000  تمارة املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري -.
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بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تعيين  تم   2021 يوليوز  ح0  في  املؤرخ 
السيد)ة(   للشركة  جديد  مسير 

املحمودي عبد الكريم كمسير آخر
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز  ح0  بتاريخ  بتمارة   االبتدائية 

2021 تحت رقم 0000.

 82I

CENTRE D’AFFAIRE EL HANSALI SARL AU

STE SIROUA AXE SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CENTRE D›AFFAIRE EL
HANSALI SARL AU

عمارة رقم 85ح شارع الحسن الثاني 
بني مالل ، 000ح2، بني مالل املغرب
 STE SIROUA AXE SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 
العامرية 02 زنقة 05 رقم ح2 بني 

مالل - 000ح2 بني مالل املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
11727

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   08
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SIROUA AXE SARL AU
أرض الشركة بإيجاز : تاجر املواد 

الغذائية بالتقسيط.
حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
بني  ح2  رقم   05 زنقة   02 العامرية 

مالل - 000ح2 بني مالل املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رغسمال  مبلغ 
100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

السيد الحسين اجاريف :  1.000 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

اجاريف  الحسين  السيد 
عنوانه)ا( حي تفريت ايت تسليت بني 

مالل 000ح2 بني مالل املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
اجاريف  الحسين  السيد 
عنوانه)ا( حي تفريت ايت تسليت بني 

مالل 000ح2 بني مالل املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  1  مالل   ببني  االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 782.

Iح8 

SIMPLCOMPT CONSULTING  

BOUYAKECH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SIMPLCOMPT CONSULTING
 APPT N°2 IMM 12 RESIDENCE

 SINE AV.ALLAL EL FASSI ،
40000، MARRAKECH MAROC

BOUYAKECH شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي بالد نمر 
1 دوار بن عزوز 2 جماعة سعادة 
مراكش - 0000  مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
117279

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز  ح0 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BOUYAKECH
تربية   : بإيجاز  الشركة  أرض 

وتسمين العجول.
: بالد نمر  عنوان املقر االجتماعي 
سعادة  جماعة   2 عزوز  بن  دوار   1

مراكش - 0000  مراكش املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : بنبوية   كمال  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  بنبوية   كمال  السيد 
جماعة   2 عزوز  بن  دوار   1 نمر  بالد 
مراكش    0000 مراكش  سعادة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  بنبوية   كمال  السيد 
جماعة   2 عزوز  بن  دوار   1 نمر  بالد 
مراكش    0000 مراكش  سعادة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز  ح2  بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 126290.
 8 I

cheerapp

CHEERAPP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

cheerapp
2حح شارع ابراهيم الروداني ال1ابق 

5 الرقم 21  اقامة الريحان حي 
املعاريف ، 0حح20، الدار البيضاء 

املغرب
cheerapp شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 2حح شارع 

ابراهيم الروداني ال1ابق 5 الرقم 

21  اقامة الريحان حي املعاريف - 

0حح20 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

507677

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   08

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.cheerapp

و  ت1وير   : بإيجاز  الشركة  أرض 

تصميم ت1بيقات الهواتف الذكية.

عنوان املقر االجتماعي : 2حح شارع 

ابراهيم الروداني ال1ابق 5 الرقم 21  

اقامة الريحان حي املعاريف - 0حح20 

الدار البيضاء املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

100 حصة    : ناجح  السيد حمزة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(   ناجح  حمزة  السيد 
 02 ش1ر   82 رقم   9 عمارة  االزهر 

 20620 البيضاء  البرنو�سي  سيدي 

الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(   ناجح  حمزة  السيد 
 02 ش1ر   82 رقم   9 عمارة  االزهر 

 20620 البيضاء  البرنو�سي  سيدي 

الدار البيضاء املغرب.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 - بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

تحت رقم -.
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مكتب معيشة للحسابات و األستشارات الجبائية

CHOK MULTI TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

مكتب معيشة للحسابات و 
األستشارات الجبائية

حي السالم بلوك E  رقم 22 -- سيدي 
سليمان ، 200 1، سيدي سليمان 

املغرب
CHOK MULTI TRAVAUX شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي 62 شارع 

2 اوالد الغازي  - 200 1 سيدي 
سليمان املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

ح228.
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل   2021 يوليوز   20 في  املؤرخ 
ذات  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
 CHOK MULTI الوحيد  الشريك 
TRAVAUX  مبلغ رغسمالها 100.000 
 62 اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
شارع 2 اوالد الغازي  - 200 1 سيدي 
توقف   : ل  نتيجة  املغرب  سليمان 

النشاط.
و حدد مقر التصفية ب 62 شارع 
سيدي   1 200  - الغازي   اوالد   2

سليمان املغرب. 
و عين:

و  شكراني  ادريس    السيد)ة( 
الغازي   اوالد   2 شارع   62 عنوانه)ا( 
املغرب  سليمان  سيدي   1 200

كمصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بسيدي سليمان  بتاريخ 27 
يوليوز 2021 تحت رقم 227/2021.
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PRO CLEANERS MAROC   -SARL/ AU

HÉRIUM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

   PRO CLEANERS MAROC
-SARL/ AU

 CASABLANCA CASABLANCA،
1200، CASABLANCA MAROC

Hérium شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 75 شارع 
غنفا ملتقى كلوس دي بروفانس 
ال1ابق 9 شقة ب 108 الدار 

البيضاء 70ح20 الدار البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
511665

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   19
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.Hérium
مقاول   : بإيجاز  الشركة  أرض 

عقاري والبنايات.
عنوان املقر االجتماعي : 75 شارع 
بروفانس  دي  كلوس  ملتقى  غنفا 
ال1ابق 9 شقة ب 108 الدار البيضاء 

70ح20 الدار البيضاء املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : هيكل  هشام  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  هيكل  هشام  السيد 
 5 فيال   2 ش1ر  الكورنيش  اقامة 
شارع املحيط االطل�سي 20050  الدار 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  هيكل  هشام  السيد 
 5 فيال   2 ش1ر  الكورنيش  اقامة 
شارع املحيط االطل�سي 20050  الدار 

البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 787870.
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AEF CONSULTING

LEAD MIND
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AEF CONSULTING
 LOT 61 BD MED BOUZIANE

 HAY MY RACHID CASABLANCA
 ، 20450، CASABLANCA

MAROC
LEAD MIND شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 10 
 RUE LIBERTE ETG ح APPT 5
 C/O CA AL HIBA , Casablanca

 CASABLANCA 20 50
CASABLANCA MAROC

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
حح5005

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 غبريل   05
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 LEAD  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.MIND

 : بإيجاز  الشركة  أرض 

 FORMATION ET ANIMATION

 DE CONFERENCES EN

.DEVELOPPEMENT PERSONEL

 10  : االجتماعي  املقر  عنوان 

 RUE LIBERTE ETG ح APPT 5

 C/O CA AL HIBA , Casablanca

 CASABLANCA 20 50

.CASABLANCA MAROC

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 YASSIN LAZRAK :  100 السيد

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

 YASSIN LAZRAK السيد 

 HAY AL QODS LOT عنوانه)ا( 

 ZINE ESSALAM IMM 7ح NR 08

 SIDI BERNOUSSI CASA 20 50

.CASABLANCA MAROC

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

 YASSIN LAZRAK السيد 

 HAY AL QODS LOT عنوانه)ا( 

 ZINE ESSALAM IMM 7ح NR 08

 SIDI BERNOUSSI CASA 20 50

CASABLANCA MAROC

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

غبريل 2021 تحت رقم 776058.
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PRO CLEANERS MAROC   -SARL/ AU

ANYA MAY HOLDING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

   PRO CLEANERS MAROC

-SARL/ AU

 CASABLANCA CASABLANCA،

1200، CASABLANCA MAROC

ANYA MAY HOLDING شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 75 شارع 

غنفا ملتقى كلوس دي بروفانس 

ال1ابق 9 شقة ب 108 - 70ح20 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

ح51166

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   19

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 ANYA : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.MAY HOLDING

شركة   : بإيجاز  الشركة  أرض 

إداع  في  لحسابها   تعمل  قابضة 
لتداول  القابلة  املالية  والتسيراألوراق 

وكدا املعامالت مع الشركات.

عنوان املقر االجتماعي : 75 شارع 

بروفانس  دي  كلوس  ملتقى  غنفا 

70ح20   -  108 ب  شقة   9 ال1ابق 

الدار البيضاء املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : هيكل  هشام  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  هيكل  هشام  السيد 
 5 فيال   2 ش1ر  الكورنيش  اقامة 
شارع املحيط االطل�سي 50050 الدار 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  هيكل  هشام  السيد 
 5 فيال   2 ش1ر  الكورنيش  اقامة 
شارع املحيط االطل�سي 50050 الدار 

البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 787869.
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DO CONSULTING

LCS CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

DO CONSULTING
 Bd Ain Taoujtate - Quartier ,0ح
 Bourgogne، 20000، Casablanca

Maroc
LCS CONSULTING شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 1ح1 شارع 
غنفا - إيميوبل غزور - مكتب 11 ب - 

20000 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
511757

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   07
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 LCS  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CONSULTING

الغرض   : بإيجاز  الشركة  أرض 

من الشركة ، في املغرب غو في الخارج ، 

بشكل مباشر غو أير مباشر ، لنفسها 

، سواء في املشاركة غو في إدارة اإليجار 

، غو ألطراف ثالثة:

• تقديم خدمات استشارية إدارية 

وتسويقية  وتجارية  واستراتيجية 

لصالح الشركات واألفراد.

الوساطة  خدمات  تقديم   •

والوساطة في جميع املجاالت.

وتصدير  واستيراد  وبيع  شراء   •

وتوزيع جميع املنتجات..

1ح1   : االجتماعي  املقر  عنوان 

شارع غنفا - إيميوبل غزور - مكتب 11 

ب - 20000 الدار البيضاء املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 20.000 الشركة:   رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 Laurent CHEVROT السيد 

درهم   20.000 بقيمة  حصة   :  200

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

 Laurent Chevrot السيد 

عنوانه)ا( قابس جولف - فيال كنتوكي 

- غنفا   20000 الدار البيضاء اململكة 

املغربية.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

 Laurent Chevrot السيد 

عنوانه)ا( قابس جولف - فيال كنتوكي 

20000 الدار البيضاء اململكة  - غنفا 

املغربية

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 - بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

تحت رقم 788002.
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Dilegis Premium Service

Y&A-TRADING SOLUTIONS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Dilegis Premium Service

 Angle Rue D›alger Et 2,Rue

 Abou Bakr Al Baklani حème

 étage, Appt 11, Casablanca

 20070، 20070، Casablanca

Maroc

Y&A-Trading Solutions شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

بوركون إقامة ريان ح عمارة 102  

ال1ابق 1  الدار البيضاء 20050 

الدار البيضاء  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

ح7 510

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   18

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

Y&A-  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.Trading Solutions

أرض الشركة بإيجاز : بيع وشراء 

املالبس .

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

  102 عمارة  ح  ريان  إقامة  بوركون 

 20050 البيضاء  الدار    1 ال1ابق 

الدار البيضاء  املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
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 Youness AIT السيد 
بقيمة  LMOUDDEN :  100 حصة 

100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
 Youness AIT السيد 
تجزئة  عنوانه)ا(   LMOUDDEN
الدار  9ح5 سيدي معروف  الخيررقم 
البيضاء  الدار    20050 البيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
 Youness AIT السيد 
تجزئة  عنوانه)ا(   LMOUDDEN
معروف  سيدي  9ح5  الخيررقم 
الدار البيضاء 20050 الدار البيضاء 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 787201.
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مكتب املحاسبة

 TRANSPORT MAGHREB AL
GHAD

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

مكتب املحاسبة
16 زنقة سال السعادة 2 ، 15000، 

الخميسات املغرب
 TRANSPORT MAGHREB AL

GHAD شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 222 حي 
البام واملاس - 15000 الخميسات 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
ح1ح29

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 ماي  1ح 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 TRANSPORT MAGHREB AL

.GHAD
نقل   : بإيجاز  الشركة  أرض 
املستخدمين - نقل البضائع لحساب 

الغير.
222 حي   : عنوان املقر االجتماعي 
الخميسات   15000  - واملاس  البام 

املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : ياسين  غتنان  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  ياسين  غتنان  السيد 
الخميسات   15000 البام واملاس  حي 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  ياسين  غتنان  السيد 
الخميسات   15000 البام واملاس  حي 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ح1  بتاريخ  بالخميسات   االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 686.
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STE CABINET CONSEIL KASBAH

TOP AWANI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE CABINET CONSEIL
KASBAH

 N°218 RUE ERRISSANI
 HAY OUED EDDAHAB
 OUARZAZATE ، 45000،
OUARZAZATE MAROC

TOP AWANI شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم9حح 

حي شمس 2  - 5000  ورزازات 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

11605

 15 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 TOP  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AWANI

مواد  بيع   : بإيجاز  الشركة  أرض 

التنظيف .

: رقم9حح  عنوان املقر االجتماعي 

ورزازات    5000  -   2 شمس  حي 

املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 50.000 الشركة:   رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد عبد الكريم نجاري :  5.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 السيد عبد الكريم نجاري : 5000 

بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

نجاري  الكريم  عبد  السيد 

  5000  16 رقم  فدراكوم  عنوانه)ا( 

ورزازات املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

نجاري  الكريم  عبد  السيد 

  5000  16 رقم  فدراكوم  عنوانه)ا( 

ورزازات املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بورزازات  بتاريخ ح2 يوليوز 

2021 تحت رقم 776.

Iح9 

BUREAU JANA SAMIA CONSEILS

STE MOUHIB PRO

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

 BUREAU JANA SAMIA

CONSEILS

99ح ال1ابق 2 مكتب 5 تجزئة جنة 

الزيتون 1 بنسودة فاس ، 0000ح، 

فاس املغرب

STE MOUHIB PRO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 21 

ال1ابق 5 مكتب 6ح مكاتب بالص 

شارع عبد الكريم الخ1ابي فاس - 

0000ح فاس املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

175ح6.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم  تحويل    2021 يناير   15 في  املؤرخ 

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

6ح  مكتب   5 ال1ابق   21 »اقامة 

الكريم  عبد  شارع  بالص  مكاتب 

فاس  0000ح   - فاس  الخ1ابي 

زنقة   52 رقم  »املحل  إلى  املغرب« 

جعفر ابن ع1يا ايت سقاطو فاس - 

0000ح فاس  املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   08 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 882.
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COMPTABLE

TAMIJAD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COMPTABLE

 N°9ح ABDELAZIZ حTOUARGA

 MEKNES N°9ح ABDELAZIZ

 3TOUARGA MEKNES، 55000،

MEKNES MAROC

TAMIJAD شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 80ح حي 

القدس 1 عين تاوج1ات الحاجب 

الحاجب 51000 الحاجب املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

707ح5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 مارس  ح2 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TAMIJAD

نقل   : بإيجاز  الشركة  أرض 

تصدير  و  -استيراد  للغير  البضائع 

البضائع - جميع انواع التجارة..

80ح حي   : عنوان املقر االجتماعي 

الحاجب  تاوج1ات  عين   1 القدس 

الحاجب 51000 الحاجب املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : حماش  يوسف  السيد 

حصة بقيمة 100.000 درهم للحصة 

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  حماش  يوسف  السيد 
عين  80ح  رقم   01 القدس  حي 

تاوج1ات 51000 الحاجب املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد يوسف حماش  عنوانه)ا( 
عين  80ح  رقم   01 القدس  حي 

تاوج1ات 51000 الحاجب  املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بمكناس  بتاريخ - تحت رقم 

.-
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ائتمانية بيان حنان

CHIP CHIP
إعالن متعدد القرارات

ائتمانية بيان حنان
عرصة ملعاش طريق املستودع 

البلدي رقم 7 1 مراكش ، 0000 ، 
مراكش مراكش

CHIP CHIP »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: تجزءة 
مع1ى هللا رقم 67 2 اسكجور 
مراش املغرب 0000  مراكش 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
5ح966.

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم   2021 يونيو   29 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
الذي  االسهم:  تحويل  رقم  قرار 
السيد  صالح  من  مايلي:  على  ينص 
بنور  السيد  لصالح  محمد  بنور 

ابراهيم
قرار رقم تغيير املسير : الذي ينص 
بنور  فائدةالسيد  من  مايلي:  على 
امودين  ريديل  السيدة  محمدلفائدة 

كريستين
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
على  ينص  الذي  رقم1:  رقم  بند 

مايلي: تحويل االسهم
على  ينص  الذي  رقم2:  رقم  بند 

مايلي: تغيير املسير

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   27 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 59ح126.
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BUREAU JANA SAMIA CONSEILS

EL ABIAD MSZS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 BUREAU JANA SAMIA
CONSEILS

99ح ال1ابق 2 مكتب 5 تجزئة جنة 
الزيتون 1 بنسودة فاس ، 0000ح، 

فاس املغرب
EL ABIAD MSZS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 

158 الحي الصناعي الجزء 2 تازة  
الجديدة - 5000ح تازة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

6097
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   0 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 EL  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ABIAD MSZS
صناعة   : بإيجاز  الشركة  أرض 

االوراق و الكرتون .
عنوان املقر االجتماعي : رقم 158 
الحي الصناعي الجزء 2 تازة  الجديدة 

- 5000ح تازة املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
  00   : االبيض  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 200   : االبيض  زكرياء  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 200   : االبيض  سفيان  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد سمير االبيض :  200 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  االبيض  محمد  السيد 

هولندا 5000ح تازة  املغرب.

عنوانه)ا(  االبيض  زكرياء  السيد 

هولندا 5000ح تازة املغرب.

عنوانه)ا(  االبيض  سفيان  السيد 

هولندا 5000ح تازة املغرب.

عنوانه)ا(  االبيض  سمير  السيد 

هولندا 5000ح تازة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  معروف  ر�سى  السيد 

تازة  5000ح  تازة  الوفاق  تجزئة  81ح 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   06 بتاريخ  بتازة   االبتدائية 

2021 تحت رقم ح88.
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FISCALITY CONSULTING CENTER

MD MOOD
إعالن متعدد القرارات

 FISCALITY CONSULTING

CENTER

 AV  PRINCE MY ABDELLAH

 AHLAM B IMM ح  8حEME

 ETAGE  APPT 1ح MARRAKECH

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc

MD MOOD  »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: شارع 

محمد السادس ، إقامة مريم ، مبنى 

  شقة رقم 20 ، ال1ابق األول ، 

مراكش - 0000  مراكش املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

5ح7 11.
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بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

اتخاذ  تم   2021 يونيو   25 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

 (510( وعشرة  خمسمائة  -تفويت 

حصة التي يملكها السيد بيرجر لوران 

 »MD MOOD« شركة   في   ، فيليب 

لفائدة السيد ديفيد لوران سيماما

على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 

بيرجر  السيد  إستقالة    - مايلي: 

 ، الجنسية  فرن�سي   ، فيليب  لوران 

مقيم   ،  28/02/1970 بتاريخ  املزداد 

عمارة  الشرف  ،تجزئة  بمراكش 

االزدهار   01 رقم  شقة   577 رقم  ف 

مراكش ،والحامل لب1اقة إقامة رقم 

كمدير  منصبه  من    ،E0095 0R

للشركة.

على  ينص  الذي  ح:  رقم   قرار 

لوران  ديفيد  السيد   تعيين   - مايلي: 

املزداد   ، الجنسية  فرن�سي  سيماما 

ببولوني  مقيم   ، 1970/ح/16  بتاريخ 

 ، فرنسا   92100 فيسارت  رونبوان   ،

 16CY78حامل لجواز السفر رقم 7 ح

،  كمسير  لـلشركة لفترة أير محدودة. 

كمسيرة  مالك  العوادي  السيدة  و 

بشراكة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

ينص على  الذي  بند6,7:  رقم  بند 

غصبح  الحصص  تفويت  بعد  مايلي: 

التالي:   تقسيم الحصص على الشكل 

حصة   )510( سيماما  لوران  ديفيد 

)51000درهم(

الذي ينص على  ح :  بند  بند رقم 

مايلي :

لوران  ديفيد  السيد   تعيين   

املزداد   ، الجنسية  فرن�سي  سيماما 

ببولوني  مقيم   ، 1970/ح/16  بتاريخ 

 ، فرنسا   92100 فيسارت  رونبوان   ،

 16CY78حامل لجواز السفر رقم 7 ح

،  كمسير  لـلشركة لفترة أير محدودة. 

كمسيرة  مالك  العوادي  السيدة  و 

بشراكة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   27 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم ح5ح126.
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سيرفيديستري

سيرفيديستري
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

سيرفيديستري
دوار سيدي حيدة الرقم 01 

الهيمانية تامصلوحت ، 0000 ، 
مراكش املغرب

سيرفيديستري شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 

سيدي حيدة الرقم 01 الهيمانية 
تامصلوحت - 0000  مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
ح ح117

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   15
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

سيرفيديستري.
و  بيع   : بإيجاز  الشركة  أرض 

توزيع مواد البناء.
دوار   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الهيمانية   01 الرقم  حيدة  سيدي 
مراكش    0000  - تامصلوحت 

املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رغسمال  مبلغ 

1.000.000 درهم، مقسم كالتالي:

السيد احمد حسناوي :  10.000 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  حسناوي  احمد  السيد 
اسكجور  ح57  الرقم   9 املحاميد 

0000  مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  حسناوي  احمد  السيد 
اسكجور  ح57  الرقم   9 املحاميد 

0000  مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   26 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 8871.

 99I

KOFIPRO

SWIPE ASSURANCES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إنشاء فرع تابع للشركة

KOFIPRO
ح11 زنقة الصفاء تجزئة بنيس حي 

الراحة ، 0 00ح، فاس املغرب
SWIPE ASSURANCES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي ح11 

 RUE SAFAE LOTS BENNIS HAY
 RAHA FES 11ح RUE SAFAE

 LOTS BENNIS HAY RAHA FES
FES MAROC 0 00ح.
إنشاء فرع تابع للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.68709

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر   2021 يونيو  في  1  املؤرخ 
تحت  للشركة   تابع  فرع   إنشاء 
 SWIPE ASSURANCES التسمية 
بالعنوان  الكائن  و   COURTAGE
 RUE SAFAE LOTS BENNIS ح11 
 HAY RAHA FES 11ح RUE SAFAE
 LOTS BENNIS HAY RAHA FES
املسير  و  FES MAROC 0 00ح 
 KOUARTI السيد)ة(  طرف  من 

.MOHAMMED

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   05 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 271ح.

500I

NEGOCE AKHAWAYNE

NEGOCE AKHAWAYNE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

NEGOCE AKHAWAYNE

 n° 57, Boulevard Jinine

 Lot. ratc Al Qods ، 20610،

Casablanca Maroc

NEGOCE AKHAWAYNE شركة 

طور  املحدودة)في  املسؤولية  ذات 

التصفية(

 57 اإلجتماعي      مقرها  وعنوان 

ْجزئة RATC حي القدس  
َ
شارع جنين ت

- 20610 الدارالبیضاء املغرب.

حل شركة
التجاري  السجل  في  التقييد  رقم 

79حح ح.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

حل  تقرر   2021 ماي   25 في  املؤرخ 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ    NEGOCE AKHAWAYNE

وعنوان  درهم   100.000 رغسمالها 

جنين  شارع   57 اإلجتماعي      مقرها 

 20610  - القدس   حي   RATC ْجزئة 
َ
ت

الدارالبیضاء املغرب نتيجة ل : شركة 

أير نش1ة.

و حدد مقر التصفية ب 57 شارع 

 - القدس   حي   RATC ْجزئة 
َ
ت جنين 

20610 الدارالبیضاء املغرب. 

و عين:

الدفالي  العزيز     عبد  السيد)ة( 

حي  بارطونان  زنقة   6 عنوانه)ا(  و 

الدارالبیضاء  60ح20  المستشفیات 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -



عدد 5676 - 2 محرم ح  1 )11 غأس1س 2021)الجريدة الرسمية   16768

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم 51ح 78.

501I

CHATER PREMIUM CONSULTING

PAR-CHEMINS.CONCEPTS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 CHATER PREMIUM

CONSULTING

 21RUE GHASSANE KANAFANI

 4EME ETAGE BUR 20 ، 30000،

fes maroc

 PAR-CHEMINS.CONCEPTS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 1  
زنقة الحسيمة اقامة بنزاكور طابق 

2 شقة ح األطلس - 0000ح فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

68921

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   2 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

PAR-  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CHEMINS.CONCEPTS

غنش1ة   •  : بإيجاز  الشركة  أرض 

إبداعية وفنية ومشهدية

للخدمات  تجاري  مقاول   •

والتدريب

• املبيعات عبر اإلنترنت
األخرى  الحجز  خدمات   •

واألنش1ة ذات الصلة.
  1 رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 
طابق  بنزاكور  اقامة  الحسيمة  زنقة 

فاس  0000ح   - األطلس  ح  شقة   2

املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

  : فوزي  محمد  لمي  صقلي  السيد 
500 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 
 500   : ادريس  لمي  صقلي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
فوزي  محمد  لمي  صقلي  السيد 
1 زنقة القاهرة تجزئة  عنوانه)ا( رقم 
فاس  0000ح  ايموزار  كوطيف 

املغرب.
ادريس  لمي  صقلي  السيد 
1 زنقة القاهرة تجزئة  عنوانه)ا( رقم 
فاس  0000ح  ايموزار  كوطيف 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
ادريس  لمي  صقلي  السيد 
1 زنقة القاهرة تجزئة  عنوانه)ا( رقم 
فاس  0000ح  ايموزار  كوطيف 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   16 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 512ح.

502I

CABINET SALAH AISSE

CALPACK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET SALAH AISSE
 ANG BD YACOUB EL

 MANSOUR ET RUE ISHAK
 IBN HANAINE ، 20100،
CASABLANCA MAROC

CALPACK شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي  6 شارع 
ضاية عوا ال1ابق الرابع رقم 16 
غكدال - 10000  الرباط املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

087ح15

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 غبريل   22

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CALPACK

: العمليات  أرض الشركة بإيجاز 

بها  مرتب1ة  عمليات  غي  غو  الزراعية 

بشكل مباشر غو أير مباشر.

• تغليف الفواكه والخضروات.

والخضروات  الفواكه  تخزين   •

واملنتجات الغذائية.

الفواكه  وتصدير  استيراد   •

جميع  غعم  وبشكل  والخضروات 

منتجات الصناعات الغذائية

املنتجات  وتصنيع  وبيع  شراء   •

الزراعية والغذائية.

والحبوب  املوالح  إنتاج   •

جميع  من  املبكرة  والخضروات 

عام  وبشكل  والخضروات  الفواكه 

جميع منتجات األرض.

االستغالل  غو  ت1وير  غو  حيازة   •

املباشر غو أير املباشر غو التأجير غو 

التنازل عن جميع األرا�سي واملمتلكات 

غعم  وبصورة  الزراعية  لألأراض 

لجميع املباني الريفية ، وكذلك جميع 

لتحقيق  الالزمة  املنقولة  املمتلكات 

هذا الغرض.

املنتجات من هذه  كافة  • تسويق 

غو  املحلي  السوق  في  سواء  العقارات 

للتصدير.

• اقتناء جميع املواد الخام وجميع 

غو  الالزمة  واملواد  واملواد  املنتجات 
في السوق  بأنش1تها ، سواء  املتعلقة 

الوطنية غو عند االستيراد.

جميع  حيازة  غو  تأجير  غو  بناء   •

والورش  واملزارع  واملباني  املباني 

واملختبرات وتجهيزها وتركيبها.

• الحصول على حصص في جميع 

الشركات غو الشركات املماثلة..

6 شارع    : عنوان املقر االجتماعي 

 16 رقم  الرابع  ال1ابق  عوا  ضاية 

غكدال - 10000  الرباط املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رغسمال  مبلغ 

1.920.000 درهم، مقسم كالتالي:

السيد مص1فى العراقي الحسيني 

درهم   100 بقيمة  حصة   16.000   :

للحصة .

200.ح    : بوشعيب  رزقي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد مص1فى العراقي الحسيني 

فيال  رومانو  بوينتي  اقامة  عنوانه)ا(  

بوطالب  الهادي  عبد  شارع   ،  12

20120 الدارالبيضاء املغرب.

عنوانه)ا(  بوشعيب  رزقي  السيد 

 N59 20120 1ح  شارع   7 جميلة 

الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة مص1فى العراقي الحسيني 

عنوانه)ا(   اقامة بوينتي رومانو فيال 

بوطالب   الهادي  عبد  شارع   ،  12

20120 الدارالبيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   22 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

2021 تحت رقم 115667.

Iح50

ائتمانية زهير

GOOD CITY CARS 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رغسمال الشركة

ائتمانية زهير
زنقة ابن عائشة عمارة باريس 

ال1ابق التالت مكتب رقم 11 كيليز 

مراكش ، 0000 ، مراكش املغرب

 GOOD CITY CARS 
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شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي املسيرة 2 

عنبر 2 رقم ح10 - 0000  مراكش 

املغرب.

رفع رغسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.70 07

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم   2020 دجنبر  0ح  في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رغسمال  رفع 

»670.000 درهم« غي من »500.000 

عن  درهم«   1.170.000« إلى  درهم« 
ديون  مع  مقاصة  إجراء    : طريق 

الشركة املحددة املقدار و املستحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   08 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 2 1258.

50 I

FIDUCIAIRE MOUANI

نور املجاهد
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE MOUANI

 2 BD ZERKTOUNI 1ER ETAGE

 APPT N° 02 HAY ENNAJAH ،

54000، KHENIFRA MAROC

نور املجاهد شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

ادريس الثاني رقم 68 - 000 5 

خنيفرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

9 9ح

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   01

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
نور   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

املجاهد.

الوكيل   : بإيجاز  الشركة  أرض 

للخدمات املالية .

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 5 000  -  68 رقم  الثاني  ادريس 

خنيفرة املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

جهيد  املص1فى  موالي  السيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

جهيد  املص1فى  موالي  السيد 
محمد  شارع  06ح  رقم  عنوانه)ا( 

الخامس  000 5 خنيفرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

جهيد  املص1فى  موالي  السيد 
محمد  شارع  06ح  رقم  عنوانه)ا( 

الخامس  000 5 خنيفرة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بخنيفرة  بتاريخ ح1 يوليوز 

2021 تحت رقم 2021/ 28.

505I

RAISON CONSEIL

STE BEEPPI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

RAISON CONSEIL

 RUE AHMED LOUKILI RESID

 SENHAJI 3 ETG APPT 5 FES،

30000، FES MAROC

STE BEEPPI شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : رقم 
52 اقامة بسمة شقة رقم 2 شارغ 
ابن الخ1يب األطلس م ج فاس - 

0000ح فاس املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
7 91ح.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل   2021 يوليوز   05 في  املؤرخ 
مسؤولية  ذات  شركة   STE BEEPPI
مبلغ  الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 
وعنوان  درهم   100.000 رغسمالها 
اقامة   52 رقم  اإلجتماعي  مقرها 
بسمة شقة رقم 2 شارغ ابن الخ1يب 
فاس  0000ح   - فاس  ج  م  األطلس 

املغرب نتيجة النتهاء النشاط.
و عين:

و  ال1ويل  يوسف   السيد)ة( 
52 اقامة بسمة شقة  عنوانه)ا( رقم 
األطلس  الخ1يب  ابن  شارغ   2 رقم 
املغرب  فاس  0000ح  فاس  ج  م 

كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
 52 وفي رقم   2021 يوليوز   05 بتاريخ 
ابن  شارغ   2 رقم  شقة  بسمة  اقامة 
الخ1يب األطلس م ج فاس - 0000ح 

فاس املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   19 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 7ح5ح.
506I

OREA

MARCHAM HOLDING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

OREA
RES M ، 20000، CASA MAROC
MARCHAM HOLDING شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 295، 
زاوية شارع عبد املومن و زنقة 
بير�سي، طابق 5 رقم 7ح، الدار 

البيضاء. الدار البيضاء 0 ح20 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

511655

في  1  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MARCHAM HOLDING

غشغال   : بإيجاز  الشركة  أرض 

والشبكات  ال1رق  غعمال  عمومية، 

املتنوعة.

 ،295  : االجتماعي  املقر  عنوان 
زاوية شارع عبد املومن و زنقة بير�سي، 
البيضاء.  الدار  7ح،  رقم   5 طابق 

الدار البيضاء 0 ح20 الدار البيضاء 

املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  شامي  مروان  السيد 
25 دار بوعزة  2 رقم  اقامة فيال انفا 

النواصر الدار البيضاء  0 ح2 الدار 

البيضاء  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  شامي  مروان  السيد 
25 دار بوعزة  2 رقم  اقامة فيال انفا 

النواصر الدار البيضاء  0 ح20 الدار 

البيضاء  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 27119.

507I
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AMGHAR MOHAMED

MALAK MEDPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AMGHAR MOHAMED

 N° 229 AV MOUATAMAB BEN

 ABBAD MASSAY ، 31000،

SEFROU MAROC

MALAK MEDPORT  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 286 
بلوك 9 حي بئر انزران بنصفار صفرو 

- 1000ح صفرو املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

71حح

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   28

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. MALAK MEDPORT

أرض الشركة بإيجاز : -مقاول في 

اشغال مختلفة و البناء 

- مقاول في نقل البضائع .
عنوان املقر االجتماعي : رقم 286 
بلوك 9 حي بئر انزران بنصفار صفرو 

- 1000ح صفرو املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : برألبي   وفاء  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  برأابي   وفاء  السيدة 
طريق  البركة  تجزئة   1 شقة   7 رقم 

املنزل صفرو 1000ح صفرو املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  برأابي  وفاء  السيدة 
طريق  البركة  تجزئة   1 شقة   7 رقم 

املنزل صفرو 1000ح صفرو املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
06 يوليوز  بتاريخ  االبتدائية بصفرو  

2021 تحت رقم 58/2021ح.

508I

COMPTABLE

PADMAR GROUP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

COMPTABLE

 N°9ح ABDELAZIZ حTOUARGA

 MEKNES N°9ح ABDELAZIZ

 3TOUARGA MEKNES، 55000،

MEKNES MAROC

PADMAR GROUP شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

االمل رقم 1 وسالن مكناس. مكناس 

50000 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

911ح5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   18

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PADMAR GROUP

الديكور-   : بإيجاز  الشركة  أرض 

بالتقسيط  )صنع  اطفال  العاب 

بيع   ( اطفال  العاب  بالجملة(-  و 

بالجملة و بالتقسيط(..

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

االمل رقم 1 وسالن مكناس. مكناس 

50000 مكناس املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيدة منار اهالل :  170 حصة 

بقيمة 17.000 درهم للحصة .

 166   : البوحساني  زكرياء  السيد 

حصة بقيمة 16.600 درهم للحصة .

 166   : معزوز  سفسان  السيد 

حصة بقيمة 16.600 درهم للحصة .

 166   : شكوش  مهدي  السيد 

حصة بقيمة 16.600 درهم للحصة .

 166   : اقشيقش  لحسن  السيد 

حصة بقيمة 16.600 درهم للحصة .

السيد ايوب البكور :  166 حصة 

بقيمة 16.600 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة منار اهالل  عنوانه)ا( رقم 

119 مكرر درب بوشعيب حي س.س 

 50000 مكناس.  هللا  عبد  ب  محمد 

مكناس املغرب.

البوحساني   زكرياء  السيد 
رقم   6 درب  السالم  حي  عنوانه)ا( 
 50000 ويسالن  الناظور  زنقة  5ح 

مكناس املغرب.

عنوانه)ا(  معزوز   سفيان  السيد 

 08 درب  املحمدية  زنقة  االزدهار  حي 
مكاس   50000 ويسالن.  رقم  2 

املغرب.

عنوانه)ا(  شكوش  مهدي  السيد 

الزرقاء  املنصور   2 رقم  او  عمارة 

مكناس. 50000 مكناس املغرب.

اقشيقش  لحسن  السيد 

عيون.  سبع  السعادة  حي  عنوانه)ا( 

50000 مكناس املغرب .

السيد ايوب البكور  عنوانه)ا( حي 
االزدهار رقم 05 درب ح0 زنقة سبتة 

ويسالن. 50000 مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة منار اهالل  عنوانه)ا( رقم 
119 مكرر درب بوشعيب حي س.س 
 50000 مكناس.  هللا  عبد  ب  محمد 

مكناس املغرب
البوحساني   زكرياء  السيد 
رقم   6 درب  السالم  حي  عنوانه)ا( 
 50000 ويسالن  الناظور  زنقة  5ح 

مكناس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   16 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

2021 تحت رقم 508ح.

509I

STE FIDUCIAIRE BOUJAOUB

 GLOBALE MICRO
BUSNISSE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

STE FIDUCIAIRE BOUJAOUB
 IMM 162 APPRT N° 10 AVENUE
 MOHAMED DOUIRI KENITRA ،

14000، KENITRA MAROC
 GLOBALE MICRO BUSNISSE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 0  عمارة 
س طابق االول رقم 2  ب س  ب 
نسيم البحر 6 القني1رة - 000 1 

القني1رة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1 ح60

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 غبريل   02
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GLOBALE MICRO BUSNISSE
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تاجر   : بإيجاز  الشركة  أرض 
اجهزة الحاسوب

مقاول االشغال مختلفة و البناء
مقاول نقل البضائع.

عنوان املقر االجتماعي : 0  عمارة 
ب  س   ب    2 رقم  االول  طابق  س 
 1 000  - القني1رة   6 البحر  نسيم 

القني1رة املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد لحسن الحسناوي :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 السيد لحسن الحسناوي : 1000 

بقيمة 100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
الحسناوي  لحسن  السيد 
06 عمارة س  عنوانه)ا( نسيم البحر 
شقة 2  بئر الرامي 000 1 القني1رة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الحسناوي  لحسن  السيد 
06 عمارة س  عنوانه)ا( نسيم البحر 
شقة 2  بئر الرامي 000 1 القني1رة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقني1رة  بتاريخ 27 غبريل 

2021 تحت رقم  8218.
510I

Fiduciaire le point

NEW WATER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رغسمال الشركة

Fiduciaire le point
 bd oued oum errabii oulfa ، 11ح

20200، CASABLANCA maroc
NEW WATER شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 
مكاتب السالم، اقامة م1 ،زنقة 
الزهور، شارع والد زيان، مركب 

اسواق السالم، ال1ابق 5 املكتب 

رقم   ـ الدارالبيضاء - 20220 

الدارالبيضاء املغرب.
رفع رغسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم   2021 غبريل   20 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رغسمال  رفع 

من  غي  درهم«   2.000.000«

»1.000.000 درهم« إلى »000.000.ح 

درهم« عن طريق :  -.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 08 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم 781729.

511I

FUTURASCO FIDUCIAIRE

STE SAMA AL FADL SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FUTURASCO FIDUCIAIRE

ح ح شارع محمد الخامس رقم 5 

ال1ابق الثالث  بني مالل ، 000ح2، 

بني مالل املغرب

STE SAMA AL FADL SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

العثمانية الحي االداري ، ال1ابق 

الثالث ، بني مالل  - 000ح2 بني 

مالل املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

117 9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   1 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SAMA AL FADL SARL

منعش   : بإيجاز  الشركة  أرض 

عقاري .

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
ال1ابق   ، االداري  الحي  العثمانية 
الثالث ، بني مالل  - 000ح2 بني مالل 

املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 920.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
  .600   : نعمان  املهدي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 السيد طارق مهراوي : بقعة عارية 
امللكية  ح10 متر مربع سند  مساحتها 
  60.000 بقيمة  068/10ح9   رقم 

درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  نعمان  املهدي  السيد  
حي داركوم بلوك ح الرقم 18  000ح2 

بني مالل  املغرب .
عنوانه)ا(  مهراوي  طارق  السيد   
بني  الرقم  2   17 بلوك  االمل  حي  

مالل 000ح2 بني مالل املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد  املهدي نعمان   عنوانه)ا( 
حي داركوم بلوك ح الرقم 18 000ح2 

بني مالل املغرب
عنوانه)ا(  مهراوي   طارق  السيد  
حي االمل بلوك 17 الرقم  2 بني مالل  

000ح2 بني مالل املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  مالل   ببني  االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 819.
512I

Fiduciaire le point

NEW WATER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

Fiduciaire le point
 bd oued oum errabii oulfa ، 11ح

20200، CASABLANCA maroc
NEW WATER شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
و عنوان مقرها االجتماعي اقامة 
مكاتب السالم، اقامة م1 ،زنقة 

الزهور، شارع والد زيان، مركب 
اسواق السالم، ال1ابق 5 املكتب 
رقم   ـ الدارالبيضاء - 20220 

الدارالبيضاء .
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تحويل  تم   2021 غبريل   20 في  املؤرخ 
القانوني للشركة من »شركة  الشكل 
ذات املسؤولية املحدودة« إلى »شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم 781729.

Iح51

موثق

ثنائي االخوين
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

موثق
بني مالل شارع محمد الخامس 
عمارة رقم 28  ال1ابق االول ، 

000ح2، بني مالل املغرب
ثنائي االخوين شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي بني مالل  
مرآب بالسفلي حي الشرف مجموعة 

6 رقم   زاوية الزنقة رقم 151 و 
الزنقة رقم 152 - 000ح2 بني مالل 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

11699
في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   1 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
ثنائي   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

االخوين.
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تشغيل   : بإيجاز  الشركة  أرض 
و  كمقهى  الستخدامه  مشروع 
بيتزا- املأكوالت  م1عم  يشمل جميع 
مشروبات و ف1ائر و مثلجات و أيرها..

عنوان املقر االجتماعي : بني مالل  
الشرف مجموعة  بالسفلي حي  مرآب 
و   151 رقم  الزنقة  زاوية  رقم     6
مالل  بني  000ح2   -  152 رقم  الزنقة 

املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99  سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد انس اعويش :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد عادل اعويش :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد انس اعويش عنوانه)ا( حي 
16 000ح2  10 رقم  2  بلوك  املسيرة 

بني مالل املغرب.
عنوانه)ا(  اعويش  عادل  السيد 
 16 رقم   10 بلوك   2 املسيرة  حي 

000ح2 بني مالل املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد انس اعويش عنوانه)ا( حي 
000ح2   16 رقم   10 بلوك   2 املسيرة 

بني مالل املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاريخ  مالل   ببني  االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 759.
51 I

CENTRE D’AFFAIRE EL HANSALI SARL AU

 STE BASSARIATE
OURRICHANE SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 CENTRE D›AFFAIRE EL
HANSALI SARL AU

عمارة رقم 85ح شارع الحسن الثاني 
بني مالل ، 000ح2، بني مالل املغرب
 STE BASSARIATE OURRICHANE

SARL AU شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 85ح 
شارع الحسن الثاني ال1ابق السفلي 
بني مالل - 000ح2 بني مالل املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
11725

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   1 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 BASSARIATE OURRICHANE

.SARL AU
اخصائي   : بإيجاز  الشركة  أرض 

نظارات)بصريات(.
عمارة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
ال1ابق  الثاني  الحسن  شارع  85ح 
000ح2 بني مالل   - السفلي بني مالل 

املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رغسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:
السيد الحسين والريشان :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
والريشان  الحسين  السيد 
االمل  تجزئة  النصر  حي  عنوانه)ا( 
القصيبة  150ح2  القصيبة  ح0  زنقة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
والريشان  الحسين  السيد 
االمل  تجزئة  النصر  حي  عنوانه)ا( 
القصيبة  150ح2  القصيبة  ح0  زنقة 

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  1  مالل   ببني  االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم ح78.

515I

CENTRE D’AFFAIRE EL HANSALI SARL AU

 STE OULAID MULTI

FONCTIONS SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CENTRE D›AFFAIRE EL

HANSALI SARL AU

عمارة رقم 85ح شارع الحسن الثاني 

بني مالل ، 000ح2، بني مالل املغرب

 STE OULAID MULTI

FONCTIONS SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي املعدن 

اوربيع بني مالل - 000ح2  بني مالل 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

ح1175

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   25

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 OULAID MULTI FONCTIONS

.SARL AU

اشغال   : بإيجاز  الشركة  أرض 

مختلفة.

حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 

املعدن اوربيع بني مالل - 000ح2  بني 

مالل املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رغسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : يسني  اخليفة  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  يسني  اخليفة  السيد 

150ح2   القصيبة  تاكزيرت  فرياطة 

القصيبة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  يسني  اخليفة  السيد 

150ح2   القصيبة  تاكزيرت  فرياطة 

القصيبة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ  مالل   ببني  االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 821.

516I

comptasultlta sarl

RID CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

comptasultlta sarl

تجزئة خديجة زنقة واد ورأة الرقم 

1 2 ال1ابق االول الدروة برشيد ، 

26202، الدروة املغرب

RID CAR شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 96 

تجزئة نعيمة ال1ابق األر�سي برشيد 

- 26200 برشيد املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

15 81

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   06

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 RID  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CAR

تأجير   : بإيجاز  الشركة  أرض 

السيارات بدون سائق.

 96 رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 

برشيد  األر�سي  ال1ابق  نعيمة  تجزئة 

- 26200 برشيد املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : بوشرة جمومن  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة بوشرة جمومن عنوانه)ا( 

 26200 برشيد  الفرج  تجزئة   60

برشيد املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد سفيان بوصيري عنوانه)ا( 

الدروة  اش  الوفاء  تجزئة   277

26202 الدروة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز  بتاريخ  1  ببرشيد   االبتدائية 

2021 تحت رقم ح91.

517I

Fiduciaire le point

NEW WATER

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

Fiduciaire le point

 bd oued oum errabii oulfa ، 11ح

20200، CASABLANCA maroc

NEW WATER شركة

 ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 

مكاتب السالم، اقامة م1 ،زنقة 

الزهور، شارع والد زيان، مركب 

اسواق السالم، ال1ابق 5 املكتب 
رقم   ـ الدارالبيضاء - 20220 

الدارالبيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري -.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2021 غبريل   20 في  املؤرخ 

املصادقة على :

عبد  موالي  )ة(   السيد  تفويت 

حصة   200 مراني  ادري�سي  الرحمان 

حصة   20.000 غصل  من  اجتماعية 

الحق  )ة( موالي عبد  السيد  لفائدة  

ادري�سي مراني بتاريخ 20 غبريل 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 08 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم 781729.

518I

fam consulting

 ABDEL BAREK CONSEIL EN
INVESTISSEMENT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fam consulting

 res koutoubia center 2 avenue

 hassan II gueliz 2 eme etage n°9

، 40000، marrakech maroc

 ABDEL BAREK CONSEIL EN

INVESTISSEMENT  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

 AV وعنوان مقرها اإلجتماعي

 ABDELKRIM EL KHATTABI RES

 JAWAD IMM 109 APPT N°  ح

-  EME ETAGE MARRAKECHح 

0000  مراكش  املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

ح11725

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   07

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 ABDEL BAREK CONSEIL EN

. INVESTISSEMENT

 : بإيجاز  الشركة  أرض 

 ACTIVITÉS IMMOBILIÈRES

. POUR COMPTE DE TIERS

 AV  : االجتماعي  املقر  عنوان 

 ABDELKRIM EL KHATTABI RES

 JAWAD IMM 109 APPT N°  ح

-  EME ETAGE MARRAKECHح 

0000  مراكش  املغرب .

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

 EL HADJ M BAREK السيد 

 APPT  2 11 عنوانه)ا(    ADEL

 RUE CARNOT BOBIGNY 900ح

CARNOT  FRANCE 000ح9 .

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

 EL HADJ M BAREK السيد 

 APPT  2 11 عنوانه)ا(    ADEL

 RUE CARNOT BOBIGNY 900ح

CARNOT  FRANCE 000ح9 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   20 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 126272.

519I

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE JFK

PHILSER CALIFORNIE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 FIDUCIAIRE INTERNATIONALE
JFK

62 شارع سيدي عبد الرحمان 
الشقة 1 ، 20200، الدار البيضاء 

املغرب
PHILSER CALIFORNIE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : تجزئة 
الحمد ال1ابق م ج إقامة الحمد 
طريق مكة حي كاليفورنيا - 20000 

الدار البيضاء املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
حح96 ح.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
حل  تقرر   2021 فبراير  في  2  املؤرخ 
PHILSER CALIFORNIE شركة ذات 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 
 100.000 رغسمالها  مبلغ  الوحيد 
اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
إقامة  ج  م  ال1ابق  الحمد  تجزئة 
 - كاليفورنيا  حي  مكة  طريق  الحمد 
20000 الدار البيضاء املغرب نتيجة 
لصعوبة استمرار النشاط االجتماعي 

للشركة..
و عين:

السيد)ة( سيرج  كرانا و عنوانه)ا( 
شقة  السابع  ال1ابق  النور  إقامة 
الكبيراملعاريف  عرصة  تجزئة   18
إكستونسيون 20000 الدار البيضاء 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
تجزئة  وفي   2021 يونيو   29 بتاريخ 
الحمد  إقامة  ج  م  ال1ابق  الحمد 
 20000  - كاليفورنيا  حي  مكة  طريق 

الدار البيضاء املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم ح78790.
520I
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ائتمانية زهير

AUTOSTAR CAR RENTAL
إعالن متعدد القرارات

ائتمانية زهير

زنقة ابن عائشة عمارة باريس 

ال1ابق التالت مكتب رقم 11 كيليز 

مراكش ، 0000 ، مراكش املغرب

 AUTOSTAR CAR RENTAL

»شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: رقم  7 

تجزئة العنبر 2 املسيرة 2  زنقة ابن 

عائشة ال1ابق السفلي متحر رقم 

2 عمارة 1ح الحاج عبد الكبير كيليز 

0000  مراكش املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

7 5ح .

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

اتخاذ  تم   2020 دجنبر  0ح  في  املؤرخ 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

االستثنائي  العام  الجمع  بمقت�سى 

املسجل  و  في0/12/2020ح  املؤرخ 

قرر   27/01/2021 بتاريخ  بمراكش 

املذكورة  للشركة  الوحيد  الشريك 

 000 من   رغسمالها  من  الرفع  غعاله 

درهم   1  800  000 إلى  درهم    100

قيمة  حصة   17  000 بخلق  ودلك  

عن  درهم   100 الواحدة  الحصة 

للشريك  الجاري  الحساب  طريق 

الوحيد.

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

السيد هال  جمال مسيرجديد  تعيين 

أير  لفترة  اعاله  املدكورة  للشركة 

محدودة 

على  ينص  الذي  ح:  رقم  قرار 

مايلي: املوافقة على استقالة السيدة 

كمسيرة  مهامها  من  وفاء  الكرزي 

سابقة للشركة 

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

األسهم

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
رغسمال الشركة 

على  ينص  الذي  ح1:  رقم  بند 

مايلي: التعيين وصالحيات املسير 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   08 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 1 1258.

521I

BAKALI COMPTA SARL

PROMO BASKO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BAKALI COMPTA SARL

شارع الدار البيضاء اقامة فرح رقم 

28 ت1وان ت1وان، 000ح9، ت1وان 

املغرب

PROMO BASKO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 27 شارع  

جبل ع1ال، بوجراح ت1وان. ت1وان 

000ح9 ت1وان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

ح002ح

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   02

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PROMO BASKO

االنعاش   : بإيجاز  الشركة  أرض 
العقاري

اشغال البناء املختلفة

االستيراد والتصدير.

عنوان املقر االجتماعي : 27 شارع  

جبل ع1ال، بوجراح ت1وان. ت1وان 

000ح9 ت1وان املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 50   : محمد  الديماني  السيد 
حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة .

السيد الحمود محمد :  50 حصة 
بقيمة 1.000 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  محمد  الديماني  السيد 
الجامعة العربية شارع دبي ال1ابق 1 
الشقة رقم 02 مرتيل 150ح9 مرتيل 

املغرب.
عنوانه)ا(  محمد  الحمود  السيد 
شارع الب1ولة رقم 88 ت1وان 000ح9 

ت1وان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  محمد  الديماني  السيد 
الجامعة العربية شارع دبي ال1ابق 1 
الشقة رقم 02 مرتيل 150ح9 مرتيل 

املغرب
عنوانه)ا(  محمد  الحمود  السيد 
شارع الب1ولة رقم 88 ت1وان 000ح9 

ت1وان املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
19 يوليوز  االبتدائية بت1وان  بتاريخ 

2021 تحت رقم 092ح.

522I

 NOTAIRE MOHAMMED KARIM TOUIMI

BENJELLOUN

CHARME MEDITERRANEE
شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد
استدراك خ1ٍإ

استدراك خ1ٍإ وقع بالجريدة 
الرسمية

 NOTAIRE MOHAMMED
KARIM TOUIMI BENJELLOUN
 AV DES FAR RES MED ALI

 1ER ETAGE APP N°1 ، 93000،
TETOUAN MAROC

  CHARME MEDITERRANEE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

 وعنوان مقرها اإلجتماعي ت1وان 

تجزئة تمودة من1قة غ ق1عة 1 بقعة 
رقم  1ح - 000ح9 ت1وان املغرب.

بالجريدة  وقع  خ1ٍإ  إستدراك   

 21 بتاريخ  ح567  عدد  الرسمية 

يوليوز 2021.

املقر االجتماعي  : عنوان  بدال من 

ت1وان تجزئة تمودة من1قة غ ق1عة 

1 بقعة رقم  ح

االجتماعي  املقر  عنوان   : يقرغ 

ت1وان تجزئة تمودة من1قة غ ق1عة 

1 بقعة رقم  1ح

الباقي بدون تغيير.

Iح52

COMPTAMEK

SOCIETE RHANNAN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

COMPTAMEK

 ALMANSOUR ، 50500،

MEKNES MAROC

SOCIETE RHANNAN شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة رقم 

18 شقة رقم ح مرجان -2 ش1ر -1 

مكناس - 50050 مكناس  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

ح76ح5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   16

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE RHANNAN

تنظيم   : بإيجاز  الشركة  أرض 

الحفالت .
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عمارة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
رقم 18 شقة رقم ح مرجان -2 ش1ر 
-1 مكناس - 50050 مكناس  املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99  سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

500 حصة    : السيد هشام أنان 
بقيمة 100 درهم للحصة .

500 حصة    : السيد حسن أنان 
بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  أنان  هشام  السيد 
الناصرية  تجزءة  رقم    عمارة   
مكناس  الزرهونية  50000 

املغرب.
السيد حسن أنان عنوانه)ا( رقم 
مكناس   50050 كاميليا   تجزءة   76

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  أنان  هشام  السيد 
الناصرية  تجزئة  رقم    عمارة   

الزرهونية  50000 مكناس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   05 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

2021 تحت رقم 297ح.
52 I

FO CONSULTUNG SARL AU

B. K. T. S MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FO CONSULTUNG SARL AU
 IMM ح  APPT 2 RUE AL
 ADDARISSA HASSAN ،

100000، RABAT MAROC
B. K. T. S MAROC شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 7ح زنقة 

ادريس األكبر شقة 6 ال1ابق الثالث 
حسان الرباط - 10000  الرباط 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

7 6ح15

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   19

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 B. K. T. : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.S MAROC

مقاول   : بإيجاز  الشركة  أرض 

غعمال البناء.

7ح زنقة   : عنوان املقر االجتماعي 

ادريس األكبر شقة 6 ال1ابق الثالث 

الرباط    10000  - الرباط  حسان 

املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : بوقوق  سمير  السيد  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بوقوق  سمير  السيد  

عين  طريق  بردلة  تجزئة  رقم   

الشقف فاس 0000ح  فاس الرباط.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  بوقوق  سمير  السيد  

عين  طريق  بردلة  تجزئة  رقم   

الشقف فاس 0000ح  فاس الرباط

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   19 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

2021 تحت رقم  678.

525I

MJ MANAGEMENT

يونكو فود
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MJ MANAGEMENT
RUE IBN TOUMARTح 

 RESIDENCES HIKMAT 2EME
 ETAGE N4 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
يونكو فود  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

محمد 6 اقامة حميدة رقم ح طنجة 
- 90000 طنجة  املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
118157

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   20
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
يونكو   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

فود .
االكالت   : بإيجاز  الشركة  أرض 

السريعة .
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
ح طنجة  6 اقامة حميدة رقم  محمد 

- 90000 طنجة  املغرب .
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيدة ليلى البكري  :  250 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
السيدة عويشة الشقروني :  250 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد عبد السالم البكرى  :  250 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد سارة البكرى  :  250 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  البكري   ليلى  السيدة 

شارع موالي رشيد تجزئة  املجاهدين 

طنجة   90000 طنجة  البكرى  فيال 

املغرب.

الشقروني  عويشة  السيدة 

تجزئة   رشيد  موالي  شارع  عنوانه)ا( 

طنجة  البكرى  فيال  املجاهدين 

90000 طنجة املغرب.
البكرى   السالم  عبد  السيد 

تجزئة   رشيد  موالي  شارع  عنوانه)ا( 

طنجة  البكرى  فيال  املجاهدين 

90000 طنجة املغرب.

عنوانه)ا(  البكرى   سارة  السيدة 

شارع موالي رشيد تجزئة  املجاهدين 

رقم ح طنجة 90000 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  البكري   ليلى  السيدة 

شارع موالي رشيد تجزئة  املجاهدين 

طنجة   90000 طنجة  البكرى  فيال 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   06 بتاريخ  ب1نجة   التجارية 

2021 تحت رقم ح627.

526I

(MCL  (Moroccan Calibration Laboratory

MCL
إعالن متعدد القرارات

 MCL  (Moroccan Calibration

(Laboratory

 bd de palestine, 1 résid. El

 Khssas 28800 Mohammedia -

 Maroc ، 28800، mohammedia

MAROC

MCL »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: شارع 

فلس1ين 1 إقامة الخصاص 28800 

املحمدية - 28800 املحمدية املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.21 11
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بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم   2021 غبريل   05 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
غحديدو  محمد  السيد   - مايلي: 
جميع  يبيع   T25 102 رقم  ب1اقة 
 1000( املذكورة   الشركة  في  غسهمه 
لكل جزء(إلى  100 درهم  جزء بسعر 
في  الحمداوي ولدت  السيدة خديجة 
05/05/1990 في بني يخلف املحمدية 
 T2رقم  658ح ب1اقة  حاملة   ،
رقم  املحمدي  الحي  تجزئة  واملقيمة 
املحمدية.السيد  يخلف  بني   102
مواليد  من  الحسيب  العزيز  عبد 
09/10/1988 في سوق السبت غوالد 
ب1اقة  حامل   ، صالح  بن  فقيه  نمة 
سيدي  دوار  في  ويقيم   9077 رقم 
جزء(. )ححح  السبت  سوق  حدري 

في  ولد  الغاني  عبد  الفرار  السيد  إلى 
 ، الصافي  املسبيح  في  ح17/06/199 
ويقيم   T2 67 2رقم ب1اقة  حامل 
املحمدية  الشالالت   1 البراهمة  دوار 

)ححح جزء(
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
- تحول الشكل القانوني للشركة من 
نقل  بعد   )SARL( إلى   )SARL AU(

األسهم
قرار رقم ح: الذي ينص على مايلي: 
- استقالة مدير الشركة السيد محمد 
T25 102 تجزئة  غحيدو ب1اقة رقم 
الزيتون رقم 120 طابق 2 الشالال ت 

املحمدية
قرار رقم  : الذي ينص على مايلي: 
- تعيين مدير جديد السيدة خديجة 
الحمداوي من مواليد 05/05/1990 
حاملة   ، املحمدية  يخلف  بني  في 
واملقيمة   T2رقم  658ح ب1اقة 
بني   102 رقم  املحمدي  الحي  تجزئة 

يخلف املحمدية
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
على  ينص  الذي   :6 رقم  بند 
املوقعون  الشركاء  قدم  مايلي: 
للشركة  نقدية  مساهمات  غدناه 
خديجة  السيدة  منها  قدمت  التي 
للشركة  نقدية  مساهمة  الحمداوي 

وقدم   ، درهم  00.00 حح  بقيمة 
السيد عبد العزيز الحسيب للشركة 
قدرها  نقدية  مساهمة  الدستور  في 
00.00ححح درهم . قدم السيد الفرار 
عبدالغني إلى الشركة مساهمة نقدية 
00.00ححح درهم ؛ عن طريق  قدرها 
بتاريخ  2021/05/0.      األسهم  بيع 
النقدية  للمساهمات  اإلجمالي  املبلغ 
 100،000.00( درهم  غلف  مائة  هو: 

درهم(.
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
رغس  املخزون.  نقل  اكتمال  بمجرد 
مال الشركة محدد بمائة غلف درهم 
مقسمة  وهي  درهم(.   100،000.00(
درهم   100 منها  كل  سهم  غلف  إلى 
 1 )مائة درهم لكل منها( ، مرقمة من 
مخصصة  غو  مخصصة   ،  1000 إلى 
السيدة خديجة  الوحيد:    للمساهم 
الحمداوي ………….  حح سهم مقابل 
عبد  الحسيب  السيد  درهم       100
بقيمة  سهم  ححح   .…………… العزيز 
100 درهم    السيد الفرار عبد الغني 
درهم          100 مقابل  سهم  ححح   .……
 ، سهم   1000  ..... يساوي:  إجمالي  غو 

كل سهم 100 درهم
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ باملحمدية    االبتدائية 
 15 يوليوز 2021 تحت رقم 1655.

527I

AUDIT ET SYSTEMES DE GESTION

M3BS.COM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 AUDIT ET SYSTEMES DE
GESTION

  RUE ABDELKRIM KHATTABI
 VN N° 5 FES، 30000، FES

MAROC
BS.comحM شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 8ح زنقة 

غوكيمدان شقة رقم 7 الرباط اكدال 
- 10080 الرباط املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

719ح15

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   1 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

MحBS. : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.com

االنعاش   : بإيجاز  الشركة  أرض 

العقاري.

8ح زنقة   : عنوان املقر االجتماعي 

غوكيمدان شقة رقم 7 الرباط اكدال 

- 10080 الرباط املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد ال1اهر برادة  :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 500   : مس1اري  غمنة  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  برادة   ال1اهر  السيد 

رقم 25 زنقة الشروق طريق عكراش 

السوي�سي  10170 الرباط املغرب.

عنوانه)ا(  مس1اري  غمنة  السيدة 

رقم 25 زنقة الشروق طريق عكراش 

السوي�سي  10170 الرباط املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  برادة   ال1اهر  السيد 

رقم 25 زنقة الشروق طريق عكراش 

السوي�سي  10170 الرباط املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   26 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

2021 تحت رقم 79ح116.

528I

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE JFK

CORDERIE DOR MAROC
إعالن متعدد القرارات

 FIDUCIAIRE INTERNATIONALE

JFK

62 شارع سيدي عبد الرحمان 

الشقة 1 ، 20200، الدار البيضاء 

املغرب

 CORDERIE DOR MAROC

»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: رقم 186 

املن1قة الصناعية جنوب شرق  - - 

املحمدية املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.17761

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

اتخاذ  تم   2021 يناير   22 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
رغس  غن   العام  الجمع   قرر  مايلي: 

سيرتفع   درهم   100.000 الحالي  املال 

يصل  لكي  درهم    900.000 بمبلغ 

بخلق  وذلك  درهم   1.000.000 إلى 

 100 مقابل  حصة   9.000 وإصدار 

الواحدة، تكتب نقدا  درهم للحصة  

ويصرح بأكملها عند االكتتاب. وعاين 

لرغس   النهائي   الرفع  العام  الجمع 

 9.000 ل  الشريكين  باكتتاب   املال  

درهم،   900.000 مبلغ  ودفع  حصة، 

بمقاصة  مع  االكتتاب  لقيمة  املمثل 

ثابتة وسائلة ومستوجبة  مستحقات 

على عاتق الشركة.

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

صيغة  إعادة  العام،  الجمع  قرر 

ذات  للشركة   األسا�سي  النظام 

املسؤولية املحدودة  و املصادقة على 

تم  الذي  الجديد،  األسا�سي  النظام 

عرضه من طرف املسيرين.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

ينص  الذي   :7 و   6 رقم  بند 

تغيير  العام  الجمع  قرر  مايلي:  على 

الفصلين 6 و 7 من النظام األسا�سي.



16777 الجريدة الرسميةعدد 5676 - 2 محرم ح  1 )11 غأس1س 2021) 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ح1  بتاريخ  باملحمدية   االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 1ح16.
529I

NOUSSAH CONSULTING

 BUREAU ET
 COMMUNICATION

)B.COM(
شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد
تفويت حصص

NOUSSAH CONSULTING
 59BD ZERKTOUNI ETG ح
 N°8 CASABLANCA ، 20000،

CASABLANCA MAROC
 BUREAU ET

 (COMMUNICATION (B.COM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 18 زنقة 

يترب مرس السل1ان الدار البيضاء - 
20000 الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.10 1 9
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 يوليوز   08 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد )ة( ادريس الغر�سي 
غصل  من  اجتماعية  حصة   1.000
1.000 حصة لفائدة  السيد )ة( مراد 

نهيري بتاريخ 08 يوليوز 2021.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 26 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 787910.
0Iح5

STE DOMICILE CONSEIL

STE WECAN ETAB SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE DOMICILE CONSEIL
AV MED V ، 35100، جرسيف 

املغرب

 STE WECAN ETAB SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي ملك دار 

وجهين ال1ابق السفلي طريق صاكا 

هوارة اوالد رحو جرسيف - 5100ح 

جرسيف املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2121

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   12

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.WECAN ETAB SARL AU

تركيب   : بإيجاز  الشركة  أرض 

املاء  الهاتفية و  الكهربائية.  الشبكات 

الصالح للشرب

التجارة

اشغال الغابات.

عنوان املقر االجتماعي : ملك دار 

صاكا  طريق  السفلي  ال1ابق  وجهين 

5100ح   - جرسيف  رحو  اوالد  هوارة 

جرسيف املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : وجهين  سفيان  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  وجهين  سفيان  السيد 

5100ح  جرسيف  الب1مة  حي 

جرسيف املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  وجهين  سفيان  السيد 

5100ح  جرسيف  الب1مة  حي 

جرسيف املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ  بجرسيف   االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 1125/2021.

1Iح5

FLASH ECONOMIE

 KEP TECHNOLOGIES

MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KEP TECHNOLOGIES MAROC

 شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

مقرها اإلجتماعي: من1قة التصدير 

الحرة النواصر ، تجزئة ح2 و 2، 

النواصر -  الدار البيضاء 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

510 81
في  2  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
يونيو 2021 تم إعداد القانون األسا�سي 
ذات  محدودة  مسؤولية  ذات  لشركة 

الشريك الوحيد  باملميزات التالية :
تسمية الشركة :

KEP TECHNOLOGIES MAROC 
وبيع  تصنيع   : بإيجاز  الشركة  أرض 
ق1ع أيار ميكانيكية لصناعة ال1يران

من1قة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

التصدير الحرة النواصر ، تجزئة ح2 

و 2، النواصر -  الدار البيضاء

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة

 100.000 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي :

 KEP TECHNOLOGIES

INTEGRATED SYSTEMS الشركة

درهم   100 بقيمة  حصة   1000

للحصة

 Sandra السيدة  تعيين   : التسيير 

أير  ملدة   CORSO,ép SCHINDLER

محدودة 

يناير   1 من  :تبتدئ  املالية  السنة 
إلى 1ح دجنبر من كل سنة 

السجل  في  الشركة  تسجيل  تم 
رقم  تحت  البيضاء  بالدار  التجاري 
االستثمار  مركز  خالل  من   510 81

الجهوي بالدار البيضاء.
2Iح5

ATLAS AUDICOFISC SARL AU

JAHIS BTP
إعالن متعدد القرارات

ATLAS AUDICOFISC SARL AU
زنقة العربية السعودية – رقم 

العمارة -20 ال1ابق األول رقم 5 ، 
0000ح، فاس مغرب

JAHIS BTP »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: عمارة   
شارع الرحمة زنقة اركان نرجس ب 

فاس - 0000ح فاس املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
77ح50.

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم   2021 يونيو   27 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

اقالة مسير
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 15: الذي ينص على مايلي: 
و  اليعقوبي  اسماعيل  املسير  اقالة 

يبقى املسير جمال الزوالتي
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   20 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 559ح.
Iحح5

COMPTAMED

LAVORO BELLO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

COMPTAMED
 BAB ANASSI 2 GH 0    EME

 ETAGE AHAL ALGHLAM CASA ،
 200000، CASABLANCA
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MAROC

LAVORO BELLO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

سمية اقامة شهرزاد ح ال1ابق 5 
رقم 22  الدار البيضاء - 20000 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

511065

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   01

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LAVORO BELLO

الترويج   : بإيجاز  الشركة  أرض 

العقاري.
زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 5 ال1ابق  ح  شهرزاد  اقامة  سمية 
رقم 22  الدار البيضاء - 20000 الدار 

البيضاء املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رغسمال  مبلغ 

600.000.  درهم، مقسم كالتالي:

000ح2   : احمد  يون�سي  السيد 

بقيمة 100 درهم.

000ح2   : مينة  اصبان  السيدة 

بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  احمد  يون�سي  السيد 

كاليفورنيا  االندلس  رياض   تجزئة   7

الدار البيضاء 20000 الدار البيضاء 

املغرب.

عنوانه)ا(  مينة  اصبان  السيدة 

رياض   تجزئة   8 رقم  اشبيلية  اقامة 

البيضاء  الدار  كاليفورنيا  االندلس 

20000 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  احمد  يون�سي  السيد 

كاليفورنيا  االندلس  رياض   7تجزئة 

الدار البيضاء 20000 الدار البيضاء 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 16 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم  78726.

I ح5

LA CENTRALE IT

LACENTRALE IT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

رفع رغسمال الشركة

LA CENTRALE IT

سلوان 51 ال1ابق   رقم  2 االلفة 

الحي الحسني ، 20220، الدار 

البيضاء املغرب

LACENTRALE IT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي سلوان 

51 ال1ابق   رقم  2 االلفة الحي 

الحسني  - 20220 الدار البيضاء 

املغرب.

رفع رغسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

1ح150ح.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم   2021 يوليوز   12 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رغسمال  رفع 

»200.000 درهم« غي من »100.000 

عن  درهم«  »00.000ح  إلى  درهم« 

غو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 8ح7882.

5Iح5

BUSINESS CENTER.COM

 BUSINESS TRADING

 COMMERCE

)INTERNATIONAL )B.T.C.I
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BUSINESS CENTER.COM

شارع عبد املومن رقم 6ح2 إقامة 

ف 8 ال1ابق الثاني رقم 6 ، 90ح20، 

الدارالبيضاء املغرب

 BUSINESS TRADING

 COMMERCE INTERNATIONAL

B.T.C.I)( شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

عبد املومن رقم 6ح2 شارع باسكي 

اقامة ف8 ال1ابق الثاني  رقم 6، 

الدار البيضاء 90ح20 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

511927

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   28

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 BUSINESS TRADING  :

 COMMERCE INTERNATIONAL

.((B.T.C.I

الغرض   : بإيجاز  الشركة  أرض 

من الشركة في املغرب وفي الخارج:

• شراء وبيع األثاث بجميع غنواعه.

املنسوجات  في  التجارة   •

واملفروشات

• توزيع عناصر الديكور والتصميم 

الداخلي.

التنظيف  منتجات  تسويق   •

والنظافة والتجميل.

املواد  وبيع  وشراء  استيراد   •
الغذائية  واملنتجات  الغذائية 

الزراعية.
• التجارة العامة وتجارة الجملة.

املنتجات  جميع  تسويق   •
والخدمات.

العبوات  غنواع  جميع  تسويق   •
 ، زجاج   ، بالستيك   ، ورق   ، )كرتون 

إلخ(.
غنواع  جميع  وتصدير  استيراد   •

السلع واملنتجات.
• التكييف والتعبئة والتغليف.

عمل  غي  وتشغيل  وبيع  شراء   •
تجاري بشكل عام.

والخدمات  النقل  إدارة   •
اللوجستية.

• الوساطة والتعاقد من الباطن.
املتعلقة  الخدمات  كافة  تقديم   •

باألنش1ة املذكورة غعاله.
• تمثيل جميع العالمات التجارية 
، والحصول على االمتياز ، واستغالل 
والتراخيص  االختراع  براءات  جميع 
التجارية  والعالمات  والعمليات 

واالمتيازات.
• إنشاء ، حيازة ، تأجير ، تأجير ، 
إدارة جميع األصول التجارية ، تأجير 
، تركيب ، تشغيل جميع املؤسسات ، 
األعمال ، املخازن ، املصانع ، الورش 

، املتعلقة بنشاط غو آخر محدد.
• دراسة جميع املشاريع واملشاركة 
في كافة الشؤون التجارية والصناعية 
املتعلقة  والعقارية  واملنقولة  املالية 
بهدف  مباشر  أير  غو  مباشر  بشكل 
توسع  تسهل  قد  التي  غو  الشركة 

الشركة وت1ويرها.
املعامالت  جميع   ، غعم  وبشكل 
والعقارية  واملنقولة  واملالية  التجارية 
املتعلقة بشكل مباشر غو أير مباشر ، 
كلًيا غو جزئًيا ، بأحد األشياء املحددة 

غو بأي غشياء مماثلة غو مرتب1ة..
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
باسكي  شارع  6ح2  رقم  املومن  عبد 
 ،6 رقم  الثاني   ال1ابق  ف8  اقامة 
الدار البيضاء 90ح20 الدار البيضاء 

املغرب.
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غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

كريم  الزهراء  فاطمة  السيدة 

 100 بقيمة  حصة   2. 00   : العلوي 

درهم للحصة .

 1.600   : السيد حسن الصاديق  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

كريم  الزهراء  فاطمة  السيدة 

 01200 فرنسا  عنوانه)ا(  العلوي 

فرنسا فرنسا.

السيد حسن الصاديق  عنوانه)ا( 

فرنسا 01200 فرنسا فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

كريم  الزهراء  فاطمة  السيدة 

 01200 فرنسا  عنوانه)ا(  العلوي 

فرنسا فرنسا

السيد حسن الصاديق  عنوانه)ا( 

فرنسا 01200 فرنسا فرنسا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 788190.

6Iح5

TARIK BOUABDELLAOUI

STE LOUNIS SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

TARIK BOUABDELLAOUI

 Hay angad rue c18 n41 lazaret ،

60000، Oujda Maroc

STE LOUNIS SERVICES شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي كنفودة 

املركز جرادة  - 152 6 جرادة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية

 محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

ح780ح
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   28
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LOUNIS SERVICES
غشغال   : بإيجاز  الشركة  أرض 

البناء + سباك + مفاوض.
كنفودة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
املركز جرادة  - 152 6 جرادة املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : حسن  أزيلي  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  حسن  أزيلي  السيد 
دوار ملساعدة كنفودة جرادة 152 6 

جرادة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  حسن  أزيلي  السيد 
دوار ملساعدة كنفودة جرادة 152 6 

جرادة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   26 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2021 تحت رقم  268.
7Iح5

SARKOUH FINACIERE

SARKOUH  FINACIERE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SARKOUH FINACIERE
رقم  127 حي الوحدة ، 70000، 

العيون املغرب

SARKOUH  FINACIERE    شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم  127 

حي الوحدة - 70000 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

1 5ح7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   01

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.   SARKOUH  FINACIERE

تحويل   : بإيجاز  الشركة  أرض 

األموال . بشكل عام ، جميع الخيارات 

تعزز  غن  يمكن  التي  والتجارية  املالية 

ت1ور الشركة.

رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 

العيون   70000  - الوحدة  حي   127 

املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السالكة  سركوح  السيدة 

الوحدة  حي  رقم  127  عنوانه)ا( 

70000 العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السالكة  سركوح  السيدة 

الوحدة  حي  رقم  127  عنوانه)ا( 

70000 العيون املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعيون  بتاريخ ح1 يوليوز 

2021 تحت رقم -.

8Iح5

فيكوجيس

STE POINT PARA SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

فيكوجيس

ح  زنقة موري1انيا الشقة   جيليز ، 

0000 ، مراكش املغرب

STE POINT PARA SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

 ANGLE : وعنوان مقرها اإلجتماعي

 AV  DMM ET RUE LEKBIR BEN

 BOUAZZA MARRAKECH -

0000  مراكش  املغرب .

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

ح2881.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

حل  تقرر   2021 يونيو   20 في  املؤرخ 

STE POINT PARA SARL شركة ذات 

رغسمالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها  وعنوان  درهم   10.000

 ANGLE AV  DMM ET اإلجتماعي 

 RUE LEKBIR BEN BOUAZZA

مراكش    MARRAKECH -  0000

املغرب  نتيجة لخسارة .

و عين:

و  الصوفي   ملياء    السيد)ة( 

التالت  النخالت  اقامة  عنوانه)ا( 

محمد  شارع   19 رقم  عمارة   

املغرب   مراكش     0000 السادس  

كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

 ANGLE وفي   2021 يونيو   20 بتاريخ 

 AV  DMM ET RUE LEKBIR BEN

 BOUAZZA MARRAKECH -

0000  مراكش  املغرب .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   26 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 19ح126.

9Iح5
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KHADAMISK SERVICES SARL

D3MAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

DحMAR SARL AU
اقامة العزيزية شارع اململكة العربية 

السعودية ال1ابق ح رقم 20 ، 
90060، طنجة املغرب

MARحD شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 
العزيزية  شارع اململكة  العربية 
السعودية ال1ابق الثالث رقم20 

طنجة  - 90060 طنجة  املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
118687

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   08
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DحMAR
غشغال   : بإيجاز  الشركة  أرض 

البناء .
اقامة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
العربية  اململكة   شارع  العزيزية  
رقم20  الثالث  ال1ابق  السعودية 

طنجة  - 90060 طنجة  املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
الحق  عبد  السليماني  السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

الحق  عبد  السليماني  السيد 
النور  الحسني  مجمع  عنوانه)ا( 
69 طنجة  2 رقم  مجموعة  1 طابق 

90090 طنجة املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الحق  عبد  السليماني  السيد 
النور  الحسني  مجمع  عنوانه)ا( 
69 طنجة  2 رقم  مجموعة  1 طابق 

90090 طنجة املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   19 بتاريخ  ب1نجة   التجارية 

2021 تحت رقم 1ح7  2.
5 0I

FIDUCIARE ECF

 DEAL MANAGEMENT
IMMO

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIARE ECF
 BOULEVARD HAJ OMAR 1 6

 RIFII BEN JDIA ، 20120،
CASABLANCA MAROC

 DEAL MANAGEMENT IMMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 6  شارع 
الزرق1وني ال1ابق 2 رقم 6 - 
20000 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
511917

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز  ح1 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 DEAL  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.MANAGEMENT IMMO

وسيط   : بإيجاز  الشركة  أرض 
عقاري.

عنوان املقر االجتماعي : 6  شارع 
الزرق1وني ال1ابق 2 رقم 6 - 20000 

الدار البيضاء املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد نجيد مراد :  1.000 حصة 

بقيمة 100.000 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  2  مراد  نجيد  السيد 
خريبكة  0حح20  الوفاق   حي  ا  بلوك 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  2  مراد  نجيد  السيد 
خريبكة  0حح20  الوفاق   حي  ا  بلوك 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 788186.
5 1I

JAD BUSINESS & WORKSHOP

C’BAT TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

JAD BUSINESS & WORKSHOP
 RES  AL HOUDA RUE

 MOHAMED BALFREJ GH
 2 IMM 90 ETG ح APT 15
 SIDI MOUMEN ، 20000،
CASABLANCA MAROC

C’BAT TRAVAUX شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي ح2 زنقة 
بوريد ال1ابق ح الرقم 5 الصخور 
السوداء - 20000  الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

ح2020  

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2018 دجنبر   19

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 C’BAT : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.TRAVAUX

جميع   : بإيجاز  الشركة  أرض 

اعمال البناء   .
ح2 زنقة   : عنوان املقر االجتماعي 
الصخور   5 الرقم  ح  ال1ابق  بوريد 

البيضاء  الدار    20000  - السوداء 

املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 5.000   : علوي      محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 5.000   : أاية      حسن  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محمد علوي     عنوانه)ا(  

الدار البيضاء 20000  الدار البيضاء 

املغرب.

عنوانه)ا(   أاية      حسن  السيد 

الدار البيضاء 20000  الدار البيضاء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(   علوي   محمد  السيد 

الدار البيضاء 20000  الدار البيضاء 

املغرب

عنوانه)ا(   أاية      حسن  السيد 

الدار البيضاء 20000  الدار البيضاء 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

باملركز   رقم  تحت   2018 دجنبر   25

الجهوي لالستثمار  بالدار البيضاء .

5 2I
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HOUSSAM EDDINE

فيرما ديزينو
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

HOUSSAM EDDINE

 AV MOHAMED BEN

 ABDERRAHMAN IMM2 1

 ERE ETAGE N 1 PRET DE

 PHARMACIE BAB TOUT ،

93000، TETOUAN MAROC

فيرما ديزينو شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع علي 

يعتة سنتر كومرسيال والية سنتر 

ال1ابق 6 مكتب رقم72 - 000ح9 

ت1وان املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.118 65

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

2021 تم  تحويل   املؤرخ في 18 يونيو 

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

كومرسيال  سنتر  يعتة  علي  »شارع 

رقم72  مكتب   6 ال1ابق  سنتر  والية 

 16« إلى  املغرب«  ت1وان  000ح9   -

ال1ابق  طهران  شارع  راموس  اقامة 

االول رقم2 - 90000 طنجة  املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز  ح1  بتاريخ  ب1نجة   التجارية 

2021 تحت رقم 6551.

Iح 5

JAD BUSINESS & WORKSHOP

C’BAT TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

JAD BUSINESS & WORKSHOP

 RES  AL HOUDA RUE

 MOHAMED BALFREJ GH

 2 IMM 90 ETG ح APT 15

 SIDI MOUMEN ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 C’BAT TRAVAUX

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي ح2 زنقة 

بوريد ال1ابق ح الرقم 5 الصخور 

السوداء  - 20000 الدار البيضاء 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

ح2020 .

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2021 مارس   15 في  املؤرخ 

املصادقة على :

أاية  حسن    )ة(  السيد  تفويت 

غصل  من  اجتماعية  حصة   500

)ة(  السيد  لفائدة   حصة   1.000

مارس   15 بتاريخ  علوي  محمد     

.2021

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

0ح  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

مارس 2021 تحت رقم  9 772.

5  I

AUDIT HOUSE غوديت هاوس

INTER TRIDIM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إنشاء فرع تابع للشركة

AUDIT HOUSE غوديت هاوس
تجزئة الكولين 2 عمارة لوماتينيون 

ال1ابق 2 املكتب 6 سيدي معروف، 

20150، البيضاء املغرب

INTER TRIDIM شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة ف 

رقم 1ح الحي الصناعي - 26100 

برشيد املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 17.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 02 يونيو 2021 تقرر إنشاء 

فرع  تابع للشركة  تحت التسمية - و 

الكائن بالعنوان دوار رمل لهالل اوالد 

البيضاء   20150  - بوسكورة  حدو 

السيد)ة(  املسير من طرف  و  املغرب 

اسد دريس.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   06 بتاريخ  ببرشيد   االبتدائية 

2021 تحت رقم  87.

5 5I

HOUSSAM EDDINE

بليتا ايتس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

HOUSSAM EDDINE

 AV MOHAMED BEN

 ABDERRAHMAN IMM2 1

 ERE ETAGE N 1 PRET DE

 PHARMACIE BAB TOUT ،

93000، TETOUAN MAROC

بليتا ايتس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : شارع 

طارق ابن زياد رقم  5ح1 - 000ح9 

ت1وان املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

179ح2.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2021 يوليوز   15 في  املؤرخ 

املسؤولية  ذات  شركة  ايتس  بليتا 

 100.000 رغسمالها  مبلغ  املحدودة 

درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

000ح9   - 5ح1  رقم   زياد  ابن  طارق 

ت1وان املغرب نتيجة لخسارة.

و عين:

و  املقدم  االله   عبد  السيد)ة( 

رقم9  معدن  بني  شارع  عنوانه)ا( 

املغرب  ت1وان  000ح9  كويلمة 

كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

شارع  وفي   2021 يوليوز   15 بتاريخ 

000ح9   - 5ح1  رقم   زياد  ابن  طارق 

ت1وان املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

19 يوليوز  االبتدائية بت1وان  بتاريخ 

2021 تحت رقم ح09ح.

5 6I

FLASH ECONOMIE

B.N.H CONSEIL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

B.N.H CONSEIL

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

قيد التصفية
رغسمالها : 100.000 درهم

شارع  20ح   : االجتماعي  مقرها 

الزرق1وني ال1ابق 5 الدار البيضاء

 R.C. Casa N° 15ح7.5ح - I.F N°

01068958

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
قرر   2021 يونيو  0ح  بتاريخ  املؤرخ 

الشركاء :

ـ قفل تصفية الشركة

ـ ابراء ذمة املصفي و إنتهاء واليته

من  الشركة  ش1ب  قرر  بالتالي  و 
السجل التجاري

اإلجتماعية  الوثائق  حفظ  مكان 

 5 ال1ابق  الزرق1وني  شارع  20ح  هو 

الدار البيضاء

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 788099.

5 7I

omri compta sarl au

ECHRYDY TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

omri compta sarl au

 N°  LOT AL MAGHREB AL

JADID ، 92000، larache maroc

ECHRYDY TRANS  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

مغرب الجديد رقم  0   قرب مسجد 

اللة خديجة  - 92000 العرائش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
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رقم التقييد في السجل التجاري : 
6297

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   12
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. ECHRYDY TRANS
الغرض   : بإيجاز  الشركة  أرض 
غو  املغرب  في  سواء   ، الشركة  من 
غو  نفسها  عن  باألصالة   ، الخارج  في 

لصالح
حساب طرف ثالث:

نقل األفراد نيابة عن الغير
استيراد و تصدير

للتفاوض
الصعيدين  على  الركاب  نقل 

املحلي والدولي.
والدولي  املحلي  البري  النقل 

للبضائع
عمل الغ1س

االستيراد والتصدير بشكل عام ، 
وما  الصناعية  املركبات  أيار  وق1ع 

إلى ذلك.
تأجير غي وسيلة نقل ؛

شراء وبيع جميع وسائل النقل
والتوزيع  عام  بشكل  املتاجرة   -

والشراء والبيع والتمثيل واالستيراد
تصدير غي مواد غو بضائع.

العمليات  جميع  عام:  وبشكل 
املتعلقة بغرض الشركة.

قيود  غي  دون  تحقيق  وغخيًرا 
غن  يحتمل  التي  العمليات  لجميع 

تكون في صالحها
ت1وير الشركة بشكل مباشر غو أير 

مباشر..
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
مغرب الجديد رقم  0   قرب مسجد 
العرائش   92000  - خديجة   اللة 

املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 100   : الشريدي   سعيد  السيد 

حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد سعيد الشريدي  عنوانه)ا( 

 92000   261 رقم  الوفاء  تجزئة 

العرائش  املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد سعيد الشريدي  عنوانه)ا( 

 92000   261 رقم  الوفاء  تجزئة 

العرائش  املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ بالعرائش   االبتدائية 

  1 يوليوز 2021 تحت رقم 9 8.

5 8I

KARIMA EL HAUZI

BENABOUD SEVEN
إعالن متعدد القرارات

KARIMA EL HAUZI

 RUE BATAILLE ISLI N° 3 ،

90050، ASSILAH MAROC

BENABOUD SEVEN  »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: حي راس 

السقاية زنقة 22 رقم ح6 - 90050 

اصيال املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.981

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

اتخاذ  تم   2021 غبريل   21 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تغيير النشاط التجاري للشركة

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي:

تحويل املقر االجتماعي للشركة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم ح: الذي ينص على مايلي: 

السياقة  تعليم  هو:  الشركة  أرض  

)مدرسة تعليم السياقة(

بند رقم  : الذي ينص على مايلي: 

املقر االجتماعي للشركة هو: حي راس 

السقاية زنقة 22 رقم ح6

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   25 بتاريخ  باصيلة   االبتدائية 

2021 تحت رقم 7/21 1.

5 9I

JAD BUSINESS & WORKSHOP

C’BAT TRAVAUX

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

JAD BUSINESS & WORKSHOP

 RES  AL HOUDA RUE

 MOHAMED BALFREJ GH

 2 IMM 90 ETG ح APT 15

 SIDI MOUMEN ، 20000،

CASABLANCA MAROC

C’BAT TRAVAUX  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي ح2 زنقة 

بوريد ال1ابق ح الرقم 5 الصخور 

السوداء  - 20000 الدار البيضاء 

املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

ح2020 .

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تعيين  تم   2021 مارس   15 في  املؤرخ 

أاية   السيد)ة(  للشركة  مسير جديد 

لقبول  تبعا  وحيد  كمسير  حسن  

استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

0ح  بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

مارس 2021 تحت رقم  9 772 .

550I

FLASH ECONOMIE

 SOCIETE MAROCAINE DE
VALORISATION DU BOIS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 SOCIETE MAROCAINE DE
VALORISATION DU BOIS

 شركة ذات مسؤولية محدودة
رغسمالها:.100.000،00 درهم

 مقرها اإلجتماعي: 9ح شارع اللة 
الياقوت الشقة د ال1ابق 5 -  الدار 

البيضاء 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

511799
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   07
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية
 SOCIETE الشركة:  تسمية 
 MAROCAINE DE

VALORISATION DU BOIS
عنوان املقر االجتماعي : 9ح شارع 
  -  5 ال1ابق  د  الشقة  الياقوت  اللة 

الدار البيضاء
تجارة   : بإيجاز  الشركة  أرض 
املنتجات  صناعة  األخشاب؛ 

الخشبية
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة
السجل  في  تسجيله  يوم  من 
املبكر  الحل  في حاالت  إال   ، التجاري 
غو التمديد املنصوص عليه في النظام 

األسا�سي
 100.000 الشركة:  :مبلغ رغسمال 

درهم، مقسم كالتالي
Guillaume HOTELIN  السيد 

 900    حصة
Gilles HOTELIN  السيد

  100   حصة
بمجموع 1000 حصة اجتماعية

1ح  إلى  يناير   1 املالية:من  السنة 
دجنبر من كل سنة. تبدغ السنة املالية 
في  الشركة  تسجيل  يوم  في  األولى 

السجل التجاري.
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 Guillaume السيد  التسيير: 

الفرنسية  الجنسية  ذو   HOTELIN

املزداد بتاريخ 1985/ح0/ 0 و القاطن 

ب Villa Gitana Place Leclerc الدار 

البيضاء الحامل لب1اقة اإلقامة رقم 

5195YحBE كمسير للشركة ملدة أير 

محدودة  

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 788021

551I

OCEAN BUSINESS & CONSULTING SARL AU

NOVASKILLS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 OCEAN BUSINESS &

CONSULTING SARL AU

 BP 210ح FES PRINCIPAL 15

شارع الكرامة زنقة برلين الزهور 1 

فاس، 0060ح، فاس املغرب

NOVASKILLS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 627 

تجزئة القرويين طريق عين الشقف 

فاس - 0000ح فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

65185

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 نونبر   12

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.NOVASKILLS

مكتب   : بإيجاز  الشركة  أرض 

الدراسات.

 627  : االجتماعي  املقر  عنوان 

الشقف  عين  طريق  القرويين  تجزئة 

فاس - 0000ح فاس املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد احمد ازوغ :  1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

 627 السيد احمد ازوغ عنوانه)ا( 

الشقف  عين  طريق  القرويين  تجزئة 

فاس 0000ح فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

كغاط  الزهراء  فاطمة  السيدة 

ح7501  فرنسا  باريس  عنوانه)ا( 

باريس فرنسا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

دجنبر   07 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2020 تحت رقم 510ح.

552I

FIDU.ECO

THE WALL BUILDING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رغسمال الشركة

FIDU.ECO

170 شارع فاس اقامة نسرين 

ال1ابق االول رقم 6 طنجة ، 

90000، طنجة املغرب

THE WALL BUILDING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 170 شارع 
فاس اقامة نسرين ال1ابق االول 

رقم 6 طنجة 170 شارع فاس اقامة 

نسرين ال1ابق االول رقم 6 طنجة 

90000 طنجة املغرب.
رفع رغسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.116599

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   2021 يوليوز   07 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رغسمال  رفع 
من  غي  درهم«   2.000.000«
»1.000.000 درهم« إلى »000.000.ح 
حصص  تقديم    : طريق  عن  درهم« 

نقدية غو عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   28 بتاريخ  ب1نجة   التجارية 

2021 تحت رقم 8 8  2.

Iح55

N2M CONSEIL-SARL

 LUXURY REAL ESTATE
PROPERTY

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

N2M CONSEIL-SARL
 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2
 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC
 LUXURY REAL ESTATE

PROPERTY شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 
مارينا رقم 01 اوالد ابراهيم  - 

62000 الناظور املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

225 1
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   12
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 LUXURY REAL ESTATE  :

.PROPERTY
الترويج   -  : بإيجاز  الشركة  أرض 

العقاري.
- غعمال متنوعة وغعمال إنشائية.

- استيراد و تصدير. 

عمارة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
مارينا رقم 01 اوالد ابراهيم  - 62000 

الناظور املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 500   : سفيان  خراط  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 500   : حسن  املختاري  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  سفيان  خراط  السيد 
ح6  رقم  ت1وان  زنقة  النصر  حي 

سلوان 62000 الناظور املغرب.
عنوانه)ا(  حسن  املختاري  السيد 
عمارة  سوكينا  تجزئة  امل1ار  حي 
الناظور   62000 شقة  2  مارشيكا 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  سفيان  خراط  السيد 
ح6  رقم  ت1وان  زنقة  النصر  حي 

سلوان 62000 الناظور املغرب
عنوانه)ا(  حسن  املختاري  السيد 
عمارة  سوكينا  تجزئة  امل1ار  حي 
الناظور   62000 شقة  2  مارشيكا 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 2  2.

55 I

FLASH ECONOMIE

ISMAWOOD
شركة املساهمة

تجديد مدة مزاولة مهام املسيرين

ISMAWOOD
شركة مساهمة

رغسمالها 50.000.000
مقرها االجتماعي: 11 شارع خالد بن 

الوليد ـ الدار البيضاء
 R.C Casablanca N° 79.9 7 – I.F

N° 1621829
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العادي  العام  الجمع  بمقت�سى 
قرر  يونيو2021  0ح  بتاريخ  املؤرخ 

مسيري شركة ISMAWOOD ما يلي :

تجديد ملدة 6 سنوات مدة عضوية 
السيدة نادية نصيف التي من املقرر 

غن تنتهي في نهاية الجمع العام العادي 

الذي سيتم استدعاؤه للموافقة على 

حسابات السنة املالية 2026

بمقت�سى مجلس اإلدارة بتاريخ 0ح 

الشركة  مسيري  جدد   2021 يونيو 

كمديرة  نصيف  نادية  السيدة  مهام 

عامة طوال فترة واليتها كمسيرة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 788102.

555I

FLASH ECONOMIE

 6MS TALENT
RECRUITMENT AGENCY

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 6MS TALENT RECRUITMENT

 AGENCY

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رغسمالها:5.000،00 درهم

 مقرها اإلجتماعي: 9ح شارع اللة 

الياقوت الشقة د ال1ابق 5 -  الدار 

البيضاء 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

511797

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   09

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية

 6MS TALENT RECRUITMENT

AGENCY:تسمية الشركة

اللة  شارع  9ح   : االجتماعي  املقر 

الدار    -  5 ال1ابق  الياقوت الشقة د 

البيضاء

:أرض الشركة بإيجاز.

والخدمات  الخدمات  تقديم 
االستشارية في مجال املوارد البشرية

عن  والبحث   ، التوظيف   
واإلدارة   ، والتدريب   ، الكفاءات 

املهنية-
االستشارات  خدمات  تقديم   
 ، التدقيق  وخدماتها:  االتصالية 
وسائل االتصال ، املجالت الداخلية-

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة

السجل  في  تسجيله  يوم  من 
املبكر  الحل  في حاالت  إال   ، التجاري 
غو التمديد املنصوص عليه في النظام 

األسا�سي
:مبلغ رغسمال الشركة: 5.000,00 

درهم، مقسمة كالتالي
 Michèle BONHOMME  50  

السيدة 
  حصة بقيمة 100 درهم للحصة

من  يوليوز   1 املالية:من  السنة 
العام  إلى 0ح يونيو من العام  ستنتهي 
يونيو  0ح  في  األولى  املالية  السنة 

.2022
 Michèle السيدة  التسيير: 
الجنسية  ذات   BONHOMME
بتاريخ  املزدادة  الفرنسية 
Clermont- في   05/0 /1968

Ferrand القاطنة ب  9
 Traverse Prat 1008ح  
لجواز  الحاملة   Marseille-France
كمسيرة   17FC90959 رقم  السفر 

للشركة ملدة أير محدودة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 788022
556I

Synergie Experts

VIVA CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
استمرار نشاط الشركة

Synergie Experts
9 , زنقة جون جورس, حي أوتييه ، 

20060، الدار البيضاء املغرب
VIVA CONSULTING »شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: 9 ، زنقة 

جون جوريس، حي أوتييه - 20060 

الدالر البيضاء املغرب.

»استمرار نشاط الشركة«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

ح28709.

العام  الجمع  قرار  بموجب 

 ،2021 يونيو   15 بتاريخ  االستثنائي 

للشركة  الوحيد  الشريك  قرر 

الشريك  ذات  املسؤولية  املحدودة 

الوحيد 

 VIVA CONSULTING

5.000 درهم،  ذات رغسمال قدره 
جون  زنقة   ، 9 ب  االجتماعي  مقرها 

البيضاء  الدار  جوريس، حي أوتييه، 

تحت  التجاري  بالسجل  واملسجلة 

الرقم ح28709، وطبقا ملا تنص عليه 

بتاريخ   5-96 قانون  من   86 املادة 

نشاط  بمواصلة   ،1997 فبراير  ح1 

الشركة.

القانوني  اإليداع  تنفيذ  تم 

باملحكمة التجارية بالدار البيضاء في 

07 /07/2021 تحت الرقم 806ح2.

لالستخراج واملرجعية.

557I

Synergie Experts

DIGITAL DENTAL LAB
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
استمرار نشاط الشركة

Synergie Experts

9 , زنقة جون جورس, حي أوتييه ، 

20060، الدار البيضاء املغرب

DIGITAL DENTAL LAB »شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي:  ح، شارع 

عبد الرحيم بوعبيد تقاطع زنقة 

الفراشات لوزيس - 20000 الدار 

البيضاء املغرب.

»استمرار نشاط الشركة«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

. 19887

العام  الجمع  قرار  بموجب 

 ،2021 يونيو   15 بتاريخ  االستثنائي 

للشركة  الوحيد  الشريك  قرر 

الشريك  ذات  املسؤولية  املحدودة 

الوحيد 

 DIGITAL DENTAL LAB

 100.000 قدره  رغسمال  ذات 

درهم، مقرها االجتماعي ب  ح، شارع 

زنقة  تقاطع  بوعبيد  الرحيم  عبد 

البيضاء  الدار  لوزيس،  الفراشات 

تحت  التجاري  بالسجل  واملسجلة 

الرقم 19887 ، وطبقا ملا تنص عليه 

بتاريخ   5-96 قانون  من   86 املادة 

نشاط  بمواصلة   ،1997 فبراير  ح1 

الشركة.

القانوني  اإليداع  تنفيذ  تم 

باملحكمة التجارية بالدار البيضاء في 

07 /07/2021 تحت الرقم 800ح2.
لالستخراج واملرجعية.

558I

Synergie Experts

FMDH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

استمرار نشاط الشركة

Synergie Experts

9 , زنقة جون جورس, حي أوتييه ، 

20060، الدار البيضاء املغرب

FMDH »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 9 ، زنقة 

جون جوريس، حي أوتييه - 20060 

الدار البيضاء املغرب.

»استمرار نشاط الشركة«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

1ح2   .

العام  الجمع  قرار  بموجب 

 ،2021 يونيو  0ح  بتاريخ  االستثنائي 

املحدودة  الشركة  شركاء  قرر 

املسؤولية  FMDH ذات رغسمال قدره 
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ب  االجتماعي  مقرها  درهم،   10.000
9 ، زنقة جون جوريس، حي أوتييه، 

بالسجل  واملسجلة  البيضاء  الدار 

1ح2   ،  الرقم  تحت  التجاري 

من   86 املادة  عليه  تنص  ملا  وطبقا 

قانون 96-5 بتاريخ ح1 فبراير 1997، 

بمواصلة نشاط الشركة.

القانوني  اإليداع  تنفيذ  تم 

باملحكمة التجارية بالدار البيضاء في 

08 /07/2021 تحت الرقم 5ح1 2.

لالستخراج واملرجعية.

559I

Synergie Experts

JOBMEDIAIRE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
استمرار نشاط الشركة

Synergie Experts

9 , زنقة جون جورس, حي أوتييه ، 

20060، الدار البيضاء املغرب

 JOBMEDIAIRE

شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي:  ح، زنقة 

مص1فى املنفلوطي، حي أوتييه - 

20000 الدار البيضاء املغرب.

»استمرار نشاط الشركة«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.271907

العام  الجمع  قرار  بموجب 

يونيو2021،   15 بتاريخ  االستثنائي 

للشركة  الوحيد  الشريك  قرر 

الشريك  ذات  املسؤولية  املحدودة 

الوحيد

JOBMEDIAIRE

00.000ح  قدره  رغسمال  ذات 
درهم، مقرها االجتماعي ب  ح، زنقة 

الدار  أوتييه،  املنفلوطي،  مص1فى 
التجاري  بالسجل  البيضاء واملسجلة 

ملا  وطبقا   ،271907 الرقم  تحت 

تنص عليه املادة 86 من قانون 5-96 

بمواصلة   ،1997 فبراير  ح1  بتاريخ 

نشاط الشركة.

القانوني  اإليداع  تنفيذ  تم 

باملحكمة التجارية بالدار البيضاء في 

08/07/2021 تحت الرقم 97 25.
لالستخراج واملرجعية.

560I

Synergie Experts

MECHTA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

استمرار نشاط الشركة

Synergie Experts

9 , زنقة جون جورس, حي أوتييه ، 

20060، الدار البيضاء املغرب

MECHTA »شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: إقامة 

فندق بريير، باب دكالة، التقسيم 

9-6، - 0000  مراكش املغرب.

»استمرار نشاط الشركة«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

. 1177

العام  الجمع  قرار  بموجب 

يونيو2021،   15 بتاريخ  االستثنائي 

للشركة  الوحيد  الشريك  قرر 

الشريك  ذات  املسؤولية  املحدودة 

MECHTA الوحيد

  .000.000 قدره  رغسمال  ذات 

إقامة  ب  االجتماعي  مقرها  درهم، 

التقسيم  دكالة،  باب  بريير،  فندق 

بالسجل  واملسجلة  مراكش   ،9-6

التجاري تحت الرقم 1177 ، وطبقا 

قانون  من   86 املادة  عليه  تنص  ملا 

 ،1997 فبراير  ح1  بتاريخ   5-96

بمواصلة نشاط الشركة.

القانوني  اإليداع  تنفيذ  تم 

في  بمراكش  التجارية  باملحكمة 

07/07/2021 تحت الرقم ح722.
لالستخراج واملرجعية

561I

Synergie Experts

AYAD HOLDING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
استمرار نشاط الشركة

Synergie Experts

9 , زنقة جون جورس, حي أوتييه ، 

20060، الدار البيضاء املغرب

AYAD HOLDING »شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: 9 ، زنقة 

جون جوريس، حي أوتييه - 20060 

الدالر البيضاء املغرب.

»استمرار نشاط الشركة«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

. 29 61

العام  الجمع  قرار  بموجب 

يونيو2021،   15 بتاريخ  االستثنائي 

للشركة  الوحيد  الشريك  قرر 

AYAD HOLDING املحدودة 

املسؤولية ذات الشريك الوحيد 

 10.000 قدره  رغسمال  ذات 
درهم، مقرها االجتماعي ب 9 ، زنقة 

الدار   ، أوتييه  حي  جوريس،  جون 
التجاري  بالسجل  البيضاء واملسجلة 

ملا  وطبقا   ، 29 61 الرقم  تحت 

تنص عليه املادة 86 من قانون 5-96 

بمواصلة   ،1997 فبراير  ح1  بتاريخ 

نشاط الشركة.

القانوني  اإليداع  تنفيذ  تم 

باملحكمة التجارية بالدار البيضاء في 

07/2021/ 1 تحت الرقم 2615ح.

لالستخراج واملرجعية.

562I

SM PARTNERS

FONCIERE ANDAMUS
إعالن متعدد القرارات

SM PARTNERS

حح مجموعة عرسة لكبير ال1ابق 

األر�سي ِ مكتب ب 1ِ إمتداد املعاريف 

maroc 20000، الدار البيضاِء ،

 FONCIERE ANDAMUS

»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: الدار 

البيضاء - حح تقسيمة عرست 

 ،B1 لكبير، ال1ابق السفلي، مكتب

املعاريف - 70ح20 الدار البيضاء 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

. 82501

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

اتخاذ  تم   2021 يوليوز   12 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

واملوافقة  الحصص  تفويت  تأكيد 

شركة  تفويت   * جدد:  شركاء  على 

ASIA INVEST  ل0 2 حصة تملكها 

مص1فى  للسيد  الشركة  رغسمال  في 
 ASIA شركة  تفويت   * غندل�سي  ربيع 

تملكها  حصة  ل0حح     INVEST

املهدي  للسيد  الشركة  رغسمال  في 

 ASIA شركة  تفويت   * املجدي 

في  تملكها  حصة  ل0حح     INVEST
رغسمال الشركة للسيد خالد حجي

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

مص1فى  السيد  استقالة  تأكيد 
كمسير  مهامه  من  غندل�سي  ربيع 

ملدة  جدد  كمسيرين  وتعين  للشركة 

حجي  خالد  السيد:   * محدودة:  أير 

لب1اقة  والحامل  الجنسية  مغربي 

 *  G29226 رقم  الوطنية  التعريف 

السيد: محمد رايس مغربي الجنسية 

الوطنية  التعريف  لب1اقة  والحامل 
C20رقم ح9 ح

قرار رقم ح: الذي ينص على مايلي: 

تعديل أرض الشركة ليصبح كالتالي: 

بيع، كراء،  * شراء،  العقارات  *إدارة 

تأجير وإدارة جميع العقارات *التنمية 

األرا�سي  تأجير  *شراء،  العقارية 

*شراء  تجهيزها  املزمع  غو  املجهزة 

املزمع  غو  املبنية  العقارات  جميع 

*تنفيذ  اشكالها   لجميع  تشييدها 

على  اإلنشاءات  غو  املشاريع  جميع 

العقارات املذكورة املعدة لالستخدام 

الصناعي، التجاري غو السكني.
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على  ينص  الذي  رقم  :  قرار 
الشركة  رغسمال  في  الزيادة  مايلي: 
لرفعه  درهم   900.000,00 بمبلغ 
إلى  درهم   100.000,00 من 
طريق  عن  درهم   1.000.000,00

املساهمة النقدية
قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي:
تعديل القانون األسا�سي للشركة 

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم ح: الذي ينص على مايلي:  
*إدارة  هو:  الشركة  من  الغرض 
تأجير  كراء،  بيع،  شراء،   * العقارات 
*التنمية  العقارات  جميع  وإدارة 
األرا�سي  تأجير  *شراء،  العقارية 
*شراء  تجهيزها  املزمع  غو  املجهزة 
املزمع  غو  املبنية  العقارات  جميع 
*تنفيذ  اشكالها   لجميع  تشييدها 
على  اإلنشاءات  غو  املشاريع  جميع 
العقارات املذكورة املعدة لالستخدام 

الصناعي، التجاري غو السكني
على  ينص  الذي   :6 رقم  بند 
الشركة  في  الشركاء  ساهم  مايلي:  
بمبلغ مليون )1.000.000,00( درهم 
السيد   * التالي:  النحو  على  موزعة 
0.000,00 ح  غندل�سي  ربيع  مص1فى 
املجدي  املهدي  السيد   * درهم 
خالد  السيد   * درهم  0.000,00حح  

حجي 0.000,00حح درهم
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي:  
بمبلغ  الشركة  رغسمال  تحديد  تم 
وهي  درهم.   )1.000.000,00( مليون 
 (10000( آالف  عشرة  إلى  مقسمة 
درهم   )100( مائة  بقيمة  سهم 
مدفوعة  بالكامل،  مكتتبة  للسهم، 
ومخصصة  االسمية  بقيمتها  بالكامل 
للشركاء بما يتناسب مع مساهماتهم، 

غندل�سي  ربيع  مص1فى  -السيد  وهي: 

املهدي  -السيد  سهم  00 ح  مالك 

-السيد  سهم  00حح  مالك  املجيدي 

ما  غي  سهم  00حح  مالك  حجي  خالد 

 10000 سهم  آالف  عشرة  مجموعه 

سهم

على  ينص  الذي   :15 رقم  بند 

جدد  كمسيرين  تعيين  تم  مايلي:  

للشركة لفترة أير محدودة، السادة: 

* السيد: خالد حجي مغربي الجنسية 

الوطنية  التعريف  لب1اقة  والحامل 
بالدار  القاطن   ،G29226 رقم 

سيل  غسردون  عين  نهاية  البيضاء7- 

رايس  محمد  السيد:   * السالم  حي 

لب1اقة  والحامل  الجنسية  مغربي 

 ،C20ح9 ح رقم  الوطنية  التعريف 

البيضاء-تقسيمة  بالدار  القاطن 

ليمون 1 فيال 520 طريق الجديدة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 788052.

Iح56

BOUKHRIS &ASSOCIES

 MYSI FUND

MANAGEMENT
إعالن متعدد القرارات

MYSI FUND MANAGEMENT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

شريك وحيد رغسمالها محدد في 

100.000 درهما

مقرها االجتماعي: 57 شارع املهدي 

بن بركة، السو�سي، الرباط 

السجل التجاري بالرباط

 رقم: 1ح8ح15

 IF N° 25086 0ح – ICE

N°00200091000080ح

بمقت�سى قرارات الشريك الوحيد 

بتاريخ 0ح يونيو 2021 ، تقرر ما يلي:

-1  استمرار نشاط الشركة.

االجتماعي  املقر  نقل   2-

الحسن  شارع   117 من  للشركة 

 ،5 ال1ابق  بارك  بلو  عمارة  الثاني، 

الدار البيضاء إلى 57 شارع املهدي بن 

بركة، السو�سي، الرباط.

النظام  5 من  البند  تحيين  -ح 

االسا�سي للشركة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

التجارية بالرباط تحت عدد 81 116 

بتاريخ 29 يوليوز 2021.

ملخص قصد النشر

56 I

BE ADVISORS

FISCAL YEAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BE ADVISORS

 ،Expert Comptable ، 20000

الدار البيضاء - املغرب

FISCAL YEAR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي12 شارع 

سارية بن زونيم ، ال1ابق الثالث ، 

شقة ح ، الدار البيضاء - املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

510557

بتاريخ  خاص  عقد  بموجب   ط- 

شركة  تشكيل  تم   ،  2021 يونيو   22

ذات مسؤولية محدودة ، وخصائصها 

على النحو التالي ؛

مسئولية  ذات  شركة  النموذج: 

محدودة

سجل تجاري: 510557

FISCAL YEAR :اسم الشركة

االستشارات  االجتماعي:  الغرض 

اإلدارية

سارية  شارع   12 الرئي�سي:  املقر 

بن زونيم ، ال1ابق الثالث ، شقة ح ، 

الدار البيضاء - املغرب

املدة: 99 سنة.
رغس املال: 100،000.00 درهم

املدير: السيد بلوقي عبد الصمد

السنة االجتماعية: من 1 يناير إلى 

1ح ديسمبر.

املرتب1ين:

السيد بلوقي عبد الصمد ، فرن�سي 

الجنسية ، مواليد 20 سبتمبر 1980 

، حامل جواز سفر رقم  AL6220ح1 

 ،  91600 روسيه  شارع   29 في  مقيم 

سافيني سور غورج ، فرنسا.

السيد بدر الدين الديهي ، مغربي 

نوفمبر   18 مواليد  من   ، الجنسية 

حامل   ، البيضاء  الدار  في   1981
يعيش   M354،974 رقم   CIN رقم 

 Etage 3 ، 61  7 في دار هدى ، شقة 

 Lotissement Arset Lakbir Escalier

61 ، معاريف ، الدارالبيضاء؛

تم اإليداع القانوني بقلم املحكمة 

ح1  بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 برقم 

565I
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املحكمة التجارية بالرباط
بيع األصل التجاري

ملف رقم : 2021/52

حساب رقم :  95ح

ال1رف األول :
ب1اقة  رقم  كروج،  حسن 

التعريف الوطنية : R100687 مغربي 

الجنسية.

ال1رف الثاني :

 ARTISANAL RESTAURATION
التجاري  السجل  رقم   SARL AU

.152785

األصل التجاري : 6 5ح10.

العنوان : الرباط حي رياض تجزئة 

 1 إقامة بدر متجر رقم 2 املخصص 

لألكالت الخفيفة وبيع األسماك.

بمصلحة  التعرضات  وستقبل 

التجارية  باملحكمة  التجاري  السجل 

 (15( عشر  خمسة  أاية  إلى  بالرباط 

يوما من صدور اإلعالن الثاني.
اإلعالن األول

رئيس مصلحة السجل التجاري

6 مكرر

املحكمة التجارية بالرباط

ملف رقم : 2021/50

حساب رقم : 915ح

ال1رف االول : 

السيد هاللي براهيم.
الوطنية  التعريف  الب1اقة  رقم 

..A15819 رقم

مغربي الجنسية.

ال1رف  الثاني : 

السيد هاللي محمد امين.
رقم ب1اقة التعريف الوطنية رقم 

A609  2 مغربي الجنسية.

االجهزة  بيع   : التجاري  االصل 

الكهربائية.
حي  بروكسيل  زنقة   21  : العنوان 

املحيط الرباط.

السجل التجاري رقم : 22805.

بمصلحة  التعرضات  وتستقبل 
التجارية  باملحكمة  التجاري  السجل 
بالرباط  الى أاية 15 يوما من صدور 

االعالن الثاني.
اإلعالن الثاني

رئيس مصلحة السجل التجاري

60 مكرر

املحكمة التجارية بالرباط
 ملف رقم : 9 /2021 
حساب رقم : 912ح

ال1رف األول : بوبكر اجاعوي
الوطنية  التعريف  ب1اقة  رقم 

.A127ح  
مغربي الجنسية 

فاطمة  هاللي   : الثاني  ال1رف 
اجاعوي

الوطنية  التعريف  ب1اقة  رقم 
.A 281ح 

مغربي الجنسية 
األصل التجاري : بيع مواد أدائية

العنوان : عمارة 10 زنقة روما رقم 
6 املحيط الرباط

السجل التجاري 0052 .
بمصلحة  التعرضات  وستقبل 
التجارية  باملحكمة  التجاري  السجل 
 15 عشر  خمسة  أاية  إلى  بالرباط 

يوما من صدور اإلعالن الثاني.
اإلعالن الثاني

رئيس مصلحة السجل التجاري

13 مكرر

املحكمة التجارية بالرباط
 ملف رقم : 5 /2021 
حساب رقم : 862ح

ال1رف األول : نوح البوحميدي
الوطنية  التعريف  ب1اقة  رقم 

.A699667
مغربي الجنسية 

ال1رف الثاني : محمد صقلي 
الوطنية  التعريف  ب1اقة  رقم 

.D25107ح
مغربي الجنسية

التجهيزات   : التجاري  األصل 
واملعدات

العنوان : زنقة السهول ال1ائرات 
اليوسفية الرباط

السجل التجاري  10986.
بمصلحة  التعرضات  وستقبل 
التجارية  باملحكمة  التجاري  السجل 
 15 عشر  خمسة  أاية  إلى  بالرباط 

يوما من صدور اإلعالن الثاني.
اإلعالن الثاني

رئيس مصلحة السجل التجاري

11 مكرر

املحكمة التجارية بالرباط
 ملف رقم : 7 /2021 

حساب رقم : 865ح

تقديم غصل تجاري في شركة

ال1رف األول : نهى بوشرب
الوطنية  التعريف  ب1اقة  رقم 

.A702167

مغربية الجنسية 

 STE الشركة   : الثاني  ال1رف 

OFFICINE GRANADA

بوشرب  نهى  السيدة  قدمت 

 OFFICINE الشركة  لفائدة 

حصة  التجاري  األصل   GRANADA

بسكتو  والكائن  املذكورة  الشركة  في 

تمارة  م1اع  والد   109 رقم  ق1اع  ح 

واملسجل بالتجاري رقم 91028.

بمصلحة  التعرضات  وستقبل 

التجارية  باملحكمة  التجاري  السجل 

 15 عشر  خمسة  أاية  إلى  بالرباط 

يوما من صدور اإلعالن الثاني.

اإلعالن الثاني
رئيس مصلحة السجل التجاري

10 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش
بيع غصل تجاري

ملف عدد : 2021/1081

حساب عدد : 58 ح

بتاريخ  توثيقي  عقد   بمقت�سى 

 2021 يونيو  و28   2021 يونيو   17

املسجل بمراكش بتاريخ 6 يوليو 2021 

تحت عالمات التسجيل اآلتية سجل 

 2021-00582  -11071  اإليداع 

وصل   51069 االستخالص  سجل 
باع   202117678110 9 رقم  غداء 

السيد عبد الواحد الشتوي والحامل 

رقم  الوطنية  التعريف  لب1اقة 

6حEE527 القاطن ب املسيرة 1 حرف 
س، رقم 8ح5، مراكش.

الكائن  التجاري  األصل  جميع 

8ح5،  رقم  س   1 املسيرة  بمراكش 

املسجل بالسجل التجاري تحت رقم 

املادية  عناصره  بجميع   5ح125 

واملعنوية، بمبلغ 750.000 درهم.

فعلى دائني البائع املذكور غعاله غن 

يتقدموا بتعرضاتهم إلى قسم السجل 

التجارية بمراكش  التجاري باملحكمة 

النشر  تاريخ  من  يبتدئ  غجل  داخل 

األول وينتهي في اليوم الخامس عشر 

)15( من نشر اإلعالن الثاني.
اإلعالن األول

عن رئيس كتابة الضبط

56 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش
 إعالن عن تقديم غصل تجاري 

حصة في شركة

ملف عدد : 2021/109

حساب عدد : 66 ح

مراكش  في  مؤرخ  عقد  بمقت�سى 

ومسجل بتاريخ 21 يونيو 2021 قدم 

السيد خليل حواش، الحامل لب1اقة 

.U100 22 التعريف الوطنية رقم

جميع األصل التجاري الكائن ب : 

شارع يعقوب املنصور، عمارة غحالم 

غ، ال1ابق األول، شقة رقم 1، مراكش 

الكيميائية  ال1بية،  للتحاليل  واملعد 

املادية  عناصره  بجميع  والصناعية 

درهما  0.000ح  بمبلغ  واملعنوية، 

حصة في شركة البورتوار دار السالم 

 LABORATOIRE DAR ASSALAM

.SARL AU

 II.  -  إعالنات قضائية
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غعاله  املذكور  البائع  دائني  فعلى 
قسم  إلى  بتعرضاتهم  يتقدموا  غن 
التجارية  باملحكمة  التجاري  السجل 
بمراكش داخل غجل يبتدئ من تاريخ 
اليوم  في  وينتهي  األول  اإلعالن  نشر 
الخامس عشر )15( من نشر اإلعالن 

الثاني.
اإلعالن األول

عن رئيس كتابة الضبط

57 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش

تقديم غصل تجاري حصة في شركة
ملف عدد : 2021/110
حساب عدد : 75 ح

بمراكش  موثق  عقد  بمقت�سى 
بتاريخ  2021 ومسجل  يونيو   20 يوم 
عبد  السيدان  قدم   ،2021 يوليو   6
لب1اقة  الحامل  فاتحي،  الصادق 
 E57775ح رقم  الوطنية  التعريف 
التجاري  السجل  في  واملسجل 
تحت  بمراكش  التجارية  باملحكمة 
فاتحي،  غمين  والسيد  858 ح1  رقم 
الوطنية  التعريف  لب1اقة  الحامل 
رقم 820حEE27 واملسجل في السجل 
التجارية بمراكش  التجاري باملحكمة 
تحت رقم 860 ح1 لشركة قصاريات 
مسؤولية  ذات  شركة  بلوس  الصفاء 
االجتماعي  مقرها  الكائن  محدودة 
 2 رقم   198 مجموعة  بمراكش، 
في  شركة  علي،  بن  يوسف  سيدي 

طور التأسيس.
بجميع  التجاري  األصل  كل 
الكائن  واملعنوية،  املادية  عناصره 
 2 رقم   198 مجموعة  بمراكش، 
سيدي يوسف بن علي، الذي يتمثل 
نشاطه في منعش عقاري وذلك بثمن 

قدره 000.000.  درهما.
غن  غعاله  املذكور  دائني  فعلى 
قسم  إلى  بتعرضاتهم  يتقدموا 
التجارية  باملحكمة  التجاري  السجل 
بمراكش داخل غجل يبتدئ من تاريخ 
اليوم  في  وينتهي  األول  اإلعالن  نشر 
الخامس عشر )15( من نشر اإلعالن 

الثاني.
اإلعالن األول

عن رئيس كتابة الضبط

58 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش

 بيع غصل تجاري 

ملف رقم : 2021/111
حساب عدد : 77 ح

11 مارس  بمقت�سى عقد مؤرخ في 
2019 مسجل بمراكش بتاريخ فبراير 
مكدوري،  محمد  السيد  باع   2020
 Yالحامل الب1اقة الوطنية رقم 151حح
ملزم  الشويحات  بدوار  الساكن 

القلعة، مراكش.
التجاري  األصل  من   25 مجموع 
الكائن بدفة وربع رقم 6/2  مراكش، 
املالبس  لبيع  محل  عن  عبارة  وهو 
التجاري  بالسجل  واملقيد  الجاهزة 
من   9 190 رقم  تحت  بمراكش 
عناصره  بجميع  اإليضاحي  السجل 
املادية واملعنوية بثمن قدره 150.000 
درهم للسيد صديق الحسن، الحامل 

.Y99555 للب1اقة الوطنية رقم
فعلى دائني البائع املتنازل املذكور 
إلى  بتعرضاتهم  يتقدموا  غن  غعاله 
باملحكمة  التجاري  السجل  قسم 
التجارية بمراكش داخل غجل يبتدئ 
من تاريخ نشر اإلعالن األول وينتهي في 
نشر  من   )15( عشر  الخامس  اليوم 

اإلعالن الثاني.
اإلعالن األول

عن رئيس كتابة الضبط

59 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش

 بيع غصل تجاري 

ملف عدد : 2021/112
حساب عدد : 78 ح

بمقت�سى عقد مؤرخ 10 يناير 2019 
مسجل بمراكش بتاريخ ح1 يونيو 2019 
عبد  موالي  رفيق  محمد  السيد  باع 
الوطنية  الب1اقة  الحامل  الوهاب، 
يوب  بسيدي  الساكن   Y71655 رقم 

عرصة املسفيوي، رقم 16، مراكش.
التجاري  األصل  من   50 مجموع 
الكائن بدفة وربع رقم 6/2  مراكش، 
املالبس  لبيع  محل  عن  عبارة  وهو 
التجاري  بالسجل  واملقيد  الجاهزة 
من  9 188 رقم  تحت  بمراكش 

عناصره  بجميع  اإليضاحي  السجل   
املادية واملعنوية بثمن قدره 150.000 
درهم للسيد صديق الحسن، الحامل 

.Y99555 للب1اقة الوطنية رقم
فعلى دائني البائع املتنازل املذكور 
إلى  بتعرضاتهم  يتقدموا  غن  غعاله 
باملحكمة  التجاري  السجل  قسم 
التجارية بمراكش داخل غجل يبتدئ 
من تاريخ نشر اإلعالن األول وينتهي في 
نشر  من   )15( عشر  الخامس  اليوم 

اإلعالن الثاني.
اإلعالن األول

عن رئيس كتابة الضبط

60 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش

بيع غصل تجاري
ملف عدد : ح2021/11
حساب عدد : 80 ح

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
باعت   ،2021 يوليو  و5  يونيو   29
الحاملة  هيومي،  فيرونيك  السيدة 
 ،E01286 K رقم  التسجيل  لب1اقة 
فحل  درب  ح  بمراكش،  الساكنة 
جون  والسيد  القصور،  الزفريتي 
التسجيل  لب1اقة  الحامل  أو،   مارك 
بمراكش  الساكن   ،E012865J رقم 
القصور  الزفريتي  فحل  درب  ح 
األصل  جميع  في  الفعلية  باملشاركة 
التجاري الكائن بمراكش، ح درب فحل 
الزفريتي القصور، واملسمى »دار أانو« 
واملسجل  للضيافة،  كدار  واملستغل 
باملحكمة التجارية بمراكش تحت رقم 
وتحت  التحليلي  السجل  من  50ح95 
رقم 2729 من السجل الترتيبي، وتحت 
التحليلي  السجل  من  52ح95  رقم 
وتحت رقم 0ح27 من السجل الترتيبي، 
عناصرها  بجميع  فعلية،  مشاركة  في 
شركة  لفائدة  واملعنوية،  املادية 
مسؤولية  ذات  شركة   SB KSOUR
الكائن  الوحيد،  للشريك  محدودة 
ح  رقم  بمراكش،  االجتماعي  مقرها 
درب فحل الزفريتي القصور، رغسمالها 
10.000 درهم، شركة في طور اإلنشاء، 

بثمن قدره 500.000 درهم.

فيرونيك  السيدة  دائني  فعلى 

أو  مارك  جون  والسيد  هيومي 

البائعين املذكورين غعاله غن يتقدموا 
بتعرضاتهم إلى قسم السجل التجاري 

داخل  بمراكش  التجارية  باملحكمة 

النشر اإلعالن  تاريخ  يبتدئ من  غجل 

األول وينتهي في اليوم الخامس عشر 

)15( من نشر اإلعالن الثاني.
اإلعالن األول

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

61 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش

بيع غصل تجاري

ملف عدد :  2021/11

حساب عدد : ح8 ح

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 

بوبكر  السيد  باع   2021 يوليو   5

الوطنية  للب1اقة  الحامل  عصاب، 

بمراكش،  الساكن   B716 20 رقم 

رقم  حح2  هللا  مع1ى  تجزئة 
التجاري  األصل  جميع  اسكجور، 

الكائن بمراكش املحل املستخرج من 

هللا  مع1ى  تجزئة  رقم  حح2  املنزل 

الخضر  لبيع  واملستغل  اسكجور، 

باملحكمة  واملسجل  بالتقسيط 

رقم  تحت  بمراكش  التجارية 

8 1205 من السجل التحليلي وتحت 

الترتيبي،  السجل  من   2002 رقم 

واملعنوية،  املادية  عناصره  بجميع 

عصاب،  حبيبة  السيدة  لفائدة 

الساكنة بمراكش، تجزئة مع1ى هللا 

قدره  بثمن  اسكجور،  رقم  حح2، 

180.000 درهم.

عصاب  بوبكر  السيد  دائني  فعلى 

يتقدموا  غن  غعاله  املذكور  البائع 
بتعرضاتهم إلى قسم السجل التجاري 

داخل  بمراكش  التجارية  باملحكمة 

اإلعالن  نشر  تاريخ  من  يبتدئ  غجل 

األول وينتهي في اليوم الخامس عشر 

)15( من نشر اإلعالن الثاني.
اإلعالن األول

عن رئيس كتابة الضبط

62 مكرر
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املحكمة التجارية بمراكش

تقديم غصل تجاري حصة في شركة
ملف عدد : 2021/115
حساب عدد : 87 ح

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بمراكش  ومسجل   2021 يونيو   15
قدمت   2021 يوليو  ح1  بتاريخ 
سناء  االسماعيلي  العلوي  السيدة 
الوطنية  التعريف  لب1اقة  الحاملة 
ب  غسيف  والساكنة   E72288ح رقم 
 PARMACIE ن   س مراكش لشركة
 ISMAILIA MARCHE-ASSIF B
SARL AU شركة فرم�سي اسماعيلية 
ذات  شركة  ب  غسيف  مار�سي 
وحيد،  ملسؤول  املحدودة  املسؤولية 
الكائن مقرها االجتماعي في غسيف ب 

ن   س مراكش في طور التأسيس.
في  الكائن  التجاري  األصل  جميع 
واملعد  مراكش  س  ن    ب  غسيف 
بالسجل  واملسجل  كصيدلية 
عناصره  بجميع   52998 التجاري 

املادية واملعنوية كحصة في الشركة.
فعلى دائني مقدم الحصة املذكور 
إلى  بتصريحاتهم  يتقدموا  غن  غعاله 
باملحكمة  التجاري  السجل  قسم 
التجارية بمراكش داخل غجل يبتدئ 
من تاريخ نشر اإلعالن األول وينتهي في 
نشر  من   )15( عشر  الخامس  اليوم 

اإلعالن الثاني.
اإلعالن األول

عن رئيس كتابة الضبط

63 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش

بيع غصل تجاري
ملف عدد : 2021/116
حساب عدد : 97 ح

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
 2021 ماي  و26   2021 ماي   21
يونيو  فاتح  بتاريخ  بمراكش  ومسجل 
مزواك  عائشة  السيدة  باعت   2021
الوطنية  التعريف  لب1اقة  الحاملة 
بزنقة  والساكنة   BE19292 رقم 
املستشفى رياض املخى رقم ح مراكش 
لب1اقة  الحامل  مراد  شهيبي  للسيد 

 E52677ح رقم  الوطنية  التعريف 

0ح1  رقم  سوس  غهل  درب  سكناه 

 مراكش األصل التجاري الكائن رقم ح 

املستشفى  درب  مو�سى  عرصة 

مفروشة  شقة  لكراء  واملعد  مراكش 

بمراكش  التجاري  بالسجل  واملقيد 

اإليضاحي  السجل  من   10769 

واملعنوية  املادية  عناصره  بجميع 

بثمن إجمالي قدره 100.000 درهم.

غعاله  املذكور  البائع  دائني  فعلى 

قسم  إلى  بتعرضاتهم  يتقدموا  غن 

التجارية  باملحكمة  التجاري  السجل 

بمراكش داخل غجل يبتدئ من تاريخ 

اليوم  في  وينتهي  األول  اإلعالن  نشر 

الخامس عشر )15( من نشر اإلعالن 

الثاني.
اإلعالن األول

عن رئيس كتابة الضبط

64 مكرر

املحكمة   التجارية بمراكش

ملف رقم : 2021/107

حساب رقم  : 8  ح

بيع اصل تجاري
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بمراكش  ومسجل   2018 نوفمبر  ح2 

ورثة  باع   2018 ديسمبر  بتاريخ  1 

الساكنين  زهراء  بن  الصديق  السيد 

سبيع   66 رقم  تسل1انت  تجزئة 

حميد  السادة  لفائدة  مراكش 

التعريف  لب1اقة  الحامل  املعناوي 

والسيد   Eرقم   807ح الوطنية 

لب1اقة  الحامل  سهال  املص1فى 

 Eح9971ح رقم  الوطنية  التعريف 

الحامل  سهال  الكريم  عبد  والسيد 

رقم  الوطينة  التعريف  لب1اقة 

التجاري  االصل  جميع   E6 69 ح

رقم  9  الحفلة  بساحة  الكائن 

سيدي يوسف مراكش، واملعد ملقهى 

تحت  التجاري  بالسجل  واملسجل 

رقم 00 5ح   بجميع عناصره املادية 

واملعنوية، بمبلغ 1.000.000 درهما.

اعاله  املذكور  البائع  دائني  فعلى 
قسم  الى  بتعرضاتهم  يتقدموا  ان 
التجارية  باملحكمة  التجاري  السجل 
بمراكش داخل اجل يبتدئ من تاريخ 
اليوم  في  وينتهي  االول  االعالن  نشر 
الخامس عشر من نشر االعالن الثاني.

االعالن الثاني
عن رئيس كتابة الضبط

18 مكرر

املحكمة   التجارية بمراكش
ملف رقم : 2021/106
حساب رقم  :  1 ح

 شراء اصل تجاري
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بمراكش  ومسجل   2021 يونيو   22
رقم  تحت   2021 يونيو  0ح  بتاريخ 
1ح95 /2021، اشترى السيد الهاني 
التعريف  لب1اقة  الحامل  سعيد 
والساكن   C621252 رقم  الوطنية 
مراكش،  الشرف  تجزئة  20ح  برقم 
واملسجل بالسجل التجاري باملحكمة 
رقم  تحت  بمراكش  التجارية 
الهاني  السيد  طرف  من   ح8 12، 
رقم  الوطنية  للب1اقة  الحامل  احمد 
راضية  شعير  والسيدة   C57ح79ح
رقم  الوطنية  للب1اقة  الحاملة 
نور  الهاني  الفقيد  ورثة   CD1550ح
التجاري  بالسجل  واملسجل  الدين، 
باملحكمة التجارية بمراكش تحت رقم 
التجاري  االصل  من   % 2ح8 12 50 
البر  دار   28 رقم  محل  برقم  الكائن 
امرشيش  الثاني  الش1ر  واالحسان 
التكييف   : لنشاط  املزاول  مراكش، 
املادية  عناصره  بجميع  والتغليف 
 100.000 بمبلغ  قوم  واملعنوية، 

درهما.
اعاله  املذكور  البائع  دائني  فعلى 
قسم  الى  بتعرضاتهم  يتقدموا  ان 
التجارية  باملحكمة  التجاري  السجل 
بمراكش داخل اجل يبتدئ من تاريخ 
اليوم  في  وينتهي  االول  االعالن  نشر 
الخامس عشر من نشر االعالن الثاني.

االعالن الثاني
عن رئيس كتابة الضبط

17 مكرر

املحكمة التجارية بطنجة
مكتب التصفية والتسوية القضائية
شركة AE BY ALA SARL في شخص 

ممثلها القانوني
RC : 90 8ح

إشعار
بتاريخ  الصادر  الحكم  بمقت�سى 
رقم  امللف  في   2021 يوليو   15
الحكم  رقم  01/10ح2021/8 
التجارية  املحكمة  قضت  0ح/2021 

ب1نجة :
التصفية  مس1رة  بفتح   -  1
 AE BY شركة  مواجهة  في  القضائية 
ALA SARL في شخص ممثلها القانوني 
طريق  االجتماعي  مقرها  قضائيا، 
1  طنجة  2، لوط رقم  ت1وان، ممر 
في  الدفع  عن  التوقف  تاريخ   تحديد 

0ح غبريل 2021.
سعيد  محمد  السيد  تعيين   -  2
حجاجي قاضيا منتدبا والسيد محمد 
الزن1اري قاضيا منتدبا نائبا والسيد 

اسماعيل الكرطي سنديكا.
الدائنين  من  فامل1لوب  وعليه 
املعين  للسنديك  بديونهم  التصريح 
املبالغ  تتضمن  موقعة  قائمة  ضمن 
امل1لوبة مرفقة بالوثائق وذلك داخل 
هذا  تاريخ  من  ابتداء  شهرين  غجل 
طبقا  الرسمية  بالجريدة  اإلشعار 

للمواد  58.
عن رئيس كتابة الضبط

38

املحكمة التجارية ب1نجة

مكتب التصفية والتسوية القضائية
شركة سمير بالج ش.م.م في شخص 

ممثلها القانوني
إشعار

الصادر  الحكم  بمقت�سى 
امللف  في   2021 يوليو   8 بتاريخ 
الحكم  رقم  01/25ح2021/8  رقم 
التجارية  املحكمة  قضت   2021/2 

ب1نجة :
التسوية  مس1رة  بفتح   -  1
سمير  شركة  مواجهة  في  القضائية 
ممثلها شخص  في  ش.م.م  بالج 



عدد 5676 - 2 محرم ح  1 )11 غأس1س 2021)الجريدة الرسمية   16790

االجتماعي  مقرها  قضائيا،  القانوني   
طريق  ال1ريس،  الخالق  عبد  شارع 
بالسجل  مسجلة  ت1وان،  مارتيل، 
االبتدائية  املحكمة  لدى  التجاري 

بت1وان تحت رقم 7599.
عن  التوقف  تاريخ  بتحديد   -  2

الدفع منذ شهر غبريل 2020.
ح - بتعيين السيد محمد الزن1اري 
سعيد  محمد  والسيد  منتدبا  قاضيا 
والسيد  نائبا  منتدبا  قاضيا  حجاجي 

الحسن مسكين سنديكا.
الدائنين  من  فامل1لوب  وعليه 
املعين  للسنديك  بديونهم  التصريح 
املبالغ  تتضمن  موقعة  قائمة  ضمن 
امل1لوبة مرفقة بالوثائق وذلك داخل 
هذا  تاريخ  من  ابتداء  شهرين  غجل 
طبقا  الرسمية  بالجريدة  اإلشعار 

للمواد  58.
عن رئيس كتابة الضبط

39

املحكمة التجارية ب1نجة

مكتب التصفية والتسوية القضائية
شركة سمير بالج ش.م.م في شخص 

ممثلها القانوني
إشعار

الصادر  الحكم  بمقت�سى 
امللف  في   2021 يوليو   8 بتاريخ 
الحكم  رقم  01/26ح2021/8  رقم 
التجارية  املحكمة  قضت   2021/25

ب1نجة :
التسوية  مس1رة  بفتح   -  1
القضائية في مواجهة شركة لوليفرور 
 Le Livreur rent( ش.م.م  رينت 
ممثلها  شخص  في  ش.م.م   )SARL
االجتماعي  مقرها  قضائيا،  القانوني 
طريق  الصناعية،  املن1قة   29 شارع 
بالسجل  مسجلة  ت1وان،  مارتيل، 
االبتدائية  املحكمة  لدى  التجاري 

بت1وان تحت رقم 5ححح2.
عن  التوقف  تاريخ  بتحديد   -  2

الدفع منذ شهر غبريل 2020.
ح - بتعيين السيد محمد الزن1اري 
سعيد  محمد  والسيد  منتدبا  قاضيا 
والسيد  نائبا  منتدبا  قاضيا  حجاجي 

الحسن مسكين سنديكا.

الدائنين  من  فامل1لوب  وعليه 

املعين  للسنديك  بديونهم  التصريح 

املبالغ  تتضمن  موقعة  قائمة  ضمن 

امل1لوبة مرفقة بالوثائق وذلك داخل 

هذا  تاريخ  من  ابتداء  شهرين  غجل 

طبقا  الرسمية  بالجريدة  اإلشعار 

للمواد  58.
عن رئيس كتابة الضبط

40

املحكمة التجارية ب1نجة

مكتب التصفية والتسوية القضائية

شركة رابواة ش.م.م في شخص 

ممثلها القانوني

إشعار
الصادر  الحكم  بمقت�سى 

امللف  في   2021 يوليو   8 بتاريخ 
الحكم  رقم  19/17ح2021/8  رقم 

التجارية  املحكمة  قضت   2021/19

ب1نجة :

مسكين  الحسن  السيد  بتعيين 

سنديكا بدال من السيد محمد بنونة 

شركة  القضائية  التصفية  ملف  في 

رابواة.
عن رئيس كتابة الضبط

41

املحكمة التجارية ب1نجة

مكتب التصفية والتسوية القضائية

السيد الجبراوي بوزكري صاحب 

فندق ياسمين نيكرو

إشعار
الصادر  الحكم  بمقت�سى 

امللف  في   2021 يوليو   8 بتاريخ 
الحكم  رقم  19/18ح2021/8  رقم 

التجارية  املحكمة  قضت   2021/20

ب1نجة :

مسكين  الحسن  السيد  بتعيين 

الكريم  عبد  السيد  من  بدال  سنديكا 

القضائية  التسوية  ملف  في  االزامي 

صاحب  بوزكري  الجبراوي  للسيد 

فندق ياسمين نيكرو.
عن رئيس كتابة الضبط

42

املحكمة التجارية ب1نجة

مكتب التصفية والتسوية القضائية

شركة غمورا في شخص ممثلها 

القانوني

إشعار
الصادر  الحكم  بمقت�سى 

امللف  في   2021 يوليو   8 بتاريخ 
الحكم  رقم  19/19ح2021/8  رقم 

التجارية  املحكمة  قضت   2021/26

ب1نجة :

الكرطي  اسماعيل  السيد  بتعيين 

الكريم  عبد  السيد  من  بدال  سنديكا 

القضائية  التصفية  ملف  في  االزامي 

لشركة غمورا.
عن رئيس كتابة الضبط

43

املحكمة التجارية ب1نجة

مكتب التصفية والتسوية القضائية

شركة غل1وبريس في شخص ممثلها 

القانوني

إشعار
الصادر  الحكم  بمقت�سى 

امللف  في   2021 يوليو   8 بتاريخ 
الحكم  رقم  19/20ح2021/8  رقم 

التجارية  املحكمة  قضت   2021/28

ب1نجة :

الكرطي  اسماعيل  السيد  بتعيين 

الكريم  عبد  السيد  من  بدال  سنديكا 

القضائية  التصفية  ملف  في  االزامي 

لشركة غل1وبريس.
عن رئيس كتابة الضبط

44

املحكمة التجارية ب1نجة

مكتب التصفية والتسوية القضائية

 شركة سيسايد سويموير الين 

في شخص ممثلها القانوني

إشعار
الصادر  الحكم  بمقت�سى 

امللف  في   2021 يوليو   8 بتاريخ 
الحكم  رقم  19/21ح2021/8  رقم 

التجارية  املحكمة  قضت   2021/29

ب1نجة :

الكرطي  اسماعيل  السيد  بتعيين 

الكريم  عبد  السيد  من  بدال  سنديكا 

القضائية  التصفية  ملف  في  االزامي 

لشركة سيسايد سويموير الين.
عن رئيس كتابة الضبط

45

املحكمة التجارية ب1نجة

مكتب التصفية والتسوية القضائية

شركة حافالت ت1وان في شخص 

ممثلها القانوني

إشعار
الصادر  الحكم  بمقت�سى 

امللف  في   2021 يوليو   8 بتاريخ 

الحكم  رقم  19/22ح2021/8  رقم 

التجارية  املحكمة  قضت   2021/21

ب1نجة :

مسكين  الحسن  السيد  بتعيين 

الكريم  عبد  السيد  من  بدال  سنديكا 

القضائية  التصفية  ملف  في  االزامي 

لشركة حافالت ت1وان.
عن رئيس كتابة الضبط

46

املحكمة التجارية ب1نجة

مكتب التصفية والتسوية القضائية

شركة روباوطاريس للبناء في شخص 

ممثلها القانوني

إشعار
الصادر  الحكم  بمقت�سى 

امللف  في   2021 يوليو   8 بتاريخ 

الحكم  رقم  ح19/2ح2021/8  رقم 

التجارية  املحكمة  قضت   2021/22

ب1نجة :

مسكين  الحسن  السيد  بتعيين 

الكريم  عبد  السيد  من  بدال  سنديكا 

القضائية  التصفية  ملف  في  االزامي 

لشركة روباوطاريس للبناء.
عن رئيس كتابة الضبط

47
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املحكمة التجارية ب1نجة

مكتب التصفية والتسوية القضائية
شركة فدان بارك في شخص ممثلها 

القانوني
إشعار

الصادر  الحكم  بمقت�سى 
امللف  في   2021 يوليو   8 بتاريخ 
الحكم  رقم  رقم  19/2ح2021/8 
التجارية  املحكمة  قضت  ح2021/2 

ب1نجة :
مسكين  الحسن  السيد  بتعيين 
الكريم  عبد  السيد  من  بدال  سنديكا 
القضائية  التصفية  ملف  في  االزامي 

لشركة فدان بارك.
عن رئيس كتابة الضبط

48

املحكمة التجارية ب1نجة

ملف تفويت غصل تجاري
عن طريق البيع

ملف عدد : 2021/85
كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
ب1نجة  التجارية  باملحكمة  الضبط 
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى   غنه 
25 ديسمبر 2020 باع السيد كارميلو 
لب1اقة  الحامل  خيمينو،  بينول 
والساكن   K009097Q رقم  اإلقامة 
97 إقامة ريان، شارع محمد  ب1نجة 
11 واملسجل  01 رقم  بن عبد هللا ط 
رقم  تحت  ب1نجة  التجاري  بالسجل 
التجاري  األصل  جميع   ،91118
الفينيقيين،  زنقة  ب1نجة  الكائن 
محل  األر�سي،  ال1ابق  البركة،  إقامة 
 CABINET شركة  لفائدة   ،7 رقم 
 DENTAIRE AL MAARI SARL AU
ب1نجة  التجاري  بالسجل  املسجلة 
76069 في شخص ممثلها  تحت رقم 
األصل  قيمة  وحددت  القانوني، 
التجاري موضوع البيع في مبلغ إجمالي 

قدره 750.000 درهم.
التعرضات  جميع  فإن  وعليه 
املحكمة  بهذه  الضبط  بكتابة  تقدم 
من  ابتداء  يوما   15 غجل  داخل 
للفصل  8  الثاني طبقا  النشر   تاريخ 

وما يليه من مدونة التجارة.
النشرة األولسى 

عن رئيس كتابة الضبط

37 مكرر

املحكمة التجارية ب1نجة
ملف رقم : ح2021/8

ملف تفويت غصل تجاري 
عن طريق البيع

كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
ب1نجة  التجارية  باملحكمة  الضبط 
 21 في  غنه بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ 
يونيو 2021، باع السيد عبد الواحد 
التعريف  لب1اقة  الحامل  الشاط 
والساكن   K67109 رقم  الوطنية 
قدور  بن  السانية  تجزئة  ب1نجة 
التجاري  بالسجل  واملسجل   50 رقم 
جميع  رقم  5259،  تحت  ب1نجة 
حي  ب1نجة  الكائن  التجاري  االصل 
السيد  لفائدة   ،155 رقم  املصلى 
لب1اقة  الحامل  الحسوني  االله  عبد 
 ،K22  08 رقم  الوطنية  التعريف 
التجاري  االصل  قيمة  وحددت 
قدره  اجمالي  مبلغ  في  البيع  موضوع 

00.000ح درهم.
وعليه فان جميع العرضات تقدم 
داخل  املحكمة  بهذه  الضبط  بكتابة 
اجل 15 يوما ابتداء من تاريخ النشر 
من  ومايليه  للفصل  8  طبقا  الثاني 

مدونة التجارة.
النشرة الثانية 

عن رئيس كتابة الضبط

خديجة اقشور

20 مكرر

املحكمة التجارية ب1نجة
ملف رقم :  2021/8

ملف تقديم  غصل تجاري 
كحصة في شركة طور التأسيس

كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
ب1نجة  التجارية  باملحكمة  الضبط 
في  مؤرخ  مؤثق  عقد  بمقت�سى  غنه 
السيد  من  كل  قدم   ،2021 ماي   2 
لب1اقة  الحامل  الزيدي  هللا  عبد 
  LF2076  رقم الوطنية  التعريف 
شارع  رشيد  موالي  بتجزئة  والساكن 
واملسجل  الفنيدق    6 رقم  الدوحة 
رقم  تحت  ب1نجة  التجاري  بالسجل 
دينو  وسيمة  والسيدة   8ح115 
الوطنية  التعريف  لب1اقة  الحاملة 
بتجزئة  والساكنة   LF70 7ح رقم 
  6 رقم  الدوحة  شارع  رشيد  موالي 
الفنيدق واملسجلة بالسجل التجاري

86ح115، االصل   ب1نجة تحت رقم 

التجاري الكائن ب1نجة 9 زنقة انتاكي 

شركة  في  كحصة   8 رقم   1 ال1ابق 

 NORTH مسماة  التأسيس  طور  في 

.AGENCY SARL

وبناء على تقرير مراقب الحصص 

تم  فقد   ،2021 ماي   10 في  املؤرخ 

املذكورة  التجاري  االصل  تقييم 

بقيمة 100.000 درهم.

وعليه فان جميع العرضات تقدم 

داخل  املحكمة  بهذه  الضبط  بكتابة 

اجل 15 يوما ابتداء من تاريخ النشر 

من  ومايليه  للفصل  8  طبقا  الثاني 

مدونة التجارة.
النشرة الثانية 

عن رئيس كتابة الضبط

خديجة اقشور

21 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء

مكتب صعوبات املقاولة

بيان نشر غمر بتوزيع ت1بيقا 

ملقتضيات املادة 668 من مدونة 

التجارة

السنديك عبد الرحمان االمالي

التصفية قضائية عع 2011/690

مبرد  الشركة  دائني  علم  في  ليكن 

مقرها  الكائن  السيارات  محرك 

حيمود  بنت  عائشة  شارع  االجتماعي 

املن1قة الصناعية الدار البيضاء.

 2021/1111 رقم  غمر  صدر  غنه 

باملحكمة  املنتدب  القا�سي  عن 

بامللف  البيضاء  بالدار  التجارية 

بكتابة  مودع  1299/ 0ح2021/8 

األطراف  حق  من  وبأن  الضبط 

غجل  داخل  باالستئناف  ال1عن 

نشر  تاريخ  من  يوما  عشر  خمسة 

طبقا  الرسمية  بالجريدة  البيان  هذا 

للمادة 668 من مدونة التجارة.
رئيس كتابة الضبط

30

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
مكتب التسوية والتصفية القضائية
فتح مس1رة التصفية القضائية في 

حق شركة ر.س.ل.ن. كورب
رقم 19
إشعار

76 الصادر  بمقت�سى الحكم رقم 
رقم  بامللف   2021 يونيو  بتاريخ  2 
املحكمة  لدى  78/ح0ح2021/8 
التجارية بالدار البيضاء الذي ق�سى 
القضائية  التصفية  مس1رة  بفتح 
كورب  ر.س.ل.ن.  شركة  حق  في 
87ح50   رقم  التجاري  السجل  ذات 
زنقة  االجتماعي  مقرها  والكائن 

بويبالن الرقم 1 الدار البيضاء.
ابوخصيب  انس  السيد  وعين 
امين  محمد  والسيد  منتدبا  قاضيا 

جالبي قاضيا منتدبا نائبا عنه.
سنديكا  حرار  ابتسام  والسيد 
الدار  التجارية  املحكمة  مكتبها 

البيضاء.
الدائنين  من  فامل1لوب  وعليه 
املعين  للسنديك  بديونهم  التصريح 
املبالغ  تتضمن  موقعة  قائمة  ضمن 
امل1لوبة مرفقة بالوثائق وذلك داخل 
نشر  تاريخ  من  ابتداء  شهرين  غجل 
مع  الرسمية  بالجريدة  اإلشعار  هذا 
بالنسبة  بشهرين  األجل  هذا  تمديد 
اململكة  خارج  القاطنين  الدائنين  إلى 
و719  للمواد  58  طبقا  املغربية 

و720 من مدونة التجارة.
عن رئيس كتابة الضبط

31

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
قسم صعوبات املقاولة

اسم السنديك
السيد عبد الرحمان االمالي

 التسوية القضائية غو التصفية 
القضائية

بيان بإيداع قائمة الديون
املادتين 699/698 من مدونة 

التجارة
ليكن في علم دائني شركة سيمون 
املن1قة  االجتماعي  مقرها  الكائن 
زنقة  البرنو�سي  سيدي  الصناعية 

مكسيكو الدار البيضاء.
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قد  تحقيقها  تم  التي  الديون  إن 
لدى  الضبط  بكتابة  قائمتها  وضعت 
 / البيضاء  بالدار  التجارية  املحكمة 

مكتب التصفية القضائية.
ويمكن لكل شخص االطالع عليها 
من  لديه  ما  وتقديم  الضبط  بكتابة 
شكاوى للقا�سي املنتدب داخل غجل 
البيان  هذا  نشر  تاريخ  من  يوما   15

بالجريدة الرسمية.
عن رئيس كتابة الضبط

32

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
مكتب صعوبات املقاولة
بيان نشر غمر بالتوزيع

ت1بيقا ملقتضيات املادة 668 من 
مدونة التجارة

التصفية القضائية
السنديك رشيد السبتي

الشركة  دائني  علم  في  ليكن 
مقرها  الكائن  للكتفيات  املغربية 
ح  الرقم  تينغير  زنقة  االجتماعي 

الصخور السوداء الدار البيضاء.
0ح2018/16  رقم  غمر  صدر  غنه 
باملحكمة   املنتدب  القا�سي  عن 
بامللف  البيضاء  بالدار  التجارية 
بكتابة  مودع  9حح1/ 0ح2018/8 
األطراف  حق  من  وبأن  الضبط 
غجل  داخل  باالستئناف  ال1عن 
نشر  تاريخ  من  يوما  عشر  خمسة 
طبقا  الرسمية  بالجريدة  البيان  هذا 

للمادة 668 من مدونة التجارة.
عن رئيس كتابة الضبط

33

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
مكتب صعوبات املقاولة
بيان نشر غمر بالتوزيع

ت1بيقا ملقتضيات املادة 668 من 
مدونة التجارة

التصفية القضائية
رقم 2ح7/ح1

السنديك عبد الرحمان االمالي
ليكن في علم دائني الشركة انيوم 
االجتماعي  مقرها  الكائن  صيرام 
الدار  برشيد  الصناعية  املن1قة 

البيضاء.

 2021/990 رقم  غمر  صدر  غنه 

باملحكمة   املنتدب  القا�سي  عن 

بامللف  البيضاء  بالدار  التجارية 

بكتابة  مودع  1129/ 0ح2021/8 

األطراف  حق  من  وبأن  الضبط 

غجل  داخل  باالستئناف  ال1عن 

نشر  تاريخ  من  يوما  عشر  خمسة 

طبقا  الرسمية  بالجريدة  البيان  هذا 

للمادة 668 من مدونة التجارة.
عن رئيس كتابة الضبط

34

املحكمة التجارية بالدار البيضاء

ملف رقم :  022ح1

حساب رقم : 581 1

عقد تقدمة

والحامل  إفيس  عمر  السيد 

رقم  الوطنية  التعريف  لب1اقة 

للشخص  ممثل  بصفته   BJ7817ح
التجاري  بالسجل  ومسجل  ال1بيعي 

بالدار البيضاء تحت رقم  27960.

والحامل  املنوك  غيوب  السيد 

رقم  الوطنية  التعريف  لب1اقة 

BH506865 بصفته ممثل للشخص 
التجاري  بالسجل  ومسجل  ال1بيعي 

بالدار البيضاء تحت رقم 279606.
طور  في  لشركة  مسيران  بصفتهما 

التكوين : مخبزة حلويات نفال شركة 

ذات املسؤولية املحدودة.

خصائصها كالتالي :

تم تصريح على ما يلي :

طبيعية  بتقدمة  القيام  تم 

نفال  حلويات  مخبزة  لشركة 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

 BOULANGERIE PATISSERIE

االجتماعي  مقرها   NAVAL SARL

بالدار البيضاء محج ادريس الحارتي 
رقم 575.

املذكورة  الشركة  في  املساهمة  تم 
غصول  عناصر  بجميع  غعاله 

للشخصين  التجاري  األصل  وخصوم 

ال1بيعيين وبذلك تصبح الشركة هي 

ابتداء  بها  املساهم  للعناصر  املالكة 

من يوم تسجيلها في السجل التجاري.

من  املستفيدة  للشركة  سيكون 

لألصل  امللكية  كامل  التقدمة  هذه 

من  ابتداء  تقدمته  حال  التجاري 

غيضا  لها  وسيكون  العقد  هذا  توقيع 

لهذه  النهائي  اإلنشاء  ابتداء  االنتفاع 

الكائن  التجاري  األصل  من  الشركة 

بالدار البيضاء محج ادريس الحارتي 
رقم 575 واملسجل بالسجل التجاري 

رقم  27960  تحت  البيضاء  بالدار 

و279606.

تسجل  التعرضات  فإن  وبذلك 

التجارية  باملحكمة  الضبط  بمكتب 

بالدار  التجاري  السجل  )مكتب 

عشر  خمسة  غجل  داخل  البيضاء( 

يوما املوالي للنشرة الثانية.

النشرة األولى
رئيس كتابة الضبط

7 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء

ملف رقم : 0228ح1

حساب رقم : 591 1

عقد تقدمة

الحامل  ربيع  بوشعيب  السيد 

 BJ1067 ح رقم  الوطنية  للب1اقة 

ال1بيعي  للشخص  ممثل  بصفته 

بالدار  التجاري  بالسجل  ومسجل 

البيضاء تحت رقم 50ح15ح وبصفته 

مسير وحيد لشركة في طور التكوين.

خصائصها كالتالي :

تم تصريح على ما يلي :

طبيعية  بتقدمة  القيام  تم 

 RABYA CONSTRUCTION لشركة 

شركة   INDUSTRIELLE SARL AU

بشريك  محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد مقرها االجتماعي سيدي مومن 
شارع موالي هشام زنقة 18 رقم 7.

املذكورة  الشركة  في  املساهمة  تم 

غعاله بجميع عناصر غصول وخصوم 

ال1بيعي  للشخص  التجاري  األصل 

للعناصر  مالكة  الشركة  وتصبح 

تسجيلها  يوم  من  ابتداء  بها  املساهم 

في السجل التجاري.

من  املستفيدة  للشركة  سيكون 

لألصل  امللكية  كامل  التقدمة  هذه 

من  ابتداء  تقدمته  الحال  التجاري 

غيضا  لها  وسيكون  العقد  هذا  توقيع 

لهذه  النهائي  اإلنشاء  ابتداء  االنتفاع 

الكائن  التجاري  األصل  من  الشركة 

شارع  مومن  سيدي  البيضاء  بالدار 
موالي هشام زنقة 18 رقم 7.

واملسجل بالسجل التجاري بالدار 

البيضاء تحت رقم 50ح15ح.

تسجل  فالتعرضات  وبذلك 

التجارية  باملحكمة  الضبط  بمكتب 

بمكتب السجل التجاري.

النشرة األولى
رئيس كتابة الضبط

8 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء

ملف رقم : 2ح02ح1

حساب رقم : 617 1

عقد تقدمة

الحامل  حسن  برعم  السيد 

.BL6للب1اقة الوطنية رقم ح88ح

الحامل  مص1فى  برعم  السيد 

 BL61798 رقم  الوطنية  للب1اقة 

ال1بيعي  للشخص  ممثل  بصفته 
التجاري  بالسجل  ومسجل 

رقم  تحت  البيضاء  بالدار 

مسير  وبصفته      278/   280

وحيد لشركة في طور التكوين.

خصائصها كالتالي :

تم تصريح على ما يلي :

تم القيام بتقدمة طبيعية لشركة 

 LA SOCIETE IMMOBRILLIANT

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

ب  االجتماعي  مقرها  وحيد  بشريك 

7 1 شارع املقاومة إقامة افا ال1ابق  

2 شقة 22 الدار البيضاء.

املذكورة  الشركة  في  املساهمة  تم 

غعاله بجميع عناصر غصول وخصوم 

ال1بيعي  للشخص  التجاري  األصل 

للعناصر  مالكة  الشركة  وتصبح 

تسجيلها  يوم  من  ابتداء  بها  املساهم 

في السجل التجاري.
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من  املستفيدة  للشركة  سيكون 

لألصل  امللكية  كامل  التقدمة  هذه 

من  ابتداء  تقدمته  الحال  التجاري 

غيضا  لها  وسيكون  العقد  هذا  توقيع 

لهذه  النهائي  اإلنشاء  ابتداء  االنتفاع 

الكائن  التجاري  األصل  من  الشركة 

املقاومة  شارع   1 7 البيضاء  بالدار 

إقامة افا ال1ابق 2 شقة 22.
التجاري  بالسجل  واملسجل 

رقم  تحت  البيضاء  بالدار 

.   280/   278

تسجل  فالتعرضات  وبذلك 

التجارية  باملحكمة  الضبط  بمكتب 

بمكتب السجل التجاري.

النشرة األولى
رئيس كتابة الضبط

9 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء

ملف رقم : 8ح02ح1

حساب رقم : 688  

عقد تقدمة

السيد كريم دحو الحامل للب1اقة 

.BE552  9 الوطنية رقم

الحامل  دحو  محمد  السيد 

 W80088  رقم الوطنية  للب1اقة 

ال1بيعي  للشخص  ممثل  بصفته 
التجاري  بالسجل  ومسجل 

رقم تحت  البيضاء   بالدار 

مسير  وبصفته  55562ح- 5556ح 

وحيد لشركة في طور التكوين.

خصائصها كالتالي :

تم تصريح على ما يلي :

تم القيام بتقدمة طبيعية لشركة 

CHEF DU MAJORELLE شركة ذات 

وحيد  بشريك  محدودة  مسؤولية 

مقرها االجتماعي ب زنقة الحاج عمار 

الريفي رقم 61 الدار البيضاء.

املذكورة  الشركة  في  املساهمة  تم 

غعاله بجميع عناصر غصول وخصوم 

ال1بيعي  للشخص  التجاري  األصل 

للعناصر  مالكة  الشركة  وتصبح 

تسجيلها  يوم  من  ابتداء  بها  املساهم 

في السجل التجاري.

من  املستفيدة  للشركة  سيكون 
لألصل  امللكية  كامل  التقدمة  هذه 
من  ابتداء  تقدمته  الحال  التجاري 
غيضا  لها  وسيكون  العقد  هذا  توقيع 
لهذه  النهائي  اإلنشاء  ابتداء  االنتفاع 
الكائن  التجاري  األصل  من  الشركة 
 61 رقم  الريفي  عمار  الحاج  زنقة  ب 

الدار البيضاء.
التجاري  بالسجل  واملسجل 
رقم تحت  البيضاء   بالدار 

55562ح- 5556ح.
تسجل  فالتعرضات  وبذلك 
التجارية  باملحكمة  الضبط  بمكتب 

بمكتب السجل التجاري.
النشرة األولى

رئيس كتابة الضبط

10 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم :   02ح1
حساب رقم : 691 1

عقد تقدمة
والحامل  إفيس  عمر  السيد 
 BJ7817ح رقم  الوطنية  للب1اقة 
ال1بيعي  للشخص  ممثل  بصفته 
بالدار  التجاري  بالسجل  ومسجل 

البيضاء تحت رقم  27960.
في  لشركة  وحيد  مسير  بصفته 
طور التكوين : مخبزة حلويات غمانض 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

وذات الشريك الوحيد.
خصائصها كالتالي :

تم تصريح على ما يلي :
تم القيام بتقدمة طبيعية لشركة 
شركة  غمانض  حلويات  مخبزة 
وذات  املحدودة  املسؤولية  ذات 
 BOULANGERIE الوحيد  الشريك 
 PATISSERIE AMANDE SARL AU
مقرها االجتماعي بالدار البيضاء 120 

زنقة ابن حازم كوسموس ح.
املذكورة  الشركة  في  املساهمة  تم 
غعاله بجميع عناصر غصول وخصوم 
ال1بيعي  للشخص  التجاري  األصل 
للعناصر  مالكة  الشركة  وتصبح 
تسجيلها  يوم  من  ابتداء  بها  املساهم 

في السجل التجاري.

من  املستفيدة  للشركة  سيكون 
لألصل  امللكية  كامل  التقدمة  هذه 
من  ابتداء  تقدمته  الحال  التجاري 
غيضا  لها  وسيكون  العقد  هذا  توقيع 
لهذه  النهائي  اإلنشاء  ابتداء  االنتفاع 
الكائن  التجاري  األصل  من  الشركة 
حازم  ابن  زنقة   120 البيضاء  بالدار 
بالسجل  واملسجل  ح  كوسموس 
رقم  تحت  البيضاء  بالدار  التجاري 

.27960 
تسجل  التعرضات  فإن  وبذلك 
التجارية  باملحكمة  الضبط  بمكتب 
بالدار  التجاري  السجل  )مكتب 
عشر  خمسة  غجل  داخل  البيضاء( 

يوما املوالي للنشرة الثانية.
النشرة األولى

رئيس كتابة الضبط

11 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم : 6 02ح1
حساب رقم : 705 1

عقد تقدمة
السيد منار غيوب الحامل للب1اقة 

.BEالوطنية رقم 57010ح
الحامل  انديف  ياسين  السيد 
 BKح0796ح رقم  الوطنية  للب1اقة 
ال1بيعي  للشخص  ممثل  بصفته 
التجاري  بالسجل  ومسجل 
رقم تحت  البيضاء   بالدار 

مسير  وبصفته  2 77حح-0 77حح 
وحيد لشركة في طور التكوين.

خصائصها كالتالي :
تم تصريح على ما يلي :

تم القيام بتقدمة طبيعية لشركة 
 LA SOCIETE CYCLO MODE
مسؤولية  ذات  شركة   SPORT
مقرها  وحيد  بشريك  محدودة 
االجتماعي ب 120 مكرر شارع الحزام 

الكبير حي املحمدي الدار البيضاء.
املذكورة  الشركة  في  املساهمة  تم 
غعاله بجميع عناصر غصول وخصوم 
ال1بيعي  للشخص  التجاري  األصل 
للعناصر  مالكة  الشركة  وتصبح 
تسجيلها  يوم  من  ابتداء  بها  املساهم 

في السجل التجاري.

من  املستفيدة  للشركة  سيكون 

لألصل  امللكية  كامل  التقدمة  هذه 

من  ابتداء  تقدمته  الحال  التجاري 

غيضا  لها  وسيكون  العقد  هذا  توقيع 

لهذه  النهائي  اإلنشاء  ابتداء  االنتفاع 

الكائن  التجاري  األصل  من  الشركة 

ب 120 مكرر شارع الحزام الكبير حي 

املحمدي الدار البيضاء.

التجاري  بالسجل  واملسجل 

رقم تحت  البيضاء   بالدار 

2 77حح-0 77حح.

تسجل  فالتعرضات  وبذلك 

التجارية  باملحكمة  الضبط  بمكتب 

بمكتب السجل التجاري.

النشرة األولى
رئيس كتابة الضبط

12 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء

ملف رقم : 8 02ح1

حساب رقم : 718 1

عقد تقدمة

الحاملة  املنضري  ملياء  السيدة 

.D90 75 للب1اقة الوطنية رقم

ال1بيعي  للشخص  ممثل  بصفته 

بالدار  التجاري  بالسجل  ومسجل 

البيضاء تحت رقم 070ح0ح وبصفته 

مسير وحيد لشركة في طور التكوين.

خصائصها كالتالي :

تم تصريح على ما يلي :

طبيعية  بتقدمة  القيام  تم 

 LA SOCIETE PHARMACIE لشركة

ذات  شركة   LUXEMBOURG

وحيد  بشريك  محدودة  مسؤولية 

ياسمينة  تجزئة  ب  االجتماعي  مقرها 

تجزئة  2 باشكو الدار البيضاء.

املذكورة  الشركة  في  املساهمة  تم 

غعاله بجميع عناصر غصول وخصوم 

ال1بيعي  للشخص  التجاري  األصل 

للعناصر  مالكة  الشركة  وتصبح 

تسجيلها  يوم  من  ابتداء  بها  املساهم 

في السجل التجاري.
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من  املستفيدة  للشركة  سيكون 
لألصل  امللكية  كامل  التقدمة  هذه 
من  ابتداء  تقدمته  الحال  التجاري 
غيضا  لها  وسيكون  العقد  هذا  توقيع 
لهذه  النهائي  اإلنشاء  ابتداء  االنتفاع 
الكائن  التجاري  األصل  من  الشركة 
بالدار البيضاء تجزئة ياسمينة تجزئة 

 2 باشكو.
واملسجل بالسجل التجاري بالدار 

البيضاء تحت رقم 070ح0ح.
تسجل  فالتعرضات  وبذلك 
التجارية  باملحكمة  الضبط  بمكتب 

بمكتب السجل التجاري.
النشرة األولى

رئيس كتابة الضبط

13 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم : 0250ح1
حساب رقم : 1 7 1

عقد تقدمة
السيد عبد الرحيم كنودة الحامل 
.BE8للب1اقة الوطنية رقم 08ح8ح

ال1بيعي  للشخص  ممثل  بصفته 
بالدار  التجاري  بالسجل  ومسجل 
البيضاء تحت رقم 88ح71ح وبصفته 

مسير وحيد لشركة في طور التكوين.
خصائصها كالتالي :

تم تصريح على ما يلي :
تم القيام بتقدمة طبيعية لشركة 
ذات  شركة   FIDUKEN SARL AU
وحيد  بشريك  محدودة  مسؤولية 
مقرها االجتماعي ب 10 شارع الحرية 

ال1ابق ح رقم 5.
املذكورة  الشركة  في  املساهمة  تم 
غعاله بجميع عناصر غصول وخصوم 
ال1بيعي  للشخص  التجاري  األصل 
للعناصر  مالكة  الشركة  وتصبح 
تسجيلها  يوم  من  ابتداء  بها  املساهم 

في السجل التجاري.
من  املستفيدة  للشركة  سيكون 
لألصل  امللكية  كامل  التقدمة  هذه 
من  ابتداء  تقدمته  الحال  التجاري 
غيضا  لها  وسيكون  العقد  هذا  توقيع 
لهذه النهائي  اإلنشاء  ابتداء  االنتفاع 

الكائن  التجاري  األصل  من  الشركة 

الحرية  شارع   10 البيضاء  بالدار 
ال1ابق ح رقم 5.

واملسجل بالسجل التجاري بالدار 

البيضاء تحت رقم 88ح71ح.

تسجل  فالتعرضات  وبذلك 

التجارية  باملحكمة  الضبط  بمكتب 

بمكتب السجل التجاري.

النشرة األولى
رئيس كتابة الضبط

14 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء

ملف رقم : 0268ح1

حساب رقم : 961 1

عقد تقدمة

موالي  االدري�سي  جمالي  السيد 

الوطنية  للب1اقة  الحامل  الفاضل 
.B18608  رقم

ال1بيعي  للشخص  ممثل  بصفته 

بالدار  التجاري  بالسجل  ومسجل 

البيضاء تحت رقم 99706ح وبصفته 

مسير وحيد لشركة في طور التكوين.

خصائصها كالتالي :

تم تصريح على ما يلي :

تم القيام بتقدمة طبيعية لشركة 

شركة   OFFICIUM CHOP SARL

بشريك  محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد مقرها االجتماعي ب 1 6 شارع 

محمد الخامس الدار البيضاء.

املذكورة  الشركة  في  املساهمة  تم 

غعاله بجميع عناصر غصول وخصوم 

ال1بيعي  للشخص  التجاري  األصل 

للعناصر  مالكة  الشركة  وتصبح 

تسجيلها  يوم  من  ابتداء  بها  املساهم 

في السجل التجاري.

من  املستفيدة  للشركة  سيكون 

لألصل  امللكية  كامل  التقدمة  هذه 

من  ابتداء  تقدمته  الحال  التجاري 

غيضا  لها  وسيكون  العقد  هذا  توقيع 

لهذه  النهائي  اإلنشاء  ابتداء  االنتفاع 

الكائن   التجاري  األصل  من  الشركة 

محمد  شارع   6 1 البيضاء  بالدار 

الخامس.

واملسجل بالسجل التجاري بالدار 

البيضاء تحت رقم 99706ح.

تسجل  فالتعرضات  وبذلك 

التجارية  باملحكمة  الضبط  بمكتب 

بمكتب السجل التجاري.

النشرة األولى
رئيس كتابة الضبط

15 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء

ملف رقم : 0270ح1

حساب رقم : 979 1

عقد تقدمة

الحاملة  اجباير  غسماء  السيدة 

.BK2للب1اقة الوطنية رقم 7681ح

ال1بيعي  للشخص  ممثل  بصفته 

بالدار  التجاري  بالسجل  ومسجل 

البيضاء تحت رقم  0810  وبصفته 

مسير وحيد لشركة في طور التكوين.

خصائصها كالتالي :

تم تصريح على ما يلي :

تم القيام بتقدمة طبيعية لشركة 

 PHARMACIE AHL LOGHLAM

مسؤولية  ذات  شركة   SARL AU

مقرها  وحيد  بشريك  محدودة 

االجتماعي ب سالم 12 طرانش C رقم 

80ح اهل الغالم الدار البيضاء.

املذكورة  الشركة  في  املساهمة  تم 

غعاله بجميع عناصر غصول وخصوم 

ال1بيعي  للشخص  التجاري  األصل 

للعناصر  مالكة  الشركة  وتصبح 

تسجيلها  يوم  من  ابتداء  بها  املساهم 

في السجل التجاري.

من  املستفيدة  للشركة  سيكون 

لألصل  امللكية  كامل  التقدمة  هذه 

من  ابتداء  تقدمته  الحال  التجاري 

غيضا  لها  وسيكون  العقد  هذا  توقيع 

لهذه  النهائي  اإلنشاء  ابتداء  االنتفاع 

الكائن  التجاري  األصل  من  الشركة 

 C طرانش   12 سالم  البيضاء  بالدار 

رقم 80ح اهل الغالم.

واملسجل بالسجل التجاري بالدار 

البيضاء تحت رقم  0810 .

تسجل  فالتعرضات  وبذلك 
التجارية  باملحكمة  الضبط  بمكتب 

بمكتب السجل التجاري.
النشرة األولى

رئيس كتابة الضبط

16 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم : 0278ح1
حساب رقم : ح1501

عقد تقدمة
الحاملة  جميلة  العمراني  السيدة 

.FE229  للب1اقة الوطنية رقم
ال1بيعي  للشخص  ممثل  بصفته 
بالدار  التجاري  بالسجل  ومسجل 
البيضاء وبصفته مسير وحيد لشركة 

في طور التكوين.
خصائصها كالتالي :

تم تصريح على ما يلي :
تم القيام بتقدمة طبيعية لشركة 
مسؤولية  ذات  شركة   LEAM BIO
مقرها  وحيد  بشريك  محدودة 
رقم  الخير  بالد  تجزئة  ب  االجتماعي 
ح1 ال1ابق األول شارع محمد بوزيان  

الدار البيضاء.
املذكورة  الشركة  في  املساهمة  تم 
غعاله بجميع عناصر غصول وخصوم 
ال1بيعي  للشخص  التجاري  األصل 
للعناصر  مالكة  الشركة  وتصبح 
تسجيلها  يوم  من  ابتداء  بها  املساهم 

في السجل التجاري.
من  املستفيدة  للشركة  سيكون 
لألصل  امللكية  كامل  التقدمة  هذه 
من  ابتداء  تقدمته  الحال  التجاري 
غيضا  لها  وسيكون  العقد  هذا  توقيع 
لهذه  النهائي  اإلنشاء  ابتداء  االنتفاع 
الكائن  التجاري  األصل  من  الشركة 
بالدار البيضاء تجزئة بالد الخير رقم 
ح1 ال1ابق األول شارع محمد بوزيان.

وأير املسجل بالسجل التجاري.
تسجل  فالتعرضات  وبذلك 
التجارية  باملحكمة  الضبط  بمكتب 

بمكتب السجل التجاري.
النشرة األولى

رئيس كتابة الضبط

17 مكرر
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املحكمة التجارية بالدار البيضاء

ملف رقم :  028ح1

حساب رقم : 15120

عقد تقدمة

الحامل  لوزة  االله  عبد  السيد 

.BH8 257 للب1اقة الوطنية رقم

ال1بيعي  للشخص  ممثل  بصفته 

بالدار  التجاري  بالسجل  ومسجل 

البيضاء تحت رقم 0 192  وبصفته 

مسير وحيد لشركة في طور التكوين.

خصائصها كالتالي :

تم تصريح على ما يلي :

تم القيام بتقدمة طبيعية لشركة 

 PHARMACIE ZEROUAL ZIYANI

مسؤولية  ذات  شركة   SARL AU

مقرها  وحيد  بشريك  محدودة 

 8 املدخل   6 مجموعة  ب  االجتماعي 

رقم  7 انا�سي A L الدار البيضاء.

املذكورة  الشركة  في  املساهمة  تم 

غعاله بجميع عناصر غصول وخصوم 

ال1بيعي  للشخص  التجاري  األصل 

للعناصر  مالكة  الشركة  وتصبح 

تسجيلها  يوم  من  ابتداء  بها  املساهم 

في السجل التجاري.

من  املستفيدة  للشركة  سيكون 

لألصل  امللكية  كامل  التقدمة  هذه 

من  ابتداء  تقدمته  الحال  التجاري 

غيضا  لها  وسيكون  العقد  هذا  توقيع 

لهذه  النهائي  اإلنشاء  ابتداء  االنتفاع 

الكائن  التجاري  األصل  من  الشركة 

بالدار البيضاء مجموعة 6 املدخل 8 

.A L رقم  7 انا�سي

واملسجل بالسجل التجاري بالدار 

البيضاء تحت رقم 0 192 .

تسجل  فالتعرضات  وبذلك 

التجارية  باملحكمة  الضبط  بمكتب 

بمكتب السجل التجاري.

النشرة األولى
رئيس كتابة الضبط

18 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم : 0290ح1
حساب رقم : 15159

بيع غصل تجاري
 BANK OF AFRICA فوتت شركة
تحت  التجاري  بالسجل  املسجلة 
شارع   1 0 ب  والكائنة   27129 رقم 

الحسن الثاني الدار البيضاء.
 BMCE CACH شركة  لفائدة 
تحت  التجاري  بالسجل  املسجلة 
2199 ح والكائنة ب 0 1 شارع  رقم 

الحسن الثاني الدار البيضاء.
املتواجد  التجاري  األصل  مجموع 
محمد  شارع  زاوية  البيضاء  بالدار 

صدقي وشارع الغابون.
تسجل  التعرضات  فإن  وبذلك 
التجارية  باملحكمة  الضبط  بمكتب 
بالدار  التجاري  السجل  مكتب 
عشر  خمسة  غجل  داخل  البيضاء 

يوما املوالي للنشرة األولى والثانية.
النشرة األولى

عن رئيس كتابة الضبط

19 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم : 0282ح1
حساب رقم : 15121

بيع غصل تجاري
سيدي  السيد  ورثة  السادة  فوت 

محمد االدري�سي العلمي وهم :
الحاملة  الجامعي  نجاة  السيدة 
 B 18 17 لب1اقة التعريف الوطنية
االدري�سي  سناء  اللة  السيدة 
التعريف  لب1اقة  الحاملة  العلمي 

.B 69007 الوطنية
العلمي  االدري�سي  فاروق  السيد 
الوطنية  التعريف  لب1اقة  الحامل 

.B5788ح
 LAMEDICALE شركة  لفائدة 
الكائن   PHARMACIE SARL AU
سيدي  زاوية  ب  االجتماعي  مقرها 
شهرزاد  إقامة  سومية  وزنقة  مومن 
ح ال1ابق الرابع رقم 20 النخيل الدار 
التجاري  بالسجل  املسجلة  البيضاء 

رقم 91507 .

املعد  التجاري  األصل  مجموع 
 PHARMACIE املسماة  لصيدلية 
بالدار  املتواجد   ERNEST RENAN
االكراد  احمد  زنقة  ب  ح  البيضاء 
التجاري  بالسجل  واملسجل  الوازيس 

رقم 8ح2956.
تسجل  فالتعرضات  وبذلك 
التجارية  باملحكمة  الضبط  بمكتب 
بالدار  التجاري  السجل  مكتب 
عشر  خمسة  غجل  داخل  البيضاء 

يوما املوالي للنشرة األولى والثانية.
النشرة األولى

عن رئيس كتابة الضبط

20 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم : 0286ح1
حساب رقم : 8 151

عقد تقدمة
الحامل  افقير  سمير  السيد 

.BJ198612 للب1اقة الوطنية رقم
ال1بيعي  للشخص  ممثل  بصفته 
بالدار  التجاري  بالسجل  ومسجل 
البيضاء تحت رقم 69126ح وبصفته 

مسير وحيد لشركة في طور التكوين.
خصائصها كالتالي :

تم تصريح على ما يلي :
تم القيام بتقدمة طبيعية لشركة 
 STE GRANDE PHARMACIE
ذات  شركة   ARAFAT SARL AU
وحيد  بشريك  محدودة  مسؤولية 
 6 إقامة   1 ب  االجتماعي  مقرها 

مجموعة 11 مديتي الدار البيضاء.
املذكورة  الشركة  في  املساهمة  تم 
غعاله بجميع عناصر غصول وخصوم 
ال1بيعي  للشخص  التجاري  األصل 
للعناصر  مالكة  الشركة  وتصبح 
تسجيلها  يوم  من  ابتداء  بها  املساهم 

في السجل التجاري.
من  املستفيدة  للشركة  سيكون 
لألصل  امللكية  كامل  التقدمة  هذه 
من  ابتداء  تقدمته  الحال  التجاري 
غيضا  لها  وسيكون  العقد  هذا  توقيع 
لهذه  النهائي  اإلنشاء  ابتداء  االنتفاع 
الكائن  التجاري  األصل  من  الشركة 
مجموعة   6 إقامة   1 البيضاء  بالدار 

11 مدينتي.

واملسجل بالسجل التجاري بالدار 

البيضاء تحت رقم 69126ح.

تسجل  فالتعرضات  وبذلك 

التجارية  باملحكمة  الضبط  بمكتب 

بمكتب السجل التجاري.

النشرة األولى
رئيس كتابة الضبط

21 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء

ملف رقم : 0292ح1

حساب رقم :  1525

تفويت حق الكراء

باع السيد محمد بن عياد الحامل 

رقم  الوطنية  التعريف  لب1اقة 

يوسف  السيد  لفائدة   B10ح50ح

التعريف  لب1اقة  الحامل  الروحي 

.PB900الوطنية رقم 2ح

عن  عبارة  هو  الذي  الكرء  حق 

والخضر  الجافة  الفواكه  لبيع  محل 

ب  واملتواجد  بالتقسيط  الجافة 

الدار البيضاء حي عمر ابن الخ1اب 
مسجل  وأير  6ح  رقم  محل   18 زنقة 

بالسجل التجاري.

تسجل  التعرضات  فإن  وبذلك 

التجارية  باملحكمة  الضبط  بمكتب 

بالدار  التجاري  السجل  مكتب 

عشر  خمسة  غجل  داخل  البيضاء 

يوما املوالي للنشرة األولى والثانية.

النشرة األولى
عن رئيس كتابة الضبط

22 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء

ملف رقم : 0296ح1

حساب رقم : 15272

عقد تقدمة

الصقلي  إبراهيم  شريف  السيد 

رقم  الوطنية  للب1اقة  الحامل 

.B208758

ال1بيعي  للشخص  ممثل  بصفته 

بالدار  التجاري  بالسجل  ومسجل 

البيضاء تحت رقم  919ح  وبصفته 

مسير وحيد لشركة في طور التكوين.
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خصائصها كالتالي :
تم تصريح على ما يلي :

تم القيام بتقدمة طبيعية لشركة 
 LA SOCIETE SK SIGNATURE
مسؤولية  ذات  شركة   SARL AU
مقرها  وحيد  بشريك  محدودة 
الدار  شالة  زنقة   8 ب  االجتماعي 

البيضاء.
املذكورة  الشركة  في  املساهمة  تم 
غعاله بجميع عناصر غصول وخصوم 
ال1بيعي  للشخص  التجاري  األصل 
للعناصر  مالكة  الشركة  وتصبح 
تسجيلها  يوم  من  ابتداء  بها  املساهم 

في السجل التجاري.
من  املستفيدة  للشركة  سيكون 
لألصل  امللكية  كامل  التقدمة  هذه 
من  ابتداء  تقدمته  الحال  التجاري 
غيضا  لها  وسيكون  العقد  هذا  توقيع 
لهذه  النهائي  اإلنشاء  ابتداء  االنتفاع 
الشركة األصل التجاري الكائن بالدار 

البيضاء 8 زنقة شالة.
واملسجل بالسجل التجاري بالدار 

البيضاء تحت رقم  919ح .
تسجل  فالتعرضات  وبذلك 
التجارية  باملحكمة  الضبط  بمكتب 

بمكتب السجل التجاري.
النشرة األولى

رئيس كتابة الضبط

23 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم : 0298ح1
حساب رقم : 15287

عقد تقدمة
الحاملة  الفشتالي  نعيمة  السيدة 

.C115للب1اقة الوطنية رقم 9 ح
ال1بيعي  للشخص  ممثل  بصفته 
بالدار  التجاري  بالسجل  ومسجل 
البيضاء تحت رقم 560ح20 وبصفته 

مسير وحيد لشركة في طور التكوين.
خصائصها كالتالي :

تم تصريح على ما يلي :
تم القيام بتقدمة طبيعية لشركة 
ذات  شركة   PAHRMACIE BAHJA
وحيد  بشريك  محدودة  مسؤولية 
129-1ح1  رقم  ب  االجتماعي  مقرها 
الدار  الشق  عين  5ح1  رقم  زنقة 

البيضاء.

املذكورة  الشركة  في  املساهمة  تم 
غعاله بجميع عناصر غصول وخصوم 
ال1بيعي  للشخص  التجاري  األصل 
للعناصر  مالكة  الشركة  وتصبح 
تسجيلها  يوم  من  ابتداء  بها  املساهم 

في السجل التجاري.
من  املستفيدة  للشركة  سيكون 
لألصل  امللكية  كامل  التقدمة  هذه 
من  ابتداء  تقدمته  الحال  التجاري 
غيضا  لها  وسيكون  العقد  هذا  توقيع 
لهذه  النهائي  اإلنشاء  ابتداء  االنتفاع 
الكائن  التجاري  األصل  من  الشركة 
زنقة  129-1ح1  رقم  البيضاء  بالدار 

رقم 5ح1 عين الشق.
واملسجل بالسجل التجاري بالدار 

البيضاء تحت رقم 560ح20.
تسجل  فالتعرضات  وبذلك 
التجارية  باملحكمة  الضبط  بمكتب 

بمكتب السجل التجاري.
النشرة األولى

رئيس كتابة الضبط

24 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم : 00ح0ح1
حساب رقم :  1ح15

عقد تقدمة
الحامل  ادام  الرايس  السيد 
.BE65 912 للب1اقة الوطنية رقم

ال1بيعي  للشخص  ممثل  بصفته 
بالدار  التجاري  بالسجل  ومسجل 
البيضاء تحت رقم 61900ح وبصفته 

مسير وحيد لشركة في طور التكوين.
خصائصها كالتالي :

تم تصريح على ما يلي :
تم القيام بتقدمة طبيعية لشركة 
 SOCIETE SIGMARAIS SARL
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة   AU
ب  االجتماعي  مقرها  وحيد  بشريك 
 25 رقم   1 زنقة  زاوية  الرباح  تجزئة 

وزنقة 2 الرقم 16/ 1.
املذكورة  الشركة  في  املساهمة  تم 
غعاله بجميع عناصر غصول وخصوم 
ال1بيعي  للشخص  التجاري  األصل 
للعناصر  مالكة  الشركة  وتصبح 
تسجيلها  يوم  من  ابتداء  بها  املساهم 

في السجل التجاري.

من  املستفيدة  للشركة  سيكون 

لألصل  امللكية  كامل  التقدمة  هذه 

من  ابتداء  تقدمته  الحال  التجاري 

غيضا  لها  وسيكون  العقد  هذا  توقيع 

لهذه  النهائي  اإلنشاء  ابتداء  االنتفاع 

الكائن  التجاري  األصل  من  الشركة 

زاوية  الرباح  تجزئة  البيضاء  بالدار 
زنقة 1 رقم 25 وزنقة 2 الرقم 16/ 1.

واملسجل بالسجل التجاري بالدار 

البيضاء تحت رقم 61900ح.

تسجل  فالتعرضات  وبذلك 

التجارية  باملحكمة  الضبط  بمكتب 

بمكتب السجل التجاري.

النشرة األولى
رئيس كتابة الضبط

25 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء

ملف رقم : 02ح0ح1

حساب رقم : 21ح15

عقد تقدمة

الحاملة  الرايس  زينب  السيدة 

.BE69 050 للب1اقة الوطنية رقم

ال1بيعي  للشخص  ممثل  بصفته 

بالدار  التجاري  بالسجل  ومسجل 

البيضاء تحت رقم 08952ح وبصفته 

مسير وحيد لشركة في طور التكوين.

خصائصها كالتالي :

تم تصريح على ما يلي :

تم القيام بتقدمة طبيعية لشركة 

 SOCIETE RAISAPHARM SARL

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة   AU

بشريك وحيد مقرها االجتماعي ب 20 

شارع املهدي بن بركة العنك.

املذكورة  الشركة  في  املساهمة  تم 

غعاله بجميع عناصر غصول وخصوم 

ال1بيعي  للشخص  التجاري  األصل 

للعناصر  مالكة  الشركة  وتصبح 

تسجيلها  يوم  من  ابتداء  بها  املساهم 

في السجل التجاري.

من  املستفيدة  للشركة  سيكون 

لألصل  امللكية  كامل  التقدمة  هذه 

من ابتداء  تقدمته  الحال  التجاري 

 توقيع هذا العقد وسيكون لها غيضا 
لهذه  النهائي  اإلنشاء  ابتداء  االنتفاع 
الكائن  التجاري  األصل  من  الشركة 
بن   مهدي  شارع   20 البيضاء  بالدار 

بركة العنك.
واملسجل بالسجل التجاري بالدار 

البيضاء تحت رقم 08952ح.
تسجل  فالتعرضات  وبذلك 
التجارية  باملحكمة  الضبط  بمكتب 

بمكتب السجل التجاري.
النشرة األولى

رئيس كتابة الضبط

26 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم :  0ح0ح1
حساب رقم : 28ح15

عقد تقدمة
الحاملة  العراقي  حكيمة  السيدة 

.B28211للب1اقة الوطنية رقم ح
ال1بيعي  للشخص  ممثل  بصفته 
بالدار  التجاري  بالسجل  ومسجل 
البيضاء تحت رقم 186292 وبصفته 

مسير وحيد لشركة في طور التكوين.
خصائصها كالتالي :

تم تصريح على ما يلي :
تم القيام بتقدمة طبيعية لشركة 
 SOCIETE PHARMACIE OULMES
ذات  شركة   CASA SARL AU
وحيد  بشريك  محدودة  مسؤولية 
شارع  زاوية   2 ب  االجتماعي  مقرها 

أاندي وشارع يعقوب املنصور.
املذكورة  الشركة  في  املساهمة  تم 
غعاله بجميع عناصر غصول وخصوم 
ال1بيعي  للشخص  التجاري  األصل 
للعناصر  مالكة  الشركة  وتصبح 
تسجيلها  يوم  من  ابتداء  بها  املساهم 

في السجل التجاري.
من  املستفيدة  للشركة  سيكون 
لألصل  امللكية  كامل  التقدمة  هذه 
من  ابتداء  تقدمته  الحال  التجاري 
غيضا  لها  وسيكون  العقد  هذا  توقيع 
لهذه  النهائي  اإلنشاء  ابتداء  االنتفاع 
الكائن  التجاري  األصل  من  الشركة 
2 زاوية شارع أاندي  بالدار البيضاء 

وشارع يعقوب املنصور.
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واملسجل بالسجل التجاري بالدار 
البيضاء تحت رقم 186292.

تسجل  فالتعرضات  وبذلك 
التجارية  باملحكمة  الضبط  بمكتب 

بمكتب السجل التجاري.
النشرة األولى

رئيس كتابة الضبط

27 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم :  1ح0ح1
حساب رقم : 9  15
تفويت غصل تجاري

الكابوس  املحفوظ  السيد  فوت 
الوطنية  التعريف  لب1اقة  الحامل 
ل1في  السيد  لفائدة   B55629ح رقم 
التعريف  لب1اقة  الحامل  مؤذن 

 .BJ191129 الوطنية رقم
املعد  التجاري  األصل  مجموع 
البيضاء  بالدار  واملتواجد  ملخبزة 
 6 رقم   87 بلوك  البرنو�سي  سيدي 
واملسجل بالسجل التجاري تحت رقم 

.219066
تسجل  التعرضات  فإن  وبذلك 
التجارية  باملحكمة  الضبط  بمكتب 
بالدار  التجاري  السجل  مكتب 
عشر  خمسة  غجل  داخل  البيضاء 

يوما املوالي للنشرة األولى والثانية.
النشرة األولى

عن رئيس كتابة الضبط

28 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم : 16ح0ح1
حساب رقم : 76 15
تفويت غصل تجاري

الرزاق  عبد  الهالك  ورثة  فوت 
الديوري وهم السادة نعيمة الحسني 
/ يوسف  الديوري  / سامية  الصقلي 
لفائدة  الديوري  الغالي   / الديوري 

السيد علي شريف جرمون.
املعد  التجاري  األصل  مجموع 
 PHARMACIE املسماة  لصيدلية 
DU PORT واملتواجد بالدار البيضاء 
رقم  حاليا  يحمل  غصبح  سابقا    19

57ح شارع ال1اهر العلوي.

تحت  التجاري  بالسجل  واملسجل 

رقم 7280ح1.

تسجل  التعرضات  فإن  وبذلك 

التجارية  باملحكمة  الضبط  بمكتب 

بالدار  التجاري  السجل  مكتب 

عشر  خمسة  غجل  داخل  البيضاء 

يوما املوالي للنشرة األولى والثانية.

النشرة األولى
عن رئيس كتابة الضبط

29 مكرر

املحكمة التجارية بمكناس

إشعار بفسخ مخ1ط االستمرارية 

وبفتح مس1رة التصفية القضائية

6  الصادر  بمقت�سى الحكم رقم 

امللف  في   2021 يوليو  بتاريخ  1 

08/2021ح08/8،  رقم  التجاري 

قضت املحكمة التجارية بمكناس :

االستمرارية  مخ1ط  بفسخ 

مقرها  الكائن  مكناس  زيوت  شركة 

مكناس  سعيد  بسيدي  االجتماعي 

تحت  التجاري  بالسجل  واملسجلة 

مس1رة  وبفتح  تحليلي  9ح190  رقم 

التصفية القضائية مع ما يترتب عن 

ذلك قانونا.

حيدة  كمال  األستاذ  على  باإلبقاء 

غقبلي  ياسين  واألستاذ  منتدبا  قاضيا 

نائبا له، والسيد سمير بعيو سنديكا 

فيها.

الدفع  عن  التوقف  تاريخ  باعتبار 

القا�سي  بالحكم  املحدد  نفسه  هو 

القضائية غي  التسوية  بفتح مس1رة 

حكم  لتاريخ  السابقة  شهرا  الثمانية 

فتح مس1رة التسوية القضائية.

بكيفية  املصاريف  باستخالص 

امتيازية من منتوج التصفية.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

رشيد الكسعي

منتدب قضائي من الدرجة الثانية

35

املحكمة التجارية بأكادير
ملف معالجة صعوبات املقاولة

عدد : 02/65ح2021/8
شركة كيوان كارس

إشعار
ح7  رقم  الحكم  بمقت�سى 
 2021 يونيو   29 بتاريخ  الصادر 
رقم  املقاولة  صعوبات  ملف  في 
املحكمة  قضت  02/65ح2021/8 

التجارية بأكادير.
القضائية  التسوية  مس1رة  بفتح 
 Kiouane في حق شركة كيوان كارس
االجتماعي  مقرها  الكائن   cars
 ،2 البحارة  تجزئة   9 بلوك  برقم  1 
باملحكمة  السجل  في  واملقيدة  غكادير 
التجارية بأكادير تحت رقم 9821ح.

الدفع  عن  التوقف  فترة  بتحديد 
في 18 شهرا السابقة عن صدور هذا 

الحكم.
بتعيين األستاذ عمر را�سي قاضيا 
منتدبا، والسيد خالد العظيمي نائبا له.

بخوش  حسن  السيد  بتعيين 
مراقبة  في  مهمته  وتحديد  سنديكا 
بإعداد  تكليفه  مع  التسيير  عمليات 
املالية  املوازنة  حول  مفصل  تقرير 
للمقاولة،  واالقتصادية واالجتماعية 
لوضعيتها  املناسب  الحل  واقتراح 
داخل غجل   غشهر من تاريخ صدور 

هذا الحكم.
بشمول الحكم بالنفاذ املعجل.

أرفة  بجلسة  امللف  بإدراج 
مع   2021 نوفمبر  ح  ليوم  املشورة 
تقريره على  السنديك بعرض  تكليف 
قبل  املنتدب  القا�سي  السيد  غنظار 

موعد الجلسة.
الدائنين  من  فامل1لوب  وعليه 
بعنوانه  للسنديك  بديونهم  التصريح 
بعمارة  الكائن  : حسن بخوش،  اآلتي 
الحاج  زنقة  األول،  ال1ابق  اهضار، 
احمد اخنوش، قبالة الشركة العامة 
الصناعي  الحي  لألبناك،  املغربية 
املبالغ  تتضمن  قائمة  ضمن  غكادير، 
وذلك  بالوثائق  مرفقة  امل1لوبة 
نشر تاريخ  من  شهرين  غجل  داخل 

الرسمية  بالجريدة  اإلشعار  هذا   

طبقا للمواد  58، 719، 720 و721 

التجارة ويمدد هذا األجل  من مدونة 

القاطنين  للدائنين  بالنسبة  شهرين 

خارج اململكة املغربية.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

36

املحكمة التجارية بوجدة

 ملف صعوبات املقاولة 

رقم :  /01ح2021/8

 ملف التسوية القضائية 

رقم : 02/11ح2021/8

إشعار بفتح مس1رة التسوية 

القضائية

بتاريخ  الصادر  الحكم  بمقت�سى 

 2021/5 رقم  تحت   2021 يوليو   7

عدد  املقاولة  صعوبة  ملف  في 

املحكمة  قضت   /01ح2021/8، 

مس1رة  بفتح  بوجدة  التجارية 

مواجهة  في  القضائية  التسوية 

»مقاولة تأمينات الجامعي« لصاحبتها 

سجلها  رقم  الجامعي،  عفاف 

بوجدة  التجارية  باملحكمة  التجاري 

 ،18 رقم  ب  عنوانها   67718  رقم 

حمزة  إقامة  عبدو،  محمد   شارع 

رقم ح، ال1ابق األول، وجدة.

محمد  دوحي  األستاذ  وبتعيين 

غردوز  جواد  واألستاذ  منتدبا  قاضيا 

نائبا له والسيد محمد أزال سنديكا 

في املس1رة، وتحدد مهمة هذا األخير 

إعداد  التسيير،  عمليات  مراقبة  في 

املالية  املوازنة  حول  مفصل  تقرير 

للشركة  واالجتماعية  واالقتصادية 

ن1اق  في  املالئم  الحل   واقتراح 

وذلك  التجارة  مدونة  من   595 املادة 

تاريخ  من  غشهر  غربعة  غجل  داخل 

صدور الحكم بفتح املس1رة.

وحدد تاريخ التوقف عن الدفع في 

18 شهرا السابقة لتاريخ الحكم بفتح 

املس1رة.
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الدائنين  من  فامل1لوب  وعليه، 

املعين  للسنديك  بديونهم  التصريح 

املبالغ  تتضمن  موقعة  قائمة  ضمن 

وذلك  بالوثائق،  مرفقة  امل1لوبة 

تاريخ  من  ابتداء  شهرين  غجل  داخل 

نشر هذا اإلشعار بالجريدة الرسمية 

من  و720   719 للمواد  58،  طبقا 

مدونة التجارة.
رئيس مصلحة كتابة الضبط

52

املحكمة التجارية بوجدة

 ملف صعوبات املقاولة 

رقم : 01/6ح2021/8

 ملف التسوية القضائية 

رقم : 02/10ح2021/8

إشعار بفتح مس1رة التسوية 

القضائية

بتاريخ  الصادر  الحكم  بمقت�سى 

 2021/6 رقم  تحت   2021 يوليو   7

عدد  املقاولة  صعوبة  ملف  في 

املحكمة  قضت  01/2021/6ح8، 

مس1رة  بفتح  بوجدة  التجارية 

مواجهة  في  القضائية  التسوية 

رقم   »COTRABER SARL »شركة 

االبتدائية  باملحكمة  التجاري  سجلها 

طريق  ب  عنوانها   689 رقم  ببركان 

بركان، الناضور، حي الوفاق، بركان.

محمد  دوحي  األستاذ  وبتعيين 

غردوز  جواد  واألستاذ  منتدبا  قاضيا 

نائبا له والسيد حسن خلوفي سنديكا 

في املس1رة، وتحدد مهمة هذا األخير 

إعداد  التسيير،  عمليات  مراقبة  في 

املالية  املوازنة  حول  مفصل  تقرير 

للشركة  واالجتماعية  واالقتصادية 

املادة  ن1اق  في  املالئم  الحل  واقتراح 

595 من مدونة التجارة وذلك داخل 

صدور  تاريخ  من  غشهر  غربعة  غجل 

الحكم بفتح املس1رة.

وحدد تاريخ التوقف عن الدفع في 

18 شهرا السابقة لتاريخ الحكم بفتح 

املس1رة.

الدائنين  من  فامل1لوب  وعليه، 

املعين  للسنديك  بديونهم  التصريح 

املبالغ  تتضمن  موقعة  قائمة  ضمن 

وذلك  بالوثائق،  مرفقة  امل1لوبة 

تاريخ  من  ابتداء  شهرين  غجل  داخل 

نشر هذا اإلشعار بالجريدة الرسمية 

من  و720   719 للمواد  58،  طبقا 

مدونة التجارة.
رئيس مصلحة كتابة الضبط

53

املحكمة التجارية بوجدة

 ملف صعوبات املقاولة 

رقم : 01/8ح2021/8

 ملف التسوية القضائية 

رقم : 02/9ح2021/8

إشعار بفتح مس1رة التسوية 

القضائية

بتاريخ  الصادر  الحكم  بمقت�سى 

 2021/7 رقم  تحت   2021 يوليو   7

عدد  املقاولة  صعوبة  ملف  في 

املحكمة  قضت  01/8ح2021/8، 

مس1رة  بفتح  بوجدة  التجارية 

التسوية القضائية في مواجهة »شركة 

سجلها  رقم   »SOCOCHARK SARL

بوجدة  التجارية  باملحكمة  التجاري 

 ،172 رقم  ب  عنوانها   16079  رقم 

عين  طريق  السالم،  حي   ،1 ب   زنقة 

بني م1هر، وجدة.

محمد  دوحي  األستاذ  وبتعيين 

غردوز  جواد  واألستاذ  منتدبا  قاضيا 

نائبا له والسيد حسن خلوفي سنديكا 

في املس1رة، وتحدد مهمة هذا األخير 

إعداد  التسيير،  عمليات  مراقبة  في 

املالية  املوازنة  حول  مفصل  تقرير 

للشركة  واالجتماعية  واالقتصادية 

املادة  ن1اق  في  املالئم  الحل  واقتراح 

595 من مدونة التجارة وذلك داخل 

صدور  تاريخ  من  غشهر  غربعة  غجل 

الحكم بفتح املس1رة.

وحدد تاريخ التوقف عن الدفع في 

18 شهرا السابقة لتاريخ الحكم بفتح 

املس1رة.

الدائنين  من  فامل1لوب  وعليه، 

املعين  للسنديك  بديونهم  التصريح 

املبالغ  تتضمن  موقعة  قائمة  ضمن 

وذلك  بالوثائق،  مرفقة  امل1لوبة 

تاريخ  من  ابتداء  شهرين  غجل  داخل 

نشر هذا اإلشعار بالجريدة الرسمية 

من  و720   719 للمواد  58،  طبقا 

مدونة التجارة.
رئيس مصلحة كتابة الضبط

54

املحكمة التجارية بوجدة

 ملف صعوبات املقاولة 
رقم : ح01/1ح2018/8

 ملف التصفية القضائية 
رقم : 6/ح0ح2020/8

ملف عدد : ح10/7ح2021/8

إشعار بإسقاط األهلية التجارية

بتاريخ  الصادر  الحكم   بمقت�سى 

7 يوليو 2021 تحت رقم 0 2021/1 

في ملف إسقاط األهلية التجارية عدد 

التصفية  )ملف  ح10/7ح2021/8، 

6/ح0ح2020/8)  عدد  القضائية 
معاون  عواطف  السيدة  مواجهة  في 

مسيرة شركة آفاق غوريون لألشغال، 

بوجدة  التجارية  املحكمة  قضت 

بإسقاط األهلية التجارية عن السيدة 

لب1اقة  الحاملة  معاون،  عواطف 

 F 55716 رقم  الوطنية  التعريف 

وذلك ملدة خمس سنوات.
رئيس مصلحة كتابة الضبط

55

املحكمة التجارية بوجدة

إشهار مستخرج عقد بيع غصل 
تجاري

ملف البيع عدد : 2021/69

حساب عدد : 2095

بمقت�سى عقد رسمي حرره األستاذ 

بتاريخ  بوجدة  املوثق  الواح،   حمزة 

28 يونيو 2021، مسجل بوجدة، باع 

السيد :
رشيد البيضاوي، الساكن بوجدة، 

زنقة غبوظبي رقم 0ح، حي املسيرة.

للسيد :

بفرنسا،  الساكن  نبيل،  دخي�سي 

فرحاوي،  جمال  بالسيد  ممثال 

تجزئة  ملحلة،  ظهر  بوجدة  الساكن 

السالم، الزنقة غ 57 رقم 62.

املستغل  التجاري  األصل  جميع 

ملقهى، والكائن بوجدة، رقم 8، تجزئة 

الغير  السراق،  عوينت  طريق  لعلج، 

مقيد بالسجل التجاري بثمن إجمالي 

قدره 800.000 درهم.

املحكمة  غمام  التعرضات  تقبل 

غقصاه  غجل  داخل  بوجدة  التجارية 

املوالية  يوما   )15( عشر  خمسة 

للنشرة الثانية ت1بيقا للمادة  8 من 

مدونة التجارة.

النشرة األولى
رئيس مصلحة كتابة الضبط

51 مكرر

املحكمة التجارية بوجدة

إشهار مستخرج عقد بيع حقوق 
مشاعة في غصل تجاري

ملف البيع عدد : 2021/67

حساب عدد : 2081

حرره  رسمي  عقد  بمقت�سى 

األستاذ بلخيري محمد، املوثق بوجدة 

مسجل  غكتوبر  201،  فاتح  بتاريخ 

بوجدة بتاريخ 7 غكتوبر  201، باعت 

السيدة :

بوجدة،  الساكنة  حياة،  براجع 

 ،11 ب  بوترفاس  تجزئة  بوقنادل، 

رقم ح1.

للسيدين :

براجع عبد هللا، الساكن بوجدة، 

شارع غحمد بوشيخي رقم 129 ؛

بوجدة،  الساكن  هاشم،  براجع 

شارع غحمد بوشيخي رقم 129.

املتمثلة  املشاعة  حقوقهم  جميع 

في 112/7 جزءا اململوكة لها في األصل 

العقاقير،  بيع  في  املستغل  التجاري 

البيضاء  الدار  زنقة  بوجدة،  الكائن 
رقم ح1، الغير مقيد بالسجل التجاري 

بثمن إجمالي قدره 125.000 درهم.
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املحكمة  غمام  التعرضات  تقبل 

غقصاه  غجل  داخل  بوجدة  التجارية 

املوالية  يوما   )15( عشر  خمسة 

للنشرة الثانية ت1بيقا للمادة  8 من 

مدونة التجارة.

النشرة األولى
رئيس مصلحة كتابة الضبط

50 مكرر

املحكمة التجارية بوجدة

إشهار مستخرج عقد بيع حقوق 
مشاعة في غصل تجاري

ملف البيع عدد : 2021/66

حساب عدد : 2080

حرره  رسمي  عقد  بمقت�سى 

األستاذ بلخيري محمد، املوثق بوجدة 

مسجل  ح201،  غأس1س   16 بتاريخ 

ح201،  غأس1س   29 بتاريخ  بوجدة 

باع السيدان :

بوجدة،  الساكن  خالد،  براجع 

شارع محمد الخامس، رقم 265 ؛

بوجدة،  الساكن  ادريس،  براجع 

بنفس العنوان.

للسيدين :

براجع عبد هللا، الساكن بوجدة، 

شارع غحمد بوشيخي رقم 129 ؛

بوجدة،  الساكن  هاشم،  براجع 

شارع غحمد بوشيخي رقم 129.

املتمثلة  املشاعة  حقوقهم  جميع 

في  لهم  اململوكة  جزءا   112/28 في 

بيع  في  املستغل  التجاري  األصل 

العقاقير، الكائن بوجدة، زنقة الدار 

البيضاء رقم ح1، الغير مقيد بالسجل 

التجاري بثمن إجمالي قدره 500.000 

درهم.

املحكمة  غمام  التعرضات  تقبل 

غقصاه  غجل  داخل  بوجدة  التجارية 

املوالية  يوما   )15( عشر  خمسة 

للنشرة الثانية ت1بيقا للمادة  8 من 

مدونة التجارة.

النشرة األولى
رئيس مصلحة كتابة الضبط

49 مكرر

املحكمة االبتدائية بتيزنيت
شعبة السجل التجاري

ملف عدد : 02مكرر/2021
حساب خصو�سي : 010 

تفويت غصل تجاري
تجاري  غصل  هبة  عقد  بموجب 

املؤرخ في 26 غبريل 2021.
صالحي  الحسن  السيد  وهب 
6 حJE160 كافة نصيبه  وطنيته رقم 
بيع  ملحل  التجاري  األصل  في  إشاعة 
بالسيارات  الخاصة  الغيار  ق1ع 
01 عمارة  1 تجزئة جعا  الكائن برقم 
افراك  القيروان  شارع  اكجضاض 
 17790 رقم  تحت  واملسجل  تيزنيت 
بالسجل  التحليلي  السجل  من 
بتزنيت  االبتدائية  باملحكمة  التجاري 
رقم  وطنيته  صالحي  حسن  لفائدة 

.JE21019 
واملعنوية  املادية  عناصره  بجميع 
قدره  إجمالي  بثمن  قوم  والذي 

100.000 درهم.
تسجل  التعرضات  فإن  وبذلك 
االبتدائية  املحكمة  ضبط  بمكتب 
عشر  الخمسة  غجل  داخل  بتيزنيت 
الثانية  للنشرة  املوالية  يوما   )15(

طبقا للمادة  8 من مدونة التجارة.
النشرة األولى

تحت جميع التحفظات.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

67 مكرر

املحكمة االبتدائية بتيزنيت

شعبة السجل التجاري
ملف عدد : 2021/02

حساب خصو�سي : 010 
تفويت غصل تجاري

تجاري  غصل  لبيع  عقد  بموجب 
املؤرخ في 11 يوليو 2017.

العساوي  محمد  السيد  باع 
األصل  كافة   JE78678 رقم  وطنيته 
بلوك   1 الكائن برقم  للمحل  التجاري 
د حي ودادية املوظفين تيزنيت واملسمى 
رقم  تحت  واملسجل  غالسكا«  »مقهى 
و19668  الترتيبي  بالسجل   720
بالسجل  التحليلي  السجل  من 
بتزنيت  االبتدائية  باملحكمة  التجاري 

رقم  وطنيته  محبوب  محمد  لفائدة 

.B5868ح 

واملعنوية  املادية  عناصره  بجميع 

قدره  إجمالي  بثمن  قوم  والذي 

170.000 درهم.

تسجل  التعرضات  فإن  وبذلك 

االبتدائية  املحكمة  ضبط  بمكتب 

عشر  الخمسة  غجل  داخل  بتيزنيت 

الثانية  للنشرة  املوالية  يوما   )15(

طبقا للمادة  8 من مدونة التجارة.

النشرة األولى
تحت جميع التحفظات.

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

66 مكرر

املحكمة االبتدائية بورزازات
إعالن عن بيع غصل تجاري

كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 

االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
محرر  عقد  بمقت�سى  غنه  بورزازات، 

ومسجل   ،2021 ماي   26 بتاريخ 

2021 فوت  6 يونيو  بورزازات بتاريخ 

محمد  للسيد  الحر  الحسن  السيد 

مسكور، جميع األصل التجاري املعد 

لبيع األحذية، والكائن ب : حي سيدي 

بالسجل  واملسجل  بورزازات  حساين 

عدد  تحت  املحكمة  بهذه  التجاري 

08ح26 وذلك بجميع عناصره املادية 

واملعنوية.

التعرضات  وبناء عليه فإن جميع 

املحكمة  بهذه  الضبط  بكتابة  تقدم 

غجل  التجاري داخل  السجل  )مكتب 

15 يوما املوالية للنشرة الثانية.

النشرة األولى
رئيس مصلحة كتابة الضبط 

69 مكرر

املحكمة االبتدائية بورزازات

إعالن عن تقديم غصل تجاري

 حصة في شركة

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط 

غنه  بورزازات،  االبتدائية  باملحكمة 

بتاريخ محرر  عرفي  عقد   بمقت�سى 

 15 فبراير 2021، ومسجل بورزازات 

السيد  قدم   2021 ماي   17 بتاريخ 

التجاري،  األصل  مرزوكي  محمد 

الكائن برقم 188 شارع موالي ال1اهر 

واملسجل  بورزازات  املقاومة  حي 

بالسجل التجاري بهذه املحكمة تحت 

 ETMEL في شركة  8020 حصة  عدد 

.SARL

التعرضات  وبناء عليه فإن جميع 

تقدم بكتابة الضبط )مكتب السجل 

التجاري داخل غجل 15 يوما املوالية 

للنشرة الثانية.

النشرة األولى
رئيس مصلحة كتابة الضبط 

68 مكرر

املحكمة االبتدائية بابن احمد

شعبة السجل التجاري

ملف رقم :  2021/0

كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 

بابن  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

تقديم  عقد  بمقت�سى  غنه   ، غحمد 

ماي  في    املؤرخ  التجاري  األصل 

الجوهري  زكرياء  السيد  قدم   2021

 LABORATOIRE BEN للشركة 

 AHMED AMZAB D’ANALYSES

جميع    MEDICALES SARL AU

 2 8حمكرر  الكائن  التجاري  األصل 

زنقة الشيخ شعيب درب �سي لحسن 

ابن غحمد، والذي هو عبارة عن مختبر 

للتحليالت ال1بية، وقد قوم في مبلغ 

بناء  وذلك  درهم  8800.00ح7  قدره 

املسجل  الحسابات  خبير  تقرير  على 

التجاري  بالسجل  التحليلي  بالسجل 

بابن غحمد تحت عدد  616.

التعرضات  جميع  فإن  وعليه 

للنشرة  15 يوما املوالية  تقدم داخل 

الثانية.

النشرة األولى

70 مكرر
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املحكمة االبتدائية بتارودانت
شعبة السجل التجاري
ملف رقم ح2021/0

كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
البيع  عقد  بمقت�سى  انه  بتارودانت 
في  املؤرخ  التجاري  لالصل  الرسمي 
عدنان  السيد  باع   ،2021 يونيو   16
جميع  اتبر  ادريس  للسيد  العرابي 
 8 بالرقم  الكائن  التجاري  االصل 
تارودانت  املحاي1ة  االمل  تجزئة 
تدعى  صيدلية  عن  عبارة  هو  والذي 
 100.000 قرد  بثمن  نديم  صيدلية 
التحليلي  بالسجل  واملسجل  درهم، 
بتارودانت  االبتدائية  باملحكمة 
جميع  فإن  وعليه   22188 رقم  تحت 
يوما   15 داخل  تقدم  التعرضات 

املوالية للنشرة التانية.
النشرة الثانية

23 مكرر

املحكمة  اإلبتدائية بالناضور 
مكتب السجل التجاري
ملف عدد : 156/2021

حساب خاص عدد : .......
بيع غصل تجاري

بمقت�سى عقد رسمي حرر بمكتب 
األستاذ زهير رشاد، موثق بالناضور، 
فوت   ،2020 غأس1س   18 بتاريخ 
السيد نوفل عكروي، الساكن بزنقة 
61 رقم 1 حي العري الشيخ، الناضور 
التجاري  األصل  شيالح،  نبيل  للسيد 
إقليم  تيزيرين  بوطيب،  غوالد  الكائن 
صيدلية  عن  عبارة  وهو  الناضور 
تيزيرين  )صيدلية  اسم  تحمل 
واملقيد   ،)PHARMACIE TIZIRINE
100حح  رقم  تحت  التجاري  بالسجل 

من السجل اإليضاحي.
املحكمة  غمام  التعرضات  تقبل  
السجل  )مكتب  بالناضور  اإلبتدائية 
التجاري( داخل غجل 15 يوما املوالية 
من  للمادة  8  ت1بيقا  للنشرةالثانية 

ظهير فاتح غأس1س 1996.
النشرة الثانية

55 مكرر

املحكمة االبتدائية بالناضور
بيع غصل تجاري

مكتب السجل التجاري

ملف عدد 2021/01

حساب عدد 7555

بمقت�سى عقد رسمي حرر بمكتب 

محام  القادر  عبد  اأربي  األستاذ 

 ،2021 يونيو  0ح  بتاريخ  بالناضور 
ال1هريوي  صديق  السيد  فوت 

شيكر  بني  ادوجوحا  بدوار  الساكن 

إقليم الناضور للسيد ادريس بوكريني 

شارع  بزاوية  الكائن  التجاري  األصل 

سيدي  وشارع  تاشفين  بن  يوسف 

اسم  تحمل  مقهى  بالناضور  محمد 

تحت  التجاري  واملقيدبالسجل  إليزا 

رقم  ح908 من السجل اإليضاحي.

املحكمة  غمام  التعرضات  تقبل 

السجل  )مكتب  بالناضور  االبتدائية 

التجاري(.

املوالية  يوما   15 غجل  داخل 

للنشرة الثانية ت1بيقا للمادة  8 من 

ظهير فاتح غأس1س 1996.

النشرة الثانية
24 مكرر

املحكمة  اإلبتدائية ببنسليمان 

ملف عدد : 2021/02

حسب خاص عدد : 5152

إعالن عن إشهار عقد تقديم غصل 
تجاري حصة في شركة

املكلف  القضائي  املنتدب  يشهد 

بالسجل التجاري باملحكمة اإلبتدائية 

ببنسليمان واملوقع غسفله :

غنه بناء على العقد العرفي املنجز 

املصادق  بالدارالبيضاء،  واملسجل 

يوليو   8 بتاريخ  ببنسليمان  عليه 

2021، قدم بموجبه السيد الشافعي 

ب1اقته  ادريس  بن  املجيد  عبد 

والساكن   TA25629 رقم  الوطنية 

 22 الرقم   12 بلوك  الصخور  تجزئة 

الكائن  التجاري  األصل  بنسليمان 

رقم ح بلوك دال حي كريم بنسليمان، 

واملعد الستغالل صيدلية تحت شعار

 PHARMACIE كريم  حي  صيدلية   
بالسجل  واملقيد   HAY  KARIM
باملحكمةاإلبتدائية  التجاري 
عدد  تحليلي  رقم  تحت  ببنسليمان 

186  والذي قدرت قيمته بمبلغ قد
2260000.00درهم.

وعليه تقبل  التعرضات بابتدائية 
التجاري  السجل  شعبة  بنسليمان، 
للنشرة  املوالية  يوما   15 غجل  داخل 

االثانية.
النشرة الثانية

61 مكرر

املحكمة االبتدائية ببنسليمان
ملف البيع : 2021/01

حساب : 70  
عقد بيع غصل تجاري

املكلف  القا�سي  املنتدب  يشهد 
باملحكمة  التجاري  بالسجل 
 االبتدائية ببنسليمان واملوقع اسفله :

غنه بناء على العقد العدلي الذي تلقاه 
العدالن عبد الرزاق امليساوي ونوفل 
بتاريخ  ببنسليمان  املسجل  اللودعي، 
عليه  واملخاطب   ،2021 يونيو  ح 
بتاريخ 28 يونيو 2021، فوت بموجبه 
محمد  بن  موساوي  الجياللي  السيد 
 ،TA66660 رقم  الظنية  ب1اقته 
والساكن بدوار بني مو�سى عين تيزأة 
الوهاب  عبد  السيد  بنسليمان، 
الوطنية  ب1اقته  هللا  عبد  بن  تقوى 
 127  : والساكن   BE570597 رقم 
شقة  افوار  إقامة  مارس   2 شارع 
األصل  جميع  البيضاء،  الدار    
امللكي  الجيش  شارع  الكائن  التجاري 
بنسليمان،  الجميل  املنظر  غ  عمارة 
تحت  بار  ميلك  الستغالل  واملعد 
 INASS DREAM دريم  إناس  شعار 
باملحكمة  التجاري  بالسجل  واملقيد 
رقم  تحت  ببنسليمان  االبتدائية 
تحليلي عدد 2 86 بثمن إجمالي قدره 

00.000ح درهم.
بابتدائية  التعرضات  تقبل  وعليه 
التجاري  السجل  شعبة  بنسليمان 
للنشرة  املوالية  يوما   15 غجل  داخل 

الثانية.
النشرة الثانية

25 مكرر

املحكمة االبتدائية بالعرائش

مكتب السجل التجاري

ملف بيع غصل تجاري رقم 2021/05

حساب عدد 105 

املصادق  العرفي  العقد  بمقت�سى 

 ،2021 ماي   10 بتاريخ  امضاءه  على 

081 /082 /ح08   رقم  تحت 

ماي   11 بتاريخ  بالعرائش  واملسجل 

2021، تحت عدد 2280 باع السادة 

تعريفه  ب1اقة  أيالن  الحميد  عبد 

عنوانه   ،LA12ح8ح رقم  الوطنية 

العرائش،   22 رقم  الرجاء  تجزئة 

تعريفها  ب1اقة  أيالن  وف1يمة 

عن  اصالة   LA27288 رقم  الوطنية 

رحمة  ابنائها،  عن  ونيابة  نفسها 

ورضوان  أيالن،  ورشيدة  أيالن، 

العالي  وعبد  أيالن  وفاطمة  أيالن 

أيالن.

مصححة  وكاالت  بمقت�سى 

االمتضاء عنوانها شارع عبد الرحمان 

للسيد  العرائش،   59 رقم  الغفقي 

تعرفه  ب1اقة  الب1يوي  اسامة 

LA1 0090، عنوانه تجزئة  الوطنية 

العرائش،   189 رقم  الجديد  املغرب 

للسيد غسانة الب1يوي الكائن بشارع 

املسيرة 10 )شارع الرباط رقم 11-ح1 

سابقا( العرائش الذي يستغل مقهى 

التجاري  بالسجل  واملسجل  وم1عم 

تحت  بالعرائش  االبتدائية  باملحكمة 

التحليلي،  السجل  من   2662 رقم 

بجميع عناصره املادية واملعنوية.

تسجل  التعرضات  فإن  وبذلك 

االبتدائية  باملحكمة  الضبط  بكتابة 

التجاري،  السجل  مكتب  بالعرائش 

للنشرة  املوالية  يوما   15 اجل  داخل 

التانية.

النشرة الثانية
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

26 مكرر
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املحكمة االبتدائية بقلعة 
السراغنة

مصلحة كتابة الضبط

بيع غصل تجاري 
ملف عددد 2021/07
حساب عدد 15877

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط 
باملحكمة االبتدائية بقلعة السراأنة 
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  غنه 
بتاريخ  ومسجل   ،2021 يونيو   28
5 يوليو 2021، بقلعة السراأنة، باع 
الساكن  دوموا  الفتاح  عبد  السيد 
السراأنة  قلعة  الكورس  بدوار 
الوطنية  التعريف  لب1اقة  الحامل 
للسيد  مناصفة   ،Y109578 رقم 
عدنان املنوني الساكن بدوار الجديد 
الغابة  غهل  قيادة  املريوح  جماعة 
لب1اقة  الحامل  السراأنة  قلعة 
 ،Y295570 رقم  الوطنية  التعريف 
الساكنة  العمراني  حسناء  والسيدة 
املربوح  جماعة  الجديد  بدوار 
السراأنة  قلعة  الغابة  غهل  قيادة 
الوطنية  التعريف  لب1اقة  الحاملة 
التجاري  باالصل   Y 2868ح رقم 
قلعة  7ح1  رقم  غمليل  ببلوك  الكائن 
املادية  عناصره  بجميع  السراأنة 
واملعنوية واملسجل بالسجل التجاري 
20 9 بثمن  بهذه املحكمة تحت رقم 

اجمالي قدره 200.000 درهم.
تسجل  التعرضات  فإن  وبذلك 
االبتدائية  باملحكمة  الضبط  بمكتب 
بقلعة السراأنة داخل غجل 15 يوما 

املوالية للنشرة األولى والثانية.
النشرة الثانية

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

27 مكرر

املحكمة االبتدائية بسال

ملف رقم : 2021/20
حساب رقم : 8279ح

اعالن عن تقديم غصل تجاري 
كحصة في شركة 

إيناس  السيد   : األول  ال1رف 
التعريف  ب1اقة  رقم  بنسعيد 
الوطنية:  A2 512 مغربي الجنسية.

شركة  : الثاني  ال1رف 

 PHARMACIE INES DES

مسيرها   HOPITAUX SARL AU

مغربي  بنسعيد  إيناس   : القانوني 

الجنسية. 
مقرها االجتماعي : زنقة ابن رشد، 

بيبينيار، سال.

االصل التجاري : صيدلية.
العنوان : زنقة ابن رشد، بيبينيار، 

سال.
6ح68/  : التجاري  السجل  رقم 

سال.

بمصلحة  التعرضات  وستقبل 

السجل التجاري باملحكمة االبتدائية 

بسال إلى أاية خمسة عشر )15( يوما 

من صدور اإلعالن الثاني.

النشرة األولى
رئيس مصلحة السجل التجاري

137مكرر

املحكمة  اإلبتدائية بسال 
ملف عدد : 2021/18

حساب خاص عدد : ح7 7ح

إعالن عن تقديم  غصل تجاري 
كحصة في شركة

بوبكري  السيد   : األول  ال1رف 

الوطنية   التعريف  ب1اقة  رقم  جمال 

A201891 مغربي الجنسية.

شركة   : الثاني  ال1رف 

 PHARMACIE DE L’ETOILE SALE

السيد  القانوني  مسيرها   SARL AU

بوبكري جمال مغربي الجنسية .
مقرها اإلجتماعي : رقم 27، شارع 

العلويين، القرية سال.

األصل التجاري : صيدلية.
العنوان : رقم 27، شارع العلويين، 

القرية سال.

بمصلحة  التعرضات  وستقبل  

السجل التجاري باملحكمة  اإلبتدائية 

بسال إلى أاية خمسة عشرا يوما من 

صدور اإلعالن الثاني.

اإلعالن الثاني
رئيس مصلحة السجل التجاري

56 مكرر

املحكمة  اإلبتدائية بالقنيطرة
ملف إشهار تحويل الذمة املالية املهنية إلى 

شركة

عدد : 2021/06

حسب خاص عدد :   196

املوضوع : ملف إشهار تحويل الذمة 
املالية املهنية إلى شركة

محرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 
غبريل   19 بتاريخ  القني1رة  بمدينة 
الفصل  ملقتضيات  وطبقا   2021
مدونة  من   )I مرتين  161املكررة   (
الركراكي  السيدة  قدمت  الضرائب 
في  املزدادة  الجنسية  مغربية  إيمان 
لب1اقة  والحاملة   1968 غكتوبر   17
 G207870 رقم  الوطنية  التعريف 
رقم  زنقة  بالقني1رة  والقاطنة 
ذمتها  تحويل  على  الرامي  لبير  ح21 
املستغل  للنشاط  املهنية  املالية 
 12 بالقني1رة  والكائن  كصيدلية 
رقم  محل  املنصور  يعقوب  زنقة 
لدى  التجاري  بالسجل  واملقيد   ،2
تحت  بالقني1رة  اإلبتدائية  املحكمة 
بجميع  واملساهمة  9156ح  عدد 
عناصر غصولها  وخصومها كحصص 
 REG التأسيس  طور  في  شركة  في 

.PHARMA SARL AU
يتقدموا  غن  الدائنين  فعلى 
اإلبتدائية  املحكمة  لدى  بتعضرهم 
يوما   15 غجل  داخل  بالقني1رة 
ابتداء من تاريخ النشرة الثانية طبقا 
مدونة  من  الفصل  8  ملقتضيات 

التجارة.
النشرة الثانية

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

مريم الحو�سي

منتدب قضائي من الدرجة املمتازة

59 مكرر

املحكمة االبتدائية بالجديدة
ملف رقم : 2021/18

حساب رقم : ح2269

اعالن عن بيع   غصل تجاري 
في مؤرخ  عدلي  عقد   بمقت�سى 
بتاريخ ومسجل   2021 ماي   26   

باع السيد بوشعيب   2021    يونيو 
التعريف للب1اقة  الحامل  مسوكي 

السيدة  الى   M 0068 رقم  الوطنية   

لب1اقة  الحاملة  الصغير  نعيمة 

 ،M28675ح رقم  الوطنية  التعريف 

السجل  ذو  التجاري  االصل  مجموع 

ب  الكائن   ،2 610 رقم  التجاري 

 7RUE TRII PROLONGEE EL  :

.JADIDA

 MD« نشاط  فيه  املزاول 

.»D’EPICERIE EN DETAIL

والكيفية  الشروط  حسب  وذلك 

املذكورة في العقد.

تقبل  التعرضات  فان  وعليه 

االبتدائية  باملحكمة  الضبط  بكتابة 

من  يوما   15 غجل  داخل  بالجديدة 

تاريخ النشرة الثانية.

النشرة األولى
املشرف على مصلحة السجل التجاري

5مكرر

املحكمة  اإلبتدائية بالجديدة 

ملف عدد : 2021/10

حساب رقم : حح199

إعالن عن بيع غصل تجاري
في  مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

 19 بتاريخ  ومسجل   2021 فبراير   26

العياش�سي  السيد  باع   2021 مارس 

التعريف  لب1اقة  الحامل  بشيكر 

السيد  إلى   B292170 عدد  الوطنية 

لب1اقة  الحامل  الهاللي  بن  غيوب 

 M  2 67 عدد  الوطنية  التعريف 

املسجل  التجاري  األصل  مجموع 

18ح10  عدد  التجاري  بالسجل 

 MAGASIN AU RDC. الكائن  

 KISSARIAT WAD EDDAHAB

N°16 EL JADIDA املزاول فيه نشاط 

 MD DE MERCERIE DE QUALITE

الشروط  حسب  وذلك   FINE

والكيفية املذكورة في العقد.

تقبل  التعرضات  فإن  وعليه 

اإلبتدائية  باملحكمة  الضبط   بكتابة 

من  يوما   15 غجل  داخل  بالجديدة 

تاريخ النشرة الثانية.
اإلعالن األول

املشرف على  مصلحة السجل التجاري

4 مكرر
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املحكمة االبتدائية ببني مالل
ملف التنفيذ عدد : 21/6101/855

إعالن عن بيع عقار باملزاد العلني

لفائدة : محمد اليموري ومن معه

ينوب عنه : األستاذ عبد الرحمان 

ايت بن ال1الب محامي بهيئة بني مالل

ضد : عبد الرزاق اليموري

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط 

مالل  بني  االبتدائية  املحكمة   لدى 

على   2021 سبتمبر   21 بتاريخ  غنه 

بقاعة  زواال  الواحدة  الساعة 

بيع  سيقع  املحكمة  بهذه  البيوعات 

الرسم  ذي  للعقار  العلني  باملزاد 

املسمى  امللك  9 8/ب  عدد  العقاري 

67 سنتيار  WII« مساحته  »اسبرنس 

من  تتكون  بناية  عن  عبارة  الذي 

ومرحاض  وم1بخ  صالون  به  سفلي 

ومرحاض  ودوش  بيوت   2 به  وعلوي 

الجميل  املنظر  بحي  والكائن  وتراس 

بني مالل.

لبيع  االفتتاحي  الثمن  حدد  وقد 

مبلغ  في  الخبير  طرف  من  العقار 

850.000 درهم.

غن  املزايدة  عليه  رست  من  وعلى 

ح%0  زيادة  مع  فورا  الثمن  يؤذي 

واجب الخزينة العامة.

يمكن  املعلومات  من  وللمزيد 

االتصال بقسم التنفيذات القضائية 

دفتر  على  لالطالع  املحكمة  بهذه 

الشروط والتحمالت.
رئيس مصلحة كتابة الضبط

65

املحكمة االبتدائية بالخميسات
بيع األصل التجاري

ملف رقم 2021/ح1

حساب رقم : 087ح1

طرف  من  محرر  عقد  بمقت�سى 

بهيئة  محام  بنيحيا  لحسن  األستاذ 

باع   2021 يوليو  ح1  بتاريخ  الرباط 

السيدان :

محمد الجوهري الحامل ل ب.ت.و 

.Xرقم 6 6حح

ل  الحامل  الجوهري  السالم  عبد 

.X 1ب.ت.و رقم 72ح

الحامل  بورهوب  عمر  للسيد 

األصل   X01886ح رقم  ب.ت.و  ل 

سينا  ابن  شارع   : ب  الكائن  التجاري 

واملسجل  الخميسات،  0ح2  رقم 

  5196 رقم  تحت  التجاري  بالسجل 

االبتدائية  باملحكمة  و5198  

املادية  بالخميسات، بجميع عناصره 

 600.000 بثمن  واملقدر  واملعنوية 

درهم.

لذلك فإن جميع التعرضات يجب 

باملحكمة  الضبط  بكتابة  توضع  غن 

غجل  داخل  بالخميسات  االبتدائية 

صدور  تاريخ  من  يوما  عشر  خمسة 

النشرة الثانية.

اإلعالن األول
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

138 مكرر

محكمة االستئناف بفاس

ملف جنائي استئنافي رقم : 

2ح2019/2616/1

ملخص الحكم غوالقرار

االسم العائلي : استيتو.

االسم الشخ�سي : غسامة.

 2002 نوفمبر  ح1  بتاريخ  مزداد   

بفاس.

خديجة   : وغمه  الرزاق  عبد  ابن 

7ح  برقم  الساكن  السالم  عبد  بنت 

الورد  سهب  الرايس  بالد  بلوك   

يناير  ح1  بتاريخ  عليه  حكم  فاس 

العمد  القتل  جناية  غجل  من   2021

بغرفة  املخدرات  استهالك  وجنحة 

سريا  بفاس  االستئنافية  الجنايات 

واإلحالة  النقض  بعد  انتهائيا وأيابيا 

للقانون،  وطبقا  امللك  جاللة  باسم 

ق�سى  فيما  املستأنف  القرار  بتأييد 

بأن  بالقول  تعديله  مع  إدانة  من  به 

هو  الحدث  حق  في  الثابت  الفعل 

الوفاة  إلى  املؤدي  العمدي  اإليذاء 

دون نية إحداثة  بعد إعادة التكييف

 ومعاقبته بسنتين )02( اثنتين حبسا 
نافذا وتحميل الولي القانوني الصائر 

مع االجبار في األدنى.
تحت  وبقائها  املتهم  غمالك  وبعقل 

العقل.
وبإشعار األمالك املخزنية بملخص 

الحكم.
الرسمية  الجريدة  في  وبنشره 

بمسعى من النيابة العامة.
وبتعليق الحكم بباب غخر مسكن 

للمتهم.
الرئيس

ممثل النيابة العامة

كاتب الضبط
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محكمة االستئناف بتازة

ملف جنائي استئنافي رقم : 
2020/2611/1 1

ملف ابتدائي : 
9ح/2020/2609

 ملخص القرار بعد إجراء املس1رة 
الغيابية

االسم العائلي : احميمن.
االسم الشخ�سي : عبد العزيز.

ابن : محمد بن عزوز وغمه : مينة 
يناير   1 بتاريخ  املولود  حماد  بنت 
الدكارة  خندق  بدوار  الساكن   1989
بتاريخ تازة حكم عليه  الغربية   أياثة 

القرار  بتأييد   2021 غبريل   7
واحدة  بسنة  القا�سي  واملستأنف 
الصائر  املتهم  تحميل  و  نافذا  حبسا 
مجبرا في األدنى ألجل السرقة بالعنف.

الرئيس
ممثل النيابة العامة

كاتب الضبط

72

محكمة االستئناف بتازة

ملف جنائي استئنافي رقم : 
2020/2611/9 
ملف ابتدائي : 

2019/2610/100
 ملخص القرار بعد إجراء املس1رة 

الغيابية
االسم العائلي : العموري.
االسم الشخ�سي : محمد.

ابن : عسو بن عقى وغمه : فاطمة 

غبريل  فاتح  بتاريخ  املولود  عسو  بنت 

 197 الساكن بدوار عين زقورجماعة 

دائرة  بوزمالن  قيادة  سغروشن  ايت 

تاهلة إقليم تازة.

حكم عليه بتاريخ  2 فبراير 2021 

بالغاء القرار املستأنف وبعد التصدي 

مؤاخذة املتهم من غجل املنسوب إليه 

وعقابه على ذلك بسنتين اثنين حبسا 

غي  مجبرا  الصائر  وتحميله  نافذا 

األدنى.

الليل  بظروف  السرقة  ألجل 

والتعدد والكسر.
الرئيس

ممثل النيابة العامة

كاتب الضبط
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محكمة االستئناف بتازة

ملف جنائي استئنافي رقم : 

2020/2615/5

ملف ابتدائي : 

15/ح2019/261

 ملخص القرار بعد إجراء املس1رة 

الغيابية

االسم العائلي : الناح.

االسم الشخ�سي : غسامة.

الحسبن  بن  القادر  عبد   : ابن 

املولود  محمد  بنت  السعدية  وغمه 

بتاريخ 18 يناير 2001 الساكن بمركز 

اوالد ازباير واد امليل تازة حكم عليه 

القرار  بتأييد   2021 يناير  ح1  بتاريخ 

واحدة  بسنة  القا�سي  املستأنف 

وتحميل  التنفيذ  موقوف  حبسا 

الصادر بواس1ة وليه مجبرا  الحدث 

املقترنة  السرقة  ألجل  األدنى  في 

واستعمال  والتعدد  الليل  بظروف 

ناقلة ذات محرك.
الرئيس

ممثل النيابة العامة

كاتب الضبط

74
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 III.  -  إعالنات إدارية

وزارة التجهيز والنقل 

واللوجيستيك

واملاء
قرار إجراء بحث عمومي حول إعادة 
تحديد امللك العام البحري للمن1قة 

املمتدة من بورتوريكو إلى لبويردة، 
دائرة امليلي، النفوذ الترابي لجماعة 
B 00 إلى الوتد B1 امليلي، من الوتد

إقليم وادي الذهب
وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 

واملاء:
بناء على الظهير الشريف الصادر 
يوليو  )فاتح  2حح1  شعبان   7 بتاريخ 
 191( املتعلق بامللك العام كما وقع 
الفصلين  وخاصة  تتميمه  غو  تغييره 

األول والسابع منه؛
ذي  التجزيئي  التصميم  وعلى 
إلعادة  املبين   1/2000 املقياس 
تحديد امللك العام البحري للمن1قة 
املمتدة ما بين بورتوريكو إلى لبويردة، 
دائرة امليلي،  بالنفوذ الترابي لجماعة 
 ،B 00 إلى الوتد B1 امليلي من الوتد

إقليم وادي الذهب.
االقليمي  املدير  من  وباقتراح 
واملاء  واللوجستيك  والنقل  للتجهيز 

بالداخلة، قرر ما يلي :
بحث  يجرى   : األول  الفصل 
بشأن  واحد  شهر  مدته  عمومي 
البحري  العام  امللك  تحديد  إعادة 
بورتوريكو  بين  ما  املمتدة  للمن1قة 
بالنفوذ  امليلي،  دائرة  لبويردة،  إلى 
 B1 الترابية لجماعة امليلي، من الوتد
B 00، إقليم وادي الذهب  إلى الوتد 
كما هو مبين بالئحة احداثيات المبير 
التجزيئية  بالتصاميم  املتواجدة    
ذات املقياس 1/2000 امللحقة بأصل 
هذا القرار ويوضع لهذا الغرض ملف 
البحث ابتداء من 20 يوليو 2021 إلى 
بمكاتب   ،2021 غأس1س   18 أاية 
دائرة امليلي، بالنفوذ الترابي لجماعة 
كما  الذهب،  وادي  بإقليم  امليلي، 
لتدوين  دفتر  املكاتب  بنفس  يفتح 

مالحظات من يهمهم األمر.

الفصل الثاني :
بواس1ة  البحث  هذا  عن  يعلن 
الدائرة  بمكاتب  تلصق  إعالنات 
الرسمية  بالجريدة  وينشر  املذكورة 

وفي إحدى الجرائد الوطنية.
الفصل الثالث :

السيد  يعقد  البحث،  انتهاء  بعد 
وادي  بإقليم  امليلي  دائرة  رئيس 
الذهب اجتماعا مع لجنة تتكون من :
ممثل عن الجماعة الترابية امليلي.

الدولة  غمالك  إدارة  عن  ممثل 
بالداخلة.

ممثل عن مصلحة املحافظة على 
األمالك العقارية والرهون بالداخلة.

والنقل  التجهيز  وزارة  عن  ممثل 
واللوجستيك واملاء بالداخلة.

السامية  املندوبية  عن  ممثل 
التصحر  ومحاربة  والغابات  للمياه 

بالداخلة.
الحضرية  الوكالة  عن  ممثل 

بالداخلة.
ممثل عن مصلحة املسح العقاري 

والخرائ1ية بالداخلة.
عين   على  اللجنة  هذه  وتتوجه 
املالكين  مالحظات  لتلقي  املكان 
غقوال  على  وتستمع  باألمر  املعنيين 
مؤهلين  غنهم  نرى  الذين  األشخاص 
لتزويدها بجميع املعلومات الضرورية 
وتبدي رغيها حول املالحظات املقدمة 
على  املوافقة  وحول  البحث  غثناء 
في مشروع  املبينة  بالحدود  االحتفاظ 
تلك  تغيير  غو حول  التحديد  تصميم 

الحدود.
في  اللجنة  هذه  رغي  يسجل  كما 
جميع  يوقعه  نسختين  من  محضر 
البحث  ملف  يرد  تم  غعضائها 
السيد  وبرغي  املحضر  بهذا  مشفوعا 
وادي  بإقليم  امليلي  دائرة  رئيس 
الذهب إلى املديرية االقليمية للتجهيز 
والنقل واللوجستيك واملاء بالداخلة، 
القانوني  األجل  انتهاء  فور  وذلك 

املحدد إلجراء هذا البحث.
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وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك
واملاء

قرار إجراء بحث عمومي حول إعادة 
تحديد امللك العام البحري للمن1قة 

املمتدة من لبويردة إلى حدود 
الجماعة الترابية امليلي،

دائرة امليلي، النفوذ الترابي لجماعة 
B700 إلى الوتد B1 امليلي، من الوتد

إقليم وادي الذهب
وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك 

واملاء:
بناء على الظهير الشريف الصادر 
يوليو  )فاتح  2حح1  شعبان   7 بتاريخ 
 191( املتعلق بامللك العام كما وقع 
الفصلين  وخاصة  تتميمه  غو  تغييره 

األول والسابع منه؛
ذي  التجزيئي  التصميم  وعلى 
املقياس 1/2000 املبين إلعادة تحديد 
امللك العام البحري للمن1قة املمتدة 
الجماعة  حدود  على  لبويردة  بين  ما 
الترابية امليلي، دائرة امليلي، بالنفوذ 
وادي  إقليم  امليلي  لجماعة  الترابي 
.B700 الذهب، من الوتد 1 إلى الوتد

االقليمي  املدير  من  وباقتراح 
واملاء  واللوجيستيك  والنقل  للتجهيز 

بالداخلة، قرر ما يلي :
الفصل األول : يجرى بحث عمومي 
مدته شهر واحد بشأن إعادة تحديد 
امللك العام البحري للمن1قة املمتدة 
الجماعة  حدود  إلى  لبويردة  بين  ما 
الترابية امليلي، دائرة امليلي، بالنفوذ 
الوتد  من  امليلي،  لجماعة  الترابية 
مبين  هو  كما   ،B700 الوتد  إلى   B1
بالئحة احداثيات المبير   املتواجدة 
املقياس  ذات  التجزيئية  بالتصاميم 
القرار  هذا  بأصل  امللحقة   1/2000
البحث  ملف  الغرض  لهذا  ويوضع 
أاية  إلى   2021 يوليو   20 من  ابتداء 
دائرة  بمكاتب   ،2021 غأس1س   18
لجماعة  الترابي  بالنفوذ  امليلي، 
كما  الذهب،  وادي  بإقليم  امليلي، 
لتدوين  دفتر  املكاتب  بنفس  يفتح 

مالحظات من يهمهم األمر.

الفصل الثاني :
بواس1ة  البحث  هذا  عن  يعلن 
الدائرة  بمكاتب  تلصق  إعالنات 
الرسمية  بالجريدة  وينشر  املذكورة 

وفي إحدى الجرائد الوطنية.
الفصل الثالث :

السيد  يعقد  البحث،  انتهاء  بعد 
وادي  بإقليم  امليلي  دائرة  رئيس 
الذهب اجتماعا مع لجنة تتكون من :
ممثل عن الجماعة الترابية امليلي.

الدولة  غمالك  إدارة  عن  ممثل 
بالداخلة.

ممثل عن مصلحة املحافظة على 
األمالك العقارية والرهون بالداخلة.

والنقل  التجهيز  وزارة  عن  ممثل 
واللوجيستيك واملاء بالداخلة.

السامية  املندوبية  عن  ممثل 
التصحر  ومحاربة  والغابات  للمياه 

بالداخلة.
الحضرية  الوكالة  عن  ممثل 

بالداخلة.
ممثل عن مصلحة املسح العقاري 

والخرائ1ية بالداخلة.
عين   على  اللجنة  هذه  وتتوجه 
املالكين  مالحظات  لتلقي  املكان 
غقوال  إلى  وتستمع  باألمر  املعنيين 
مؤهلين  غنهم  ترى  الذين  األشخاص 
لتزويدها بجميع املعلومات الضرورية 
وتبدي رغيها حول املالحظات املقدمة 
على  املوافقة  وحول  البحث  غثناء 
في مشروع  املبينة  بالحدود  االحتفاظ 
تلك  تغيير  غو حول  التحديد  تصميم 

الحدود.
في  اللجنة  هذه  رغي  يسجل  كما 
جميع  يوقعه  نسختين  من  محضر 
غعضائها تم يرد ملف البحث مشفوعا 
رئيس  السيد  وبرغي  املحضر  بهذا 
إلى  الذهب  بإقليم وادي  امليلي  دائرة 
والنقل  للتجهيز  االقليمية  املديرية 
واللوجيستيك واملاء بالداخلة، وذلك 
املحدد  القانوني  األجل  انتهاء  فور 

إلجراء هذا البحث.
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  غصدرته  قرار  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 2021 يوليو   8 بتاريخ   2021/5165

املسمى  العقار  على  سيجري  الذي 

رقم  العقاري  الرسم  ذي  فايدة 

1/9091  املتواجد بالجماعة الترابية 

إقليم  صفرو،  دائرة  اقورار،  اأبالو 

2 غأس1س  صفرو، ابتداء من تاريخ 

 2021 12 غأس1س  أاية  إلى   2021

بحث علني في شأن مشروع الترخيص 

من  منه،  املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز 

غجل سقي مساحة 71 هكتارا لفائدة 

الحامل  بنعاشر  بنفايدة  السيد 

.A1لب1اقة التعريف الوطنية 977ح
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  غصدرته  قرار  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 2021 يوليو   7 بتاريخ  ح2021/515 

املسمى  العقار  على  سيجري  الذي 

بعدد  ض  شراء  عقد  ذي   592 نزالة 

بالجماعة  املتواجد   266 ص   ح2 

دائرة  عمار،  بني  نزالة  الترابية 

من  ابتداء  مكناس،  إقليم  زرهون، 

أاية إلى   2021 غأس1س   2  تاريخ 

في  علني  بحث   2021 غأس1س   12

املاء   بجلب  الترخيص  مشروع  شأن 

الشاهد، من  حقينة سد سيدي  من 

هكتارا   1,2055 مساحة  سقي  غجل 

عمار  الشغروشني  السيد  لفائدة 

الوطنية  التعريف  لب1اقة  الحامل 

.C19171ح
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  غصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

يوليو   7 بتاريخ  ح.ج  2021/515 

العقار  على  سيجري  الذي   2021

الرسم  ذي   1 قسو  راشق  املسمى 

املتواجد   05/75852 رقم  العقاري 

دائرة  نعمان،  الترابية  بالجماعة 

ابتداء  الحاجب،  إقليم  الحاجب، 

 من تاريخ 2 غأس1س 2021 إلى أاية

في  علني  بحث   2021 غأس1س   12

ثقب  بإنجاز  الترخيص  مشروع  شأن 

سقي  غجل  من  منه،  املاء  وجلب 

لفائدة  هكتارات    , 091 مساحة 

واحمد  بومديان  محمد  السيد 

التعريف  لب1اقة  الحامل  العابدي 

.D658 62 الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  غصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

يوليو   7 بتاريخ   2021/5150 ح.ج 

العقار  على  سيجري  الذي   2021

الرسم  ذي   1-1 العبدي  املسمى 

املتواجد  11ح67/25  رقم  العقاري 

دائرة  نعمان،  آيت  الترابية  بالجماعة 

ابتداء  الحاجب،  إقليم  الحاجب، 

 من تاريخ 2 غأس1س 2021 إلى أاية

في  علني  بحث   2021 غأس1س   12

ثقب  بإنجاز  الترخيص  مشروع  شأن 

سقي  غجل  من  منه،  املاء  وجلب 

لفائدة  هكتارا  1ح0,99  مساحة 

الحامل  والشريف  الحرير  السيد 

.B 22 9 لب1اقة التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  غصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

يوليو   8 بتاريخ   2021/5162 ح.ج 

العقار  على  سيجري  الذي   2021

الرسم  ذي  1-ح  ياقوت  املسمى 

املتواجد   67/21670 رقم  العقاري 

باشوية  الحاجب،  الترابية  بالجماعة 

ابتداء  الحاجب،  إقليم  الحاجب، 

 من تاريخ 2 غأس1س 2021 إلى أاية

في  علني  بحث   2021 غأس1س   12

بئر  بإنجاز  الترخيص  مشروع  شأن 

سقي  غجل  من  منه،  املاء  وجلب 

هكتارا   0,50 مساحتها  الحديقة 

رابحة  بنمو�سى  السيدة  لفائدة 

الوطنية  التعريف  لب1اقة  الحامل 

.D 15128
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  غصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

يوليو   8 بتاريخ   2021/5157 ح.ج 

العقار  على  سيجري  الذي   2021

الرسم  ذي  ح   اوفضيل  املسمى 

املتواجد   67/2 909 رقم  العقاري 

دائرة  يعزم،  آيت  الترابية  بالجماعة 

من  ابتداء  الحاجب،  إقليم  اكوراي، 

أاية إلى   2021 غأس1س   2  تاريخ 

في  علني  بحث   2021 غأس1س   12

بئر  بإنجاز  الترخيص  مشروع  شأن 

سقي  غجل  من  منه،  املاء  وجلب 

السيدة   لفائدة  هكتارا  ح  مساحة 

وأيتة  باهوات  وسهام  نزهي  فتيحة 

التعريف  لب1اقة  الحامل  دايا 

DA 6576 و   D500902  الوطنية 

.D251و82ح 

84

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  غصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

يوليو   8 بتاريخ   2021/5167 ح.ج 

العقار  على  سيجري  الذي   2021

كراء  عقد  ذي  تاكنيت  فدان  املسمى 

املتواجد  0ح2  ص  حح   بعدد  ض 

دائرة  اللوح،  عين  الترابية  بالجماعة 

من  ابتداء  افران،  إقليم  غزرو، 

أاية إلى   2021 غأس1س   2  تاريخ 

في  علني  بحث   2021 غأس1س   12

ثقب  بإنجاز  الترخيص  مشروع  شأن 

سقي  غجل  من  منه،  املاء  وجلب 

لفائدة  هكتارا    ,9127 مساحة 

السيد بويسان جواد الحامل لب1اقة 

.DA 7092 التعريف الوطنية

85

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  غصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

يوليو   9 بتاريخ   2021/5171 ح.ج 

العقار  على  سيجري  الذي   2021

عقد  ذي  بور  لحسن  سيدي  املسمى 

املتواجد  90ح  ص  6 ح  عدد  شراء 

سيدي  كندر  الترابية  بالجماعة 

صفرو،  إقليم  صفرو،  دائرة  اخيار، 

 2021 غأس1س   5 تاريخ  من  ابتداء 

بحث   2021 16 غأس1س  أاية  إلى 

الترخيص  مشروع  شأن  في  علني 

بإنجاز ثقب وجلب املاء منه، من غجل 

مساحة  وسقي  املنزلي  االستعمال 

1 9 ,0 هكتارا لفائدة السيد غعوين 

التعريف  لب1اقة  الحامل  ادريس 

.C199287 الوطنية

86
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  غصدرته  قرار  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 2021 يوليو   9 بتاريخ   2021/5168

املسمى  العقار  على  سيجري  الذي 

اعرقوب ذي عقد شراء مضمن بعدد 

بالجماعة  املتواجد  05ح  ص    82

الترابية تمحضيت، دائرة غزرو، إقليم 

غأس1س   5 تاريخ  من  ابتداء  افران، 

 2021 غأس1س   16 أاية  إلى   2021

بحث علني في شأن مشروع الترخيص 

بإنجاز ثقب وجلب املاء منه، من غجل 

لفائدة  هكتارا   6,20 مساحة  سقي 

السيد الزدكي حسن الحامل لب1اقة 

.DA27 8  التعريف الوطنية

87

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  غصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

يوليو   7 بتاريخ   2021/5169 ح.ج 

العقار  على  سيجري  الذي   2021

عقد  ذي  السوق  مركب  املسمى 

املتواجد   1 ص   2 بعدد  ضمن  شراء 

اقورار،  اأبالو  الترابية  بالجماعة 

ابتداء  صفرو،  إقليم  صفرو،  دائرة 

إلى   2021 غأس1س   5 تاريخ  من 

بحث   2021 16 غأس1س  أاية 

الترخيص  مشروع  شأن  في  علني 

من  منه،  املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز 

هكتارا   0,7 61 مساحة  سقي  غجل 

صبحي  محمد  سيدي  السيد  لفائدة 

الوطنية  التعريف  لب1اقة  الحامل 

.C625 5ح

88

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  غصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

يوليو   7 بتاريخ   2021/5152 ح.ج 

العقار  على  سيجري  الذي   2021

ذي  عمار  بني  حوز  النخيلة  املسمى 

 229 ص   201 بعدد  ض  شراء  عقد 

بني  نزالة  الترابية  بالجماعة  املتواجد 

مكناس،  إقليم  زرهون،  دائرة  عمار، 

 2021 غأس1س   2 تاريخ  من  ابتداء 

بحث   2021 12 غأس1س  أاية  إلى 

الترخيص  مشروع  شأن  في  علني 

من  منه،  املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز 

غجل سقي مساحة 2,1826 هكتارات 

محمد  النحناحي  السيد  لفائدة 

الوطنية  التعريف  لب1اقة  الحامل 

.D 92980

89

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  غصدرته  قرار  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 2021 يوليو   9 بتاريخ   2021/5172

املسمى  العقار  على  سيجري  الذي 

العقاري  الرسم  ذي  حوسني  ملك 

بالجماعة  املتواجد  87ح6 /16  رقم 

دائرة  اولحسن،  علي  ايت  الترابية 

ابتداء  الخميسات،  إقليم  تيفلت، 

إلى   2021 غأس1س   2 تاريخ  من 

علني  بحث   2021 6 غأس1س  أاية 

بإنجاز  الترخيص  مشروع  شأن  في 

سقي  غجل  من  منه،  املاء  وجلب  بئر 

مساحة 1,9570 هكتار لفائدة السيد 

الزناتي فؤاد الحامل لب1اقة التعريف 

.A212الوطنية 91ح

90

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  غصدرته  قرار  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 2021 يوليو   8 بتاريخ   2021/5122

الذي سيجري على العقار املسمى عين 

رقم  العقاري  الرسم  موضوع  مبيض 

K/5198 ذي عقد شراء ض بعدد 5  

الترابية  بالجماعة  املتواجد  ص  ح 

عين الجمعة، دائرة عين عرمة، إقليم 

مكناس، ابتداء من تاريخ 2 غأس1س 

 2021 11 غأس1س  أاية  إلى   2021

بحث علني في شأن مشروع الترخيص 

بإنجاز ثقب وجلب املاء منه، من غجل 

 1,50 مساحة  وسقي  املاشية  ارواء 

جمال  عكي  السيد  لفائدة  هكتارا 

الوطنية  التعريف  لب1اقة  الحامل 

.D 7008ح

91

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  غصدرته  قرار  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 2021 يوليو   8 بتاريخ   2021/516 

املسمى  العقار  على  سيجري  الذي 

عدد  املكية  شهادة  ذي  الباز  عش 

بالجماعة  املتواجد   2 1 ص   1 9

دائرة  السواحل،  الغاية  الترابية عبد 

من  ابتداء  الحسيمة،  إقليم  كتامة، 

أاية  إلى   2021 غأس1س   9 تاريخ 

علني  بحث   2021 19 غأس1س 

بإنجاز  الترخيص  مشروع  شأن  في 

غجل  من  منه،  املاء  وجلب  ثقب 

لفائدة  باملاء  الزيتون  معصرة  تزويد 

لب1اقة  الحامل  علي  الحيوني  السيد 

.C 71602 التعريف الوطنية

92

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  غصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

يوليو   8 بتاريخ   2021/5156 ح.ج 

العقار  على  سيجري  الذي   2021

الرسم  ذي  ميق1اعن  فدان  املسمى 

املتواجد  رقم   27/18  العقاري 

دائرة  الحمام،  الترابية  بالجماعة 

من  ابتداء  خنيفرة،  إقليم  غكلموس، 

أاية  إلى   2021 غأس1س   2 تاريخ 

في  علني  بحث   2021 11 غأس1س 

ثقب  بإنجاز  الترخيص  مشروع  شأن 

سقي  غجل  من  منه،  املاء  وجلب 

السيد  لفائدة  هكتارا   25 مساحة 

توفيق عبد العزيز ومن معه الحامل 

.Vلب1اقة التعريف الوطنية 6080ح

93

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  غصدرته  قرار  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 2021 يوليو   8 بتاريخ   2021/5160

الذي سيجري على العقار املسمى ازأار 

  1/5 015 العقاري رقم  ذي الرسم 

اهل  الترابية  بالجماعة  املتواجد 

إقليم  صفرو،  دائرة  لحسن،  سيدي 

2 غأس1س  صفرو، ابتداء من تاريخ 

 2021 11 غأس1س  أاية  إلى   2021

بحث علني في شأن مشروع الترخيص 

من  منه،  املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز 

هكتارا   7,7668 مساحة  سقي  غجل 

السالم  عبد  خلقي  السيد  لفائدة 

والسيد خلقي محمد الحامل لب1اقة 

A1012حح الوطنية   التعريف 

.A1و56ح6ح

94
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  غصدرته  قرار  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 2021 يوليو   8 بتاريخ   2021/5159

الذي سيجري بالجماعة الترابية باب 

مرزوقة، دائرة تازة، إقليم تازة ابتداء 

من تاريخ 2 غأس1س 2021 إلى أاية 

في  علني  بحث   2021 غأس1س   11

املاء  بجلب  الترخيص  مشروع  شأن 

مقلع  تزويد  غجل  من  بنون،  واد  من 

حميد  اجراوي  السيد  لفائدة  باملاء 

الوطنية  التعريف  لب1اقة  الحامل 

.Z6 725

95

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  غصدرته  قرار  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

2021/5176 بتاريخ 21 يونيو 2021 

املسمى  العقار  على  سيجري  الذي 

رقم  العقاري  الرسم  ذي  مارنية 

الترابية  بالجماعة  املتواجد   F/ 69ح

صفرو،  إقليم  صفرو،  دائرة  عزابة، 

 2021 غأس1س   5 تاريخ  من  ابتداء 

بحث   2021 16 غأس1س  أاية  إلى 

الترخيص  مشروع  شأن  في  علني 

بإنجاز ثقب وجلب املاء منه، من غجل 

سقي مساحة 7 هكتارا.

96

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  غصدرته  قرار  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 2021 يوليو   9 بتاريخ   2021/5175

املسمى  العقار  على  سيجري  الذي 

عدد  شراء  رسم  ذات  فالحية  غرض 

بالجماعة  املتواجد   291 ص  62ح 

إقليم غزرو،  دائرة  تكريكرة،  الترابية 

5 غأس1س   افران، ابتداء من تاريخ 
 2021 16 غأس1س  أاية  إلى   2021
بحث علني في شأن مشروع الترخيص 
بإنجاز بئر وجلب املاء منه، من غجل 
مساحة  وسقي  املنزلي  االستعمال 
امرار  السيدة  لفائدة  هكتارا   0,80
التعريف  لب1اقة  الحاملة  كنزة 

.CB68الوطنية 77ح
97

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مديرة   غصدرته  قرار  بموجب 
ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
 2021 يوليو   9 بتاريخ   2021/517 
املسمى  العقار  على  سيجري  الذي 
ايت رابحة 1 ذي شهادة امللكية عدد 
F2 7 9 املتواجد  بالجماعة الترابية 
إقليم  غزرو،  دائرة  املخفي،  سيدي 
غأس1س   5 تاريخ  من  ابتداء  افران، 
 2021 غأس1س   16 أاية  إلى   2021
بحث علني في شأن مشروع الترخيص 
املاء  منه من غجل  بئر وجلب  بإنجاز 
مساحة  وسقي  املنزلي  االستعمال 
السيدة  لفائدة  هكتارا  6ح0,89 
لب1اقة  الحاملة  كلثوم  الجوفي 

. DAالتعريف الوطنية  621ح
 98

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مديرة   غصدرته  قرار  بموجب 
ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
 2021 يوليو   7 بتاريخ   2021/51 5
املسمى  العقار  على  سيجري  الذي 
عدد  امللكية  شهادة  ذي   1 الحرشية 
07/89627 املتواجد  بالجماعة الترابية 
سيدي حرازم، دائرة غحواز فاس، إقليم 
غأس1س   2 تاريخ  من  ابتداء  فاس، 
 2021 غأس1س   12 أاية  إلى   2021
الترخيص  بحث علني في شأن مشروع 
بإنجاز ثقب وجلب املاء  منه من غجل 
لفائدة  هكتارات   5 مساحة  سقي 
في   STE METRO AGRICOLE شركة 
شخص ممثلها القانوني الحامل لب1اقة 

.C562670 التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   غصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

يوليو   7 بتاريخ   2021/51 7 ح.ج 

العقار  على  سيجري  الذي   2021

بلفقيرة ذي م1لب  املسمى عين راس 

املتواجد   089ح/81  رقم  التحفيظ 

دائرة  الجوهرة،  الترابية  بالجماعة 

ابتداء  الخميسات،  إقليم  تيفلت، 

من تاريخ 2 غأس1س 2021 إلى أاية 

في  علني  بحث   2021 غأس1س   12

بئر  بإنجاز  الترخيص  مشروع  شأن 

وجلب املاء  من غجل سقي مساحة 1 

هكتار لفائدة السيد غسامة الحسني 

لب1اقة  الحامل  الحسني  ويوسف 

ورقم   AA 8 1ح الوطنية  التعريف 

. AA1087حح

100 

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   غصدرته  قرار  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 2021 يوليو   8 بتاريخ  ح2021/516 

املسمى  العقار  على  سيجري  الذي 

امللكية  شهادة  ذي  ح  مرشيش  راس 

بالجماعة  املتواجد    81/6 78 عدد 

دائرة  الرزاق،  عبد  سيدي  الترابية 

ابتداء  الخميسات،  إقليم  تيفلت، 

 من تاريخ 2 غأس1س 2021 إلى أاية 

في  علني  بحث   2021 غأس1س   12 

ثقب  بإنجاز  الترخيص  مشروع  شأن 

وجلب املاء  منه من غجل سقي مساحة 

غحمد  السيد  لفائدة  هكتارات  60,ح 

الحامل  طارق  وبري1ل  سوهيل  غمين 

 BK81978 لب1اقة التعريف الوطنية

.Aورقم 065 حح

101

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   غصدرته  قرار  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 2021 يوليو   8 بتاريخ   2021/5161

املسمى  العقار  على  سيجري  الذي 

امللكية  شهادة  ذي   2 مرشيش  راس 

بالجماعة  املتواجد    81/6255 عدد 

دائرة  الرزاق،  عبد  سيدي  الترابية 

تيفلت، إقليم الخميسات، ابتداء من 

تاريخ 2 غأس1س 2021 إلى أاية 12 

شأن  في  علني  بحث   2021 غأس1س 

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  غجل  من  منه  املاء  

السيد  لفائدة  هكتارا   0,8082

لب1اقة  الحامل  سوهيل  غمين  احمد 

.BK81978 التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   غصدرته  قرار  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 2021 يوليو   7 بتاريخ   2021/51 9

املسمى  العقار  على  سيجري  الذي 

العقاري  الرسم  ذي  الخير  ضيعة 

عدد 67/10572 املتواجد  بالجماعة 

سبع  باشوية  عيون،  سبع  الترابية 

من  ابتداء  الحاجب،  إقليم  عيون، 

أاية  إلى   2021 غأس1س   2 تاريخ 

في  علني  بحث   2021 غأس1س   12

ثقب  بإنجاز  الترخيص  مشروع  شأن 

مساحة  سقي  من  منه  املاء   وجلب 

كرامي  السيد  لفائدة  هكتارات  ح 

لب1اقة  الحامل  محمد  الصنهاجي 

.D1 5720 التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   غصدرته  قرار  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض   وكالة 

 2021 2021/5198 بتاريخ  1 يوليو 

املسمى  العقار  على  سيجري  الذي 

عدد  امللكية  شهادة  ذي  الرمل 

بالجماعة  املتواجد   2 1ح81/1 

الترابية عين الجوهرة، دائرة تيفلت، 

من  ابتداء  الخميسات،  إقليم 

أاية  إلى   2021 غأس1س   6  تاريخ 

علني  بحث   2021 غأس1س   16

بإنجاز  الترخيص  مشروع  شأن  في 

سقي  غجل  من  منه  املاء  وجلب  بئر 

هكتارا لفائدة السيدة   1,50 مساحة 

لب1اقة  الحامل  املومنة  حجاجي 

. XA7التعريف الوطنية 88 ح
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   غصدرته  قرار  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 2021 2021/5197 بتاريخ  1 يوليو 

املسمى  العقار  على  سيجري  الذي 

راس بوطوبة ذي شهادة امللكية عدد 

بالجماعة  املتواجد    16/57582

دائرة  الرزاق،  عبد  سيدي  الترابية 

تفيلت، إقليم الخميسات، ابتداء من 

تاريخ 6 غأس1س 2021 إلى أاية 16 

شأن  في  علني  بحث   2021 غأس1س 

وجلب  بئر  بإنجاز  الترخيص  مشروع 

مساحة  سقي  غجل  من  منه  املاء  

السيد  لفائدة  هكتارا  ح2,086 

لب1اقة  الحامل  املجيد  عبد  الخلوقي 

. A527التعريف الوطنية 6 ح
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   غصدرته  قرار  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض   وكالة 

 2021  2021/5191 بتاريخ  1 يوليو 

املسمى  العقار  على  سيجري  الذي 

ضمن  شراء  ذي  بالعيا�سي  فدان 

بالجماعة  املتواجد   حح  بعدد 

دائرة  الرزاق،  عبد  سيدي  الترابية 

ابتداء  الخميسات،  إقليم  تفيلت، 

 من تاريخ 6 غأس1س 2021 إلى أاية 

علني  بحث   2021 غأس1س   16

بإنجاز  الترخيص  مشروع  شأن  في 

سقي  غجل  من  منه  املاء   وجلب  بئر 

السيدة  لفائدة  هكتارا   1 مساحة 

لب1اقة  الحاملة  العرفاوي  نعيمة 

. Q8 781 التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   غصدرته  قرار  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 2021 2021/5206 بتاريخ 15 يوليو 

املسمى  العقار  على  سيجري  الذي 

العقاري  الرسم  الدولة موضوع  ملك 

شراكة  اتفاقية  ذي   F/  9 عدد 

املتواجد   ح25ح1  عدد  مشروع 

دائرة  م1ماطة،  الترابية  بالجماعة 

من  ابتداء  تازة،  إقليم  تاهلة، 

أاية  إلى   2021 غأس1س   6  تاريخ 

علني  بحث   2021 غأس1س   16

بجلب  الترخيص  مشروع  شأن  في 

سقي  غجل  من  ايناون،  واد  من  املاء  

لفائدة  هكتارا   5,2 88 مساحة 

شركة STE AARSAT MIRE SARL في 

شخص ممثلها القانوني.
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   غصدرته  قرار  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 2021 2021/5208 بتاريخ 15 يوليو 

املسميين  بالعقارين  سيجري  الذي 

»باميا الزيتون وباميا الزيتون 1« ذي 

 5 / 986 عدد  العقاريين  الرسمين 

املتواجدين   5 /6 28 وعدد 

املخفي،  سيدي  الترابية  بالجماعة 

دائرة أفساي، إقليم تاونات، ابتداء 

من تاريخ 6 غأس1س 2021 إلى أاية 

في  علني  بحث   2021 غأس1س   16

املاء   بجلب  الترخيص  مشروع  شأن 

من واد امزاز من غجل سقي مساحة 

زروالي  السيد  لفائدة  هكتارا   2,ح 

لب1اقة  الحامل  الحق  عبد  حايكي 

. Z 8058 التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   غصدرته  قرار  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 2021 2021/5212 بتاريخ 15 يوليو 

املسمى  العقار  على  سيجري  الذي 

صدقة  عقد  ذي  والشان1ي  اأرم 

املتواجد   88ح  ص  بعدد  5ح  ض 

دائرة  الحمام،  الترابية  بالجماعة 

من  ابتداء  خنيفرة،  إقليم  غكلموس، 

أاية  إلى   2021 غأس1س   6  تاريخ 

علني  بحث   2021 غأس1س   16

بإنجاز  الترخيص  مشروع  شأن  في 

سقي  غجل  من  منه  املاء   وجلب  بئر 

السيد  لفائدة  هكتار   1 مساحة 

لب1اقة  الحامل  رشيد  اكوجيل 

. VM9812 التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   غصدرته  قرار  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 2021 2021/5210 بتاريخ 15 يوليو 

املسمى  العقار  على  سيجري  الذي 

إدارية  شهادة  ذي  غرضيتين  ق1عتين 

غبريل  0ح  بتاريخ  محررة   290 عدد 

الترابية  بالجماعة  املتواجد    2021

املرس، دائرة إيموزار مرموشة، إقليم 

غأس1س   9 تاريخ  من  ابتداء  بوملان، 

 2021 غأس1س   19 أاية  إلى   2021

بحث علني في شأن مشروع الترخيص 

بإنجاز ثقب وجلب املاء  منه من غجل 

هكتارات  25ح1,ح  مساحة  سقي 

احمد  موالي  اعمر  السيد  لفائدة 

الوطنية  التعريف  لب1اقة  الحامل 

. DA169ح 

110

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   غصدرته  قرار  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 2021 2021/5211 بتاريخ 15 يوليو 

املسمى  العقار  على  سيجري  الذي 

الرسم  موضوع   2 ليليان  اندري 

شهادة  ذي   K/12752 عدد  العقاري 

 116 عدد  وحكم   82 عدد  إدارية 

بتاريخ  االبتدائية  باملحكمة  الصادر 

10 فبراير 2020 املتواجد  بالجماعة 

عين  دائرة  بوبيدمان،  آيت  الترابية 

ابتداء  الحاجب،  إقليم  تاوجدات، 

إلى   2021 غأس1س   9 تاريخ  من 

أاية 19 غأس1س 2021 بحث علني 

بإنجاز  الترخيص  مشروع  شأن  في 

ثقب وجلب املاء  منه من غجل سقي 

السيد  لفائدة  هكتارات   5 مساحة 

لب1اقة  الحامل  محمد  الدريوش 

. Dالتعريف الوطنية ح60ح1ح
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   غصدرته  قرار  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 2021 يوليو   9 بتاريخ  ح2021/517 

املسمى  العقار  على  سيجري  الذي 

عدد  امللكية  شهادة  ذي  سومية 

ح282ح/05 املتواجد  بالجماعة الترابية 

افران،  إقليم  غزرو،  دائرة  تمحضيت، 

ابتداء من تاريخ 5 غأس1س 2021 إلى 

أاية 12 غأس1س 2021 بحث علني 

بإنجاز  الترخيص  مشروع  شأن  في 

ثقب وجلب املاء  منه من غجل سقي 

شركة  لفائدة  هكتارا   0,80 مساحة 

شخص  في   STE TIZGZAOUINE

لب1اقة  الحامل  القانوني  ممثلها 

.PB12 التعريف الوطنية 8 ح
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   غصدرته  قرار  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض   وكالة 

 2021  2021/5207 بتاريخ 15 يوليو 

األرضية  الق1عة  على  سيجري  الذي 

�سي  ايت  بمزارع  الكائنة  الفالحية 

ض  شهادة  ذي  بتاطيوين  امحمد 

املتواجد  98ح  ص   150 بعدد 

دائرة  الحمام،  الترابية  بالجماعة 

من  ابتداء  خنيفرة،  إقليم  غكلموس، 

أاية  إلى   2021 غأس1س   6  تاريخ 

علني  بحث   2021 غأس1س  ح1 

بإنجاز  الترخيص  مشروع  شأن  في 

سقي  غجل  من  منه  املاء  وجلب  بئر 

السيد  لفائدة  هكتارات   5 مساحة 

لب1اقة  الحامل  النوري  اقبوش 

.D20 1   التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

مديرة   غصدرته  قرار  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض   وكالة 

 2021 يوليو   7 بتاريخ   2021/5151 

املسمى  العقار  على  سيجري  الذي 

عالل 1 ذي الرسم العقاري 05/65157 

املتواجد  بالجماعة الترابية آيت نعمان، 

دائرة الحاجب، إقليم الحاجب، ابتداء 

أاية  إلى   2021 2 غأس1س  تاريخ  من 

12 غأس1س 2021 بحث علني في شأن 

ثقب وجلب  بإنجاز  الترخيص  مشروع 

املاء  منه من غجل سقي مساحة 1,25 

هكتار لفائدة السيد جدعوني رشيد 

الوطنية  التعريف  لب1اقة  الحامل 

.D699ح5ح
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

مديرة   غصدرته  قرار  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض   وكالة 

 2021 2021/5201 بتاريخ  1 يوليو 

املسمى  العقار  على  سيجري  الذي 

 28 بعدد  ضمن  ملكية  ذي   الحمري 

 املتواجد  بالجماعة الترابية ايت يدين، 

دائرة الخميسات، إقليم الخميسات، 

 2021 غأس1س   6 تاريخ  من  ابتداء 

بحث   2021 غأس1س   16 أاية  إلى 

الترخيص  مشروع  شأن  في  علني 

املاء  منه من غجل  بئر وجلب  بإنجاز 

لفائدة  هكتارا   0,70 مساحة  سقي 

لب1اقة  الحامل  احمد  بنكدة  السيد 

.X182828 التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   غصدرته  قرار  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 2021 يوليو   8 بتاريخ   2021/5166

املسمى  العقار  على  سيجري  الذي 

عدد  العقاري  الرسم  ذي  النصر 

بالجماعة  املتواجد     1/5  68

صفرو،  دائرة  العنوصر،  الترابية 

تاريخ  من  ابتداء  صفرو،  إقليم 

أاية  إلى   2021 غأس1س   2 

علني  بحث   2021 غأس1س   12

بإنجاز  الترخيص  مشروع  شأن  في 

سقي  غجل  من  منه  املاء  وجلب  ثقب 

لفائدة  هكتار  ح7 5,1  مساحة 

السيد لعباري مولود الحامل لب1اقة 

.I1 1التعريف الوطنية 8ح
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  غصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

يوليو  بتاريخ  1  ح.ج/2021/5189 

الجماعي  العقار  على  سيجري   2021

اوالد  املسمى  باملكان  اسبي1ة  اوالد 

الساللية  للجماعة  التابع  اسبي1ة 

االستغالل  اسبي1ة ذي شهادة  اوالد 

 2021 يونيو   22 بتاريخ   18 رقم 

عامر  الترابية  بالجماعة  املتواجد 

ابتداء  سال،  إقليم  عامر،  باشوية 

 من تاريخ ح غأس1س 2021 إلى أاية

في  علني  بحث   2021 غأس1س  ح1 

ثقب   بإنجاز  الترخيص  مشروع  شأن 

غجل االستعمال  منه من  املاء  وجلب 

مساحة  وسقي  املاشية  وإرواء  املنزلي 

050ح,0 هكتارا لفائدة السيدة مريود 

التعريف  لب1اقة  الحاملة  فاطمة 

.ABالوطنية 82ح00ح
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مديرة  غصدرته  قرار  بموجب 
رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
يوليو  بتاريخ  1  ح.ج/ح2021/519 
الجماعي  العقار  على  سيجري   2021
7766ح/0ح  العقاري  بالرسم 
التابع  سابقا   29 اإلداري  التحديد 
 1 الشبانات  الساللية  للجماعة 
 81 رقم  االستغالل  شهادة  ذي 
املتواجد   2021 يونيو   15 بتاريخ 
بالجماعة الترابية بير ال1الب، قيادة 
الشراردة،  دائرة  ال1الب،  بير  تكنة 
من  ابتداء  قاسم،  سيدي  إقليم 
أاية إلى   2021 غأس1س  ح   تاريخ 

علني  بحث   2021 غأس1س  ح1 
بإنجاز  الترخيص  مشروع  شأن  في 
ثقب  وجلب املاء منه من غجل سقي 
السيد  لفائدة  هكتارا  50,ح  مساحة 
لب1اقة  الحامل  عبدوني  محمد 

.G29506 التعريف الوطنية
118

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  غصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

يوليو  بتاريخ  1  ح.ج/2021/5192 

محل  على  سيجري  الذي   2021

0  اوالد حماد  للم1الة بالفيري رقم 

إدارية  شهادة  الغرب  غربعاء  سوق 
2008 وعقد  22 ماي  بتاريخ   88 رقم 

املتواجد  ح199  ح2 مارس  بتاريخ  بيع 

األربعاء،  سوق  الترابية  بالجماعة 
سوق  باشوية   ،2 اإلدارية  امللحقة 

من  ابتداء  القني1رة  إقليم  األربعاء، 

أاية إلى   2021 غأس1س  ح   تاريخ 

في  علني  بحث   2021 غأس1س  ح1 

ثقب   بإنجاز  الترخيص  مشروع  شأن 

وجلب املاء منه من غجل تزويد مرآب 

باملودن  العربي  السيد  لفائدة  باملاء 

الوطنية  التعريف  لب1اقة  الحامل 

.G6 292
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مديرة  غصدرته  قرار  بموجب 
رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
بتاريخ  1  ح.ج/2021/5190 
العقار  على  سيجري   2021 يوليو 
بالجماعة  املتواجد   90 النور  املسمى 
دائرة  املكرن،  قيادة  املكرن،  الترابية 
ابتداء  القني1رة،  إقليم  بنمنصور، 
 من تاريخ ح غأس1س 2021 إلى أاية

علني  بحث   2021 غأس1س  ح1 
بإنجاز  الترخيص  مشروع  شأن  في 
غجل  من  منه  املاء  وجلب  ثقب  
لفائدة  باملاء  وقود  مح1ة  تزويد 
 LA MAROCAINE« شركة 
 HYDRAUCARBURES ET
في  ممثلة   »LUBRIFIANTS SARL
السيد  القانوني  ممثلها  شخص 
لب1اقة  الحامل  اولحيان  محمد 

.G170081 التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مديرة  غصدرته  قرار  بموجب 
رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
يوليو   12 بتاريخ  ح.ج/2021/5180 
املسمى  العقار  على  سيجري   2021
امللكية  شهادة  ذي  الرمل«  »فدان 
ذي  القبور  وفدان  791حح/16  رقم 
 2 6 ص  7ح2  برقم  ضمن  شراء 
 278 ص   280 برقم  ضمن  وشراء 
سيدي  الترابية  بالجماعة  املتواجد 
الخميسات،  دائرة  املصدر،  عالل 
من  ابتداء  الخميسات،  إقليم 
أاية إلى   2021 غأس1س   5  تاريخ 

في  علني  بحث   2021 غأس1س   16
بئر   بإنجاز  الترخيص  مشروع  شأن 
غجل االستعمال  منه من  املاء  وجلب 
املنزلي وسقي مساحة 0,0868 هكتارا 
لفائدة السيد بوجمعة أانم الحامل 
.X6 680 لب1اقة التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  غصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

يوليو   12 بتاريخ  ح.ج/2021/5179 

العقار  على  سيجري  الذي   2021

والحرابلة  الحمري  فدان  املسمى 

املتواجد  ح2ح  بعدد  ذي شراء ضمن 

بالجماعة الترابية مقام ال1لبة، دائرة 

تيفلت، إقليم الخميسات، ابتداء من 

أاية إلى   2021 غأس1س   5  تاريخ 

علني  بحث   2021 غأس1س   16

بإنجاز  الترخيص  مشروع  شأن  في 

ثقب  وجلب املاء منه من غجل سقي 

السيد  لفائدة  هكتارا   1,20 مساحة 

لب1اقة  الحامل  عمر  الحق  عبد 

.AB7التعريف الوطنية  11ح
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  غصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

يوليو   12 بتاريخ  ح.ج/2021/5181 

املسمى  العقار  على  سيجري   2021

ضمن  شراء  ذي  الحدادة  فدان 

بالجماعة  املتواجد    26 بعدد 

الترابية ايت بويحيى الحجامة، دائرة 

ابتداء  الخميسات،  إقليم  تيفلت، 

 من تاريخ 5 غأس1س 2021 إلى أاية

في  علني  بحث   2021 غأس1س   16

بئر   بإنجاز  الترخيص  مشروع  شأن 

غجل االستعمال  منه من  املاء  وجلب 

هكتارا   0,02 مساحة  وسقي  املنزلي 

حنان  املحجوبي  السيدة  لفائدة 

الوطنية  التعريف  لب1اقة  الحاملة 

.XA7908 
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  غصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

يوليو   12 بتاريخ  ح.ج/2021/5182 

املسمى  العقار  على  سيجري   2021

التحفيظ  م1لب  ذي  حنزاري  عين 

بالجماعة  املتواجد   81/ 516 عدد 

الترابية عين الجوهرة، دائرة تيفلت، 

من  ابتداء  الخميسات،  إقليم 

أاية إلى   2021 غأس1س   5  تاريخ 

في  علني  بحث   2021 غأس1س   16

ثقب   بإنجاز  الترخيص  مشروع  شأن 

وجلب املاء منه من غجل سقي مساحة 

16ح0,6 هكتارا لفائدة السيدة خلوقي 

التعريف  لب1اقة  الحاملة  حليمة 

.XA27720 الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  غصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

يوليو  بتاريخ  1  ح.ج/2021/5196 

2021 سيجري على العقارين املسميين 

عدد  العقاري  الرسم  ذي  فرشاش 

الرسم  ذي  البوازي  وبالد  ح0/821ح 

املتواجد  0/8215ح  رقم  العقاري 

قيادة  صفصاف،  الترابية  بالجماعة 

مالك،  بني  الغرب  دائرة  صفصاف، 

من  ابتداء  قاسم،  سيدي  إقليم 

أاية إلى   2021 غأس1س  ح   تاريخ 

في  علني  بحث   2021 غأس1س  ح1 

ثقب   بإنجاز  الترخيص  مشروع  شأن 

وجلب املاء منه من غجل سقي مساحة 

96 6,7 هكتارا لفائدة السيد نجيب 

التعريف  لب1اقة  الحامل  السحت 

.G160الوطنية 9 ح
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  غصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

يوليو  بتاريخ  1  ح.ج/2021/5071 

املسمى  العقار  على  سيجري   2021

العقاري  الرسم  ذي  طيارة  بوطاهر 

املختار  بقبيلة  الكائن  ر   1891 رقم 

األرا�سي  ضم  من1قة  القضية  دوار 

الترابية  بالجماعة  املتواجد   7 ب 

بهت،  دائرة  مختار،  قيادة  ارميالت، 

من  ابتداء  قاسم،  سيدي  إقليم 

أاية إلى   2021 غأس1س  ح   تاريخ 

في  علني  بحث   2021 غأس1س  ح1 

ثقب   بإنجاز  الترخيص  مشروع  شأن 

وجلب املاء منه من غجل سقي مساحة 

2 هكتارا لفائدة السيد الناجي سعيد 

الوطنية  التعريف  لب1اقة  الحامل 

.GN21 29
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  غصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

يوليو  بتاريخ  1  ح.ج/ 2021/519 

املسمى  العقار  على  سيجري   2021

امل1لب  ذي  والركبة  والحبل  املرس 

بالجماعة  املتواجد  ح8 5ح/ر  رقم 

الترابية غوالد بن حمادي، قيادة غوالد 

سليمان،  سيدي  دائرة  حمادي،  بن 

من  ابتداء  سليمان،  سيدي  إقليم 

أاية إلى   2021 غأس1س  ح   تاريخ 

في  علني  بحث   2021 غأس1س  ح1 

ثقب   بإنجاز  الترخيص  مشروع  شأن 

وجلب املاء منه من غجل سقي مساحة 

السيد  لفائدة  هكتارا   1, 0 2

الدأوغي عبد العالي الحاملة لب1اقة 

.GA26976 التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مديرة  غصدرته  قرار  بموجب 
رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
يوليو  بتاريخ  1  ح.ج/2021/5188 
املسمى  العقار  على  سيجري   2021
الحي اإلداري رقم ح املتواجد بالجماعة 
الترابية سوق األربعاء، باشوية سوق 
ابتداء من  القني1رة،  إقليم  األربعاء، 
أاية إلى   2021 غأس1س  ح   تاريخ 

في  علني  بحث   2021 غأس1س  ح1 
ثقب   بإنجاز  الترخيص  مشروع  شأن 
غجل االستعمال  منه من  املاء  وجلب 
بلعبد  الحسين  السيد  لفائدة  املنزلي 
الوطنية  التعريف  لب1اقة  الحامل 

.G 6556
128

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مديرة  غصدرته  قرار  بموجب 
رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
يوليو  بتاريخ  1  ح.ج/ 2021/520 
املسمى  العقار  على  سيجري   2021
دير اعوين ذي عقد شراء ضمن بعدد 
بالجماعة  املتواجد   15 وعدد   1 1
إقليم  بوملان،  دائرة  كيكو،  الترابية 
غأس1س   6 تاريخ  من  ابتداء  بوملان، 
 2021 غأس1س   16 أاية  إلى   2021
بحث علني في شأن مشروع الترخيص 
بإنجاز ثقب  وجلب املاء منه من غجل 
لفائدة  هكتارا   6,25 مساحة  سقي 
الحامل  ابراهيم  اوسعيد  السيد 
.PB7الوطنية  7ح التعريف  لب1اقة 
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مديرة  غصدرته  قرار  بموجب 
رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
يوليو   12 بتاريخ  ح.ج/2021/5178 
املسمى  العقار  على  سيجري   2021
رقم  إدارية  شهادة  ذي  بولعصفور 

بالجماعة  املتواجد   5 /2021
احواز  دائرة  مجاط،  الترابية 
من  ابتداء  مكناس،  إقليم  مكناس، 
أاية إلى   2021 غأس1س   5  تاريخ 

علني  بحث   2021 غأس1س   16
بإنجاز  الترخيص  مشروع  شأن  في 
سقي  غجل  من  منه  املاء  وجلب  بئر  
لفائدة  هكتارا  مساحة  71 ,2 
الحامل  احمد  الدمومي  السيد 
.D80لب1اقة التعريف الوطنية  حح
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مديرة  غصدرته  قرار  بموجب 
رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
يوليو   12 بتاريخ  ح.ج/2021/5177 
املسمى  العقار  على  سيجري   2021
ذي  املعيز  تايرت  تانقاروت  تلعينت 
محررة   15 رقم  االستغالل  شهادة 
املتواجد   2021 يونيو   19 بتاريخ 
دائرة  املان،  آيت  الترابية  بالجماعة 
من  ابتداء  بوملان،  إقليم  مرموشة، 
أاية  إلى   2021 غأس1س   5 تاريخ 
في  علني  بحث   2021 غأس1س   16
ثقب   بإنجاز  الترخيص  مشروع  شأن 
غجل االستعمال  منه من  املاء  وجلب 
وسقي  املاشية  وإرواء  املنزلي 
السيد  لفائدة  هكتارا  مساحة   
لب1اقة  الحامل  ميمون  وحدنيا 
.D159791 الوطنية  التعريف 
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مديرة  غصدرته  قرار  بموجب 
رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
يوليو  ح1  بتاريخ  ح.ج/2021/5170 
املسمى  العقار  على  سيجري   2021
هللا  خلف  وبن  بالحا�سي  كرمة 
 101 بعدد  ض  شراء  عقدي  ذي 
مضمنة  اشهاد  وعقدي  وعدد  27 
املتواجد  ح56  عدد  و   170 بعدد 
دائرة  عزابة،  الترابية  بالجماعة 

من  ابتداء  صفرو،  إقليم  صفرو، 

أاية إلى   2021 غأس1س   6  تاريخ 

في  علني  بحث   2021 غأس1س   16

ثقب   بإنجاز  الترخيص  مشروع  شأن 

وجلب املاء منه من غجل سقي مساحة 

 ح11,11 هكتارا لفائدة السيد احمد 

ادريس  وبوخرطال  العلوي  شاكر 

الوطنية  التعريف  لب1اقة  الحامل 

.C155160 و CB1080ح
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

مديرة  غصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

يوليو  ح1  بتاريخ  ج/6 2021/51 

2021  الذي سيجري بالعقار املسمى 

عدد  االستغالل  شهادة  ذي  الدليمة 

 2021 يونيو  ح  بتاريخ  محررة    2

سبت  الترابية  بالجماعة  املتواجد 

يعقوب،  موالي  دائرة  االوداية، 

من  ابتداء  يعقوب  موالي  إقليم 

تاريخ 6 غأس1س 2021 إلى أاية 16 

شأن  في  علني  بحث   2021 غأس1س 

مشروع الترخيص بجلب املاء من واد 

مكس من غجل سقي مساحة 2.75ه 

لفائدة السيد القصبي احمد الحامل 

.C277218 لب1اقة التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  غصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

يوليو  بتاريخ  1  ح.ج/2021/5195 

2021 سيجري على العقار املسمى فيرم 
القايد بالعرو�سي ذي الرسم العقاري 
بالجماعة  املتواجد   R/1 07 رقم 

قيادة  الشمالية،  عامر  الترابية 

القصيبية،  دائرة  الشمالية،  عامر 

من  ابتداء  سليمان،  سيدي  إقليم 

أاية إلى   2021 غأس1س  ح   تاريخ 

علني  بحث   2021 غأس1س  ح1 

بإنجاز  الترخيص  مشروع  شأن  في 

سقي  غجل  من  منه  املاء  وجلب  ثقب 

السيدة  لفائدة  هكتارات   5 مساحة 

لب1اقة  الحاملة  الشقيرني  فاطمة 

.UA15ح12ح الوطنية  التعريف 
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  غصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

بتاريخ  1  ح.ج/2021/5187 

العقار  على  سيجري   2021 يوليو 

باملكان  املرجة  املدعو  الجماعي 

للجماعة  التابع  ال1رشان  املسمى 

شهادة  ذي  ال1رشان  الساللية 

محررة  1ح  رقم  االستغالل 

املتواجد   2021 يونيو   15 بتاريخ 

قيادة  املساعدة،  الترابية  بالجماعة 

سليمان،  سيدي  دائرة  املساعدة 

من  ابتداء  سليمان،  سيدي  إقليم 

أاية إلى   2021 يوليو  0ح   تاريخ 

9 غأس1س 2021 بحث علني في شأن 

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب  وجلب 

املاء منه من غجل سقي مساحة 0ح,ح 

املباركي  ادريس  السيد  لفائدة  هكتارا 

الوطنية  التعريف  لب1اقة  الحامل 

.D21912
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