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17263بإقليم س8ات.......................................................................................... 
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إعالنات قانونية وقضائية وإدارية

يلتزم املعلنون في ميدان اإلشهار القانوني إثبات هويتهم والسل8ات املسندة إليهم.
وال تتحمل اإلدارة غية مسؤولية فيما يتعلق بمضمون اإلعالنات.

 I.  -  إعالنات قانونية

 IMMO-LDM AGENCE

IMMOBILIERE
بتاريخ  املؤرخ  العقد  بموجب 

العام  الجمع  قرر   2021 31 ماي 

للشركة ما يلي :

التصفية النهائية للشركة.

السيد  للشركة  املصفي  تعيين 

مبارك امزيان.

مكان التصفية تجزئة رياض غوالد 
م8اع سكتور 3 رقم 10  تمارة.

اإليداع  تم  لقد  القانوني  اإليداع 

لدى املحكمة االبتدائية بتمارة بتاريخ 

15 يوليو 2021 تحت رقم 6162.

1 P

STE Ô Maitre du café
SARL AU

تكوين شركة محدودة املسؤولية 
ذات الشريك الوحيد

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم   2021 ماي   17 بتاريخ  بالرباط 

لشركة  األساسية  القوانين  وضع 

املميزات  ذات  املسؤولية  محدودة 

التالية :

الهدف : مخبزة.

م8عم.

مقهى.

املقر االجتماعي : تجزئة 11 عمارة 

بزو رقم 1 إقامة الصباح الرباط.
بما  املال  رغس  حدد   : املال  رغس 

قدره  10.000 درهم.

أير  ملدة  الشركة  تدار   : التسيير 

مدية  السيدة  طرف  من  محدودة 

هند.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

السجل  رقم   2021 يونيو   22 بتاريخ 

التجاري 153075.
2 P

STE BTRPRO
SARL AU

تكوين شركة محدودة املسؤولية 
ذات الشريك الوحيد

بالرباط  مؤرخ  محضر  بمقت�سى 

وضع  تم   2021 يوليو   13 بتاريخ 

محدودة  لشركة  األساسية  القوانين 

املسؤولية ذات الشريك الوحيد ذات 

املميزات التالية :

إنشاءات  غو  غعمال   : الهدف 

متنوعة.

غعمال البناء.

تجارة.

الترويج للعقار.

30 شقة  : عمارة  املقر االجتماعي 

الوكيلي  احمد  موالي  شارع   8 رقم 

حسان الرباط.

بما  املال  رغس  حدد   : املال  رغس 

قدره  100.000 درهم.

أير  ملدة  الشركة  تدار   : التسيير 

حمداني  السيد  طرف  من  محدودة 

رضوان.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

السجل  رقم   2021 يوليو   29 بتاريخ 

التجاري 153825.

3 P

SOCIETE ZUHRA EVENT
رغسمالها 100.000 درهم

شركة ذات املسؤولية املحدودة

مقرها االجتماعي : شارع ادري1 

اكبر عمر املختار وموالي عبد 

الرحمان اقامة ياسمين موت رقم 89 

القني8رة

محضر تصفية الشركة
مصحح  عام  محضر  بموجب 

اإلمضاء بتاريخ 11 يونيو 2021 :

النهائية  تم االتفاق على التصفية 

 SOCIETE لشركة  الذمة  وإبراء 

وذلك   ZUHRA EVENT SARL

ادري1  بشارع  االجتماعي  بمقرها 

عبد  وموالي  املختار  عمر  اكبر 

الرحمان اقامة ياسمين موت رقم 89 

القني8رة. تحت إشراف السيد فاتحي 

مينة بصفتها مسيرة الشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

بتاريخ   090 رقم  تحت   القني8رة 

 28 يوليو 2021.

4 P

MR REDA TRANS
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد 

تأسي1
محرر  عرفي  عقد  بمقت�سى   

تم   ،2021 يوليو   6 بتاريخ  بالقني8رة 

إنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة 

الخاصيات  ذات  وحيد  بشريك 

التالية :

.MR REDA TRANS : اإلسم

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

الوضوع : مقاول نقل األشخاص.

املدة : 99 سنة.

غنوال  شارع  رقم     ،23  : املقر 

ميموزة  مكتب   11 الزهور  عمارة 

القني8رة.

درهم   100.000  : الرغسمال 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم للحصة الواحدة.

 1000 كورنيز  حسناء   : الحصص 

حصة.

التسيير : حسناء كورنيز  كمسيرة 

للشركة ملدة أير محدودة.

السجل التجاري رقم : 61671.

إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

31 ديسمبر من كل سنة.

للشركة  القانوني  اإليداع  تم   -  I

باملحكمة االبتدائية بالقني8رة بتاريخ 

26 يوليو 2021 تحت رقم 61671.

5 P

GOLD PIERRE OM
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد 

تأسي1
محرر  عرفي  عقد  بمقت�سى   

بالقني8رة بتاريخ  1 يوليو 2020، تم 

إنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة 

الخاصيات  ذات  وحيد  بشريك 

التالية :
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.GOLD PIERRE OM : اإلسم
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.
املوضوع : االستيراد والتصدير.

املدة : 99 سنة.
املقر : عمارة  2 و 26 األميرة اللة 
رقم  مكتب  فضاء   3 ال8ابق  عائشة 

19 القني8رة.
درهم   100.000  : الرغسمال 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم للحصة الواحدة.
 1000 اكزوم  محمد   : الحصص 

حصة.
كمسير  اكزوم   محمد   : التسيير 

للشركة ملدة أير محدودة.
السجل التجاري رقم : 61687.

إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 
31 ديسمبر من كل سنة.

للشركة  القانوني  اإليداع  تم   -  I
باملحكمة االبتدائية بالقني8رة بتاريخ 
27 يوليو 2021 تحت رقم 61687.

6 P

KENITRA SPACE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

في  املحرر  العرفي  العقد  بمقت�سى 
تم   2021 يوليو   29 بتاريخ  القني8رة 
االتفاق على القانون األسا�سي لشركة 

ذات الخصائص التالية :
 KENITRA SPACE  : التسمية 

.SARL
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.
مشواة  م8عم  قهوة   : الغرض 

جزار.
ابن  عمر  زنقة   : االجتماعي  املركز 
إقامة   2 مكتب  »ب«  بلوك  العاص 

الهدى - القني8رة.
درهم   100.000  : الرغسمال 
اجتماعية  حصة   1.000 إلى  مقسمة 

بقيمة 100 درهم للحصة الواحدة.
السنة االجتماعية : من فاتح يناير 

إلى 31 ديسمبر من كل سنة.
القانوني  5 % االحتياطي   : األرباح 

والباقي بعد املداولة.

لتسيير  قانونيا  عين   : التسيير 
الشركة وملدة أير محدودة :
CHJAR RACHID السيد

املحكمة  في  الشركة  تسجيل  تم 
االبتدائية بالقني8رة بتاريخ 29 يوليو 

2021 تحت رقم 61611.
7 P

FLEXIMPEX.COM
SARL

في  املحرر  العرفي  العقد  بمقت�سى 
تم   2021 يوليو   19 بتاريخ  القني8رة 
االتفاق على القانون األسا�سي لشركة 

ذات الخصائص التالية :
 FLEXIMPEX.COM  : التسمية 

.SARL
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.
 Marchand effectuant : الغرض

.import-export, Négociant
زنقة   18  : االجتماعي  املركز 

ايمينتانوت واد الذهب - تمارة.
درهم   100.000  : الرغسمال 
اجتماعية  حصة   1.000 إلى  مقسمة 

بقيمة 100 درهم للحصة الواحدة.
السنة االجتماعية : من فاتح يناير 

إلى 31 ديسمبر من كل سنة.
القانوني  5 % االحتياطي   : األرباح 

والباقي بعد املداولة.
لتسيير  قانونيا  عين   : التسيير 

الشركة وملدة أير محدودة.
 NOR-DDINE السيد 

BOUAYAD
املحكمة  في  الشركة  تسجيل  تم 
يوليو   29 بتاريخ  تمارة  االبتدائية 

2021 تحت رقم 7 1338.
8 P

WANG WOOD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

املقر االجتماعي : زنقة موالي عبد هللا 
رقم 9 إقامة جمانة ال8ابق الثاني 

رقم 2 القني8رة
السجل التجاري رقم 53979

تعيين مسير جديد
بمقت�سى محضر الجمع العام أير 
 WANG WOOD لشركة  العادي 
املحدودة،  املسؤولية  ذات  شركة 

تقرر ما يلي :

والسيد  وانغ  جيان  السيد  تعيين 

أير  ملدة  للشركة  مسيرين  زهاو  وانغ 

محدودة بإمضاء منفصل.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

رقم  تحت  بالقني8رة  االبتدائية 

85971 بتاريخ 15 يوليو 2021.

9 P

HAJJA ZAHRA TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

املقر االجتماعي : تجزئة رقم 565  

+ 22S  + 23S  + 3566 قصبة 

مهدية القني8رة

السجل التجاري رقم 3607 

تعيين مسير جديد
أير  الجمع  محضر  بمقت�سى 

 HAJJA ZAHRA لشركة  العادي 

املسؤولية  ذات  شركة   TRAVAUX

املحدودة، تقرر ما يلي :

حفيظ  مهيدي  السيد  استقالة 

السيد  وتعيين  التسيير  مهام  من 

وحيد  مسير  الدين  سيف  مهيدي 

للشركة ملدة أير محدودة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

رقم  تحت  بالقني8رة  االبتدائية 

86756 بتاريخ 27 يوليو 2021.

10 P

TAHASTRO SERVICE
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
رغسمالها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : 26، زنقة غبي زرعة، 

39 شارع موالي عبد العزيز و 86 

مكرر شارع موالي عبد الرحمان، 

عمارة A، إقامة الرضوان، مكتب 
رقم 7 - القني8رة

تأسي1
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالقني8رة تم وضع القانون األسا�سي 

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفات  ذات  وحيد  بشريك 

التالية :

 TAHASTRO SERVICE : التسمية
.SARL AU

املسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 
املحدودة بشريك وحيد.

غبي  زنقة   ،26  : االجتماعي  املقر 
زرعة، 39 شارع موالي عبد العزيز و 
86 مكرر شارع موالي عبد الرحمان، 
مكتب  الرضوان،  إقامة   ،A عمارة 

رقم 7 - القني8رة.
موضوع الشركة : املقاولة في نقل 

البضائع.
تأجير املعدات واآلالت.

غو  املختلفة  األشغال  في  املقاولة 
البناء.

رغسمال  حدد   : الشركة  رغسمال 
درهم   100.000 مبلغ  في  الشركة 
اجتماعية  حصة   1.000 إلى  مقسم 
محررة  للواحدة  درهم   100 بقيمة 
بكاملها مكتتبة وموزعة على الشركاء 

كالتالي :
 1000 الزكالزي  احسان  السيدة 

حصة.
املدة : 99 سنة.

التسير  : غسند إلى السيدة احسان 
الزكالزي.

إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 
31 ديسمبر.

التجاري  بالسجل  التقييد  تم 
بالقني8رة تحت  االبتدائية  باملحكمة 

61699 بتاريخ  27 يوليو 2021.
11 P

شركة سوجيفيكوم

شركة ديستار
العامة  الجمعية  قرار  بمقت�سى 
يوليو   16 يوم  املنعقدة  العادية  أير 
ومقرها  »ديستار«  لشركة   2021
 3 طارق  حي   112 رقم  االجتماعي 

ال8ابق السفلي فاس.
من  حصة   3000 تفويت   -  1
السيد دردوري رشيد للسيد السحلي 

مص8فى.
2 - تحويل الشركة من شركة ذات 
ذات  شركة  إلى  محدودة  مسؤولية 

مسؤولية محدودة بمسؤول وحيد.
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ب  املال  رغس  في  الزيادة   -  3
 1.500.000 ليصبح  درهم   900.000

درهم.
السيد   : واإلمضاء  التسيير   -   

السحلي مص8فى.
لدى  القانوني  اإليداع  تم   -  5
رقم  تحت  بفاس  التجارية  املحكمة 

3618 بتاريخ 29 يوليو 2021.
12 P

IMAGINARCHI
SARL AU

ايماجيناأ�سي ش.م.م ش.و
الرغسمال االجتماعي : 10.000 درهم
املقر االجتماعي : 30 شقة رقم 8 
زنقة موالي احمد لوكيلي حسان 

الرباط
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
قرر   2020 يونيو   30 بتاريخ  املؤرخ 
ايماجيناأ�سي ش.م.م  شركاء لشركة 

»IMAGINARCHI SARL« ما يلي :
تفويت الحصص االجتماعية :

 100 بقيمة  حصة   50 تفويت 
املال  رغس  من  واحدة  لكل  درهم 
دحان  الدين  بدر  السيد  املالك 
ش.م.م  ايماجيناأ�سي  شركة  في 

»IMAGINARCHI SARL« كلها إلى :
حسو،  بن  احمد  السيد 
رغسمال  في  حصة   50 قبل  الذي 
ش.م.م  ايماجيناأ�سي  شركة 

.»IMAGINARCHI SARL«
القانوني  الشكل  تغيير 
ش.م.م  ايماجيناأ�سي  للشركة 
إلى شركة   »IMAGINARCHI SARL«
بشريك  محدودة  مسؤولية  ذات 

واحد.
السيد  املشارك  املسير  استقالة 
املسير  وتعيين  دحان  الدين  بدر 
بن  احمد  السيد  للشركة  الجديد 

حسو.
من  و  1   6 و   1 املواد  تعديل 

النظام األسا�سي.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
 2020 غكتوبر   15 بتاريخ  بالرباط 

تحت رقم 107738.

13 P

REELIZ
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
رغسمالها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : الرقم 131، شارع 
 ،B11 غنفا، إقامة ازير، املكتب رقم

الدار البيضاء
 18 في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
يوليو   5 في  ومسجل   2021 يونيو 
تحمل  شركة  تأسي1  تم   ،2021

الخصائص التالية :
»REELIZ« : التسمية

الصفة القانونية : شركة محدودة 
املسؤولية.

الهدف االجتماعي : 1 - بيع وشراء 
تكنولوجيا  ومواد  الخدمات  )جميع 

املعلومات(.
2 - تنظيم ومعالجة األرشيف.

االستعانة  خدمات  تقديم   -  3
بمصادر خارجية لألرشيف.

درهم   100.000  : املال  رغس 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم للحصة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسي1 النهائي.
فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 
31 ديسمبر من كل سنة ما  يناير إلى 
تاريخ  من  تبتدئ  األولى  السنة  عدا 

تأسي1 الشركة إلى 31 ديسمبر.
 ،131 الرقم   : االجتماعي  املقر 
رقم  املكتب  ازير،  إقامة  غنفا،  شارع 

B11، الدار البيضاء.
 : محدودة  أير  ملدة  التسيير 
السيدة ساندرين ديبوسك، الحاملة 
.BE56356G لب8اقة التسجيل رقم

توزيع األرباح : من األرباح الصافية 
تؤخذ 5% لتكوين االحتياط القانوني، 

والباقي يوزع بين الشركاء.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
يوليو   29 بتاريخ  البيضاء  بالدار 
 RC N° :(  788 19 2021 تحت رقم 

.(512087
14 P

إكوما
بتاريخ  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة  تأسي1  تم   2021 يونيو   29

ذات املسؤولية املحدودة باملواصفات 

التالية :

التسمية : إكوما.

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة.

املقر االجتماعي : 22 زنقة غبو عمر 

الحارث - الدار البيضاء.

 : االجتماعي  النشاط 

.Hébergement & restauration

درهم   100.000  : املال  رغس 

مقسمة إلى 1000 حصة بقيمة 100 

مقسمة  كليا  محررة  للحصة  درهم 

كالتالي :

 200 البوسرأيني  عثمان  السيد 

حصة.

 200 البوسرأيني  راضية  السيدة 

حصة.

 200 البوسرأيني  هشام  السيد 

حصة.

البوسرأيني  إسماعيل  السيد 

200 حصة.

 200 البوسرأيني  علي  السيد 

حصة.

أير  ملدة  الشركة  تسير   : التسيير 

عثمان  السادة  طرف  من  محدودة 

البوسرأيني  وراضية  البوسرأيني 

وإسماعيل  البوسرأيني  وهشام 

البوسرأيني وعلي البوسرأيني.

بين  مشتركين  توقيعين  مع 

وعثمان  البوسرأيني  علي  الشركاء 

البوسرأيني  علي  غو  البوسرأيني 

راضية  غو  البوسرأيني  وهشام 

البوسرأيني وعثمان البوسرأيني.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  يتم 

رقم  تحت  البيضاء  بالدار  التجارية 

 2021 يوليو   28 بتاريخ   788182

سجل تجاري رقم 511911.
اإلشارة والتسيير

15 P

إكسيليوم

بتاريخ  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة  تأسي1  تم   2021 يونيو   29

ذات املسؤولية املحدودة باملواصفات 

التالية :

التسمية : إكسيليوم.

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة الشريك الوحيد.

ابن  زنقة   11  9  : االجتماعي  املقر 

 - مارس   2 السل8ان  مرس  خيران 

الدار البيضاء.

اإلنعاش   : االجتماعي  النشاط 

العقاري.

درهم   100.000  : املال  رغس 

مقسمة إلى 1000 حصة بقيمة 100 

مقسمة  كليا  محررة  للحصة  درهم 

كالتالي :

شركة »رافينا غنفيست« في ممثلها 

موالي  البوسرأيني  السيد  القانوني 

عربي 1000 حصة.

ملدة  الشركة  تسير   : التسيير 

السيد  طرف  من  محدودة  أير 

البوسرأيني موالي عربي، مع توقيعه 

الوحيد.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  يتم 

رقم  تحت  البيضاء  بالدار  التجارية 

 2021 يوليو   28 بتاريخ   786199

سجل تجاري رقم 510205.
اإلشارة والتسيير

16 P

MENGOUCH

SARL AU

رقم السجل التجاري 203 11

15 شارع األب8ال شقة   غكدال 

الرباط

تصفية الشركة
تبعا ملحضر قرار الشريك الوحيد 

تقرير  تم   2021 يونيو   20 في  واملؤرخ 

ما يلي :
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تصفية الشركة.

السيد  للمصفي  إبراء  إع8اء 

الصغيري محمد بإتمام املهمة.

تم اإليداع القانوني بمقر املحكمة 

التجارية بالرباط يوم 29 يوليو 2021 

تحت رقم 116511.

17 P

M GAZON
ش.م.م ش.و

تأسي1
عرفي  عقد  بمقت�سى 

بتاريخ بالرباط   مؤرخ 

القانون  إنشاء  تم   2021 يوليو   6

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املميزات  لها  وحيد  بشريك  املحدودة 

التالية :

مريم  السيدة   : الوحيد  الشريك 

سالوي حسناوي.

ش.م.م   M GAZON  : التسمية 

ش.و.

أرض الشركة : للشركة نشاطات 

متعددة داخل املغرب وخارجه تتمثل 

وتهيئة  التشجيل  غشغال  في  غساسا 

الحدائق واملساحات الخضراء.

سوسة  زنقة   5  : الرئي�سي  املقر 

إسكليي غ شقة 3 حسان الرباط.

مدة الشركة : 99 سنة ابتداء من 

تأسيسها.

رغسمال الشركة : حدد في 10.000 

بقيمة  حصة   100 إلى  درهم مقسمة 

100 درهم للحصة.

إداريا  مسيرة  الشركة   : التسيير 

السيدة  طرف  من  محددة  أير  وملدة 

مريم سالوي حسناوي.

السنة االجتماعية : من فاتح يناير 

إلى 31 ديسمبر من كل سنة.

تسجيل  تم   : القانوني  اإليداع 

للمحكمة  التجاري  بالسجل  الشركة 

التجارية بالرباط يوم 29 يوليو 2021 

رقم السجل التجاري 153861.

18 P

AFNAN ALIA
SARL AU

تأسي1 شركة ذات املسؤولية 
املحدودة بشريك وحيد

رغسمالها 5.370.000 درهم
مقرها االجتماعي حي املنزه رقم 825 

ال8ابق السفلي الرباط
 AFNAN ALIA SARL  : التسمية 

.AU
الهدف : منعش عقاري.

رقم  املنزه  حي   : االجتماعي  املقر 
825 ال8ابق السفلي الرباط.

رغسمال  حدد   : الشركة  رغسمال 
الشركة في 5.370.000 درهم

فنان  السيد   : الشركة  تسيير 
ابراهيم.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
بالرباط  التجارية  باملحكمة  القانوني 

.RC 153699 تحت رقم
19 P

صوكوويست ش.م.م.

1 ملتقى شارع محمد الديوري وجمال الدين 

األفغاني رقم 2، القني8رة

سجل تجاري رقم 25983 القني8رة

MORE ENERGY
شركة محدودة املسؤولية
رغسمالها : 300.000 درهم

مقرها االجتماعي : ملتقى شارع 
معمورة وشارع موالي عبد الرحمن - 

مكتب رقم 2 القني8رة
سجل تجاري رقم 36737 - 

القني8رة
غ - بمقت�سى عقد عرفي مبرم بتاريخ 
حصة   600 تحويل  تم   2021 ماي   3
السيد  يمتلكها  التي  الحصص  من 
الشركة  داخل  علي  بن  �سي  امليلودي 
لفائدة السيد شرف الدين مشما�سي.

ب - بمقت�سى محضر الجمع العام 
املنعقد بتاريخ 3 ماي 2021، تم تقرير 

ما يلي :
ترخيص تحويل الحصص.

تغيير الفصلين 6 و 7 من القانون 
األسا�سي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   - ت 
بالقني8رة  ضبط املحكمة االبتدائية 
رقم  تحت   2021 يونيو  بتاريخ  2 

.83738
للخالصة والتذكير

التسيير

20 P

صوكوويست ش.م.م.

1 ملتقى شارع محمد الديوري وجمال الدين 

األفغاني رقم 2، القني8رة

سجل تجاري رقم 25983 القني8رة

II زيوت املصمودية
شركة محدودة املسؤولية
رغسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : ملتقى شارع 
معمورة وشارع موالي عبد الرحمن - 

مكتب رقم 2 القني8رة

سجل تجاري رقم 0911  - القني8رة

غ - بمقت�سى عقد عرفي مبرم بتاريخ 

حصة   350 تحويل  تم   2021 ماي   3

السيد  يمتلكها  التي  الحصص  من 

الشركة  داخل  علي  بن  �سي  امليلودي 

لفائدة السيد شرف الدين مشما�سي.

الجمع  محضر  بمقت�سى   - ب 

العام املنعقد بنف1 التاريخ تم تقرير 

ما يلي :

ترخيص تحويل الحصص.
تغيير الفصلين 6 و 7 من القانون 

األسا�سي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   - ت 

بالقني8رة  ضبط املحكمة االبتدائية 

رقم  تحت   2021 يونيو   28 بتاريخ 

.83936
للخالصة والتذكير

التسيير

21 P

صوكوويست ش.م.م.

1 ملتقى شارع محمد الديوري وجمال الدين 

األفغاني رقم 2، القني8رة

سجل تجاري رقم 25983 القني8رة

زيوت املصمودية
شركة محدودة املسؤولية
رغسمالها : 300.000 درهم

مقرها االجتماعي : زنقة عمر املختار 

وحسان بن ثابت 16، إقامة السالمة 
رقم 5 القني8رة

سجل تجاري رقم 29957 - القني8رة

غ - بمقت�سى عقد عرفي مبرم بتاريخ 

حصة   750 تحويل  تم   2021 ماي   3

السيد  يمتلكها  التي  الحصص  من 

الشركة  داخل  علي  بن  �سي  امليلودي 

لفائدة السيد شرف الدين مشما�سي.

ب - بمقت�سى محضر الجمع العام 

املنعقد بنف1 التاريخ تم تقرير ما يلي :

ترخيص تحويل الحصص.

تغيير الفصلين 6 و 7 من القانون 

األسا�سي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   - ت 

بالقني8رة  ضبط املحكمة االبتدائية 

رقم  تحت   2021 يونيو   23 بتاريخ 

.836 9
للخالصة والتذكير

التسيير

22 P

RAYINOX

SARL AU

العادي  الغير  العام  الجمع  قرر 

املنعقد بتاريخ 7 يوليو 2021 لشركة 

»RAYINOX SARL AU« شركة ذات 

وحيد،  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

مقرها  درهم   200.000 رغسمالها 

االجتماعي : تجزئة رياض اوالد م8اع 

رقم  ا  بلوك   3 سكتور  ميزيال  شارع 

157 تمارة ما يلي :

1 - الرفع من رغسمال الشركة من 

درهم   500.000 إلى  درهم   200.000

بزيادة قدرها 300.000 درهم )3000 

للحصة  درهم   100 فئة  من  حصة 

الواحدة(.

الشركة  الجديد لرغسمال  التوزيع 

500.000 درهم كالتالي :

5000 حصة اسمية من فئة 100 

درهم، مملوكة كليا من طرف السيد 

الجوهري عزيز.

من   7 و   6 املادتين  تعديل   -  2

النظام األسا�سي للشركة.

األسا�سي  النظام  تحديث   -  3

للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

غأس18   2 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2021 تحت رقم 116538.

23 P
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KEY AL KHAIRE
SARL AU

العادي  الغير  العام  الجمع  قرر 

املنعقد بتاريخ   يونيو 2021 لشركة 

 »KEY AL KHAIRE SARL AU«

املحدودة،  املسؤولية  ذات  شركة 

مقرها  درهم   200.000 رغسمالها 

 18 ج   106 رقم  عمارة   : االجتماعي 

شقة رقم 9 تامسنا تمارة ما يلي :

الشركة  رغسمال  من  الرفع   -  1

 1.300.000 إلى  درهم   200.000 من 

درهم بزيادة قدرها 1.100.000 درهم 

درهم   100 فئة  من  حصة   11000(

للحصة الواحدة(.

الجديد لرغسمال الشركة  التوزيع 

1.300.000 درهم كالتالي :

 6500  : ياسين  العسري  السيد 

حصة.

 6500  : خالد  العسري  السيد 

حصة.

املجموع : 13000 حصة.

من   7 و   6 املادتين  تعديل   -  2

النظام األسا�سي للشركة.

األسا�سي  النظام  تحديث   -  3

للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

غأس18   2 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2021 تحت رقم 116539.

24 P

SOCIETE SAAD WAY
SARL

رغسمالها : 50.000 درهم

سجل تجاري رقم : 16177

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

مارس   22 بتاريخ  املنعقد  العادي 

ذات  الشركة  بمقر  املنعقد   2021

 SAAD« املسؤولية املحدودة املسماة

WAY« الكائن مقرها : زنقة القادسية 

رقم 212 سانية معنينو سيدي مو�سى 

ما  على  باإلجماع  صادق  والذي  سال 

يلي :

السجل  على  النهائي  التش8يب 

باملحكمة  املسجل  للشركة  التجاري 

االبتدائية بسال تحت رقم 16177 من 

السجل التحليلي.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

تحت   2021 يوليو   26 بتاريخ  بسال 
رقم 37083.

25 P

ABC GENERALE
SARL AU

 ABC  بمقت�سى عقد عرفي لشركة

GENERALE SARL AU سجل بتمارة 

في 11 يونيو 2021 تقرر ما يلي :

يمتلكها  التي  الحصص  بيع جميع 

حصة   50 الشرافي  إبراهيم  من  كل 

50 حصة  النبي بوسترة  والسيد عبد 

للسيد سعيد املغزاوي.

الشرافي  إبراهيم  السيد  استقالة 

من مهامه كمسير للشركة.
املغزاوي  سعيد  السيد  تعيين 

كمسير جديد ومسؤول عن الشركة.

تحويل املقر الرئي�سي للشركة من 
مكرر   8  : إلى  تمارة   1 مسيرة   9 7  :

كيش الوداية تمارة.

 : للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 

من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى 

شركة ذات محدودة بشريك واحد.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

تحت   2021 يوليو   27 بتاريخ  بسال 
رقم 6207.

26 P

MARBAH ACCOUNTING SARL

SOCIETE H2S INDUSTRY
SARL

رغسمالها : 10.000 درهم

االستثنائي  العام  الجمع  قرر 

يونيو   22 بتاريخ  واملنعقد  للشركة 

2021 التغييرات التالية :

الحق  عبد  السيد  حصص  إحالة 

منصور البالغة 67 سهم إلى :

اجعوان  املص8فى  السيد  حصة 

17 سهم.

 50 خليل  مهدي  السيد  حصة 

سهم.

سلمى  السيدة  حصص  إحالة 

إلى  سهم   33 البالغة  الصفريوي 

 33 اجعوان  املص8فى  السيد  حصة 

سهم.

توسيع نشاط الشركة كالتالي :

دراسة تقنية والهندسية.

مراقبة تقنية.

التكليف بالتركيبات الكهربائية.

إنجاز وتنفيذ املشاريع الصناعية.

 H2S« من  الشركة  اسم  تحويل 

 »HIGH SAFETY SCAFFOLDING

.»H2S INDUSTRY« إلى

املص8فى  السيد  عين   : التسيير 

غجعوان، كمسير وحيد للشركة ملدة 

أير محدودة.

استقالة  على  العام  الجمع  وافق 

السيدة سملى الصفريوي.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  وتم 

يوليو   29 بتاريخ  بالرباط  االبتدائية 

2021 تحت رقم 116509.

27 P

R-WASTE PICK UP
SARL AU

تأسي1
 R-WASTE PICK  : الشركة  اسم 

.UP SARL AU

تدوير  إعادة   : االجتماعي  الهدف 

النفايات واملواد.
املقر االجتماعي : رقم 195 تجزئة 

النصر شقة 10 تمارة.
رغسمال الشركة : 100.000 درهم 

مقسمة ل 1000 حصة من فئة 100 

عبد  للسيد  الواحدة  للحصة  درهم 

الحنين باعمال.

الحنين  عبد  السيد   : التسيير 

باعمال.
 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.133891

28 P

ASSESMENT CABINET
SARL

رغسمال الشركة : 100.000 درهم
املقر االجتماعي : برستجيا عمارة 6  

شقة 1 شاطئ األمم بولقنادل سال
 31 في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
مقر  تغيير  تم  قد  بسال   2020 ماي 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
تحمل  والتي  الوحيد  الشريك  ذات 

الخصائص التالية :
 ASSESMENT  : التسمية 

.CABINET
ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة بشريك واحد.
رسمال الشركة : 100.000 درهم.

 : للشركة  االجتماعي  املقر  تغيير 
من العنوان : رقم 80 شارع واد زيز - 

غكدال - الرباط.
  6 عمارة  برستجيا   : العنوان  إلى 

شقة 1 شاطئ األمم بولقنادل سال.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بسال في 2 غأس18 2021 

تحت رقم 33685.
29 P

ائتمانية فداد ش.ذ.م.م
5 املركز التجاري إبن سينا غكدال الرباط

YAC CONCEPT
SARL

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 
محدودة

املوقع  الشركة  نظام  بمقت�سى 
تم   ،2021 يوليو   6 بتاريخ  بتمارة 
مسؤولية  ذات  شركة  تأسي1 

محدودة باملواصفات التالية :
 YAC  : االجتماعية  التسمية 

.CONCEPT SARL
النشاط الرئي�سي : تقديم ال8عام 

حسب ال8لب.
املغرب  في  الشركة  من  الغرض 
وكذلك في جميع الدول األجنبية على 

النحو التالي :
ال8لب  حسب  ال8عام  تقدم 
وتوزيع  السريعة  والوجبات 

املشروبات الباردة.
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ممارسة األنش8ة في إطار التجارة 
اإللكترونية.

جميع  في  وسيلة  بأي  املشاركة 
التي  غو  إنشاؤها  تم  التي  الشركات 
تتعلق  قد  والتي  إنشاؤها،  سيتم 
طريق  عن  والسيما  الشركة،  بهدف 
واملساهمات  جديدة  غسهم  إنشاء 

واالشتراكات.
املعامالت  جميع  غعم،  وبشكل 
الصناعية  غو  املنقولة  غو   املالية 
غو التجارية غو العقارية التي قد تتعلق 
بغرض  مباشر  أير  او  مباشر  بشكل 
مشابهة غأراض  بأية  غو   الشركة 

 غو ذات صلة.
تجزئة   ،155  : االجتماعي  املقر 

رياض اوالد م8اع رقم 3 تمارة.
املال  رغس  تحديد  تم   : املال  رغس 
إلى  مقسم  درهم   100.000 بمبلغ 
درهم   100 بقيمة  سهم   1.000
بما  للشركاء  ويخصص  سهم،  لكل 

يتناسب مع مساهماتهم.
للشركة  مساهمة  الشركاء  قدم 
 100.000  : قدره  مالي  بمبلغ  الحالية 

درهم.
الشبيهي  غمين  محمد  السيد 

حساني : 50.000 درهم.
 : الشبيهي حساني  السيد يوسف 

50.000 درهم.
ما مجموعه : 100.000 درهم.

واحد  الشركة  يسير   : التسيير 
األشخاص  املديرين،  من  غكثر  او 
املعينين  أير  غو  الشركاء  ال8بيعيين، 
من قبل الشركاء، في النظام األسا�سي 
من  بقرار  الحق،  قانون  بموجب  غو 
الشركاء الذين يمثلون نصف األسهم 

على األقل.
تم تعيين السيد يوسف الشبيهي 
أير  لفترة  للشركة  مديرا  حساني 

محددة.
من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

فاتح يناير وتنتهي في 31 ديسمبر.
املدة : 99.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غأس18   2 بتاريخ  بتمارة  االبتدائية 

2021 تحت رقم 5 62.
30 P

STE ALASSAF HOLDING
SARL

تصفية
العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
 2020 نوفمبر   30 بتاريخ  االستثنائي 
 STE ALASSAF« شركة  شركاء  قرر 
مقرها   »HOLDING SARL
زيز  15 زنقة واد  بالرباط،  االجتماعي 

رقم 1 غكدال، ما يلي :
تصفية الشركة.

محسن  جاسم  السيد  تعيين 
مصفيا للشركة.

نف1  هو  الشركة  تصفية  مقر 
مقرها االجتماعي.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
لدى  الضبط  كتابة  لدى  القانوني 
بتاريخ  بالرباط  التجارية  املحكمة 
29 يوليو 2021 تحت رقم  11652.
31 P

MAROC MAADEN
SARL

شركة محدودة املسؤولية
املقر االجتماعي : حي ارشاد رقم 36، 

القني8رة
تأسي1

في  املبرم  العرفي  العقد  بمقت�سى   
القني8رة بتاريخ 28 ماي 2021، وضع 
محدودة  لشركة  األسا�سي  القانون 
املسؤولية تحمل املواصفات التالية :

تسمية  الشركة  تحمل   : التسمية 
 »MAROC MAADEN SARL«

محدودة املسؤولية.
رقم  ارشاد  حي   : االجتماعي  املقر 

36، القني8رة.
املدة : حددت مدة الشركة في 99 

سنة.
املهنة : بائع الحديد بالتقسيط.

تحدد   : االجتماعي  الرغسمال 
 200.000 مبلغ  في  الشركة  رغسمال 
حصة   2.000 من  مكون  فهو  درهم 

من فئة 100 درهم.
التسيير : عين السيد زكريا العي�سي 
171بلوك  رقم  بالحوزية  الساكن 
ف القني8رة مسيرا للشركة ملدة أير 

محددة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

باملحكمة  الضبط  بكتابة  القانوني 

االبتدائية بالقني8رة بتاريخ 27 يوليو 
التجاري  السجل  رقم  تحت   2021

.61689

32 P

LIMIT PRO SERVICE
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك واحد

عنوان مقرها محل رقم 100 اقامة 

معمورة سال الجديدة
رفع رغسمال الشركة

الجمع  محضر  بمقت�سى 

يونيو  فاتح  في  املؤرخ  االستثنائي 

2021 تم رفع رغسمال الشركة بمبلغ 

من  غي  درهم   3.000.000 قدره 

 5.000.000 إلى  درهم   2.000.000

طريق  عن  العملية  هذه  تتم  درهم 

إنشاء وإصدار 30.000 حصة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   15 بتاريخ  بسال  االبتدائية 

2021 تحت رقم 659.

33 P

LPS NETTOYAGE
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك واحد

عنوان مقرها بلوك   رقم 9 

اليوسفية - الرباط
رفع رغسمال الشركة

الجمع  محضر  بمقت�سى 

 2021 ماي   7 في  املؤرخ  االستثنائي 

قدره  بمبلغ  الشركة  رغسمال  رفع  تم 

 100.000 من  غي  درهم   2.900.000

3.000.000 درهم تتم هذه  درهم إلى 

وإصدار  إنشاء  طريق  عن  العملية 

29.000 حصة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بسال بتاريخ 7 يوليو 2021 

تحت رقم 6533.

34 P

 STE ALUMINIUM
ABDELLAOUI

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة

رغسمالها 100.000 درهم
رقم 29 شارع اوتحلي املو ميدلت

الجمع  محضر  بمقت�سى   -  1
 21 بتاريخ  املنعقد  االستثنائي  العام 
 STE شركة  شركاء  قرر   2021 يونيو 
 ALUMINIUM ABDELLAOUI

SARL ش.م.م ما يلي :
 STE الشركة  تسمية  تغيير   -  2
 ALUMINIUM ABDELLAOUI
 STE YOUFA SARL إلى   SARL AU

.AU
رقم  من  الشركة  مقر  تحويل   -  3
إلى املو  29 شارع اوتحلي املو ميدلت 

انماس ميدلت.
  - توسيع نشاط الشركة بإضافة 
مقاول في األشغال املختلفة غو البناء 

ومفاوض.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  بميدلت  االبتدائية 
 229/2021 رقم  تحت   2021 يوليو 

بالسجل التجاري رقم 897.
ملخص قصد النشر

إمضاء : املسير

35 P

STE SAFARI ATLAS
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
رغسمالها 100.000 درهم

رقم 118 شارع اوتحلي املو ميدلت
العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
يونيو   17 بتاريخ  املنعقد  االستثنائي 
 STE SAFARI 2021 قرر شركاء شركة

ATLAS SARL ش.م.م ما يلي :
 STE SAFARI« شركة  حل   -  1
ATLAS SARL« ش.م.م ابتداء من 17 

يونيو 2021.
رشيد  عدنان  السيد  تعيين   -  2
 STE SAFARI ATLAS مصفي لشركة
مهامه  سيباشر  الذي  ش.م.م   SARL
طبقا للنظام األسا�سي للشركة ابتداء 

من هذا اليوم.
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3 - تحيد مقر التصفية في العنوان 

املو  اوتحلي  شارع   118 رقم   : التالي 

ميدلت.

من  الخام1  الفصل  تغيير   -   

النظام األسا�سي للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بتاريخ  بميدلت  االبتدائية 

 2021/221 رقم  تحت   2021 يوليو 

بالسجل التجاري رقم 625.
ملخص قصد النشر

إمضاء : املسير

36 P

ELBO HEAT

SARL

تأسي1 شركة
في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

القانون  إيداع  تم   2021 يوليو   1 

املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدودة ذات املميزات التالية :

ELBO HEAT SARL : التسمية

للشركة  الوحيد  الغرض   : الهدف 

هو :

ال8ينية  املواد  وت8وير  بحث 

املقاومة للصهر.

املستخدمة  الخام  املواد  استيراد 

في إنتاج هذه املنتجات املذكورة.

تصدير املنتجات النهائية املصنعة 

من قبل الشركة غو إعادتها كما هي.

التجارة بشكل عام.

جميع الخدمات التي من شأنها غن 

تعزز تنمية النشاط االجتماعي.

وبشكل غعم غداء جميع العمليات 

التجارية واالستيرادية والصناعية.

بشكل  والعقارات  املالية  األوراق 

مباشر غو أير مباشر، كليا غو جزئيا إلى 

واحد غي من الكائنات املحددة غو غي 

يحتمل  صلة  ذات  غو  مماثلة  كائنات 

الترويج لها توسيع غو ت8وير النشاط 

االجتماعي.

في  تؤدي  غن  للشركة  يمكن 

املغرب وفي الخارج وفي حدود أرضها 

والعمليات  األعمال  جميع  املؤس�سي 

أير  غو  مباشر  بشكل  تساهم  التي 

مباشر في تحقيق أرضها غو التي من 

شأنها تعزيز تنميتها.

املقر االجتماعي : شارع عبد املومن 

د  عمارة  البارك  سن8رال  إقامة 
ال8ابق 2 رقم 15 املحمدية.

تاريخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.

في  محدد   : االجتماعي  الرغسمال 

 1000 إلى  مقسم  درهم   100.000

100 درهم  حصة اجتماعية من فئة 

للحصة للواحدة.

السنة االجتماعية : تبتدئ السنة 

في  يناير وتنتهي  االجتماعية من فاتح 

31 ديسمبر.

التسيير : تم تعيين السيد بوسمان 

جون بيردا مسير للشركة.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  املحكمة  لدى  التجاري 

 2021 يوليو   27 بتاريخ  باملحمدية، 

تحت رقم  1926.
ملخص قصد النشر

37 P

HARBOUL ABDELHAQ

Cabinet de travaux de comptabilité

16Rue de Rabat TAZA

TEL : 05.35.28.19.16

 MOROCCAN LANGUAGE
CENTRE PRIVE

شركة محدودة املسؤولية

املقر االجتماعي : شارع عالل الفا�سي 

إقامة املثلث الذهبي )ب(

ال8ابق الثاني، تازة

بمقت�سى عقد عرفي بتاريخ 7 يونيو 

2021، قرر شركاء الشركة املحدودة 

 MOROCCAN املسماة  املسؤولية 

 LANGUAGE CENTRE PRIVE
ومقرها  درهم،   160.000 رغسمالها 

الفا�سي إقامة  االجتماعي شارع عالل 

املثلث الذهبي )ب( ال8ابق الثاني تازة 

ما يلي :

سمية  الشريكة  وفاة  إعالن 

عزوزي.

توزيع الحصص على ورثة املرحومة 

سمية عزوزي.

للنظام  و7   6 املادتين  تعديل 

األسا�سي للشركة.

املادة 6 : تنص على ما يلي :

 53.300 الشرادي  السيدة كريمة 

درهم.

 53.300 سلبوك  امينة  السيدة 

درهم.

 13.500 العزوزي  محمد  السيد 

درهم.

 13.300 العزوزي  يوسف  السيد 

درهم.

 13.300 العزوزي  مروان  السيد 

درهم.

العزوزي  زياد  سعد  السيد 

13.300 درهم.

املجموع : 160.000 درهم.

املادة 7 : تنص على ما يلي :

  533 الشرادي  كريمة  السيدة 

حصة.

  533 سلبوك  امينة  السيدة 

حصة.

  135 العزوزي  محمد  السيد 

حصة.

  133 العزوزي  يوسف  السيد 

حصة.

  133 العزوزي  مروان  السيد 

حصة.

العزوزي  زياد  سعد  السيد 

133حصة.

املجموع : 1600 حصة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني للشركة باملحكمة االبتدائية 

تحت   2021 يوليو   15 بتاريخ  بتازة 

رقم 15  سجل تجاري رقم 1695.
إمضاء : املسيرة

سميرة اليعقوبي

38 P

HARBOUL ABDELHAQ

Cabinet de travaux de comptabilité

16Rue de Rabat TAZA

TEL : 05.35.28.19.16

SOCIETE BATIHALIM
شركة محدودة املسؤولية

رغسمالها االجتماعي : 3.220.000 

درهم
مقرها االجتماعي : املحل التجاري 

رقم   إقامة النصر حي املسيرة 2

تمارة

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

شركاء  قرر   ،2021 يونيو   1 

املسماة  املسؤولية  املحدودة  الشركة 

الكائن   SOCIETE BATIHALIM
مقرها االجتماعي ب : املحل التجاري 

 2 املسيرة  حي  النصر  إقامة  رقم   

تمارة ما يلي :

الشركة  رغسمال  قيمة  من  الرفع 

 3.220.000 إلى  520.000 درهما  من 

درهما وذلك بزيادة 2.700.000 درهم 

اجتماعية  حصة   27.000 وخلق 

للحصة  درهم   100 بقيمة  جديدة 

من الحساب الجاري للشركاء. وبذلك 

إلى  مقسم  الشركة  رغسمال  يصبح 

قيمة  من  اجتماعية  حصة   32200

توزيعها  وتم  للحصة  درهم   100

كالتالي :

 16.100 حليم  محمد  السليماني 

حصة اجتماعية.

حصة   16.100 بالحاج  جهاد 

اجتماعية.

حصة   32200 الحصص  مجموع 

اجتماعية.

و7   6 الصل  تغيير  سيتم  وبذلك 

مع تحيين القانون األسا�سي للشركة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

الضبط  كتابة  لدى  القانوني 

يوم بتازة  االبتدائية   للمحكمة 

رقم   380 رقم  تحت   2021 يوليو   6

السجل التجاري 2753.
إمضاء : السليماني محمد حليم

بالحاج جهاد

39 P
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 SOCIETE OKAY SERVICE
TECHNOLOGIE PRIVE

SARL A.U
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE
D’ASSOCIE UNIQUE

AU CAPITAL DE : 100.000 DHS
 SIEGE SOCIAL : APP N 7

 IMM KHAY N°1 0 BD. BIR
ANZARANE TAROUDANT

 RC N°6935 TRIBUNAL DE 1ER

INSTANCE DE - TAROUDANT
العام  الجمع  لقرارات  تبعا 
يوليو   20 بتاريخ  املنعقد  االستثنائي 
 OKAY SERVICE لشركة   2021
TECHNOLOGIE PRIVE شركة ذات 
مسؤولية محدودة بشريك وحيد قرر 

الشريك الوحيد ما يلي :
توسيع نشاط الشركة :

والعروض  املهرجانات  تنظيم 
والفعاليات الفنية والرياضية.

)التنمية البشرية واالجتماعية(.
تأجير األماكن العامة.

التجارة العامة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
 2021 يوليو   28 بتاريخ  بتارودانت 

تحت رقم 0  1.
40 P

عقد  تسيير تجاري حر
حرر  عرفي  حر  عقد  بمقت�سى 
بالصويرة في 27 يوليو 2021 تم عقد 
املميزات  ذات  تجاري  سجل  تسيير 

التالية :
للسجل  الحر  التسيير  عقد 

التجاري بين :
 MY ABDELLAH EL السيد 

.FARISSI
 LA VILLA SAUVAGE شركة 
السيدة  طرف  من  املمثلة   SARL
 SAIVE ALICE FRANCOISE R
 FEIDER SEBASTEIN والسيد 

.MONIQUE ELIE

غبرم  العقد  هذا  بمقت�سى 

ألصل  الحر  التسيير  عقد  ال8رفين 

التجاري الكائن بدوار لقليعة اوناأة 

 35/20712 رقم  العقاري  الرسم 
التجاري  بالسجل  املسجل  الصويرة. 

تحت  بالصويرة  االبتدائية  باملحكمة 

رقم 392 1 السجل التحليلي.

العقد هذا  مدة  حددت   :  املدة 

يونيو  فاتح  من  ابتداء  سنوات   6 في 

2021 إلى أاية 31 ماي 2027.

41 P

CORNICHE CASH شركة
ش.م.م

رغسمالها : 2.000.000 درهم

مقرها االجتماعي : زنقة مراكش
رقم 7 الناضور

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

 2021 يونيو   22 بتاريخ  االستثنائي 

بالناضور، تم ما يلي :

وتصفيتها،  للشركة  مبكر  حل 

إليه  املشار  الشركة  مقر  في  وذلك 

غعاله.

مص8فى  بوحالسة  السيد  تعيين 

للشركة  األوحد  والشريك  مسير 

كمصفي لذات الشركة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

 2021 يوليو  بتاريخ  1  بالناضور، 

تحت رقم 2379/2021.
مقت8ف من غجل اإلشهار

املسير

42 P

 LAROUSSI شركة

DISTRIBUTION
ش.م.م

رغسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : سكتور الناضور

بلوك 12 بوعرك سلوان الناضور

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

2021، تم  االستثنائي بتاريخ 5 يوليو 

ما يلي :

حصة    00 وتفويت  بيع  موافقة 
ال8اهري  السيدة  من  اجتماعية 
الشريف  السيد  لفائدة  نزيهة  البقالي 

العرو�سي طارق.
حصة   300 وتفويت  بيع  موافقة 
ال8اهري  السيدة  من  اجتماعية 
الب8ل  السيدة  لفائدة  نزيهة  البقالي 

نجوى.
حصة   300 وتفويت  بيع  موافقة 
ال8اهري  السيدة  من  اجتماعية 
بوراس  السيد  لفائدة  نزيهة  البقالي 

عبد اإلله.
ال8اهري  السيدة  ذمة  إبراء 
لذات  السابقة  املسيرة  نزيهة  البقالي 
وتعيين  استقالتها  وقبول  الشركة 
طارق  العرو�سي  الشريف  السيد 

كمسير جديد ملدة أير محدودة.
لذات  التجاري  االسم  تغيير 
الشركة من T.N.EGANIDRAG L إلى 

.USSUORAL NOITUBIRTSID
لتشمل  االجتماعي  الهدف  تغيير 

األنش8ة التجارية التالية :
االستهالكية  املنتجات  توزيع 

املختلفة ومنتجات التنظيف.
االستهالكية  املنتجات  استيراد 

املختلفة ومنتجات التنظيف.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
 2021 يوليو  بتاريخ  1  بالناضور، 

تحت رقم 2378/2021.
مقت8ف من غجل اإلشهار

املسير

43 P

ALMACOM شركة
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رغسمالها : 50.000 درهم
مقرها االجتماعي :  75 شارع 
بلحسن الوزاني حي السالم سال

 ALMACOM الحل املسبق لشركة
SARL

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ يوم  1 ديسمبر 2020 لشركة 
على االتفاق  تم   ،ALMACOM 

ما يلي :

لشركة  ألوانه  املسبق  الحل 
.ALMACOM SARL

الحسن  موالي  السيد  عين 
احفي�سي كمصفي للشركة.

باملقر  التصفية  مقر  حدد 
االجتماعي للشركة.

باملقر  التصفية  مقر  حدد 
االجتماعي للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 2021 26 يوليو  االبتدائية بسال يوم 

تحت رقم 665.
44 P

 STE ALKHALAF NATUREL
FOOD
SARL AU

تجزئة املنتزه 2 الق8عة رقم 37ا
فاس

بتاريخ توثيقي  عقد   بمقت�سى 
الشركة  تأسي1  تم   2021 يوليو   16
خاصيتها  لتكون  املسؤولية  محدودة 

كالتالي :
 STE ALKHALAF التسمية : شركة

NATUREL FOOD ش.م.م.
الغرض من الشركة في املغرب هو 
البيع والشراء وتجارة في مواد طبيعية 
مباشرة  أير  غو  مباشرة  وبصفة 

النشاطات التي تهدف إلى التنمية.
 2 املنتزه  تجزئة   : االجتماعي  املقر 

الق8عة رقم 37ا فاس.
 100.000  : الشركة  رغسمال 

درهم.
عبد  ابراهيم  هللا  عبد  السيد 
 100.000 خلف  السيد  املقصود 

درهم.
مسير  طرف  من  الشركة  تسير 
عبد  ابراهيم  هللا  عبد  السيد  وحيد 

املقصود السيد خلف.
فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 
كل  من  ديسمبر   31 في  وتنتهي  يناير 

سنة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بفاس  التجارية  باملحكمة  الضبط 

تحت رقم 2021/68329.
45 P
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 SOCIETE AZAYKU
SERVICES
SARL A.U

AU CAPITAL DE : 30.000 DHS
 SIEGE SOCIAL : ANGLE BD DES
 FAR ET RUE CHANKIT 2EME

ETAGE IMM N°5 BOUARGAN
MOHAMMEDIA

حل الشركة
حرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 
 2021 يونيو   7 تاريخ  في  باملحمدية 
تمت املصادقة باإلجماع على ما يلي : 
 AZAYKU الشركة  حل 

SERVICES وتصفيتها ال8وعية.
السيد  للشركة  كمصفي  تعيين 
بنهضة  القاطن  بحماني  الحسين 
مدة  انتهاء  إلى  املحمدية   613 رقم 

التصفية.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
رقم  تحت   2021 يوليو   7 باملحمدية 

.1582
46 P

STOVALVE
SARL AU

زنقة واد سبو عمارة 58 رقم غ3
غكدال، الرباط

تأسي1 شركة محدودة املسؤولية 
لشريك وحيد

حرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 
باملحمدية في تاريخ فاتح يونيو 2021 
لشركة  األسا�سي  القانون  إنشاء  تم 
لشريك  محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد خصائصها كالتالي :
التسمية : »ستوفالف«.

مقاول غعمال متنوعة غو البناء.
مقاول غعمال الدهان والصباأة.

املشاركة املباشرة غو أير املباشرة 
التجارية  املعامالت  في جميع  للشركة 
األشياء  من  بأي  تتعلق  قد  التي 
إنشاء  طريق  عن  غو  غعاله  املذكورة 
شركة جديدة غو غي هيئة غو عن طريق 
األسهم  شراء  واالكتتاب،  املساهمة 
اندماج  غو  االجتماعية  الحقوق  غو 

الجمعيات باملشاركة غو أير ذلك.

املعامالت  جميع  عامة  وبصفة 

والصناعية  واملالية  التجارية 

والزراعية  والعقارية  واملنقولة 

املتعلقة بشكل مباشر غو أير مباشر، 

كليا غو جزئيا، بأحد األشياء املذكورة 

مشابه  غو  مرتبط  �سيء  بأي  غو  غعاله 

العمليات  تنمية  يعزز  غن  يحتمل 

لنفسها سواء  للشركة   االجتماعية 

 غو لحساب اآلخرين.

تاريخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسي1.
في  محدد   : الشركة  رغسمال 

 1000 إلى  مقسم  درهم   100.000

حصة من فئة 100 درهم للحصة.

عثمان  ايت  مص8فى  للسيد 

1000 حصة.

السيد  تعيين  تم  الشركة  إلدارة 

وحيد  كمسير  عثمان  ايت  مص8فى 

للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

تحت   2021 يوليو   19 يوم  بالرباط 
رقم 6788.

47 P

شركة خليد ورشيد الومي 

اريونطال
ش م م

تأسي1 شركة
بمقت�سى عقد عرفي ليوم 2 يوليو 

التنظيمية  القوانين  وضع  تم   2021

لشركة ذات املميزات اآلتية :

ورشيد  خليد   : التجاري  االسم 

الومي اريون8ال ش.م.م.
العنوان التجاري : تجزئة العامري 

203 طريق ظهر املحلة وجدة.

الشكل القانوني : شركة محدودة 

املسؤولية.

املوضوع : يتعلق موضوع الشركة 

بما يلي :

نجارة ونجارة االلومنيوم م8اليك 

 Menuiserie aluminum غو ب ف س

.métallique ou en pvc

الشركة  رغسمال  حدد   : رغسمالها 
في 100.000 درهم قسمت إلى 1000 
للحصة  درهم   100 فئة  من  حصة 

وموزعة على الشكل اآلتي :
حصة   500 مزواري  خليد  السيد 

غي ما يعادل 50.000 درهم.
السيد رشيد الشليحي 500 حصة 

غي ما يعادل 50.000 درهم.
من  الشركة  تسير   : التسيير 
مزواري  السيدان  مؤسسها  طرف 
كامل  ولهما  رشيد  والشليحي  خليد 

الصالحيات.
تاريخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تأسيسها.
املدة : 99 سنة ابتداء من التصريح 

لدى السجل التجاري.
عند  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 
عند  وتنتهي  سنة  كل  من  يناير  فاتح 
31 ديسمبر من نف1 السنة استثناء 
السنة األولى التي تبتدئ عند اإليداع 
القانوني وتنتهي عند 31 ديسمبر من 

نف1 السنة.
التجاري  السجل  في  التسجيل  تم 
يوم  بوجدة  التجارية  املحكمة  لدى 

12 يوليو 2021 تحت رقم   25.
إمضاء املسيران

مزواري خليد والشليحي رشيد

48 P

AL ALAOUI MOHAMED

محاسب معتمد

شم�سي اينيرجي
ش م م

SHEMSY ENERGY SARL
شركة محدودة املسؤولية ش.م.م

السجل التجاري : 3  117 مراكش
SARL AU

تأسي1
بمقت�سى العقد املؤرخ في مراكش 
تأسي1  تم   2021 يوليو   13 بتاريخ 
تحمل  املسؤولية،  محدودة  شركة 

اسم شم�سي اينيرجي مميزاتها :
وتسويق  بيع،  شراء،   : املوضوع 
واألنظمة  واملواد  املعدات  جميع 

املتعلقة بمجال ال8اقة الشمسية.

واألنظمة  ال8اقة  دراسات  مكتب 
الكهربائية.

ال8اقة،  مجال  في  االستشارة 
الشمسية،  اللوائح  وتصدير  استيراد 

دراسات عامة.
السالم،  إقامة   : االجتماعي  املقر 
 ،13 رقم  الثالث،  ال8ابق   ،2 سيبام 

ساحة الحرية، مراكش.
املدة : 99 سنة.

درهم،     100.000  : املال  رغس 
 100 بقيمة  حصة   1000 إلى  مقسم 

درهم للحصة على الشكل التالي :
يمتلك   : البردعي  مامون  السيد 
 500 إلى   1 من  مرقمة  حصة   500

حصة.
يمتلك   : كانوني  عثمان  السيد 
500 حصة مرقمة من 501 إلى 1000 

حصة.
إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

31 ديسمبر.
العقود  كل   : والتوقيع  التسيير 
توقع  وأيرها  البنوك  مع  واملعامالت 
البردعي  مامون  السيد  طرف  من 
أير  ملدة  كانوني  عثمان  السيد  غو 

محدودة.
تم الوضع القانوني لهذا التأسي1 
بمراكش  التجارية  املحكمة  لدى 
رقم  تحت   2021 يوليو   29 بتاريخ 

.126 6 
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 COSMIQUE
CONSTRUCTION

ش.ذ.م.م
طنجة، تجزئة نصر، رقم 133

طريق الرباط
رغسمالها : 10.000 درهم

السجل التجاري رقم 29285
تفويت الحصص االجتماعية
الرفع من رغسمال االجتماعي

بتاريخ خاص  سند   بموجب 
بتاريخ ومسجل   2007 ماي   23 

31 يوليو 2007 تحت املراجع التالية، 
،E15A/9299 و12367،   12365  غو 

.E15A/9300و
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في  املذكورة  الشركة  شركاء  يقرر 

نف1 اليوم ما يلي :

املوافقة على نقل ملكية 66 سهما 

سهما   33 ملكرف  قدور  غسهم  من 

النبي،  عبد  العقيل  السيد  لصالح 

و33 سهما لصالح السيد عبد السالم 

غبرادة.

األسا�سي  النظام  على  املوافقة 

للشركة بشكله الجديد وإلغاء النظام 

األسا�سي القديم وزيادة رغس املال من 

160.000 درهم بإصدار  10.000 إلى 

100 درهم  1500 سهم جديد بقيمة 

لكل منها.
الجاري  اليوم  حتى  مستوفى 

القانون األسا�سي للشركة.
القانون  من  و7   6 املواد  تعديل 

األسا�سي.

إنجازه  تم  القانوني  اإليداع  إن 

باملحكمة  الضبط  كتابة  لدى 

 2007 يونيو   7 يوم  ب8نجة  التجارية 

وتحت رقم اإليداع 8885 .
مستخلص م8ابق لألصل

التسيير

50 P

MERBEN DISTRIBUTION
ش.م.م

تأسي1
بمقت�سى عقد عرفي مسجل بتاريخ 
القانون  وضع  تم   2021 يونيو   22

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة الصفات التالية :

 MERBEN  : التسمية 

DISTRIBUTION ش.م.م.

املتاجرة،   : االجتماعي  الهدف 

التجارية  العمليات  وبصفة عامة كل 

أير  غو  املنقولة  املالية  الصناعية 

مباشرة  ب8ريق  املتعلقة  املنقولة 

املذكورة  باألنش8ة  مباشرة  أير  غو 
غعاله غو من شأنها املساهمة في ت8ور 

الشركة.

 13 رقم  شقة   : االجتماعي  املقر 

والل  ايت  جماعة  السفلي  ال8ابق 
رياض االسماعلية مكناس. 

يوم  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
إذا  إال  التجاري  بالسجل  التسجيل 
تعرضت الشركة للحل املسبق غو تم 

تمديدها.
 رغسمال الشركة : 100.000 درهم 
مقسم إلى 1000 حصة من فئة 100 
واملفصلة الواحدة  للحصة   درهم 

كما يلي :
من  حصة   500 مرزوقي  ادري1 

فئة 100 درهم للحصة الواحدة.
من  حصة   500 بنجغاوي  عثمان 

فئة 100 درهم للحصة الواحدة.
مرزوقي  ادري1  السيد   : املسير 

املسير الوحيد وملدة أير محدودة.
بفاتح  تبدغ   : االجتماعية  السنة 
من  ديسمبر   31 يوم  وتنتهي  يناير 
األولى  السنة  عدا  ما  السنة  نف1 
تبتدئ من تاريخ التسجيل في السجل 

التجاري.
التجاري  بالسجل  التقييد  تم 
تحت  بمكناس  التجارية  للمحكمة 

رقم 53859.
بمثابة مقت8ف وبيان

51 P

SAMIR BAYYOU

Comptable Agréé

MED TADAMOUN
SARL AU 

شركة ذات املسؤولية املحدودة
بشريك وحيد

املؤرخ  العرفي  العقد  بمقت�سى 
القانون  وضع  تم   2021 ماي   6 في 
املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�سي 
ذات  وحيد  بشريك  املحدودة 

الخصائص التالية :
MED TADAMOUN : التسمية

الهدف : 
عملية اإلسعاف.

طريق  عن  للمر�سى  ال8بي  النقل 
اإلسعاف.

االقتناء  غو  اإلعفاء  غو  اإليداع 
النقل  غو  التشغيل  غو  االستحواذ 
املتعلقة  والبراءات  العمليات  لجميع 

بهذا النشاط.

املقر االجتماعي : محل إقامة ر  1 

رقم 5 املسيرة املنزه ط ت ا مكناس.

في  الشركة  مدة  حددت   : املدة 

التأسي1  يوم  من  ابتداء  سنة   99

املسبق  الحل  حالة  باستثناء  النهائي 

هذه  في  عليه  املنصوص  التمديد  غو 

القوانين.

حدد   : االجتماعي  الرغسمال 

 100.000 في  االجتماعي  الرغسمال 

من  حصة   1000 إلى  مقسمة  درهم 

فئة 100 درهم للحصة الواحدة.

السيد  الشركة  يدير   : اإلدارة 

للشركة  وحيد  مسير  الراي1  محمد 

وشريك.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   28 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2021 السجل التجاري رقم 53981.

52 P

SAMIR BAYYOU

Comptable Agréé

  STE SORYA HALL AGRISER
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد

في  املؤرخ  العرفي  العقد  بمقت�سى 
القانون  وضع  تم   2021 يونيو  فاتح 

املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�سي 

ذات  وحيد  بشريك  املحدودة 

الخصائص التالية :

 STE SORYA HALL  : التسمية 

 AGRISER

الهدف : 

استيراد وتصدير.

الزراعية  املنتجات  تسويق 

)األسمدة، مبيدات اآلفات، املصائد(.

غعمال مختلفة.

تاجر نباتات حضانة.

التدريب،  الزراعية،  الخدمات 

الدعم الشهادات.

الزراعية  املشاريع  وتنفيذ  دراسة 

 ... البرد  بالتنقيط، شركة ضد  )الري 

الخ(.

ق8اع   76 رقم   : االجتماعي  املقر 
بوزكري  سيدي  قرطبة  تجزئة   5

مكناس.

في  الشركة  مدة  حددت   : املدة 

التأسي1  يوم  من  ابتداء  سنة   99

املسبق  الحل  حالة  باستثناء  النهائي 

هذه  في  عليه  املنصوص  التمديد  غو 

القوانين.

حدد   : االجتماعي  الرغسمال 

 100.000 في  االجتماعي  الرغسمال 

من  حصة   1000 إلى  مقسمة  درهم 

فئة 100 درهم للحصة الواحدة.

السيد  الشركة  يدير   : اإلدارة 

للشركة  وحيد  مسير  التازي  سعيد 

وشريك.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   28 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2021 السجل التجاري رقم 53979.

53 P

كابي8اليا

25، شارع شجرة القدس، ق8اع 19، بلوك س

حي الرياض، الرباط

BOITY CARE
SARL

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 
محدودة

تحرير  تم  عرفي  عقد  بمقت�سى 

ذات  لشركة  األسا�سي  القانون  وضع 

الخاصيات  لها  محدودة،  مسؤولية 

التالية :

BOITY CARE SARL : التسمية

الشعر  تصفيف   : املوضوع 

والتجميل.

املدة : 99 سنة ابتداء من تسجيلها 

بالسجل التجاري.

املقر : ستي سانتر الرياض، مركز 

حي  غمليليا  شارع   ،7 متجر  التسوق، 

الرياض الرباط.

الشركاء :

حصة،   20 يملك   : بنمبارك  غمين 

الوطنية  التعريف  لب8اقة  الحامل 

.AA198 2 رقم
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سارة بوعناني : تملك 90  حصة، 

رقم  التسجيل  لب8اقة  الحاملة 

.A688216

  90 تملك   : بنمبارك  ف8ومة 

التعريف  لب8اقة  الحاملة  حصة، 

.A3 32 3 الوطنية رقم

 100.000 في  محدود   : املال  رغس 

درهم.

الحامل  بنمبارك  غمين   : التسيير 

رقم  الوطنية  التعريف  لب8اقة 

.AA198 2

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالرباط يوم 29 يوليو 2021 

السجل التجاري رقم 9 1538.

54 P

STE FOOTBALL RABAT

SARL AU

Ancienne Carrière Haj Omar

Zone Industrielle Ouad Ykam

Ain Atiqu - Temara

الزيادة في الرغسمال االجتماعي

االستثنائي  املحضر  بمقت�سى 

 2021 يوليو   28 بتاريخ  املؤرخ 

 2021 غأس18   2 بتاريخ  واملسجل 

.RE32  2 بالرباط تحت رقم

للشركة  الوحيد  املساهم  قرر 

املذكورة غعاله ما يلي :

االجتماعي  الرغسمال  في  زيادة 

االجتماعي  الرغسمال  يصبح  بحيث 

 100.000 عوض  درهم   1.000.000

درهم بإدماج دائنات املساهم.

تحديث غصول الشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم  قد 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

غأس18   3 بتاريخ   70 0 رقم  تحت 

.2021

55 P

STE NAJIA PERNOV

SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

 ADRESSE : DOUAR OULED

JELLAL BENI MALEK

SOUK EL ARBAA

RC : 26965

حصص  بيع  عقد  بمقت�سى 

عام  جمع  ومحضر  اجتماعية 

مارس   19 بتاريخ  للشركة  استثنائي 

يوليو   23 بتاريخ  واملسجلة   2021

2021، قرر ما يلي :

بيع حصص اجتماعية :

 500 احمد  الوانزي  السيد  باع 

حصة في NAJIA PERNOV ش.ذ.م.م 

لفائدة  للحصة  درهم   100 بقيمة 

السيد بنخالة ادري1.

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 :

 100.000  : السيد ادري1 بنخالة 

درهم تمثل 1000 حصة اجتماعية.

 1000 درهم   100.000  : املجموع 

حصة اجتماعية.

القانوني  الشكل  تغيير  تم  كما 

إلى  من شركة ذات مسؤولية محدوة 

شركة ذات مسؤولية محدوة بشريك 

وحيد.

جمال مسير للشركة.

بكتابة  تم  القانوني  اإليداع 

بسوق  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

غربعاء بتاريخ 6 غبريل 2021 تحت رقم 

.2021/44
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 Cabinet Youness de Comptabilite

CABYOUCOM

Av, CHAHID MBAREK BEN HOMMANI

Souk El Arbaa du Gharb

Tél : 05.37.90.29.78

GSM : 06.61.25.96. 6

STE AYACHI PERTRANS
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

 ADRESSE : DOUAR OULED

 BOUAYAD SOUK TLET

EL GHARB - SOUK EL ARBAA

RC : 27297

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
بسوق  واملسجل   2021 يوليو   13

 ،2021 يوليو   13 بتاريخ  األربعاء 

لشركة  األسا�سي  القانون  وضع 

 AYACHI محدودة  مسؤولية  ذات 

PERTRANS حيث تم ما يلي :

تأسي1 لشركة تحمل الخصائص 

التالية :

.AYACHI PERTRANS : التسمية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة.

 100.000 في  حدد   : املال  رغس 

قسمة   1000 إلى  مقسمة  درهم 

اجتماعية من فئة 100 درهم لفائدة :

 500  : محمد  العيا�سي  السيد 

حصة.

 500  : اسماعيل  العكالي  السيد 

حصة.

الهدف : نقل املستخدمين.

اوالد  دوار   : االجتماعي  املقر 

بوعياد سوق الثالثاء، سوق األربعاء.

املدة : 99 سنة.

العيا�سي  السيد  عين   : التسيير 

مسيرين  اسماعيل  والعكالي  محمد 

للشركة.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
بسوق  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

تحت   2021 يوليو   28 بتاريخ  غربعاء 

و27297  الترتيبي  بالسجل    66 رقم 

بالسجل التحليلي.
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 Cabinet Youness de Comptabilite

CABYOUCOM

Av, CHAHID MBAREK BEN HOMMANI

Souk El Arbaa du Gharb

Tél : 05.37.90.29.78

GSM : 06.61.25.96. 6

STE MAGISTYL
SARLAU

شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد

 ADRESSE : AV MANSOUR

DAHBI N° 5

SOUK EL ARBAA

RC : 26267

عام  جمع  محضر  بمقت�سى 

في املنعقد  للشركة   استثنائي 
بسوق  واملسجل   2021 يونيو   1 

األربعاء الغرب بتاريخ 7 يوليو 2021، 

قرر ما يلي :

ذات  لشركة  النهائي  التفكيك 

وحيد  بشريك  محدودة  مسؤولية 

بشريك  ش.ذ.م.م.   MAGISTYL

بوتجدير  السيد  وتعيين  وحيد، 

تخويله  وتم  للشركة  مفكك  خالد 

إنهاء كل  جميع الصالحيات من غجل 

العمليات املتعلقة بالتفكيك.

بكتابة  تم  القانوني  اإليداع 
بسوق  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

 2021/324 رقم  تحت  الغرب  غربعاء 

بتاريخ 12 يوليو 2021.

58 P

ديما سبور
ش.م.م

DIMA SPORT SARL

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
القانون  وضع  تم   2021 مارس   23

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

محدودة ذات املواصفات التالية :

ش.م.م  سبور«  »ديما   : التسمية 

ذات  شركة   DIMA SPORT SARL

مسؤولية محدودة.

سلع  توريد   : االجتماعي  الهدف 
استيراد   / متنوعة  غعمال   / رياضية 

وتصدير.



16871 الجريدة الرسميةعدد 5677 - 9 محرم 3  1 )18 غأس18 2021) 

املقر االجتماعي : قيصرية رقم 19 

غيت  غساي1  لعيون  ب/د  بوطالب 

ملول.

ابتداء  سنة   99  : االجتماعي  املدة 
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 

عبد الحكيم الحضري.

املوافقة على تفويت الحصص.

الحق  عبد  املدير  استقالة 

الخ8ابي.
الحضري   : املمنوحة  الصالحيات 

خالد.
الحضري   : جديد  مدير  تعيين 

خالد.

األسا�سي  النظام  على  املوافقة 

الجديد.

السجل  في  التقيد  تم   : التقييد 

غأس18   2 في  بانزكان  التجاري 

للسجل   138 9 رقم  تحت   2021

التحليلي رقم  167.

59 P

شركة انديجين دوبريفويانس دو 

مراكش
تأسي1 الشركة

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

إنشاء  تم  به  الذي   19 9 مارس   26

انديجين  للشركة  األسا�سي  القانون 

دوبريفويان1 دو مراكش :

انديجين دوبريفويان1   : التسمية 

دو مراكش.

 15 الق8عة   : االجتماعي  املقر 

طريق  الزداأية  مبارك  سيدي 

السويهلة مراكش.
رغس املال : 100.000 درهم.

الشركاء : شركة مسيرة من طرف 

املجيد  عبد  السيد  الوحيد  الشريك 

اإلقليمي.

السجل التجاري : 96889.

60 P

شركة انديجين دوبريفويانس دو 

مراكش
ش.م.م بشريك وحيد

املراسلة بحي غسيف رقم 223 

مراكش

 بناء على عقد عرفي مصحح بتاريخ

إنشاء  تم  به  الذي   19 9 مارس   26

القانون األسا�سي للشركة باملساهمين 

السادة :

 20 بنسبة  ميليتلو  جوزيف 

والسيدة  فرنك   2000 بقيمة  سهم 

سهم    0 بنسبة  عزوز  بنت  خديجة 

بوستة  والسيد  فرنك    000 بقيمة 

 2000 20 سهم بقيمة  محمد بنسبة 

فرنك والسيد ال8ونية موالي ادري1 

فرنك   2000 بنسبة  سهم   20 بنسبة 

ومجموع األسهم هي 100 سهم مقابل 

إجمالي  برغسمال  للسهم  فرنك   100

غكتوبر  وفي  2  فرنك.   10.000

1972 تم تحرير محضر الجمع العام 

تفويت  من  للشركة  رسمي  عقد  به 

غسهمه  كافة  ميليتلو  جوزيف  السيد 

خديجة  السيدة  زوجته  إلى  سهم   20

بقيمة  غسهمها  إلى  بنت عزوز إضافة 

 60 مجموع  وغصبح  فرنك   2000

وكذلك  فرنك.   6000 بقيمة  سهم 

السيدة  لفائدة  التسيير  عن  تنازله 

خديجة بنت عزوز التي قبلت األسهم 

مسيرة  حلولها  مع  إليها  املضافة 

ورفع  تحويل  على  وعملت  للشركة 

رغسمالها من 10.000 فرنك إلى 1000 

وفي 100 سهم،  األسهم  بنف1   درهم 
املساهمون  قام   2007 ماي   9

بتحرير  غعاله  للشركة  املذكورون 

رسمي  عقد  به  العام  الجمع  محضر 

حقوقهم  كافة  بتفويت  للشركة 

وغسهمهم مبني على شرط بكاملها إلى 

الذي  املجيد  عبد  اإلقليمي  السيد 

للشركة  وحيدا  مالكا  وغصبح  قبلها 

السيدة خديجة عن  وتنازلت   %100

املجيد.  عبد  السيد  لفائدة  التسيير 

األسهم كافة  بيع  عقد  تم  إثره  وعلى 

ماي   16 بتاريخ  اإلمضاء  مصحح   

العام  الجمع  2017 وبتحرير محضر 

 2018 غأس18  فاتح  في  للشركة 

وبناء على القانون رقم 05-96 املعدل 

 97- 9-01 الشريف  للظهير  واملحدد 

فبراير   13(  1 17 شوال   5 بتاريخ 

للشركة  الوحيد  املسير  قام   ،)1997

 1000 من  الشركة  رغسمال  برفع 

بمجموع  درهم   100.000 إلى  درهم 

1000 سهم اجتماعي للشركة بقيمة 

بمحضر  وذلك  للسهم  درهم   100

 20 بتاريخ  العام  للجمع  إضافة 

تم  للشركة  التسيير  وغن   2019 ماي 

املجيد  عبد  اإلقليمي  للسيد  إسناده 

اإليداع  ومسجل  محددة  أير  ملدة 

تحت  بمراكش  التجارية  باملحكمة 

اإلعالن  تم  وبهذا   ،105539 رقم 

والنشر.
إمضاء : عبد املجيد اإلقليمي

61 P

PRIMAGRO
شركة ذات مسؤولية محدودة

رغسمالها : 1.000.000 درهم

املقر االجتماعي : تقاطع شارع مصر 

 وشارع أاندي، إقامة املنزه شقة 

رقم 20، الرباط

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالرباط 

تحرير   ،2021 يوليو  فاتح  بتاريخ 

محضر الجمعية االستثنائية لشركة 

ذات  شركة   PRIMAGRO SARL

مسؤولية محدودة الذي تقرر فيه ما 

يلي :

االعتراف بنقل األسهم :

تملكها  حصة   3500 تحويل 

الشركة،  في   HOLDING PRIMO

 ADN HOLDING الشركة  لصالح 

SARL AU ؛

يملكها  حصة   22500 تحويل 

الشركة،  في  بلعزيز  كريم  السيد 

 ADN HOLDING الشركة  لصالح 

SARL AU ؛

تحويل 500 حصة تملكها الشركة 

الشركة  في   ،HOLDING PRIMO

 OXO HOLDING الشركة  لصالح 

.SARL AU

في  جديد  شريك  على  املوافقة 

 ADN HOLDING الشركة  شخص 
مقرها  درهم،   100.000 رغسمالها 
االجتماعي في   زنقة واد زيز، ال8ابق 

الثالث، الشق 7، غكدال، الرباط.

مسيرين  تعيين  تقرير   : التسيير 

مشاركين للشركة في شخ�سي :

بنيعيش،  فاضل  محمد  السيد 

وللب8اقة  املغربية،  للجنسية  حامل 

ملدة  وذلك   A212017 رقم  الوطنية 

أير محدودة ؛

حامل  بلعزيز،  كريم  السيد 

للجنسية املغربية، وللب8اقة الوطنية 
أير  ملدة  وذلك   A596558 رقم 

محدودة.

كل  في  الشركة  تلتزم   :  اإلمضاء 

باإلمضاء  معامالتها،  يخص  ما 

املشترك للمسيرين املشتركين كالتالي :

بنيعيش  فاضل  محمد  السيد 

والسيد كريم بلعزيز ؛

بنيعيش  فاضل  محمد  السيد  غو 

والسيد مارك بيتون.

وإذا تجاوز املبلغ 100.000 درهم، 

بجميع  قانونا  الشركة  ستلتزم 

األعمال املتعلقة بها بتوقيع املسيرين 

الشركاء الثالث :

بنيعيش،  فاضل  محمد  السيد 

مارك  والسيد  بلعزيز  كريم  السيد 

بيتون.

من  و3    15  ،7  ،6 املادة  تعديل 

النظام األسا�سي.

االعتماد الكامل للقوانين املحدثة.

الصالحيات املمنوحة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   2021 غأس18   3 بتاريخ 

.116596
للتلخيص والنشر

املسير

62 P



عدد 5677 - 9 محرم 3  1 )18 غأس18 2021)الجريدة الرسمية   16872

SAPROVI AGRUMES
شركة ذات مسؤولية محدودة
رغسمالها : 1.000.000 درهم

املقر االجتماعي : إقامة األرز، شقة 8، 

عمارة س، شارع األرز، حي الرياض، 

الرباط

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالرباط 

تحرير  تم   ،2021 يوليو  فاتح  بتاريخ 

محضر الجمعية االستثنائية لشركة 

SAPROVI AGRUMES SARL شركة 

تقرر  الذي  محدودة  مسؤولية  ذات 

فيه ما يلي :

االعتراف بنقل األسهم :

يملكها   حصة   3050 تحويل 

الشركة،  في  بلعزيز  كريم  السيد 

 ADN HOLDING الشركة  لصالح 

SARL AU ؛

السيد  يملكها  35  حصة  تحويل 

لصالح  الشركة،  في  بلعزيز  كريم 

 HOLDING PRIMO SARL الشركة 

AU ؛

تحويل 155 حصة تملكها الشركة 

الشركة  في   ،OXO HOLDING

 HOLDING PRIMO لصالح الشركة

SARL AU ؛

تحويل 10 حصص تملكها السيدة 

الشركة،  في  امزلك  باسكال  كارول 

 HOLDING PRIMO لصالح الشركة

.SARL AU

في  جديد  شريك  على  املوافقة 

 ADN HOLDING الشركة  شخص 
مقرها  درهم،   100.000 رغسمالها 
االجتماعي في   زنقة واد زيز، ال8ابق 

الثالث، الشق 7، غكدال، الرباط.

مسير  تعيين  تقرير   : التسيير 

السيد  شخص  في  للشركة  مشارك 

حامل  بنيعيش،  فاضل  محمد 

للجنسية املغربية، وللب8اقة الوطنية 
أير  ملدة  وذلك   A212017 رقم 

محدودة.

كل  في  الشركة  تلتزم   :  اإلمضاء 

باإلمضاء  معامالتها،  يخص  ما 

املشترك للمسيرين املشتركين كالتالي :

بنيعيش  فاضل  محمد  السيد 
والسيد كريم بلعزيز ؛

والسيد  بلعزيز  كريم  السيد  غو 
مارك بيتون ؛

بنيعيش  فاضل  محمد  السيد  غو 
والسيد مارك بيتون.

 وإذا تجاوز املبلغ 100.000 درهم، 
ستلتزم الشركة قانونا بجميع األعمال 
املتعلقة بها بتوقيع املسيرين الشركاء 

الثالث :
بنيعيش،  فاضل  محمد  السيد 
مارك  والسيد  بلعزيز  كريم  السيد 

بيتون.
من  و3    15  ،7  ،6 املادة  تعديل 

النظام األسا�سي.
االعتماد الكامل للقوانين املحدثة.

الصالحيات املمنوحة.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت   2021 غأس18   3 بتاريخ 

.11659
للتلخيص والنشر

املسير

63 P

MEAWOOD
شركة ذات مسؤولية محدودة
رغسمالها : 6.000.000 درهم

مقرها االجتماعي : كلم 3، املن8قة 
الصناعية عين عتيق

رقم السجل التجاري 92377 الرباط
الغير  العام  الجمع  بمقت�سى   -  1
 30 بتاريخ  املنعقد  للشركاء  عادي 

مارس 2021 تم تقرير ما يلي :
شركة  من  سهم   12.000 بيع 
 MOROCCAN CONTRACTORS
 JET شركة  إلى   ASSOCIATES SARL

.CONTRACTORS SA
إعادة تحديث نظان غسا�سي جديد 

للشركة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  2
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
بالرباط بتاريخ 29 يوليو 2021 تحت 

رقم 116531.
خالصة وبيان املسير

64 P

COOPER MANAGEMENT

SLIMANI SADOUK

 N° 8 Rue Mohamed El Amraoui,

Résidence Nizar

Tél 0661 22 00 99/ 0537 37 87 81

Fax 0537 90 39 26

SWEET BERRY
ش.م

املقر االجتماعي : دوار الغوازي، 
العوامرة، القصر الكبير

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
 SWEET BERRY بشركة  االستثنائي 
2021، تقرر  ش.م بتاريخ فاتح يونيو 

ما يلي :
ب  الشركة  رغسمال  في  الزيادة 
من  لرفعه  درهم،   178.165.200
10.000.000 درهم إلى 188.165.200 

درهم.
اإلدارة  مجل1  تفويض 
بالصالحيات الالزمة إلنجاز الزيادة في 
النظام  تعديل  وكذا  الشركة  رغسمال 

األسا�سي.
اإلدارة  مجل1  محضر  بمقت�سى 
بتاريخ  ش.م   SWEET BERRY بشركة 

10 يونيو 2021، تقرر ما يلي :
التأكد من إنجاز الزيادة في رغسمال 

الشركة.
تحيين النظام األسا�سي للشركة.

لهذا  القانوني  اإليداع  تم  وقد 
املحضر باملحكمة االبتدائية بالقصر 
الكبير بتاريخ 28 يوليو 2021 تحت رقم 
التجاري  السجل  بملف   2021/547

رقم 1637.
65 P

COOPER MANAGEMENT

SLIMANI SADOUK

 N° 8 Rue Mohamed El Amraoui,

Résidence Nizar

Tél 0661 22 00 99/ 0537 37 87 81

Fax 0537 90 39 26

TWINS ES-SOUFY
ش.ذ.م.م

 املقر االجتماعي : دوار البعابشة، 
بني مالك، سوق غربعاء الغرب

 TWINS تبعا لعقد تأسي1 شركة
تأسي1  تقرر  ش.ذ.م.م   ES-SOUFY
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

مميزاتها هي كالتالي :

شركة   : للشركة  القانوني  الشكل 

ذات املسؤولية املحدودة.

.TWINS ES-SOUFY : التسمية

املوضوع الرئي�سي : البناء وغشغال 

مختلفة.

:  دوار البعابشة،  املقر االجتماعي 

بني مالك، سوق غربعاء الغرب.

املدة : 99 سنة.
رغسمال  حدد   : الشركة  رغسمال 

درهم   10.000 مبلغ  في  الشركة 

مقسمة إلى 100 حصة اجتماعية من 

فئة 100 درهم للواحدة.

الشكل  على  الحصص  تخصيص 

التالي :
الصوفي عماد، دوار غوالد دبة، سوق 

غربعاء الغرب 50 حصة اجتماعية ؛
الصوفي معاذ، دوار غوالد دبة، سوق 

غربعاء الغرب 50 حصة اجتماعية ؛

املجموع 100 حصة اجتماعية.

اإلدارة :

الحامل  عماد،  الصوفي  السيد 

رقم  الوطنية  التعريف  لب8اقة 

 GB27929 ؛

الحامل  معاذ،  الصوفي  السيد 

رقم  الوطنية  التعريف  لب8اقة 

.GB279296

لقوانين  القانوني  اإليداع  تم  وقد 
بسوق  االبتدائية  باملحكمة  الشركة 

 2021 يوليو   28 بتاريخ  الغرب  غربعاء 

تحت رقم 2021/405.

66 P

COOPER MANAGEMENT

SLIMANI SADOUK

 N° 8 Rue Mohamed El Amraoui,

Résidence Nizar

Tél 0661 22 00 99/ 0537 37 87 81

Fax 0537 90 39 26

SWEET BERRY
ش.م

املقر االجتماعي : دوار الغوازي، 

العوامرة، القصر الكبير

اإلدارة  مجل1  محضر  بمقت�سى 

SWEET BERRY ش.م بتاريخ  بشركة 

11 ماي 2021، تقرر ما يلي :
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تعيين :
رئي1   ،Peter MC PHERSON

مجل1 اإلدارة ؛

Ian WALLER، مدير عام.

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

 SWEET BERRY بشركة  االستثنائي 
تقرر   ،2021 ماي   27 بتاريخ   ش.م 

ما يلي :

ملدة  املتصرفين  مهام  تجديد   -  1 

الجمع  بنهاية  ستتم  التي  سنوات   6

على  يصادق  سوف  الذي  العام 

حسابات الشركة لسنة 2025.
Peter MC PHERSON، رئيسا ؛

AFRICAN BLUE، متصرف ؛

 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 

املحضر باملحكمة االبتدائية بالقصر 

تحت   2021 يوليو   28 بتاريخ  الكبير 
السجل  بملف   2021/546 رقم 

التجاري رقم 1637.

67 P

METALUB
SARL AU

طريق عين حلوف، لواللدة اوالد 

عليان، مرس الخير، تمارة

تأسي1 شركة محدودة املسؤولية 
ذات الشريك الوحيد

بتمارة  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تأسي1  تم   2021 يونيو   30 بتاريخ 

ذات  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

الشريك الوحيد خصائصها كالتالي :

 METALUB  : الشركة  تسمية 

ذات  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

الشريك الوحيد.

الهدف االجتماعي : 

ق8اعات  وتوزيع  توريد  غعمال 

وملحقات املعادن واألملنيوم والخشب ؛

غعمال البناء التجهيزات املختلفة.

عين  طريق   : االجتماعي  املقر 

مرس  عليان،  اوالد  لواللدة  حلوف، 

الخير، تمارة.

املدة : 99 سنة.

إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

إلى  التسجيل  تاريخ  من  تبتدئ   األولى 

31 ديسمبر 2021.
رغسمال الشركة : رغسمال الشركة 

 5000 إلى  مقسمة  درهم   500.000

للحصة  درهم   100 فئة  من  حصة 

طرف  من  كلها  محررة  الواحدة 

الحاج  ايت  السيدة  الوحيد  الشريك 

إيمان.

من  مسيرة  الشركة   : التسيير 

طرف السيدة ايت الحاج إيمان ملدة 

أير محدودة.

الخاص  الربح  من   %5 تقت8ع 

لتكوين االحتياط القانوني ما دام هذا 

األخير غقل من عشر الرغسمال يقسم 

الباقي على الحصص بعد إزالة القيم 

املنقولة من جديد غو املخصصة ألي 

احتياطي على حسب قرار الشركاء.

تم تسجيل الشركة لدى املحكمة 

غأس18   2 بتاريخ  بتمارة  التجارية 
التجاري  السجل  رقم  تحت   2021

.133915
بمثابة مقت8ف وبيان

68 P

ALANIZ PARA
SARL AU

حي االنبعاث، زنقة بدر الكبرى،
رقم 55، تمارة

تأسي1 شركة محدودة املسؤولية 
ذات الشريك الوحيد

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالرباط 

تأسي1  تم   2021 يونيو   22 بتاريخ 

ذات  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

الشريك الوحيد خصائصها كالتالي :

 ALANIZ PARA  : تسمية الشركة 
وذات  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

الشريك الوحيد.
الهدف االجتماعي : 

تاجر في املنتجات الشبه صيدالنية 
ومستحضرات التجميل ؛

طبية  شبه  املنتجات  توزيع 
واألجهزة  التجميل  ومستحضرات 

ال8بية ومستلزماتها ؛
استيراد وتصدير.

االنبعاث،  حي   : االجتماعي  املقر 
زنقة بدر الكبرى، رقم 55، تمارة.

املدة : 99 سنة.
إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 
31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 
إلى  التسجيل  تاريخ  من  تبتدئ   األولى 

31 ديسمبر 2021.
رغسمال الشركة : رغسمال الشركة 
 1000 إلى  مقسمة  درهم   100.000
للحصة  درهم   100 فئة  من  حصة 
طرف  من  كلها  محررة  الواحدة 
اق8يو  السيدة  الوحيد  الشريك 

بشرى.
من  مسيرة  الشركة   : التسيير 
طرف السيدة اق8يو بشرى ملدة أير 

محدودة.
الخاص  الربح  من   %5 تقت8ع 
لتكوين االحتياط القانوني ما دام هذا 
األخير غقل من عشر الرغسمال يقسم 
الباقي على الحصص بعد إزالة القيم 
املنقولة من جديد غو املخصصة ألي 

احتياطي على حسب قرار الشركاء.
تم تسجيل الشركة لدى املحكمة 
يوليو   12 بتاريخ  بتمارة  االبتدائية 
التجاري  السجل  رقم  تحت   2021

.133761
بمثابة مقت8ف وبيان

69 P

GOLATRAV
SARL AU

رغسمالها : 100.000 درهم
املقر االجتماعي : 6 ، شارع عقبة، 

شقة رقم 2، غكدال، الرباط
حل الشركة

 بمقت�سى عقد عرفي بتمارة بتاريخ 
شركة  شركاء  قرر   2021 يوليو   15

»كوال تراف« ش.ذ.م.م ش.و ما يلي :

حل لشركة »كوال تراف« ش.ذ.م.م 
ش.و.

وتعيين السيد بدر ملزاني كمصفي 

 ، 6 هو  التصفية  وعنوان  للشركة 

غكدال،   ،2 رقم  شقة  عقبة،  شارع 

الرباط.

باملحكمة   : القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالرباط تحت رقم 08 116 

في 27 يوليو 2021.

70 P

KIVOIK VIGILANCE
SARL

رغسمالها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : شارع محمد 

الخام1، رقم 12، تجزئة الهاشمية 3 

شقة رقم 2، ال8ابق األول، تمارة

بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

شركة  تأسي1  تم   2021 يوليو   6

فيجلون1«  »كيفواك  اسم  تحمل 

ش.ذ.م.م تتوفر على املميزات التالية :

محمد  شارع   : االجتماعي  املقر 
الهاشمية  تجزئة   ،12 رقم  الخام1، 

3 شقة رقم 2، ال8ابق األول، تمارة.

: شركة خاصة  الهدف االجتماعي 

ملستلزمات حراس األمن.

مدة االستمرار : 99 سنة.
رغس املال : 100.000 درهم مقسم 

درهم   100 فئة  من  حصة   1000 إلى 

موزع كما يلي :

رزيق  يوسف  الدين  صالح  السيد 

0 3 حصة ؛

السيد احمد اعرب 330 حصة

 330 عريوة  السالم  عبد  السيد 

حصة.

عبد  السيد  تعيين  تم   : التسيير 

ملدة  للشركة  كمسير  عريوة  السالم 

أير محدودة.

من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

فاتح يناير وتنتهي في 31 ديسمبر.

لتكوين  اقت8اع %5  بعد   : األرباح 

يوزع  القانوني  االحتياط  صندوق 

الباقي على الشركاء حسب حصصهم.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

السجل  تحت  بتمارة  االبتدائية 

التجاري رقم 133913.

71 P

SOIL SMELL

SARL

رغسمالها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : تجزئة رقم 2، اوالد 

عقبة، لواللدة، تمارة

بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

شركة  تأسي1  تم   ،2021 يوليو   5

تحمل اسم »صوال سميل« ش.ذ.م.م 

تتوفر على املميزات التالية :

 ،2 رقم  تجزئة   : االجتماعي  املقر 

اوالد عقبة، لواللدة، تمارة.

الهدف االجتماعي :

منسق زهور ؛

استيراد وتصدير.

مدة االستمرار : 99 سنة.

رغس املال : 100.000 درهم مقسم 

درهم   100 فئة  من  حصة   1000 إلى 

موزع كما يلي :

 500 الداودية  سينا  ابن  السيدة 

حصة ؛

 500 ال8رمونية  سعيد  السيد 

حصة.

السيد سعيد  تعيين  تم   : التسيير 

أير  ملدة  للشركة  كمسير  ال8رمونية 

محدودة.

من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

فاتح يناير وتنتهي في 31 ديسمبر.

لتكوين  اقت8اع %5  بعد   : األرباح 

يوزع  القانوني،  االحتياط  صندوق 

الباقي على الشركاء حسب حصصهم.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

السجل  تحت  بتمارة  االبتدائية 

التجاري رقم 133859.

72 P

االفريقية للخبراء في املحاسبة

تجزئة الكولين II، رقم 10، طريق امل8ار، سيدي 

معروف، الدار البيضاء

أ.ن.ط.م
ANTM

تأسي1 شركة محدودة املسؤولية
بالدار  مؤرخ  عرفي  عقد  بموجب 

البيضاء في 30 غبريل 2021 تم إنجاز 

محدودة  لشركة  األسا�سي  النظام 

املسؤولية ذات املميزات اآلتية :

.ANTM التسمية : غ.ن.ط.م

الشكل : شركة محدودة املسؤولية.

املوضوع األسا�سي :

ال8بية  السياحة  وت8وير  تعزيز 

باملغرب وخارجه ؛

يتم  قد  للخدمة  استحقاقات  كل 

توفيرها غثناء السفر غو اإلقامة لتلقي 

للعالجات ؛

املكاتب،  كل  واستغالل  إنشاء 

الوكاالت والفروع ؛

غشكال  جميع  وتشغيل  إنشاء 

واإليجار  والتبادل  املساهمة 

والتحويل، وت8وير األصل التجاري ؛

املشاركة املباشرة غو أير املباشرة 

للشركة في غي معامالت تجارية يمكن 

األأراض  غحد  صلة  ذات  تكون  غن 

إنشاء  طريق  عن  غعاله  املذكورة 

شركات مصغرة غو وكاالت جديدة غو 

عن طريق االشتراك في األوراق املالية 

غو الحقوق االجتماعية غو اإلدماجات 

غو روابط املشاركة غو أيرها ؛

العمليات  كل  عامة،  وبصفة 

املنقولة  الصناعية،  التجارية، 

مباشرة  صلة  ذات  واملالية  والعقارية 

السالفة  باملواضيع  مباشرة  أير  غو 

الذكر، والتي يمكن غن تعزز إنجازها 

وتنميتها وغي مشاركة مباشرة غو أير 

في  األشكال  من  شكل  بأي  مباشرة 

الشركات التي تسعى لتحقيق غهداف 

غو ذات صلة.

املدة التي تأسست فيها الشركة :

تأسست الشركة ملدة 99 عاما من 

تسجيلها في السجل التجاري.

املقر االجتماعي : 3 ، زنقة سبو، 

حي كويتي، الدار البيضاء.

يبلغ   : االجتماعي  املال  الرغس 

 100.000 إلى  االجتماعي  املال  الرغس 

حصة   1000 إلى  مقسمة  درهم 

 100 ب  اسمية  بقيمة  اجتماعية 

بأجمعها،  مكتتبة  للواحدة،  درهم 

للشركاء  مخصصة  بكاملها،  محررة 

وهي  مساهماتهم،  مع  يتناسب  بما 

كاآلتي :

السيد الحسن تازي 500 حصة ؛

السيد مصعب تازي 300 حصة ؛

السيد املهدي ال8او�سي 200 حصة.

املوافقة على تحويل الحصص :

للتحويل  قابلة  الشركة  حصص 
بحرية بين الشركاء واألزواج واألصول 

والفروع وهي غيضا قابلة للتحويل عن 

طريق امليراث.

إلى  إال  الحصص  نقل  يمكن  ال 

غطراف ثالثة بموافقة غألبية الشركاء 

الحصص  غرباع  ثالثة  يمثلون  الذين 

على األقل.

التسيير : تم تعيين كمسيرين لفترة 

أير محدودة :

السيد الحسن تازي ؛

السيد مصعب تازي.

السنة االجتماعية : من فاتح يناير 

إلى 31 ديسمبر.

الربح : بعد االقت8اعات القانونية 

رصيد  توزيع  تحديد  يتم  والنظامية، 

العام  االجتماع  خالل  من  األرباح 

السنوي.

بكتابة  القانوني  اإليداع  غنجز   -  II

بالدار  التجارية  للمحكمة  الضبط 

البيضاء في 8 يونيو 2021 تحت رقم 

.781625

بالسجل  الشركة  سجلت   -  III

للمحكمة  الضبط  بكتابة  التجاري 

يونيو   8 في  البيضاء  بالدار  التجارية 

2021 تحت رقم 505991.
بمقت8ف وبيان

الهيئة املسيرة

73 P

PARIS LE 78 RENT CAR
تأسي1 شركة

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بموجب   -  I 
8 يوليو 2021 تم تأسي1 شركة ذات 
لها  وحيد  بشريك  محدودة  مسؤولية 

املواصفات التالية :
 PARIS LE 78 RENT  : التسمية 

.CAR
الهدف االجتماعي : كراء السيارات.

زنقة   ،57 رقم   : االجتماعي  املقر 
حمامات االزدهار، الخميسات.

الرغسمال : حدد رغسمال الشركة 
في 100.000 درهم.

السيد  عين   : الشركة  تسيير 
مع  للشركة  مسيرا  ر�سى  الفاروقي 

جميع الصالحيات.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  II
االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
التجاري  السجل  تحت  بالخميسات 

رقم 29321.
للنسخ والبيان

الوكيل

74 P

ELECTRO ZM
تأسي1 شركة

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بموجب   -  I 
شركة  تأسي1  تم   2021 يونيو   2 
بشريك  محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد لها املواصفات التالية :
.ELECTRO ZM : التسمية

املعدات  تاجر   : الهدف االجتماعي 
االلكترونية بالتقسيط.

الوردة،  حي   : االجتماعي   املقر 
رقم 9 2، تيفلت.

الرغسمال : حدد رغسمال الشركة 
في 100.000 درهم.

السيد  عين   : الشركة  تسيير 
مع  للشركة  مسيرا  محمد  بلحاج 

جميع الصالحيات.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  II
بتيفلت  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
تحت رقم 189 بتاريخ 15 يوليو 2021.

للنسخ والبيان
الوكيل

75 P
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AFRICBITUMES
العام  الجمع  اجتماع  بمقت�سى 

تمت   2021 ماي  بتاريخ  1  العادي 

املسير  استقالة  على  املصادقة 

وتعيين  مهيدرة  الل8يف  عبد  السيد 

عبد  السيد  شخص  في  جديد  مسير 

الكريم الحمزاوي للمدة املتبقية لباقي 

املسيرين.

املجل1  اجتماع  وبمقت�سى 

تعيين  تم  التاريخ  بنف1  اإلداري 

السيد غحمد هرنوش رئيسا له.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   28 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2021 تحت رقم 27 116.
ملخص من غجل النشر

76 P

PPRO
SARL AU

AU CAPITAL DE 10.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : CHEZ SIGMA

 DOM SARL AU 28, AVENUE

 MOULAY ISMAIL APPT N°19

HASSAN, RABAT

بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

شركة  تأسي1  تم   2021 يونيو   9

وحيد  بشريك  املسؤولية  محدودة 

ذات الخصائص التالية :

.PPRO : االسم التجاري

الشكل القانوني : شركة محدودة 

املسؤولية بشريك وحيد.

اإلنعاش   : االجتماعي  النشاط 

العقاري، غشغال عامة والبناء.

الرغسمال : 10.000 درهم مقسمة 

 : السيد  لفائدة  حصة   100 إلى 

الحشادي املختار.

املدة : 99 سنة.

املقر االجتماعي : 28 شارع موالي 

حسان،   ،19 رقم  الشقة  اسماعيل، 

الرباط.

بواس8ة  الشركة  تسيير   : املسير 

السيد الحشادي املختار.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم  لقد 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

بالرباط بتاريخ 29 يوليو 2021 تحت 
رقم السجل التجاري 153859.

77 P

DIGITALIDEA
SARL

AU CAPITAL DE 10.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : CHEZ SIGMA

 DOM SARL AU 28, AVENUE

 MOULAY ISMAIL APPT N°19

HASSAN, RABAT

بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

شركة  تأسي1  تم   2021 يونيو   9

الخصائص  ذات  املسؤولية  محدودة 

التالية :

.DIGITALIDEA : االسم التجاري

الشكل القانوني : شركة محدودة 

املسؤولية.

استيراد   : االجتماعي  النشاط 

وتصدير جميع الخدمات املعلوماتية.

الرغسمال : 10.000 درهم مقسمة 

فئة  من  اجتماعية  حصة   100 إلى 

100 درهم لكل حصة.

املدة : 99 سنة.

املقر االجتماعي : 28 شارع موالي 

حسان،   ،19 رقم  الشقة  اسماعيل، 

الرباط.

بواس8ة  الشركة  تسيير   : املسير 

السيد فا�سي فهري رضا.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم  لقد 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

بالرباط بتاريخ 29 يوليو 2021 تحت 
رقم السجل التجاري 153857.

78 P

STE NORTH TRANS
SARL

بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

»نورث  شركة  شركاء   2021 ماي   17

املسؤولية  محدودية  طرون1« 
درهم   100.000 في  محدد  رغسمالها 

ومقرها بحي عثمان رقم 235 بوزنيقة

االبتدائية  باملحكمة  واملسجلة   

تحت  التجاري  بالسجل  ببنسليمان 
رقم  تحت  الباتانتا   5787 رقم 

الضريبي  والتعريف   39800517

تحت رقم 533 3751.

 800 له  الزهواني  وليد  املسمى 

سهم وهو مسير الشركة.

املسمى اباعود طارق له 200 سهم.

نشاط  إنهاء  على  اتفقوا  الشركاء 

الشركة في االستيراد والتصدير.

بصفته  الزهواني  وليد  املسمى 

لب8اقة  والحامل  للشركة  املسير 

رقم  تحت  الوطنية  التعريف 

كلها  املسؤولية  تحمل   TK28597

بالنسبة إلنهاء نشاط الشركة.

لقد وضع القانون األسا�سي للشركة 

ببنسليمان  االبتدائية  املحكمة  في 

تحت رقم 322 بتاريخ 7 يونيو 2021.

79 P

BANOU KARIM
SARL

 AU CAPITAL SOCIAL 

DE 50.000.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : 13 RUE DE METZ

CASABLANCA

توسيع الهدف االجتماعي
بتاريخ  مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

27 فبراير 2020 بالدار البيضاء، قرر 

 BANOU لشركاء  االستثنائي  الجمع 

: KARIM SARL

1 - توسيع الهدف االجتماعي لكي 

اإلشهار   : التالية  األنش8ة  يشمل 

واإلعالنات اإلشهارية.

النظام  من   3 املادة  تعديل   -  2

األسا�سي.

عمر  العلج  السيد  استقالة   -  3

مهامهما  من  حمزة  العلج  والسيد 

كمسيرين للشركة.

ل8في  العلج  السيد  تعيين   -   

كمسير شريك للشركة.

النظام  صياأة  إعادة   -  5

األسا�سي.

6 - املصادقة على النظام األسا�سي 

الجديد للشركة.

لكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 

البيضاء بتاريخ 19 يونيو 2020 تحت 

رقم 736357.

80 P

 PROFESSIONNEL DE

L’AMENAGEMENT
SARL

 AU CAPITAL SOCIAL 

DE 10.000.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : 13 RUE DE METZ

CASABLANCA

تغيير االسم التجاري
تعيين/ استقالة مسير شريك

بتاريخ  مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

البيضاء،  بالدار   2020 فبراير   27

لشركاء  االستثنائي  الجمع  قرر 

 PROFESSIONNEL DE

: L’AMENAGEMENT SARL

التي  الشركة  اسم  تغيير   -  1

 CONCEPTION غصبحت 

.ANNAKHIL SARL

النظام  من   2 املادة  تعديل   -  2

األسا�سي.

عمر  العلج  السيد  استقالة   -  3

مهامهما  من  حمزة  العلج  والسيد 

كمسيرين للشركة.

ل8في  العلج  السيد  تعيين   -   

كمسير شريك للشركة.

النظام  صياأة  إعادة   -  5

األسا�سي.

6 - املصادقة على النظام األسا�سي 

الجديد للشركة.

لكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 

البيضاء بتاريخ  2 يونيو 2020 تحت 

رقم 737116.

81 P



عدد 5677 - 9 محرم 3  1 )18 غأس18 2021)الجريدة الرسمية   16876

COVITEL
SARL AU

عنوان الشركة : 2 ساحة غبو بكر 
الصديق، الشقة رقم 6، غكدال، 

الرباط
السجل التجاري : 127581

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
االستثنائي في 2 يونيو 2021 بمؤسسة 
ذات  مؤسسة   COVITEL SARL AU
مسؤولية محدودة بشريك وحيد قرر 

ما يلي :
1 - تغيير عنوان الشركة.

2 - إضافة نشاط الشركة.
التأسي�سي  العقد  تغيير   -  3

للشركة.
املحكمة  في  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالرباط تحت رقم  11658 

وتحت الرقم الترتيبي 7063.
82 P

MAS EMPORIO
SARL

عنوان الشركة : 56 زنقة ابراهيم 
 الروداني، العمارة 56، الشقة 

رقم 2، املحيط، الرباط
السجل التجاري : 150565

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
 2021 يونيو   22 في  االستثنائي 
بمؤسسة MAS EMPORIO مؤسسة 
ذات مسؤولية محدودة قرروا ما يلي :

1 - تسمية مسيرين الشركة.
التأسي�سي  العقد  تغيير   -  2

للشركة.
املحكمة  في  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالرباط تحت رقم 116575 

وتحت الرقم الترتيبي  705.
83 P

MY BLEND
SARL

بمقت�سى عقد عرفي مسجل بسال 
في 23 يونيو 2021 تم إنشاء مؤسسة 
بالخصائص  ذات مسؤولية محدودة 

التالية :

.MY BLEND SARL
رغسمال الشركة : 100.000 درهم.

 18 العمارة   35  : الشركة   عنوان 

هالل،  غوالد   ،2 املعمورة  تجزئة 

حصاين، سال.

هدف املؤسسة : صالون حالقة.

املسيرة : كرني جهان.

الضريبة املهنية رقم 8  63502.

 3 1 1 رقم  التجاري  السجل 

باملحكمة االبتدائية سال.

84 P

ISSABOY
SARL AU

ش.م.م ش.و

تأسي1 شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم  بالرباط،   2021 يونيو   8 بتاريخ 

القانون األسا�سي لشركة ذات  إنجاز 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد مميزاتها كالتالي :

.ISSABOY SARL AU : 1 - التسمية

2 - األهداف االجتماعية :

من  والبنايات  األرا�سي  بيع وشراء 

غجل السكن، التجارة وأيرها ؛

األرا�سي  كل  وكراء  وشراء  بيع 

الخاصة بالبناء واألشغال املهنية.
3 - رغسمال الشركة : 1000 درهم 

 100 فئة  من  حصة   10 إلى  مقسمة 

درهم للحصة الواحدة في ملكية :

 LES CHANTIERS الشركة 

 MAROCAINE MODERNES 10

حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة   -   

التأسي1 النهائي.

5 - املقر االجتماعي : 8  شارع فال 

ولد عمير، غكدال، الرباط.

 LES الشركة   : التسيير   -  6

 CHANTIERS MAROCAINE

السيد  بممثليها   MODERNES
للب8اقة  حامل  هللا،  عبد  زهراوي 

عصام  والسيد   JC128783 الوطنية 

الوطنية  للب8اقة  حامل  الجيالني، 

D 18223 ملدة أير محددة.

للشركة  القانوني  اإليداع  تم   -  7
املحكمة  لدى  التجاري  السجل  في 
التجارية بالرباط تحت رقم 153919 

يوم 3 غأس18 2021.
8 - السنة املالية : من فاتح يناير 
عدا  ما  سنة  كل  من  ديسمبر   31 إلى 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
85 P

 OSTSEESPRACHZENTRUM
PRIVE
SARL AU

ش.م.م ش.و
تأسي1

مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم  بالرباط،   2021 يوليو   15 بتاريخ 
القانون األسا�سي لشركة ذات  إنجاز 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد مميزاتها كالتالي :
التسمية :

 OSTSEESPRACHZENTRUM
.PRIVE SARL AU

دعم   : االجتماعية  األهداف 
املدر�سي في اللغة األملانية.

رغسمال الشركة : حدد في 10.000 
درهم مقسمة إلى 100 حصة من فئة 
100 درهم للحصة الواحدة في ملكية: 
 100  : امصغر  رشيد  السيد 

حصة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسي1 النهائي.
املقر االجتماعي : 65  زنقة ركركة 

حي النهضة 1 الرباط.
ضمياطي  احمد  السيد   : التسيير 
للب8اقة  الحامل  محددة  أير  ملدة 
والساكن   I 81 2  رقم الوطنية 

بإسبانيا.
إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 
31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
للشركة  القانوني  اإليداع  تم 
املحكمة  لدى  التجاري  السجل  في 
التجارية بالرباط تحت رقم 153911 

يوم 3 غأس18 2021.
86 P

ديوان األستاذ محسن بيهي

موثق بس8ات

53، شارع الحسن الثاني شقة 1

نجاح عقار
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد

بديوان  غبرم  عقد  بمقت�سى 

بس8ات  موثق  بيهي  محسن  األستاذ 

تحرير  تم   ،2021 يوليو   15 بتاريخ 

ذات  للشركة  األسا�سي  النظام 

وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

من طرف :

السيد محمد نجاح.

تتمتع بالخصائص التالية :

التسمية : »نجاح عقار«.

الهدف : تهدف الشركة إلى :

اإلنعاش العقاري بجميع غشكاله.

إلنجاز  األرضية  الق8ع  اقتناء 

الذي  االقتصادي  السكن  برامج 

االستثمارات  تشجيع  إطار  في  يدخل 

العقارية.

انجاز مشاريع البناء االقتصادي، 

الصناعي،  اإلداري،  التجاري، 

السياحي والفندقي.

شراء  السيما  العقارية  املضاربات 

األرا�سي أير املبنية او العقارات الجل 

إعادة بيعها، سواء على حالتها غو بعد 

تثمينها.

حي  البروج،  س8ات،   : املقر 

البكاكشة، شبارات.

الرغسمال : تحدد رغسمال الشركة 

 950 إلى  مقسمة  درهم   95.000 في 

للواحدة  درهم   100 فئة  من  حصة 

مكتتبة من طرف :

السيد محمد نجاح 950 حصة.

املجموع : 950 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسي1 النهائي.

من  الشركة  تسير   : التسيير 

أير  ملدة  نجاح،  محمد  السيد  طرف 

محددة.

الربح  من   %5 تخصم   : األرباح 

الصافي لتكوين الذخيرة القانونية.
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بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بس8ات،  االبتدائية  املحكمة  ضبط 

رقم  تحت   ،2021 يوليو   29 بتاريخ 

بالسجل  تسجيله  تم   ،989/2021

رقم  تحت  التاريخ  بنف1  التجاري 

.6623
للخالصة والبيان

ديوان األستاذ محسن بيهي

موثق بس8ات

87 P

ديوان األستاذ محسن بيهي

موثق بس8ات

53، شارع الحسن الثاني شقة 1

 BOUMARATB

CONSTRUCTION
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بمقت�سى عقد غبرم بديوان األستاذ 

محسن بيهي موثق بس8ات بتاريخ 

 1 يوليو 2021، تم تحرير النظام 

األسا�سي للشركة ذات املسؤولية 

املحدودة من طرف :
العماري  السعدية  السيدة 

ويوسف  البوزراري  عادل  والسيدان 

الرطبي.

تتمتع بالخصائص التالية :

 BOUMARATB«  : التسمية 

.»CONSTRUCTION

الهدف : تهدف الشركة إلى :

اإلنعاش العقاري بجميع غشكاله.

إلنجاز  األرضية  الق8ع  اقتناء 

الذي  االقتصادي  السكن  برامج 

االستثمارات  تشجيع  إطار  في  يدخل 

العقارية.

انجاز مشاريع البناء االقتصادي، 

الصناعي،  اإلداري،  التجاري، 

السياحي والفندقي.

شراء  السيما  العقارية  املضاربات 

األرا�سي أير املبنية او العقارات الجل 

إعادة بيعها.
املقر : س8ات، البروج، زنقة 6.

الرغسمال : تحدد رغسمال الشركة 

 900 إلى  مقسمة  درهم   90.000 في 

للواحدة  درهم   100 فئة  من  حصة 

مكتتبة من طرف :

 300  : العماري  السعدية  السيدة 

حصة.

 300  : البوزراري   عادل  السيد 

حصة.

 300  : الرطبي  يوسف  السيد 

حصة.

املجموع : 900 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسي1 النهائي.

التسيير : تسير الشركة من طرف 

أير  ملدة  البوزراري،  عادل  السيد 

محددة.

الربح  من   %5 تخصم   : األرباح 

الصافي لتكوين الذخيرة القانونية.

تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط 

بتاريخ  بس8ات،  االبتدائية  املحكمة 

رقم  تحت   ،2021 غأس18   3

بالسجل  تسجيله  تم   ،1003/2021

رقم  تحت  التاريخ  بنف1  التجاري 

.6629
للخالصة والبيان

ديوان األستاذ محسن بيهي

موثق بس8ات

88 P

WESTERN FOOD
SARL

تصفية الشركة
في إطار الجمع االستثنائي لشركة 

 »WESTERN FOOD SARL«

واملنعقد بتاريخ 16 يونيو 2021 تقرر 

ما يلي :

تصفية الشركة.

تسمية السيد حسن فهيم مصفيا 

للشركة وتحديد مقر التصفية زاوية 

الريفي  عمر  وزنقة  عائشة  اللة  غميرة 

إقامة نسرين محل رقم 1 القني8رة.

القانوني للشركة لدى  تم اإليداع 

االبتدائية  باملحكمة  الضبط  كتابة 

بالقني8رة يوم  1 يوليو 2021 تحت 

رقم 3292.
مقت8ف بمثابة إعالن

89 P

EMYOUBEX
SARL AU

تأسي1  تم  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شركة ذات مسؤولية محدودة :

 EMYOUBEX SARL  : التسمية 
.AU

التصدير   : االجتماعي  الهدف 
واالستيراد.

رغسمال الشركة : حدد في 10.000 
100 حصة من فئة  درهم مقسم إلى 

100 درهم للحصة الواحدة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
وضع  تاريخ  من  غي  النهائي  التأسي1 

السجل التجاري.
يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 
عدا  ما  سنة  كل  من  ديسمبر   31 إلى 

السنة األولى من تاريخ التسجيل.
الفرام  غيوب  السيد   : التسيير 

كمسير وحيد.
شقة  سينا  ابن  شارع   59  : املقر 

رقم 11 غكدال الرباط.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   29 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2021 تحت الرقم 6976.
90 P

ZORA COM
SARL AU

تأسي1  تم  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شركة ذات مسؤولية محدودة :
.ZORA COM : التسمية

جريدة   : االجتماعي  الهدف 
الكترونية.

رغسمال الشركة : حدد في 10.000 
100 حصة من فئة  درهم مقسم إلى 

100 درهم للحصة الواحدة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
وضع  تاريخ  من  غي  النهائي  التأسي1 

السجل التجاري.
يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 
عدا  ما  سنة  كل  من  ديسمبر   31 إلى 

السنة األولى من تاريخ التسجيل.
: السيد غملي سام الدين  التسيير 

والسيد غملي عبد الجبار.

28 شارع موالي إسماعيل   : املقر 
شقة رقم 19 حسان الرباط.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالرباط بتاريخ 23 غأس18 

2021 تحت الرقم 116598.
91 P

OULSIGNA شركة
ش.ذ.م.م ش.و

رغسمالها 100.000 درهم
الكائن مقرها االجتماعي : الرباط، 
حي النهضة، زنقة عزوزة، عمارة 6، 

شقة  
السجل التجاري : 109367

تفويت  الحصص االجتماعية
لتفويت  رسمي  عقد  بموجب   -  1
األستاذ  تلقاه  االجتماعية  الحصص 
و  1   9 في  مؤرخ  منقوش،  لحسن 
بن  عزيز  السيد  فوت   ،2021 يونيو 
املدني 500 حصة اجتماعية العائدة 
له بالشركة ذات املسؤولية املحدودة 
 »OULSIGNA« بشيرك واحد املسماة
السيد  لفائدة  وذلك  ش.و  ش.م.م 

عبد الرحيم بوعدي.
2 - تغيير الشكل القانوني للشركة 
مسؤولية  ذات  شركة  من  املذكورة 
محدودة بشريك واحد إلى شركة ذات 

مسؤولية محدودة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 2021 غأس18   3 بتاريخ  التجارية 

تحت رقم 116600.
مقت8ف وبيان

األستاذ لحسن منقوش، موثق بالرباط

92 P

ادماج سكن
شركة مجهولة االسم ذات مجل1 

اإلدارة
رغسمالها 20.000.000 درهم

املقر االجتماعي : والية جهة الدار 
البيضاء الكبرى

السجل التجاري : 3 85 1 بالدار 
البيضاء

أير  العام  الجمع  ملداوالت  تبعا 
غكتوبر   17 بتاريخ  املنعقد  العادي 

2019 تقرر ما يلي :
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تغيير االسم االجتماعي للشركة إلى 
»الدار البيضاء لإلسكان والتجهيزات« 
 CASABLANCA ISKANE ET«

.»EQUIPEMENTS
النظام  من   2 املادة  تعديل 

األسا�سي.
للشركة  األسا�سي  النظام  تحيين 
تبعا لقرارات الجموع العامة السابقة.

إلنجاز  الصالحيات  إع8اء 
اإلجراءات.

اإليداع القانوني تم بكتابة ضبط 
البيضاء  بالدار  التجارية  املحكمة 
رقم  تحت   2020 يناير   27 بتاريخ 

.728357
ملخص قصد النشر

رئي1 مجل1 اإلدارة

93 P

NEIBU DESIGN
في   مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
2021 قد تم تأسي1 شركة  2 يوليو 
بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 
وحيد والتي تحمل الخصائص التالية :

.NEIBU DESIGN : التسمية
استشاري   : االجتماعي  الهدف 
ديكور والتصميم الداخلي + تجارة + 

استيراد وتصدير.
 100.000  : الشركة  رغسمال 

درهم.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسي1 النهائي.
شارع  بتمارة   : االجتماعي  املقر 
رقم  القصبة  إقامة  الخام1  محمد 

19 شقة رقم 3 ال8ابق 2.
التسيير : منال ش8و.

غأس18   3  : القانوني  اإليداع 
.2021

التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 
باملحكمة االبتدائية بتمارة 133921.
94 P

ASRDON SERVICE
SARL AU

مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بالدار   2021 22 يونيو  بتاريخ 
ذات  شركة  تأسي1  تم  البيضاء 

املسؤولية املحدودة بشريك واحد :

.ASRDON SERVICE : التسمية

األعمال  في  مقاول   : الهدف 

املختلفة والبناء / مقاول في الهندسة 

املدنية.

5  شارع عبد   : التجاري  العنوان 

شقة  الثاني  ال8ابق  موفتكر  القادر 
رقم   الدار البيضاء.

الرغسمال : حدد رغسمال الشركة 

في 100.000 درهم مقسمة إلى 1000 

للحصة  درهم   100 بقيمة  حصة 

السيد الحاج جحرون.

الحاج  السيد  تعيين  تم   : التسيير 

أير  ملدة  للشركة  كمسير  جحرون 

محدودة.

يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

عدا  ما  سنة  كل  من  ديسمبر   31 إلى 

السنة األولى من تاريخ التسجيل.
التجاري  السجل  في  التقييد  تم 

 509175 رقم  تحت  البيضاء  بالدار 

بتاريخ 30 يونيو 2021.

95 P

HT MARKETING
تأسي1 شركة محدودة  املسؤولية

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى   -  1

تم  قد   2021 يونيو  يوم    بالرباط 

املسؤولية  محدودة  شركة  تأسي1 

والتي تحمل الخصائص التالية :

.HT MARKETING : التسمية
رغسمال الشركة : 100.000 درهم 

 100 بثمن  حصة   1000 على  مقسم 

درهم للحصة الواحدة :

السيد محمد توفيق : 500 حصة.

السيد زكرياء حجاج : 500 حصة.
والد  زنقة   1  : االجتماعي  املقر 

النورين  إقامة  ال8ائرات،  بوزيري حي 

شقة  ، مابيال - الرباط.

النداء  مركز   : االجتماعي  الهدف 

والتواصل.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسي1 النهائي.

السيد  الشركة  يسير   : التسيير 

محمد توفيق ملدة أير محدودة.

 : التجاري  السجل  في  اإلندراج 

التجاري  بالسجل  الشركة  سجلت 

تحت   2021 غأس18   3 في  بالرباط 

رقم 153913.
لإلشارة والنشر

املسير : محمد توفيق

96 P

SOCIETE HOLA
استدراك خ8إ وقع بالجريدة 

الرسمية عدد 5670
بتاريخ 30 يونيو 2021

املسؤولية  ذات  شركة   : من  بدال 

املحدودة بشريك واحد.

املسؤولية  ذات  شركة   : يقرأ 

املحدودة.

الباقي بدون تغيير.

97 P

األمانة امللكية للمغرب

29ـ، شارع العلويين رقم 1 الرباط

ملباد ماينين كونباني
ش.ذ.م.م

بمقت�سى عقد عرفي حرر بالرباط 

بتاريخ 21 يونيو 2021 لشركة »ملباد 

رغسمالها  ش.ذ.م.م  كونباني«  ماينين 

100.000 درهم مقرها الرباط عمارة 

غحمد  موالي  زنقة   8 رقم  شقة   30

بالسجل  واملسجلة  حسان  لوكيلي 

التجاري تحت رقم 151977 قد تقرر 

ما يلي :

تفويت 50  حصة اجتماعية من 

طرف السيدة لال ضياء بادوح لصالح 

السيدة الشريفة سليمة ملراني.

تفويت 50  حصة اجتماعية من 

طرف السيدة لال غسماء بادوح لصالح 

السيدة الشريفة سليمة ملراني.

العادي  أير  العام  الجمع  إن 

قد   2021 يونيو   22 بتاريخ  املنعقد 

وافق على تفويت الحصص املذكورة 

الهدف  وتمديد  تغيير  قرر  كما  غعاله 

االجتماعي إلى :

استغالل املناجم بجميع غنواعها.

التوزيع والتجارة في املواد النف8ية 

والغازية.

وزيوت  الزيوت  وتسويق  إنتاج 

التشحيم ومشتقات ال8اقة.

ولجستيات  وخدمات  غنش8ة 

وتصدير واستيراد منتجات ال8اقة.

من  و7   6  ،3 البند  تغيير  تم  بهذا 

القوانين األساسية،

تعيين   العام  الجمع  قرر  كما 

السيدة  بالشركة  وحيدة  كمسيرة 

الشريفة سليمة ملراني مكان املسيرتين 

بادوح  ضياء  لال  السيدة  السابقتين 

والسيدة لال حسناء بادوح.

جديدة  غساسية  قوانين  غنشأت 

بتاريخ 23 يونيو 2021.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   2021 غأس18   3 بتاريخ 

.116558

98 P

ONE BOX CAPITAL
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة وذات 

شريك وحيد

يقدر رغسمالها ب 10.000 درهم

املقر االجتماعي : 20شارع املجد، 

يعقوب املنصور، الرباط

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

 22 في  ومسجل   ،2021 مارس   18

مارس 2021 قرر الشريك الوحيد في 

الشركة ما يلي :

الذي  الشركة  رغسمال  في  الزيادة 

كان محددا في 10.000 درهم ليصبح 

بخلق  وذلك  درهم   2.500.000

جديدة  اجتماعية  حصة   2 .900

تكتتب  للحصة،  درهم   100 فئة  من 

وتحرر كما يلي :

واملستحقة  السائلة  الدائنات 

 : قدرها  التي  الشركة  على  للشركاء 

90.000 .2 درهم.

الجديد  التقسيم  ويصبح 

لرغسمال الشركة كما يلي :
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 2.500.000  : أنام  السيد محمد 

درهم.

املجموع : 2.500.000 درهم.

تغيير املقر االجتماعي من العنوان 

املذكور غعاله إلى العنوان التالي :

باستور  تقاطع شارع   ،38  : الرقم 

 - البرتقال  الدكالي،  غبو شعيب  وزنقة 

الرباط.

للشركة  االجتماعي  اإلسم  تغيير 

 PRIME CAPITAL SARL  : ليصبح 

.AU

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   2021 ماي   28 بتاريخ 

رقم  التجاري  )السجل   11 998

.(96787

99 P

ONE BOX LOGISTICS
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة 

يقدر رغسمالها ب 50.000 درهم

املقر االجتماعي : 20شارع املجد، 

يعقوب املنصور، الرباط

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في فاتح 

يونيو   25 في  ومسجل   ،2021 يونيو 

2021 قرر شركاء الشركة ما يلي :

تغيير املقر االجتماعي من العنوان 

املذكور غعاله إلى العنوان التالي :

باستور  تقاطع شارع   ،38  : الرقم 

 - البرتقال  الدكالي،  غبو شعيب  وزنقة 

الرباط.

للشركة  االجتماعي  اإلسم  تغيير 

 PRIME LOGISTICS««  : ليصبح 

.SARL

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   2021 غأس18   3 بتاريخ 

رقم  التجاري  )السجل   116590

.(97691

100 P

كولتس
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

املسؤول الوحيد

الرغسمال : 100.000 درهم

املقر : 39 شارع اللة الياقوت ال8ابق 

الخام1 شقة د الدار البيضاء

تأسي1
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

 8 يوليو 2021 تم تأسي1 شركة ذات 

املسؤول  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد بمواصفات التالية :

التسمية : كولت1.

الرغسمال : 100.000 درهم.

الهدف : لشركة غهداف وهي :

البذور  وترويج  وتصدير  استيراد 

واملنتوجات  الفالحي  والسماد 

النظافة العامة.

تقديم الخدمات النظافة العامة، 

والعامة،  الصناعية  األماكن  ت8هير 

الخدمات  وجميع  الفئران  إبادة 

املرتب8ة بالنظافة العامة.

الفالحية  الحراجة،  األعمال 

واملائية وما شابه.

املباشرة  وأير  املباشرة  املساهمة 

املالية،  املعامالت  جميع  في  شركة  في 

العقارية واملنقولة في جميع املقاوالت 

ارتباط  لها  والصناعية  التجارية 

بهدف الشركة.

الياقوت  اللة  شارع   39  : املدة 

الدار  د  شقة  الخام1  ال8ابق 

البيضاء.

هي  الشركة  حصص   : الحصص 

حصة  لكل  درهم   100 حصة   1000

محددة كليا للسيد بوشعيب حرجام.

حرجام  بوشعيب  السيد   : املسير 

هو املسير لشركة ملدة أير محددة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

باملحكمة  والتسجيل  القانوني 

رقم  تحت  البيضاء  بالدار  التجارية 

.788810
للموجز والبيان

101 P

بنكوا هندسة و خدمات البيئة

 BANAQUA INGENIERIES

 ET SERVICES DE

L’ENVIRONNEMENT

» BISE «
شركة محدودة املسؤولية 

ذات شريك وحيد
رغسمالها  100.000 درهم

املقر اإلجتماعي بالدار البيضاء- عند 

تكنوبارك، طريق النواصر، زاوية 

 ،CT 1029 ال8ريق الثانوي  11 و

مكتب رقم 252

بتاريخ  الوحيد  الشريك  قرر   -  1

13/07/2021  ما يلي :

للشركة  اإلجتماعي  املقر  نقل   -

بنف1 املدينة – حي الحسني، تجزئة 

املركزي,  إشراق  غخضر-  ديامان 
ال8ابق الثالث، العمارة 30 رقم  2. 

في  تغيير  الشركة’  قانون  تحيين   -

الفصل 5.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  2

التجارية  باملحكمة  الضبط 

 03/08/2021 بتاريخ  بالدارالبيضاء 

تحت رقم 788861.
موجز للنشر

102 P

STE DELFLAND
SARL AU

عمارة الهمص 2، ال8ريق الوطنية 
رقم 6، املحل التجاري رقم 6، 

35000 - تازة

الرسم املنهي : 15606172

التعريف الجبائي :  5036771

السجل التجاري : 6117

تأسي1 شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد

بتاريخ  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تأسي1  تم  بتازة،   2021 يونيو   22

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

املوقع  للشخص  الوحيد  الشريك 

األسا�سي  القانون  املحضر وعلى  على 

للشركة املذكور خصائصها كالتالي :

 STE« شركة   : القانونية  التسمية 

.»DELFLAND SARL AU

للشركة:  االجتماعي  املوضوع 

 EXPLOITATION CAFE

 RESTAURANT POUR SON

.PROPRE COMPTE

 GESTION D’ESPCE CAFE

 .RESTAURANT POUR AUTRUI

عمارة   : للشركة  االجتماعي  املقر 

 ،6 رقم  الوطنية  ال8ريق   ،2 الهمص 

املحل التجاري رقم 6، 35000 - تازة.

الشركة  مدة  إن   : الشركة  مدة 

محددة في 99 سنة.

للشركة  االجتماعي  الرغسمال 

مقسم  درهم   100.000  : في  محدد 

إلى 1.000 حصىة قيمة كل منها 100 

درهم وتتوزع على الشكل التالي :

مسغتي محمد : 1000 حصة.

تسيير الشركة : إن الشركة مسيرة 

الوحيد  الشريك  طرف  من  ومدارة 

السيد مسغتي محمد.

بكتابة  تم  القانوني  اإليداع 

بتازة  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   2021 يوليو  بتاريخ  1 

.2021/413

103 P

 STE AKHTACH ET EL

AZZOUZI
SARL

 DR ALMAHATTA COTE

GAUCHE OUED AMLIL, TAZA

الضريبة املهنية : 16202136

التعريف الجبائي : 529 011 

السجل التجاري : 1807

تصفية شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

فاتح  بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

الشركة  تصفية  تمت   2021 يوليو 

 STE AKHTACH ET EL AZZOUZI«

SARL« وتعيين السيد احمد اخ8اش 

املقر  وتحديد  للشركة  كمصفي 

االجتماعي للشركة كمقر للتصفية.
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بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
بتازة  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت   2021 يوليو   15 بتاريخ 

.2021/418
104 P

STE KOURIRECHE
SARL

135 مجموعة د الحي الحسني، تازة
التعريف الجبائي : 8512736 

السجل التجاري : 5821
التعريف الجبائي املوحد :
0027007010000 7

إضافة نشاط جديد
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

نشاط  إضافة  تم   2021 مارس   16  
 STE« الشركة  موضوع  إلى  جديد 
ذات   »KOURIRECHE SARL
بإضافة  وذلك  املحدودة  املسؤولية 
نشاط األشغال املختلفة إلى موضوع 

الشركة.
بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
بتازة  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت   2021 يونيو   2 بتاريخ 

.2021/303
105 P

 STE COSTOIA IS
CONSULTING

SARL AU
عمارة املثلث الذهبي، رقم 23، شارع 

عالل بن عبد هللا، تازة
السجل التجاري : 2093

الضريبة املنهي : 9 156012
التعريف الجبائي : 0233567 

التعريف الجبائي املوحد : 
000021952000063

تصفية شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
تصفية  تمت   2021 نوفمبر   22  
 COSTOIA IS« الشركة 
وتعيين   »CONSULTING SARL AU
كمصفية  احيى  نيت  نجاة  السيدة 
االجتماعي  املقر  وتحديد  للشركة 

للشركة كمقر للتصفية.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 

بتازة  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   2021 يوليو   15 بتاريخ 

.2021/419

106 P

URBAN TRAG

SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رغسمالها : 500.000 درهم

مقرها االجتماعي : رقم 308، النخيل 

 ، احداف، غزرو

التسيير
طبقا للجمع العام العادي املنعقد 

بتاريخ 29 ديسمبر 2020 تقرر ما يلي :

مغربي  محمد،  عمي   : الشركاء 

حي    1 برقم  الساكن  الجنسية 

االطل1 احداف ازرو الحامل لب8اقة 

.V190207 التعريف الوطنية رقم

الجنسية  مغربي  باسو،  محبوبي 

2 حي الحسني  7 رقم  الساكن ببلوك 

لب8اقة  الحامل  فاس  العراق 

.UA 2 16 التعريف الوطنية رقم

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.

التسيير : عين السيد عمي محمد 

مسيرين  باسو  محبوبي  والسيد 

للشركة ملدة أير محدودة.

املالية  السنة  تبدغ   : املالية  السنة 

31 ديسمبر  من فاتح يناير وتنتهي في 

من كل سنة.

االدخار  سحب  بعد   : األرباح 

الشركاء  على  األرباح  توزع  القانوني، 

حسب الحصص.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 2021 غبريل   8 بتاريخ  بأزرو  التجارية 

التجاري  السجل    875 رقم  تحت 

.52633

107 P

CARRIERES SABLE D’OR
شركة ذات مسؤولية محدودة

رغسمالها 5.000.000 درهم
املقر االجتماعي : مركز زايدة ميدلت

الزيادة في رغسمال الشركة
بمقت�سى الجمع العام أير العادي 
تقرر  2021 يوليو   7 بتاريخ   املنعقد 

 ما يلي :
من  الشركة  رغسمال  في  زيادة   -  1
 5.500.000 إلى  درهم   1.500.000
حصة   35.000 بخلق  وذلك  درهم 
درهم   100 بقيمة  جديدة  اجتماعية 

للحصة.
2 - امتداد هدف الشركة بإضافة 
ملستودع  موقع  تأجير   : النشاط 

البضائع.
وبذلك تم تغيير املادتين 6 و 7 من 

قانون الشركة.
املادة 6 : املوارد.

الحو شعنون : 5.000.000 درهم.
املجموع : 55.000.000 درهم.

املادة 7 : رغسمال الشركة
في  الشركة  رغسمال  حدد 
5.000.000 درهم مقسم إلى 50.000 
 100 قيمة  من  اجتماعية  حصة 
درهم للحصة الواحدة قيمة مكتتبة 

ومدفوعة كما يلي :
الحو شعنون : 50.000 حصة.

املجموع : 50.000 حصة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   16 بتاريخ  ميدلت  االبتدائية 
السجل  رقم  22  تحت   2021

التجاري 1623.
108 P

STE HMIDOU COMPANY
SARL

رغسمالها 100.000 درهم
العنوان : رقم 22 زنقة املدرسة 

الحسنية ميدلت
تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
مغربي  ياسين،  بويردن   : الشركاء 
ميدلت  االداري  بالحي  الساكن 
رقم  الوطنية  للب8اقة  الحامل 

.VA119370

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

شريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

وحيد.

 STE HMIDOU  : الشركة  اسم 

.COMPANY SARL

زنقة   22 رقم   : الشركة  مقر 

املدرسة الحسنية ميدلت.

موضوع الشركة : موضوع الشركة 

في املغرب كما هو في الدول األخرى :

االستيراد والتصدير.

التجارة.

العمليات  كل  عامة  وبصفة 

لها  التي  العقارية  املالية،  التجارية، 

مع  مباشرة  أير  غو  مباشرة  عالقة 

في  غعاله  املصنفة  املواضيع  إحدى 

الشركة  نشاط  وتقدم  تسهيل  إطار 

املقاوالت  جميع  في  مشتركات  وغخذ 

ذات النشاط املماثل.

مدة الشركة : 99 سنة.

رغسمال  حدد   : الشركة  رغسمال 

درهم   100.000 مبلغ  في  الشركة 

اجتماعية  حصة   1000 إلى  مقسمة 

من قيمة 100 درهم للحصة الواحدة 

مقسمة كما يلي :

 1000  : ياسين  بويردن  السيد   

حصة.

املجموع : 1000 حصة.

ياسين  بويردن  السيد    : التسيير 

مسيرا للشركة ملدة أير محدودة.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

كل  من  ديسمبر   31 في  وتنتهي  يناير 

سنة.

االدخار  سحب  بعد   : األرباح 

الشركاء  على  األرباح  توزع  القانوني، 

حسب الحصص.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

اإليداع  رقم  بميدلت  االبتدائية 

2021 السجل  يوليو   16 بتاريخ   226

التجاري 2881.

109 P
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LEWLIDI
ش.م.م بشريك وحيد

محل 3 عمارة 12 زنقة الدار 

البيضاء

حسان الرباط

تغيير املقر االجتماعي - إضافة عالمة 
تجارية

العام  الجمع  ملحضر  تبعا   -  I

يوم بالرباط  املؤرخ   االستثنائي 

شركة  شركاء  قرر   2021 يونيو   16  

محدودة  شركة   »LEWLIDI«

املسؤولية بشريك وحيد ما يلي :

 »LEWLIDI« شركة  إلى  إضافة 

العالمة  وحيد  بشريك  ش.م.م 

.»GREY AND RIO« التجارية

الرباط  من  االجتماعي  املقر  نقل 

موالي  شارع   8 شقة    30 رقم  عمارة 

 3 محل  الرباط  إلى  الوكيلي  احمد 

عمارة 12 زنقة الدار البيضاء حسان.

بالسجل  تم   : القانوني  اإليداع 

التجارية  املحكمة  لدى  التجاري 

تحت   2021 يونيو   28 يوم  بالرباط 

رقم اإليداع 55 116.

110 P

BLANCHE NETTE
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

قد   ،2021 يونيو   15 بتاريخ  بسال، 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسي1  تم 

املحدودة.

BLANCHE NETTE : التسمية

أسيل   : االجتماعي  الهدف 

املالب1، مصبنة.

درهم   50.000  : الشركة  رغسمال 

مقسمة إلى 500 حصة من فئة 100 

درهم للحصة الواحدة.

عدنان حمويحيى : 250 حصة.

عنيبي مراد : 250 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

وضع  تاريخ  من  غي  النهائي  التأسي1 

السجل التجاري.

إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

 3 هللا  عبد  سيدي  تجزئة   : املقر 

وسط سيدي عبد هللا سال.

: عدنان حمويحيى وعنيبي  املسير 

مراد.

 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.3 137

111 P

 LIGHT CLEAN شركة

MOROCCO
ش.م.م

وار كزيز، شارع سيدي حجاج

رقم 26، الدار الحمراء، سال

تفويت حصص اجتماعية
تغيير مسير

العام  الجمع  ملحضر  تبعا 

ماي   21 يوم  بسال  املؤرخ  االستثنائي 

 LIGHT شركة  شركاء  قرر   2021

شركة   CLEAN MOROCCO

محدودة املسؤولية ما يلي :

املصادقة على تفويت 300 حصة 

ياسين  السيد  يملكها  التي  اجتماعية 

سحتوت لفائدة السيد عبد الصادق 

الحرش.

املصادقة على تفويت 300 حصة 

عبد  السيد  يملكها  التي  اجتماعية 

عبد  السيد  لفائدة  الصالحي  االاله 

الصادق الحرش.

سحتوت  السيد  استقالة  قبول 

وتعيين  كمسير  منصبه  من  ياسين 

كمسير  الصادق  عبد  السيد 

 LIGHT CLEAN لشركة  جديد 

.MOROCCO

تعديل في القانون األسا�سي.

بالسجل  تم   : القانوني  اإليداع 

االبتدائية  املحكمة  لدى  التجاري 

رقم  تحت   2021 يوليو   5 يوم  بسال 

اإليداع 37019.

112 P

األستاذ محمد الهم�سي

موثق بسال

18، شارع فاس

الهاتف : 05.37.84.55.30/31

الفاك1 : 55.29. 05.37.8

KAMYANIS PHARMA

SARLAU

شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات الشريك الوحيد

محرر  توثيقي  عقد  بمقت�سى 

الهم�سي  محمد  األستاذ  طرف  من 

تأسي1  تم   ،2021 يونيو   8 بتاريخ 

ذات  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

السيد  طرف  من  الوحيد،  الشريك 

منير القادري حسني الحامل لب8اقة 

.A357322 التعريف الوطنية رقم

محرر  توثيقي  عقد  بمقت�سى 

الشريك  2021،قرر  يوليو   12 بتاريخ 

القانون  من   2 املادة  تعديل  الوحيد 

األسا�سي للشركة.

محرر  توثيقي  عقد  بمقت�سى 

2021،تم  يوليو   12 بتاريخ 

للشركة  األسا�سي  القانون  تحيين 

وخصائصها كالتالي :

 KAMYANIS  : التسمية 

ذات  شركة   PHARMA SARLAU

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

وتمثيل  وتسويق  إنتاج   : الهدف 

واستيراد وتصدير جميع التخصصات 

الشبه الصيدلية، االستغالل املباشر 

غو أير املباشر البيع، االستحواذ على 

واألسماء  االختراعات  براءات  جميع 

التجارية والتراخيص والحصول عليها 

بجميع  واستغاللها  ونقلها  وتمثيلها 

سواء  الشركة،  لحساب  غشكالها 

كانت عمليات مغربية غو غجنبية بأي 

غعاله،  املذكورة  األشكال  من  شكل 

ت8وير نشاط الشركة.

املقر االجتماعي : الرباط، غكدال، 

شارع األب8ال، شقة  .

 100.000  : الشركة  رغسمال 

درهم مقسمة إلى 1000 حصة قيمة 

تحريرها  تم  درهم   100 واحدة  كل 

بالكامل وموزعة كما يلي :

 : حسني  القادري  منير  السيد 

1000 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تأسيسها.

منير  السيد  تعيين  تم   : التسيير 

لب8اقة  الحامل  حسني  القادري 

 ،A357322 رقم  الوطنية  التعريف 

مسير للشركة ملدة أير محدودة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   29 بتاريخ  بسال  االبتدائية 

2021 تحت رقم 7013.

بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 

بسال  االبتدائية  للمحكمة  التجاري 

تحت رقم 153877.

113 P

في8ا كوم

مكتب الحسابات والجبايات

واستشارة املقاوالت

30، زنقة لبنان، الشقة رقم 8، حي املحيط 

الرباط

الهاتف : 05.37.72.30.12

 STRATEGIQUE 

D’ELECTRICITE
شركة ذات مسؤولية محدودة

من شريك وحيد

100.000 درهم

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

الشريك  قرر   2021 يوليو   9

 STRATEGIQUE لشركة  الوحيد 

رغسمالها  يقدر   D’ELECTRICITE

مقرها  ويوجد  درهم   100.000 في 

مكرر  غمل     : بالعنوان  االجتماعي 

اتخاذ  الرباط  املنصور  يعقوب 

القرارات التالية :

تغيير تسمية الشركة :

من  الشركة  تسمية  تغيير 

 STRATEGIQUE D’ELECTRICITE

.HOSTELEC إلى
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تحيين النظام األسا�سي :

وفقا للتغيرات التي تم ذكرها غعاله 

القانون  من   3 الفصل  تعديل  تم 

األسا�سي للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

غأس18  في    بالرباط  التجارية 

2021 تحت رقم  11661.

 75877 رقم  التجاري  السجل 

الرباط.
لالستشارة والتنبيه

في8ا كو

114 P

في8ا كوم

مكتب الحسابات والجبايات

واستشارة املقاوالت

30، زنقة لبنان، الشقة رقم 8، حي املحيط 

الرباط

الهاتف : 05.37.72.30.12

STE XACT CONSULTING 
SARL AU

Au Capital de 10.000 Dhs

 Siège Social : N°5 AVENUE

 HASSAN I, QUARTIER ABBADI

1ER ETAGE - TEMARA

R.C : 128611/TEMARA

الحل املسبق للشركة
بتاريخ  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

الوحيد  الشريك  قرر   2021 يوليو   6

XACT CONSULTING  لشركة 

ما يلي :

الحل املسبق للشركة.

سرأيني   الحسن  السدي  تعيين 

ادري�سي كمصفي للشركة.

فسخ عقد توطين الشركة.

العنوان  في  التصفية  مقر  تحديد 

األول،  الحسن  شارع   ،5 رقم   : التالي 

من8قة عبادي، ال8ابق األول، تمارة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

غأس18  بتاريخ    بتمارة  االبتدائية 

السجل   62 5 رقم  تحت   2021

التجاري رقم 128611 بتمارة.

115 P

س.ت.ل.ت. أش انتيرناشيونال
STELTH INTERNATIONAL

تأسي1 شركة محدودة املسؤولية
ذات شريك وحيد

بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ 

القوانين  وضع  تم   2021 ماي   25

األساسية لشركة محدودة املسؤولية 

باملواصفات  وحيد  شريك  ذات 

التالية :

الشكل القانوني : شركة محدودة 

املسؤولية ذات الشريك الوحيد.

التسمية االجتماعية : س.ت.ل.ت. 

 STELTH انتيرناشيونال  غش 

INTERNATIONAL

تسويق،   : االجتماعي  الهدف 

البيع  وتوزيع  تصدير  استيراد، 

للسجائر  والجملة  بالتقسيط 

اإللكترونية وملحقاتها.
زنقة   11  : االجتماعي  املقر 

ال8ابق  علي،  اإلمام  إقامة  الوحدة، 

2، الدار البيضاء.

 100.000 في  محدد   : الرغسمال 

درهم مقسم إلى 1000 حصة من فئة 

مكتتبة  الواحدة  للحصة  درهم   100

الشريك  طرف  من  كليا  ومحررة 

الوحيد.

تاريخ  من  تبتدئ  سنة   99  : املدة 

التسجيل التجاري إلى إذا تم حلها غو 

تمديدها.

 10 05205 الشركة   : الشركاء 

كندا انك، شركة محدودة املسؤولية 

مقرها  يقع  الكندي،  القانون  ذات 

 - كانادا  اكرس،  مينوك   60 في 

طورون8و، مسجلة في سجل تورونتو 

 ،5-10 0520 رقم  تحت  التجاري 

داوست،  نيكوالس  السيد  قبل  من 

بصفته وكيل.

التسيير : عهد للسيد ميان تابيش 

 M. Mian Tabish Rizwani رزواني 

من مواليد  2 ديسمبر 1988 نرويجي 

رقم  سفر  جواز  ويحمل  الجنسية 

577195 3 كمسير للشركة ملدة أير 

محددة.

يتم   : األرباح  وتوزيع  تخصيص 

بواس8ة قرار الشريك الوحيد توزيع 

الخسائر  خصم  بعد  الصافي  الربح 

احتياط  استخالص  وبعد  السابقة 

5% من األرباح.

من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

فاتح يناير إلى 31 ديسمبر من كل سنة.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 

بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 

البيضاء بتاريخ 29 يوليو 2021 تحت 
الشركة  وتسجيل   788537 رقم 

بالسجل التجاري لدى نف1 املحكمة 

تحت رقم 512091.
للخالصة والبيان

 املسيرة

116 P

أوطي أبييما أكادير 1
UTE ABEIMA AGADIR I

Succursale

فرع

املقر االجتماعي : 179، شارع موالي 
الحسن األول، ال8ابق األول

الدار البيضاء

السجل التجاري : الدار البيضاء
رقم 313921

تغيير مدير الفرع
بمقت�سى القرار الصادر عن لجنة 

غكادير  غبييما  غوطي  مجموعة  إدارة 

بتاريخ  UTE ABEIMA AGADIR I  1 

10 يونيو 2021، تقرر ما يلي :

إدواردو رودريكيز  السيد  استقالة 

 Eduaardo RODRIGUEZ لورينزو 

فرع  كمدير  مهامه  من   LORENZO

 UTE ABEIMA 1 غوطي غبييما غكادير

AGADIR I وذلك ملدة أير محدودة.

تفويت السلط.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  التجارية  املحكمة  ضبط 

 2021 غأس18   2 بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم 788722.
للخالصة والبيان

املدير

117 P

 ABB BUREAU DE PROJET

CASABLANCA
غ بي بي بيرو دي بروجي

الدار البيضاء

مؤسسة قارة

املقر االجتماعي : 7، شارع فويالنيي

عين السبع، الدار البيضاء

السجل التجاري : الدار البيضاء

رقم 97 232

إأالق نهائي للمؤسسة القارة
بموجب محضر قرار مجل1 إدارة 

 ABB AG, م  ش  غجي،  بي  شركةغبي 

في املؤرخ  األملاني  القانون  ذات   SA 

 15 غبريل 2021 بمقر الشركة، تقرر 

ما يلي :

بالدار  القارة  املؤسسة  إأالق 

بروجي  دي  بيرو  بي  بي  غ  البيضاء 

 ABB BUREAU DE البيضاء  الدار 

،PROJET CASABLANCA

املؤسسة  على  تش8يب 

ومن  التجاري  السجل  من   القارة 

مصلحةالضرائب بالدار البيضاء.
براون  سوسن  السيدة  استقالة 

مهامها  من   Saoussan BRAUN

كمديرة للمؤسسة القارة،

تفويت السلط.

تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط 

البيضاء  بالدار  التجارية  املحكمة 

رقم  تحت   2021 يوليو   6 بتاريخ 

.785706
للخالصة والبيان

املدير

118 P

STE MUNDIAELEC
SARLAU

تأسي1 شركة
في مسجل  عرفي  عقد   بمقت�سى 

شركة  إنشاء  تم   2021 غأس18   3

بالخصائص  وحيد  شريك  ذات 

التالية :

 STE MUNDIAELEC  : التسمية 

.SARLAU



16883 الجريدة الرسميةعدد 5677 - 9 محرم 3  1 )18 غأس18 2021) 

درهم،   100.000  : املال  رغس 

مقسمة على 1000 حصة بقيمة 100 

درهم للحصة.

ابراهيم  زنقة   56  : الشركة  مقر 

 ،2 رقم  شقة   56 عمارة  الروداني 

املحيط،الرباط.

املنشآت   : املؤسسة  هدف 

الكهربائية.

الل8يف  عبد   : الوحيد  الشريك 

الزوينات.

 153925 رقم  التجاري  السجل 

باملحكمة التجارية بالرباط.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

غأس18   3 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2021 تحت رقم 7060.
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PROPRIETE INVEST ْشركة

SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رغسمالها : 150.000 درهم

مقرها االجتماعي : 87، شارع 

املقاومة، املحيط، الرباط

بمقت�سى الجمع العام االسثتنائي 

شركاء  قرر   2021 يوليو   12 بتاريخ 

شركة   PROPRIETE INVEST شركة 

رغسمالها  املحدودة،  املسؤولية  ذات 

150.000 ما يلي :

 1000 تفويت  على  املصادقة 

في  املساهمين  طرف  من  حصة، 

الشركة كما يلي :

غور يلي1 هولدينك 500 حصة.

محمد بالبشير 500 حصة.

لفائدة جيليه هولدينك.

مراد  محمد  السيدان  استقالة 

أنام وعز الدين بالبشير من منصبهما 

كمسيران للشركة.

ذات  شركة  إلى  الشركة  تحويل 

شخص  ذات  املحدودة  املسؤولية 

وحيد.

و 1  و7  و6   3 الفصول  تعديل 

وفق القانون األسا�سي للشركة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   2021 يوليو  بتاريخ  1 

.1162 7
من غجل اإليداع والنشر

120 P

BAB AL MOUHIT ْشركة

SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رغسمالها : 120.000 درهم

مقرها االجتماعي : شارع عقبة، زنقة 

واد فاس، عمارة رقم  ، شقة رقم 3

غكدال، الرباط

س.ت : 78283

بمقت�سى الجمع العام االسثتنائي 

شركاء  قرر   2021 يوليو   26 بتاريخ 

شركة   BAB AL MOUHIT شركة 

رغسمالها  املحدودة،  املسؤولية  ذات 

120.000 ما يلي :

املصادقة على تفويت 800 حصة، 

الشركة في  املساهمين  طرف   من 

كما يلي :

محمد مراد أنام 00  حصة.

محمد بالبشير 00  حصة.

لفائدة جيليه هولدينك.

مراد  محمد  السيدان  استقالة 

أنام وعز الدين بالبشير من منصبهما 

كمسيران للشركة.

وفق  و 1  و7   6 الفصول  تعديل 

القانون األسا�سي للشركة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   2021 يوليو   29 بتاريخ 

.116532
من غجل اإليداع والنشر
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CLEO PIERRE SPI-RFA
شركة توظيف عقاري

 ذات قواعد تسيير مخففة

 في شكل شركة مجهولة االسم 

ذات رغسمال متغير

املقر االجتماعي : 26، ساحة األمم 

املتحدة الدار البيضاء
رخصة الهيئة املغربية لسوق 

الرساميل

AG/SPI/005/2020 : رقم

شركة التدبير

REIM Partners

 تحكمها غحكام القانون رقم 70- 1 

املتعلق بشركات توظيف عقاري

املساهمة  والقانون رقم 95-17 

املتعلق بالشركات

REIM Partners : شركة التدبير

برغسمال  االسم  مجهولة  شركة 

1.000.000 درهم، مقرها االجتماعي 

شارع  بين  يربط  الذي  املحور  في 

AC60 وطريق سيدي مسعود ، طريق 

بوسكورة ، الدار البيضاء.

مسجلة في السجل التجاري تحت 

قبل  لها من  املرخص   ،276033 رقم 

الرساميل  لسوق  املغربية  الهيئة 

التوظيف  لهيئات  تدبير  كشركة 

رقم  تحت  العقاري   الجماعي 

في   AG / SDG / 02 / 2020

طرف  من   
ً
ممثلة  ،2020/08/31

رئي1  بصفته  بندفعة  نوفل  السيد 

مدير عام.

مؤسسة اإليداع :

والصناعة  للتجارة  املغربي  البنك 

BMCI، شركة مجهولة االسم، برغس 

درهم،   1.327.928.600 قدره  مال 

للدار  التجاري  السجل  في  مسجل 

معتمد   ، .091 رقم  تحت  البيضاء 

مقرها  يقع  للقروض،  كمؤسسة 

 ،26 البيضاء،  الدار  في  االجتماعي 

ساحة األمم املتحدة ، ويمثله السيد 

رشيد مراك�سي.

املقيمين العقاريين .

االسم،  مجهولة  شركة   ،DEXA

البيضاء  الدار  سجل  في  مسجلة 

111335، مقرها  التجاري تحت رقم 

 113 البيضاء،  الدار  في  االجتماعي 

لها  مرخص  السل8ان.  مرس  شارع 

واملالية  االقتصاد  وزارة  بقرارمن 

السيد  2019 وممثله  29 ماي  بتاريخ 

محمد علمي.

ذات  شركة   ،CAPITAL REALTY

مسؤولية محدودة ، مسجلة في سجل 

رقم  تحت  التجاري  البيضاء  الدار 

الدار  في  3 2552، مقرها االجتماعي 

 ،05 طابق  انفا  شارع  البيضاء،  16 

االقتصاد  وزارة  بقرار  لها  مرخص 

واملالية بتاريخ 29 ماي 2019 وممثله 

السيد رضا كسوس.

تبعا ملداوالت الجمع العام املختلط 

قرر  بتاريخ  1/ 2021/0،  املنعقد 

الشركاء ما يلي : 

برنارد  فيليب  السيد  استقالة 

دوميل، والسيد إدري1 بن اسماعيل، 

من مهامهم كأعضاء مجل1 اإلدارة.

بندفعة  نوفل  السيد  تعيين 

والسيد عبد جليل لحسيني كاعضاء 

مجل1 اإلدارة ملدة ستة سنوات.

اإلدارة  مجل1  ملداوالت  تبعا 

قرر  بتاريخ  1/ 2021/0،  املنعقد 

األعضاء ما يلي : 

برنارد  فيليب  السيد  استقالة 

مجل1  كرئي1  مهامه  من  دوميل، 

اإلدارة.

بندفعة   نوفل  السيد  تعيين 

كرئي1 مجل1 اإلدارة. 

اإليداع القانوني تم بكتابة ضبط 

البيضاء  بالدار  التجارية  املحكمة 

واملسجل   2021/07/07 بتاريخ 

بالسجل التجاري رقم785923.
ملخص قصد النشر

رئي1 مجل1 االدارة

122 P
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REIM PARTNERS
شركة مجهولة االسم

رغسمالها 1.000.000 درهم
مقرها االجتماعي املدار الذي يربط 

بين شارع AC 60 وطريق سيدي 
مسعود - طريق بوسكورة
الدار البيضاء 20190

السجل التجاري رقم 276033
بالدار البيضاء

العام  الجمع  ملداوالت  تبعا 
بتاريخ  املنعقد  املختلط  الغير 
تقرير تم  حيث   ،2021/04/12 

ما يلي :
نقدا  الشركة  رغسمال  زيادة 
حق  إلغاء  دون  درهم   51.600 بمبلغ 
 516 بإصدار  املساهمين  االكتتاب 
 بقيمة  اسمية100  درهم لكل 

ً
سهما

غي  للسهم.  درهم   6000 بسعر  سهم 
 3.096.000 اإلصدار  عالوة  إجمالي 
ملجل1  الصالحيات  إع8اء  درهم. 
املتعلقة  اإلجراءات  إلنجاز  اإلدارة 

بالزيادة في رغسمال الشركة.
اإلدارة  مجل1  ملداوالت  تبعا 
حيث   ،2021/06/01 بتاريخ  املنعقد 

تم تقرير ما يلي : 
اإلدارة   مجل1  غعضاء  استقالة 
والسيد العبدان  يون1   السيد 

عبد الجليل لحسيني.
اإلدارة  مجل1  ملداوالت  تبعا 
تم   ،2021/06/02 بتاريخ  املنعقد 

تقرير ما يلي :
الشركة  رغسمال  في  الزيادة  إنجاز 
غصبح  حيث  درهم،   51.600 بمبلغ 
1.000.000درهم  رغسمالها من مبلغ  

إلى مبلغ 1.051.000 درهم.
تعديل النظام األسا�سي للشركة.

النجاز  الصالحيات  إع8اء 
اإلجراءات.

اإليداع القانوني تم بكتابة ضبط 
البيضاء  بالدار  التجارية  املحكمة 
رقم  تحت   2021/07/02 بتاريخ 

.2 633
ملخص قصد النشر
رئي1 مجل1 اإلدارة

123 P

 ACADEMIE COACHING

EDUCATION
تأسي1 شركة محدودة املسؤولية 

ذات الشريك الوحيد
بتاريخ  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة  تأسي1  تم   2021/07/06

الشريك  ذات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد بالخصائص التالية :

 ACADEMIE  : االسم 

شركة   COACHING EDUCATION

الشريك  ذات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد.

شارع   265  : االجتماعي  املقر 

 92 رقم  التاسع  ال8ابق  الزرق8وني 

الدار البيضاء.

سواءا  الشركة  غهداف   : الهدف 

داخل املغرب غو خارجه :

الرياضية   األلعاب  جميع  تدريب 

لالشخاص والشركات.

الشركات  لصالح  االستشارة 

االتحادات،  الرياضية،  النوادي 

الجمعيات، واملؤسسات. 

ادارة املرافق الرياضية.

تكوين االطر الرياضية.

 50.000 في  محدد   : الرغسمال 

كل  حصة   500 إلى  مقسم  درهم 

محررة  درهم   100 تساوي  واحدة 

لصالح  بأكملها  وغسندت  بالكامل 

السيد احمد امين بنمخلوف. 

الشركة  تسير   : الشركة  تسيير 

املسير  طرف  من  محدودة  أير  ملدة 

الوحيد.

بنمخلوف  امين  احمد  السيد 

بتاريخ  مزداد  املغربية،  الجنسية  ذو 

والحامل  باملحمدية   1972/08/07

رقم  الوطنية  التعريف  لب8اقة 

.BJ132 35

يوم  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تسجيلها في السجل التجاري.

إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

31 ديسمبر.

األرباح : يوزع الصافي بعد اقت8اع 

5% لفائدة االحتياط القانوني. يصبح 

عندما  ضروري  أير  االقت8اع  هذا 

من   %20 القانوني  االحتياطي  يبلغ 

الرغسمال االجتماعي.

بكتابة  تم  القانوني  اإليداع 

بالدار  التجارية  املحكمة  ضبط 

بتاريخ   787 16 رقم  تحت  البيضاء 

بالسجل  ومسجلة   19/07/2021

التجاري تحت رقم 3 5112.
ملخص قصد النشر

املسير

124 P

ESPACIM
شركة محدودة املسؤولية 

ذات الشريك الوحيد

رغسمالها : 761.000. 3 درهم  

املقر االجتماعي : 19 زنقة غبو بكر

بن كتية ال8ابق الثالث بالطو 5 

عكاشة عين السبع الدار البيضاء

السجل التجاري : 9 1250

بالدار البيضاء

الغير  العام  الجمع  ملداوالت  تبعا 

املنعقد  الوحيد  للشريك  العادي 

الشركاء  قرر   ،2020/12/31 بتاريخ 

ما يلي :   

بمبلغ  الشركة  رغسمال  رفع 

من  ليصبح  درهم   7.500.000

761.000. 3 درهم الى 2.261.000  

الديون  بإدماج  بأكملها  محررة  درهم 

السائلة و املستحقة الدفع.

النظام  من  و7   6 املادتين  تعديل 

األسا�سي للشركة.

إع8اء الصالحيات.

بكتابة  تم  القانوني  اإليداع 

بالدار  التجارية  املحكمة  ضبط 

البيضاء بتاريخ 07/07/2021، تحت 

رقم785922. 
املسير

لإليداع و النشر
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MEGAFLEX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رغسمالها 10.000.000 درهم

املقر االجتماعي : زاوية زنقة 

الشغونط و زنقة ايزير باكاضال بولو  

الدار البيضاء

السجل التجاري : 67297

بالدار البيضاء

الوحيد  الشريك  لقرارات  تبعا 

عادي  عام  جمع  شكل  على  املنعقد 

بتاريخ 30/06/2021 تقرر ما يلي : 

السيد  املسيرين  تعيين  تجديد 

نورة  والسيدة  عيوش  محمد 

مع  سنوات   3 ملدة  وذلك  الجديدي 

صالحية تمثيل الشركة والتوقيع لكل 

املسيرين على حدة.

إع8اء الصالحيات. 

اإليداع القانوني تم بكتابة ضبط 

البيضاء  بالدار  التجارية  املحكمة 

رقم.  تحت   ،28/07/2021 بتاريخ 

.7882 3
مسير

لإليداع و النشر

126 P

SEABRIDGE
شركة محدودة املسؤولية

ذات الشريك الوحيد
رغسمالها : 10.000 درهم

املقر االجتماعي : 265، شارع 

الزرق8وني ال8ابق التاسع رقم 92 

الدار البيضاء

السجل التجاري : 26297  

العام  الجمع  ملداوالت  تبعا 

بتاريخ  املنعقد  العادي  الغير 

29/04/2020، تقرر ما يلي :

حصة   100 بيع  على  املصادقة 

 Ernesto ROMEU السيد  من طرف 

شركة  لفائدة   ARMENGOL

 GRUPO ROMEU NVOCC SL

ومسجلة  االسباني  القانون  ذات 

بالسجل التجاري لبرشلونة تحت رقم 

.B32708 8
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النظام  من  و7   6 املادتين  تعديل 

األسا�سي.

إلنجاز  الصالحيات  إع8اء 

اإلجراءات.

اإليداع القانوني تم بكتابة ضبط 

البيضاء  بالدار  التجارية  املحكمة 

رقم  تحت   ،2021/04/01 بتاريخ 

.772903
املسير

لإليداع والنشر
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BFO OFFICE
شركة ذات مسؤولية محدودة

رغسمالها : 10.000 درهم

مقرها االجتماعي :  ، زنقة االمام 

مسلم، الدار البيضاء

السجل التجاري رقم 9 586 

الدار البيضاء

الغير  العام  الجمع  ملداوالت  تبعا 

العادي املنعقد بتاريخ 2 فبراير 2021، 

تقرر ما يلي :

تغيير نشاط الشركة إلى :

والحقوق  املمتلكات  جميع  اقتناء 

طريق  عن  املنقولة  أير  غو  املنقولة 

اقتناء تبادل تقاسم اشتراكات غو أير 

ذلك وكذلك معداتها وتجهيزها وذلك 

لغرض اإليجار.

مهنية  عمل  غماكن  تشييد 

بدونها  غو  والتجهيزات  باملعدات 

ملختلف ق8اعات ونشاطات.

إعادة تأهيل تجديد تمديد وتجهيز 

جميع املباني الستئجارها.

النظام  من   3 رقم  املادة  تعديل 

األسا�سي للشركة.

إع8اء الصالحيات.

ضبط  بكتابة  تم  القانوني  اإليداع 

املحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 

3 يونيو 2021 تحت رقم  78106.
لإليداع والنشر

املسير

128 P

MIDP HOTEL
شركة محدودة املسؤولية

رغسمالها : 1.000.000 درهم

املقر االجتماعي : شارع كلميمة، 
زنقة بني اعمير، إقامة حيدر جاسم 

1، ال8ابق الرابع رقم 20، بوركون، 

الدار البيضاء

السجل التجاري رقم 359313

الغير  العام  الجمع  ملداوالت  تبعا 

العادي املنعقد بتاريخ 9 فبراير 2021، 

حيث تقرر ما يلي :
من  الشركة  رغسمال  رفع 

إلى 6.000.000 درهم  1.000.000 درهم 

وذلك  درهم   5.000.000 قدره  بمبلغ 

املساهمين  مستحقات  بإدماج 

السائلة واملستوجبة.
القانون  من  و7   6 املادة  تعديل 

األسا�سي للشركة.

إلنجاز  الصالحيات  إع8اء 

اإلجراءات.

ضبط  بكتابة  تم  القانوني  اإليداع 

املحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 

16 يونيو 2021 تحت رقم 782868.
لإليداع والنشر

املسير

129 P

IMMOBILIERE FORREST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رغسمالها : 00.000  درهم

املقر االجتماعي :  ، شارع االمام 

مسلم، الدار البيضاء

السجل التجاري رقم 381803

الغير  العام  الجمع  ملداوالت  تبعا 

العادي املنعقد بتاريخ 12 فبراير 2021، 

تقرر ما يلي :
من  الشركة  رغسمال  رفع 

 00.000  درهم إلى 1.600.000 درهم 

وذلك  درهم   1.200.000 قدره  بمبلغ 

املساهمين  مستحقات  بإدماج 

السائلة واملستوجبة.

من  و7   6 رقم  املادتين  تعديل 

النظام األسا�سي للشركة.

إع8اء الصالحيات.

ضبط  بكتابة  تم  القانوني  اإليداع 
املحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 

16 يونيو 2021 تحت رقم 782867.
ملخص قصد النشر

مسير

130 P

ATLAS TIN
شركة املساهمة البسي8ة

رغسمالها : 377.270.000 درهم
املقر االجتماعي : شارع دي ميرينيد، 

رقم 19، مكتب غ، مكناس
السجل التجاري رقم 311  

مكناس
العام  الجمع  ملداوالت  تبعا   -  1
الغير العادي املنعقد بتاريخ 10 فبراير 

2021، تقرر ما يلي :
رغسمال  رفع  العام  الجمع  قرر 
درهم   6.000.000 بمبلغ  الشركة 
 377.270.000 من  رغسمالها  ليصبح 
درهم   383.270.000 إلى  درهم 
املساهمين  مستحقات  بإدماج  وذلك 

السائلة واملستوجبة.
للمجل1  الصالحيات  إع8اء 
واملراحل  اإلجراءات  جميع  إلنجاز 

املتعلقة بهذه الزيادة.
اإلدارة  مجل1  ملداوالت  تبعا   -  2
تم   ،2021 مارس   15 بتاريخ  املنعقد 

تقرير ما يلي :
إقرار التحقيق النهائي لزيادة رغسمال 
درهم   6.000.000 بمبلغ  الشركة 
 377.270.000 من  رغسمالها  ليصبح 
وذلك  درهم   383.270.000 إلى  درهم 
بإدماج مستحقات املساهمين السائلة 

واملستوجبة.
النظام  من   6 املادة  تعديل 

األسا�سي وتحديث هذا األخير.
إلنجاز  الصالحيات  إع8اء 

اإلجراءات.
اإليداع القانوني تم بكتابة ضبط 
بتاريخ  بمكناس  التجارية   املحكمة 

30 يونيو 2021 تحت رقم 3219.
ملخص قصد النشر
رئي1 مجل1 اإلدارة

131 P

FAISSAL AUTO
ش.م.م

 ال8ريق الرئيسية تويمة، 
رقم  55-556، الناضور

بمقت�سى محضر الجمعية العامة 
 2021 ماي   18 بتاريخ  االستثنائية 
لشركة  الوحيد  الشريك  صادق 
قرار  على  ش.م.م   FAISSAL AUTO
يلي  كما  ليصبح  الشركة  اسم  تغيير 

.NADIN AUTOMOTIVE
على  الوحيد  الشريك  صادق  كما 
قرار تحويل املقر االجتماعي للشركة 
رقم  تويمة،  الرئيسية  ال8ريق  من 
امل8ار،  حي  إلى  الناضور   556-55 
القانون  تحيين  قرر  كما  الناضور 

األسا�سي للشركة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماي  بتاريخ  2  بالناضور  االبتدائية 

2021 تحت رقم   10.
132 P

STE ALAS PRODUCTION
تجزئة العمران، رقم 2209، سلوان، 

الناضور

تأسي1 الشركة
بالناضور  عرفي  عقد  بمقت�سى 

وضع  تم   2021 يونيو   11 بتاريخ 
محدودة  لشركة  األسا�سي  القانون 

املسؤولية :
 STE ALAS شركة   : التسمية 

PRODUCTION ش.م.م.
اإلنتاج   : االجتماعي  الغرض 
الوثائقية  لألفالم  البصري  السمعي 

والسينمائية والفيديو والبرامج ؛
العمليات  جميع  عامة  وبصفة 
التجارية والعقارية التي ترتبط بصفة 

مباشرة بهدف الشركة.
املقر االجتماعي : تجزئة العمران، 

رقم 2209، سلوان، الناضور.
 رغس املال الشركة : 100.000 درهم 

مقسم إلى 1000 حصة من فئة 100 
درهم.

التسيير : تسير الشركة من طرف 
السيد امسعود وسيم.
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الشركاء :

بوطيبي طارق 500 حصة ؛

امسعود وسيم 250 حصة ؛

امسعود عصام 250 حصة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو  بتاريخ  بالناضور  االبتدائية 

2021 تحت رقم 1386.

133 P

BENILUM
ش.م.م

بني انصار، الديوانة القديمة، 

الناضور

بمقت�سى محضر الجمعية العامة 

 2021 يونيو   17 بتاريخ  االستثنائية 

لشركة  الوحيد  الشريك  صادق 

الرفع  قرار  على  ش.م.م   BENILUM

إلى   10.000 من رغسمال الشركة من 

100.000 درهم.

قرار  على  الشركاء  صادق  كما 

تحيين القانون األسا�سي للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

23 يونيو  االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2021 تحت رقم 72 1.

134 P

MARCY SERVICES MAROC
ش.م.م

الريان، شارع إدري1 1، بني غنصار، 

الناضور

تأسي1 الشركة
بالناضور  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بتاريخ 6 ماي 2021 تم وضع القانون 

األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية :

 MARCY شركة   : التسمية 

SERVICES MAROC ش.م.م.

الغرض االجتماعي :

الحراسة ونقل األموال ؛

العمليات  جميع  عامة  وبصفة 

التجارية والعقارية التي ترتبط بصفة 

مباشرة بهدف الشركة.

شارع  الريان،   : االجتماعي  املقر 

ادري1 1، بني غنصار، الناضور.

 رغس املال الشركة : 100.000 درهم 
مقسم إلى 1000 حصة من فئة 100 

درهم.
التسيير : تسير الشركة من طرف 

السيد بوأنجة بالل.
الشركاء :

دأوش محمد 500 حصة ؛
بوأنجة بالل 500 حصة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
21 يونيو  االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2021 تحت رقم 1383.
135 P

IMMO CHANN
ش.م.م بشريك واحد

تجزئة السعادة، رقم 831، الناضور
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
صادق   2021 يوليو  فاتح  بتاريخ 
قرار  على  للشركة  الوحيد  الشريك 
شنوف  للسيد  حصة   1000 تفويت 
رغسمال  غصبح  وبهذا  الرحمان  عبد 

الشركة مقسما كما يلي :
 1000 الرحمان  عبد  شنوف 

حصة.
شنوف  استقالة  الشريك  وقرر 
الشركة  تسيير  من  الحكيم  عبد 
الرحمان  عبد  شنوف  السيد  وتعيين 

كمسير وحيد للشركة.
كما صادق على قرار تغيير الغرض 
 : يلي  كما  ليصبح  للشركة  االجتماعي 
ولحم(،  )خبز  الغذائية  املواد  تجارة 
تجارة  الغير،  لحساب  النقل  مقاول 

ومقاول األشغال العمومية والبناء.
قرار  على  الشريك  صادق  كما 

تحيين القانون األسا�سي للشركة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   7 بتاريخ  بالناضور  االبتدائية 

2021 تحت رقم 7 20.
136 P

LOS SAVORES
ش.م.م

االخالص 86 سلوان، الناضور
تأسي1 الشركة

بالناضور  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بتاريخ  1 يوليو 2021 تم وضع القانون 

األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية :

 LOS SAVORES التسمية : شركة

ش.م.م.

الغرض االجتماعي : 

مقهى  سياحي،  منتجع  استغالل 

وم8عم ؛

العمليات  جميع  عامة  وبصفة 

التجارية والعقارية التي ترتبط بصفة 

مباشرة بهدف الشركة.

 ،86 اإلخالص   : االجتماعي  املقر 

سلوان، الناضور.
 رغس املال الشركة : 100.000 درهم 

مقسم إلى 1000 حصة من فئة 100 

درهم.

من  الشركة  تسير   : التسيير 

 طرف السيد املوساوي غنوار والسيد 

بن دحمان كريم.

الشركاء :

املوساوي غنوار 500 حصة ؛

بن دحمان كريم 500 حصة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

15 يوليو  االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2021 تحت رقم 17 2.

137 P

AKS PROMO
ش.م.م

تجزئة العمران، رقم 3022، سلوان، 
الناضور

تأسي1 الشركة
بالناضور  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بتاريخ 6 يوليو 2021 تم وضع القانون 

األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية :

 AKS PROMO شركة   : التسمية 

ش.م.م.

الغرض االجتماعي :

منعش عقاري ؛

العمليات  جميع  عامة  وبصفة 

التجارية والعقارية التي ترتبط بصفة 

مباشرة بهدف الشركة.

املقر االجتماعي : تجزئة العمران، 
رقم 3022، سلوان، الناضور.

 رغس املال الشركة : 100.000 درهم 

مقسم إلى 1000 حصة من فئة 100 

درهم.

التسيير : تسير الشركة من طرف 
السيد بنتال محمد.

الشركاء :
بنتال محمد 1000 حصة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   8 بتاريخ  بالناضور  االبتدائية 

2021 تحت رقم 2122.
138 P

STE RALAM TRANS
تجزئة البستان، رقم 175، تويمة 

بوعرك، الناضور
تأسي1 الشركة

بالناضور  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بتاريخ 30 يونيو 2021 تم وضع القانون 

األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية :
 STE RALAM شركة   : التسمية 

TRANS ش.م.م.
الغرض االجتماعي :

الوطني  البضائع  نقل  مقاول 
األثاث،  واستيراد  تصدير  والدولي، 

مقاول األشغال العمومية والبناء ؛
العمليات  جميع  عامة  وبصفة 
التجارية والعقارية التي ترتبط بصفة 

مباشرة بهدف الشركة.
املقر االجتماعي : تجزئة البستان، 

رقم 175، تويمة بوعرك، الناضور.
 رغس املال الشركة : 100.000 درهم 
مقسم إلى 1000 حصة من فئة 100 

درهم.
التسيير : تسير الشركة من طرف 

السيد ملقدمي رفيق.
الشركاء :

ملقدمي رفيق 1000 حصة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   7 بتاريخ  بالناضور  االبتدائية 

2021 تحت رقم 8 20.
139 P

NADEST
ش.م.م بشريك واحد

حي غوالد بوطيب، بلوك ل 156، 
الناضور

تأسي1 الشركة
بالناضور  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بتاريخ 7 ماي 2021 تم وضع القانون 

األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية :



16887 الجريدة الرسميةعدد 5677 - 9 محرم 3  1 )18 غأس18 2021) 

 NADEST شركة   : التسمية 

ش.م.م بشريك واحد.

الغرض االجتماعي :

تدوير  وإعادة  وتصدير  استيراد 

واملنسوجات،  الخام  املواد  وتصدير 

األلياف  من  املنسوجات  تحضير 

واملالب1 الغزل واألحذية ؛

العمليات  جميع  عامة  وبصفة 

التجارية والعقارية التي ترتبط بصفة 

مباشرة بهدف الشركة.

املقر االجتماعي : حي غوالد بوطيب، 

بلوك ل 156، الناضور.
 رغس املال الشركة : 100.000 درهم 

مقسم إلى 1000 حصة من فئة 100 

درهم.

التسيير : تسير الشركة من طرف 

السيد شعباني حسن.

الشريك :

شعباني حسن 1000 حصة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماي   11 بتاريخ  بالناضور  االبتدائية 

2021 تحت رقم 969.

140 P

JNAN KERT
ش.م.م بشريك واحد

1206 مكرر، العمران، سلوان، 
الناضور

تأسي1 الشركة
بالناضور  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بتاريخ 16 يونيو 2021 تم وضع القانون 

األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية :

 JNAN KERT شركة   : التسمية 

ش.م.م بشريك واحد.

الغرض االجتماعي :

منعش عقاري ؛

العمليات  جميع  عامة  وبصفة 

التجارية والعقارية التي ترتبط بصفة 

مباشرة بهدف الشركة.

مكرر،   1206  : االجتماعي  املقر 

العمران، سلوان، الناضور.
 رغس املال الشركة : 100.000 درهم 

مقسم إلى 1000 حصة من فئة 100 

درهم.

التسيير : تسير الشركة من طرف 
السيد البالي عبد اإلله.

الشريك :
البالي عبد اإلله 1000 حصة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
21 يونيو  االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2021 تحت رقم  138.
141 P

DISTRIBUTION EL WAD
ش.م.م بشريك واحد

واد سلوان مرزوقة، سلوان، 
الناضور

تأسي1 الشركة
بالناضور  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بتاريخ 7 يونيو 2021 تم وضع القانون 

األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية :
شركة   : التسمية 
ش.م.م   DISTRIBUTION EL WAD

بشريك واحد.
الغرض االجتماعي :

بيع املشروبات ؛
العمليات  جميع  عامة  وبصفة 
التجارية والعقارية التي ترتبط بصفة 

مباشرة بهدف الشركة.
سلوان  واد   : االجتماعي  املقر 

مرزوقة، سلوان، الناضور.
 رغس املال الشركة : 100.000 درهم 
مقسم إلى 1000 حصة من فئة 100 

درهم.
التسيير : تسير الشركة من طرف 

السيد علواني الحسن.
الشريك :

علواني الحسن 1000 حصة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   9 بتاريخ  بالناضور  االبتدائية 

2021 تحت رقم 1222.
142 P

M.S.H CAR
ش.م.م

حي غوالد ميمون، رقم 85، الناضور
تأسي1 الشركة

بالناضور  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بتاريخ 23 يوليو 2021 تم وضع القانون 

األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية :

 M.S.H CAR شركة   : التسمية 

ش.م.م.

الغرض االجتماعي :

كراء السيارات بدون سائق ؛

العمليات  جميع  عامة  وبصفة 

التجارية والعقارية التي ترتبط بصفة 

مباشرة بهدف الشركة.

املقر االجتماعي : حي غوالد ميمون، 
رقم 85، الناضور.

 رغس املال الشركة : 100.000 درهم 

مقسم إلى 1000 حصة من فئة 100 

درهم.

التسيير : تسير الشركة من طرف 

السيد درأال محمد.

الشريك :

درأال محمد 1000 حصة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

27 يوليو  االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2021 تحت رقم 2 27.

143 P

STE AMZAY CASH
شارع غبو القاسم الشابي، رقم 16، 

الناضور

تأسي1 الشركة
بالناضور  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بتاريخ 6 يوليو 2021 تم وضع القانون 

األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية :

 STE AMZAY شركة   : التسمية 

CASH ش.م.م.

الغرض االجتماعي :

واستخالص  األموال  تحويل 

الفواتير ؛

العمليات  جميع  عامة  وبصفة 

التجارية والعقارية التي ترتبط بصفة 

مباشرة بهدف الشركة.

املقر االجتماعي : شارع غبو القاسم 
الشابي، رقم 16، الناضور.

 رغس املال الشركة : 100.000 درهم 

مقسم إلى 1000 حصة من فئة 100 

درهم.

التسيير : تسير الشركة من طرف 

زلوغ  والسيد  نعيمة  والحاج  السيدة 

ياسين.

الشركاء :

والحاج نعيمة 950 حصة ؛
زلوغ ياسين 50 حصة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   7 بتاريخ  بالناضور  االبتدائية 

2021 تحت رقم 9 20.

144 P

ABATOUY
ش.م.م بشريك واحد

بني بويغمارن ابقويا احدادن، 
الناضور

تأسي1 الشركة
بمقت�سى عقد عرفي بالناضور بتاريخ 
القانون  وضع  تم   2021 يونيو  فاتح 

األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية :

 ABATOUY شركة   : التسمية 

ش.م.م بشريك واحد.

الغرض االجتماعي :

ودولي  وطني  البضائع  نقل  مقاول 

لحساب الغير ؛

العمليات  جميع  عامة  وبصفة 

التجارية والعقارية التي ترتبط بصفة 

مباشرة بهدف الشركة.
بويغمارن  بني   : االجتماعي  املقر 

ابقويا احدادن، الناضور.
 رغس املال الشركة : 100.000 درهم 

مقسم إلى 1000 حصة من فئة 100 

درهم.

التسيير : تسير الشركة من طرف 

السيد فضيل زكرياء.

الشريك :

فضيل زكرياء 1000 حصة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

21 يونيو  االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2021 تحت رقم 1385.

145 P

AUTO MOSTA
SARL AU

بتاريخ  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
28 اكتوبر 2020، تم تحرير القانون 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة .
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 AUTO MOSTA SARL : التسمية
.AU

املقر االجتماعي : 23، شارع انوال 
 – ميموزة   مكتب    فلوري   عمارة 

القني8رة.
الهدف :  ميكانيك السيارات  

تاريخ  من  ابتداء  سنة   99   : املدة 
التأسي1 النهائي للشركة.

درهم    100.000     : املال  رغس 
فئة  من    حصة   1000 على  مقسم 

100 درهم لكل واحدة.
اإلدارة : تسيير الشركة من طرف 

السيد ايت لعليم مص8فى.
باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 
رقم  تحت  بالقني8رة  االبتدائية 

.57319
146 P

FRANCE INVEST
SARL AU

فرنسا غنفيست ش.م.م بشريك وحيد
رغسمالها 100.000 درهم

املقر االجتماعي : تجزئة بن ناصر 
2، العمارة رقم 1 ، املتجر 2، 

الصخيرات، تمارة
I.C.E. N° 002.020. 02.000.006

تحويل مقر الشركة
العام  الجمع  من  بقرار   -  I
يوليو   19 يوم  املنعقد  االستثنائي 
لشركة  الوحيد  الشريك  قرر   ،2021
ما  ش.و«  ش.م.م  غنفيست  »فرنسا 

يلي :
االجتماعي  املقر  تحويل   -  1
للشركة ابتداء من يوم الجمع العام، 
من إقامة الوازي1، الجناح غ، الشقة 
بن  تجزئة  إلى  تمارة،  هرهورة،   ،1
ناصر 2، العمارة رقم 1 ، املتجر 2، 

الصخيرات، تمارة.
)املقر  الرابع  الفصل  تغيير   -  2
االجتماعي( من القانون األسا�سي تبعا 

لذلك.
II - تم اإليداع القانوني لدى كتابة 
ملدينة  االبتدائية  املحكمة  ضبط 
تحت   2021 غأس18  يوم    تمارة 

رقم  625.
مقت8ف وبيان اإلشهار

147 P

EDIFICE INVEST
SARL AU

إديفي1 غنفيست ش.م.م بشريك 

وحيد

رغسمالها 100.000 درهم

املقر االجتماعي : تجزئة بن ناصر 

2، العمارة رقم 1 ، املتجر 2، 

الصخيرات، تمارة

I.C.E. N° 002.018.058.000.050

تحويل مقر الشركة
العام  الجمع  من  بقرار   -  I

يوليو   19 يوم  املنعقد  االستثنائي 

لشركة  الوحيد  الشريك  قرر   ،2021

ما  غنفيست ش.م.م ش.و«  »إديفي1 

يلي :

االجتماعي  املقر  تحويل   -  1

للشركة ابتداء من يوم الجمع العام، 

من إقامة الوازي1، الجناح غ، الشقة 

بن  تجزئة  إلى  تمارة،  هرهورة،   ،1

ناصر 2، العمارة رقم 1 ، املتجر 2، 

الصخيرات، تمارة.

)املقر  الرابع  الفصل  تغيير   -  2

االجتماعي( من القانون األسا�سي تبعا 

لذلك.

II - تم اإليداع القانوني لدى كتابة 

ملدينة  االبتدائية  املحكمة  ضبط 

تحت   2021 غأس18  يوم    تمارة 

رقم 6256.
مقت8ف وبيان اإلشهار

148 P

ISAAD CARS
SARL

العنوان : 15 مركز التجاري الزاوية 

حسان الرباط

بالرباط  عرفي  عقد  بمقت�سى 

الجمع  فور   2021 يوليو   9 بتاريخ 

الشركة  ملساهمي  االستثنائي  العام 

ذات املسؤولية املحدودة قرر ما يلي :

عمر  السيد   : الحصص  تفويت 
حديوي  والسيدة  يوسف  حديوي 

غحمد  رامي  للسيد  يفوتون  مريم 

1000 حصة.

فأصبح تقسيم رغس املال كما يلي :

السيد رامي غحمد 1000 حصة.

تغيير الشكل القانوني للشركة من 

إلى  ش.م.م   »ISAAD CARS SARL«

 »ISAAD CARS SARL AU« شركة 

ش.م.م للشريك الوحيد.

اعتراف شركاء بهذا التفويت :

السيدة  استقالة  شركاء  قرر  كما 

حديوي مريم.

السيد  طرف  من  الشركة  تسيير 

عبد الرحمان املع8اوي.

رامي  السيد  طرف  من  إمضاء 

غحمد.

تغيير  االستثنائي  الجمع  قرر  كما 
التجاري  مركز   15 من  الشركة  مقر 

زنقة  إلى  الرباط  حسان  الزاوية 
الثاني غسيون  ال8ابق  لسبون رقم   

الرباط.

وبنود غخرى.

وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة 

يوليو   29 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2021 تحت رقم 116526.

149 P

CAFE HOUMTI
SARL

 J1 مجموعة II العنوان : املسيرة
رقم A 58 تمارة

بالرباط  عرفي  عقد  بمقت�سى 

الجمع  فور   2021 فبراير   18 بتاريخ 

الشركة  ملساهمي  االستثنائي  العام 

ذات املسؤولية املحدودة قرر ما يلي :

للشركة  التجاري  النشاط  حل 
مقرها املسيرة II مجموعة J1 رقم 58 

A تمارة.

تعيين السيد طارق بناني والسيدة 

مضمض دعاء والسيد شايين محمد 

وإع8ائها  الشركة  حل  قصد  غمين 

الحق إلتمام ذلك.

وبنود غخرى.

وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة 

يوليو  بتاريخ  1  بالرباط  التجارية 

2021 تحت رقم 6168.

150 P

ائتمانية ماأتا ش.م.م

12 زنقة املوحدين شقة 1 حسان - الرباط

SOBANET
SARL

االستثنائي  العام  للجمع  تبعا 

 SOBANET الذي انعقد بمقر شركة

قرر   2021 يونيو   30 بتاريخ   SARL

الشركاء ما يلي :

اجتماعية  حصة   3335 تفويت 

زليخة  بنعمر  السيدة  بحوزة  كانت 

للسيدة الفركلي ملياء.

زليخة  بنعمر  السيدة  قامت 

بتقديم استقالتها كمسيرة للشركة.

ملياء  الفركلي  السيدة  تعيين  تم 

كمسيرة للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالرباط تحت رقم 116627 

بتاريخ   غأس18 2021.

151 P

ATHENA AGRI
SARL

تأسي1
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم   ،2021 ماي   19 بتاريخ  بالرباط 

ذات  للشركة  األسا�سي  النظام  وضع 

املسؤولية املحدودة :

.ATHENA AGRI SARL : التسمية

املقر االجتماعي :   زنقة جبل تزكا 

رقم 6، غكدال، الرباط.

اإلدارة   -  1  : االجتماعي  الهدف 

الزراعية، 2 - استيراد وتصدير.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

وضع  تاريخ  من  غي  النهائي  التأسي1 

السجل التجاري.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

سنة  كل  من  ديسمبر   31 إلى  يناير 

تاريخ  من  تبتدئ  األولى  السنة  ماعدا 

التسجيل.

رغس املال : إن رغسمال الشركة قد 

حدد في مبلغ 100.000 درهم مقسمة 

درهم   100 فئة  من  حصة   1000 إلى 

للحصة الواحدة :
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950 حصة للسيد عادل بلخير.

50 حصة للسيدة أزالن بلحسن.

املسير : السيد عادل بلخير.

 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.153907

مكتب  في  القانون  إيداع  تم 

التجارية  الرباط  محكمة  تسجيل 

رقم  تحت   2021 غأس18   3 بتاريخ 

.116567

152 P

ATHENA MINING

SARL

تأسي1
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم   ،2021 ماي   19 بتاريخ  بالرباط 

ذات  للشركة  األسا�سي  النظام  وضع 

املسؤولية املحدودة :

 ATHENA MINING  : التسمية 

.SARL

املقر االجتماعي :   زنقة جبل تزكا 

رقم 6، غكدال، الرباط.

عمال  مشغل   : االجتماعي  الهدف 

املناجم.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

وضع  تاريخ  من  غي  النهائي  التأسي1 

السجل التجاري.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

سنة  كل  من  ديسمبر   31 إلى  يناير 

تاريخ  من  تبتدئ  األولى  السنة  ماعدا 

التسجيل.

رغس املال : إن رغسمال الشركة قد 

حدد في مبلغ 100.000 درهم مقسمة 

درهم   100 فئة  من  حصة   1000 إلى 

للحصة الواحدة :

950 حصة للسيد عادل بلخير.

50 حصة للسيدة أزالن بلحسن.

املسير : السيد عادل بلخير.

 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.153901

مكتب  في  القانون  إيداع  تم 

التجارية  الرباط  محكمة  تسجيل 

رقم  تحت   2021 غأس18   3 بتاريخ 

.116563

153 P

AXESS MINING

SARL

تأسي1
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم   ،2021 ماي   19 بتاريخ  بالرباط 

ذات  للشركة  األسا�سي  النظام  وضع 

املسؤولية املحدودة :

 AXESS MINING  : التسمية 

.SARL

املقر االجتماعي :   زنقة جبل تزكا 

رقم 6، غكدال، الرباط.

عمال  مشغل   : االجتماعي  الهدف 

املناجم.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

وضع  تاريخ  من  غي  النهائي  التأسي1 

السجل التجاري.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

سنة  كل  من  ديسمبر   31 إلى  يناير 

تاريخ  من  تبتدئ  األولى  السنة  ماعدا 

التسجيل.

رغس املال : إن رغسمال الشركة قد 

حدد في مبلغ 100.000 درهم مقسمة 

درهم   100 فئة  من  حصة   1000 إلى 

للحصة الواحدة :

950 حصة للسيد عادل بلخير.

50 حصة للسيدة أزالن بلحسن.

املسير : السيد عادل بلخير.

 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.153903

مكتب  في  القانون  إيداع  تم 

التجارية  الرباط  محكمة  تسجيل 

رقم  تحت   2021 غأس18   3 بتاريخ 

.11656 

154 P

ديوان األستاذ محمد رشيد التدالوي

موثق بالدار البيضاء

69/67 شارع موالي ادري1 األول، ال8ابق 

األول، الشقة رقم 3

الهاتف : 88 25 82 0522/ 99 18 82 0522

الفاك1 : 2  15 82 0522

I 3 M TRANSPORT
SARL AU

شركة محدودة املسؤولية

رغسمال اجتماعي : 100.000 درهم

10 زنقة الحرية ال8ابق 3 الشقة 

رقم 5 الدار البيضاء

السجل التجاري 61527 

التعريف الضريبي 25 5736 

تفويت حصص اجتماعية
تلقاه  توثيقي  عقد  بمقت�سى 

األستاذ محمد رشيد التدالوي، موثق 

يونيو   21 بتاريخ  البيضاء  بالدار 

عزيزة  عبيد  السيد  فوت   ،2021

%2/3 من حصصه االجتماعية وهي 

666 حصة من حصصه االجتــماعية  

 I 3 M« شـــركة  في  يمتــــلكها  الـتي 

محدودة  شركة   »TRANSPORT

املسؤولية بشريك وحيد وذلك بنسبة 

عزيزة  محمد  السيد  لفائدة   1/3

و 1/3 لفائدة السيد جمال عزيزة.

نتج عن هذا التفوبت في الحصص 

ما يلي :

تقيد السيد محمد عزيزة وبصفته 

مسير للشركة.

تقيد السيد جمال عزيزة وبصفته 

مسير للشركة.

للشركة  القانوني  الشكل  تغير 

شركة   »I 3 M TRANSPORT« من 

وحيد  بشريك  املسؤولية  محدودة 

 »I 3 M TRANSPORT« لتصبح حاليا

شركة محدودة املسؤولية .

 I 3 M« الشركة  تلتزم 

محدودة  شركة   »TRANSPORT

املسؤولية في جميع عقودها بالتوقيع 

ملسيريها  جماعي  غو  فردي  بشكل 

محمد  والسيد  عزيزة  عبيد  السيد 

أير  ملدة  والسيد جمال عزيزة  عزيزة 

محدودة.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية   املحكمة  لدى  التجاري 

غأس18   3 بتاريخ  البيضاء  بالدار 

2021 تحت رقم 28117.
للخالصة والبيان

األستاذ محمد رشيد التدالوي

155 P

ديوان األستاذ محمد رشيد التدالوي

موثق بالدار البيضاء

69/67 شارع موالي ادري1 األول، ال8ابق 

األول، الشقة رقم 3

الهاتف : 88 25 82 0522/ 99 18 82 0522

الفاك1 : 2  15 82 0522

TRY INVEST
SARL

شركة محدودة املسؤولية

رغسمال اجتماعي : 100.000 درهم

28 زنقة الغضفة ال8ابق األر�سي 

مكتب رقم 1 املعاريف الدار البيضاء

السجل التجاري 01  8 

التعريف الضريبي 6257 73 

تفويت حصص اجتماعية
تلقاه  توثيقي  عقد  بمقت�سى 

التدالوي،  رشيد  محمد  األستاذ 

 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  موثق 

العربي  السيد  فوت   ،2021 يونيو 

حصصه  من    80 مومناني  تكناوتي 

شـــركة  في  يمتــــلكها  الـتي  االجتماعية  

محدودة  شركة   »TRY INVEST«

عبد  السيد  لفائدة  وذلك  املسؤولية 

املجيد ال8اوي.

نتج عن هذا التفوبت في الحصص 

ما يلي :

تكناوتي  العربي  السيد  استقالة 

مومناني من منصبه كمسير للشركة.

 »TRY INVEST« الشركة  تلتزم  

جميع  في  املسؤولية  محدودة  شركة 

غو  فردي  بشكل  بالتوقيع  عقودها 

املجيد  عبد  السيد  ملسيريها  جماعي 

ال8اوي  ادري1  والسيد  ال8اوي 

والسيد عبد القادر ال8اوي ملدة أير 

محدودة.
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بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية   املحكمة  لدى  التجاري 
غأس18   3 بتاريخ  البيضاء  بالدار 

2021 تحت رقم 28116.
للخالصة والبيان

األستاذ محمد رشيد التدالوي

156 P

SOCIETE BLUE PROPERTIES
SARL AU

RC N°  71939
تأسي1

 28 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم  البيضاء  بالدار   2020 غأس18 
وضع القانون األسا�سي للشركة ذات 

الخصائص التالية :
 SOCIETE BLUE  : التسمية 
شركة   »PROPERTIES SARL AU
شريك  ذات  املسؤولية  محدودة 

واحد.
املقر االجتماعي : 56 شارع موالي 
يوسف ال8ابق 3 شقة رقم  1 الدار 

البيضاء.
وكالة   : االجتماعي  الهدف 
الخدمة،  اإليجارات،  إدارة  عقارية، 

واالستشارة العقارية.
املدة : 99 سنة ابتداء من تقييدها 

بالسجل التجاري.
الرغسمال : يحدد رغسمال الشركة 
إلى  مقسمة  درهم   100.000 مبلغ  في 
كل  قيمة  اجتماعية  حصة   1000
ومسجلة  محررة  درهم   100 حصة 
 : الوحيد  الشريك  باسم  جميعها 

السيد غناس برداع.
السنة االجتماعية : من فاتح يناير 

إلى 31 ديسمبر من كل سنة.
أير  ملدة  الشركة  تسير   : التسيير 
محددة من طرف السيد غناس برداع 

كمسير وحيد للشركة.
عقودها  جميع  في  الشركة  تلتزم 

بالتوقيع الوحيد للسيد غناس برداع.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ البيضاء  بالدار   التجارية  

رقم  تحت   2020 سبتمبر   1  
.7 588 

للخالصة والبيان

157 P

ICHOU CARACOLE CAVIAR
SARL AU

املصادق  العرفي  العقد  بمقت�سى 

عليه بتاريخ 25 ماي 2021، تم إنشاء 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

الخصائص  تحمل  واحد  بشريك 

التالية :

 ICHOU CARACOLE  : التسمية 

.CAVIAR SARL AU

الرقم   9 الزنقة   : االجتماعي  املقر 

3  حي املصلى القصيبة.

الغرض االجتماعي : تربية الحلزون 

والفالحة املختلفة.
رغس املال : 90.000 درهم.

مدة الشركة : 99 سنة ابتداء من 

تاريخ القيد في السجل التجاري.

املسير : السيد ايشو عبد الرحيم 

أير  ملدة  وذلك   CIN IA15 222

محددة.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

كل  من  ديسمبر   31 في  وتنتهي  يناير 

سنة.

بكتاية  تم   : القانوني  اإليداع 

بقصبة  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
تادلة تحت رقم 86 السجل التجاري 
رقم 2033 بتاريخ 3 غأس202118.

158 P

STE GLUCK
SARL

شركة محدودة املسؤولية
رغسمال اجتماعي : 315.000 درهم

املقر االجتماعي : مكتب 1 ق8عة 16-

17 تجزئة عين الشقف 2 - فاس

السجل التجاري : 69001 فاس

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  وضع  تم   2021 يونيو   12

املسؤولية  محدودة  لشركة  األسا�سي 

تتلخص فيما يلي :

 STE GLUCK« شركة   : التسمية 

.»SARL

 : االجتماعي  الهدف 

.PROMOTION IMMOBILIERE

 17-16 ق8عة   1 مكتب   : املقر 

تجزئة عين الشقف 2 - فاس.

املدة : 99 سنة.
رغس املال : 315.000 درهم مجزغة 

إلى 3150 حصة قيمة كل واحدة منها 

100 درهم.

الشركاء : السيد الحمومي حمزة، 
موالي  شارع   ، 7 رقم  بفاس،  مقيم 
 CIN رشيد، ال8ابق 3، غطل1، حامل
الجنسية،  مغربي   ،CD203 09 رقم 

يونيو   5 بتاريخ  فاس،  مواليد  من 

.1989

املقيم  عثمان،  الحمومي  السيد 
7 ، شارع موالي رشيد،   بفاس، رقم 
 ،C517 28 CIN رقم  غطل1، حامل 

فاس،  مواليد  من  الجنسية،  مغربي 

بتاريخ   يناير 1980.

مقيم  محمد،  الحمومي  السيد 

موالي  شارع  عمارة  2،  بفاس، 
رقم   CIN حامل  غطل1،  رشيد، 

من  الجنسية،  مغربي   ،CD15788 

مواليد فاس، بتاريخ 18 فبراير 1987.

السيدة الحمومي العزيزة، مقيمة 
 2 النخيل  زنقة   ،26B رقم  بفاس، 
 ،C517 50 رقم CIN نرج1، حاملة

فاس،  مواليد  من  الجنسية،  مغربية 

بتاريخ 27 يناير 1977.

مقيمة  آسية،  الحمومي  السيدة 
بارك  كرين  تجزئة   ،13 رقم  بفاس، 
CIN رقم  ملعب الخيل فاس، حاملة 

من  الجنسية،  مغربية   ،C9 2963

مواليد فاس، بتاريخ 7 نوفمبر 1983.

مقيمة  ملياء،  الحمومي  السيدة 

شقة  القدس  إقامة   ،20 بفاس، 
رقم   CIN حاملة  ايموزار،  طريق   2

من  الجنسية،  مغربية   ،C9 2962

سبتمبر   19 بتاريخ  فاس،  مواليد 

.1981

الحمومي  للسيد  غسند   : التسيير 
شارع   ، 7 رقم  بفاس،  مقيم  حمزة، 

غطل1،   ،3 ال8ابق  رشيد،  موالي 
حامل CIN رقم CD203 09، مغربي 

بتاريخ فاس،  مواليد  من   الجنسية، 

 5 يونيو 1989، ملدة أير محدودة.

السنة  خالل  بها  املعمول  الفترة 

تبتدئ من فاتح يناير إلى 31 ديسمبر.

املركز  لدى  القانوني  اإليداع 

بتاريخ فاس  لالستثمار   الجهوي 

 12 يوليو 2021 تحت رقم 1169.

بالسجل  الشركة  تسجيل  وتم 

 3595 رقم  تحت  بفاس  التجاري 

بتاريخ 28 يوليو 2021.
للنشر والبيان

159 P

SOLVED
SARL

رغسمال الشركة  : 100.000 درهم

100 شارع موالي عبد العزيز 

القني8رة

 29 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

يونيو 2021 تم تقرير ما يلي :

قررا   »SOLVED« شركة  شركاء 
من  لرفعه  الشركة  رغسمال  زيادة 

100.000 درهم إلى 1.500.000 درهم 

نقدا بمساهمة تقدر ب : 00.000 .1 

درهم وزعت بين الشركاء كالتالي :

 700.000  : عصام  شفيق  السيد 

درهم.

 : الصمد  عبد  داسامي  السيد 

700.000 درهم.

مع تعديل املادة 6 و 7 من النظام 

األسا�سي كما يلي :

املادة 6 االشتراكات :

 1. 00.000 ب   الشركاء  ساهم 

درهم :

 700.000  : عصام  شفيق  السيد 

درهم.

 : الصمد  عبد  داسامي  السيد 

700.000 درهم.

بما مجموعه :   00.000 .1 درهم.

املادة 7 رغسمال :

مبلغ  في  الشركة  رغسمال  حدد 

إلى  مقسمة  درهم   1.500.000

15.000 سهم من 100 درهم مكتتب 

الشركاء،  قبل  من  بالكامل  بها 

النحو  على  وموزعة  كليا  مدفوعة 

التالي :
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 7500  : عصام  شفيق  السيد 

سهم.

 : الصمد  عبد  داسامي  السيد 

7500 سهم.

بما مجموعه :   15.000 سهم.

تم اعتماد هذا القرار باإلجماع.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

رقم  تحت  بالقني8رة  االبتدائية 

85792 بتاريخ  1 يوليو 2021.

160 P

 STE NOUVELLE DES

 ETABLISSEMENTS

RECORDIA

شركة محدودة املسؤولية

رغسمالها 1.000.000 درهم

10، زنقة البكري الدار البيضاء

تفويت حصص

لشركاء  العادي  أير  العام  الجمع 

ركرديا،  اطبلسم  دي  نوفال  شركة 

قرر بتاريخ 16 يوليو 2021 :

الحصص  تحويل  على  املوافقة 

من طرف الحسن لفحيل بنشقرون، 

لفحيل  كريم  محمد  لحلو،  وفاء 

بنشقرون  لفحيل  بنشقرون، وسهام 

لصالح السيد نعيمي محمد.

لفحيل  الحسن  املسير  استقالة 

بنشقرون.

تعيين السيد نعيمي محمد كمسير 

وحيد.

شركة  من  الشركة  تحويل 

محدودة املسؤولية إلى شركة محدودة 

املسؤولية ذات شريك واحد.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

يوليو   29 بتاريخ  البيضاء  بالدار 

2021 تحت رقم   7883.

161 P

RG CONSULT
شركة محدودة املسؤولية
رغسمالها 100.000 درهم

50، طريق اوالدريان اقامة 2000 
مكتب B2 الدار البيضاء

تفويت حصص
لشركاء  العادي  أير  العام  الجمع 
بتاريخ قرر  كنسلت«،  ج  »ر   شركة 

 16 يوليو 2021 :
املوافقة على تحويل الحصص من 
طرف دادي راضية وأيتة بنشقرون، 

لصالح السيد نعيمي محمد.
استقالة املسيرة دادي راضية.

تعيين السيد نعيمي محمد كمسير 
وحيد.

شركة  من  الشركة  تحويل 
محدودة املسؤولية إلى شركة محدودة 

املسؤولية ذات شريك واحد.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
يوليو   29 بتاريخ  البيضاء  بالدار 

2021 تحت رقم 5 7883.
162 P

KCTC SARL
مكتب استشارات ومحاسبة

شارع الحوز، رقم  ، ال8ائرات، الرباط
الثابت : 63.33. 05.37.7
املحمول : 8.58.85 .06.66

INFINITY EXPORTS
SARL AU

تغيير
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املنعقد بالرباط بتاريخ 7 غبريل 2021 
 INFINITY EXPORTS SARL لشركة
AU رغسمالها 100.000 درهم ومقرها 
غكدال   2 رقم  شقة  عقبة  شارع    6

الرباط، تقرر ما يلي :
إلى  الشركة  غسهم  جميع  نقل 

السيد صعصاع عبد الكريم.
السيد  وتعيين  املسيرين  استقالة 
صعصاع عبد الكريم املسير الجديد 

للشركة.
تغيير الشكل القانوني للشركة من 
إلى  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
ذات  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

شريك وحيد.

تحيين النظام األسا�سي.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة  

التجارية بالرباط بتاريخ 27 غأس18 

2021 تحت رقم 09 116.

163 P

تسيير حر
ألصل  حر  تسيير  عقد  بمقت�سى 

يوليو  و15  بتاريخ  1  مبرم  تجاري 

يوليو   26 بتاريخ  مسجل   2021

2021، من طرف السيد حسن هاللي 

الوطنية  التعريف  لب8اقة  الحامل 
.A322839 رقم

لشكر  رشيد  السيد  لفائدة 

الوطنية  التعريف  لب8اقة  الحامل 
.A331772 رقم

التجاري  األصل  على  الواقع 

بالرباط  التجاري  بالسجل  املسجل 

بالرباط  الكائن   ، 8128 رقم  تحت 

املدينة  وسط  الثاني  الحسن  شارع 
مقابل  وذلك   ،1 متجر   105 رقم 

 ،30.000 قدرها  كراشية  سومة 

والتي  كاملة  سنوات  ثالث  ملدة  وذلك 

إلى   2021 غأس18  فاتح  من  تبتدئ 

أاية 31 يوليو  202.

164 P

CARREFOUR MEDICAL
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة

مقرها االجتماعي : 5 ، زنقة وادي 

سبو، غكدال، الرباط - 10000 

الرباط

استثنائي  عام  جمع  بمقت�سى 

اتخاذ  تم   2021 مارس   23 بتاريخ 

القرارات التالية :

 225 بـ  التبرع  صك  على  املوافقة 

في  تاال،  فاطمة  للسيدة  عائدة  سهما 

 CARREFOUR MEDICAL شركة 

هللا  عبد  السيد  لصالح   ،SARL

إدخسان.

اتخاذ قرار بشأن تعديل املادتين 6 

و7 من النظام األسا�سي.

يقرر نقل الشركة من شركة ذات 

شركة  إلى   SARL محدودة  مسؤولية 

ملساهم  محدودة  مسؤولية  ذات 

.SARL AU واحد

املادة  تعديل  بشأن  قرار  اتخاذ 

 1 من النظام األسا�سي، يقرر تثبيت 

اآلنسة زهوة املزواري كمدير للشركة.

يقرر تحديث القوانين.

باملحكمة   القانوني  اإليداع  تم 

غبريل  بتاريخ  1  بالرباط  التجارية 

2021 تحت رقم 112770.

165 P

قاسيون

شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد

برغسمال : 50.000 درهم

املقر االجتماعي :  1، زنقة نيجيريا

الشقة 1، املحيط، الرباط

القانون  مقتضيات  من  ان8القا 

ش.م.م  »قاسيون«  لشركة  األسا�سي 

على  تنص  التي  وحيد  بشريك 

التصفية املبكرة للشركة، قرر السيد 

يونيو   16 يومه  الوحيد  الشريك 

2021 ما يلي :

التصفية املبكرة للشركة.

التصفية  مقر  غن  على  التأكيد 

االجتماعي  املقر  نف1  هو  للشركة 

للشركة.

عموري  حازم  السيد  التسمية 

 9 الرقم  مدأشقر  بزنقة  القاطن 

لب8اقة  والحامل  الرباط  املحيط 

A0 9651A واملزداد ب  اإلقامة رقم 

سوريا كمصفي للشركة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة  

غأس18   5 يومه  بالرباط  التجارية 

2021 تحت رقم 116635.
عن النسخة والنص

166 P
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STE BETRA BUS
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة
شريك وحيد

رغسمالها : 100.000 درهم
مقرها االجتماعي : دوار اظهر اعجاج

قيادة سيدي بوبكر الحاج
سوق األربعاء الغرب

إقليم القني8رة
تأسي1 شركة

8 يوليو  تبعا للعقد العرفي بتاريخ 
الشركة  قوانين  وضع  تم   2021
 SOCIETE BETRA BUS SARL AU

ذات املميزات التالية :
 SOCIETE BETRA  : التسمية 

.BUS
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة شريك وحيد.
املوضوع : نقل املستخدمين.

املقر الرئي�سي : دوار اظهر اعجاج 
سوق  الحاج،  بوبكر  سيدي  قيادة 

األربعاء الغرب.
الرغسمال : 100.000 درهم.

التسيير : حبيب عبد هللا.
املدة : 99 سنة تبدغ من التسجيل 

الرسمي باملصالح اإلدارية.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
بتاريخ الغرب  األربعاء   بسوق 

رقم  تحت   2021 يوليو   29
.2021/420

167 P

GHAFIR LILACHRAL شركة
الوحيد  الشريك  قرار  بموجب 
ذات  لشركة   2021 يوليو   26 بتاريخ 
وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

تقرر :
معلبات  مصنع   : نشاط  إضافة 

أذائية غو مربى.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوم السراأنة  بقلعة   االبتدائية 

رقم  تحت   2021 يوليو   27
.2021/338

السجل التجاري رقم : 2339.
168 P

PROFE TRAP شركة
SARL AU

الشريك  من  استثنائي  لقرار  تبعا 

 PROFE TRAP SARL الوحيد لشركة

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة   AU

االجتماعي  مقرها  وحيد،  بشريك 

الع8اوية،   ،368 رقم  كفاي  تجزئة 

الشركة  تم حل  السراأنة، قد  قلعة 

حسن  السيد  املسير  طرف  من 

بوستة، وذلك منذ اليوم.

القانوني  اإليداع  تم  حيث 

باملحكمة االبتدائية لقلعة السراأنة 

رقم  تحت   2021 يوليو   16 يوم 

.2021/333

رقم السجل التجاري : 3735.

169 P

EL ABBOUBI TRANS شركة
SARL AU

على   2021 يوليو   6 يوم  تم 

الساعة العاشرة صباحا الجمع العام 

 EL ABBOUBI لشركة  االستثنائي 

املسؤولية  ذات  شركة   TRANS

درهم   100.000 رغسمالها  املحدودة، 

جدة،  اوالد  دوار  االجتماعي  ومقرها 

الع8اوية، قلعة السراأنة، حيث تم 

ما يلي :

إنهاء  الوحيد  الشريك  يقرر 

الشركة تربط  التي  العمل   عالقة 

 EL ABBOUBI TRANS SARL

الدين،  نور  ملبريكي  السيد  مع   ،AU

رقم  الوطنية  التعريف  ب8اقة  حامل 

مديرا،  تعيينه  تم  الذي   ،Y27301 

ال8ويل،  خالد  السيد  قرر  لذلك 

املدير  نفسه  تعيين  وحيد،  كشريك 

أير  لفترة  املذكورة  للشركة  الوحيد 

محدودة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوم السراأنة  لقلعة   االبتدائية 

8 يوليو 2021 تحت رقم 312/2021.

السجل التجاري : 2531.

170 P

JULIA - D
SARL

تأسي1 شركة
يوم  في  مؤرخ  عرفي  لعقد  تبعا 
7 يوليو 2021 حيث تم وضع قوانين 
املسؤولية  ذات  املساهمة  الشركة 

املحدودة وذات املميزات التالية :
د   - جوليا  شركة   : التسمية 

)ش.م.م(.
الصفة القانونية : شركة مساهمة 

ذات مسؤولية محدودة.
الشركة  موضوع  حدد   : املوضوع 

فيما يلي :
مقهى - م8عم بسعر ثابت.

في  الرغسمال  حدد   : الرغسمال 
لالكتتاب  كلها  درهم   100.000

والدفع.
 R20-I13 32 املقر االجتماعي : رقم

غكادير باي 2 فونتي بنسركاو غكادير.
ابتداء  سنة   99 في  حددت   : املدة 

من تاريخ تأسي1 الشركة.
فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 
كل  من  ديسمبر   31 في  وتنتهي  يناير 

سنة.
السيدة  الشركة  يدير   : اإلدارة 

حنان بدة ملدة أير محدودة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 
بتاريخ ألكادير  التجارية   املحكمة 

رقم  تحت   2021 غأس18    
.10593 

171 P

MIRA BY RD
SARL AU

شركة محدودة املسؤولية
رغسمالها : 50.000 درهم

املقر الرئي�سي : 26 شارع مرس 
السل8ان رقم 3 الدار البيضاء

بتاريخ مؤرخ  عرفي  عقد   بموجب 
5 يوليو 2021 تم تقرير ما يلي :

بيع غسهم الشركة 250 حصة من 
بشير  السيد  إلى  فدوى  ريان  السيدة 

محمد حبيب.

 250 الشركة  غسهم  تفويض 

إلى  فدوى  ريان  السيدة  من  حصة 

ابنتها السيدة طبيب اناس.

تعييين السيد بشير محمد حبيب 

مسير وحيد ألجل أير محدود.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 

في غحمد  ابن  االبتدائية   املحكمة 

رقم  تحت   2021 غأس18   2

.788625

السجل التجاري رقم : 506317.

172 P

األستاذ عبد الواحد بن مسعود

املحامي بالرباط املقبول للترافع غمام محكمة 

النقض

العنوان : شارع عالل بن عبد هللا وزاوية 

مونستير عمارة الهناء ال8ابق الثاني املكتب رقم 

  الرباط

الهاتف الثالث : 29. 053.77.2

املحمول : 06.61.15.33.69

شركة ريسطوراسيون بن 

مسعود
محرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم  قد   2013 ديسمبر   17 بتاريخ 

شركة   : بين  حر  تسيير  عقد  إمضاء 

في  مسعود  بن  ريس8وراسيون 

شخص ممثلها القانوني، رقم ب8اقته 

الوطنية A59675 وبين :

الحامل  التازي  فيصل  السيد 

 AB2  08 لب8اقة التعريف الوطنية

بن  املقداد  زنقة   28 برقم  عنوان 

األسود بالرباط - مكتري غصلي.

الحامل  التازي  كريم  والسيد 

 A550533 لب8اقة التعريف الوطنية

عنوانه شارع محمد السادس كلم 10 

الرباط،  السوي�سي  حي  مكنزة  تجزئة 

كفيل متضامن.

بالرباط وهو  التجاري  يقع األصل 

 LE GRILLARDIN م8عم  عن  عبارة 

موناستير  زنقة   4/2 رقم  عنوانه 
التجاري  في السجل  بالرباط، واملقيد 

باملحكمة التجارية بالرباط تحت رقم 

.57285
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الحر  التسيير  عقد  فسخ  تم  وقد 

الذي كان مبرما بين األطراف املذكورة 

غعاله بتاريخ 21 غكتوبر 2020.
األستاذ عبد الواحد بن مسعود

173 P

 SOCIETE AMLAHANE

MAADIDE

SARL

رغسمال الشركة : 100.000 درهم

مركز تالسينت

R.C : 603

للشركة  العادي  العام  الجمع  إن 

 SOCIETE AMLAHANE املسماة 

غبريل   7 بتاريخ  واملنعقد   MAADIDE

2021 تقرر ما يلي :

التحديث من النظام األسا�سي.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

بوعرفة بتاريخ 15 يوليو 2021 تحت 

رقم 201/222.

174 P

 SOCIETE IMLAHLEN GYPSE

BOUCHAOUN

SARL

رغسمال الشركة : 10.000 درهم

مركز تالسينت

R.C : 599

للشركة  العادي  العام  الجمع  إن 

 IMLAHLEN GYPSE املسماة 

بتاريخ  واملنعقد   BOUCHAOUN

فاتح يونيو 2021 تقرر ما يلي :

التحديث من النظام األسا�سي.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

بوعرفة بتاريخ 15 يوليو 2021 تحت 

رقم 202/222.

175 P

 SOCIETE ANJMIRS

EL AMAL M.BCHN-TALSINT
SARL

رغسمال الشركة : 20.000 درهم

شارع الحسن الثاني قرب املستشفى 

مركز تالسينت

R.C : 589

للشركة  العادي  العام  الجمع  إن 

 ANJMIRS EL AMAL املسماة 

M.BCHN-TALSINT واملنعقد بتاريخ 

2 يونيو 2021 تقرر ما يلي :

التحديث من النظام األسا�سي.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

بوعرفة بتاريخ 15 يوليو 2021 تحت 

رقم 200/222.

176 P

STE SLOVA FOOD
SARL AU

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

 1 يونيو 2021 قد تم تأسي1 شركة 

ذات املسؤولية املحدودة والتي تحمل 

الخصائص التالية :

التسمية : صلوفا فود.

الصفة القانونية : ش.م.م بشريك 

وحيد.

االستيراد   : االجتماعي  الهدف 

والتصدير تفاوض.

درهم   100.000  : املال  رغس 

فئة  من  حصة   100 إلى  مقسمة 

1.000 درهم.

الشركاء :

يوسف طن8ون 100 حصة.

املدة : 99 سنة.

يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

ما عدا  سنة  كل  من  ديسمبر   31 إلى 

تاريخ  من  تبتدئ  األولى  السنة 

التسجيل.

بورس  تجزئة   : االجتماعي  املقر 

رقم 31 تمارة.

طن8ون  يوسف  السيد   : التسيير 
الساكن صف الحمام الفوقية شارع 
18 رقم  5 ت8وان. والحامل ب.ت.و 

.L 22838 رقم
باملحكمة  تم  القانوني  اإليداع 
شركة  بواس8ة  بتمارة  االبتدائية 
التجاري رقم  السجل  املضيق  كون8ا 

133851 بتاريخ 26 يوليو 2021.
مقت8ف للنشر واإلشهار

177 P

RAFINYA PROMO
SARL AU

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 
محدودة بمسؤول واحد

بتاريخ  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شركة  تأسي1  تم   ،2021 يوليو   7
واحد  بمسؤول  املسؤولية  محدودة 

باملواصفات التالية :
 RAFINYA PROMO  : التسمية 

.SARL AU
هللا  عبد  شارع   5  : التجاري  املقر 
ال8ابق  بيلدون  شقة  ياسين  ابن 

الخام1 الدار البيضاء.
الهدف االجتماعي : منعش عقاري.
 100.000 في  محدد   : الرغسمال 
حصة  1000 إلى  مقسمة   درهم 

كما يلي :
 1000 الجمزاوي  جواد  السيد 

حصة.
املدة : 99 سنة من تاريخ تأسيسها.
التسيير : السيد جواد الجمزاوي.

املحكمة   : القانوني  اإليداع 
الرقم  تحت  البيضاء  الدار  التجارية 
787986 سجل تجاري رقم 511579.
178 P

ATTANWIR LILISKAN
SARL AU

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 
محدودة

بتاريخ  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شركة  تأسي1  تم   ،2021 3 ماي 
باملواصفات  املسؤولية  محدودة 

التالية :

 ATTANWIR  : التسمية 

.LILISKAN SARL AU

الرياض  مركز   : التجاري  املقر 

ومص8فى  الياقوت  اللة  شارع   61

املعاني الرقم 69 ال8ابق الثاني الدار 

البيضاء.

الهدف االجتماعي : منعش عقاري.

 100.000 في  محدد   : الرغسمال 

حصة  1000 إلى  مقسمة   درهم 

كما يلي :

السيد جمال حرمة 1000 حصة.

املدة : 99 سنة من تاريخ تأسيسها.

التسيير : السيد جمال حرمة.

املحكمة   : القانوني  اإليداع 

تحت  البيضاء  الدار  التجارية 

رقم  تجاري  سجل   ،778932 الرقم 

.503503

179 P

DAR BRAKSA TRAVAUX
SARL

تعديالت في النظام األسا�سي للشركة
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

الذي انعقد باملقر االجتماعي للشركة 

566 عمارة  الكائن ب إقامة الصباح 

املنصور  يعقوب  حي   236 دمنات 

الرباط بتاريخ 18 ديسمبر 2019 تقرر 

ما يلي :

 : للشركة  االجتماعي  املقر  تغيير 

قرر الجمع العام االستثنائي للشركة 

إقامة  من  االجتماعي  مقرها  تغيير 

 236 دمنات  عمارة   566 الصباح 

حي  إلى  الرباط  املنصور  يعقوب  حي 

العلويين زنقة مكة رقم 230 تمارة.

جديد  مسير  وتعيين  استقالة 

الجياللي  السيد  قرر   : للشركة 

الحبيب االستقالة من مهامه كمسير 

وبعد موافقة الجمع العام االستثنائي 

عسراوي  مليكة  السيدة  تعيين  تم 

كمسير جديد للشركة.

النظام  من  و16  املواد    تعديل 

األسا�سي للشركة.
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اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
بالرباط  التجارية  باملحكمة  القانوني 
رقم  تحت   ،2020 فبراير   5 بتاريخ 

.772
180 P

 BOUYGUES IMMOBILIER
MAROC

السجل التجاري بالدار البيضاء
رقم 293115
تغيير متصرف

العام  الجمع  محضر  بموجب 
بتاريخ املنعقد  السنوي   العادي 
 BOUYGUES 30 غبريل 2021 لشركة
ش.م   IMMOBILIER MAROC
درهم،   50.000.000 رغسمالها 
البيضاء،  بالدار  االجتماعي  ومقرها 
11، الدار  1، ال8ابق  برج كريس8ال 
محمد  سيدي  شارع  مارينا،  البيضاء 

بن عبد هللا، تقرر ما يلي :
تأكيد استقالة السيد كريس8وف 
 Christophe TAILLEFER طايليفير 

من مهامه كمتصرف.
جارنو  فيليب  جون  السيد  تعيين 
فرن�سي   Jean-Philippe JARNO
في  جديد  كمتصرف  الجنسية، 

الشركة.
تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط 
البيضاء  بالدار  التجارية  املحكمة 
بتاريخ 3 غأس18 2021 تحت الرقم 

.78882 
الرئي1

181 P

HEXCEL COMPOSITES
السجل التجاري بالدار البيضاء

رقم 1061 3
تجديد تفويض املسير

الوحيد  الشريك  قرارات  بموجب 
 2021 يونيو   22 بتاريخ  املنعقد 
 HEXCEL COMPOSITES لشركة 
 19.505.000 رغسمالها  ش.م.م.ش.و 
الدار  االجتماعي،  ومقرها  اورو، 
الحرة  املن8قة  النواصر،  البيضاء 
ميد بارك، البقعة 82 إلى 85، البقعة 
تفويضات  تجديد  تم   ،93 إلى   90
 Thierry ميرلو  تييري  السيد  املسير 

MERLOT ملدة سنة واحدة.

تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط  
البيضاء  بالدار  التجارية  املحكمة 
بتاريخ 3 غأس18 2021 تحت الرقم 

.788823
التسيير

182 P

EULER HERMES ACMAR
السجل التجاري بالدار البيضاء

رقم 76909
تغيير مجل1 اإلدارة

العام  الجمع  محضر  بموجب 
 2021 يونيو   25 بتاريخ  املنعقد 
 EULER HERMES ACMAR لشركة 
درهم،   50.000.000 رغسمالها  ش.م 
البيضاء،  بالدار  االجتماعي  ومقرها 
قدور،  بن  الل8يف  عبد  شارع   ،37

تقرر ما يلي :
فاسيلي  السيد  استقالة  تأكيد 
 Vassili CHRISTIDIS كريستيدي1 

من مهامه كمتصرف.
ايتيف،  ثييري  السيد  تعيين 
Thierry ETHEVE، فرن�سي الجنسية، 

كمتصرف جديد في الشركة.
اميمي  احمد  السيد  تعيين  تأكيد 
البنك  طرف  من   Ahmed AMIMI
جديد  كمتصرف  املركزي  الشعبي 
.Jalil SEBTI خلفا للسيد جليل سبتي

تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط 
البيضاء  بالدار  التجارية  املحكمة 
بتاريخ 3 غأس18 2021 تحت الرقم 

.788825
الرئي1

183 P

SELECTIUM MOR
السجل التجاري بالدار البيضاء

رقم 1 138 
تعيين مسير جديد مع إلغاء 

تفويضات السلط وتأكيد التوقيع 
االجتماعي

القرارات  محضر  بموجب 
يونيو   3 بتاريخ  للشركاء  الجماعية 
ش.م.م   SELECTIUM لشركة   2021
ومقرها درهم،   10.000 رغسمالها 

مارينا،  البيضاء،  بالدار  االجتماعي   

هللا،  عبد  بن  محمد  سيدي  شارع 

ال8ابق  ا د،  عمارة   ،3 كريس8ال 

األول، الدار البيضاء، تقرر ما يلي :

قبول استقالة السيد محمد سمير 

 Mohamed Samir HAFIZ حافظ 

تاريخ  من  ابتداء  كمسير  مهامه  من 

وحيد  السيد  وتعيين   2021 ماي   26

Wahid EL MELIANI مغربي  امللياني 

سالي1  ارنست  والسيد  الجنسية 

اسباني   Ernest SALES PUIG بويج 

حتى  للشركة  كمسيرين  الجنسية، 

الذي  العام  السنوي  الجمع  نهاية 

حسابات  على  للموافقة  سيعقد 

السنة املنتهية في 31 ديسمبر 2021.

الصالحايت  لتفويضات  إلغاء 

السويدي  بوشعيب  للسيد  املمنوحة 

تاريخ  من  ابتداء  شركاء  ا.د  وملكتب 

هذا املحضر.

التوقيع  ضرورة  على  التأكيد 

طرف  من  الشركة  لتسيير  املشترك 

اثنين من املسيرين التالية غسماؤهم : 

السيد شادي   العليا،  السيدة صونيا 

امللياني  وحيد  السيد  الخوري، 

والسيد ارنست سالي1 بويج.

تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط  

البيضاء  بالدار  التجارية  املحكمة 

الرقم  تحت   2021 يوليو   27 بتاريخ 

.788068
التسيير

184 P

 FAURECIA AUTOMOTIVE

SYSTEMS TECHNOLOGIES
السجل التجاري بسال رقم 779 2

تعديالت في التسيير وتحديد
 التوقيع االجتماعي

العام  الجمع  محضر  بموجب 

املنعقد بتاريخ 15 ماي 2021 لشركة  

 FAURECIA AUTOMOTIVE

 SYSTEMS TECHNOLOGIES
 5 .365.000 رغسمالها  ش.م.م. 

 ،11100 بسال  ومقرها  درهم، 

من8قة تكنوبولي1،  الحرة  املن8قة 

الرباط، سال  29، روكاد   تكنوبولي1 

السيد  مهام  إنهاء  تقرر  الجديدة، 

سونيل غرجون Sunil ARJUN كمسير 

 Gerald وتعيين السيد جيرالد مينتل 

كمسير  الجنسية،  فرن�سي   MENTIL

للشركة ملدة أير محدودة.

غصحبت  القرار،  لهذا  ونتيجة 

املشتركة  بالتوقيعات  ملزمة  الشركة 

والسيد  بيبونيير  كريستوف  للسيد 

جيرالد مينتيل.

تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط 

بتاريخ بسال  االبتدائية   املحكمة 

رقم  تحت   2021 يوليو   15

.21038273
التسيير

185 P

 SOCIETE TECMAT

TECHNOLOGIE
SARL

رغسمالها : 100.000 درهم

RC N° : 12 211

االستثنائي  العام  الجمع  قرر 

غكتوبر   12 بتاريخ  واملنعقد  للشركة، 

2020 الحل املسبق للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  وتم 

غأس18  بتاريخ    بالرباط  التجارية 

2021 تحت رقم 116618.

186 P

YAZANE AGRI
تأسي1 شركة محدودة املسؤولية

بشريك وحيد
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالرباط 

يوم   غأس18 2021، تمت صياأة 

محدودة  لشركة  التأسي�سي  القانون 

لها  وحيد،  بشريك  املسؤولية 

الخصائص التالية :

YAZANE AGRI : التسمية

الزراعية،  املنتجات  بيع   : الهدف 

توزيع املنتجات الزراعية.

إقامة   30  : االجتماعي  املقر 

عين   20 شقة   30 عمارة   2 التوحيد 

حلوف سيدي يحيى تمارة.
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تاريخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
تأسي1 الشركة.

الرغسمال : حدد رغسمال الشركة 
في مبلغ 100.000 درهم.

الشركة  تسيير  عهد   : اإلدارة 
عصام يزن.

إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 
أاية 31 ديسمبر.

وتسجيل  القانوني  اإليداع  تم 
للمحكمة  التجاري  بالسجل  الشركة 
التجارية بالرباط، بتاريخ   غأس18 

2021، تحت رقم 133925.
187 P

FIRST POULET
SARL AU

مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بالرباط   2021 يوليو  فاتح  بتاريخ 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسي1  تم 

املحدودة بشريك واحد :
.FIRST POULET : التسمية

الهدف : بيع الدواجن والبيض.
إقامة  النجاح   : التجاري  العنوان 

36 الشقة   تامسنا.
الرغسمال : حدد رغسمال الشركة 
في 100.000 درهم مقسمة إلى 1000 
للحصة  درهم   100 بقيمة  حصة 

للسيد سفيان الدرداري.
التسيير : تم تعيين السيد سفيان 
أير  ملدة  للشركة  كمسير  الدرداري 

محدودة.
يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 
ما  عدا  31 ديسمبر من كل سنة  إلى 
تاريخ  من  تبتدئ  األولى  السنة 

التسجيل.
التجاري  السجل  في  التقييد  تم 
بتاريخ  133909 رقم  تحت   بتمارة 

2 غأس18 2021.
188 P

 TATIOUINE EXPLOR
GROUP

وبموجب   ،2019 يناير   18 بتاريخ 
عقد الجمع العام االستثنائي املسجل 

بالرباط قرر الشركاء ما يلي :

تفويت السيد عراب عبد الل8يف 

محمد  البصري  والسيد  حصة   30

لحسن  هللا  حمد  والسيد  حصة   30

بالشركة  يمتلكانها  التي  حصص   9

 100 بـ  العزيز  عبد  الجرموني  للسيد 

درهم للحصة الواحدة.

 SARL من  القانوني  الشكل  تغيير 

.SARL AU إلى

تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط 

لدى املحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 

19 يناير 2021 تحت رقم 110366.

189 P

STE KAMOZINE

SARL AU

N°251 HAY NASR TIFLET

SIDI ALLA EL BAHRAOUI

بتاريخ  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

29 يوليو 2021 تم إقرار ما يلي :

املسؤولية  ذات  شركة  تأسي1 

الخصائص  تحمل  والتي  املحدودة 

التالية :

.KAMOZINE : التسمية

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة بشريك واحد.

البضائع  نقل   : االجتماعي  الهدف 

للغير - االستيراد والتصدير / األمتعة 

أير املصحوبة.

 100.000  : الشركة  رغسمال 

درهم.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسي1 النهائي.

 251 رقم   : االجتماعي  املقر 

عالل  سيدي   - تيفلت  الناصر  حي 

البحراوي.

التسيير : السيد محمد الزين.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

االبتدائية بتيفلت بتاريخ   غأس18 

2021 تحت رقم 199.

190 P

 STE PHARMACIE

 AIN JOHRA SIDI

BOUKHALKHAL
SARL AU

 N°2 AIN JOHRA SIDI

BOUKHALKHAL - TIFLET

AIN JOHRA

بتاريخ  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

6 يوليو 2021 تم إقرار ما يلي :

املسؤولية  ذات  شركة  تأسي1 

الخصائص  تحمل  والتي  املحدودة 

التالية :

 PHARMACIE AIN  : التسمية 

.JOHRA SIDI BOUKHALKHAL

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة بشريك واحد.

الهدف االجتماعي : صيدلية.

 100.000  : الشركة  رغسمال 

درهم.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسي1 النهائي.

املقر االجتماعي : رقم 2 عين جورة 

سيدي بوخلخال تيفلت.

ابن  عدنان  السيد   : التسيير 

املهدي.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

االبتدائية بتيفلت بتاريخ 3 غأس18 

2021 تحت رقم 198.

191 P

SALAMA METAL
بمقت�سى عقد عرفي مسجل بسال 

بتاريخ 22 فبراير 2021 قد تم تأسي1 

شركة ذات املسؤولية املحدودة.

الهدف االجتماعي : 

تجارة وتوزيع جميع غنواع الحديد 

بهذه  عالقة  له  ما  وكل  الفوالذي 

التجارة.

رغسمال الشركة : 100.000 درهم 

مقسمة إلى 1000 حصة من فئة 100 

درهم للحصة الواحدة 1000حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
وضع  تاريخ  من  غي  النهائي  التأسي1 

السجل التجاري.
يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 
ما عدا  سنة  كل  من  ديسمبر   31 إلى 
تاريخ  من  تبتدئ  األولى  السنة 

التسجيل.
املقر : إقامة سيدي عبد هللا رقم 

283 املحل 1 سال.
املسير : املزياتي محمد.

رقم السجل التجاري : 33661.
192 P

LES CELLIERS DE MEKNES
SA

CAPITAL SOCIAL : 100.000.000 DHS
 SIEGE SOCIAL : CHATEAU
 ROSLANE, COMMUNE

RURALE IKKEDAR EL HAJEB
RC : 17136

زيادة رغسمال الشركة
العامة  الجمعية  ملحضر  وفقا 
 LES CELLIERS لشركة  االستثنائية 
بتاريخ  املنعقد   DE MEKNES - SA

11 يونيو 2021 قرر الشركاء ما يلي :
وذلك  الشركة  رغسمال  في  الزيادة 
إلى  درهم   100.000.000 من  برفعه 

60.000.000  درهم.
القانون  من   8 البند  تعديل 

األسا�سي لشركة »رغسمال الشركة«.
السجل  في  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   15 بتاريخ  بمكناس  التجاري 

2021 تحت رقم 63 3.
193 P

STE JB WATER
شركة محدودة املسؤولية
رغسمالها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : محل 231 الحي 
الصناعي ساكنية - القني8رة

تأسي1 شركة
سجل  عرفي  عقد  بمقت�سى   : غوال 
 ،2021 يناير   25 بتاريخ  بالقني8رة 
لشركة  األسا�سي  القانون  حرر 
شريك  ذات  املسؤولية  محدودة 

وحيد تحمل املواصفات التالية :
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JB WATER : التسمية
الهدف : هدف الشركة :

األشغال  الصناعية،  اإلنشاءات 
املختلفة واالستيراد.

231 الحي  املقر االجتماعي : محل 
الصناعي ساكنية - القني8رة.

املدة : 99 سنة.
رغس  حدد   : االجتماعي  الرغسمال 
املال في مبلغ 100.000 درهم مقسمة 
درهم   100 بقيمة  حصة   1000 على 
للحصة الواحدة مخصصة للشركاء :

 : العالي  عبد  بوسكراوي  السيد 
500 حصة.

السيد جدية يوسف : 500 حصة.
قبل  من  الشركة  تدار   : اإلدارة 
املسير السيد بوسكراوي عبد العالي، 
مزداد في 27 غأس18 1986 مغربي، 
حامل لب8اقة التعريف الوطنية رقم 

.UB58736
إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

31 ديسمبر.
إلنشاء   %5 تقت8ع   : األرباح 
ويخصص  القانوني  االحتياطي  املال 

الفائض حسب قرار الشركاء.
الحصص  تسديد  تم   : الحصص 
درهم   100.000 قدره  بما  نقدا 

غودعت في صندوق الشركة.
تم   : القانوني  اإليداع   : ثانيا 
اإليداع القانوني باملحكمة االبتدائية 
 2021 غأس18   3 بتاريخ  بالقني8رة 
بالسجل  الشركة  تسجيل  وتم 

التجاري تحت رقم 5 617.
194 P

FRAVOLA
شركة محدودة املسؤولية

ذات شريك وحيد
رغسمالها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : 7 ، زنقة عمر بن 
العاص مكتب إقامة إسماعيل 

مكتب رقم  ، القني8رة
تأسي1 شركة

سجل  عرفي  عقد  بمقت�سى   : غوال 
 ،2021 يوليو   13 بتاريخ  بالقني8رة 
لشركة  األسا�سي  القانون  حرر 
شريك  ذات  املسؤولية  محدودة 

وحيد تحمل املواصفات التالية :

FRAVOLA : التسمية

الهدف : هدف الشركة :

التدبير واالستغالل الفالحي.
عمر  زنقة   ، 7  : االجتماعي  املقر 

إسماعيل  إقامة  مكتب  العاص  بن 

مكتب رقم  ، القني8رة.

املدة : 99 سنة.

رغس  حدد   : االجتماعي  الرغسمال 

املال في مبلغ 100.000 درهم مقسمة 

درهم   100 بقيمة  حصة   1000 على 

للشريك  مخصصة  الواحدة  للحصة 

الوحيد.

 1000  : سعيد  تلموست  السيد 

حصة.

قبل  من  الشركة  تدار   : اإلدارة 

سعيد،  تلموست  السيد  املسير 

مغربي،   1975 فبراير   16 في  مزداد 

حامل لب8اقة التعريف الوطنية رقم 

.G2689 1

إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

31 ديسمبر.

إلنشاء   %5 تقت8ع   : األرباح 

ويخصص  القانوني  االحتياطي  املال 

الفائض حسب قرار الشركاء.

الحصص  تسديد  تم   : الحصص 

درهم   100.000 قدره  بما  نقدا 

غودعت في صندوق الشركة.

تم   : القانوني  اإليداع   : ثانيا 

اإليداع القانوني باملحكمة االبتدائية 

 2021 غأس18   3 بتاريخ  بالقني8رة 

بالسجل  الشركة  تسجيل  وتم 

التجاري تحت رقم 3 617.

195 P

PRIVILÈGE GARDIENNAGE
SARL AU

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

تأسي1   2021/06/28 بتاريخ  تم 

الصفات  تحمل  بالرباط  شركة 

التالية :

 PRIVILÈGE  : االجتماعي  اللقب 

.GARDIENNAGE SARL AU

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 
الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.
لها  الشركة   : االجتماعي  الهدف 
هدف غيضا في املغرب كما في الخارج :

مقاول األمن.
املعامالت  جميع  عام،  وبشكل 
غو  الصناعية  غو  التجارية  املالية 
بشكل  املتعلقة  العقارية  غو  املالية 
بموضوع  مباشر  أير  غو  مباشر 
بما  مصالحها،  لصالح  غو  الشركة 
مع  غشكاله  بجميع  التعاون  ذلك  في 
غو  الشركات  غو  العمليات  جميع 
غو  مماثل  كائن  لديها  التي  الشركات 

ملحق.
درهم   100.000 املال:  رغس 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم للحصة.
املشوكر فاطمة : 100 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسي1 النهائي.

إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 
31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
املقر االجتماعي : مجمع سكني غم 
818 ال8ابق الثاني طريق  كلثوم رقم 

مارتيل ت8وان.
التسيير : املكاوي عبد الرزاق.

املحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التسجيل  رقم  ت8وان  اإلبتدائية 

بالسجل التجاري 30081.
196 P

شركة كورطيك سلسيون
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ذات الشريك الوحيد
الرغسمال : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : مكتب 1 البناية 1 
إقامة ما شاء هللا 3 - غ - حي الوفاق

تمارة
رقم السجل التجاري : 96689

بمقت�سى القرار املؤرخ ب 5 غبريل 
2021، قرر الشريك الوحيد ما يلي :

تحويل املقر االجتماعي للشركة إلى 
العنوان التالي :

 - الواللدة  دوار   - الغيب  مفاتيح 
تمارة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 
بتاريخ بالرباط  التجارية   املحكمة 

15 يوليو 2021 تحت رقم 6765.
بمثابة مقت8ف وبيان

197 P

AUXI F & I شركة
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة
بشريك وحيد

الرغسمال االجتماعي : 10.000 درهم
املقر االجتماعي : 15 شارع األب8ال 

رقم   غكدال الرباط
العام  الجمع  ملداوالت  طبقا 
وبعد   ،2021 يونيو   7 ليوم  العادي 
حساب  لتدقيق  املصفي  تقرير 
تبرئته  العام  الجمع  قرر  التصفية، 
الصافي  الناتج  وتقسيم  مهامه،  من 

للتصفية.
وبالتالي حصر جميع العمليات.

لدى  وضعت  التصفية  عمليات 
بتاريخ  بالرباط،  التجارية  املحكمة 
 : رقم  تحت   ،2021 غأس18   3

.116586
توقيع :

املهدي املذنب

198 P

OPPIUS CONCIERCERIE
SARL

رغسمالها : 100.000 درهم
املقر االجتماعي : 30، شقة 8، شارع 
موالي غحمد لوكيلي، حسان، الرباط

RC N° 1539 7
إشعار بتأسي1

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى   -  1
نظام  غقيم   2021 يوليو   28 بالرباط 
املسؤولية  محدودة  لشركة  تأسي�سي 

وذات املميزات التالية :
 OPPIUS  : التسمية 

.CONCIERGERIE SARL
خدمات   : االجتماعي  املوضوع 

االستقبال واإلرشاد.
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رغسمال الشركة : حدد في 100.000 

درهم مقسم إلى 1000 حصة من قيمة 

100 درهم للحصة الواحدة.

يوم  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تقييدها في السجل التجاري.

 ،8 شقة   30  : االجتماعي  املقر 

حسان،  لوكيلي،  غحمد  موالي  شارع 

الرباط.

 JAD السيدان   : التسيير 

 BENYAHIA CIN N° A393021 

 IDOUX THOMAS Passeportو
القانون  بموجب   N° 15AA59921

األسا�سي للشركة.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم   -  2

التجارية  املحكمة  لدى  التجاري 

بالرباط تحت رقم 7 1539.
بمثابة مقت8ف وبيان

املسير

199 P

شركة صوفينور - للمحاسبة واإلعالميات 

ش.ذ.م.م

املقر االجتماعي : زاوية شارع موالي عبد العزيز 

وزنقة واد املخازن، رقم 5 و8 القني8رة

الهاتف : 71 78 37 0537

النقال : 98 91  3 0662

الفاك1 : 38 25 36 0537

YAMIM
ش.ذ.م.م

تغيير الغرض االجتماعي
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم   2021 يونيو  يوم  2  بالقني8رة 

تحديد ما يلي تبعا للمحضر.

من  االجتماعي  الغرض  تغيير 

املضغوطة  للغازات  بالتقسيط  البيع 

التوزيع  إلى  املنحلة  غو  السائلة 

بالتقسيط لقنينات أاز البوتان.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

بتاريخ   86603 رقم  تحت  بالقني8رة 

26 يوليو 2021.
للضبط والنشر

من غجل املستخرج واإلشارة

صوفينور

200 P

شركة صوفينور - للمحاسبة واإلعالميات 

ش.ذ.م.م

املقر االجتماعي : زاوية شارع موالي عبد العزيز 

وزنقة واد املخازن، رقم 5 و8 القني8رة

الهاتف : 71 78 37 0537

النقال : 98 91  3 0662

الفاك1 : 38 25 36 0537

TOUCONTRAT
ش.ذ.م.م

تأسي1
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

 2021 يونيو   25 بتاريخ  بالقني8رة 

 TOUCONTRAT شركة  تأسي1  تم 

ش.ذ.م.م.

املقر االجتماعي : رقم   و6 إقامة 

مكتب  األكبر،  ادري1  شارع  نوفل، 

رقم 5، القني8رة.

التجارة   : االجتماعي  الهدف 

واألشغال املختلفة غو البناء ؛

العمليات  كل  عامة  وبصفة 

لها  التي  واملالية  والعقارية  التجارية 

من  والتي  الشركة،  بنشاط  عالقة 

شأنها املساهمة في تنمية الشركة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسي1 النهائي.

جمال  السيد  إلى  غسند   : التسيير 

حديدو.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

يناير إلى 31 ديسمبر من كل سنة.

رغس املال : حدد في مبلغ 100.000 

درهم مقسمة إلى 1000 حصة بقيمة 

اكتتابها  سدد  للواحدة،  درهم   100

وتوزيعها كالتالي :

السيد جمال حديدو 500 حصة ؛

السيد هيثم بنعرويا 500 حصة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني لدى املركز الجهوي لالستثمار 

وقيد  القني8رة  سال  الرباط  والية 

تحت  بالقني8رة  التجاري   بالسجل 

رقم 61713 بتاريخ 28 يوليو 2021.
من غجل املستخرج واإلشارة

صوفينور

201 P

شركة صوفينور - للمحاسبة واإلعالميات 
ش.ذ.م.م

املقر االجتماعي : زاوية شارع موالي عبد العزيز 
وزنقة واد املخازن، رقم 5 و8 القني8رة

الهاتف : 71 78 37 0537
النقال : 98 91  3 0662
الفاك1 : 38 25 36 0537

CUPPY’S
ش.ذ.م.م

توسيع الغرض االجتماعي
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم   2021 يونيو  فاتح  يوم  بالقني8رة 

تحديد ما يلي تبعا للمحضر.
توسيع الغرض االجتماعي بإضافة 

نشاط م8عم.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
بتاريخ   85790 رقم  تحت  بالقني8رة 

 1 يوليو 2021.
للضبط والنشر

من غجل املستخرج واإلشارة
صوفينور

202 P

شركة صوفينور - للمحاسبة واإلعالميات 
ش.ذ.م.م

املقر االجتماعي : زاوية شارع موالي عبد العزيز 
وزنقة واد املخازن، رقم 5 و8 القني8رة

الهاتف : 71 78 37 0537
النقال : 98 91  3 0662
الفاك1 : 38 25 36 0537

ASA BATIMENT
ش.ذ.م.م

تسيير شركة
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم   2021 يونيو   7 يوم  بالقني8رة 

تحديد ما يلي تبعا للمحضر.
عبد  الفكيكي  السيد  استقالة 
احمد  الفكيكي  والسيد  السالم 

كمسيرين للشركة.
عبد  الفكيكي  السيد  إع8اء 
أير  ملدة  الشركة  تسيير  حق  السالم 

محدودة وإع8اؤه حق التوقيع.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
بالقني8رة بتاريخ 7 يوليو 2021 تحت 

رقم 986 8.
من غجل املستخرج واإلشارة

صوفينور

203 P

شركة صوفينور - للمحاسبة واإلعالميات 

ش.ذ.م.م

املقر االجتماعي : زاوية شارع موالي عبد العزيز 

وزنقة واد املخازن، رقم 5 و8 القني8رة

الهاتف : 71 78 37 0537

النقال : 98 91  3 0662

الفاك1 : 38 25 36 0537

LABIED VOYAGES

ش.ذ.م.م ش.و

تأسي1
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم   2021 يوليو   2 بتاريخ  بالقني8رة 

 LABIED VOYAGES شركة  تأسي1 

ش.ذ.م.م. ش.و.

إقامة   59  : االجتماعي  املقر 

موالي عبد العزيز، شارع موالي عبد 

العزيز، رقم  ، القني8رة.

الهدف االجتماعي : نقل البضائع ؛

العمليات  كل  عامة  وبصفة 

لها  التي  واملالية  والعقارية  التجارية 

من  والتي  الشركة،  بنشاط  عالقة 

شأنها املساهمة في تنمية الشركة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسي1 النهائي.

مريم  السيدة  إلى  غسند   : التسيير 

لبيض.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

يناير إلى 31 ديسمبر من كل سنة.

رغس املال : حدد في مبلغ 100.000 

درهم مقسمة إلى 1000 حصة بقيمة 

اكتتابها  سدد  للواحدة،  درهم   100

وتوزيعها كالتالي :

السيدة مريم لبيض 1000 حصة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني لدى املركز الجهوي لالستثمار 

وقيد  القني8رة  سال  الرباط  والية 

تحت  بالقني8رة  التجاري   بالسجل 

رقم 83 61 بتاريخ 7 يوليو 2021.
من غجل املستخرج واإلشارة

صوفينور

204 P
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ARBUTUSOFT
SARL AU

السجل التجاري : 153985

تأسي1
بمقت�سى عقد عرفي حرر بالرباط 

وضع  تم   2021 يوليو   26 تاريخ  في 

محدودة  لشركة  األسا�سي  القانون 

وذات  واحد  ملؤس1  املسؤولية 

املواصفات التالية :

 ARBUTUSOFT SARL : التسمية

.AU

املقاومة،  شارع   : االجتماعي  املقر 
زنقة ابيدجان، عمارة 21 شقة 8، حي 

املحيط، الرباط.

الرغسمال  حدد   : الرغسمال 

100.000 درهم.

الغرض : 

االستشارات في التسيير ؛

)الت8وير  املعلومات  في  مصمم 

املعلوماتي(.

املدة : 99 سنة.

املسير : السيد بوفنيشل محمد.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني للشركة لدى كتابة الضبط 

تحت  الرباط  التجارية  باملحكمة 

الرقم 116656.

205 P

ANICOM DIGITAL
SARL

السجل التجاري : 153969

تأسي1
بمقت�سى عقد عرفي حرر بالرباط 

وضع  تم   2021 يوليو   23 تاريخ  في 

محدودة  لشركة  األسا�سي  القانون 

املسؤولية ذات املواصفات التالية :

 ANICOM DIGITAL  : التسمية 

.SARL

املقاومة،  شارع   : االجتماعي  املقر 
زنقة ابيدجان، عمارة 21 شقة 8، حي 

املحيط، الرباط.

الرغسمال  حدد   : الرغسمال 

100.000 درهم.

الغرض : 
االستشارات في التسيير ؛

)الت8وير  املعلومات  في  مصمم 
املعلوماتي(.

املدة : 99 سنة.
التسيير : 

السيد بدراوي غشرف ؛
السيدة كريمي بنشقرون متعة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
القانوني للشركة لدى كتابة الضبط 
تحت  الرباط  التجارية  باملحكمة 

الرقم 2 1166.
206 P

MZ1
SARL AU

تأسي1 شركة
.MZ1 SARL AU : اللقب االجتماعي

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
مسؤوليات محدودة بشريك وحيد.

الشركاء : السيد الزعراوي محسن 
.AD178 86 ب.و

رغس املال : 100.000 درهم.
الحصص االجتماعية : 1000 حصة 

للسيد الزعراوي محسن.
املسير : السيد الزعراوي محسن.

دكالة،  حي   : االجتماعي   املقر 
رقم 102، عين عودة.

خدمات   : االجتماعي  الهدف 
مختلفة للنقل، النقل واللوجيستيك، 

نقل املستخدمين، نقل الغير.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
السجل  رقم  بتمارة  االبتدائية 

التجاري 133935.
207 P

NASER AGRICOLE ZAAER
SARL AU

تأسي1 شركة
 NASER  : االجتماعي  اللقب 

.AGRICOLE ZAAER SARL AU
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤوليات محدودة بشريك وحيد.
املجيد  عادل  السيد   : الشركاء 

.X2 26   ب.ت.و

رغس املال : 100.000 درهم.
الحصص االجتماعية : 1000 حصة 

للسيد عادل املجيد.
املسير : السيد عادل املجيد.

النخيلة،  مركز   : االجتماعي  املقر 
البراشوة، الرماني، الخميسات.

: التجارة في غي  الهدف االجتماعي 
واألأنام  األبقار  تربية  زراعي،  منتوج 
مبيعات  الحبوب،  تخزين  واملاعز، 

جميع غنواع الحبوب األربع والق8ن.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
السجل  رقم  بالرماني  االبتدائية 

التجاري 333.
208 P

JAMAL CHAFIA
SARL AU

تأسي1 شركة
 JAMAL  : االجتماعي  اللقب 

.CHAFIA SARL AU
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤوليات محدودة بشريك وحيد.
شفيع  إلياس  السيد   : الشركاء 

.AD27387  ب.ت.و
رغس املال : 100.000 درهم.

الحصص االجتماعية : 1000 حصة 
للسيد إلياس شفيع.

املسير : السيد إلياس شفيع.
املقر االجتماعي : العمارة   الشقة 8، 

رياض الخير غليون1، عين عودة.
خدمات   : االجتماعي  الهدف 
مختلفة للنقل، النقل واللوجيستيك، 

نقل املستخدمين، نقل الغير.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
السجل  رقم  بتمارة  االبتدائية 

التجاري 133933.
209 P

STE I.C.E CONSULTING
SARL

تأسي1 شركة ذات مسؤوليات 
محدودة

في  مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
11 ديسمبر 2020 بالرباط تم تأسي1 

شركة تحمل الصفات التالية :

 I.C.E  : االجتماعي  اللقب 
.CONSULTING SARL

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 
املسؤوليات املحدودة.

مكتب   : االجتماعي  الهدف 
الدراسات والتحقيقات والبحوث.

درهم   100.000  : املال  رغس 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم للحصة مقسمة كالتالي :
 333 مص8فى  بوكبش  السيد 

حصة ؛
السيد درخا خالد 333 حصة ؛

السيد رضوان كريم  33 حصة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسي1 النهائي.
إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 
31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
 ،26 الشقة   : االجتماعي  املقر 
التجاري  املركز  الصنوبر،  شارع 
 10100 الرياض  حي  سيف،  الشيخ 

الرباط، املغرب.
التسيير : رضوان كريم.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التسجيل  رقم  بالرباط  التجارية 

بالسجل التجاري 6088 بالرباط.
210 P

 SOCIETE
AGROPRODUCTION

SARL
االستثنائي  العام  الجمع  إثر 
بتاريخ  الشركة  بمقر   املنعقد 

17 يونيو 2021 قرر الشركاء :
بيع الحصص.

بيع  مص8فى  بوكبش  السيد  قرر 
درهم   100 بسعر  وذلك  حصة   326

للحصة إلى :
 163 بمقدار  درخا  خالد  السيد 
درهم   100 بسعر  وذلك  حصة، 

للحصة ؛
بمقدار  كريم  رضوان  السيد 
163 حصة، وذلك بسعر 100 درهم 

للحصة.
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 GEOCODING شركة  قررت 

رقم  التجاري  بالسجل  املسجلة  

بيع جميع حصصها  بالرباط   5 951

 100 بسعر  وذلك  حصة(   3 0( غي 

 3 000 مجموعه  ما  للسهم،  درهم 

درهم إلى : 

 170 بمقدار  درخا  خالد  السيد 

حصة بسعر 100 درهم للحصة ؛

السيد رضوان كريم بمقدار 170 

حصة بسعر 100 درهم للحصة.

توزيع الحصص:

وهكذا يصبح توزيع الحصص :

مص8فى  33  بوكبش  السيد 

حصة ؛

السيد درخا خالد 333 حصة ؛

السيد رضوان كريم 333 حصة ؛

 100000 حصة   1000 اإلجمالي 

درهم.

إضافة نشاط :

إضافة  الشركة  شركاء  قرر 

األهداف التالية إلى غنش8ة الشركة :

واألأذية  الزراعية  الصناعات 

الزراعية ؛

املنتجات  وتعبئة  وتعزيز  تجهيز 

الثانوية.  واملنتجات  الزراعية 

التسويق واالستيراد والتصدير ؛

وتنمية  الزراعية  التجارة 

الق8اعات الزراعية ؛

خواص  واستغالل  تحسين 

االستزراع املائي ؛

وتسويقه  وترويجه  املحار  تربية 

واستيراده وتصديره ؛

غنواع  وجميع  املحار  تربية 

منتجات االستزراع املائي والترويج لها 

واالتصال بها واستيرادها وتصديرها ؛

وتصدير  واستيراد  وتسويق  جمع 

غنواع  وجميع  والشتالت  ال8حالب 

ومنتجات  املائية  األحياء  تربية 

املستويين  على  البحرية  الرخويات 

الوطني والدولي ؛

تشريح   - عام  بشكل  الصيد 

الرقائق ؛

شراء غو بيع األدمة غو عمولة بائع 

األسماك بالجملة ؛

واالستيراد  والتسويق  الترويج 

والتصدير ونقل األسماك واملأكوالت 

البحرية ال8ازجة واملجمدة ؛

النقل نيابة عن اآلخرين ؛

املعامالت  جميع  عام،  وبشكل 

والصناعية  والفردية  التجارية 

قد  التي  والعقارية،  واملنقولة  واملالية 

غو أير مباشر،  تتعلق بشكل مباشر 
غخرى  غو  بواحدة  جزئًيا،  غو  كلًيا 

غعاله،  إليها  املشار  املعامالت  من 

ت8وير  غو  وتعزيز  لتسهيل  وذلك 

مشاركة  غي  وكذلك  الشركة،  نشاط 

شكل  بأي  مباشرة،  أير  غو  مباشرة 

من األشكال، في الشركات التي تسعى 

لتحقيق غهداف مماثلة غو ذات صلة.

تحيين القانون األسا�سي.

بعد التغييرات املذكورة غعاله، قرر 

 AGROPRODUCTION شركاء شركة

األسا�سي  القانون  تحيين   SARL

للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التسجيل  رقم  بتمارة،  االبتدائية 

بالسجل التجاري 6253 بتمارة.

211 P

SAMUDOM
التصفية املبكرة

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

2021 قرر شركاء  19 غبريل  املؤرخ في 

رغسمال  ذات   SAMUDOM شركة 

ومقرها  درهم   100.000 قدره 
االجتماعي ق8اع الوئام، زنقة القاهرة 

رقم 36 العيايدة سال التالي :

للشركة  املبكرة  التصفية   -  1

.SAMUDOM

شم1  الحسن  السيد  تعيين   -  2

املصفي للشركة.

كمكان  الشركة  مقر  تحديد   -  3

للتصفية.

وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة 

يونيو   28 بتاريخ  لسال  االبتدائية 

2021 تحت الرقم  3698.

212 P

 GROUPE SCOLAIRE PRIVE

KABBANI
شركة ذات مسؤولية محدودة

رغسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : 15 شارع األب8ال، 

شقة رقم  ، غكدال، الرباط

حل نهائي
بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

شركة  شركاء  قرر   2021 يونيو   15

 GROUPE SCOLAIRE PRIVE

KABBANI ذات املسؤولية املحدودة 
مقرها  درهم،   100.000 رغسمالها 

شقة  األب8ال،  شارع   15 االجتماعي 
رقم  ، غكدال، الرباط التالي :

تقرير املصفي وعلى  املوافقة على 

الحساب لعملية التصفية.

وإعفاء  التصفية  عملية  إتمام 

املصفي من مهامه.

وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة 

التجارية بالرباط بتاريخ 7 يوليو 2021 

تحت رقم 116079.

213 P

»E-AVOCATS »EA
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

برغسمال قدره : 10.000 درهم

املقر االجتماعي : جامعة سيدي 

محمد ابن عبد هللا، حي التجديد، 

مكتب 6، صندوق البريد 2626 

طريق ايموزار، فاس

السجل التجاري : 35 66

تم  قد  عرفي  عقد  بمقت�سى 

الخصائص  تحمل  شركة  تأسي1 

التالية :

 E-AVOCATS »EA«  : التسمية 

.SARL

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

مسؤولية محدودة.

مصمم   : االجتماعي  الهدف 

االستشارات  كمبيوتر،  مبرمج  محلل 

اإلدارية، تاجر.
رغس املال : 10.000 درهم.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسي1 النهائي.

إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

سيدي  جامعة   : االجتماعي  املقر 

التجديد،  حي  هللا،  عبد  بن  محمد 

مكتب 6، صندوق البريد 2626 طريق 

ايموزار، فاس.

مص8فى  زروال  السيد   : التسيير 
والسيدة   )JA178269 ب.و  )رقم 
.(G6 0  2 بوعودة غسماء )رقم ب.و

باملركز  القانوني  اإليداع  تم  وقد 

بتاريخ  بفاس  لالستثمار   الجهوي 

2 مارس 2021.
عن النسخة والنص

214 P

Mme SAIDA MEGHTI

CABINET DE COMPTABILITE

N°17 RUE CHENGUIT APPT   B.P 261

ERRACHIDIA

شركة ديما سانك سانك
SOCIETE DIMA CINQ CINQ 

 شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد

(S.A.R.L.AU(

تأسي1 شركة
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة  تٲسي1  تم    07/06/2021

ذات  و  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الشريك الوحيد التي تتميز بما يلي :

ديما    «  : االجتماعية  التسمية 

 SOCIETE DIMA« .« »سانك سانك

CINQ CINQ

موضوع الشركة : 

م8عم ؛

مخبزة ؛

حلويات.
املركب   37 رقم  االجتماعي:  املقر 

شريف  علي  موالي  بشارع  التجاري 

الرشيدية.

املدة :  حددت مدة الشركة في 99 

سنة ابتداء من تاريخ تأسيسها.
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رغسمال الشركة : مئة غلف درهم 
)100.000( مقدار الحصة مائة درهم 

.(100(
الحصص : 

اإلدري�سي  الل8يف  عبد  السيد 
1000 حصة.  

الل8يف  عبد  السيد   : التسيير 
اإلدري�سي هو  املسير الوحيد.

باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 
بتاريخ  بالرشيدية   االبتدائية 
السجل  رقم  تحت   2021 يونيو   28

التجاري15007. 
215 P

»FIDUCIAIRE »FIRCOFISC NEW
B.P 606 BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA

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

 STE REAL HUNTING
MOROCCO

SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة

تأسي1
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى   -  1
باها  ايت  باشتوكة   2021 مارس   2 
مسؤولية  ذات  شركة  قوانين  حررت 

محدودة خصائصها كالتالي :
 STE REAL شركة   : االسم 

.HUNTING MOROCCO
األهداف : القنص السياحي البري 

والبحري.
املقر االجتماعي : دوار اداوكني8يف، 

اشتوكة ايت باها.
تاريخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسي1 النهائي.
في  حدد   : االجتماعي  الرغسمال 
إلى  مقسم  درهم   100.000 مبلغ 
1000 حصة بثمن 100 درهم للواحد 

موزع كالتالي :
السيد موالي بوشعيب الشوفاني 

0 3 حصة ؛
اللبيانو  خواكين  فليبي  السيد 

300 حصة ؛
 300 فيكوم  رايمون  تيري  السيد 

حصة ؛
املجموع 1000 حصة.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 
كل  من  ديسمبر   31 في  وتنتهي  يناير 

سنة.
الشركة  بتسيير  يقوم   : التسيير 
موالي  السيد  محدودة  أير  وملدة 
فليبي  والسيد  الشوفاني  بوشعيب 

خواكين اللبيانو.
اإلمضاءات  تكون   : اإلمضاءات 

البنكية مشتركة :
بوشعيب  موالي  السيد  بين 
خواكين  فليبي  والسيد  الشوفاني 

اللبيانو ؛
بوشعيب  موالي  السيد  غو 
رايمون  تيري  والسيد  الشوفاني 

فيكوم ؛
فيكوم  رايمون  تيري  السيد  غو 

والسيد فليبي خواكين اللبيانو.
االجتماعية  اإلمضاءات  غما 
بوشعب  موالي  السيد  بين  مشتركة 
خواكين  فليبي  والسيد  الشوفاني 

اللبيانو.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع   -  2
باملحكمة  الضبط  بكتابة  القانوني 
االبتدائية بإنزكان بتاريخ 2 غأس18 

2021 تحت رقم 1678.
216 P

Mme SAIDA MEGHTI
CABINET DE COMPTABILITE

N°17 RUE CHENGUIT APPT   B.P 261
ERRACHIDIA

شركة طالب عمر
 SOCIETE  TALEB OMAR

S.A.R.L.AU
 شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد.
(S.A.R.L.AU(
تٲسي1 شركة

بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
شركة  تٲسي1  تم    2021 يونيو   28
وذات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الشريك الوحيد التي تتميز بما يلي :
التسمية االجتماعية : طالب عمر 

.SOCIETE TALEB OMAR
موضوع الشركة : 
غشغال مختلفة ؛
استيراد وتصدير.

املقر االجتماعي  : قصر اوالد جالل 
فزنا عرب الصباح جرف  ارفود.  

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

رغسمال الشركة : خمسة  مئة غلف 
درهم )500.000( مقدار الحصة  مائة 

درهم)100).
جندي  رشيد  السيد   : الحصص 

5000 حصة. 
التسيير : السيد رشيد جندي هو  

املسير الوحيد.
باملحكمة  تم  القانوني:  اإليداع 
بتاريخ  بالرشيدية   االبتدائية 
3 غأس18 2021 تحت رقم السجل 

التجاري 15113. 
217 P

GREEN COMPOST
السجل التجاري : 9 3 الرماني

تأسي1 شركة محدودة املسؤولية 
ذات شريك وحيد

الصفة القانونية : شركة محدودة 
املسؤولية ذات شريك وحيد.

األسا�سي  القانون  بمقت�سى   -  I
تقرر   2021 يوليو   12 بتاريخ  املؤرخ 
 GREEN اسم  تحمل  شركة  تأسي1 
املسؤولية  محدودة   COMPOST

ذات شريك وحيد خاصيتها كالتالي :
 GREEN COMPOST  : التسمية 
شريك  ذات  املسؤولية  محدودة 

وحيد.
نشاطها  تمارس  الشركة   : الهدف 

باملغرب وخارجه :
السائب  السماد  وبيع   تصنيع 

غو املعبأ ؛
وضع سماد جاهز لالستخدام ؛

استيراد وتصدير السماد واملنتجات 
الزراعية ؛

اعتماد وحدة التسميد ؛
بيع املعدات الزراعية ؛

العمليات،  جميع  غعم،  وبشكل 
التجارية  طبيعتها،  كانت  مهما 
واملنقولة  والحرفية  والصناعية 
والعقارية، املتعلقة باألشياء املذكورة 
مماثلة غخرى  غشياء  بأي  غو  غعاله 

 غو ذات صلة، من املحتمل غن تفضل، 
بشكل مباشر غو أير مباشر، الهدف 
امتدادها  غو  الشركة  تتبعها   التي 

غو ت8ويرها.
املقر االجتماعي : مقر الشركة حدد 
رقم  تجاري  محل   : التالي  العنوان  في 

35، غنوال 1، حد البراشوة، الرماني.
املدة القانونية : تأسست الشركة 
تاريخ  من  ابتداء  سنة   99 ملدة 

التأسي1 النهائي لها.
رغسمال   : االجتماعي  الرغسمال 
الشركة حدد في مبلغ 100.000 درهم 
 100 من  حصة   1000 إلى  قسمت 
ويمثل  كليا  دفع  حصة  لكل  درهم 
مساهمة غنجزت نقدا لفائدة الشركة 

من طرف :
 100.000 اعدي  محمد  السيد 

درهم.
بالكامل  الحصص  هذه  تدفع 

وتخصص كلها للشركة.
السيد  الشركة  يسير   : التسيير 
 ،530 القاطن ب رقم  محمد اعدي، 
املغرب،  ازرو،  غحداف  االرز  ، 
بتاريخ  مزداد  الجنسية،   مغربي 
حامل  غزرو،  ب   2000 يناير   2 

.DA92515 للب8اقة الوطنية رقم
بالسجل  القانوني  اإليداع  تم   -  II
االبتدائية  املحكمة  لدى  التجاري 

بالرماني تحت رقم 9 3.
218 P

ESPARTEL
SARL AU

إنشاء  شركة
بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
الشركة  تأسي1  تم   2021 يوليو   16
بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد ذات املميزات التالية :
.ESPARTEL SARL AU : التسمية

املقر االجتماعي : 5  شارع فرنسا، 
الشقة 8، غكدال، الرباط.

الرغسمال : 100.000 درهم.
إدارية،  استشارات   : الهدف 

تجارة، غعمال مختلفة.
الشركاء : يوسف التايك.
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إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 
31 ديسمبر.

التسيير : يوسف التايك.
 1538 7  : التجاري  السجل 

الرباط.
219 P

MAYA MAROC
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 
بشريك واحد

العام  الجمع  ملحضر  طبقا 
االستثنائي املنعقد في 19 يوليو 2021 
لشركة MAYA MAROC شركة ذات 
واحد  بشريك  محدودة  مسؤولية 

تقرر ما يلي :
رغسمال  من  حصة   5000 نقل 
ملكية  في   MAYA MAROC شركة 
السيدة حسناء ازرويل لفائدة السيد 

ياسين غمجاهد.
ازرويل  حسناء  السيدة  استقالة 

كمسيرة للشركة.
غصبح  حيث  الشركة  مسير  تغيير 
السيد ياسين غمجاهد املسير الوحيد.
تحيين القانون األسا�سي للشركة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  وقد 
التجارية  باملحكمة  الضبط  كاتب 
تحت   2021 غأس18   2 في  بالرباط 

.D116652 رقم
220 P

 PARADISE HIGH
CARETAKING SERVICES

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رغسمالها : 10.000 درهم
مقرها االجتماعي : 15، شارع 

األب8ال، الشقة  ، غكدال، الرباط
فسخ مسبق

بتاريخ  جماعي  قرار   بموجب 
11 نوفمبر 2021، وضعت نسخة منه 
التجارية  باملحكمة  الضبط  بكتابة 
بالرباط يوم 3 غأس18 2021 تحت 
شركة شركاء  فإن   ،116566 رقم 

 PARADISE HIGH CARETAKING 

SERVICES SARL ش.ذ.م.م رغسمالها 

 15 االجتماعي  مقرها  درهم   10.000

غكدال،  الشقة  ،  األب8ال،  شارع 

الرباط.

املذكورة  الشركة  فسخ  قرر  قد 

من  ابتداء  وذلك  مسبقا،   غعاله 

11 نوفمبر 2021.

الساكن  اكستف،  محمد  السيد 
املدينة  وقاصة،  شارع   ،5 رقم   : ب 

القديمة، الرباط ؛

السيد مروان اقلعي، الساكن ب : حي 
 ،262 رقم  الرمادي،  زنقة  العلويين، 

تمارة.

كمصفي للشركة.

باملقر  الشركة  تصفية  مكان 

األب8ال،  شارع   15  :  االجتماعي 

الشقة  ، غكدال، الرباط.
بمثابة مقت8ف وبيان

221 P

SM CAPITAL
SARL

العادي  الغير  العام  الجمع  قرر 

 2020 غكتوبر   28 بتاريخ  املنعقد 

شركة   SM CAPITAL SARL لشركة 

رغسمالها  املحدودة  املسؤولية  ذات 

االجتماعي  مقرها  درهم،   100.000
يعقوب  اج  بلوك   1 مسيرة   13 رقم   :

املنصور، الرباط ما يلي :

الحصص االجتماعية  تفويت   -  1

للشركة كما يلي :

املالكة   ONLY INVEST شركة 

 100 االسمية  قيمتها  حصة   333 ل 

لشركة  حصة   166 تفوت  درهم 

ATLANTIC CAPITAL ؛

املالكة   ONLY INVEST شركة 

 100 االسمية  قيمتها  حصة   333 ل 

لشركة  حصة   167 تفوت  درهم 

MRIMEE NEGOCE ؛

امللك  سحتاني  سفيان  السيد 

 100 االسمية  قيمتها  حصة   333 ل 

لشركة  حصة   333 يفوت  درهم 

.MRIMEE NEGOCE

الشركة  الجديد لرغسمال  التوزيع 
كالتالي :

 ATLANTIC CAPITAL شركة 
500 حصة ؛

 MRIMEE NEGOCE 500 شركة 
حصة ؛

املجموع 1000 حصة.
سفيان  السيد  استقالة   -  2
سحتاني والسيد عمر معوني من إدارة 

الشركة.
معوني  خالد  السيد  التزام   -  3
 ATLANTIC CAPITAL املمثل لشركة
ملدة  الشركة  غعمال  جميع   بتسيير 

3 سنوات.
»االستشارات  نشاط  إلغاء   -   
»غعمال  نشاط  وإضافة  اإلدارية« 

البناء والتهيئة املتنوعة«.
5 - تعديل املواد رقم 2، 6، 7 و 1 

من النظام األسا�سي.
األسا�سي  النظام  تحديث   -  6

للشركة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالرباط بتاريخ 21 يونيو 2021 

.D115619 تحت رقم
222 P

STE BALI CASH TAZA
SARL

57 عين بوسالف، زنقة الداخلة، 
طريق فاس، تازة

الرسم املنهي :   9 1560
التعريف الجبائي : 9877 72 

السجل التجاري : 5635
التعريف الجبائي املوحد : 
0026 0858000079

تصفية شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
12 يوليو 2021 تمت تصفية الشركة 
وتعيين   BALI CASH TAZA SARL
للشركة  كمصفي  بالي  ادري1  السيد 
للشركة  االجتماعي  املقر  وتحديد 

كمقر للتصفية.
بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
بتازة  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
بتاريخ 26 يوليو 2021 تحت رقم 33 .
223 P

STE OUL - OIL

إقامة الثريا، رقم  ، شارع موالي 

يوسف، تازة

الرسم املنهي : 15606128

التعريف الجبائي : 50356117

السجل التجاري : 6131

التعريف الجبائي املوحد : 

002837638000097

تأسي1 شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

بتاريخ  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تأسي1  تم  بتازة   2021 يونيو  فاتح 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

القانون  على  املوقعين  لألشخاص 

األسا�سي للشركة املذكور خصائصها 

كالتالي :

 STE  : التسمية القانونية للشركة 

.OUL - OIL SARL

املوضوع االجتماعي للشركة :

 VALORISATION ET

 COMMERCIALISATION DES

PRODUITS AGRICOLES ؛

 FORMATION DANS LE

.DOMAINE AGRICOLE

إقامة   : للشركة  االجتماعي  املقر 

يوسف،  موالي  شارع  رقم  ،  الثريا، 

تازة.

الشركة  مدة  إن   : الشركة  مدة 

محدد في 99 سنة.

 : للشركة  االجتماعي  الرغسمال 

إلى  مقسم  درهم   90.000 في  محدد 

900 حصة قيمة كل منها 100 درهم 

وتتوزع على الشكل التالي :

توفيق ادركان 300 حصة ؛

يون1 مزوز 300 حصة ؛

محمد تمغارت 300 حصة.

تسيير الشركة : إن الشركة مسيرة 

محمد  السيد  طرف  من  ومدارة 

تمغارت.
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اإليداع القانوني : تم بكتابة الضبط 

بتاريخ  بتازة  االبتدائية   باملحكمة 

28 يوليو 2021 تحت رقم 2021/439.

224 P

 STE RESTAURANT

LAMOBLESSE
SARL 

RC : 18659

تفويت حصص والحساب الجاري 
في الشركة

مؤرخ  توثيقي  عقد  بمقت�سى   -  I

 ،2021 يوليو  13و 1  بتاريخ 

موثق  سعد  سقاط  األستاذ  تلقاه 

وثلتي  حصة   800 تفويت  تم  بفاس 

شركة  في  الجاري  الحساب   3/2

 RESTAURANT لشركة  تسمى 

محدودة  شركة   LAMOBLESSE

درهم   120.000 رغسمالها  املسؤولية 

 16 زنقة  بفاس،  االجتماعي  ومقرها 

طرف  من  الجديدة  املدينة  نوفمبر 

السيد غحمد بن املالح لفائدة السيد 

حفيظ  محمد  والسيد  رامي  حميد 

رامي مناصفة بينهما.

تلقاه  توثيقي  عقد  بمقت�سى   -  II

بفاس  موثق  سقاط  سعد  األستاذ 

2021، يحتوي  13 و 1 يوليو  بتاريخ 

العام االستثنائي  على محضر الجمع 

لنف1 الشركة تقرر ما يلي :

املصادقة على تفويت 800 حصة 

وفي الشركة.

السيد  جديد  مسير  إضافة   -  2

حميد رامي.

3 - التوقيع االجتماعي.

  - تغيير الشكل القانوني للشركة.

5 - مسائل مختلفة.

تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط 

بتاريخ  بفاس  التجارية   باملحكمة 

20 يوليو 2021 تحت رقم 3561. 
بمثابة مقت8ف

األستاذ سقاط سعد

225 P

 STE ELLOUZI TRAVAUX

 DE CONSTRUCTION ET

NEGOCE
SELTRACONE

SARL AU

AU CAPITAL DE : 1. 00.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : DOUAR

 AGOUIDIR OULED BERHIL,

TAROUDANT

 RC 2337 TRIBUNAL 

DE TAROUDANT

I.F  0 39776

العام  الجمع  لقرارات  تبعا 

فبراير   12 بتاريخ  املنعقد  االستثنائي 

 ELLOUZI TRAVAUX لشركة   2021

 DE CONSTRUCTION ET NEGOCE

SELTRACONE شركة ذات مسؤولية 

الشريك  قرر  واحد  بشريك  محدودة 

الوحيد ما يلي :

من  الشركة  رغسمال  رفع 

  .200.000 إلى  درهم   1. 00.000

درهم.

دوار  من  الشركة  مقر  تغيير 

 اكودير اوالد برحيل إلى العنوان التالي : 

برحيل،  اوالد  براهيم  اوالد  دوار 

تارودانت.
القانون  فصول  تعديل  تم  بذلك 

األسا�سي للشركة.

تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط 

باملحكمة االبتدائية بتارودانت بتاريخ 

28 يونيو 2021تحت رقم 851.

226 P

SG2K
S.A.R.L.AU

رغسمالها : 100.000 درهم

 املقر االجتماعي : 2 شارع عنابية، 

حي الرياض، الرباط

رقم السجل التجاري 0359 1

في إطار الجمع االستثنائي لشركة 

بتاريخ  واملنعقد   SG2K SARL 

15 فبراير 2021 تقرر ما يلي :

الحصص  تفويت  على  املصادقة 

االجتماعية التالية : تفويت الحصص 

قدادرة  يحيى  السيد  طرف   من 

الواحدة  الحصة  ثمن  حصة   500

100 درهم إلى السيدة وئام اأني.

الحصص  تفويت  على  املصادقة 

االجتماعية التالية : تفويت الحصص 

اخراز  الرزاق  عبد  طرف   من 

الواحدة  الحصة  ثمن  حصة   300

100 درهم إلى السيدة وئام اأني.

بحيث غصبح ل : السيد وئام اأني 

800 حصة.

استقالة مسيرون الشركة وتعيين 

يحيى  السيد  استقالة   : جديد  مسير 

والسيد  كمسير  مهامه  من  قدادرة 

عبد الرزاق اخراز تعيين السيدة وئام 

اأني مسيرة جديدة للشركة.

تعديل النظام األسا�سي للشركة.

القانوني للشركة لدى  تم اإليداع 

التجارية  باملحكمة  الضبط  كتابة 

تحت   2021 مارس   16 يوم  بالرباط 
رقم 111782.

مقت8ف بمثابة إعالن 

227 P

INFINITY AGRICULTURE
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة شريك 

وحيد
رغسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي :  5 شارع 

تانسيفت، رقم الشقة 1، غكدال، 

الرباط
رقم السجل التجاري : 153953 

الرباط

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم   ،2021 يوليو   12 بتاريخ  الرباط 

تأسي1 شركة ذات مسؤولية محدودة 

لشريك وحيد باملميزات التالية :

 INFINITY  : التسمية 

.AGRICULTURE SARL AU

الهدف االجتماعي :

الزراعية  املشاريع  وإدارة  استثمار 

والغذائية ؛

املنتجات  وتوزيع  وشراء  إنتاج 
الزراعية في غسواق الجملة ؛

والخضروات  الفواكه  تصدير 
واستيراد جميع املنتجات الغذائية ؛

املنتجات  وتوزيع  وشراء  إنتاج 
الزراعية في غسواق البيع بالجملة.

احمد  حمدان  السيد   : الشريك 
1000 حصة الشريك الوحيد.

رغسمال  يقدر   : الشركة  رغسمال 
الشركة بمبلغ قيمته 100.000 درهم 
كل  قيمة  حصة   1000 إلى  موزعة 

واحد 100 درهم.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
وضع  تاريخ  من  غي  النهائي  التأسي1 

السجل التجاري بالرباط.
شارع   ،5  : االجتماعي  املقر 
غكدال،   ،1 الشقة  رقم  تانسيفت، 

الرباط.
طرف  من  تسير  الشركة   : اإلدارة 

السيد ياسين بن حمو.
املحكمة  في  القانوني  اإليداع  تم 
غأس18  بتاريخ    بالرباط  التجارية 

2021 تحت الرقم  800.
الستخراج وذكر

املسير

228 P

COOPER MANAGEMENT

SLIMANI SADOUK

 N° 8 Rue Mohamed El Amraoui,

Résidence Nizar

TEL 0661 22 00 99/ 0537 37 87 81

Fax 0537 90 39 26

KENITRA

 STATION SERVICE
REZZOUGUI

ش.ذ.م.م
 املقر االجتماعي : دوار الزاوية، 

موالي بوسلهام
شركة  تأسي1  لعقد  تبعا 
 STATION SERVICE REZZOUGUI
ذات  شركة  تأسي1  تقرر  ش.ذ.م.م، 
هي  مميزاتها  املحدودة،  املسؤولية 

كالتالي :
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.
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 STATION SERVICE  : التسمية 

.REZZOUGUI

املوضوع الرئي�سي : مح8ة التزويد 

بالوقود والخدمات.

الزاوية،  دوار   : االجتماعي  املقر 

موالي بوسلهام.

املدة : 99 سنة.
رغسمال  حدد   : الشركة  رغسمال 

درهم   100.000 مبلغ  في  الشركة 

اجتماعية  حصة   1000 إلى  مقسمة 

من فئة 100 درهم للواحدة.

الشكل  على  الحصص  تخصص 

التالي :

بوسلهام  موالي  محمد،  رزوكي 

 500 الغرب  غربعاء  سوق  املركز، 

حصة اجتماعية ؛

رزوكي لحسن، دوار الزاوية، قيادة 

الغرب  غربعاء  موالي بوسلهام، سوق 

500 حصة اجتماعية ؛

املجموع 1000 حصة اجتماعية.

اإلدارة :

الحامل  محمد،  رزوكي  السيد 

رقم  الوطنية  التعريف  لب8اقة 

GB21360 ؛

الحامل  لحسن،  رزوكي  السيد 

رقم  الوطنية  التعريف  لب8اقة 

.GB89017

لقوانين  القانوني  اإليداع  تم  وقد 
بسوق  االبتدائية  باملحكمة  الشركة 

 2021 غبريل   8 بتاريخ  الغرب  غربعاء 

تحت رقم 2021/49.

229 P

 ATLANTIQUE SAHARA

PECHE
بتاريخ  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بأكادير  املسجل   ،2021 يوليو   12

بتاريخ 15 يوليو 2021 تكونت شركة 

مسماة  املحدودة  املسؤولية  ذات 

 ATLANTIQUE SAHARA PECHE
مقرها  درهم   100.000 رغسمالها 

 62 رقم  الصناعي  الحي   : االجتماعي 

املر�سى العيون.

الهدف االجتماعي : 

الصيد بجميع غشكاله.

ماريج غسماك طازجة ومجمدة.

تجهيز وتشغيل سفن الصيد.

العمليات  جميع  عامة  وبصفة 

العقارية،  التجارية،  الصناعية، 

غو  مباشرة  بصفة  املتنقلة  املالية، 

بالعمليات  جلها  غو  كلها  مباشرة  أير 

غن  شأنها  من  والتي  غعاله  املذكورة 

تسهل وتنمي نشاط الشركة.

الصناعي  الحي   : االجتماعي  املقر 

رقم 62 املر�سى العيون.

تاريخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تسجيلها بالسجل التجاري.

رغسمال الشركة : 100.000 درهم 

مقسم إلى 10.000 حصة 100 درهم 

لكل حصة مقسمة كما يلي :

  00  : هللا  عبد  شرود  السيد 

حصة.

السيدة سرود حبيبة : 150 حصة.

السيد شرود سمير : 150 حصة.

السيدة سرود أزالن : 150 حصة.

السيد شرود يون1 : 150 حصة.

املجموع : 1000 حصة.

السيد  طرف  من   : الشركة  تسير 

املسير  بصفته  هللا،  عبد  شرود 

محدودة  أير  ملدة  للشركة  الوحيد 

املعامالت  لجميع  فردي  بإمضاء 

البنكية واإلدارية للشركة.

من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

فاتح يناير وتنتهي في 31 ديسمبر.

باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 

يوليو   27 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2021 تحت رقم 1 25.

تم   : التجاري  بالسجل  التقيد 

بتاريخ بأكادير  التجارية   باملحكمة 

27 يوليو 2021 تحت رقم 3 376.

230 P

  ONE KM TRANS شركة
ش.م.م 

رغسمالها 100.000 درهم
املقر االجتماعي :  حي اساكا بلوك ب 

رقم 186، تكوين، غكادير
RC N° 6393

تأسي1 الشركة ذات مسؤولية 
محدودة 

التأسي1:
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
خلق  تم   03/02/2021 في  بأكادير 
املميزات  ذات  الشركة  تأسي1  نظام 

التالية:
مسؤولية  ذات  شركة    : الشكل 

محدودة 
 ONE KM شركة    : التسمية 

  TRANS
الهدف : تهدف الشركة إلى :

والدولي  الوطني  ال8رقي  النقل   •
لجمع غنواع السلع على حساب الغير.

املقر االجتماعي : حي اساكا، بلوك 
ب، رقم 186، تكوين غكادير

مدة  حددت   : االجتماعية  املدة 
الشركة في 99 سنة

التسيير : 
غكاسوس  السيدة  تعيين   •
الوطنية  لب8اقة  الحاملة  خديجة، 
رقم JM 9216 ، مسيرة للشركة ملدة 

أير محدودة.
بتوقيع  الشركة  ستلتزم  ذلك،  مع 

السيدة غكاسوس خديجة. 
رغسمال  حدد  الشركة:   رغسمال 

الشركة في 100.000 درهم 
اإليداع القانوني:

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بأكادير بتاريخ  01/03/2021 

تحت رقم 98521.
231 P

املركز الجهــوي للخدمـــات ش م م

ANCHFOOD
تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة من شريك واحد
الجمع  محضر  على  بناء 
بتاريخ  املنعقد  التأسي�سي  العام 
ذات  شركة  تأسست   10/06/2021
باالعتبارات  املحدودة  املسؤولية 

التالية: 

 »ANCHFOOD« االسم : شركة -

شريك  من  املحدودة  املسؤولية  ذات 

واحد.
 1 35 تجزئة اسكا  - العنوان: رقم 

تيزنيت.

-الهدف : -التغذية العامة.

- نقل البضائع.

-املدة: تسعة و تسعون سنة )99 

سنة(.
- رغس املــال : رغسمال الشركة هو 

درهم(   100.000( درهم  غلف  مائة 

حصة   )1000( غلف  إلى  مقسمة 

بقيمة مائة )100( درهم لكل حصة.

محمد   انشوي  السيد  التسيير:   -

مسيرا للشركة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع   -

بتزنيت  االبتدائية  باملحكمة  القانوني 

رقم  10/06/2021تحت   : بتاريخ 

. 23

232 P

STE AERONEF  SARL
إعالن عن تأسي1 شركة محدودة 

املسؤولية
ICE. 002856035000018

بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ   

شركة  تأسي1  تم    25/06/2021

الخصائص  ذات  املسؤولية  محدودة 

التالية : 

  STE AERONEF  Sarl : التسمية

احشاش  دوار  االجتماعي:  املقر 

سيدي بيبي بيوكرى .

الهدف: انتاج السمعي البصري .

 100.000 االجتماعي:  الرغسمال 

درهم.

التسيير:فيصل الهرهور .

املدة: 99 سنة.

السنة املالية :  فاتح يناير حتى31 

دجنبر .

بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 

 1605 رقم  تحت  بانزكان  التجاري 
السجل  رقم   16/07/2021 بتاريخ 

التجاري 23895

233 P
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 CENTRE DU PRINTEMPS 
 DU BIEN ETRE HOLISTIQUE

ET NATUREL
تأسي1 شركة

األسا�سي  القانون  بمقت�سى 
تم   16/07/2021 بتاريخ  املؤرخ 
املسؤولية     محدودة  شركة  تأسي1 
 CENTRE DU PRINTEMPS«
 DU BIEN ETRE HOLISTIQUE
الخصائص  ذات   »ET NATUREL

التالية:
املغرب  في  الشركة  هدف  الهدف: 

كما في الخارج هو:1-
1 - استيراد و تصدير.         

2 -  التدريب في العالج ال8بيعي 
في  ال8بيعي  التكوين  تنظيم   -  3

املغرب والخارج
  - تنظيم تقنيات العالج ال8بيعي 

5 - العالج ال8بيعي
6 -  العالج ال8بيعي الشمولي 

املنتجات  تصدير   / استيراد   -  7
التي لها عالقة بنشاط الشركة غو التي 

سيتم القيام بها.
8 -  تسويق جميع غنواع منتجات 

العالج ال8بيعي 
9 - علم التغذية ، العالج بالروائح، 

العالج بالنباتات
10 - تسويق برامج العالج ال8بيعي 

واملوقع اإللكتروني
11 - تسويق برامج العالج ال8بيعي 

والعافية الشاملة
12 -  إنشاء مواقع الويب وتسويق 

املواقع 
13 - علوم الكمبيوتر

 1 - مركز االتصال، الوساطة
15 - الوساطة بين العالج ال8بيعي

والدولية  الوطنية  التجارة    -  16
العامة.

املقر االجتماعي : حي السالم، رقم 
185 الداخلة واد الذهب.

املدة : 99 سنة.
الرغسمال : حدد في 50.000 درهم 
اجتماعية  حصة   500 على  مقسم 
في  وهي  للواحدة  درهم   100 بقيمة 

نصيب: -.

- موالي ربيع السباعي  255 حصة  
- اللة غسماء وحليم    5 1 حصة 
- اللة نزهة وحليم      100 حصة.

املجموع :  500 حصة.
أير  وملدة  الشركة  تسير  التسيير: 
محدودة من طرف السيد موالي ربيع 

السباعي. 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  بالداخلة  االبتدائية 
رقم  تحت   16/07/2021

.1642/18959
234 P

حسابات ادميم ش.م.م

  BOUKIRI TRANS شركة
إعالن عن تأسي1 شركة ذات 

مسؤولية محدودة وذات الشريك 
الوحيد 

بتاريخ  محرر  عرفي  عقد  بموجب 
القانون  وضع  ثم   2021 يونيو   23
محدودة  شركة  لتأسي1  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  وذات  املسؤولية 

باملميزات التالية :
 BOUKIRI شركة   : التسمية 

 .  TRANS
املسؤولية  ذات  شركة  الشكل: 

املحدودة وذات الشريك الوحيد
رغسمال  حدد  الشركة:  رغسمال 
مقسمة  درهم   100.000 في  الشركة 
بقيمة  اجتماعية  حصة   1000 إلى 
في  كلها  هي  و  للواحدة  دراهم   100

ملكية السيد بوكيري عبد الواحد. 
السفلي  ال8ابق  الشركة:  مقر 
ال8يب  سيدي  الخربة  النية  دوار 
جماعة ايت اعميرة اشتوكة ايت باها 
الوطني  النقل   : الشركة  نشاط 

والدولي للبضائع لحساب الغير.
التسيير: عين السيد بوكيري عبد 
أير  ملدة  للشركة  كمسير  الواحد 

محدودة.
بالتوقيع  ملزمة  الشركة  التوقيع: 
عبد  بوكيري  السيد  للمسير  الوحيد 

الواحد.
السنة املالية : من 01 يناير إلئ 31 

ديسمبر .

املدة :  مدة الشركة محددة في 99 
سنة

بكتابة  القانوني  اإليداع  ثم 
النزكان  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
 1663 رقم  تحت   2021/07/29 يوم 
ورقم السجل التجاري 9 239                 
235 P

BERMO ATLAS
تـــأسـيــ1

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تأسي1  تم  بأكادير   30/06/2021
بشريك  املسؤولية  محدودة  شركة 

واحد صفاتها كما يلي :
  BERMO ATLAS : التسمية

غساسا  الشركة  تهدف    : الهــدف 
إلى :

-غعمال متنوعة غو إنشائية.
- تأجير املعدات.

االر�سي  ال8ابق   : االجتماعي  املقر 
رقم 30تجزئة السعادة دراركة اكادير.

تاريخ  من  ابتداء  :سنة   99 املدة  
التسجيل بالسجل التجاري.

الرغسمال : حدد رغسمال الشركة 
في 100.000 درهم مقسمة إلى 1000 

حصة بقيمة 100 درهم للواحدة.
  :  1000 بردهم  السيد مص8فى   -

حصة
التسيير  :السيد مص8فى بردهم, 
الوثائق  جميع  على  التوقيع  كدلك  و 
أير  ملدة  ذلك  و  واالدارية  البنكية 

محدودة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  ألكادير  التجارية 
 102086 رقم  تحت   15/07/2021

ورقم السجل التجاري 8295 .
236 P

 ASSANF AGRI SARL 
تأسي1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة من شريك واحد
في  املؤرخ  للعقد  طبقا 
شركة  تأسي1  تم   03/06/2021
بالخصائص  املسؤولية  محدودة 

التالية :

 ASSANF AGRI SARL  : االسم 

 AU

الفالحي  اإلستغالل   : الهدف  

واملعالجة األولية للمحاصيل

رغسمال الشركة: 500.000 درهم 

التسيير:  موحى شهموط 

املقر االجتماعي: دوار توسوس .

املدة : 99 سنة. 

للشركة  القانوني  اإليداع  تم 

تحت  بإنزكان  اإلبتدائية  باملحكمة 

      16/07/2021 بتاريخ   1602 رقم   

السجل  في  الشركة  تسجيل  تم  و 

التجاري تحت رقم  23905

237 P

 AGADIR CONSEIL

 ARRAFIK INVEST

شركة ذات مسؤولية محدودة

رغسمالها  : 100.000 درهم  

مقرها االجتماعي: زاوية شارع سمية 

و شارع عبد املومن، اقامة شهرزاد 

3، طابق 5، الرقم 22

 الدار البيضاء

سجل تجاري رقم 786379

التأسيـــــــــــــــــــ1
بتاريخ عرفي  عقد   بموجب 

النظام  وضع   ،2021 ابريل   19  

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

محدودة بالخصائص التالية:

مسؤولية  ذات  شركة  الشكل: 

محدودة.

التسمية  :  ارفيك انفيست      

 الهدف االجتماعي

هدف الشركة باختصار:

• منعش عقاري.

املقر االجتماعي : زاوية شارع سمية 

و شارع عبد املومن، اقامة شهرزاد 3، 

طابق 5، الرقم 22، الدار البيضاء.

املدة : 99 سنة.
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يناير   1 في  يبدغ   : املالية  السنة 
وينتهي في 31 ديسمبر من كل عام.

الرغسمال : 
غلف  مئة  الشركة  مال  رغس  يبلغ 
إلى  مقسم  درهم(،   100.000( درهم 
درهم،   100 سهم  لكل  سهم   1000
يخصص   ،1000 إلى   1 من  مرقمة 
يتناسب مع مساهماتهم  بما  للشركاء 

، وهي:
• السيد عبد السالم ازداد يناف1 

ب : 50  سهم ؛
يناف1  الهروا�سي  محمد  السيد   •

ب : 350 سهم ؛
يناف1      واصغار  خالد  السيد   •

ب: 200 سهم ؛
- التسيير: تسير الشركة من قبل : 
املقيم  ازداد،  السالم  عبد  السيد 
بحي عريض، املجموعة ،3 الرقم ،20 
أير  ملدة  مغربية،  جنسية  الناظور، 

محدودة.
اإليــــــــــداع القانوني : سجل املحكمة 
بتاريخ البيضاء،  للدار   التجارية 
 12 يوليوز 2021 تحت رقم 25703.

للخالصة والبيان
غكادير كون�سي ش.م.م 

238 P

 Sté. CIVILE IMMOBILIERE
CERCLE D’OR

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رغسمالها 1.600.000 درهم

مقرها االجتماعي :إقامة إسالن 17-, 
عمارة 111, ال8ابق الثامن, الرقم 

37 – الحي املحمدي - غكادير
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
ثم   ,2021 يوليوز   12 بأكاديرفي 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسي1 

املحدودة ذات الخصائص اآلتية :
 Sté. CIVILE   : التسمية 
 IMMOBILIERE CERCLE D’OR

SARL
 ENTREPRENEUR DE الهدف: 
 BATIMENT, REALISATIONS,
 PROMOTIONS IMMOBILIERES

.ET NEGOCE

إسالن  إقامة   : االجتماعي  املقر 
الثامن,  ال8ابق   ,111 عمارة   ,-17

الرقم 37 – الحي املحمدي - غكادير
من  ابتداء  سنة   99 املدة:  

تاريختأسي1 الشركة 
درهم   1.600.000 الرغسمال: 
فئة  من  حصة   16.000 إلى  مقسم 

100 درهم
السنة االجتماعية:  تبتدئ من 01 

يناير إلى 31 دجنبر من كل سنة .
بمقت�سى الفصل 15 من القانون 
السيد   تعيين  تم  للشركة  األسا�سي 
ملدة  للشركة  كمسير  محمد  :غوملو 

أير محدودة.
التسجيل  و  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  باملحكمة  التجاري  بالسجل 
تحت   2021 02أشت   : ألكاديريوم  

عدد 105677/2021.
239 P

  CIVIL ENGINEERING PLUS
  SARL AU

 تـأسـيـ1 شــركة
بتاريخ عرفي   عقد   بمقت�سى 

القانون  وضع  تم    2021 مارس   30  
املسؤولية  ذات  لشركة  التاسي�سي 
الوحيد  الشريك  دات  املحدودة 

تحمل الخصائص التالية :
 Civil engineering    : الـتـسـميـــــــــــــــة

  . plus
رقم  تجزئة    : االجـتـماعــي   الـمـقر 
,3 7 شارع 813, شقة رقم 1 ال8ابق 

األول  حي املسيرة اكادير.
بناء  ,مقاول  تاجر    : الـمـوضـــــوع 

وخدمات متعددة.
مــــــدة الشركــــــة   :   99  سنة. 

رغسمـــال الشركـــة   : 100.000 
 EL BAAMRANI  : الـتسـيـيــــــــــــــــــر  

.OMAR
القانوني  اإليداع  تم  لقد 
باملحكمة  الضبط  كتابة  لدى 
  99017 رقم  تحت  الكادير  التجارية 
سجلها  رقم  بتاريخ:06/04/2021 

التجاري هو: 6897 .
240 P

  SOCIETE  FODEN TRAVAUX
S.A.R.L  AU
تــــأسي1 شركـــــة

 22 بتاريخ  عرفي  عقد  بموجب 
ذات  شركة  تأسي1  تم   06/2021/

املميزات التالية:
 SOCIETE “FODEN  : التسمية 

 TRAVAUX” S.A.R.L AU
ذات  شركة  القانوني:  الشكل 

مسؤولية محدودة . 
بلوك ي  25 مارس  :  مدينة  املقر 

رقم 192  العيون  -املغرب 
غشغال  االجتماعية:  النشاطات 

البناء...
رغسمال: 100.000 درهم قسم إلى 
1000 حصة، 100 درهم لكل واحدة.

الداه  السيد  إلى  يعهد  التسيير: 
الشيخ الركيبي.

باملحكمة  تم  القانوني  اإليداع 
بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 
رقم  تحت   29/07/2021

2021/2565
241 P

مكتب حسابات شحودي

 STE  EZZIOUANI
 TRANSPORT &

LOGISTIQUE SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االجتماعي دوار 

الخماي1 حي العين البحراني ايت 
ملول املغرب.

رقم التقييد في السجل التجاري : 
23925

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   01/07/2021
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  االقتضاء 

 EZZIOUANI TRANSPORT &

.LOGISTIQUE SARL AU

-مقاولة   : بإيجاز  الشركة  أرض 

للنقل  لحساب الغير .- 

دوار   : االجتماعي  املقر  عنوان 

ايت  البحراني  العين  حي  الخماي1 

ملول.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 .100.000 مبلغ رغسمال الشركة  

درهم، مقسم كالتالي:

 : الل8يف   عبد  الزواني  السيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

الل8يف   عبد  الزواني  السيد 

الزمامرة   02 السالم  حي  عنوانه 

سيدي بنور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

الل8يف   عبد  الزواني  السيد 

الزمامرة   02 السالم  حي  عنوانه 

سيدي بنور املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  بإنزكان   االبتدائية 

20/07/2021 تحت رقم 1633.

242 P

 STE  CONVAINCRE &

CONVERTIR  SARL AU
CONSTITUTION

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

والدي  اكادير  بمدينة  املنعقد 

ذات  شركة  تأسي1  بموجبه  ثم 

وحيد  بشريك  محدودة  مسؤولية 

مميزاتها كالتالي :

 STE CONVAINCRE &  : االسم 

CONVERTIR SARL AU

مسؤولية  ذات  شركة   : الصفة  

محدودة بشريك وحيد.
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الرغسمال : 100.000  درهم موزع 
على الشكل التالي:

  100.000 ملياء  العرج  السيدة 
درهم 1000 حصة

املواقع  إنشاء   -  : الهدف 
اإللكترونية

- إدارة الشبكات االجتماعية
العنوان : رقم  1 عارة 19  اقامة 

فال سوس حي السالم  اكادير .
السنة املالية: لتبدغ من فاتح يناير 

إلى 31 ديسمبر من كل سنة.
التسيير :  تسير  الشركة من طرف 

السيدة العرج ملياء. 
باملحكمة   القانوني  االيداع   تم 
 19/07/2021 في  باكادير   التجارية 

تحت رقم  102316. 
243 P

STE DANEMED PRIVE
SARL AU

تـأسـيـ1 شــركة
بتاريخ   عرفي   عقد  بمقت�سى 
القانون  وضع  تم   02/07/2021
التاسي�سي لشركة محدودة املسؤولية 

تحمل الخصائص التالية:
 STE DANEMED  : الـتـسـميـــــــــــــــة 

 PRIVESARL AU
املسؤولية  ذات  شركة    : الشكل 

املحدودة ذات الشريك الوحيد.
املنهي  التدريب   -  : الـمـوضـــــوع 

الخاص
 1 الوكالة   : االجـتـماعــي   الـمـقر 

بلوك F رقم 752 العيون .
مــــــدة الشركــــــة :  99  سنة. 

 100.000  : الشركـــة   رغسمـــال 
درهم.

محمد   الداني  السيد  الـتسـيـيــــــــــــــــــر: 
 JB255157. رقم الب8اقة الوطنية

فاتح  من   : االجتمـاعيـة  السنة    
يناير إلى 31 دجنبر من نف1 السنة.

لدى  القانوني  التسجيل  تم  لقد   
في  بتارودانت  االبتدائية  املحكمة 
   37 09 رقم  تحت  التجاري  السجل 

بتاريخ 07/07/2021.
244 P

 STE KAYS TAX
 COMPLIANCE

CONSULTING - SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة 

وشريك وحيد
رغسمالها : 10.000 درهــم

مقرها :  29 شارع يعقوب املنصور، 
فضاء غنفا ال8ابق الثاني شقة رقم 8 

الدار البيضاء
س.ت: 605 9 

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
البيضاء،  بالدار   29/01/2021
مسؤولية  ذات  شركة  تأسي1  تم 
مع  وحيد  وشريك  محدودة 

الخصائص التالية :
اسم الشركة :

 STE KAYS TAX COMPLIANCE 
CONSULTINGSARL-AU

موزع  درهــم   10.000 املال:  رغس 
ملكية  في  اجتماعية  حصة   100 إلى 

السيد مص8فى خربوش.
خربوش  السيد  الوحيد:  الشريك 

مص8فى.
 29  : مقرها   : األسا�سي  مقرها 
فضاء  املنصور،  يعقوب  شارع 
 8 رقم  شقة  الثاني  ال8ابق  غنفا 

الدارالبيضاء
االستشارة   : االجتماعي  النشاط 

املالية.
في  تسجيلها  مند  عاما   99  : املدة 

سجل التجارة والشركات
املسير: السيد خربوش مص8فى

باملحكمة  تم  القانوني  اإليداع 

16- بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 
2021-03 تحت رقم 770173 .

245 P

STE GETRANK  SARL AU 
ICE 002873608000071

إعالن عن تأسي1 شركة محدودة 
املسؤولية

بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ  
شركة  تأسي1  تم    06/07/2021
الخصائص  ذات  املسؤولية  محدودة 

التالية : 

 STE GETRANK Sarl  : التسمية 

 AU

 5-5-5 رقم   : االجتماعي  -املقر 

طابق السفلي املركز التجاري لي روزر 

فاديسا  الدشيرة الجهادية  .

الهدف : قاعة الشاي 

 100.000  : االجتماعي  الرغسمال 

درهم.

التسيير :عبد هللا صبري.

املدة: 99 سنة.

حتى يناير  فاتح    : املالية   السنة 

31 دجنبر .

بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 

  1582 رقم  تحت  بانزكان  التجاري 

السجل  رقم  بتاريخ14/07/2021 

التجاري 23867.

246 P

 STE FUTUR STRATEGIE  

SARL
تأسي1 شركة م م 

في مؤرخ   عرفي  عقد   بمقت�سى 

شركة  تأسي1  تم   2021 يوليو   8

تحمل  املسؤولية  محدودة 

الخصائص التالية :

اسم  الشركة  تحمل   : التسمية 

  STE FUTUR STRATEGIE SARL

رغسمال  تحدد   : الشركة  رغسمال 

درهم    100.000 مبلغ  في  الشركة 

 100 بقيمة  حصة   1000 الى  مقسم 

درهم لكل حصة مقسمة كالتالي :

رقم  فرحان،  يوسف  السيد 

.JB 66161 الب8اقة الوطنية

500 حصة.

- السيد عبد الفتاح لعريف، رقم 

 500   JH 7080 الوطنية   الب8اقة 

حصة.

املقر االجتماعي: زنقة امام شافعي 

غيت  اشتوكة  بيوكرى   التوامة  حي 

باها.

الزراعة   : االجتماعي  الهدف 

واعمال البناء.

التسيير: تحدد تسيير الشركة من 

طرف :

رقم  فرحان،  يوسف  السيد 

 .JB 66161 الب8اقة الوطنية

للشركة  القانوني  امللف  ايداع  تم 

لدى املحكمة االبتدائية إلنزكان تحت 

رقم 1608 بتاريخ 16/07/2021  رقم 

السجل التجاري23899.

247 P

MOTA TRANSPORT ش.م.م 
تأسي1

في  املؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بتاريخ       واملسجل   08/07/2021

شركة   تأسي1  تم   14/07/2021

MOTA TRANSPORT ش.م.م.

هدفها : نقل املستخدمين لحساب 

الغير.

159 بلوك  العنوان التجاري: رقم 

  حي الخزانت املزار ايت ملول.

موزع  درهم   100.000 رغسمالها 

إلى 1000 حصة قيمة كل حصة 100 

درهم اكتتبت على الشكل اآلتي:

• السيد الجراي طه :  500 حصة.

 500 محمد:   الوروار  السيد   •

حصة.

الجراي  السيد  من  كل  تعيين  تم 

طه و السيد  الوروار محمد كمسيرين 

للشركة ملدة أير محدودة. 

السيد  من  كل  توقيع  اعتماد  تم 

الوروار محمد  الجراي طه و السيد  

اإلدارية  والوثائق  العقود  جميع  في 

والبنكية.

املدة : مدة عمر الشركة 99 سنة 

من تاريخ تأسيسها النهائي.

رقم  اإليضاحي  التجاري  السجل 

23969

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ   بإنزكان  االبتدائية 

03/08/2021 تحت رقم  168.

248 P
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شركة MIBLAMAR ش.م.م  
رغسمالها 100.000 درهم

مقرها االجتماعي: الحي الصناعي 

تسيال 3 تكوين غكادير

تأسي1 شركة
بتاريخ  محرر  عرفي  عقد  بموجب 

شركة  تأسي1  تم   14/07/2021

املميزات  ذات  املسؤولية  محدودة 

التالية :

  MIBLAMAR شركة    التسمية: 

ش.م.م. 

واالستيراد  التصدير   : الهدف 

جميع غنواع السمك.

الصناعي  الحي  االجتماعي:  املقر 

تسيال 3 تكوين غكادير
 100.000  : االجتماعي  املال  رغس 

درهم مجزغ إلى 1.000 حصة من فئة 

100 درهم للحصة.

امحمد  السيد  تعيين  التسيير: 

ملدة  للشركة  مسيرا  اجغريد 

أيرمحدودة. 

تبتدغ السنة   : السنة االجتماعية  

في  يناير وتنتهي  االجتماعية من فاتح 

آخر دجنبر من كل سنة.

لهذا  القانوني  اإليداع  وتم 

هيئة  لدى  الضبط  بكتابة  العقد 

تحت  بأكادير  التجارية  املحكمة 
التجاري  103587والسجل  رقم 

رقم8373  بتاريخ 29/07/2021م.
من اجل النسخة والبيان

249 P

 STE MAGESTIC
ALUMINIUM SARL

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

والدي  اكادير  بمدينة  املنعقد 

ذات  شركة  تأسي1  بموجبه  ثم 

مسؤولية محدودة مميزاتها كالتالي:                

 STE  MAGESTIC  : االسم 

ALUMINIUM SARL

مسؤولية  ذات  شركة   : الصفة 

محدودة.

درهم    1.000.000  : الرغسمال 

موزع على الشكل التالي:

السيد  زاوك احمد  670.000,00  

درهم 6700 حصة 

السيد خالد عليان  330.000,00  

درهم 3300  حصة

لألملنيوم  جملة  تاجر    -  : الهدف 

والبالستيك ومواد البناء
جابر  شارع   E 66 رقم   : العنوان 

ابن حيان حي الهدى اكادير 

السنة املالية: لتبدغ من فاتح يناير 

إلى 31 ديسمبر من كل سنة.

التسيير :  تسير  الشركة من طرف 
السيد  زاوك احمد  .

باملحكمة   القانوني  يداع   اال  تم  

  02/08/2021 في  باكادير   التجارية 

تحت رقم  105385. 

250 P

STE LYVAPRO SARL
تـأسـيـ1 شــركة

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  وضع  تم   02/08/2021

التاسي�سي لشركة محدودة املسؤولية 

تحمل الخصائص التالية:

 STE LYVAPRO  : الـتـسـميـــــــــــــــة   

 SARL

املسؤولية  ذات  شركة    : الشكل 

املحدودة.

الـمـوضـــــوع : غعمال البناء تخ8يط 

املباني.

الـمـقر االجـتـماعــي  : حي املحمدي 

شارع محمود درويش اوالد تايمة.

مــــــدة الشركــــــة  :  99  سنة. 
 500.000  : الشركـــة  رغسمـــال 

درهم.
الـتسـيـيــــــــــــــــــر : السيد :زيراري سعيد  

 JT20226  رقم الب8اقة الوطنية

فاتح  من   : االجتمـاعيـة   السنة  

يناير إلى 31 دجنبر من نف1 السنة.

لدى  القانوني  التسجيل  تم  لقد 

في  بتارودانت  االبتدائية  املحكمة 

   79 7 رقم  تحت  التجاري  السجل 

بتاريخ 15/07/2021.

251 P

LOUIZ PATIS
تأسي1 شركة

بأكادير  حرر  عرفي  عقد  على  بناء 

وضع  تم   ،2021 يوليوز   01 بتاريخ 

محدودة  لشركة  األساسية  القوانين 

املسؤولية وذات الخصائص التالية:

التسمية: LOUIZ PATIS  ش.م.م 

ذات شريك وحيد.  

الحلويات،  صناعة   * الهدف: 

والوجبات  الغذائية  املعجنات 

الجاهزة...

ومنظم  ممون    - مركزللتكوين   *

حفالت -  مفاوض....    

شارع  ق/ب   13 االجتماعي:  املقر 

جابر ابن حيان حي الهدى اكادير.

الرغسمال االجتماعي: حدد في مبلغ 

 1000 إلى  مقسم  درهم،    100.000

حصة اجتماعية، موزعة على الشكل 

 1000 ربيعة  لويز  السيدة   : التالي 

حصة.

من  الشركة  ستسير  التسيير:   -

أير  وملدة  ربيعة  لويز  السيدة  طرف 

محدودة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   29 يوم  بأكادير  التجارية 

2021 تحت عدد 103698.

السجل  في  الشركة  تسجيل  تم 

التجاري تحت رقم 8375 .

252 P

شركة پي كونساي )�يلالستشارات(

تأسي1
STE  PI CONSEIL SARL AU

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

والذي  غكادير  بمدينة  املنعقد 

ذات  شركة  تأسي1  بموجبه  تم 

واحد  شريك  من  محدودة  مسؤولية 

مميزاتها كالتالي:

 AUSTE PI شركة  االسم: 

كونساي  پي   CONSEIL SARL

پيلالستشارات 

مسؤولية  ذات  شركة  الصفة: 

محدودة من شريك واحد.

100.000 درهم موزع   : الرغسمال 

على الشكل التالي :

تميم   املالك  عبد   : السيد 

.(ABDELMALEK TAMIM(

100.000 درهم 1000 حصة. 

الهدف :مكتب الدراسات التقنية

 2 ال8ابق  رقم    :شقة  التوطين 

القباج  عباس  شارع   22 رقم  املنزل 
رياض سالم غكادير.

فاتح  من  لتبدغ  املالية:  -السنة 

يناير إلى 31 ديسمبر من كل سنة.

من  الشركة  :تسير   التسيير  

تميم  املالك  عبد  السيد  طرف 

. ( ABDELMALEK TAMIM(

باملحكمة   القانوني  يداع   اال  تم  

 02/08/2021 في  غكادير  التجارية 

تحت رقم 105563. 
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  STE NOVA SOLUTION SARL
ICE.002882929000022

إعالن عن تأسي1 شركة محدودة 
املسؤولية

بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ  

شركة  تأسي1  تم   15/07/2021

الخصائص  ذات  املسؤولية  محدودة 

التالية : 

 STE NOVA  : التسمية 

   SOLUTION   Sarl
تجزئة   30 رقم  االجتماعي:  املقر 

غركانة  ايت ملول 

تصدير   / عامة  تجارة  الهدف: 

واستيراد.

 100.000  : االجتماعي  الرغسمال 

درهم.

-التسيير: يوسف الناجيب.

-املدة : 99 سنة.

حتى يناير  فاتح    : املالية   -السنة 

31 دجنبر .

بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 

  1680 رقم  تحت  بانزكان  التجاري 
السجل  رقم   03/08/2021 بتاريخ 

التجاري 23965.
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SOUSS MASSA PACKAGING
تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
الجمع  محضر  على  بناء 
بتاريخ  املنعقد  التأسي�سي  العام 
ذات  شركة  تأسست   2021/03/12
باالعتبارات  املحدودة   املسؤولية 

التالية: 
 SOUSS MASSA« االسم : شركة
مسؤولية  ذات   »PACKAGING

محدودة . 
ال8ابق   ،50 رقم  العنوان: 

األر�سي، تجزئة النور تزنيت.
العبوات،  تصنيع   : الهدف 
والتصدير  لالستيراد  وسيط  تاجراو 

ومفاوض.
العمليات  كل  عامة  بصفة  و 
املالية  التجارية،  السياحية، 
واالقتصادية التي من شأنها غن تنمي 
وت8ور نشاط الشركة املذكورة غعاله.
 99( سنة  تسعون  و  تسعة  املدة: 

سنة(.
رغس املــــال: رغس مال الشركة مائة 

)100.000 درهم( مقسم  غلف درهم 
مائة  قيمتها  حصة   )1000( غلف  إلى 

)100( درهم لكل واحدة منها.
التسيير: عين السيد عبد الرحمان 

عبو كمسير للشركة. 
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
بتزنيت   االبتدائية  باملحكمة  القانوني 
بتاريخ 2021/07/29 تحت رقم: 16 
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 SKYSOUSS 
 شركة ذات مسؤولية محدودة.
وعنوان مقرها االجتماعي رقم 

9 1  جنان الزنبوحة باب الخمي1 
صندوق البريد رقم 3007 تارودانت.

رقم التقييد في السجل 
التجاري:7981

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   23
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

محدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
مسؤولية محدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها بمختصر  االقتضاء 

 SKYSOUSS
أرض الشركة بإيجاز:

-نقل البضائع لحساب الغير.
املصحوبة  أير  االمتعة  -نقل 

ال8رود والرسائل.
- االستيراد والتصدير.

رقم  االجتماعي  املقر  عنوان 
الخمي1  باب  الزنبوحة  جنان    1 9

صندوق البريد رقم 3007 تارودانت.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  100.000 الشركة  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد احمد بنجدي : 200 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.
  500 حمداني:  حسن  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
 150  : عبدو  مص8فى  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
 150  : اوعي�سى  اسماعيل  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد احمد بنجدي  عنوانه :23 
تارودانت  القادر  عبد  موالي  زنقة 

املغرب.
 : عنوانه  حمداني  حسن  السيد 

فرنسا.
 : عنوانه  عبدو  مص8فى  السيد 
تارودانت  بلقاس  سيدي   16 زنقة 

املغرب.
السيد اسماعيل اوعي�سى عنوانه : 
127  سيدي الحاج بوتابت تارودانت 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  -األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
 : عنوانه  بنجدي  احمد  السيد 
23  زنقة موالي عبد القادر تارودانت 

املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  بتارودانت  االبتدائية 

02/08/2021 تحت رقم 1726.
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 Société  SERVICES

IDAOUSMLAL SARL AU
تأسي1 شركــة ذات مسؤولية 

محدودة
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

ذات  شركة  تأسست   28/06/2021

باملواصفات  محدودة  مسؤولية 

التالية :

التسمية : 

 STE SERVICESIDAOUSMLAL

املوضوع : تحويل األموال.

سيدي  رقم  0   : االجتماعي  املقر 

ميمون قصبة ال8اهر ايت ملول.

في  املبلغ  حدد   : الشركة  رغسمال 

10.000 درهم مجزغ إلى  100حصص 

من فئة 100 درهم للواحدة.

التسيير: غسند التسيير إلى السيد 

عمار كرايم ملدة أير محدودة .

غما بالنسبة للتوقيع البنكي، تلتزم 

الشركة بالتوقيع الوحيد للسيد عمار 

كرايم.

تأسي1  من  سنة   99  : املدة 

الشركة.

بمكتب  القانوني  اإليداع  تْم  وقد 

بانزكان  اإلبتدائية  املحكمة  الضبط 

رقم  تحت   14/07/2021 بتاريخ 

1585 وتم تسجيل الشركة بالسجل 

التجاري تحت رقم 23871.

257 P

       STE   SAREXPERTISE

SARL AU
CONSTITUTION

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

والدي  اكادير  بمدينة  املنعقد 

ذات  شركة  تأسي1  بموجبه  ثم 

وحيد  بشريك  محدودة  مسؤولية 

مميزاتها كالتالي: 

 STE SAREXPERTISE  : االسم 

SARL AU

مسؤولية  ذات  شركة   : الصفة 

محدودة بشريك وحيد.

الرغسمال : 100.000  درهم موزع 

على الشكل التالي:

محبوب   حكيمة  السيدة 

100.000  درهم 1000 حصة.

: -  إستشارات التسيير –  الهدف 

تكوين ومواكبة الشركات.

 15 عارة   12 رقم  شقة   : العنوان 

اقامة تمنار1  بنسركاو اكادير .

السنة املالية: لتبدغ من فاتح يناير 

إلى 31 ديسمبر من كل سنة.

التسيير : تسير الشركة من طرف 

السيدة حكيمة محبوب. 

باملحكمة   القانوني  االيداع   تم 

 03/08/2021 في  باكادير   التجارية 

تحت رقم  105927. 
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 YASSINE QUINCAILLERIE

OUTILLAGE
اإلشهار القانوني

العام  الجمع  محضر  حسب   -

 2021/07/26 بتاريخ  التأسي�سي 

 YASSINE شركة  شركاء  قرر 

 QUINCAILLERIE OUTILLAGE

ذات مسؤولية محدودة  ما يلي :

مقر الشركة  كراج رقم 19 بلوك 

02 حي األمان دشيرة .
 :100.000 في  حدد  املال  رغس 

من  حصة   1000 إلى  مقسومة  درهم 

وموزعة  الواحدة  درهم   100 فئة 

كتالي :

                   BEN HAMAN LAHCEN  -

00  حصة. 

                    EL OUARDI KHADIJA  -

150 حصة.

                 BEN-HAMAN YASSINE     -

150 حصة.

                      BEN-HAMAN AYOUB  -

150 حصة.

 BEN-HAMAN ABDERRAMAN 

150 حصة.

: الشركة  غهداف  من   :  املوضوع 

 1 – بيع مواد العقاقير.
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غن  العام  الجمع  قرر  التسيير: 
 YASSINE QUINCAILLERIE   شركة
السيد  سيسرها   OUTILLAGE
أير  ملدة   BEN HAMAN LAHCEN

محدودة.
اإليداع : تم اإليداع القانوني لدى 
بتاريخ  بإنزكان  االبتدائية  املحكمة 
  1670 رقم   تحت   29/07/2021

السجل التجاري رقم 23955 .
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MERRY MARKET شركة
تأسي1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة
يونيو   7 في  املؤرخ  للعقد  طبقا 
املسؤولية  شركة  تأسي1  تم   2021

محدودة بالخصائص التالية :
MERRY MARKET : التسمية

الهدف : بيع جميع املواد الغدائية، 
مواد التنظيف وبيع اللحوم البيضاء.
 100.000  : املجموعة  رغسمال 

درهم.
املسير : بواكل محمد.

السفلي  ال8ابق   : املقر االجتماعي 
B3- رقم 38 عمارة 19 إقامة افولكي

1 -2 حي املحمدي غكادير.
املدة : 99 سنة.

للمجموعة  القانوني  اإليداع  تم 
غكادير  باملحكمة  التجاري  بالسجل 
تحت رقم 6 1005 بتاريخ فاتح يوليو 

.2021
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شركة السعادة كليين
SOCIETE SAADA CLEAN SARL

رغسمالها : 100.000 درهم
املقر االجتماعي : مركب النزهة

حي تمزارت ايت ملول
تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
بتاريخ  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إحداث  تم   ،2021 ماي   25
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
للعقد،  املوقع  طرف  من  املحدودة 

خصائصها كالتالي :

كليين  السعادة  شركة   : التسمية 

SOCIETE SAADA CLEAN

املقر االجتماعي : مركب النزهة حي 

تمزارت ايت ملول.

 VENTE D  : االجتماعي  الهدف 

 EPRODUITS ET MATERIELS

 DE NETTOYAGE IMPORT ET

.EXPORT
 : في  حدد  الشركة  رغسمال 

 1000 إلى  مقسم  درهم   100.000

للحصة  درهم   100 فئة  من  حصة 

الواحدة يملكها.

 500  : سامي  افضول  السيد 

حصة.

السيدة أزالن الخير : 500 حصة.

التسيير : عين السيد محمد سامي 

ملدة  للشركة  وحيدا  مسيرا  افضول 

أير محدودة.

إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

31 ديسمبر.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 

بتاريخ  بانزكان  االبتدائية  املحكمة 

 -  1  0 رقم  تحت   2021 يونيو   2 

السجل التجاري : 23723.
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BTP DISTRIBUTION
شركة ذات مسؤولية محدودة

بمساهم وحيد

السجل التجاري : 8399  - غكادير

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 
محدودة

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  وضع  تم   2021 يوليو   13

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  بمساهم  محدودة 

باملواصفات التالية :

BTP DISTRIBUTION : التسمية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة بمساهم وحيد.

الهدف : تجارة املواد واملستلزمات 

الصناعية / مقاول غشغال مختلفة غو 

غشغال البناء.

HO5 رقم  : زنقة  املقر االجتماعي 

L/56 حي الهدى غكادير.

رغس املال : 100.000 درهم.

: تسير الشركة باإلمضاء  التسيير 

الخم�سي،  محمد  للسيد  الوحيد 

الوطنية  التعريف  لب8اقة  الحامل 

.G127 23 رقم

املدة : 99 سنة.

السنة االجتماعية : من فاتح يناير 

إلى 31 ديسمبر من كل سنة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

غأس18   2 بتاريخ  ألكادير  التجارية 

2021 تحت رقم 105687.
من غجل النشر والبيان
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 INTEGRALE DAK TRANS

SERVICE

SARL

 LOTISSEMENT ENNAHDA 1

N°1273 DAKHLA

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

القانون  إعداد  تم   ،2021 يوليو   7

املسؤولية  محدودة  لشركة  األسا�سي 

باملميزات التالية :

تران1  داك  غنتجغال   : التسمية 

سيرفي1.

واألعمال  البناء  غعمال   : الغرض 

املتنوعة.

املقر االجتماعي : تجزئة النهضة 1 

رقم 1273 الداخلة.

حدد   : االجتماعي  الرغسمال 

رغسمال الشركة في 100.000 درهم.

التسيير : تم تعيين السيد حفيظ 

الداوي،  محمد  والسيد  الفقير  بن 

كمسيران للشركة ملدة أير محدودة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني للشركة باملحكمة االبتدائية 

 2021 يوليو   15 بتاريخ  بالداخلة 

تحت رقم 1296.
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لي دومين حميد ش.م.م. ش.و.
رغسمالها 52.232.000 درهم

مقرها االجتماعي دوار توعمال عالل 
ايت عميرة 

إعالن عن التأسي1
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
 28 بتاريخ  مسجل   22/06/2021
  6786   /  7092 رقم  تحت  يونيو 
لشركة  األسا�سي  النظام  وضع  تم 
وحيد  شريك  املسؤولية  محدودة 

مميزاتها كالتالي  :
محدودة  شركة  القانوني  الشكل 
 . م  م  ش   ( وحيد  شريك  املسؤولية 

ش.و. (
التسمية لي دومين حميد ش.م.م. 

ش.و.
الغرض ) مقت8ف( 

واستغالل  غلفالحي  اإلنتاج   _
االرا�سي الفالحية .

_ االستراد و التصدير
توعمال  دوار   : االجتماعي  املقر 

عالل ايت عميرة.
املدة : 99 سنة .

درهم   52.232.000  : الرغسمال 
 1000 فئة  من  حصة   52.232 غي 

درهم.
املسير )1)

_ حميد املسيعد 52.232  حصة
التسيير:

مع  محدودة  أير  ملدة  مسير  عين 
التوقيع املنفرد للسيد حميد املسيعد 
مغربي   28/12/1973 بتاريخ  املزداد 
التعريف  لب8اقة  الحامل  الجنسية 
الوطنية رقم  0 0 2 و الساكن ب 

رقم  1 حي النجاح اكادير.
كتابة الضبط

كتابة  لدى  القانوني  االيداع  تم 
االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
تحت   29/07/2021 بتاريخ  بانزكان 
الشركة  تسجيل  وتم   1669 رقم 
املحكمة  لنف1  التجاري  بالسجل 
رقم  تحت  بتاريخ29/07/2021  

.23953
من اجل النشر و البيان املسير

264 P
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أوكراج مقهى .م.م. م.ش.و
تأسي1 شركة

في  املؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة تأسي1  تم   2021/07/02 

غو كراج مقهى .م.م. م.ش.و

هدفها :

- مقهى.

 183 رقم  الحبيب  شارع  العنوان: 

حي تكمي اوفال الدشيرة .

موزعة  درهم   75.000 رغسمالها 

حصة  كل  قيمة  حصة   750 إلى 

100درهم 

غورغ  احواد  السيد  تعيين  تم 

أير  ملدة  للشركة  املوقعة  و  كمسيرة 

محدودة.

99 سنة  الشركة  :مدة عمر  املدة 

من تاريخ تأسيسها النهائي.

رقم  اإليضاحي  التجاري  السجل 

 23927

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   20 بتاريخ  ألنزكان  اإلبتدائية 

2021  تحت رقم  163.   
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 SOUSS DARAA BUSINES

شركة   ش.م.م
زيادة الرغسمال االجتماعي الشركة

العام  الجمع  مداوالت  بمقت�سى 

االجتماعي  باملقر  املنعقد  االستثنائي 

قرر   05/07/2120 بتاريخ  للشركة 

 SOUSS لشركة  الواحد  الشريك 

رغسمالها   DARAA BUSINES

300.000 درهم  ما يلي : 

االجتماعي  الرغسمال  من  الرفع   -

 2.500.000 إلى  درهم   300.000 من 

درهم عن طريق خلق 22000 حصة.                            

الشركة  رغسمال  غصبح  وبذالك 

درهم   2.500.000 في  حدد  الذي 

مقسمة إلى 25.000 حصة كاألتي:

السيدة مريم بالج 25000  حصة   

بقيمة 2.500.000 درهم.

باملحكمة  اإليداع  تم  وقد 

بتاريخ  انزكان  بمدينة  االبتدائية 

 ,1613 عدد  تحت   16/07/2021

السجل التجاري رقم 20777.
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AGHRAY

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

يوليوز   16 في  املؤرخ  االستثنائي 

2021، قرر الجمع العام أير العادي 

ذات  شركة   AGHRAY للشركة 

وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

درهم   100.000 الرغسمال  ذات 

ابن  ان1  شارع   168 ج  رقم  مقرها: 

مالك حي الهدى غكادير.

حيت تقرر ما يلي:

بسبب  للشركة  النهائي  الحل   •

الوضع الصافي للشركة.

بمكتبة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ بأكادير  التجارية   املحكمة 

 03 أشت 2021 تحت رقم 105930.

267 P

FIDUCIAIRE ELSA CONSULTING

INOVLENDNG SARL

حل شركة
العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

االستثنائي املؤرخ في  12 يوليو 2021 

 INOVLENDNG شركة  شركاء  قرر 

.  SARL

- الحل املسبق للشركة و الشروع 

في تصفيتها ابتداء من يومه.

يون1  نيت  القائد  السيد  تعين   -

كمصفي للشركة.

بكتابة  القانوني   اإليداع  تم  وقد 

الضبط لدى هيئة املحكمة التجارية 

بتاريخ   ،102 61 رقم  تحت  باكادير 

28 يوليوز 2021 .

268 P

 STE CAP MOROCCO SURF

SARL
RC 23969 AGADIR

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

رغسمالها 20.000 درهم

مقرها االجتماعي عمارة  6 شقة 8  

اركانة جيت سكن بنسركاو اكادير.

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

بتاريخ 19/07/2021 لشركة –  كاب 

موروكو سورف  -.

في  تصفيتها  و  الشركة  حل  قرر 

املقر الكائن عمارة  6 شقة 8  اركانة 

جيت سكن بنسركاو اكادير. 

عثمان  اليا�سى  السيد  وتعيين 

كمصفي لشركة . 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  باكادير  التجارية 

03/08/2021 تحت رقم 105902.   

269 P

 COMPTOIR SUD  شركة

 – FOURNITURE DE

CONSTRUCTION  ش.م.م.
رغسمالها:   100.000 درهم      

مقرها االجتماعي: رقم 52  حي الفرح 

بنسركاو اكادير. 

حل مسبق للشركة
املنعقد  العام  الجمع  بـمـوجـب 

بـتـاريـخ 2021/06/17 تم االتفاق على 

ما يلي :

*  حل مسبق للشركة.

*  تعيين السيد عبد هللا كويجان 

كمصف للشركة.

  52 رقم  الشركة  مقر  تحديد   *

كمقر  اكادير  بنسركاو  الفرح  حي 

للتصفية .

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم  وقد 

الضبط لدى هيئة املحكمة التجارية 

بتاريخ   101037 رقم  تحت  بأكادير 

.2021/07/06
من اجل  النسخة والبيان

270 P

 SOCIETE AGENCE
 IMMOBILIERE VILLAS KM

44 SARL
شركة محدودة املسؤولية، رغسمالها 

10.000 درهم  
املقر االجتماعي :تجزئة رقم :6  ديار 

شم�سي اسن غوالد تايمة
حل الشركة 

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
  18 في   املؤرخ  للشريكين  االستثنائي 

يونيو  2021 قرر ما يلي:
- حل الشركة قبل األوان .

نادي  هللا  عبد  السيد  تعيين   -
مصفيا للشركة.  

بتجزئة  التصفية  مقر  تحديد   -
غوالد  اسن  شم�سي  ديار    6: رقم 

تايمة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بتارودانت  تحت رقم  972  

بتاريخ 08 يونيو 2021.
271 P

CORSUD
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
السجل التجاري : 17593 - إنزكان
الحل املبكر شركة ذات مسؤولية 

محدودة
عام  جمع  محضر  بمقت�سى 
استثنائي عقد بتاريخ 10 ماي 2021، 
الشركة  رغسمال  في  املساهمون  قرر 

ما يلي :
 CORSUD لشركة  املبكر  الحل 

.SARL
دوار   : في  التصفية  مقر  تحديد 
آيت  شتوكة  بلفاع  إنشادن  تنلقايد 

باها.
فهري  فا�سي  حمزة  السيد  تعيين 
رقم  التعريف  لب8اقة  الحامل 

BE756882 كمصفي.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   29 بتاريخ  إلنزكان  باالبتدائية 

2021 تحت رقم 1666.
ال8ابق والتوقيع

272 P
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STE JAMAL SARL
IF 1 380756

تش8يب الشركة
بتاريخ   مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

20 يوليوز  2020 وافق الجمع العام 

للشركة على التعديالت التالية:

-تش8يب النهائي على الشركة.

مصفي  ازناك   جمال  -تعيين 

الشركة.

بكتابة  تم   : القانوني  االيداع 

الضبط باملحكمة االبتدائية بتيزنيت 

تحت رقم 22  في 2021/08/02

273 P

.FIDUCIAIRE CICFC S.A.R.L

 TREMENDOUS

 .SOLUTIONS S.A.R.L
تصفية و إأالق الشركة

الجمع  محضر  بمقت�سى 

بتاريخ  املبرم   االستثنائي   العام 

باكادير  املسجل   ،30/06/2021

تصفية   تمت   ،12/07/2021 بتاريخ 

 TREMENDOUS شركة     إأالق  و 

SOLUTIONS SARL   ذات الرغسمال 

بزنقة  مقرها  والكائن  درهم   10.200

تزرزيت رقم 17 حي الداخلة اكادير.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

الضبط  كتابة  لدى  القانوني 

بتاريخ الكادير  التجارية   باملحكمة 

 27 /07/2021 تحت رقم  5 102.
السجل التجاري:  رقم 231 3

274 P

Sté SPORT TO BE
شركة ذات مسؤولية محدودة – 

الشريك الوحيد
رغس املال : 10.000  درهم

العامة  الجمعية  محضر  بموجب 

 ،06/07/2021 بتاريخ  العادية  أير 

من  اعتبارا  الشركة  حل  قّرر 
َ
ت

30/06/2021 وتصفيتها.

كينشونلورا،  السيدة  وعينت 

كمصفية للشركة.

كما تم تثبيت مقر تصفية الشركة 
زنقة  كونكورد  عمارة   06 رقم   : ب 

املعرض - غكادير.
القانوني  اإليداع  إجراء  تم 
بتاريخ  ألكادير  التجارية  باملحكمة 
27/07/2021  تحت رقم  51 102.  
275 P

TECHNOPOLE CARS SARL 
رغسمالها 100.000 درهم

 اقامة خليج النخيل رقم 56 صونابا 
فونتي , اكادير
   RC°39517

ICE°002212681000010
حل الشركة

بمقت�سى محضر الجمع العام أير 
بتاريخ2021/07/09   مؤرخ  العادي 

قرر فيه ما يلي :
- قفل التصفية النهائية للشركة.

- إبراء ذمة السيد ايحي عثمان من 
مهامه كمصفي للشركة.  

الضبط  مكتبة  لدى  اإليداع  تم 
يوم ألكادير  التجارية   باملحكمة 
 02 أشت 2021 تحت رقم 105605.
276 P

.FIDUCIAIRE CICFC S.A.R.L

 PNEUMATIQUE TARIK
 .BNOU ZIAD S.A.R.L

تصفية و إأالق الشركة
الجمع  محضر  بمقت�سى 
بتاريخ  املبرم   االستثنائي   العام 
باكادير  املسجل   ،30/06/2021
تصفية   تمت   ،12/07/2021 بتاريخ 
 PNEUMATIQUE شركة   إأالق  و 
ذات   TARIK BNOU ZIAD SARL
درهم   500.000.00 الرغسمال 
 385 رقم   5 ببلوك  مقرها  والكائن 

الوفاق الصغير بنسركاو اكادير
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط  كتابة  لدى  القانوني 
بتاريخ  الكادير  التجارية  باملحكمة 
27/07/2021 تحت رقم 55 102.
السجل التجاري:  رقم 3117

277 P

شركة بروكواد لوزير ش.م.م 

ش.و

  شركة في طور التصفية 
الجمع  محضر  بمقت�سى 

بتاريخ  املنعقـد  االستثنائي  العام 

01/07/2021 تقرر مايلي

حسابات  عـلى  املصادقة   -

التصفية

- إبراء ذمة املصفي

- الحل النهائي للشركة

- التش8يب على السجل التجاري              

باملحكمة  القانوني  إليداع  تم 

 1607 رقم   تحت  ألنزكان  اإلبتدائية 

بتاريخ 2021/07/16

278 P

 GENISUS CONSULTING

S.A.R.L.A.U

شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات شريك واحد

رغسمالها 100.000.00 درهم

املقر االجتماعي: رقم 9  شارع عباس 

القباج رياض السالم اكادير  

تصفية الشركة  
العام  الجمع  مداولة  بمقت�سى 

 ،2021 يونيو  بتاريخ  2  االستثنائي 

لشركة   الوحيد  الشريك  قرر 

مقرها   GENISUS CONSULTING

رياض  القباج  عباس  شارع    9 رقم 

السالم اكادير، ما يلي :   

- تصفية الشركة. 

- تعيين املصفي.    

بكتابة  تم  القانوني:  اإليداع 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

بتاريخ   102 59 رقم  تحت  ألكادير 

27/07/2021
من اجل النسخة و البيان عن املسير:

السيد لحمودي احمد 

279 P

STE SAMIFISC

STE 2M UNIVERSEL
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

12/07/2021، تم إقرار ما يلي :

- التصفية املسبقة للشركة.

مانويل  غن8ونيو  السيد  تعيين   -

فيرناندي1 دا كونيا كمصفي للشركة.

- اختيار املقر االجتماعي للشركة 

كمقر للتصفية.

باملحكمة  تم  القانوني  اإليداع   -

بتاريخ  إلنزكان  االبتدائية 

03/08/2021 تحت رقم1681.

280 P

.FIDUCIAIRE CICFC  S.A.R.L

 BWINNER CONSULTING

 .S.A.R.L
تصفية و إأالق الشركة

الجمع  محضر  بمقت�سى 

بتاريخ  املبرم  االستثنائي  العام 

باكادير  املسجل   ،24/11/2020

تصفية   تمت   ،25/11/2020 بتاريخ 

 BWINNER شركة     وإأالق 

ذات   CONSULTING SARL

الكائن  و  درهم   10.000 الرغسمال 

مقرها ب شارع املقاومة عمارة افراح 

رقم 79 اكادير

اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع 

الضبط  كتابة  لدى  القانوني 

بتاريخ  الكادير  التجارية  باملحكمة 

21/12/2020 تحت رقم 97555.
السجل التجاري:  رقم 20651

281 P

A.L CONSEIL S.A.R.L شركة
شركة ذات مسئولية محدودة 

برغسمال : 100.000 درهم.

املقر االجتماعي : شارع الحسن 

الثاني عمارة املحامين رقم 30  

اكادير.

للجمع  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بتاريخ  املؤرخ  العادي  الغير  العام 

18/06/2120، تقرر ما يلي :
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 A.L لشركة  املبكرة  التصفية   -

 CONSEIL

مزراك  غبو  علي  السيد  تعيين   -

مصفي الشركة

 02 رقم  شقة  التصفية:  مقر   -

عمارة 25 تجزئة تيكمي 2 اكادير

بالسجل  القانوني  االيداع  تم 

التجارية  باملحكمة  التجاري 

بتاريخ  رقم101876   تحت  بأكادير 

2021/07/14

282 P

شركة اس.تي فيتال  /  ش.م.م
برغسمال قدره : 100.000 درهم

سيدي بيبي املركز اشتوكة ايت باها  

الجمع  محضر  بمقت�سى 

 : بتاريخ  املنعقد  االستثنائي  العام 

املصادقة  تمت   ،  23/06/2021

باإلجماع على املقترحات اآلتية :

- حل الشركة.

بران1   ووب  تايو  السيد  تعيين   -

مصفي الشركة .

- صالحيات .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 : بتاريخ  بانزكان  االبتدائية 

 : رقم  عدد  تحت   13/07/2021

158/2021
مقت8ف قصد االشهار 

283 P

STE LES DELICES D’ASSIYA
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

رغسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : املحل رقم 8 

عمارة النسيم امسرنات - غكادير

تبعا للعقد املحرر بتاريخ 16 يوليو 

2021 املسجل بأكادير يوم 17 يوليو 

2021 قرر الجمع أير العادي ما يلي :

950 حصة من  تفويت الحصص 

زياد  غبنائها  إلى  غسيا  ولكاتب  السيدة 

عنهما  النائب  ابورك  وصفوان  ابورك 

والدهم السيد محمد ابورك.

والسيد مبارك غبالض.
نف1  غسيا  ولكاتب  السيدة  بقاء 

املسيرة للشركة.
ولكاتب  السيدة  توقيع  اعتماد 
الخاصة  الوثائق  جميع  في  غسيا 

بالشركة.
لقد تم اإليداع القانوني باملحكمة 
يوليو   20 بترايخ  بأكادير  التجارية 

2021 تحت رقم 102370.
بمثابة مقت8ف وبيان

284 P

SUTRANEG
SARL A.U

شركة ذات مسؤولية محدودة
بمساهم وحيد

السجل التجاري : 31795 - غكادير
عام  جمع  محضر  بمقت�سى 
استثنائي عقد بتاريخ 8 فبراير 2021 

بمقر الشركة، تقرر ما يلي :
بيع الحصص االجتماعية :

بوفكري  سفيان  السيد  تفويت 
التي  االجتماعية  حصصه  لجميع 
لفائدة  الشركة  رغسمال  في  يملكها 
لب8اقة  الحامل  مادي  حسن  السيد 

.JB53215 التعريف الوطنية رقم
تعيين مسير جديد للشركة :

تعيين السيد حسن مادي الحامل 
رقم  الوطنية  التعريف  لب8اقة 
JB53215 مسيرا وحيدا للشركة ملدة 

أير محددة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   26 بتاريخ  ألكادير  التجارية 

2021 تحت رقم 0  102.
من غجل النشر والبيان

285 P

  AJE DISTRIBUTION  الشركة
ش م م 

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
   13/07/2021 بتاريخ  االستثنائي 

تقرر ما يلي :
ملكية  في  حصة    2500 تفويت   -
السيد  لفائدة  محمد  اجراف  السيد 

اجراف الحسن.

ملكية  في  حصة    2500 تفويت   -

السيد  لفائدة  محمد  اجراف  السيد 

اجراف عبد الل8يف

للشركة  القانوني  الشكل  تغيير   -

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  من 

ذات  شركة  إلى  واحد  شريك  من 

مسؤولية محدودة

السيد  إلى  التوقيع  سل8ة  منح   -

اجراف  السيد  او  محمد  اجراف 

عبد  اجراف  السيد  او  الحسن 

الل8يف

- تحيين القانون األسا�سي

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  بإنزكان  االبتدائية 

03/08/2021 تحت رقم 1683.

286 P

C.A CONSEIL

 SOCIETE B&B INTER

NEGOCE SARL
MODIFICATION

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

ثم  والدي   12/05/2021 املنعقد 

بشركة               تغييرات  احدات  بموجبه 

  B&B INTER NEGOCE SARL

محدودة    مسؤولية  ذات  شركة 

رغسمالها 30.000

حيت اتفق على مايالي :

مملوكة  حصة   300 تفويت   -

والسيد  البقال  ابراهيم  للسيد  

السيد  لصالح  ابراهيم  الصبيحي 

غزناك جمال.

البقال  ابراهيم  السيد  استقالة   -

من  ابراهيم  الصبيحي  والسيد 

منصبيهما كمسيرين

- تعيين السيد غزنك جمال  مسيرا 

وحيدا للشركة.

- تحيين القانون األسا�سي

باملحكمة   القانوني  االيداع  تم   -

في09/07/2021    باكادير  التجارية 

تحت رقم 101601.

287 P

STE FRUTISOL SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة .  

رغسمالها 100.000 درهم
املقر االجتماعي: رقم 1 عمارة طارق 
شارع موالي اسماعيل حي النهضة 

اكادير 
رغسمال   ورفع  حصص  تفويت 

الشركة
العام  الجمع   محضر  بموجب 
االستثنائي املنعقد يوم  26 ماي 2021  
 STE  FRUTISOL شركة  شركاء  قرر 
SARL شركة ذات مسؤولية محدودة 
الكائن  درهم   100.000 رغسمالها 
شارع  طارق  عمارة   1 رقم  ب  مقرها 
اكادير,  النهضة  حي  اسماعيل  موالي 

ما يلي :
تفويت   -  : حصص  تفويت   -
   300 ل  صنيا   طييوس  السيدة 
100 درهم  حصة اجتماعية من فئة 
إلى السيد منصوري عصام  للواحدة 
مارك  ديتريش  السيد  تفويت  و 
اجتماعية من  200 حصة  ل   اندري 
شركة  إلى  للواحدة  درهم   100 فئة 
  SOCIETE MÜLLER+DIETRICH

   FRUCHTHOF AG
رفع  تم   : الشركة  رغسمال  رفع   -
رغسمال الشركة من 100.000 درهم 

إلى 15.000.000 درهم.
ورفع  الحصص  هذه  تفويت  بعد 
الرغسمال  غصبح  الشركة  رغسمال 

مقسما على الشكل التالي :
 600 عصام  منصوري  السيد    -

حصة  مجموع قيمتها 60.000 درهم
 SOCIETE شركة   -
  M Ü L L E R + D I E T R I C H
200 9 1حصة   FRUCHTHOF AG

مجموع قيمتها 920.000. 1 درهم.
حصة   200 ان1  صايغ  السيد   -

مجموع قيمتها 20.000 درهم
بكتابة  تم  القانوني:  اإليداع 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط  
ورقم  رقم102838    تحت  ألكادير 

102853 بتاريخ 28 يوليو 2021.
من اجل النسخة والبيان عن املسير:

السيد منصوري عصام

288 P
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 FAYAMED SARL
شركة االشخاص.

وعنوان مقرها اإلجتماعي  
 boulevard med v n°227
elguerda تارودانت املغرب.

رقم التقييد في السجل التجاري 
3805

تفويت حصص
تعيين مسير جديد للشركة

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
2021/06/15تمت  في  املؤرخ 

املصادقة على :
 YOUNES السيد  تفويت   -

 KHOBOUZ
السيدة  لفائدة  حصة   1000

 FATIMA KADDIOUI
 HANAN السيدة  تفويت 
لفائدة  حصة   7000    KHALIS

 ADIL AIT ALI  السيد
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  بتارودانت  االبتدائية 

2021/06/24 تحت رقم797.
289 P

شركة ديغون  ش.م.م بشريك 
وحيد

برغسمال قدره 100.000 درهم      
زنقة 25 مركب »غ«حي العهد الجديد 

ايت ملول
الجمع  محضر  بمقت�سى 
 : بتاريخ  املنعقد  االستثنائي  العام 
املصادقة  تمت   ،  14/06/2021

باإلجماع على املقترحات اآلتية :
الحصص  وتوزيع  منح   -

االجتماعية :
* السيد حسن كدي يهب  نصف 
حصصه االجتماعية املقدرة ب 500 
السيدة  زوجته  الى  اجتماعية  حصة 
نورة بقال ، ويفوت الباقي اململوك له  
داخل الشركة واملقدر ب 500 حصة 
قبلها  والذي  بزكرى  ابراهيم  السيد 
حسن  السيد  قام  فقد  منه.وعليه 
كدي باالنسحاب من الشركة بصفة 

كلية.

كدي  حسن  السيد  استقالة   -

وتعيين  للشركة  كمسير  منصبه  من 

السيد  و  بقال  نورة  السيدة  من  كل 

مسيرين  شريكين  بزكرى  ابراهيم 

محدودة. أير  ملدة  وذلك  للشركة 

من  كل  بين  مشترك  البنكي  التوقيع 

ابراهيم  السيد  و  بقال  نورة  السيدة 

بزكرى.

من  للشركة  القانوني   التحويل   -

ش.م.م بشريك وحيد إلى ش.م.م.

- تحديث القوانين.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  بانزكان  االبتدائية 

 : رقم  عدد  تحت   23/07/2021

1638/2021
مقت8ف قصد االشهار 

290 P

GUZEL TRANS Sarl شركة
حي السالم الجرف زنقة 232 رقم 2 

انزكان

بيع غسهم الشركة
نقل مقرالشركة

 تغير اختصاصات الشركة
 تغيير مسير الشركة

عام  جمع  محضر  بمقت�سى 

تم   22/06/2021 في  مؤرخ  استثنائي 

تقرير مايلي:

- السيد حسن بالسيني وجنسيته 

حصة   )1000( ببيع  قام  مغربية, 

لفائدة لسيد مص8فى اخوطير الذي 

يوافق على مجمل )1000( حصة .

حي  من  مقرالشركة   نقل   -

الدشيرة   6 رقم   856 زنقة  الياسمين 

الجهاديةـ انزكان إلى العنوان الجديد: 

 2 رقم   232 زنقة  الجرف  السالم  حي 

انزكان.

شركة  إلى  الشركة  نشاط  تغير   -

نقل املستخدمين لحساب الغير.

اخوطير  مص8فى  السيد  تعيين   -

 GUZEL TRANS« لشركة  كمسير 

ويقبل  محدودة  أير  لفترة   »SARL

مهامه في الشركة املذكورة.

القانوني  اإليداع  تم  وقد 

بتاريخ  بانزكان  االبتدائية  باملحكمة 

2/08/2021 تحت رقم 1673.

291 P

 CENTRE REGIONAL DES SERVICES

 TAHAR EXPORT  شركة

SAHARA

الجمع  محضر  على  بناء 

بتاريخ:  املنعقد  االستثنائي  العام 

الوحيد  الشريك  قرر   01/06/2021

   TAHAR EXPORT SAHARA لشركة

ذات املسؤولية املحدودة ما يلي :                                                          

• نقل 500 حصة من طرف الهيبة 

و500  احماد  دنديل  إلى  ال8اهر 

الى  ال8اهر  الهيبة  طرف  من  حصة 

بنسعيد حسن .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 : بتاريخ  بتيزنيت  االبتدائية 

29/07/2021 تحت رقم : 18 .

292 P

PEPPER WORLD  SARL AU

بيبر وورلد  ش.م.م.

مقرها االجتماعي : العمارة رقم ج17 

الشقة رقم 09 ادرارا سكن 02 حي 

الهدى اكادير 

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

العام  الجمع  انعقد   ،28/06/2021

االستثنائي و تقرر ما يلي :

- الزيادة في رغس مال الشركة بمبلغ 

مائتان و ثالثة عشرة غلفا وتسعمائة 

إلى  لرفعه   نقدا    )213.900( درهم 

عشرة  وثالثة  مائتان  و  ماليين  ستة 

 ،)6.213.900( درهم  وتسعمائة  غلفا 

وثالثين  وتسعة  ومئة  غلفين  وخلق 

جديدة  اجتماعية  حصة   )2139(

بقيمة اسمية قدرها مائة درهم )100 

درهم( لكل واحد منها مملوكة للسيد 

منصور خليل منصور.

منصور  السيد  انضمام  قبول   -
وخلق  جديد  كشريك  منصور  خليل 
 (2139( وثالثين  وتسعة  ومئة  غلفين 
بقيمة  جديدة  اجتماعية  حصة 
 100( درهم  مائة  قدرها  اسمية 
درهم( لكل واحد منها مملوكة للسيد 

منصور خليل منصور.
شركة  من  الشركة  تحويل   -
محدودة املسؤولية ذات شريك وحيد 

إلى شركة محدودة املسؤولية.
الجديد  األسا�سي  النظام  قبول   -

للشركة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم  وقد 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
تحت    12/07/2021 بتاريخ  الكادير 

رقم 101609،
للخالصة و البيان

عن املسير

293 P

 SOCIETE DOMAINE
KHMISS SARL A.U

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
للشريك الواحد رغسمالها  

200.000.  درهم
الصندوق  ، املنزه 2 ، شقة رقم 
 21، شارع الجيش امللكي، اكادير.

 28 851 س.ت
بمقت�سى قرار أير عادي للشريك 
الواحد املؤرخ في 26 يوليوز 2021لقد 

تقرر مايلي :
من  الشركة  رغسمال  في  الزيادة   -
( غلف)2.200.000  ومئتي  مليونين 

غلف  ومئتي  ماليين  غربع  إلى  درهم 
عن  بزيادة  غي  درهم،   ) .200.000(
للشريك  الجاري  الحساب  طريق 
الواحد السيد عبد الرحمان الظهري 

قدرها مليوني )2.000.000( درهم.
- تحيين النظام األسا�سي للشركة

إتمام  صالحيات  تخويل   -
اإلجراءات القانونية

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية ألكادير يوم 29 يوليوز2021 

تحت عدد 103980.
294 P
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C.A CONSEIL

  EDOUR EQUIPEMENT 

 SARL

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

املنعقد في 22/06/2021 ثم بموجبه 

 EDOUR بشركة   تغييرات  احدات 

رغسمالها     EQUIPEMENT  SARL

150.000 درهم 

حيت قرر مايالي :

من  الشركة  املال  رغس  من  رفع   •

 2.350.000 خالل دمج األرباح بمبلغ 

درهم لزيادته من 150.000 درهم إلى 

2.500.000 درهم.

• تحين القانون األسا�سي للشركة .               

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم   -

  16/07/2021 في  باكادير  التجارية 

تحت رقم 102285.  

295 P

 SOCIÉTÉ  DONYAG SARL

حي الخمي1، مركز غيت عميرة، 

شتوكة غيت باها

الغير  العام  الجمع  بمقت�سى 

دجنبر   17 بتاريخ  املنعقد  العادي 

شركة    DONYAG لشركة   2020

رغسمالها  املحدودة  املسؤولية  ذات 

تجاري  سجل  ذات  درهم،   110. 00

رقم 3 159،  قرر الشركاء ما يلي:

-  رفع رغسمال الشركة بمبلغ قدره 

 110. 00 من  غي  درهم   5. 09.600

بخلق  درهم   5.520.000 إلى  درهم 

 100 بقيمة  جديدة  حصة   5 096

درم للحصة،

- تحيين القانون األسا�سي.

الوثائق  لكل  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  باملحكمة  الضبط  بكتابة 

تحت   11/02/2021 بتاريخ  إلنزكان 

رقم 358.

296 P

 SOCIÉTÉ  ANNAKHIL
 FERME SARL

حي الخمي1، مركز غيت عميرة، 
شتوكة غيت باها

الغير  العام  الجمع  بمقت�سى 
دجنبر   17 بتاريخ  املنعقد  العادي 
  ANNAKHIL FERME 2020 لشركة 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
ذات  درهم،   110. 00 رغسمالها 
قرر    ،15925 رقم  تجاري  سجل 

الشركاء ما يلي:
- رفع رغسمال الشركة بمبلغ قدره 
 110. 00 من  غي  درهم   3.532.800
بخلق  درهم   3.6 3.200 إلى  درهم 
 100 بقيمة  جديدة  حصة   35328

درم للحصة،
- تحيين القانون األسا�سي.

الوثائق  لكل  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  باملحكمة  الضبط  بكتابة 
تحت   11/02/2021 بتاريخ  إلنزكان 

رقم  35.
297 P

 SOCIÉTÉ  AFOZAR FERME
 SARL

حي الخمي1، مركز غيت عميرة، 
شتوكة غيت باها

الغير  العام  الجمع  بمقت�سى 
دجنبر   16 بتاريخ  املنعقد  العادي 
  AFOZAR FERME لشركة   2020
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
ذات  درهم،   110. 00 رغسمالها 
قرر    ،15939 رقم  تجاري  سجل 

الشركاء ما يلي:
- رفع رغسمال الشركة بمبلغ قدره 
 110. 00 من  غي  درهم   3. 22. 00
بخلق  درهم   3.532.800 إلى  درهم 
 100 بقيمة  جديدة  حصة   3 22 

درم للحصة،
- تحيين القانون األسا�سي.

الوثائق  لكل  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  باملحكمة  الضبط  بكتابة 
تحت   11/02/2021 بتاريخ  إلنزكان 

رقم 355.
298 P

 SOCIÉTÉ AGYAD

 AGRICULTURE SARL
تجزئة األمل، مركز غيت عميرة، 

شتوكة غيت باها

الغير  العام  الجمع  بمقت�سى 

 16 بتاريخ  املنعقد  العادي 

 AGYAD لشركة   2020 دجنبر 

ذات  شركة    AGRICULTURE

رغسمالها  املحدودة  املسؤولية 
تجاري  سجل  ذات  درهم،   1 7.200

رقم 1 159،  قرر الشركاء ما يلي:
- رفع رغسمال الشركة بمبلغ قدره 

 1 7.200 3.532.800 درهم  غي من 

بخلق  درهم   3.680.000 إلى  درهم 

 100 بقيمة  جديدة  حصة   35328

درم للحصة،

- تحيين القانون األسا�سي.

الوثائق  لكل  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  باملحكمة  الضبط  بكتابة 

تحت   11/02/2021 بتاريخ  إلنزكان 
رقم 357.

299 P

CABINET SABCONSULTING

 UNI PIPE AND PROFIL -

SARL AU
رغسمالها 8.700.000 درهم. 

إعالن عن تحويل املقر االجتماعي.
للجمع  العرفي  العقد  بمقت�سى 

بتاريخ  املؤرخ  االستثنائي  العام 

02/07/2021 قرر الشركاء ما يلي :

من:   االجتماعي  املقر  تحويل   -

 RUE SIDI SAID BLOC C 26

 DRARGA AGADIR

 PARC   : الجديد  املقر  إلى 

 INDUSTRIEL, LOT N° 135 ET 136

OULED TEIMA, TAROUDANT

تم االيداع القانوني لدى املحكمة 

التجارية باكادير تحت رقم    102 

بتاريخ 27/07/2021، ولدى املحكمة 

االبتدائية بتارودانت تحت رقم 53 1 

بتاريخ 29/07/2021.

300 P

 STE STATION SERVICES

 TAFRAOUT SARL
شركة ذات مسؤولية محدود

رغسمالها 500.000. 2 درهم 

املقر االجتماعي :رقم 09 شارع 
املقاومة -  ايت ملول

سجل تجاري رقم:255 / انزكان

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

اتخاذ  تم   ،2021 ابريل   22 يوم 

القرارات التالية :

العنوان  الى  الشركة  مقر  نقل   -

ايت    - املقاومة  شارع   09 رقم  االتي: 

ملول.

األسا�سي  القانون  تحيين   -

للشركة.

بكتابة  القـانوني  اإليـداع  تم 

بانزكان  الضبط للمحكمة اإلبتدائية 

رقم  تحت   2021 يوليوز   27 بتاريخ 

.1651

301 P

 STE SOUTH TOPO  SARL 

AU
 شركة صاوط طوبو ش.م.م.ش.و

مقرها االجتماعي : ال8ريق الرئيسية 
القليعة لفوقانية ,ال8ابق األول 
القليعة، عمالة انزكان ايت ملول

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

العام  الجمع  انعقد   ،01/07/2021

االستثنائي و تقرر ما يلي :

املقر االجتماعي للشركة  - تحويل 

تجزئة  الثاني  ال8ابق   8 8 رقم  إلى 

مسكينة الدراركة غكادير .
تسعون  بمبلغ  مال  رغس  زيادة   -

غلف درهم )90.000( نقدا لرفعه  إلى 

وخلق   ،)100.000( درهم  غلف  مائة 

اجتماعية  حصة   )900( تسعمائة 

مائة  قدرها  اسمية  بقيمة  جديدة 

درهم )100 درهم( لكل واحد منها.

التسيير: يتعهد بتسيير الشركة إلى 

أير  ملدة  ر�سى  محمد  اكزول  السيد 

محددة.
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للسيد  ينسب   : البنكي  التوقيع 
اكزول محمد ر�سى. 

الجديد  األسا�سي  النظام  قبول 
للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم  وقد 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
تحت    19/07/2021 بتاريخ  بانزكان 

رقم 1622،
للخالصة و البيان

عن املسير

302 P

 PIRFOG  شركة
  DISTRIBUTION

ش.م.م ذات شريك واحد
رغسمالها :   2.200.000,00 درهم
مقرها االجتماعي:  تجزئة رقم 805 

الحي الصناعي بايت ملول.
تحويل املقر االجتماعي

الشريك  قرار  محضر  بـمـوجـب 
الوحيد  املؤرخ في  19/06/2021تقرر  

ما يلي :
املقر االجتماعي للشركة  - تحويل 
من » تجزئة رقم 805 الحي  الصناعي 

ايت  ملول.«
التالي:  بالعنوان  الجديد  املقر  الى 

الجماعة الحضارية املر�سى العيون. 
القانون  من   5 الفصل  تعديل    -
باملقر  املتعلق  للشركة  االسا�سي 

االجتماعي.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم  وقد 
املحكمة  هيئة  لدى  الضبط 
رقم1665  تحت  بانزكان   االبتدائية 

وذلك بتاريخ 29/07/2021 
من اجل النسخة والبيان

303 P

شركة TIRFI  MINE  ش.م.م
رغسمالها 100.000  درهم

حي الكر�سي زنقة االهرم والد تايمة 
تارودانت.

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
  2021 يوليوز   1 بتاريخ  اإلستثنائي  
غعاله  املذكورة  الشركة  شركاء  قرر 

مايلي :

قبوش   محمد  السيد  تعيين   -

كمسيرشريك  للشركة.  

وبذلك يصبح التسيير مشتركا بين 

ربيع  والسيد  قبوش   محمد  السيد 

زورية.  

اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع 

االبتدائية  باملحكمة  القانوني 

 2021 يوليوز   29 بتاريخ   تارودانت 

تحت رقم  5 1.

304 P

 SOUSS CREATIVE
 Société à responsabilité limitée

d’associé unique

.Au capital de 100 000,00 DH

 Siège social : C/O

 APPARTEMENT N°  ETAGE

 1 IMMEUBLE  AMZIL ET

 ZERGDI AVENUE   AL

 MOUKAOUAMA AGADIR.  ICE :

  00252768 000083

 IF :  5725000-RC :  2951

AGADIR

تغييرات
الجمع  محضر  بـمـوجـب 

بتاريخ   املنعقد  االستثنائي  العام 

2021/07/08  تقرر  ما يلي :

زهور  السيدة  املسيرة  استقالة   •

الهشامي.

بوزكض  مبارك  السيد  تعيين   •

مسير وحيد  للشركة ملدة سنة قابلة 

للتجديد.

اإلداري  املنفرد  • تخويل اإلمضاء 

للسيد مبارك بوزكض. 

املالي املنفرد  اإلمضاء  تخويل   • 

 و البنكي للسيدة زهور الهشامي. 

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم  وقد 

الضبط لدى هيئة املحكمة التجارية 

باكادير   وذلك بتاريخ 2021/07/28 

تحت رقم  60 102.     
من اجل النسخة والبيان

305 P

STE NOVEMA GROUP SARL
رقم السجل التجاري 7 376

تغيير املسير وتعديل النظام 
األسا�سي لشركة

شركاء  اجتماع  محضر  بموجب 

 NOVEMA GROUP SARL شركة 

بتاريخ 14/01/2021 تقرر ما يلي:

غحمد  شمار  استقالة  قبول   -

ولكحل فدوى من مهام التسيير.

مسيرا  محمد  لكحل  تعيين   -

للشركة ملدة أير محدودة.

من   13 للمادة  مصاحب  تعديل   -

النظام األسا�سي.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

بأكادير  التجارية  باملحكمة  التجاري 

رقم  تحت   2021/11/05 بتاريخ 

.99521
  املسير

306 P

  LINK PRIVE SARL شــركة
 شركة ذات مسؤولية محدودة

رغسمـــالها 100.000 درهم

مقرها االجتماعي  : رقم 129، 

ال8ابق األول، حي الداخلة، غكادير 

تغيير اإلسم اإلجتماعي للشركة
 بيع األسهم

و تحديث القانون األسا�سي للشركة 
العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

بتاريخ  املنعقد  للشركة  اإلستثنائي 

13/04/2021 تقرر مايلي :

- تغيير اإلسم اإلجتماعي للشركة : 

 تم تغيير اإلسم اإلجتماعي للشركة 

وذلك بتبني التسمية الجديدة التالية 

SkillsFactory Privé

- بيع األسهم :

تم بيع 500 حصة التي هي في حوزة 

الشركة املسماة

 LA SOCIETE«

 D’AMENAGEMENT ET DU

 DEVELOPPEMENT DURABLE«

SARL

لفائدة السيدة الغميد خديجة.

األسا�سي  القانون  تحديث   -

للشركة .
القانون  تحديث  تقرر  كما 

لتلبية  وذلك  للشركة،  األسا�سي 

املحكمة  لدى  القانونية  املت8لبات 

التجارية  بأكادير.

اإليداع القانوني : 

لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  بأكادير  التجارية  املحكمة 

03/08/2021 تحت رقم  10592.
للخالصة البيان

املسيرة الوحيدة

307 P

 STE LAITIA SARL
الجريدة  في  وقع  خ8ا  استدراك 

الرسمية عدد5676 

• بدال من 

 900 رانية  الشبالوي  –السيدة 

حصة

 100 سعيد  حردوف  السيد   -

حصة

•  يعوض ب

 100 رانية  الشبالوي  –السيدة 

حصة

 900 سعيد  حردوف  السيد   -

حصة

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بانزكان  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   19/07/2021 بتاريخ 

.1618

308 P

MYSELF
تأسي1  شركةذات املسؤولية 

املحدودة
بتاريخ  العرفي  للعقد   تبعا 

قوانين  وضع  تم   2021 يونيو   22

الشركة ذات املميزات التالية :

.MYSELF : التسمية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.

الشركة  نشاط  يتعلق   : املوضوع 

سواء باملغرب غو خارجه :
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املنتجات  بيع  التخسي1،  خدمة 

املتعلقة بالتخسي1، التجميل.

الضباط،  نادي   : الرئي�سي  املقر 

 ،18 الشقة  ال8ابق األول،   ،2 عمارة 

العيون.

الرغسمال : حدد في مبلغ 100.000 

من  حصة   1000 إلى  مقسمة  درهم 

فئة 100 للواحدة موزعة كالتالي :

 660 املكروتي  زهيرة  السيدة 

حصة .

 3 0 املكروتي  مريم  السيدة 

حصة.

السيدة  طرف  من  تسير   : اإلدارة 

زهيرة املكروتي.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 

الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون 

رقم  تحت   2021 غأس18   2 بتاريخ 

رقم  تجاري  سجل   2021/2609

.37673

308P مكرر

LAVAGE PLUS
تأسي1  شركةذات املسؤولية 

املحدودة بمساهم واحد
بتاريخ  العرفي  للعقد   تبعا 

قوانين  وضع  تم   2021 غأس18   5

الشركة ذات املميزات التالية :

.LAVAGE PLUS : التسمية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بمساهم واحد.

املوضوع : 

أسيل املركبات وتنظيفها ؛

الصناعية  التنظيف  غعمال 

واملنزلية.

الراحة،  تجزئة   : الرئي�سي  املقر 

رقم 113، مستودع 1 و2، العيون.

الرغسمال : حدد في مبلغ 100.000 

من  حصة   1000 إلى  مقسمة  درهم 

السيد  ويمتلكها  درهم   100 فئة 

محمد الصحراوي.

السيد  طرف  من  تسير   : اإلدارة 

محمد الصحراوي.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون 
رقم  تحت   2021 يوليو   5 بتاريخ 
بالسجل  تسجيلها  وتم   2021/2655
رقم  التحليلي  الرقم  تحت  التجاري 

.37703
309 P

ATLANTIC SAHARA INVEST
SARL

تعديالت قانونية
االستثنائي  العام  الجمع  إثر  على 
 ATLANTIC شركة  ملساهم 
ذات  شركة   SAHARA INVEST
البالغ رغسمالها  املسؤولية املحدودة، 
 : مقرها  والكائن  درهم   5.000.000
العيون،  رقم  35  الراحة،  تجزئة 

تقرر :
تفويت 500. 2 حصة وهي مجموع 
الحصص السيد طارق قديري لفائدة 

السيد بدر الجمري.
للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة  من 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة  إلى 

بمساهم واحد.
تعيين السيد بدر الجمري كمسير 

وحيد لشركة.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون 
رقم  تحت   2021 يوليو   29 بتاريخ 

.2021/2569
310 P

WADAH MOBIL
SARL

تعديالت قانونية
االستثنائي  العام  الجمع  إثر  على 
 WADAH MOBIL شركة  ملساهم 
املحدودة،  املسؤولية  ذات  شركة 
درهم   10.000 رغسمالها  البالغ 
إقامة  مكة،  شارع   : مقرها  والكائن 

نيل رقم 1، العيون، تقرر :
مجموع  وهي  حصة   80 تفويت 
اميدان  لحسن  السيد  الحصص 

لفائدة السيدة كركوب مستحية.

للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة  من 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة  إلى 

بمساهم واحد.
مستحية  كركوب  السيدة  تعيين 

كمسيرة وحيدة لشركة.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون 
رقم  تحت   2021 يوليو   28 بتاريخ 

.2021/2555
311 P

MICRO ANALYTCAL
SARL AU

تعديالت قانونية
الواحد  املساهم  قرار  إثر  على 
ملساهم   2021 غأس18  بتاريخ   
 »MICRO ANALYTCAL« شركة 
املحدودة،  املسؤولية  ذات  شركة 
درهم   10.000 رغسمالها  البالغ 
والكائن مقرها : شارع مكة عمارة 9  
شقة  األول  ال8ابق  العيد  غم  إقامة 

رقم   العيون، تقرر :
للشركة  االجتماعي  املقر  تحويل 
من العنوان القديم إلى عنوان جديد 
 ،II اآلمال  تجزئة   318 رقم   : هو 

العيون.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون 
رقم  تحت   2021 غأس18   5 بتاريخ 

.2021/2658
312 P

EL WAD TRAVAUX
SARL AU

تعديالت قانونية
الواحد  املساهم  قرار  إثر  على 
بتاريخ 16 يوليو 2021 ملساهم شركة 
ذات  شركة   »EL WAD TRAVAUX«
البالغ رغسمالها  املسؤولية املحدودة، 
 : مقرها  والكائن  درهم   100.000
الحسني  حي   20 رقم   II حسن  شارع 

العيون، تقرر :
تفويت 1.000 حصة وهي املجموع 
الخليل  براهيم  السيد  الحصص 

الكنتاوي لفائدة السيد كريم زويتة.

كمسير  زويتة  كريم  السيد  تعيين 

وحيد للشركة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون 

رقم  تحت   2021 غأس18   5 بتاريخ 

.2021/2657

313 P

 CONSTRUCTIONS ET

 FONDATIONS

»CONFONDA« 
S.A

شركة مساهمة
رغسمالها 300.000 درهم

املقر االجتماعي : 82 زاوية شارع عبد 

املومن وزنقة سومية إقامة شهرزاد 

III، شقة 7، ال8ابق الثاني 

 الدار البيضاء

السجل التجاري رقم 5619 1

الزيادة والتخفيض في رغسمال 
الشركة

مالئمة وتحيين النظام األسا�سي 
للشركة مع القانون رقم 19-20

الجمعية  مداولة  بمقت�سى   -  1

يونيو   18 بتاريخ  العادية  أير  العامة 

2021، قد تقرر ما يلي :

بمبلغ  الشركة  رغسمال  في  الزيادة 

من  لرفعه  درهم   9.5 0.000 قدره 

مبلغ  إلى  درهم   8.000.000 مبلغ 

0.000 17.5 درهم.

بمبلغ  الشركة  رغسمال  تخفيض 

من  لحمله  درهم   17.2 0.000 قدره 

 300.000 إلى  درهم   17.5 0.000

درهم.

الشركة  رغسمال  غصبح  وبذلك 

300.000 درهم مقسم إلى 300 سهم 

من فئة 1000 درهم.

األسا�سي  النظام  وتحيين  مالئمة 

الجديد  التشريع  حسب  للشركة 

20.19 الصادر  بت8بيق القانون رقم 

26 غبريل  1.19.78 بتاريخ  بظهير رقم 

رقم للقانون  ومعدل  متمم   2019 

 95-17 املتعلق بشركات املساهمة.
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2 - تم اإليداع القانوني باملحكمة 
بتاريخ البيضاء  بالدار   التجارية 
 26 يوليو 2021 تحت رقم 787919.

من غجل اإليجاز والبيان

315 P

HOLDING LA COLOMBE
شركة مساهمة

رغسمالها 300.000 درهم
 ،A3 املقر االجتماعي : عمارة إقامة

رقم A302، ال8ابق السفلي، ساحة 
زعير )سوي�سي( - الرباط

السجل التجاري رقم 2107 1
الجمعية  مداولة  بمقت�سى   -  1
العامة االستثنائية بتاريخ 23 نوفمبر 
 HOLDING« شركة  شركاء   ،2020

LA COLOMBE S.A« قرروا :
التصفية السابقة لألوان للشركة.

إنهاء والية املتصرفين.
تعيين السيد التهامي بياز كمصفي 

للشركة.
بالرباط،  التصفية  مكان  حدد 
عمارة إقامة A3، رقم A302، ال8ابق 

السفلي، ساحة زعير )سوي�سي(.
2 - تم اإليداع القانوني باملحكمة 
يناير   6 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2021 تحت رقم 110072.
من غجل اإليجاز والبيان

316 P

SUD PARTNERS
S.A

شركة مساهمة
رغسمالها 6.000.000 2 درهم

املقر االجتماعي : عمارة تفراوتي، 
كم 7,5 طريق الرباط )عين السبع( 
السجل التجاري رقم 225695

الجمعية  مداولة  بمقت�سى   -  1
يونيو   11 بتاريخ  االستثنائية  العامة 
 SUD« شركة  شركاء  قرر   ،2021

:  »PARTNERS S.A
توسيع الغرض االجتماعي للشركة 

بإضافة :
واإلقامات  املباني  وبيع  تأجير 

السياحية.

تفويت األمالك والحقوق العقارية 
واألصول التجارية.

شركة  من  الشركة  تحويل 
شركة  إلى  محدودة  مسؤولية  ذات 

مساهمة.
إنهاء مهام املسيرين.

مجل1  سنوات،   3 ملدة  تعيين 
إدارة متكون من :

السيد يوسف عراقي حسيني.
السيد مجيد اليعقوبي.

 »AKWA GROUP SA« شركة 
ممثل من طرف السيد يوسف عراقي 

حسيني.
إلى  الشركة  تحويل  تم  وبذلك 

شركة مساهمة بمجل1 إدارة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  II
بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 
تحت   2021 يوليو   5 بتاريخ  البيضاء 

رقم 0  785.
من غجل اإليجاز والبيان

317 P

RESIDENCE SAMIA MDIQ
SARL AU

في  محرر   عرفي  عقد  بمقت�سى 
نظام  تكوين  تم   2021 29 يوليو 
املسؤولية  ذات  لشركة  غسا�سي 
وحيد  شريك  ذات  املحدودة 

خصائصها كالتالي :
 RESIDENCE SAMIA« : التسمية

.»MDIQ
الهدف : تمارس الشركة األهداف 

التالية :
ممول الحفالت.

تاجر.
تنظيم املناسبات.

زنقة   17 عمارة   : االجتماعي  املقر 
 5 ال8ابق  محمد ملدور شقة رقم  1 

املحيط الرباط.
 100.000  : االجتماعي  املال  رغس 
قيمة  حصة   1000 إلى  مقسم  درهم 

كل واحدة 100 درهم.
نوفل  السيد  تعيين  تم   : التسيير 
التعريف  لب8اقة  الحامل  عسولي 
كمسير   A680909 رقم  الوطنية 

وحيد للشركة وملدة أير محدودة.

امللف  وضع  تم  القانوني  اإليداع 

القانوني لدى كتابة الضبط املحكمة 

السجل  رقم  تحت  بالرباط  التجارية 

التجاري 005 15.

318 P

األستاذ محمد الهم�سي

موثق بسال

18، شارع فاس

 PROMOTION MATERIELS

CINQUIEME GENERATION
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد

برغسمال يصل إلى 200.000 درهم

من  محرر  هبة  عقد  بمقت�سى 

بتاريخ  الهم�سي  محمد  األستاذ  طرف 

 1 يونيو 2021 :

1 - وهبت السيدة امامة اكديرة، 

الوطنية  التعريف  لب8اقة  الحاملة 
لينا  السيدة   ،A266917 رقم 

لب8اقة  الحاملة  التهامي،  الوزاني 

 ،A7  03  رقم الوطنية  التعريف 

التهامي،  الوزاني  هللا  عبد  والسيد 

الوطنية  التعريف  لب8اقة  الحامل 
حصصهم  جميع   ،A7  037 رقم 

حصة   1.500 وقدرها  االجتماعية 

الوزاني  التهامي  محمد  السيد  لفائدة 

التعريف  لب8اقة  الحامل  التهامي، 

والتي   B 289 1 رقم  الوطنية 

يملكونها في الشركة املذكورة.

2 - استقالة السيدة امامة اكديرة  

الوطنية  التعريف  لب8اقة  الحاملة 
تسيير  مهمة  من   A266917 رقم 

تغيير  تم  لذلك  ونتيجة  الشركة، 

بعض خصائص الشركة كما يلي :

1 - تغيير الشكل القانوني للشركة 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  من 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  إلى 

بشريك وحيد.

2 - تغيير الفصول 1 و 7 و 13 من 

القانون األسا�سي للشركة.

األسا�سي  النظام  تحيين   -  3

للشركة.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم   -   

غأس18  بتاريخ    بالرباط  التجاري 

2021 تحت رقم 7085.

319 P

األستاذ محمد الهم�سي

موثق بسال

18، شارع فاس

شركة استراتيجية البناء
شركة ذات مسؤولية محدودة 

برغسمال يصل إلى 32.200.000 

درهم

مقرها االجتماعي بالرباط، غكدال، 
زنقة جبل بويبالن

من  محرر  هبة  عقد  بمقت�سى 

بتاريخ  الهم�سي  محمد  األستاذ  طرف 

محمد  السيد  وهب   ،2021 ماي   5

التعريف  لب8اقة  الحامل  مزاوي، 

بجزء   AB117799 رقم  الوطنية 

قدرها  االجتماعية  حصصه  من 

السيدة  لفائدة   حصة   2 1.500

لب8اقة  الحاملة  مزاوي،  خديجة 

 ،AB326057 الوطنية رقم  التعريف 

املذكورة،  الشركة  في  تملكها  والتي 

نتيجة لذلك تم تغيير :
1 - رغسمال الشركة : 32.200.000 

درهم   322.000 إلى  مقسمة  درهم 

تم  درهم   100 واحدة  كل  قيمة 

تحريرها بالكامل وموزعة كما يلي :

 80.500  : مزاوي  محمد  السيد 

حصة.

السيدة خديجة مزاوي : 1.500 2 

حصة.

املجموع : 322.000 حصة.

بعض  تغيير  تم  لذلك  ونتيجة 

خصائص الشركة كما يلي :

2 - تغيير الشكل القانوني للشركة 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  من 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  إلى 

بشريك وحيد.

3 - تغيير الفصول 1 و 3 و 7 من 

القانون األسا�سي للشركة.

األسا�سي  النظام  تحيين   -   

للشركة.
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بالسجل  القانوني  اإليداع  تم   -  5
غأس18  بتاريخ    بالرباط  التجاري 

2021 تحت رقم  708.
320 P

MOGADOR MALL
شركة ذات مسؤولية محدودة 

رغس املال : 100.000 درهم
املقر االجتماعي : حي منظرونا، 

زنقة 10، رقم 6، عين الشق الدار 
البيضاء

إعالم بزيادة رغس املال، ونقل املقر 
االجتماعي و اعتماد النظام األسا�سي 

املنقح واملحدث
العام  الجمع  محضر  بموجب  غ( 
 ،2021 فبراير   16 بتاريخ  االستثنائي 
 »MOGADOR MAL« شركاء شركة 
محدودة،  مسؤولية  ذات  شركة  وهي 
درهم   100.000 قدره  برغسمال 
البيضاء،  بالدار  االجتماعي  ومقرها 
عين   ،6 رقم   ،10 زنقة  منظرونا،  حي 

الشق، قرروا ما يلي :
1 - زيادة رغس املال عن طريق دمج 
احتياطيات تصل إلى 290.000 درهم 
الحساب  في  املساهمة  خالل  ومن 
 1.110.000 بمبلغ  للشركاء  الجاري 
 100.000 من  بذلك  ليصبح  درهم 
درهم إلى 1.500.000 درهم، بإصدار 
لكل  درهم   100 من  سهم   15.000

منهما.
2 - نقل مقر الشركة إلى العنوان 
املدن،  بين  البيضاء  الدار   : الجديد 

شارع 33، رقم 19.
النظام  في  املقابلة  تعديل   -  3

األسا�سي.
  - اعتماد النص الجديد للنظام 

األسا�سي املنقح واملحدث.
إلتمام  املمنوحة  الصالحيات   -  5

اإلجراءات القانونية.
القانوني  باإليداع  القيام  تم  ب( 
السجل  لدى  التعديلي  والتصريح 
للمحكمة  الضبط  لكاتب  التجاري 
التجارية بالدار البيضاء رقم التقييد 

بالسجل التجاري 312855.
لالستخراج والبيانة

اإلدارة

321 P

RMS - COATINGS
شركة ذات مسؤولية محدودة 

رغس املال : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : 0  مكرر زاوية 
زنقة بيرون وزنقة مون مارتر ال8ابق 

السفلي بلفدير الدار البيضاء

إعالم بتفويت األسهم وزيادة رغس 
املال وتحويل الشكل القانوني 

للشركة و اعتماد النظام األسا�سي في 
شكل شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد وتعيين مدير جديد 
للشركة

اجتماع  محضر  بموجب  غ( 

 15 بتاريخ  االستثنائي  العام  الجمع 

 RMS« شركة  شركاء   ،2021 يونيو 

ذات  شركة  وهي   »- COATINGS

قدره  برغسمال  محدودة،  مسؤولية 

االجتماعي  ومقرها  درهم   100.000

زاوية  مكرر    0 البيضاء،  بالدار 
زنقة بيرون وزنقة مون مارتر ال8ابق 

السفلي بلفدير الدار البيضاء، قرروا 

ما يلي :

بقيمة  سهم   500 تفويت   -  1

عبد  السيد  بين  درهم   100 اسمية 

الصمد املحسن لصالح السيد صالح 

القاسمي.
طريق  عن  املال  رغس  زيادة   -  2

يصل  للشريك  جاري  حساب  دمج 

من  ليرتفع  درهم   1.500.000 إلى 

 1.600.000 إلى  درهم   100.000

من  سهم   15.000 بإصدار  درهم، 

100 درهم للسهم.

القانوني  الشكل  تحويل   -  3

مسؤولية  ذات  شركة  إلى  للشركة 

محدودة مع مساهم واحد.

النظام  في  املقابلة  تعديل   -   

األسا�سي.

في  األسا�سي  النظام  اعتماد   -  5

ذات مسؤولية محدودة  شكل شركة 

مع مساهم واحد.

6 - االعتراف باستقالة السيد عبد 

كمدير  مهامه  من  املحسن  الصمد 

للشركة.

للشركة  جديد  كمدير  تعيين   -  7

االلتزام  مع  محدودة  أير  لفترة 

السيد  للشركة  الوحيد  بالتوقيع 

صالح القاسمي.

إلتمام  املمنوحة  الصالحيات   -  8

اإلجراءات القانونية.

القانوني  باإليداع  القيام  تم  ب( 

السجل  لدى  التعديلي  والتصريح 

للمحكمة  الضبط  لكاتب  التجاري 

التجارية بالدار البيضاء رقم التقييد 

بالسجل التجاري 331601.
لالستخراج والبيان

اإلدارة

322 P

RMS DESIGN
شركة ذات مسؤولية محدودة 

رغس املال : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : 110 كلم 11500 

شارع الشفشاوني سيدي البرنو�سي 

الدار البيضاء

إعالم بتعديل أرض الشركة وزيادة 
رغس املال، ونقل املقر االجتماعي 
وتعديل تسمية الشركة والتعديل 
املقابل للنظام األسا�سي وإصالح 

وتحديث النظام األسا�سي
اجتماع  محضر  بموجب  غ( 

 18 بتاريخ  االستثنائي  العام  الجمع 

 RMS -« 2021، شركاء شركة يونيو 

DESIGN« وهي شركة ذات مسؤولية 

 100.000 قدره  برغسمال  محدودة، 

بالدار  االجتماعي  ومقرها  درهم 

شارع   11500 كلم   110 البيضاء، 

الشفشاوني سيدي البرنو�سي، قرروا 

ما يلي :

املؤس�سي  الغرض  تعديل   -  1

للشركة.

باملساهمة  املال  رغس  زيادة   -  2

2.000.000 درهم  إلى  العينية لتصل 

لزيادة رغس املال من 100.000 درهم 

املخصصة  درهم،   2.100.000 إلى 

بالكامل للشركاء.

3 - نقل مقر الشركة إلى العنوان 
 ،80 رقم  البيضاء  الدار   : الجديد 
الحي  املراك�سي،  العدراء  ابن  شارع 

الصناعي، الحي املحمدي.
- تغيير تسمية الشركة ليصبح    

.»INDUSOLAR SARL«
النظام  في  املقابل  التعديل   -  5

األسا�سي.
6 - اعتماد النص الجديد للنظام 

األسا�سي املنقح واملحدث.
إلتمام  املمنوحة  الصالحيات   -  7

اإلجراءات القانونية.
القانوني  باإليداع  القيام  تم  ب( 
السجل  لدى  التعديلي  والتصريح 
للمحكمة  الضبط  لكاتب  التجاري 
التجارية بالدار البيضاء رقم التقييد 

بالسجل التجاري 561 26.
لالستخراج والبيان

اإلدارة

323 P

FIDBOX CONSULTING SARL AU

KAWTAR’S RIVER SERVICE
SARL

وبموجب   2021 ماي   10 بتاريخ 
عقد الجمع العام االستثنائي املسجل 
قرر   2021 يونيو  بتاريخ    بسال 

الشريك الوحيد ما يلي :
غمر  إسناد  وتم  الشركة  تصفية 

التصفية للسيدة كوتر احسا�سي.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجاري  السجل  لدى  الضبط 
بتاريخ  سال  االبتدائية  باملحكمة 

8  يوليو 2021 تحت رقم 37016.
324 P

YAZ TRANS
SARL AU

على إثر قرار املسير ليوم 27 يوليو 
 YAZ TRANS SARL« لشركة   2021
AU« شركة ذات املسؤولية املحدودة 
 50.000 رغسمالها  وحيد  بشريك 

درهم، تقرر ما يلي :
حل الشركة.

غمين  اشكوري  السيد  إعالن 
كمصفي للشركة.
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مقر التصفية : محل رقم 2 عمارة 
ج و 2 رياض الخير عين عودة تمارة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بتمارة  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت   2021 غأس18   5 بتاريخ 

.6265
325 P

 SOCIETE TECMAT GRAND
PROJET
SARL

رغسمالها : 100.000 درهم
RC N° : 12 073

االستثنائي  العام  الجمع  قرر 
غكتوبر   12 بتاريخ  واملنعقد  للشركة، 

2020 الحل املسبق للشركة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  وتم 
غأس18   5 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2021 تحت رقم 116662.
326 P

 SOCIETE EAU ET
ENVIRONNEMENT

SARL AU
رغسمالها : 100.000 درهم

RC N° : 1279 1
االستثنائي  العام  الجمع  قرر 
يوليو   12 بتاريخ  واملنعقد  للشركة، 

2021 الحل املسبق للشركة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  وتم 
غأس18   5 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2021 تحت رقم  11666.
327 P

شم1 الحسابات ائتمانية املحاسبة

شقة 3 عمارة 2 )شركة التبغ( طريق القني8رة، 

سال

AKFIX CHEMICALS MAROC
 SARL

رغسمالها 100.000 درهم
املقر االجتماعي : وجدة، 22، زنقة 
ب 38 تجزئة فتح الديم ق8اع 257 

مراب
مسجلة بالسجل التجاري بوجدة 

تحت رقم 31925
تحويل املقر االجتماعي

االستثنائي  العام  الجمع  قرر 
بتاريخ 7 يونيو 2021، ما يلي  :

نقل املقر االجتماعي من وجدة، 22 
ق8اع  الديم  فتح  تجزئة   B 38 زنقة  
257 مراب إلى سال حي الرحمة ق8اع 

E رقم  187 املن8قة الصناعية.
تعديل وم8ابقة القانون الداخلي 

للشركة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  1
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
2021 تحت رقم  19 يوليو  بسال يوم 

.2051
اإلشارة والنشر

شم1 املحاسبة ائتمانية املحاسبة

328 P

ADVISOR AUDIT
يلي  ما  تم  عرفي  عقد  بمقت�سى 
مسؤولية  ذات  شركة  تأسي1 

محدودة بشريك وحيد.
 ADVISOR AUDIT  : التسمية 

.SARL AU
مستشار   : االجتماعي  الهدف 

التسيير.
رغسمال الشركة : 100.000 درهم 
مقسم إلى 1.000 حصة من فئة 100 

درهم للحصة الواحدة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
وضع  تاريخ  من  غي  النهائي  التأسي1 

السجل التجاري.
يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 
عدا  ما  سنة  كل  من  ديسمبر   31 إلى 

السنة األولى من تاريخ التسجيل.
التسيير : السيد زريرات محمد.

عمارة    البيروني  شارع   : املقر 
شقة 7 غكدال الرباط.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غأس18  بتاريخ    بالرباط  التجارية 

2021 تحت الرقم 116633.
329 P

PATISSERIE SNACK HAWAI
SARL

طرف  من  محرر  عقد  بمقت�سى 
موثقة  العوفي،  صونيا  األستاذة 
تم   ،2021 يونيو   30 بتاريخ  بالرباط 
لشركة  العام  الجمع  محضر  توقيع 
 PATISSERIE SNACK HAWAI«

مسؤولية  ذات  شركة   »SARL

محدودة والذي تقرر فيه ما يلي :
زهور  الراحلة  وفاة  إعالن   -  1

بوهادي.

2 - هبة 158 سهما من قبل السيد 

الهاللي  نعمة  والسيدة  الهاللي  عماد 

والسيدة بويشرا الهاللي للسيد خالد 

الهاللي.

الهاللي  عماد  السيد  استقالة   -  3

من منصبه كمدير مشارك للشركة.

  - تصحيح عقد الهبة بتاريخ 31 

غكتوبر 2018 من السيد عماد الهاللي 

إلى السيد خالد الهاللي.

باملحكمة  القانوني  اإليداع 

غبريل   8 بتاريخ  بالرباط  التجارية 
2021 رقم 7093 في السجل الزمني.

330 P

STE LANGUAGE LAB PRIVE
SARL AU

بمقت�سى محضر مؤرخ بتمارة 20 

يوليو 2021، تم ما يلي :

جاد  السيد  وتسمية  الشركة  حل 

بمقرها  الشركة  لتصفية  بنزعري 

االجتماعي.

باملحكمة  تم  القانوني  اإليداع 

غأس18  بتاريخ    بالرباط  التجارية 
2021 رقم 116606.

331 P

ائتمانية إني كاونساي ش.ذ.م.م

تمارة املركز شارع الحسن الثاني انجل 6 عمارة 
1، شقة رقم 3، ال8ابق األول

 STE CENTRE DE CONSEIL

EN ASSURANCES
SARL

تحيين النظام األسا�سي
العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

الصخيرات  في  املوقع  االستثنائي 

2021 لشركة ذات  13 يوليو   بتاريخ 

مسؤولية محدودة »مركز االستشارة 

الشركاء  قرر  ش.ذ.م.م  التأمين«   في 

ما يلي :

تحيين النظام األسا�سي.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  القانوني 

رقم  تحت   2021 غأس18   3 بتاريخ 

.116592
للنشر والبيان

332  P

ائتمانية إني كاونساي ش.ذ.م.م

تمارة املركز شارع الحسن الثاني انجل 6 عمارة 
1، شقة رقم 3، ال8ابق األول

STE JAMCHA
SARL

شركة جمشة ش.ذ.م.م

استقالة مسير الشركة وتعيين 
مسيرة جديدة

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

االستثنائي املوقع في الرباط بتاريخ 16 

مسؤولية  ذات  لشركة   2021 يوليو  
قرر  ش.ذ.م.م  »جمشة«  محدودة 

الشركاء ما يلي :

الصديقي  عمر  السيد  استقالة 

من مهامه كمسير للشركة.

تعيين السيدة مريم الهادي مسيرة 

أير  ملدة  للشركة  وحيدة  جديدة 

محدودة.

تحيين النظام األسا�سي.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  القانوني 

رقم  تحت   2021 غأس18   3 بتاريخ 

.116591
للنشر والبيان

333  P

FECHTALA
الشركة املدنية العقارية

رغسمال الشركة : 10.000 درهم

28 زنقة 16 نوفمبر، غكدال، الرباط

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

اتفق   2021 يونيو   22 في  املؤرخ 

العقارية  املدنية  الشركة   شريكي 
FECHTALA  السيد العربي الغرمول 

و السيد بوشتى الغرمول على ما يلي :

للشركة  القانوني   الشكل  تغيير 

شركة  الى  عقارية  مدنية  شركة  ،من 

ذات املسؤولية املحدودة .
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من   الشركة  اسم  تغيير 
 TERRE FECHTALA الى FECHTALA
 28 من  االجتماعي  املقر  تحويل 
الرباط،  غكدال،  نوفمبر   16 زنقة 
رقم  ،  شقة  األب8ال  15،شارع  الى 

غكدال الرباط.
وبناءا على التغييرات املتفق عليها 
ذات  الشركة  مميزات  فإن  باإلجماع  
على  تصبح   املحدودة  املسؤولية 

النحو األتي :
 TERRE FECHTALA  : التسمية

املمتلكات  جميع  اقتناء   : الهدف 
املنقولة  وأير  املنقولة  والحقوق 

وتشغيلها وإدارتها وإعادة بيعها.
غرض  شراء  العقاري،  اإلنعاش 
ملكية  في  بناء  غو  لبناء مجمع عقاري 

مشتركة.
99 سنة ،اعتبارا من تاريخ   : املدة 

التقييد في السجل التجاري. 
املقر: 15،شارع األب8ال شقة رقم 

 ، غكدال، الرباط.
رغس املال : 10.000 درهم مقسم 
درهم   100 فئة  من  حصة   100 الى 

للحصة :
العربي  السيد  لفائدة  حصة   95

الغرمول.
بوشتى  السيد  لفائدة  حصص   5

الغرمول.
التسيير : السيد بوشتى الغرمول. 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غأس18   3 بتاريخ  بالرباط  التجارية 
وتم   116628 رقم  تحت   2021
التجاري  بالسجل  للشركة  التقييد 

تحت رقم 153951.
334  P

BCV
مكتب االستشارة القانونية بالرباط

الهاتف : 01. 05.37.29.5

YAN CHIM MAROC
SARL

برغسمال : 100.000 درهم
RC N° 153963

بمقت�سى القانون األسا�سي املؤرخ 
تأسي1  تم  قد   2021 يونيو   23 في 

شركة تحمل الخصائص التالية :

.YAN CHIM MAROC : التسمية

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

مسؤولية محدودة.

الصناعة   : االجتماعي  الهدف 

والتجارة في مواد النظافة.

رغس املال : 100.000 درهم.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسي1 النهائي.

يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

ما  سنة  كل  من  ديسمبر   31 إلى  

تاريخ  من  تبتدئ  األولى  السنة  عدا 

التسجيل.

 ،36 عمارة  تادلة،  شارع   : املقر 

شقة 6، مابيلة، الرباط.

التسيير : تسير الشركة من طرف 

أير  ملدة  عرباني  العزيز  عبد  السيد 

محدودة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

غأس18   5 يوم  بالرباط  التجارية 

2021 تحت رقم 116639.

335 P

ENVIROASS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

شريك وحيد

رغسمالها 2.666.700 درهم

املقر االجتماعي : ناصية بوليفارد 

حسن األول وحسن الثاني عمارة 

بلوك 3 شقة1 تمارة

السجل التجاري رقم 95 128 - 

الرقم الضريبي 3369928

بيع حصص اجتماعية
تعديل القانون األسا�سي

الوحيد  الشريك  قرر   : غوال 

ENVIROASS  املنعقد بتاريخ 2 يوليو 

2021 ما يلي :

املصادقة على بيع 10.667 حصة 

درهم،   100 فئة  من  اجتماعية 

االستثمار  صندوق  ملك  في  هي  التي 

 GRENN INNOV INVEST الجماعي

مسفر  العالي  عبد  السيد  صفيها 

لفائدة السيد العربي التازي.

التازي،  العربي  بالسيد  االحتفاظ 
بالرباط  والقاطن  الجنسية  مغربي 
محمد  شارع  رباح  بن  بالل  زنقة 
بلحسن الوزاني السوي�سي في وظيفته 

كمسير وحيد للشركة.
األسا�سي  القانون  صياأة  إعادة 

للشركة.
لدى  القانوني  اإليداع  تم   : ثانيا 
االبتدائية  باملحكمة  الضبط  كتابة 
تحت   2021 يوليو   27 بتاريخ  بتمارة 

الرقم 6233.
ملخض من غجل النشر

املتصرف

336 P

DN & T.INVEST
شركة ذات مسؤولية محدودة

رغسمالها 100.000 درهم
املقر االجتماعي :   زنقة واد زيز 

شقة 7 غكدال - الرباط
تأسي1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات شريك وحيد
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى   : غوال 
وضع  تم  بالرباط،   2021 يوليو   3 في 
ذات  لشركة  األسا�سي  القانون 

مسؤولية محدودة مميزاتها كالتالي :
.»DN & T.INVEST« : التسمية

زيز  واد  زنقة     : االجتماعي  املقر 
شقة 7 غكدال - الرباط.

الهدف االجتماعي : تهدف الشركة 
سواء داخل املغرب غو خارجه إلى :

املساهمات املالية في املؤسسات.
املتعلقة  الخدمات  جميع 
والدراسات  واملساعدة  باالستشارة 
املستويين  على  الشركات  لصالح 

املحاسبي واإلداري.
وتحت  الوسائل  بشتى  املساهمة 
شركة  غو  مقاولة  غي  في  صفة  غي 
تزاول نشاطا له عالقة مباشرة غو أير 

مباشرة بالهدف االجتماعي.
وبصفة عامة، كل عملية تجارية، 
عقارية  غو  منقولة  مالية،  صناعية، 
االجتماعي بالهدف  عالقة   لها 

 غو كفيلة بت8وير نشاطها.
تاريخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التسجيل بالسجل التجاري.

 100.000  : االجتماعي  الرغسمال 
حصة   1000 على  مقسمة  درهم 
مقسمة  للحصة  درهم   100 فئة  من 

كاآلتي :
نور الدين الدأيمر : 500 حصة.

توفيق الدأيمر : 500 حصة.
التسيير : تعيين السادة :

مغربي  الدأيمر،  الدين  نور 
سبتمبر   19 بتاريخ  املزداد  الجنسية، 
بالرباط،  والقاطن  بالرباط،   19 7
عين  شارع  رقم  1  وليد  بني  زنقة 

حلوية السوي�سي.
مغربي  الدأيمر،  توفيق 
غكتوبر   9 بتاريخ  املزداد  الجنسية، 
1955 بالرباط والقاطن بالرباط زنقة 
 10 رقم  هللا  بن عبد  العربي  القا�سي 
السوي�سي. كمسيرين للشركة ملدة أير 

محدودة.
السنة االجتماعية : من فاتح يناير 

إلى 31 ديسمبر من كل سنة.
تكوين  غجل  من   %5  : األرباح 

احتياطي قانوني.
لقرار  تبعا  رصده  يتم  الباقي 

الشريك الوحيد.
ثانيا : تم تقييد الشركة في السجل 
غأس18  يوم    بالرباط  التجاري 

2021 تحت الرقم 5 1539.
ملخص من غجل النشر

املتصرف

337 P

MOON ARCHITECTURE
SARL AU

تعديل
بمقت�سى عقد عرفي حرر بالرباط 
الجمع  قرر   2021 يونيو   18 بتاريخ 
 MOON لشركة  العادي  أير  العام 
ARCHITECTURE SARL AU ما يلي :

للشركة  االجتماعي  املقر  تحويل 
من : 15 شارع األب8ال شقة   غكدال 
 ،8 23، شقة  : إقامة رقم  إلى  الرباط 

زنقة ملوية، غكدال، الرباط.
تحديث النظام األسا�سي للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غأس18   5 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2021 تحت رقم 116661.

338 P



16921 الجريدة الرسميةعدد 5677 - 9 محرم 3  1 )18 غأس18 2021) 

مكتب املستشار     
37 زنقة جبل تازكا، رقم 1، غڴدال الرباط

الهاتف: 0537.77.50.71 ـ 

SIMPLE WAY ONE
SARL 

»سامبل واي وان« ش م م

تعديالت في  النظام األسا�سي
استثنائي  عام  جمع  اثر   على 

ذات  للشركة   27/07/2021 بتاريخ 

املسؤولية املحدودة املسماة » سامبل 

 ،)SIMPLE WAY ONE(  « وان  واي 

 5.000.000 مالها  رغس  يبلغ  والتي 

درهم ،و التي يوجد مقرها االجتماعي 
في املحمدية، إقامة  »هند«، رقم 36، 

السجل  في  املسجلة  حرودة،  عين 

رقم  تحت  باملحمدية  التجاري 

17975،  تم إقرار و اعتماد ما يلي :

1 - املوافقة على البيع للشركة ذات 

املسؤولية املحدودة املسماة »ام غش 

والتي   ،)MH Foncière( فونسيير« 

يبلغ رغسمالها 100.000 درهم، والتي 

الرباط،  في  االجتماعي  مقرها  يوجد 

 D بلوك  الصنوبر،  شارع   ،19 ق8اع 
في  واملسجلة  الرياض،  حي   ،16 رقم 

السجل التجاري بالرباط تحت الرقم 

آالف(  )خمسة   5000 ل   ،1 7607

السيد  طرف  من  اجتماعية  حصة 

)سبعة   7500 و  طناجي  الرحيم  عبد 

اجتماعية   حصة  وخمسمائة(  آالف 

من طرف السيد مروان موطالب.

2 - التعيين كمدير مساعد للسيد 

 1 في  املزداد  طناجي،  الرحيم  عبد 

واملقيم  سليمان،  بن  في   1972 يناير 

»الشوميير«،  فيال  سليمان،  بن  في 

الحدائق  حي  هللا،  عبد  موالي  شارع 

رقم  الوطنية  للب8اقة  والحامل 

.TA3225 

3 - إعادة صياأة النظام األسا�سي 

للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  باملحمدية  االبتدائية 

2021/08/02 تحت رقم 1703.
التسيير

339 P

SIWAR PROMO
SARL AU

رغسمالها 100.000 درهم

املقر االجتماعي : زنقة 7 رقم 5 

ال8ابق الثاني الشقة رقم   السعادة 

سيدي البرنو�سي الدار البيضاء

بالدار  عرفي  عقد  بمقت�سى 

 2021 يوليو   26 بتاريخ  البيضاء 

لشركة  النظامية  القوانين  غنشأت 

بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد باملميزات التالية :

ش.ذ.م.م  برمو  سوار   : التسمية 

 SIWAR PROMO وحيد  بشريك 

.SARL AU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

مختلف  من  املقاولة   : الهدف 

األعمال غو البناء.

منعش عقاري.

يوم  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

حالة  في  عدا  ما  النهائي  التأسي1 

الفسخ املسبق غو التمديد.

رغسمال  حدد   : الشركة  رغسمال 

درهم   100.000 بقيمة  الشركة 

فئة  من  حصة   1000 على  مقسم 

اكتتبت  الواحدة  للحصة  100 درهم 

وحررت بالكامل ووزعت كما يلي :

حصة   1000  : الوافي  رشيدة 

100.000 درهم.

 100.000 1000 حصة   : املجموع 

درهم.

من  الشركة  تسيير   : التسيير 

طرف السيدة رشيدة الوافي ملدة أير 

محدودة.

رهن  وشراء  بيع   : حق  لها  كما 

جميع العقارات غو املمتلكات املنقولة 

وفرضها  بها  والتعهد  املنقولة  وأير 

العامة  اإلدارات  لجميع  وتخصيصها 

املنظمات  وكذلك  الخاصة،  غو 

املصرفية التي لها توقيعها الوحيد.

السنة االجتماعية : من فاتح يناير 

إلى 31 ديسمبر من كل سنة.

بمصلحة  القانوني  اإليداع  تم 
كتابة الضبط لدى املحكمة التجارية 
غأس18  بتاريخ    البيضاء  بالدار 
2021 تحت رقم  78898 وبالسجل 

التجاري تحت رقم 67 512.
340 P

ARIZONA IMMO
SARL

رغسمالها 100.000 درهم
املقر االجتماعي : زنقة 7 رقم 5 

ال8ابق الثاني الشقة رقم   السعادة 
سيدي البرنو�سي الدار البيضاء

بالدار  عرفي  عقد  بمقت�سى 
 2021 يوليو   20 بتاريخ  البيضاء 
لشركة  النظامية  القوانين  غنشأت 
باملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية :
ش.ذ.م.م  امو  غريزونا   : التسمية 

.ARIZONA IMMO SARL
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.
مختلف  من  املقاولة   : الهدف 

األعمال غو البناء.
منعش عقاري.

يوم  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
حالة  في  عدا  ما  النهائي  التأسي1 

الفسخ املسبق غو التمديد.
رغسمال  حدد   : الشركة  رغسمال 
درهم   100.000 بقيمة  الشركة 
فئة  من  حصة   1000 على  مقسم 
اكتتبت  الواحدة  للحصة  100 درهم 

وحررت بالكامل ووزعت كما يلي :
حصة   250  : فجالن  حافظ 

25.000 درهم.
حصة   250  : فجالن  محمد 

25.000 درهم.
حصة   500  : تحافي  عمر  موالي 

50.000 درهم.
 100.000 1000 حصة   : املجموع 

درهم.
التسيير : تسيير الشركة من طرف 
السيد حافظ فجالن، السيد محمد 
فجالن والسيد موالي عمر تحافي ملدة 

أير محدودة.

رهن  وشراء  بيع   : حق  لهم  كما 

جميع العقارات غو املمتلكات املنقولة 

وفرضها  بها  والتعهد  املنقولة  وأير 

العامة  اإلدارات  لجميع  وتخصيصها 

املنظمات  وكذلك  الخاصة،  غو 

املصرفية التي لها توقيعهم الوحيد.

السنة االجتماعية : من فاتح يناير 

إلى 31 ديسمبر من كل سنة.

بمصلحة  القانوني  اإليداع  تم 

كتابة الضبط لدى املحكمة التجارية 

غأس18  بتاريخ    البيضاء  بالدار 

788983 وبالسجل  2021 تحت رقم 

التجاري تحت رقم 65 512.

341 P

EXPREMIUM CONSULTING

AFROUNI CARS
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رغسمالها 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : حي النهضة بن 

ال8يب / الدريوش

بتاريخ  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

30 يونيو 2021 قرر ما يلي :

استقالة املسيران : السيد عفروني 

عبد السالم والسيد دينار ميمون.

بنشكرود  صليحة  السيدة  تعيين 

)أير  للشركة  جديدة  مسيرة 

مساهمة(.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

باملحكمة  الضبط  بكتابة  التجاري 

يوليو   7 بتاريخ  بالدريوش  االبتدائية 

2021 تحت رقم 83.

342 P

EXPREMIUM CONSULTING

SEFROU IT SERVICES
SARL AU

للتصفية  العام  الجمع  بمقت�سى 

الشريك  قرر   2021 مارس   2 بتاريخ 

 SEFROU IT لشركة  الوحيد 

رقم  مقرها   SERVICES SARL AU

النهضة  حي  ادوجنديف  تجزئة   293

- صفرو :
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اعفاء املصفي.

التصفية النهائية.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

باملحكمة  الضبط  بكتابة  التجاري 

مارس   29 بتاريخ  بصفرو  االبتدائية 

2021 تحت رقم  7.

343 P

EXPREMIUM CONSULTING

SEFROU IT SERVICES
SARL AU

للتصفية  العام  الجمع  بمقت�سى 

2021 قرر الشريك  26 فبراير  بتاريخ 

 SEFROU IT لشركة  الوحيد 

رقم  مقرها   SERVICES SARL AU

النهضة  حي  ادوجنديف  تجزئة   293

- صفرو :

كمصفي  الفقيه  بل  وليد  قرر 

للشركة الحل املسبق للشركة.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

باملحكمة  الضبط  بكتابة  التجاري 

غبريل   30 بتاريخ  بصفرو  االبتدائية 

2021 تحت رقم 107.

344 P

EXPREMIUM CONSULTING

AFRICA NOOR
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رغسمالها 100.000 درهم

 R TRANS 7 : مقرها االجتماعي

TU-563021 5 بني انصار إقليم 

الناضور

العام  الجمع  محضر  إثر  على 

قرر   2021 يوليو   7 بتاريخ  املنعقد 

ما يلي :

املرابط  فوطاط   : التسيير 

غيمن  نور  ومحمد  عبد الحليم 

فوطاط.

املرابط  فوطاط   : اإلمضاء 

غيمن  نور  محمد  غو  عبد الحليم 

فوطاط.

تعديل القانون األسا�سي للشركة.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 
باملحكمة  الضبط  بكتابة  التجاري 
12 يوليو  االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2021 تحت رقم 5 22.
نسخة للبيان

345 P

EXPREMIUM CONSULTING

 IGAOUI ET BOUTAH DES
TRAVAUX DIVERS

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رغسمالها 100.000 درهم
مقرها االجتماعي : بودينار املركز / 

الدريوش
العام  الجمع  محضر  إثر  على 
املنعقد بتاريخ 18 يونيو 2021 قرروا 

ما يلي :
لفائدة  بتاح  تفويت حصة محمد 

علي التموس.
اكوي وعلي  العزيز  : عبد  التسيير 

التموس.
إمضاء : عبد العزيز اكوي غو علي 

التموس.
 IGAOUI« تغيير اسم الشركة من
 ET BOUTAH DES TRAVAUX
 IGTM« إلى   »DIVERS SARL

.»TRAVAUX
األسا�سي  القانون  تعديل  مع 

للشركة.
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 
12 يوليو  االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2021 تحت رقم 7 22.
346 P

ZOONINMEDIA
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
بشريك وحيد

رغسمالها : 100.000 درهم
املقر االجتماعي : ال8ابق الثالث، 
شارع محمد الخام1 رقم 396، 

القني8رة
تأسي1

مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بالقني8رة، تم وضع القانون األسا�سي 

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 
املواصفات  ذات  وحيد  بشريك 

التالية :
 ZoonInMedia«  : التسمية 

.»SARL AU
املسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 

املحدودة بشريك وحيد.
الثالث  ال8ابق   : االجتماعي  املقر 
 ،396 رقم  الخام1  محمد  شارع 

القني8رة.
: مبرمج ومصمم  موضوع الشركة 

في املعلوميات.
االستيراد والتصدير.

تاجر.
رغسمال  حدد   : الشركة  رغسمال 
درهم   100.000 مبلغ  في  الشركة 
اجتماعية  حصة   1.000 إلى  مقسم 
محررة  للواحدة  درهم   100 بقيمة 
بكاملها مكتتبة وموزعة على الشركاء 

كالتالي :
السيد يسين البازي 1000 حصة.

املدة : 99 سنة.
يسين  السيد  إلى  غسند   : التسير  

البازي.
إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

31 ديسمبر.
التجاري  بالسجل  التقييد  تم 
بالقني8رة تحت  االبتدائية  باملحكمة 
غأس18   2 بتاريخ   617 1 رقم 

.2021
347 P

NADIRALI TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد
رغسمالها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : زاوية زنقة 
A االستقالل ومر�سى إقامة البيرال

مكتب رقم 8 القني8رة
تأسي1 شركة

مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بالقني8رة، تم وضع القانون األسا�سي 
املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 
املواصفات  ذات  وحيد  بشريك 

التالية :

NADIRALI TRANS : التسمية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
زنقة  زاوية   : االجتماعي  املقر 

 A البيرال  إقامة  ومر�سى  االستقالل 

مكتب رقم 8 القني8رة.

موضوع الشركة : 

نقل املستخدمين.

نقل البضائع.

النقل املدر�سي.

تاجر.
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 القاسمي  عادل  السيد 

حصة.

املدة : 99 سنة.

عادل  السيد  إلى  غسند   : التسيير 

القاسمي.

إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

31 ديسمبر.
التجاري  بالسجل  التقييد  تم 

بالقني8رة تحت  االبتدائية  باملحكمة 
غأس18   2 بتاريخ   61737 رقم 

.2021

348 P

ECOS.N.B
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد
رغسمالها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : 15، زنقة سبو 

مركز املعامالت الشوب مكتب رقم 2 

ال8ابق الخام1 القني8رة

تأسي1 شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالقني8رة، تم وضع القانون األسا�سي 

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفات  ذات  وحيد  بشريك 

التالية :
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ECOS.N.B : التسمية
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
سبو  زنقة   ،15  : االجتماعي  املقر 
مركز املعامالت الشوب مكتب رقم 2 

ال8ابق الخام1 القني8رة.
موضوع الشركة : 

األشغال املختلفة غو البناء.
املقاولة في نقل البضائع.

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 غحمد  السقاط  السيد 

حصة.
املدة : 99 سنة.

السيد  إلى  غسند   : التسيير 
السقاط غحمد.

إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 
31 ديسمبر.

التجاري  بالسجل  التقييد  تم 
بالقني8رة تحت  االبتدائية  باملحكمة 
رقم 61707 بتاريخ 28 يوليو 2021.

349 P

مكتب األستاذ راشيدي موالي ابراهيم
موثق بالجديدة

STE IMMOTOP
SARL

تفويت حصص شركة ذات 
مسؤولية محدودة

تلقاه  توثيقي  عقد  بمقت�سى 
ابراهيم  موالي  راشيدي  األستاذ 
حصص  تفويت  تم  بالجديدة  موثق 
 شركة ذات مسؤولية محدودة بتاريخ

  2 و29 يونيو 2021، مضمونه :
فوت السيد عبد الرحيم السايح، 
 M2 35  رقم ل.ب.ت.و  الحامل 
بشركة  يملكها  التي  حصصه  جميع 
ما  غي   STE IMMOTOP SARL
بالشركة  حصة   33038 مجموعه 
بوشعيب  السيد  لفائدة  وذلك 
رقم  ل.ب.ت.و  الحامل  السايح، 

.M82670

من   7 الفصل  تغيير  تم  وبذلك 
النظام األسا�سي للشركة.

بمبلغ  الشركة  رغسمال  حدد 
بين  موزعة  درهم   10.000.000

الشركاء كاآلتي :
السيد بوشعيب السايح حصصه 

9201  حصة بالشركة.
حصصها  السايح  نعيمة  السيدة 

8081 حصة بالشركة.
خربوش  الزوهرة  السيدة 

حصصها 10393 حصة بالشركة.
السيد مص8فى السايح حصصه 

16163 حصة بالشركة.
حصصها  السايح  مليكة  السيدة 

8081 حصة بالشركة.
حصصها  السايح  فتيحة  السيدة 

8081 حصة بالشركة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالجديدة بتاريخ 27 يوليو 

2021 تحت رقم 26783.
األستاذ راشيدي موالي ابراهيم

موثق بالجديدة

350 P

SUPERETTE PARISIENNE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رغسمالها : 100.000 درهم
املقر االجتماعي : زنقة صالح الدين

رقم 3  القني8رة
تأسي1 شركة

مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بالقني8رة، تم وضع القانون األسا�سي 
املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

ذات املواصفات التالية :
 SUPERETTE  : التسمية 

PARISIENNE
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.
صالح  زنقة   : االجتماعي  املقر 

الدين رقم 3  القني8رة.
موضوع الشركة : التغدية العامة.

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 تولي عبد هللا 0 3 حصة.
السيد تولي سعيد 330 حصة.
السيد تولي محمد 330 حصة.

املدة : 99 سنة.
تولي  السيد  إلى  غسند   : التسيير 

عبد هللا.
إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

31 ديسمبر.
التجاري  بالسجل  التقييد  تم 
بالقني8رة تحت  االبتدائية  باملحكمة 
غأس18   3 بتاريخ   61757 رقم 

.2021
351 P

AMROJET
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد
رغسمالها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : زاوية زنقة حمان 
الف8واكي وقرطبة، إقامة إلياس 8

محل 8، القني8رة
تأسي1 شركة

مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بالقني8رة، تم وضع القانون األسا�سي 
املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 
املواصفات  ذات  وحيد  بشريك 

التالية :
AMROJET : التسمية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

املقر االجتماعي : زاوية زنقة حمان 
 ،8 إلياس  إقامة  وقرطبة،  الف8واكي 

محل 8، القني8رة.
موضوع الشركة : 

املختلفة األشغال  في   املقاولة 
 غو البناء.

تركيب الكهرباء واملاء.
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 محمد  عمران  السيد 

حصة.
املدة : 99 سنة.

التسيير : غسند إلى السيد عمران 
محمد.

إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 
31 ديسمبر.

التجاري  بالسجل  التقييد  تم 
بالقني8رة تحت  االبتدائية  باملحكمة 

رقم 39 61 بتاريخ 6 يوليو 2021.
352 P

 SOCIETE TRAVAUX
 D’ASSAINISSEMENT GROS

OEUVRE
STAGO

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رغسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : تجزئة رياض 
CDG بقعة 36 الخميسات

محضر تصفية الشركة
مصحح  عام  محضر  بموجب 

اإلمضاء بتاريخ 27 يوليو 2021 :
التصفية  على  االتفاق  تم 
 TRAVAUX لشركة  املسبقة 
 D’ASSAINISSEMENT GROS
وذلك   OEUVRE - STAGO - SARL
بتجزئة  املوجود  االجتماعي  بمقرها 

رياض CDG بقعة 36 الخميسات.
تحت  الشركة  تصفية  تمت 
إشراف السيد زعيكور ياسين بصفته 

رئيسا للشركة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
بتاريخ   1203 رقم  تحت  بالخميسات 

3 غأس18 2021.
353 P

 STE ATLAS CARPET 
MORROCO

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رغسمالها : 5.000.000 درهم

املقر االجتماعي : زنقة 0  رقم 12 
ساحة موالي يوسف القني8رة
السجل التجاري رقم 22259

وفاة شريك
وتعيين مسير جديد

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
 ATLAS CARPET أير العادي لشركة

MORROCO تقرر ما يلي :
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خربوش  السيد  وفاة  عن  اإلعالن 
في  حصصه  توزيع  وتم  الدين  نور 

الشركة على الورثة كالتالي :
شاوش  بدجوي  دليلة  السيدة 

1178 حصة.
السيدة ريم خربوش 2626 حصة.
 5253 خربوش  حكيم  السيدة 

حصة.
موزع  الشركة  رغسمال  ليصبح 

كالتالي :
ديتر  وولفال  هورتسمان  السيد 

25000 حصة.
السيد عبد الغاني خربوش 9057 

حصة.
 5253 خربوش  حكيم  السيد 

حصة.
 35 1 خربوش  بنعودة  السيد 

حصة.
 33 5 خربوش  أالم  السيد 

حصة.
السيدة ريم خربوش 2626 حصة.

شاوش  بدجوي  دليلة  السيدة 
1178 حصة.

املجموع : 50.000 حصة.
تعيين السيد عبد الغاني خربوش 
املسير  عوض  للشركة  جديد  مسير 

املتوفى.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
رقم  تحت  بالقني8رة  االبتدائية 

87851 بتاريخ 3 غأس18 2021.
354 P

 STE CABINET JIBAL ART
D’INGENIERIE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
بشريك وحيد

املقر االجتماعي : بقعة 1639 ال8ابق 
األر�سي اإلسماعيلية القني8رة
السجل التجاري رقم 7777 

الحل املبكر للشركة
العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
 CABINET JIBAL أير العادي لشركة
 ART D’INGENIERIE SARL AU

تقرر ما يلي :

املبكر  الحل  على  املصادقة 

للشركة.

اليزغي،  العزيز  عبد  السيد  تعيين 

بصفته مصفي للشركة.

الشركة  تصفية  مقر  تحديد 

بالعنوان التالي :

األر�سي  ال8ابق   1639 بقعة 

اإلسماعيلية القني8رة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

رقم  تحت  بالقني8رة  االبتدائية 

.85969

355 P

HA2I TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رغسمالها : 10.000 درهم

املقر االجتماعي : 59، إقامة موالي 

عبد العزيز شارع مواللي عبد العزيز 
رقم   القني8رة

تأسي1 شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالقني8رة، تم وضع القانون األسا�سي 

لشركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

املواصفات التالية :

 HA2I TRANS SARL   : التسمية 

AU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.

املقر االجتماعي : 59، إقامة موالي 

عبد العزيز  شارع موالي عبد العزيز 
رقم   القني8رة.

نقل   : الشركة  موضوع 

املستخدمين.
رغسمال  حدد   : الشركة  رغسمال 

الشركة في مبلغ 10.000 درهم مقسم 

إلى 100 حصة اجتماعية بقيمة 100 

بكاملها،  محررة  للواحدة،  درهم 

الشركاء على  وموزعة   مكتتبة، 

كالتالي :

السيد عبد الحق مويلح.

السيدة هدى لغريب.

املدة : 99 سنة.

السيد إلى  غسند   :  التسيير 

عبد العزيز مويلح.

إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

31 ديسمبر.
التجاري  بالسجل  التقييد  تم 

بالقني8رة تحت  االبتدائية  باملحكمة 
غأس18   3 بتاريخ   61751 رقم 

.2021

356 P

BIHI PIECE AUTO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد
رغسمالها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : رقم 37 تجزئة نوال 

تيفلت

تأسي1 شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالقني8رة، تم وضع القانون األسا�سي 

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفات  ذات  وحيد  بشريك 

التالية :

BIHI PIECE AUTO : التسمية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
تجزئة   37 رقم   : االجتماعي  املقر 

نوال تيفلت.

في  التجارة   : الشركة  موضوع 

معدات السيارات.
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 الكلوش  الفاضل  السيد 

حصة.

املدة : 99 سنة.

التسيير : غسند إلى السيد الفاضل 

الكلوش.

إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

31 ديسمبر.
التجاري  بالسجل  التقييد  تم 

تحت  بتيفلت  االبتدائية  باملحكمة 
رقم 969 بتاريخ 19 يوليو 2021.

357 P

HELALA ASSURANCES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

املقر االجتماعي : سكتور رقم 3 

بلوك H عمارة H7 متجر رقم 100 

القني8رة

السجل التجاري رقم 9317 

الحل املبكر للشركة
العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

 HELALA لشركة  العادي  أير 

ASSURANCES SARL تقرر ما يلي :

املبكر  الحل  على  املصادقة 

للشركة.

العكباني،  زكريا  السيد  تعيين 

بصفته مصفي للشركة.

الشركة  تصفية  مقر  تحديد 

بالعنوان التالي :

 H7 عمارة H سكتور رقم 3 بلوك

متجر رقم 100 القني8رة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

رقم   تحت  بالقني8رة  االبتدائية 

السجل التجاري 9317 .

358 P

 SOCIETE IMMOBILIERE

 BLED HADDOU OULED

HAJJAJ
67rue Béni Amar - Casablanca

RC CASABLANCA N° 358. 03

I. بناء على محضر اجتماع الجمع 

شركة  ملساهمي  العادية  أير  العام 

حجاج«  ولد  حدو  بالد  »إموبيليير 

 SOCIETE IMMOBILIERE BLED

 ،HADDOU OULED HAJJAJ

 املنعقد بتاريخ 12 غبريل 2021، تقرر

ما يلي :

من  النهائي  باالنتهاء  االعتراف 

مدفوع  أير  املال  رغس  تخفيض 

تعود   
ً
سهما حدود  22  في  بخسائر 

عن  اليوسفي  رجاء  للسيدة  ملكيتها 

طريق تخصيص غصول الشركة.

تعديل النظام األسا�سي للشركة.
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تخفيض  تم  العملية،  هذه  بعد 
مبلغ   من  املذكورة  الشركة  مال  رغس 
 367.600 مبلغ  إلى  درهم   390.000
سهم،   )3.676( إلى  مقسما  درهما، 

قيمة كل منها مائة )100( درهم.
التعديل  تصاريح  اإليداع  تم   .II
بالدار  التجارية  املحكمة  بملحقة 
تحت   2021/05/03 بتاريخ  البيضاء 

رقم 776595.
358P مكرر

SIDK ALKHAIR LINAKL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

املقر االجتماعي : بلوك C رقم 286
ال8ابق األول اوالد اوجيه القني8رة

تحويل املقر االجتماعي
العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
 SIDK ALKHAIR أير العادي لشركة
املسؤولية  ذات  شركة   LINAKL

املحدودة، تقرر ما يلي :
بلوك  من  االجتماعي  املقر  تحويل 
C رقم 286 ال8ابق األول اوالد اوجيه 
رقم   31 زنقة  العنوان  إلى  القني8رة 

507 حي اإلرشاد القني8رة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
رقم   تحت  بالقني8رة،  االبتدائية 

السجل التجاري 5673 .
359 P

 BAB ALKHAIR LINAKL OUA
ATTIJARA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رغسمال الشركة

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
 BAB ALKHAIR العادي لشركة  أير 
 LINAKL OUA ATTIJARA SARL
املحدودة،  املسؤولية  ذات  شركة 

تقرر ما يلي :
رغسمال  رفع  على  املصادقة 
إلى  درهم   200.000 من  الشركة 
بإصدار  وذلك  درهم   750.000
جديدة  اجتماعية  حصة   5500
ما  غي  للحصة،  درهم   100 بقيمة 
محررة  درهم   550.000 مجموعه 
 بكاملها ليصبح رغسمال الشركة موزع

كالتالي :

 7500 تيبوقالين  يوسف  السيد 

حصة.

املسير  في  الثقة  وتجديد  تمديد 

تيبوقالين  يوسف  السيد  الوحيد 

وتخويله جميع الصالحيات.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

رقم   تحت  بالقني8رة،  االبتدائية 

السجل التجاري 35567.

360 P

COFFEE TOWN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد
رغسمالها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : 8  زنقة غبو بكر 

الصديق إقامة إيمان مكتب رقم 2 

القني8رة

تأسي1 شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالقني8رة، تم وضع القانون األسا�سي 

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفات  ذات  وحيد  بشريك 

التالية :

 COFFEE TOWN  : التسمية 

SARL AU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
املقر االجتماعي : 8  زنقة غبو بكر 

 2 رقم  مكتب  إيمان  إقامة  الصديق 

القني8رة.

موضوع الشركة : 

مقهى.

مستغل م8عم.
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 حدادي  سلمى  السيدة 

حصة.

املدة : 99 سنة.

التسيير : غسند إلى السيدة سلمى 

حدادي.

إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

31 ديسمبر.
التجاري  بالسجل  التقييد  تم 

بالقني8رة تحت  االبتدائية  باملحكمة 
رقم 61759.

361 P

HAKKAR IMPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد
رغسمالها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : 7  زنقة عمرو

ابن العاص إقامة اسماعيل

مكتب رقم   القني8رة

تأسي1 شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالقني8رة، تم وضع القانون األسا�سي 

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفات  ذات  وحيد  بشريك 

التالية :

 HAKKAR IMPORT  : التسمية 

SARL AU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
عمرو  زنقة    7  : االجتماعي  املقر 

مكتب  اسماعيل  إقامة  العاص  ابن 
رقم   القني8رة.

موضوع الشركة : 

األشغال املختلفة.

االستيراد والتصدير.

تاجر.
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 حكار نور الدين عبد النور 

فهيم 1000 حصة.

املدة : 99 سنة.

حكار  السيد  إلى  غسند   : التسيير 

نور الدين عبد النور فهيم.

إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

31 ديسمبر.

التجاري  بالسجل  التقييد  تم 

بالقني8رة تحت  االبتدائية  باملحكمة 
رقم 61767.

362 P

MAROBYE شركة
SARL

يبلغ رغسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : زاوية شارع 

اليرموك، زنقة معمورة، إقامة غمين 

1، عمارة غ، مكتب رقم 1، القني8رة

السجل التجاري رقم 01  5

محضر االنحالل املسبق للشركة
بمقت�سى محضر مؤرخ في 8 مارس 

االستثنائي  العام  الجمع  قرر   2021

.MAROBYE SARL لشركة

اعتبارا من  للشركة  املسبق  الحل 

8 مارس 2021.

تعيين السيد املتقي محمد مصفيا 

في  التصفية  للشركة مع تحديد مقر 

املقر االجتماعي للشركة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

بالقني8رة بتاريخ 12 ماي 2021 تحت 
رقم 3059.

363 P

AZDOU شركة
SARL

يبلغ رغسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : تجزئة سعيد 

حجي رقم 330 طريق القني8رة

سال

السجل التجاري رقم 361

محضر االنحالل املسبق للشركة
في  مؤرخ  محضر  بمقت�سى 

العام  الجمع  قرر   2021 21 يونيو 

.AZDOU SARL االستثنائي لشركة

اعتبارا من  للشركة  املسبق  الحل 

21 يونيو 2021.

تعيين السيد غزدو الحسن مصفيا 

في  التصفية  للشركة مع تحديد مقر 

املقر االجتماعي للشركة.
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كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
بالقني8رة بتاريخ 8 يوليو 2021 تحت 

رقم 2 370.
364 P

ACCORD FIDUCIAIRE

مكتب محاسب معتمد من طرف الدولة
23 شارع الجيش امللكية سيدي بنور

 APOYO SOUTIEN
SCOLAIRE PRIVE

تأسي1 شركة
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

القانون  تحرير  تم   2021 يونيو   21  
املسؤولية  محدودة  لشركة  األسا�سي 
بالخصائص  الوحيد  الشريك  ذات 

اآلتية :
 APOYO SOUTIEN  : التسمية 

.SCOLAIRE PRIVE
سواء  الشركة  هدف   : الهدف 
غو  لصالحها  بالخارج  غو  باملغرب 

لصالح الغير هو :
الدعم املدر�سي.

تاريخ  من  تبتدئ  سنة   99  : املدة 
التقييد بالسجل التجاري.

السفلي  ال8ابق   : املقر االجتماعي 
 2 حكيمة  تجزئة   66 رقم  الشقة 

الجديدة.
رغسمال   : االجتماعي  الرغسمال 
100.000 درهم مقسمة  الشركة هو 
الواحد  السهم  1000 سهم قيمة  إلى 
هي 100 درهم للحصة محررة بالكامل 
كلها في ملكية السيد سعد بن زكري. 

: من طرف السيد  تسيير الشركة 
سعد بن زكري.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 
يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من نف1 

السنة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  للمحكمة  الضبط 
بالجديدة يومه 26 يوليو 2021 تحت 

رقم 26771.
تحت  مسجل   : التجاري  السجل 

رقم 55 18 بمدينة الجديدة.
364P مكرر

 STE SNACK KECH FOOD
BROTHERS

SARL
تم بتاريخ 19 يونيو 2021 اجتماع 
النقاط  بموجبها  حدد  استثنائي  عام 

اآلتية :
القا�سي  ياسين  السيد  قام   : غوال 

ببيع :
166 حصة للسيد محسن زبيري.

166 حصة للسيد ر�سى زبيري.
168 حصة للسيد ياسين زبيري.

الحصص  ترتيب  يصبح  وبالتالي 
على الشكل التالي :

فولوج  للسيد  حصة   500
عبد الحميد.

166 حصة للسيد محسن زبيري.
166 حصة للسيد ر�سى زبيري.

168 حصة للسيد ياسين زبيري.
ثانيا : استقالة ياسين القا�سي من 

منصبه كمسير ثاني للشركة.
يقبل الجمع العام استقالته.

زبيري  محسن  السيد  تعيين 
رقم  الوطنية  للب8اقة  الحامل 
جديد  ثاني  كمسير   EE633 0

للشركة.
يقبل السيد محسن زبيري تعيينه 

الجديد.
ستلزم   : املشترك  اإلمضاء   : ثالثا 
ويتمتع  املشترك  باإلمضاء  الشركة 
الحميد  عبد  فولوج  السيد  املسيران 
بصالحية  زبيري  محسن  والسيد 
املستندات  جميع  على  التوقيع 

اإلدارية وجميع العمليات البنكية.
املحكمة  في  القانوني  اإليداع  تم 
 2021 يوليو   28 في مراكش  التجارية 

تحت رقم 126393.
365 P

 STE LES CELLULES
AGRICOLES
SARL AU

تأسي1
يوم محرر  عرفي  عقد   بمقت�سى 

الرباط  في  مسجل   2021 يوليو   5  
2021 قد تم تأسي1  6 يوليو  بتاريخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  الشركة 

بشريك واحد :

تسيير   : االجتماعي  الهدف 

والتجاري  الفالحي  االستغالل 

والصناعي للخدمات.

رغسمال الشركة : 100.000 درهم 

مقسم إلى 1000 حصة من فئة 100 

درهم للحصة الواحدة :

 1000  : سيال  إدري1  السيد 

حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

وضع  تاريخ  من  غي  النهائي  التأسي1 

السجل التجاري.

باتري1  شارع   77  : العنوان 

لومومبا رقم 6 حسان الرباط.

املسير : السيد إدري1 سيال.

املحكمة  في  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالرباط تحت رقم 116673 

بتاريخ 5 غأس18 2021 رقم السجل 

التجاري 003 15.

366 P

STE MADAME CHIC
SARL AU

تأسي1
يوم  محرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 

الرباط  في  مسجل   2021 7 يوليو 

2021 قد تم تأسي1  8 يوليو  بتاريخ 

املحدودة  املسؤولية  ذات  الشركة 

بشريك واحد :

االستيراد   : االجتماعي  الهدف 

والتصدير.

املالب1 الجاهزة )بالجملة(.

رغسمال الشركة : 100.000 درهم 

مقسم إلى 1000 حصة من فئة 100 

درهم للحصة الواحدة :

 1000  : الخالدي  هشام  السيد 

حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

وضع  تاريخ  من  غي  النهائي  التأسي1 

السجل التجاري.

باتري1  شارع   77  : العنوان 

لومومبا رقم 6 حسان الرباط.

املسير : السيد هشام الخالدي.

املحكمة  في  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالرباط تحت رقم 116672 
بتاريخ 5 غأس18 2021 رقم السجل 

التجاري 001 15.

367 P

 STE GROUPEMENT

YANBOUH
SARL

تفويت حصص الشركة لدوي 
الحقوق

الجمع  محضر  بموجب 

 GROUPEMENT لشركة  العام 

الرباط  في  YANBOUH SARL سجل 

بتاريخ 5 يوليو 2021 تم :

حصص  وتفويت  الوفاة  تقرير 

الشركة للورثة.

تقرير مواصلة تسيير الشركة من 

طرف الورثة.
التدالوي  مريم  السيدة  تعيين 

مسيرة للشركة.

بمكتب  القانوني  اإليداع  تم 

رقم  تحت  بالرباط  التجاري  السجل 
37 116 بتاريخ 28 يوليو 2021 رقم 

السجل التجاري 52087.

368 P

AL ATAT AL JAMIL
تأسي1

بسال  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بتاريخ 8 مارس 2021 قد تم تأسي1 

شركة ذات املسؤولية املحدودة :

.AL ATAT AL JAMIL : التسمية

: النسيج - صناعة األثاث  الهدف 

املنزلي.
رغسمال الشركة : 100.000 درهم 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم للحصة الواحدة :

شعيب اوالد خوي 500 حصة.

محمد غيوب : 500 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

وضع  تاريخ  من  غي  النهائي  التأسي1 

السجل التجاري.
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إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 
31 ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
املقر : تجزئة غبواب سال عمارة 82 

محل رقم 16 حي املحيط سال.
املسير : شعيب اوالد خوي ومحمد 

ايوب.
 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.367 9
369 P

GREEN TREE ANGLE
SARL AU

 3 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
ذات  شركة  تأسي1  تم   2021 يونيو 
الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 
الخصائص  تحمل  والتي  الوحيد 

التالية :
 GREEN TREE  : التسمية 

.ANGLE
SARL AU : الصفة القانونية

إنتاج   : االجتماعي  الهدف 
ال8بيعية  املواد  مستخلصات 
التجميل  ومستحضرات  والصحية 

ال8بيعية بيع شراء إيراد وتصدير.
رغسمال الشركة : 100.000 درهم 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم للحصة الواحدة :
 1000 كرين  مص8فى  السيد 

حصة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسي1 النهائي.
إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

31 ديسمبر من كل سنة.
عبد  بن  عالل  شارع   1 5  : املقر 

هللا شقة 11 حسان الرباط.
املسير : السيد مص8فى كرين.

 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 
.153999

370 P

M&M PARA HEALTH
SARL

بمقت�سى عقد عرفي غنجز بالرباط 
مسجل   2021 مارس   29 بتاريخ 
بالرباط  والتمبر  التسجيل  بمكتب 
بتاريخ 19 غبريل 2021 قد تم تأسي1 

شركة ذات مسؤولية محدودة.

 M&M PARA  : الشركة  اسم 
.HEALTH SARL

الشركاء : فاطمة لبيض بنت علي 
ومونية فقير بنت عبد هللا.

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 
مسؤولية محدودة.

تجارة   : االجتماعي  الهدف 
املنتجات شبه صيدلية وشبه طبية.

 Marchand de produits
.Parapharmacie et Paramédical

 100.000  : الشركة  رغسمال 
درهم.

إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 
31 ديسمبر من كل سنة.

املقر االجتماعي : حي املنزه رقم 63 
حي يعقوب املنصور الرباط.

لبيض  فاطمة  السيدة   : املسيرة 
بنت علي.

السجل التجاري : 153633.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت   2021 يوليو   15 بتاريخ 

.6769
371 P

 MOLIMOZOE
 CONSULTING

شركة ذات مسؤولية محدودة - 
بشريك وحيد

املؤرخ  عرفي،  عقد  بموجب   -  1
البيضاء،  بالدار   2021 يوليو   7 في  
مسؤولية  ذات  شركة  تأسي1  تم 
تكمن  وحيد،  بشريك   - محدودة 

مميزاتها في ما يلي :
 MOLIMOZOE  : التسمية 
ذات  شركة   ،CONSULTING

مسؤولية محدودة - بشريك وحيد
زنقة   ،03  : اإلجتماعي  املقر 
 – يوسف  موالي  شارع  ورير،  آيت 

الدارالبيضاء.
الهدف اإلجتماعي :

الهندسة  مهام  بجميع  القيام 
والحلول الرقمية،

إعداد إدارة واستشارات مؤشرات 
األداء الرئيسية

اقتراح الحلول الخارجية والتجارة 

الدولية،

املتعلقة  املهام  بجميع  القيام 

برامج  وتنفيذ  التنمية  بالتصميم، 

غو  البرامج  وتثبيت   ، الكمبيوتر 

واملراجعة  والتدريب   ، البرامج  حزم 

وإجراء  املصرفي  والتنفيذ  املصرفية 

نيابة   ، التشغيلية  التدقيق  عمليات 

عن الشركات العامة والخاصة،

املتعلقة  الدراسات  إعداد 

بالبعثات املذكورة غعاله،

املالية  العمليات  جميع  وعموما 

واملنقولة  والصناعية  والتجارية 

بشكل  تتعلق  قد  التي  والعقارات 

غعاله  بال�سيء  مباشر  أير  غو  مباشر 

املماثلة غو ذات صلة، من املرجح غن 

يتم ت8ويرها غو توسيعها.

درهم   10.000  : الشركة  رغسمال 

 100 بقيمة  حصة   100 إلى  مقسمة 

درهم

تسع  في  تحدد   : الشركة   مدة 

و تسعين )99( سنة إبتداًء من تاريخ 

اإليداع بكتابة الضبط لدى املحكمة 

التجارية.

املساهم الوحيد :

 Landry PETOUNGWEN السيد

الجنسية  من    MOUANSIE

يونيو   18 مواليد  من  الكاميرونية 

رقم  السفر  جواز  والحامل   1988

.0596216

 Landry السيد   : التسيير 

  PETOUNGWEN MOUANSIE

 18 الكاميرونية مواليد  الجنسية  من 

السفر  جواز  والحامل   1988 يونيو 

رقم  0596216 لفترة محدودة.

إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

أاية 31 ديسمبر.

بملحقة  القانوني  اإليداع  تم   -  2

البيضاء،  بالدار  التجارية  املحكمة 

2021 تحت  2 غأس18  ذلك بتاريخ 

عدد 788561.

372 P

 ELAYACHI IMMOBILER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

عمارة رقم 66 إقامة سوراية شقة 

رقم 9 زنقة تانسيفت غكدال الرباط

رقم التقييد في السجل التجاري : 

1539 1

تأسي1 شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

مؤرخ  موثق  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداد  تم   2021 ماي   12 في 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها  بمختصر  االقتضاء 

.ELAYACHI IMMOBILER

بنايات،   : بإيجاز  الشركة  أرض 

مروج عقاري.

عمارة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 9 رقم  شقة  سوراية  إقامة   66 رقم 

زنقة تانسيفت غكدال الرباط.

غجلها  من  تأسست  التي   : املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000  : مبلغ رغسمال الشركة 

درهم مقسم كالتالي :

السيدة سعيدة لهري: 00  حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.

 100  : اضبيب  منال  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

 250  : اضبيب  اسماعيل  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

 250  : اضبيب  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانها  لهري،  سعيدة  السيدة 

املر�سى  حي  تجزئة  مرجان  زنقة   68  :

الحسيمة.

 : عنوانها  اضبيب،  منال  السيدة 

اسبانيا.



عدد 5677 - 9 محرم 3  1 )18 غأس18 2021)الجريدة الرسمية   16928

السيد اسماعيل اضبيب، عنوانه 
 9 شقة  تانسيفت  واد  زنقة   66  :

غكدال الرباط.
 : عنوانه  اضبيب،  محمد  السيد 

اسبانيا.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة.
عنوانها  لهري،  سعيدة  السيدة   
املر�سى  حي  تجزئة  مرجان  زنقة   68  :

الحسيمة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غأس18  بتاريخ    بالرباط  التجارية 

.2021
373 P

 SOCIETE COMMERCIALE
DES CARREAUX

شركة كوميرسيال دي كارو
تأسي1

1 - بمقت�سى عقد عرفي بمكناس 
تأسي1  تم   ،2021 ماي   12 يوم 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد مميزاتها كالتالي :
دي  كوميرسيال  شركة   : التسمية 
 SOCIETE COMMERCIALE كارو 

.DES CARREAUX
الهدف : بيع مواد البناء.

االستيراد والتصدير.
محل   - مكناس   : االجتماعي  املقر 
عياد  سيدي  شارع   33 رقم  تجاري 

الزيتون.
في  حدد   : االجتماعي  الرغسمال 
 100 إلى  مقسمة  درهم   10.000
100 درهم  حصة اجتماعية من فئة 

حرة نقدا كلها في ملكية :
حصة   100  : غمين  عفط  السيد 

اجتماعية.
اإلدارة : يدير الشركة السيد عفط 

غمين ملدة أير محدودة.
توقيع  رهن  الشركة   : التوقيع 
السيد عفط غمين الحامل ل ب.ت.و 

.D6716 2 رقم
تاريخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تسجيلها.

2 - تم اإليداع القانوني باملحكمة 

 2021 يونيو   7 في  بمكناس  التجارية 

السجل  ورقم   3011 رقم  تحت 

التجاري 53597.
للخالصة والنشر

374 P

 SOCIETE SONIA

CERAMIQUE

شركة صونياسيراميك

تأسي1
1 - بمقت�سى عقد عرفي بمكناس 

تأسي1  تم   ،2021 ماي   21 يوم 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد مميزاتها كالتالي :

صونياسيراميك  شركة   : التسمية 

.SOCIETE SONIA CERAMIQUE

الهدف : بيع مواد البناء.

االستيراد والتصدير.

محل   - مكناس   : االجتماعي  املقر 

الكريم  عبد  شارع   21 رقم  تجاري 

الخ8ابي الزيتون.

في  حدد   : االجتماعي  الرغسمال 

 100 إلى  مقسمة  درهم   10.000

100 درهم  حصة اجتماعية من فئة 

حرة نقدا كلها في ملكية :

 100  : سومية  عفط  السيدة 

حصة اجتماعية.

السيدة  الشركة  يدير   : اإلدارة 

عفط سومية ملدة أير محدودة.

توقيع  رهن  الشركة   : التوقيع 

ل  الحاملة  سومية  عفط  السيدة 

.D935866 ب.ت.و رقم

تاريخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تسجيلها.

2 - تم اإليداع القانوني باملحكمة 

 2021 يونيو   7 في  بمكناس  التجارية 

السجل  ورقم   3012 رقم  تحت 

التجاري 53599.
للخالصة والنشر

375 P

STE CDI CONCEPT
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة
رغسمالها 10.000 درهم

نقل املقر االجتماعي
انعقد   2021 يونيو  فاتح  بتاريخ 

 CDI الجمع العام أير العادي لشركة

مسؤولية  ذات  شركة   ،CONCEPT
درهم،   10.000 رغسمالها  محدودة، 

محمد  شارع  االجتماعي  مقرها 

سال  س    3 اإلقامة  الخام1 

املصادقة  تمت  حيث  سال،  الجديدة 

على ما يلي :

1 - نقل املقر االجتماعي إلى شارع 

م6-6  د  عمارة  روان  إقامة  احصين 

سال الجديدة.

من  البند    صياأة  إعادة   -  2

النظام األسا�سي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

سال  التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   2021 يوليو   26 بتاريخ 

.37085

376 P

STE MAISSOUR FOOD
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
رغسمال الشركة : 100.000 درهم

9  شارع غطل1 شقة رقم 13 

ال8ابق الرابع اكدال الرباط

يوم  حرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تأسي1  تم  بالرباط   2021 غبريل   28

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد بالخصائص التالية :

 STE MAISSOUR  : التسمية 

.FOOD

الهدف : 1 - مقاول نقل البضائع.

2 - توزيع وتسليم البضائع.
رغسمال الشركة : 100.000 درهم 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم للحصة الواحدة :

 1000  : محمد  ميسور  السيد 

حصة.

املقر االجتماعي : 9  شارع غطل1 

اكدال  الرابع  ال8ابق   13 رقم  شقة 

الرباط.

التسيير : ميسور محمد.

املدة : مدة الشركة 99 سنة.
التجاري  بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة التجارية بالرباط تحت رقم 

.153983
بمثابة مقت8ف وبيان

377 P

LAYARA
تلقاه  توثيقي  عقد  بمقت�سى 

األستاذ كريم بنشقرون، موثق بالدار 

تم   .2005 مارس   15 بتاريخ  البيضاء 

تأسي1 شركة ذات املميزات التالية :

.LAYARA : التسمية

البيضاء،  الدار   : االجتماعي  املقر 
رقم   ،1 زنقة  امين،  حي  برجة،  عين 

.8-10

الرغسمال : 100.000 درهم.

الهدف : منعش عقاري.

إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

31 ديسمبر.

السيد  وحيد  شريك   : الشركاء 

لب8اقة  الحامل  اوباهيم،  سعيد 

.B53336 التعريف الوطنية رقم

التسيير : السيد سعيد اوباهيم.

السجل التجاري : 7  139.

378 P

INGENERIC LASER
SARL AU

رغسمالها 10.000 درهم

املقر االجتماعي : الرباط 15 شارع 

األب8ال رقم   غكدال

 26 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

ماي 2021، تم تغيير بعض خصائص 

الشركة كالتالي :

1 - تحويل املقر االجتماعي للشركة 

رقم    األب8ال  شارع   15 الرباط  من 

بالرباط  التالي  العنوان  إلى  غكدال، 

 3 رقم  املستقبل  شارع   22 مشروع 

مكرر 1 ح ي م.
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األسا�سي  القانون  تحيين   -  2
للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غأس18   5 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2021 تحت رقم 8051.
379 P

ARTBIOMED
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة
سجل تجاري رقم : 153975 الرباط

تأسي1
املؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
 2021 يوليو   6 بتاريخ  الرباط  في 
مسؤولية  ذات  شركة  تأسي1  تم 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بالخاصيات التالية :
 ARTBIOMED SARL  : التسمية 

.AU
األجهزة  في  التجارة   : املوضوع 

ال8بية.
يوم  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تسجيلها بالسجل التجاري.
شارع   8 الشقة   30 إقامة   : املقر 

موالي غحمد لوكيلي حسان الرباط.
 : هنو  باعلي  السيدة   : الشركاء 

100 حصة.
 10.000 في  محدود   : املال  رغس 

درهم.
التسيير : السيدة باعلي هنو.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط  التجارية  للمحكمة  التجاري 
رقم  تحت   2021 غأس18   5 بتاريخ 

.8018
380 P

AGRICO VEGITA
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
سجل تجاري رقم : 153979 الرباط

تأسي1
املؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
 2021 يوليو   13 بتاريخ  الرباط  في 
مسؤولية  ذات  شركة  تأسي1  تم 

محدودة بالخاصيات التالية :

 AGRICO VEGITA  : التسمية 

.SARL

املوضوع : تربية املاشية.

يوم  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تسجيلها بالسجل التجاري.

شارع   8 الشقة   30 إقامة   : املقر 

موالي غحمد لوكيلي حسان الرباط.

: السيد بنعال عبد االاله  الشركاء 

: 700 حصة.

السيد بنعال سفيان : 300 حصة.
 100.000 في  محدود   : املال  رغس 

درهم.

التسيير : السيد بنعال عبد االاله.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  التجارية  للمحكمة  التجاري 

رقم  تحت   2021 غأس18   5 بتاريخ 

.8020

381 P

GOLDENWOOL
 SARL

شركـة ذات مسؤولية محدودة

سجل تجاري رقم 153977 الرباط

تأسي1
املؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

 ،2021 يوليو   8 بتاريخ  الرباط  في 

مسؤولية  ذات  شركة  تأسي1  تم 

محدودة بالخاصيات التالية :

.GOLDENWOOL : التسمية

السلع  في  التجارة   : املوضوع 

الحرفية.

يوم  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تسجيلها بالسجل التجاري.

شارع   8 الشقة   30 إقامة   : املقر 

موالي غحمد لوكيلي حسان الرباط.

الشركاء : السيد كفيح حمو : 500 

حصة.

 500  : ادري1  الحرش  السيد 

حصة.
 100.000 في  محدود   : املال  رغس 

درهم.

حمو  كفيح  السيد   : التسيير 

والسيد الحرش ادري1.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  التجارية  للمحكمة  التجاري 

رقم  تحت   2021 غأس18   5 بتاريخ 

.8019

382 P

ALIGEN
ش.م.م.

رغسمال الشركة : 100.000 درهم

تأسي1 شركة

في  املؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة  تأسي1  تم   ،2021 يونيو   15

تحمل  التي  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الخصائص التالية :

.ALIGEN : التسمية

الهدف االجتماعي : تجارة التجزئة 

لجميع املنتجات الغذائية.

شارع   202 رقم   : االجتماعي  املقر 

األر�سي  الدور   5 رقم  املومن  عبد 

الدار البيضاء.

املدة االجتماعية : 99 سنة.

حدد   : االجتماعي  الرغسمال 

مبلغ  في  االجتماعي  الرغسمال 

 1000 إلى  مقسمة  درهم   100.000

100 درهم  حصة اجتماعية من فئة 

للواحدة موزعة على الشركاء كالتالي :

السيد هشام فيزازي : 250 حصة. 

السيد لؤي حداجي : 250 حصة ؛

 250  : الحمومي  خليل  السيد 

حصة ؛

السيد خليد الزالف : 250 حصة.

الحمومي  خليل  السيد  تسمية 

كمديرين  الزالف  خليل  والسيد 

للشركة مع التوقيع املشترك ملدة أير 

محدودة.

تم اإليداع القانوني والتسجيل في 

السجل التجاري بكتابة الضبط لدى 

البيضاء  بالدار  التجارية  املحكمة 

 7868 8 الخاصة  األرقام  تحت 

و 510835 بتاريخ  1 يوليو 2021.

لإلعالم : املسيرين.

383 P

UNIMMO
ش.م.م

رغسمالها الشركة : 100.000 درهم

تأسي1 شركة
في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

شركة  تأسي1  تم   ،2021 يونيو   25

تحمل  التي  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الخصائص التالية :

UNIMMO : التسمية

الترويج   : االجتماعي  الهدف 

العقاري.
املقر االجتماعي :  رقم 217 شارع 

املوسعة  اإلقامة  الروداني  إبراهيم 

الدار   3 رقم  األول  ال8ابق  الفتح 

البيضاء.

املدة االجتماعية : 99 سنة.

حدد   : االجتماعي  الرغسمال 

مبلغ  في  االجتماعي  الرغسمال 

 1000 إلى  مقسمة  درهم   100.000

100 درهم  حصة اجتماعية من فئة 

للواحدة موعة على الشركاء كالتالي :

السيد هشام فيزازي : 500 حصة.

السيد لؤي حداجي : 500 حصة.
فيزازي  هشام  السيد  تسمية 

كمديرين  حداجي  لؤي  والسيد 

ملدة  املنفصل  التوقيع  مع  للشركة 

أير محدودة.

تم اإليداع القانوني والتسجيل في 

السجل التجاري بكتابة الضبط لدى 

البيضاء  بالدار  التجارية  املحكمة 

 7868 9 الخاصة  األرقام  تحت 

و510837 بتاريخ  1 يوليو 2021.
لإلعالم : املسيرين

384 P

ATARLUX
ش.م.م لشريك وحيد

السجل التجاري : 72677 

تعديالت قانونية
العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

أير العادي املؤرخ في 13 يوليو 2021 

تقرر ما يلي :

هدى  دوماس  السيدة  استقالة 

من مهامها كمديرة للشركة.
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املص8فى  دوماس  السيد  تعيين 

أير  ملدة  للشركة  وحيد  كمدير 

محدودة.
القانون  من   30 املادة  تغيير 

األسا�سي.

تحيين القانون األسا�سي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

يوليو   27 بتاريخ  البيضاء  بالدار 

2021 تحت رقم 788138.
لإلعالم : املسيرين

385 P

CITRINE CO
ش.م.م لشريك وحيد

السجل التجاري : 97  0 

إقفال وتصفية الشركة
العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

 2021 يوليو   5 في  املؤرخ  العادي  أير 

تقرر ما يلي :

إقفال معامالت تصفية الشركة.

املوافقة على تقرير التصفية.

إصدار التفريغ إلى املصفي.

ش8ب من السجل التجاري.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

يوليو   27 بتاريخ  البيضاء  بالدار 

2021 تحت رقم 788137.
من غجل اإلشعار

املصفي

386 P

 MEDICAL SEJOUR

SERVICES
ش.م.م لشريك وحيد

السجل التجاري : 253275

إقفال وتصفية الشركة
بمقت�سى محضر الجمع العام أير 

 2021 يونيو   10 في  املؤرخ  العادي 

تقرر ما يلي :

إقفال معامالت تصفية الشركة.

املوافقة على تقرير التصفية.

إصدار التفريغ إلى املصفي.

ش8ب من السجل التجاري.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار 
البيضاء بتاريخ 15 يوليو 2021 تحت 

رقم 787103.
من غجل اإلشعار

املصفي

387 P

FOOD CLIN
ش.م.م

السجل التجاري : 359033
إقفال وتصفية الشركة

بمقت�سى محضر الجمع العام أير 
 2021 يونيو   10 في  املؤرخ  العادي 

تقرر ما يلي :
إقفال معامالت تصفية الشركة.

املوافقة على تقرير التصفية.
إصدار التفريغ إلى املصفي.

ش8ب من السجل التجاري.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
يوليو   15 بتاريخ  البيضاء  بالدار 

2021 تحت رقم 787201.
من غجل اإلشعار

املصفي

388 P

OPALE GEST
ش.م.م

السجل التجاري : 391157
إقفال وتصفية الشركة

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
يونيو  فاتح  في  املؤرخ  العادي  أير 

2021 تقرر ما يلي :
إقفال معامالت تصفية الشركة.

املوافقة على تقرير التصفية.
إصدار التفريغ إلى املصفي.

ش8ب من السجل التجاري.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
يوليو  بتاريخ  1  البيضاء  بالدار 

2021 تحت رقم 786916.
من غجل اإلشعار

املصفي

389 P

 LES MEUBLES
D’AUJOURD’HUI
ش.م.م لشريك وحيد

السجل التجاري : 22085
إقفال وتصفية الشركة

بمقت�سى محضر الجمع العام أير 
 2021 يونيو   21 في  املؤرخ  العادي 

تقرر ما يلي :
إقفال معامالت تصفية الشركة.

املوافقة على تقرير التصفية.
إصدار التفريغ إلى املصفي.

ش8ب من السجل التجاري.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار 
البيضاء بتاريخ 30 يونيو 2021 تحت 

رقم 787 78.
من غجل اإلشعار

املصفي

390 P

HYDRO TECA شركة
ش.م.م

زنقة اروكو رقم  3، خنيفرة
أير  اجتماع  محضر  بمقت�سى 
اتخاذ  تم   2021 ماي   5 بتاريخ  عادي 

القرارات التالية :
القرار 1 : تحويل مقر الشركة من 
خنيفرة  اساكا،  حي   82 رقم   6 زنقة 

إلى : زنقة اروكو رقم  3، خنيفرة.
نشاط  على  تش8يب   :  2 القرار 

مكتب الدراسات.
تقديم  نشاط  إضافة   :  3 القرار 

الخدمات.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
القانوني للشركة لدى كتابة الضبط 
بتاريخ بخنيفرة  االبتدائية   باملحكمة 

رقم  تحت   2021 غأس18   3
رقم  التجاري  السجل   2021/294

.2705
391 P

MAS TOUR شركة
ش.م.م

امغاس الحمام مريرت
خنيفرة

أير  اجتماع  محضر  بمقت�سى 
تم   2021 يوليو   26 بتاريخ  عادي 

اتخاذ القرار التالي :

من  حصة    90 تفويت   : القرار 

لفائدة  اللوي  عبد  الحسين  السيد 

.SUTER CLAUDE ERNEST السيد

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني للشركة لدى كتابة الضبط 

بتاريخ بخنيفرة  االبتدائية   باملحكمة 

رقم  تحت   2021 غأس18   3

رقم  التجاري  السجل   2021/295

.3765

392 P

مكتب امودح للحسابات والدراسات الجبائية 

والقانونية

II زاوية باترنون واالسكندرية، عمارة لينا

شقة B 2 حي املستشفيات، الدار البيضاء

الهاتف: 022.82.65.98

NOTIFIX
في : 332، شارع ابراهيم الروداني

ال8ابق الخام1، رقم 21

إقامة الريحان، الدار البيضاء

إنشاء شركة
بالدار  عرفي  عقد  بمقت�سى 

البيضاء، مؤرخ في 18 ماي 2021، تم 

تحرير نظام غسا�سي لشركة محدودة 

خاصياتها  واحد  بشريك  املسؤولية 

كالتالي :

ش.م.م.   NOTIFIX  : التسمية 

بشريك واحد.

الشركة   : )مختصر(  الغرض 

املختصر  االجتماعي  هدفها  حددت 

في :

ألي  والتمثيل  والتجارة  املتاجرة 

منتج غو خدمة.
ال8رق  وغعمال  البناء  غعمال 

وغعمال الت8وير املختلفة.

توريد وتركيب املعدات الكهربائية 

واملعدات  املعلومات  وتكنولوجيا 

املكتبية.

بكل  التنظيف  غعمال  جميع 

غشكالها.

والدراسات  الهندسية  األنش8ة 

والتحليالت  املراقبة  وغنش8ة  الفنية 

التشييد  بق8اعات  املتعلقة  الفنية 

والبناء واألشغال العامة والعقارات.
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العقود  جميع  عن  التنقيب 
والدولية  والوطنية  والخاصة  العامة 

وتقديمها والتعاقد معها من الباطن.
في  املهن  لجميع  العام  املقاول 

مجال البناء واألشغال العامة.
واملشورة  واإلدارة  الخبرة 
البناء  مجاالت  في  واملساعدة 

واألشغال العامة والعقارات.
البناء  وتنسيق  وتوجيه  جدولة 
واألشغال واملشاريع العامة والعقارية.

والعلمية  املتخصصة  األنش8ة 
والتقنية األخرى.

واألنش8ة  اإلدارية  االستشارات 
القانونية.

األنش8ة العقارية.
إدارة األموال.

وغعمال   ،BTP البناء  غعمال 
والكهرباء،  )السباكة،  الفنية  الق8ع 
وتكييف  املعلومات،  وتكنولوجيا 
وغعمال  ذلك(،  إلى  وما  الهواء، 
والنجارة،  )ال8الءات،  التش8يب 
واألملنيوم،  وامل8ابخ،  والدهانات، 
واملعدات   ،PVC الحديد  وغعمال 

واألعمال املتنوعة(.
بيع مواد البناء.

وتجارة  وتصدير  استيراد 
املنتجات  جميع  وبيع  وشراء  وتصنيع 

والخدمات.
جميع  وتشغيل  وتأجير  إنشاء 

الورش واملصانع املتعلقة بالنشاط.
والتشغيل  والشراء  االستيراد 
بشكل  الدولية  والتجارة  والتوزيع 
عام لجميع غنواع املواد الخام واملواد 
النهائية  واملنتجات  االستهالكية 
جميع  وكذلك  املصنعة،  ونصف 

املعدات واألدوات املثيرة لالهتمام.
وجميع عمليات الدراسة والتمثيل 
والشحن  والسمسرة  الوساطة 
والعموالت املتعلقة باملناطق املحددة 

غعاله.
االستحواذ على حصة غو مصلحة 
جميع  في  األشكال  من  شكل  بأي 
التجارية األعمال  غو   الشركات 

التجارية  األعمال  غو  املؤسسات  غو   
التكميلية غو  املمثالة  األأراض   ذات 

 غو ذات الصلة.

املعامالت  جميع  عام،  وبشكل 
واملالية  والصناعية  التجارية 
بشكل  املتعلقة،  والعقارية  واملنقولة 
مباشر غو أير مباشر، كليا غو جزئيا، 
من  غو  غعاله  املذكورة  األشياء  بأحد 

املحتمل غن تعزز ت8وير الشركة.
شارع   ،332  : االجتماعي  املقر 
الخام1،  ال8ابق  الروداني،  ابراهيم 
املعارف،  الريحان،  إقامة   ،21 رقم 

الدار البيضاء.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التسجيل في السجل التجاري.
في  حدد   : االجتماعي  الرغسمال 
 1000 على  مجزغة  درهم   100.000
للحصة  درهم   100 فئة  من  حصة، 
الواحدة، غسندت كلها للسيد عصام 

مروان.
للسيد  التسيير  غسند   : التسيير 

عصام مروان.
السنة االجتماعية : من فاتح يناير 

إلى 31 ديسمبر.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ البيضاء  بالدار   التجارية 
7 يوليو 2021 تحت رقم 785887.

قصد النشر واإلعالن

393 P

مكتب امودح للحسابات والدراسات الجبائية 
والقانونية

II زاوية باترنون واالسكندرية، عمارة لينا
شقة B 2 حي املستشفيات، الدار البيضاء

الهاتف: 022.82.65.98

SOVA GROUPE
في : دوار الخياي8ة، الساحل، برشيد

بالدار  عرفي  عقد  بمقت�سى 
 ،2021 يوليو   12 في  مؤرخ  البيضاء، 
لشركة  غسا�سي  نظام  تحرير  تم 
واحد  بشريك  املسؤولية  محدودة 

خاصياتها كالتالي :
 SOVA GROUPE  : التسمية 

ش.م.م. بشريك وحيد.
الشركة   : )مختصر(  الغرض 
املختصر  االجتماعي  هدفها  حددت 

في :
وبيعه،  وشرائه  البن  تحميص 

استيراد وتصدير القهوة والشاي.

االستيراد  عمليات  جميع 

ذات  املنتجات  وجميع  والتصدير، 

واألجنبية  املحلية  التجارية  العالمات 

وإنتاج  واستيراد  سواء،  حد  على 

ونصف  الجاهزة  املواد  وتجهيز 

هذه  لتصنيع  الخام  غو  املصنعة 

املنتجات.

نقل  غو  امتالك  غو   اكتساب 

غو االستغالل املباشر غو أير املباشر 

والوكاالت  التجارية  للعالمات 

والعمليات  والتراخيص  واالمتيازات 

للمصانع  التجارية   والعالمات 

غو البراءات لحسابها الخاص.

الصناعة والتجارة والبناء وتجميع 

امللحقات  وجميع  الصناعية  اآلالت 

ذات الصلة باألأراض االجتماعية.

تسويق القهوة والشاي.

لجميع  والتسويق  التجارة 

املنتجات والخدمات.

مثل  الغذائية  املنتجات  جميع 

والخضروات  والفواكه  اللحوم 

ومنتجات  واألعشاب،  واملعلبات، 

األلبان واملأكوالت البحرية واألسماك 

والهدايا،  املنزلية  واألدوات  وجزار 

ومكتبات  واألعشاب  والتوابل 

الترفيه،  منتجات  بيوت  الفيديو، 

جميع  مماثل،  منتج  وغي  األفالم 

واملالب1  عام،  بشكل  املنسوجات 

وإصالح  واألحذية،  املختلفة، 

الجلدية  والسلع  واألقفال،  األحذية، 

املنتجات  وجميع  معانيها،  غوسع  في 

الحرفية بشكل عام واملفروشات.

واستئجار  وبيع  وشراء  تشغيل 

العقارات.

مالية  معامالت  غي  عام،  وبشكل 

منقولة  غو  صناعية  غو  تجارية   غو 

غو أير منقولة، مرتب8ة بشكل مباشر 

غو أير مباشر باألشياء املذكورة غعاله، 

تحقيقها  لصالح  تكون  غن  يحتمل  غو 

وت8ويرها.

املقر االجتماعي : دوار الخياي8ة، 

الساحل، برشيد.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التسجيل في السجل التجاري.

في  حدد   : االجتماعي  الرغسمال 
  00 على  مجزغة  درهم    0.000
للحصة  درهم   100 فئة  من  حصة، 
للسيد  كلها  غسندت  الواحدة، 

ابراهيم ادعلي امحند.
للسيد  التسيير  غسند   : التسيير 

ابراهيم ادعلي امحند.
السنة االجتماعية : من فاتح يناير 

إلى 31 ديسمبر.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ ببرشيد   االبتدائية 
  غأس18 2021 تحت رقم 1008.

قصد النشر واإلعالن

394 P

مكتب امودح للحسابات والدراسات الجبائية 

والقانونية

II زاوية باترنون واالسكندرية، عمارة لينا

شقة B 2 حي املستشفيات، الدار البيضاء

الهاتف: 022.82.65.98

OUBEX
في : 332، شارع ابراهيم الروداني

ال8ابق الخام1، رقم 21
إقامة الريحان، املعارف

الدار البيضاء
بالدار  عرفي  عقد  بمقت�سى 
ديسمبر   28 في  مؤرخ  البيضاء، 
غسا�سي  نظام  تحرير  تم   ،2020
بشريك  املسؤولية  محدودة  لشركة 

واحد خاصياتها كالتالي :
ش.م.م.   OUBEX  : التسمية 

بشريك واحد.
الشركة   : )مختصر(  الغرض 
باملغرب  االجتماعي  هدفها  حددت 

وخارج املغرب في :
للبضائع العام  البري   النقل 

 غو تأجير املركبات الصناعية بسائق 
مخصص لنقل البضائع والرحيل.

والتجارة  والتصدير  االستيراد 
وأير  الغذائية  املنتجات  لجميع 

الغذائية.
الصناعية  العمليات  جميع 

والتجارية املتعلقة بما يلي :
إنشاء، حيازة، تأجير، إدارة جميع 
تشغيل  تركيب،  التجارية،  األصول 
جميع املؤسسات، األصول التجارية، 
بأي  املتعلقة  العمل،  ورش  املصانع، 

من األنش8ة املحددة غعاله.



عدد 5677 - 9 محرم 3  1 )18 غأس18 2021)الجريدة الرسمية   16932

اقتناء غو حيازة غو تشغيل غو نقل 
االختراع  وبراءات  العمليات  جميع 
وحقوق امللكية الفكرية املتعلقة بهذه 

األنش8ة.
الدراسة والتمثيل  جميع عمليات 
والشحن  والسمسرة  والوساطة 
باألنش8ة  املتعلقة  والعموالت 

املحددة غعاله.
املعامالت  جميع  عام،  وبشكل 
واملالية  والصناعية  التجارية 
بشكل  املتعلقة،  والعقارية  واملنقولة 
مباشر غو أير مباشر، كليا غو جزئيا، 
التي  غو  غعاله  املذكورة  األشياء  بأحد 
من املحتمل غن تعزز ت8وير الشركة.

شارع   ،332  : االجتماعي  املقر 
الخام1،  ال8ابق  الروداني،  ابراهيم 
املعارف  الريحان،  إقامة   ،21 رقم 

الدار البيضاء.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التسجيل في السجل التجاري.
في  حدد   : االجتماعي  الرغسمال 
 1000 على  مجزغة  درهم   100.000
للحصة  درهم   100 فئة  من  حصة، 
الواحدة، غسندت كلها للسيد اوبوهو 

كمال.
للسيد  التسيير  غسند   : التسيير 

اوبوهو كمال.
السنة االجتماعية : من فاتح يناير 

إلى 31 ديسمبر.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ البيضاء  بالدار   التجارية 
 2 فبراير 2021 تحت رقم 767218.

قصد النشر واإلعالن

395 P

مكتب امودح للحسابات والدراسات الجبائية 

والقانونية

II زاوية باترنون واالسكندرية، عمارة لينا

شقة B 2 حي املستشفيات، الدار البيضاء

الهاتف: 022.82.65.98

AMANA METAL
SARL

بيع الحصص وقبول استقالة املسير
العامة  الجمعية  بمقت�سى 
 ،2020 ديسمبر   11 يوم  االستثنائية 
املقامة بمقر الشركة  الكائن ب دوار 
طالب،  اوالد  مجاطية  السكر،  مير 

الدار البيضاء.

وافق الشركاء على :
بيع الحصص بين :

السيدة سعاد امنا باهلل والسادة :
يوسف امنا باهلل وايوب امنا باهلل.

قبول استقالة سعاد امنا باهلل.
النظام  من  و3    7  ،6 بنود  تغيير 
األسا�سي للشركة لألخذ بعين االعتبار 

هذه التغييرات.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  البيضاء  للدار  التجارية 
رقم  تحت   ،2021 غأس18    

.789052
396 P

 ACHARIKA
 AL MOUTAHIDA

 AL IRAQUIA
AL MAGHRIBIA

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مقرها االجتماعي : الدار البيضاء
ساحة النصر، زنقة متز

الرغسمال االجتماعي : 1.000.000 
درهم

بالدار  محرر  عرفي  عقد  بموجب 
 2021 يوليو   7 بتاريخ  البيضاء 
2021 غأس18  بتاريخ     مسجل 

.RE :  8 32
الرحيم  عبد  عقيل  السيد  باع 
حصصه  جميع  الحلو  حسن 
حصة   5500 غي  االجتماعية 

اجتماعية التي يمتلكها في الشركة :
 ACHARIKA AL MOUTAHIDA
 AL IRAQUIA AL MAGHRIBIA
سعد  السيد  لصالح   SARL

السعداوي.
في  التعديل  هذا  وبموجب 
لرغسمال  االجتماعية  الحصص 

الشركة تم تغيير ما يلي :
املادة 6 : التقدمات

 : الل8يف السعداوي  السيد عبد 
50.000  درهم.

 : السعداوي  سعد  السيد 
550.000 درهم.

املجموع : 1.000.000 درهم.

املادة 7 : رغسمال الشركة

 : الل8يف السعداوي  السيد عبد 

500  حصة.

 5500  : السعداوي  سعد  السيد 

حصة.

حصة   10.000  : املجموع 

اجتماعية.

يتضمن  عرفي  عقد  بموجب 

عادي  الغير  العام  الجمع  محضر 

بتاريخ  مسجل   2021 يوليو   7 بتاريخ 

.RE :  8 31  ،2021 غأس18     

.OR : 36582. QCE : 16529

قد تم تقرير ما يلي :

املصادقة على عقد البيع املذكور 

غعاله.

عقيل  السيد  استقالة 

عبد الرحيم حسن الحلو من وظيفته 

كمسير للشركة.

الل8يف  السيد  تسمية  تمديد 

السعداوي والسيد عبد الحسين نور 

ملدة  للشركة  مسيرين  الحلو  حامد 

أير محدودة.

وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة 

بتاريخ البيضاء  بالدار   التجارية 

رقم  تحت   2021 غأس18   5

.789132

397 P

FDALATE IMMOBILIER

Sarl D’ASSOCIE UNIQUE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

ذات الشريك الوحيد

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ ب8نجة 

بتاريخ مسجل   2021 يوليو   12 

شركة  تأسي1  تم   ،2021 يوليو   16

مساهم  من  محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد، خصائصها كما يلي :

 FDALATE IMMOBILIER : االسم

SARL D’ASSOCIE UNIQUE

الغرض :

تهدف الشركة إلى :

جميع  في  العقارية  التنمية 

غشكالها، وعلى األخص :

جميع  إيجار،  بيع،  شراء، 

املمتلكات املنقولة وأير املنقولة.

شراء األرا�سي العارية غو املبنية.

إنجاز األعمال املتعلقة بالتجزئات 

املباني،  تشييد  الخدمات،  وتقديم 

بيع األرا�سي إيقاف غو عدم إيقاف.

العقارية  املعامالت  جميع  إنجاز 

والغير العقارية.

مواد  وبيع  والشراء  االستغالل، 

البناء، واألجهزة املتعلقة بالبناء.

االستيراد والتصدير.

العمليات  جميع  غعم  وبشكل 

العقارية وأير العقارية التي قد تتصل 

باملوضوع  مباشرة  أير  غو  مباشرة 

املشار إليه غعاله.

75، شارع  البيضاء،  الدار   : املقر 

بروفون1  دو  كلو  زنقة  زاوية  انفا 

ال8ابق 9 الشقة رقم ب 108.

املدة : 99 عاما.

 10.000 مبلغ  في  حدد  رغسمالها 

حصة   100 إلى  مقسمة  وهي  درهم. 

لكل  درهم   100 بقيمة  اجتماعية 

اكتتبت  جميعها  اجتماعية،  حصة 

املال  رغس  وينقسم  ومحررة،  نقدا 

املدفوع بال8ريقة التالية :

حصة   100 بصري  احمد  السيد 

اجتماعية.

مجموعه : 100 حصد اجتماعية.

ألجل  مسيرة  الشركة   : اإلشراف 

احمد  السيد  طرف  من  محدود  أير 

بصري بصفته مسير وحيد.

يناير  فاتح   : االجتماعية  املمارسة 

إلى 31 ديسمبر.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم  قد 

بتاريخ البيضاء  بالدار   التجارية 

29 يوليو 2021 تحت رقم 788367.

398 P



16933 الجريدة الرسميةعدد 5677 - 9 محرم 3  1 )18 غأس18 2021) 

EOLIEN TAZA SERVICES
 Société Anonyme Simplifiée
 au capital social de 300.000

dirhams
 Siège social : N°18, 1er étage
 Immeuble Jet Business Class -
Lotissement Attaoufik 16 - 18
Sidi Maârouf - Casablanca
 RC Casablanca : 296  1

Identifiant fiscal 14484304
ICE : 00020 789000085

I. بناء على محضر قرارات الرئي1 
بتاريخ 2021/10/5 تقرر ما يلي :

الكائن  االجتماعي  املقر  نقل 
 Jet عمارة  البيضاء  بالدار  في  سابقا 
 16  –  18 رقم   ،Business Class
معروف  سيدي   - التوفيق  تجزئة 
اقامة  ا  مبنى  الجديد:  العنوان  إلى 
ال  الرابع،  ال8ابق  جاردن،  كالفورنيا 
كولين سيدي معروف الرمز البريدي-   

190 20 الدار البيضاء.
بملحقة  القانوني  اإليداع  تم   .II
في  البيضاء  بالدار  التجارية  املحكمة 

16 يوليو 2021 برقم 787371.
399 P

 COMPOSITE INDUSTRIE 
MAROC
SARL AU 

 Lot n° 11 , Parc Industrie de
 CFCIM Ouled Salah - 27182

Casablanca
RC : 167791

I. بناء على محضر قرارات الجمع 
في املنعقد  الوحيد  للشريك   العام 

21 يونيو 2021، تقرر ما يلي:
شركة  مال  رغس  زيادة   )1
 COMPOSITE INDUSTRIE
 57.000.000 بمبلغ   MAROC
النقدية،  املساهمة  طريق  عن  درهم 
شركة  مال  رغس  رفع  تمت  وبذلك 
إلى  درهم    3.000.000 من 
خلق  حيث  درهم،   100.000.000
جديدة  اجتماعية  حصة   570.000
بقيمة 100 للحصة الواحدة لكل منها 

مدفوعة بالكامل.

شركة  مال  رغس  تخفيض   )2

 COMPOSITE INDUSTRIE

 80.000.000.00 بمبلغ   MAROC

إلى  درهم   100.000.000 من 

20.000.000 درهم، بإلغاء 800.000 

للحصة  درهم   100 بقيمة  حصة 

العجز  إلمتصاص  ذالك  و  الواحدة 

من  املؤجل  الحساب  في  املسجل 

جديد السلبي في 31 ديسمبر 2020.

3( تحديث النظام االسا�سي.

بملحقة  القانوني  اإليداع  تم   .II

البيضاء  بالدار  التجارية  املحكمة 

بتاريخ 2021/07/09 برقم 786250.

400 P

QUALEEX

 Société à responsabilité limitée

 à Associé unique en cours de

liquidation

 Au capital social de 50.000 DHS

 Siège social : 57, Boulevard

 Abdelmoumen, 2ème étage -

Casablanca

RC : 2 2883 - IF :  0 28   

ICE : 0000602390000 3 

القرارات  محضر  على  بناء   .I

بتاريخ  الوحيد  للشريك  االستثنائية 

18/06/2021، تقرر ما يلي :

مراد  السيد  للمصفي  ذمة  إبراء 

مقيم  الجنسية،  مغربي  املحجوبي، 

طفيل  بنو  شارع  لبنى  إقامة  بزاوية 

رقم  وحامل  بامليي،  الضر  وشجرات 

.PX809153 رقم CIN

تصفية  لعملية  نهائي  إأالق 

الشركة.

قلم  في  القانوني  اإليداع  تم   .II

في  البيضاء  بالدار  التجارية  املحكمة 

16 يوليو 2021 تحت رقم 787367.

401 P

 SOCIETE GEOS MAROC
 Société à responsabilité limitée

à Associé unique

 Au capital social de 100.000

 DHS

 Siège social : 17 Rue Ibnou

Khalikane Palmiers Etg 1

Casablanca 

RC : 3707 1 - IF : 207  368

ICE : 001832 85000083

الحل املسبق
العادية  القرارات  ملحضر  وفقا   .I

 GEOS لشركة  الوحيد  للشريك 

MAROC SARL - AU املنعقد بتاريخ 

31/05/2021 تقرر ما يلي :

 GEOS لشركة  املسبق  الحل 

MAROC، وهي شركة ذات مسؤولية 

محدودة مع شريك واحد ؛

 Jean-Christophe السيد  تعيين 

من   Claude Gérard GRIVAUX

جواز  وحامل  الفرنسية،  الجنسية 

السفر رقم CF02 09 150 كمصفي 

للشركة ؛

ب  الكائن  التصفية  مقر  تحديد 
 - النخيل  حي  خليكان  ابن  زنقة   17

الدور األول - الدار البيضاء.

بملحقة  القانوني  اإليداع  تم   .I

البيضاء  بالدار  التجارية  املحكمة 

رقم  تحت   2021/07/01 بتاريخ 

.785188

402 P

SOCIETE EKMA
SARL

Au capital de 5.500.000 DH

 Siège Social : Zankat Mgouna,

Souissi – Rabat

RC : 119029 - IF : 18799770

ICE : 001617703000052

اجتماع  محضر  على  بناء   .I

العادية  أير  العامة  الجمعية 

يونيو   8 بتاريخ  املنعقد  للمساهمين 

2021، تقرر ما يلي :

 EKMA شركة  مال  رغس  رفع 
من  درهم   5. 00.000 بمبلغ   SARL
100.000 درهم إلى 5.500.000 درهم 
بقيمة  حصة   5 .000 بإنشاء  وذلك 
وذلك  الواحدة  للحصة  درهم   100
الحساب  من  الخصم  طريق  عن 

الجاري للشركاء.
القانوني  اإليداع  تم   .II
بتاريخ  بالرباط  التجارية  باملحكمة 

11/07/2021 برقم 115377.
403 P

 V.MANE FILS SUCCURSALE
MAROC

 SIEGE SOCIAL : Place Tizi 
 Ousli Immeuble  , 2ème étage
 Appartement 3 - Ain Sebaa

Casablanca
IF :  0266237

ICE : 00178180000005
مداوالت  محضر  بموجب   .I
األم للشركة  التنفيذي   املجل1 

شركة  وهي   ،V. MANE & FILS
للقانون  الخاضعة  مساهمة مبس8ة 
تقرر  ،2021 ماي   20 في   الفرن�سي، 

ما يلي :
1. تغيير شكل الحضور من مكتب 

الى فرع.
نشاط  ب8بيعة  يتعلق  فيما   .2

الفرع فهي :
األولية  والدراسة  إستكشاف 

للسوق،
جمع املعلومات،

التجارية  بالوثائق  االدالء 
السوق،  وتحليالت  والتسويقية، 
وغنش8ة اإلعالن والترويج للمنتجات،

املعارض  في  املشاركة  غو  التنظيم 
واملؤتمرات،

العامة  بالشروط  العمالء  إبالغ 
 V. MANE وقدمها  قررها  التي  للبيع 

،& FILS
نشاط  وبأي  بالعينات  تزويد 
غو  تحضيرية  طبيعة  ذو  آخر  تجاري 

مساعدة.
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ليصبح  الشركة  اسم  تغيير   .3
 V. MANE FILS SUCCURSALE«

MAROC« ؛
لفرع  قانوني  كممثل  التعيين   . 
 V. MANE FILS SUCCURSALE
السيدة محددة  أير  لفترة   MAROC

 ،COLORETTI  Eliane Pierrette
لجواز  والحاملة  الجنسية  الفرنسية 
.18FV05790 السفر الفرن�سي رقم

II. تم اإليداع القانوني في السجل 
بتاريخ البيضاء  للدار   التجاري 

6 يوليو 2021 برقم 787286.
404 P

Société FATH 35
 شركة ذات مسؤولية محدودة

شريك وحيد
RC N°:  972 9 - Casablanca

العام  الجمع  محضر  بموجب 
 ،» FATH 35 الغير العادي للشركة» 
املنعقد بتاريخ 19 ماي 2021، قد تم 

اتخاد القرارات التالية :
بما قدره  تفويت جميع الحصص 
تملكها  التي  إجتماعية  حصة   100
ARSAT MOHAMMEDIA شركة 
 KAPSET GROUP ش.م.م، إلى شركة

ش م م.
بملحقة  القانوني  اإليداع  تم 
البيضاء،  بالدار  التجارية  املحكمة 
رقم  تحت   ،2021 يونيو   25 بتاريخ 

.78 366
405 P

HG INVEST
 شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
RC N° : 3 3393 - Casablanca

IF N° : 18739563
ICE N° : 001168203000009

رفع رغسمال الشركة
بناء على قرارات بالشريك الوحيد 
 HG لشركة   2021/06/02 بتاريخ 
إيسانوبري،  شارع  باملقر   ،INVEST
رقم  شقة  الرابع،  ال8ابق   ،  2 املبنى 

12، قد تم اتخاد القرارات التالية :

رفع رغس املال من 100.000 درهم 
إلى 1.000.000 درهم و ذالك بما قدر 
900.000 درهم حيث تم خلق 9000 
للحصة  درهم  مائة  فئة  من  حصة 
الحساب  بواس8ة  ذالك  و  الواحدة 
 Hani الجاري للشريك الوحيد السيد

GUENNIOUI ؛ 
تحيين النظام األسا�سي. 

بملحقة  القانوني  اإليداع  تم 
املحكمة التجارية بالدار البيضاء يوم 
2021/07/16 تحت العدد 787368.
406 P

 ABL HOSPITALITY 
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
تأسي1 

في  املؤرخ  عرفي،  عقد  بموجب 
البيضاء،  بالدار   2021 يونيو   03
مسؤولية  ذات  شركة  تأسي1  تم 
تكمن  وحيد،  بشريك   - محدودة 

مميزاتها في ما يلي :
 ،ABL HOSPITALITY  : التسمية 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد.
شارع   -  197  : اإلجتماعي  املقر 
إقامة  شالة،  زنقة  زاوية  الزرق8وني، 
مونى، ال8ابق األول، املكتب رقم 2.

الهدف اإلجتماعي :
ما  كل  عام  األسفار وبشكل  وكالة 

يتعلق بها،
املغرب  في  ال8يران  شركات  تمثيل 
للركاب  للتذاكر  والتسويق واملبيعات 

والشحن نيابة عنهم،
يمكن  التي  الخدمات  توفير 
غو اإلقامات،  الرحالت  غثناء  تقديمها 
تأجير   ، النقل  تذاكر  وإصدار  حجز 
النقل،  وسائل،  عمالئها  عن  نيابة 
غو   / و  اإلقامة  في  الغرف  حجز 

مؤسسات تقديم ال8عام،
اإلقامات  غو  الرحالت  تنظيم 

الفردية غو الجماعية.
 100.000  : الشركة  رغسمال 
درهم، مقسم إلى 100 حصة من فئة 

100 درهم للحصة الواحدة.

 (99( في  تحدد   : الشركة  مدة 

بكتابة  اإليداع  تاريخ  إبتداء من  سنة 

الضبط لدى املحكمة التجارية.

املساهم الوحيد :

 ABL CORPORATION الشركة 

  50.000 رغسمال  ذات   HOLDING

اإلجتماعي  مقرها  غمريكيا،  دوالرا 

 F//22 CMA BUILDING, الكائن ب

 6 -66 Connaught Road Central

عبد  السيد  ويمثلها   ،Hong  Kong

مواليد من  مداني  بن  آيت   علي 

جواز  ،حامل   1982 ديسمبر   02

السفر األمريكي رقم 530505763.

التسيير :

أير  لفترة  التسيير  مهام  غسندت 

بن  آيت  علي  عبد  للسيد  محدودة 

السفر  جواز  حامل  الحامل  مداني 

األمريكي تحت رقم 530505763.

إلى  يناير   01 من   : املالية  السنة 

أاية 31 ديسمبر.

بملحقة  القانوني  اإليداع  تم 

 ، البيضاء  بالدار  التجارية  املحكمة 

ذلك بتاريخ 03 غأس18 2021 تحت 
رقم 788768.

407 P

ABL TOURISME
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

في املؤرخ  عرفي،  عقد   بموجب 

تم  الرباط،  في   2021 مارس   29

مسؤولية  ذات  شركة  تأسي1 

تكمن  وحيد،  بشريك   - محدودة 

مميازتها في ما يلي :

 ،ABL TOURISME  : التسمية 

 - محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

شريك وحيد.

 10  - الرباط   : اإلجتماعي  املقر 

شارع إينان شقة 16.

النقل   : اإلجتماعي  الهدف 

السياحي.
رغسمال الشركة : 100.000 درهم 

 100 بقيمة  حصة   100 إلى  مقسمة 

درهم.

 ABL CORPORATION الشركة  
حصصة   1000  :  HOLDING

اجتماعية.
 (99( في  تحدد   : الشركة  مدة 
بكتابة  اإليداع  تاريخ  إبتداء من  سنة 

الضبط لدى املحكمة التجارية.
املساهم الوحيد :

 ABL CORPORATION الشركة 
HOLDING ذات رغس مال  50.000  
اإلجتماعي  مقرها  غمريكًيا،   دوالًرا 
 F//22 CMA BUILDING, الكائن ب
 6 -66 Connaught Road Central
عبد  السيد  ويمثلها   ،Hong  Kong
مواليد من  مداني  بن  آيت   علي 

جواز  ،حامل   1982 ديسمبر   02
السفر األمريكي رقم 530505763.

التسيير : 
أير  لفترة  التسيير  مهام  غسندت 
بن  آيت  علي  عبد  للسيد  محدودة 
السفر  جواز  حامل  الحامل  مداني 

األمريكي تحت رقم 530505763.
إلى  يناير   01 من   : املالية  السنة 

أاية 31 ديسمبر.
بملحقة  القانوني  اإليداع  تم 
البيضاء،  بالدار  التجارية  املحكمة 
تحت   2021 يونيو   09 بتاريخ  ذلك 

رقم 115323.
408 P

 LEAN AFRICAN BUSINESS
& TECHNOLOGY

شركة ذات مسؤولية محدودة 
بشريك وحيد

في   املؤرخ  عرفي،  عقد  بموجب 
البيضاء،  بالدار   2021 ماي   10
مسؤولية  ذات  شركة  تأسي1  تم 
تكمن  وحيد،  بشريك  محدودة 

مميزاتها في مايلي:
 LEAN AFRICAN  : التسمية 
 ،BUSINESS & TECHNOLOGIY
 - محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد
زنقة   ،03  : اإلجتماعي  املقر 
 - يوسف  موالي  شارع  ورير،  آيت 

الدارالبيضاء.
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الهدف اإلجتماعي :
القيام بجميع املهمات االستشارية 
والتنظيم  املعلومات  نظام  حيث  من 
تصميمها  من  واإلدارة  واالستراتيجية 
الشركات  عن  نيابة  تنفيذها  إلى 

العامة والخاصة،
املتعلقة  املهام  جميع  تنفيذ 
برامج  وتنفيذ  وت8وير  بتصميم 
البرامج،  وتثبيت  الكمبيوتر، 
املصرفي،  والتدقيق  والتدريب، 
والتدقيق  املصرفي،  والتنفيذ 
العامة  الشركات  التشغيلي، لحساب 

والخاصة،
املتعلقة  الدراسات  إعداد 

بالبعثات املذكورة غعاله،
املالية  املعامالت  جميع   ، وعموما 
واملنقولة  والصناعية  والتجارية 
بشكل  تتعلق  قد  التي  والعقارية 
مباشر غو أير مباشر بال�سيء املذكور 
ذات  غو  مماثلة  غشياء  بأي  غو  غعاله 
ت8ويره  تعزز  غن  املرجح  من   صلة، 

غو توسيعه.
درهم   10.000  : الشركة  رغسمال 
 100 بقيمة  حصة   100 إلى  مقسمة 

درهم.
 (99( في  تحدد   : الشركة  مدة 
بكتابة  اإليداع  تاريخ  إبتداء من  سنة 

الضبط لدى املحكمة التجارية.
املساهم الوحيد :

 Landry PETOUNGWEN السيد
الجنسية  من   MOUANSIE
 1988 يونيو   18 مواليد  الكاميرونية 
والحامل جواز السفر رقم 0596216.

التسيير :
 Landry PETOUNGWEN السيد
الجنسية  من   MOUANSIE
 1988 يونيو   18 مواليد  الكاميرونية 
والحامل جواز السفر رقم 0596216.

إلى  يناير   01 من   : املالية  السنة 
أاية 31 ديسمبر.

بملحقة  القانوني  اإليداع  تم 
البيضاء،  بالدار  التجارية  املحكمة 
ذلك بتاريخ 02 غأس18 2021 تحت 

رقم 788561.
409 P

 SOCIETE BIOTOPE

INGENIERIE BIODIVERSITE
 شركة ذات مسؤولية محدودة

RC N° : 269977 - Casablanca

IF N° : 1 389235

ICE N° : 00003119100009 

العام  الجمع  محضر  بموجب 

 الغير العادي للشركة، املنعقد بتاريخ

اتخاذ  تم  قد   ،2021 يونيو   16  

القرارات التالية :

إجتماعية  حصة   250 بيع 

 BIODIVERSITE لشركة   اململوك 

   I N T E R N A T I O N A L

INVESTISMENT شركة ذات قانون 

 ،GALAXIAS الفرن�سي لصالح شركة 

لوكسمبورغ،  قانون  ذات  شركة  وهي 

 Lise MELKI Anne السيدة  وتمثلها 

جواز  حاملة   UGHETTO زوجة 

السفر الفرن�سي رقم 17AF27892 ؛

املؤرخ  األسا�سي  النظام  تحيين 

بتاريخ 16 يونيو 2021.

بملحقة  القانوني  اإليداع  تم 

البيضاء،  بالدار  التجارية  املحكمة 

تحت   ،2021 غأس18   02 بتاريخ 

رقم 788621.

410 P

KAPSET GROUP
 SA

رفع رغسمال الشركة
العام  الجمع  محضر  بموجب 

 ،2021/06/21 بتاريخ  العادي  الغير 

اتخاد  تم  قد  البيضاء،  بالدار 

القرارات التالية :

قدره  بما  املال  رغس  رفع 

10.000.000 درهم من 0.000.000  

ثم  حيث   50.000.000 إلى  درهم 

إصدار 100.000 الحصة اإلجتماعية 

للحصة  درهم   100 بقيمة  الجديدة 

الواحدة ؛ 

بتاريخ  األسا�سي  النظام  تحيين 

.2021/06/21

بملحقة  القانوني  اإليداع  تم 
املحكمة التجارية بالدار البيضاء يوم 
2021/07/29 تحت رقم 95 788.

411 P

STE SERVICES T.D
SARL

بمقت�سى عقد عرفي مسجل بتاريخ 
25 نوفمبر 2021 بالرباط تم تأسي1 
 STE SERVICES T. D SARL شركة 
التي  املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

تحمل الخصائص التالية :
الغرض االجتماعي :

األشغال املختلفة وغشغال البناء.
املواكبة التقنية ملشاريع البناء.

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

كاآلتي :
 500 ابراهيم  العبوز  السيد 

حصة.
السيد العبوز حسن 500 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسي1 النهائي.

يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 
ما عدا  سنة  كل  من  ديسمبر   31 إلى 
تاريخ  من  تبتدئ  األولى  السنة 

التسجيل.
اوالد  دوار   : االجتماعي  املقر 

امبارك الضاويات املنزه الصخيرات.
تسيير الشركة : تسير الشركة من 

طرف السيد العبوز ابراهيم.
التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 
باملحكمة االبتدائية بتمارة 131569.
412 P

شركة لوكريبتان
SARL

عقد تسيير حر ألصل تجاري
)األشخاص املعنويون(

عقد تسيير حر ألصل تجاري 
لوكريبتان

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
»لوكريبتان«  غع8ى   2021 يناير   15 
 56065 التجاري  بالسجل  املسجل 
حق بالرباط  التجارية  باملحكمة 

 التسيير الحر لألصل التجاري الكائن : 

باملجمع التجاري السفراء كلم 5 شارع 

اإلمام مالك )محمد السادس( حاليا 

 FNB الرباط السوي�سي لفائدة شركة

 15 من  تبتدئ  سنوات   9 ملدة   SARL

يناير 2021 إلى متم 15 يناير 2030.

413 P

 SOTRIODES
تأسي1 شركـة

شركـة محدودة املسؤولية 
رغسمالها 100.000  درهم

املقر االجتماعي: 31، تجزئة كنزة، 

الشقة 1، حي السالم ، الجديدة.
رقم التقييد في السجل التجاري:

176 9

من  محرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بتاريخ 18 يناير 2021، مسجل بتاريخ 
القانون  إعداد  تم   ،2021 فبراير   03

املسؤولية  محدودة  لشركة  األسا�سي 

باملميزات التالية:

محدودة  شركـة  الشركة:  شكل 

املسؤولية .

 SOTRIODES : تسمية الشركة

أـرض الشركة: 

واالشغال  البناء  ألشغال  مقولة 

املختلفة واالنعاش العقاري.

 ،31 االجتماعي:  املقر  عنوان 

 ، السالم  1، حي  الشقة  كنزة،  تجزئة 

الجديدة.
محدد  املبلغ   : الشركة  رغسمال 

  1000 إلى  مقسم  درهم   100.000 في 

درهم   100 بقيمة  اجتماعية  حصة 

للحصة الواحدة  موزعة على الشركاء 

كالتالي: 

  00 اسعد:  املعيد  عبد  السيد   -

حصة اجتماعية.

  00  : سبيلي  املهدي  السيد   -

حصة اجتماعية.

 200  : الناصري  مريم  السيدة   -

حصة اجتماعية.

ويسيرها  الشركة  يدير  التسيير: 

املدة أير محدودة السيد عبد املعيد 

اسعد.
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اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 

بتاريخ  بالجديدة  االبتدائية  املحكمة 

16 فبراير 2021 تحت رقم 26028.
خالصة وبيان

1 C

 TSDM 
تأسي1 شركـة

شركـة محدودة املسؤولية 

رغسمالها 100.000  درهم

 ،V املقر االجتماعي: تجزئة النخيل

اقامة مييا ،عمارة A 15 ،2، ال8ابق 

الثالث، الشقة  3، الجديدة.

 رقم التقييد في السجل التجاري:

18367

من  محرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بتاريخ 31 مايو 2021، مسجل بتاريخ  
القانون  إعداد  تم   ،2021 يونيو   02

املسؤولية  محدودة  لشركة  األسا�سي 

باملميزات التالية:

محدودة  شركـة  الشركة:  شكل 

املسؤولية .

» TSDM « : تسمية الشركة

أـرض الشركة: 

خدمات  ميكانيكية،  خدمات 

االنابيب، اشغال البناء.

تجزئة  االجتماعي:  املقر  عنوان 

 ،2 عمارة  مييا،  اقامة   ،V النخيل 

الشقة  3،  الثالث،  ال8ابق   ،A 15

الجديدة.

محدد  املبلغ  الشركة:  رغسمال 

إلى  مقسم  درهم   100.000 في 

 100 1000  حصة اجتماعية بقيمة 

على  موزعة  الواحدة   للحصة  درهم 

الشريكين كالتالي: 

حصة   500 زيالي:  يحيى  السيد   -

اجتماعية.

 500  : حساني  كوثر  السيدة   -

حصة اجتماعية.

ويسيرها  الشركة  يدير  التسيير: 

املدة أير محدودة كل من السيد يحيى 

زيالي و السيدة كوثر حساني.

اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع 
لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 
بتاريخ  بالجديدة  االبتدائية  املحكمة 
05 يوليوز 2021 تحت رقم 26683.

خالصة وبيان

2 C

ENLING
شركـة محدودة املسؤولية 

رغسمالها 10.000  درهم
املقر االجتماعي: شقة بال8ابق 

الثاني، زنقة اناطول فران1، اقامة 
املولد، الشقة رقم 8، الجديدة.

 رقم التقييد في السجل التجاري:
183 3

تأسي1 شركـة
بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ 
بتاريخ  مسجل   ،2021 يونيو   09
2021، تم إعداد القانون  17  يونيو 
املسؤولية  محدودة  لشركة  األسا�سي 

باملميزات التالية:
محدودة  شركـة  الشركة:  شكل 

املسؤولية. 
ENLING  : تسمية الشركة

أـرض الشركة: 
ومستلزمات  العقاقير  بيع   -

املكاتب بالتقسيط.
- التجارة.

عنوان املقر االجتماعي:
شقة بال8ابق الثاني، زنقة اناطول 
 ،8 رقم  الشقة  املولد  اقامة  فران1، 

الجديدة.
في  محدد  املبلغ  الشركة:  رغسمال 
10.000 درهم مقسم إلى 100   حصة 
100 درهم للحصة  اجتماعية بقيمة 
الشريكين  على  موزعة  الواحدة 

كالتالي:
   : LI JIANYAO السيد -

50 حصة اجتماعية.
 : WANG ENLING السيدة -

 50 حصة اجتماعية.
وتسيرها  الشركة  تدير  التسيير: 
 WANG السيدة  محدودة  أير  ملدة 
ENLING الحاملة لجواز السفر رقم 

.EA2876969

اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع 
لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 
بتاريخ  بالجديدة  االبتدائية  املحكمة 
فاتح يوليوز 2021 تحت رقم 26661.

خالصة وبيان

3 C

 SOCIÉTÉ TOUTA DOVE
SARL AU

شركــــــة ذات املسؤوليــــــة املحدودة 
رغسمالهـــــا 100.000 درهـــــم

- مقرها االجتماعي: حـــي التوتـــة شـــارع 
فـــاس درب السويســـي الرمـــز البريـــدي 

-93000 ت8وان.
عقــــــــــد التأ سيــــــــــ1

عرفــــي  عقـــــد  ملقتضيـــــات  طبقــــا 
بت8ـــوان،   05/07/2021 فــــي:  املــــؤرخ 
األساســـي  القانـــون  تأسيـــــ1  تـــــم 
املحـــدودة   املسؤوليـــة  ذات  لشركـــة 

باملواصفـــات التاليــــة:
 touta dove:تسميــة الشركـــــة

الشركـــة  الشركـــة:  غأــراض 
تأسســـت لألأـــراض التاليـــة :

واملؤتمرات  املعـــارض  تنظيـــم   -
التجاريـــة والحفـــالت

التجاريـة  العمليــات  عــام  وبشكــل 
األأــراض  بأحــد  املرتب8ــة  املاليــة 

املذكــورة.   
املقر االجتماعي: حـــي التوتـــة شـــارع 
فـــاس درب السويســـي الرمـــز البريـــدي 

-93000 ت8وان.
الرغسمــــــــــــال :  لقــــد تحــــدد رغسمــــال 
 100.000  : قــــدره  مبلـــغ  فــــي  الشركــــة 
درهــــــم مقســـم  إلى 1000  حصـــة مــــن 
مفوتـــة  حصـــة  لكـــل  درهـــم   100 فئـــة 

كـــما يلـــي: 
يصـــل  بويــــدان  محســـــن  السيـــد:   -
الـــى   1 مـــن  مرقمـــة  حصة   1000 الى 

.1000
الشركــــــة  مــــــدة  حــــــددت   : املـــــدة 
تاريــــخ  مــــــن  ابتـــــــداء  سنـــــــة   99 فــــــي 

تأسيسهــــــا.
األول  يبـــدغ  املحاسبي:  العام 
الواحــد  فـــي  وينتهــي  ينايـــر  شهـــر  مـــن 

والثالثيــن مــن شهــر دجنبـــر.

التسييــــــــــــر: لقـــد غسنـــدت صالحيــــة 

تسييــــر الشركـــة إلـــى السيـــــد: محســـــــن 

بويــــــدان كمسيـــر ملــــدة أيـــــــر محـــــــددة.

كتابـــة  لـــدى  القانونـــي  اإليـــداع  تـــم 

االبتدائيـــة  باملحكمـــة  الضبـــط 

بت8ـــوان بتاريـــخ: 15/07/2021 

وتقييــد   5685 رقــــم:  تحــت 

بتاريــخ:  التجـاري  بالسجــل  الشركـــة 

16/07/2021 تحــت رقـــم: 300007
مقت8ـــف مـــن غجـــل البيـــان والنشـــر 

4 C

 LES TENTATIONS DE FÈS
تأسي1 شركـة

شركـة محدودة املسؤولية دات 

شريك وحيد 
رغسمالها 100.000  درهم

املقر االجتماعي: ال8ابق السفلي 
رقم 16، تجزئة اطل1، سيدي 

بوزيد، جماعة موالي عبد هللا، اقليم 

الجديدة.
رقم التقييد في السجل التجاري:

18 33

بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ 

 2 يونيو 2021، مسجل بتاريخ فاتح  
القانون  إعداد  تم   ،2021 يوليوز 

املسؤولية  محدودة  لشركة  األسا�سي 

باملميزات التالية:

محدودة  شركـة  الشركة:  شكل 

املسؤولية دات شريك وحيد. 

تسمية الشركة : 

Les tentations de Fès

أـرض الشركة: 

- استغالل م8عم، مخبزة.

- ممون حفالت.

عنوان املقر االجتماعي :

تجزئة   ،16 رقم  السفلي  ال8ابق 

اطل1، سيدي بوزيد، جماعة موالي 

عبد هللا، اقليم الجديدة.
في  محدد  املبلغ  الشركة:  رغسمال 

   1000 إلى  مقسم  درهم   100.000

درهم   100 بقيمة  اجتماعية  حصة 

الشريكة  اسم  في  الواحدة  للحصة 

الوحيدة : 



16937 الجريدة الرسميةعدد 5677 - 9 محرم 3  1 )18 غأس18 2021) 

 ANNEE SAMUEL السيدة   -

حصة   1000   : BENNANI

اجتماعية.

ويسيرها  الشركة  يدير  التسيير: 

 ANNEE السيدة  مشتركة  بصفة 

السيد  و   SAMUEL BENNANI

بوبكر بناني.

اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع 

لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 

بتاريخ  بالجديدة  االبتدائية  املحكمة 

 1 يوليوز 2021 تحت رقم 3 267.
خالصة وبيان

5 C

  SPKAMAROC
تأسي1 شركـة

شركـة محدودة املسؤولية دات 

شريك وحيد 

رغسمالها 0.000   درهم

املقر االجتماعي: املجموعة السكنية 

 ،A00  عمارة ،GH01 ،السعد

متجر رقم  M0، الجديدة. 

 رقم التقييد في السجل التجاري:

18  3

بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ 

بتاريخ مسجل   ،2021 يونيو   26 
 07  يوليوز 2021، تم إعداد القانون 

املسؤولية  محدودة  لشركة  األسا�سي 

باملميزات التالية:

محدودة  شركـة  الشركة:  شكل 

املسؤولية دات شريك وحيد. 

Spkamaroc : تسمية الشركة

أـرض الشركة: 

- مقاولة الستخالص الديون.

- ممثل تجاري.

عنوان املقر االجتماعي :

السعد،  السكنية  املجموعة 

رقم  متجر   ،A00  عمارة  ،GH01

 M0، الجديدة. 

في  محدد  املبلغ  الشركة:  رغسمال 

0.000  درهم مقسم إلى 00    حصة 

100 درهم للحصة  اجتماعية بقيمة 

الواحدة في اسم الشريكة الوحيدة: 

      00  : القاموس  مريم  السيدة   -
حصة اجتماعية.

ويسيرها  الشركة  يدير  التسيير: 
ملدة أير محدودة  السيد عبد الخالق 
الوطنية  للب8اقة  الحامل  سرسيف 

.M79310 للتعريف رقم
اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع 
لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 
بتاريخ  بالجديدة  االبتدائية  املحكمة 
15 يوليوز 2021 تحت رقم 26756.

خالصة وبيان

6 C

 ORKANZI
تأسي1 شركـة

شركـة محدودة املسؤولية 
ذات شريك وحيد

رغسمالها 100.000  درهم
املقر االجتماعي: الشقة بال8ابق 

األول،  6، درب الحجار، الجديدة.
 رقم التقييد في السجل التجاري:

18 35
من  محرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 
مسجل   ،2021 يونيو   25 بتاريخ 
إعداد  تم   ،2021 يونيو   30 بتاريخ  
محدودة  لشركة  األسا�سي  القانون 

املسؤولية باملميزات التالية:
محدودة  شركـة  الشركة:  شكل 

املسؤولية دات شريك وحيد.
ORKANZI : تسمية الشركة

أـرض الشركة: 
التجميل  مواد  في  للتجارة  مقاولة 

التقسيط.
عنوان املقر االجتماعي:

درب  األول،  6،  بال8ابق  الشقة 
الحجار، الجديدة.

في  محدد  املبلغ  الشركة:  رغسمال 
10.000 درهم مقسم إلى 100  حصة 
100 درهم للحصة  اجتماعية بقيمة 

الواحدة  في اسم الشريك الوحيد: 
 100 بلعونية:  شريفة  السيدة   -

حصة اجتماعية.
يسيرها   الشركة  يدير  التسيير: 
شريفة  السيدة  محدودة  أير  ملدة 
الوطنية  للب8اقة  الحامل  بلعونية 

.BL110366 للتعريف رقم

اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع 
لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 
بتاريخ    بالجديدة  االبتدائية  املحكمة 
 1 يوليوز 2021 تحت رقم   267.

خالصة وبيان

7 C

 MAZAGAN PORT 
تأسي1 شركـة

شركـة محدودة املسؤولية دات 
شريك وحيد

رغسمالها 100.000  درهم
املقر االجتماعي: مراب بال8ابق 
السفلي، الشقة FD1، تجزئة 

 ،MARAWA 1  الهالل، امللك املسمى
الجديدة.

 رقم التقييد في السجل التجاري:
18 25

من  محرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 
مسجل   ،2021 يونيو  بتاريخ  2 
بتاريخ  فاتح يوليوز 2021، تم إعداد 
محدودة  لشركة  األسا�سي  القانون 

املسؤولية باملميزات التالية:
محدودة  شركـة  الشركة:  شكل 

املسؤولية دات شريك وحيد.
تسمية الشركة : 

 MAZAGAN PORT 
أـرض الشركة: 

البنايات  لحراسة  مقاولة 
العمومية و الخاصة.

عنوان املقر االجتماعي:
الشقة  السفلي،  بال8ابق  مراب 
املسمى   امللك  الهالل،  تجزئة   ،FD1

MARAWA 1، الجديدة.
في  محدد  املبلغ  الشركة:  رغسمال 
  1000 إلى  مقسم  درهم   100.000
درهم   100 بقيمة  اجتماعية  حصة 
الشريك  اسم  في  الواحدة   للحصة 

الوحيد: 
- السيد املهدي اري: 1000 حصة 

اجتماعية.
يسيرها   الشركة  يدير  التسيير: 
ملدة أير محدودة السيد املهدي اري 
للتعريف  الوطنية  للب8اقة  الحامل 

.M 621   رقم

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 

بتاريخ    بالجديدة  االبتدائية  املحكمة 

15 يوليوز 2021 تحت رقم 26739.
خالصة وبيان

8 C

 ACCADEMIE GEORGES

 CLAUDE PRIVEE
تأسي1 شركـة

شركـة محدودة املسؤولية 
رغسمالها 800.000  درهم

املقر االجتماعي: زاوية شارع رقم 

1 وشارع  E، مركز سيدي بوزيد، 

جماعة موالي عبد هللا ،اقليم  

الجديدة.

 رقم التقييد في السجل التجاري:

18 27

طرف  من  محرر  عقد  بمقت�سى 

موثق  بلكحل  االله  عبد  االستاد 

 ،2021 ابريل   27 بتاريخ  بالجديدة  

تم   ،2021 مايو   27 بتاريخ  مسجل 

لشركة  األسا�سي  القانون  إعداد 

محدودة املسؤولية باملميزات التالية:

محدودة  شركـة  الشركة:  شكل 

املسؤولية. 

تسمية الشركة : 

 ACCADEMIE GEORGES

 CLAUDE PRIVEE

أـرض الشركة:

مؤسسة للتعليم الخصو�سي.

عنوان املقر االجتماعي:
زاوية شارع رقم 1 وشارع  E، مركز 

عبد  موالي  جماعة   ، بوزيد  سيدي 

هللا، اقليم  الجديدة.
في  محدد  املبلغ  الشركة:  رغسمال 

 8000 إلى  مقسم  درهم   800.000

درهم   100 بقيمة  اجتماعية  حصة 

للحصة الواحدة موزعة  على الشركاء 

كالتالي:

العظيم:  عبد  طارق  السيد   -

3200 حصة اجتماعية.

عبد  االمين  محمد  السيد   -

العظيم: 1600 حصة اجتماعية.
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 800 العظيم:  عبد  اية  االنسة   -
حصة اجتماعية.

- االنسة اميرة عبد العظيم: 800 
حصة اجتماعية.

 1600 الحمدي:  امينة  السيدة   -
حصة اجتماعية.

وتسيرها  الشركة  تدير  التسيير: 
امينة  السيدة  محدودة  أير  ملدة 
الوطنية  للب8اقة  الحاملة  الحمدي 

.BK180056 للتعريف رقم
اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع 
لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 
بتاريخ  بالجديدة  االبتدائية  املحكمة 
 1 يوليوز 2021 تحت رقم 0 267.

خالصة وبيان

9 C

 AL ARAICH TRAVAUX 
تأسي1 شركـة

شركـة محدودة املسؤولية دات 
شريك وحيد

رغسمالها 100.000  درهم
املقر االجتماعي: متجر 2، ال8ابق 
السفلي، تجزئة جميلة، رقم   ، 

الجديدة.
 رقم التقييد في السجل التجاري:

18 05
من  محرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 
مسجل   ،2021 يونيو   16 بتاريخ 
إعداد  تم   ،2021 يونيو   17 بتاريخ 
محدودة  لشركة  األسا�سي  القانون 

املسؤولية باملميزات التالية:
محدودة  شركـة  الشركة:  شكل 

املسؤولية دات شريك وحيد.
تسمية الشركة : 

 AL ARAICH TRAVAUX 
أـرض الشركة: 

مقاولة ألشغال البنايات الحديدية  
و االشغال املختلفة و اشغال البناء.

عنوان املقر االجتماعي:
السفلي، تجزئة  ال8ابق   ،2 متجر 

جميلة، رقم   ، الجديدة.
في  محدد  املبلغ  الشركة:  رغسمال 
  1000 إلى  مقسم  درهم   100.000
درهم   100 بقيمة  اجتماعية  حصة 
الشريك  اسم  في  الواحدة   للحصة 

الوحيد: 

 1000 العرائش:  ال8يب  السيد   -

حصة اجتماعية.

ويسيرها  الشركة  يدير  التسيير: 

كمسير وحيد السيد ال8يب العرائش 

للتعريف  الوطنية  للب8اقة  الحامل 
.M262035 رقم

اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع 

لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 

بتاريخ    بالجديدة  االبتدائية  املحكمة 

12 يوليوز 2021 تحت رقم 26718.
خالصة وبيان

10 C

 DELTA GRAINS
شركـة محدودة املسؤولية دات 

شريك وحيد
رغسمالها 100.000  درهم

املقر االجتماعي: املن8قة الصناعية، 
رقم 207/ 209 الجديدة.

رقم التقييد في السجل التجاري:

102 9
رفع رغسمال شركـة

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

بتاريخ  غعاله  املذكورة   للشركة 

26 ماي 2021 تقرر ما يلي :

الشركة  رغسمال  من  الرفع   -
مليون  عشر  اربعة  بمبلغ  املعنية 

درهم  000.000. 1 درهم لينتقل

)مائة  درهم    100.000 من  بذلك 
مليون  عشرة  )اربعة  إلى  درهم(  الف 

 1 .100.000 درهم(  الف  ومائة 

درهم.

بمبلغ  الشركة  رغسمال  خفض 

اربعة ماليين ومائة الف درهم

ماليين  عشرة  الى   ) .100.000(

درهم )10.000.000 درهم(.

االسا�سي  القانون  صياأة  إعادة 

للشركة نتيجة هده التعديالت.

اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع 

لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 

بتاريخ  بالجديدة  االبتدائية  املحكمة 

23 يونيو 2021 تحت رقم 26627.
خالصة وبيان

11 C

 BATI OULI’S

 ARCHITECTURE
تأسي1 شركـة

شركـة محدودة املسؤولية دات 

شريك وحيد 

رغسمالها 100.000  درهم

املقر االجتماعي: مكتب بال8ابق 

االر�سي،  رقم 0 ، تجزئة الهالل، 

الجديدة.

 رقم التقييد في السجل التجاري:

18377

بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ 

بتاريخ  مسجل   ،2021 يونيو   12

2021، تم إعداد القانون  16  يونيو 

املسؤولية  محدودة  لشركة  األسا�سي 

باملميزات التالية:

محدودة  شركـة  الشركة:  شكل 

املسؤولية دات شريك وحيد. 

تسمية الشركة : 

  BATI OULI’S ARCHITECTURE

أـرض الشركة: 

مهندس معماري.

عنوان املقر االجتماعي:

مكتب بال8ابق االر�سي،  رقم 0 ، 

تجزئة الهالل، الجديدة.

في  محدد  املبلغ  الشركة:  رغسمال 

   1000 إلى  مقسم  درهم   100.000

درهم   100 بقيمة  اجتماعية  حصة 

الشريك  اسم  في  الواحدة  للحصة 

الوحيد: 

 : الباتولي  الكريم  عبد  السيد   -

1000 حصة اجتماعية.

ويسيرها  الشركة  يدير  التسيير: 

الحامل  الباتولي  الكريم  عبد  السيد 

رقم  للتعريف  الوطنية  للب8اقة 

. M532963

اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع 

لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 

بتاريخ  بالجديدة  االبتدائية  املحكمة 

07 يوليوز 2021 تحت رقم 26695.
خالصة وبيان

12 C

P.A LEGHZOULI SARL
العنوان : العامرية 1 شارع عباس 

محمود العقاد رقم 1 بني مالل
رقم التقييد بالسجل التجاري 

11685

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة   انشاء  تم   02/07/2021

تحمل   املحدودة   املسؤولية  ذات 

الخصائص التالية :

التسمية: 

  P.A LEGHZOULI SARL

العنوان : العامرية 1 شارع عباس 

محمود العقاد رقم 1 بني مالل
مقسم  دهم   100.000 املال  راس 

الى 1000 حصة مقسمة مناصفة بين 

للب8اقة  والحامل   لغزولي   ايوب 

القاطن   ،I718395 رقم  الوطنية 

محمود  عباس  شارع   1 بالعامرية 

العقاد رقم 21 بني مالل

ومحمد لغزولي والحامل  للب8اقة 

القاطن   ،I137617 رقم  الوطنية 

 17 3 الرقم  بتجزئة الحمدانية بلوك 

بني مالل

الغرض بيع غجزاء السيارات 

السنة املـالية: السنة امليالدية

مدة الشركة: 99 سنة

املسير : محمد لغزولي

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

  738 االبتدائية بني مالل  تحت رقم  

تاريخ 02/07/2021.

13 C

 STE CAPITAL BIO OF

 AFRICA SARL
املقر االجتماعي:  توطين في  رقم 3 

شارع غبو العالء حي االمل ال8ابق 

الثالث بني مالل
رقم التقييد بالسجل التجاري 

11675

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة   إنشاء  تم   28/05/2021

تحمل   املحدودة  املسؤولية  ذات 

الخصائص التالية :
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التسمية :   
 STE CAPITAL BIO OF AFRICA

 SARL
العنوان :

توطين في  رقم 3 شارع غبو العالء 
حي االمل ال8ابق الثالث بني مالل 

الغــرض : صنع  املصبرات الغدائية 
و املربى

رغس املــال 100.000 درهم املقسم 
الى

 33 سهم : غماني زوأاري
333 سهم :جمال فتاح

333 سهم :فاطمة الزهراء حمادي
االول   في  :تبدغ  االجتماعية  السنة 
من يناير وتنتهي في 31 دجنبر من كل 

سنة 
السنة املالية: السنة امليالدية

مدة الشركة: 99 سنة
املسير : 

- جمال فتاح القاطن ببني مالل
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
رقم  71   تحت  مالل  بني  االبتدائية 

تاريخ 28/05/2021
14 C

  STE MH ARCHITECTURE
      SARL

CAP 100.000 DHS 
شارع محمد الخام1 3  عمارة 

املسيرة الخضراء  ال8ابق 1 الشقة 
1    بني مالل 

بتاريخ  الشركاء   قرار  بمقت�سى 
18/12/2020، تم ما يلي :

شارع   - من   الشركة  مقر  تغيير   -
املسيرة  عمارة  الخام1   محمد 
بني   9 الشقة   3 ال8ابق  الخضراء  

مالل 
  3 الخام1  محمد  شارع  الى 
 1 ال8ابق  الخضراء   املسيرة  عمارة 

الشقة 1 بني مالل 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
   117 عدد  تحت  مالل  بني  االبتدائية 

بتاريخ 03/02/2021.
15 C

  BENI MELLAL BILADI

  FOOD  SARAUL

CAP  100.000 DHS 

 الحي الصناعي  88 بني مالل 

بمقت�سى قرار الشركاء  بتاريخ

19/06/2020، تم ما يلي :

 1 - تغيير مقر الشركة  من بلوك 

رقم 13 حي يعقوب املنصور  بني مالل 

الى الحي الصناعي 88 بني مالل 

-تحيين القانون األسا�سي للشركة  

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

   780 االبتدائية بني مالل تحت  عدد 

بتاريخ13/11/2020.

16 C

  BENI MELLAL BILADI

  FOOD  SARAUL

CAP 100.000 DHS 

 العنوان: بلوك 1 رقم 13 حي يعقوب 

املنصور  بني مالل 

بتاريخ  الشركاء   قرار  بمقت�سى 

05/06/2020، تم ما يلي :

طرف  من  حصة   500 تفويت   -

السيد   الى  بنسودة  احمد  السيد 

مص8فى بنسودة 

للشركة  القانوني  الشكل  -تغيير 

املحدودة  املسؤولية  دات  شركة  الى 

دات الشريك الوحيد 

بنسودة   احمد  السيد  استقالة   -

من تسيير الشركة 

بنسودة   مص8فى  السيد  -تعيين 

مسيرا  وحيدا للشركة  وحده امضاؤه 

يلزم الشركة 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

   780 االبتدائية بني مالل تحت  عدد 

بتاريخ 13/11/2020.

17 C

 STE BLUE SKY :
 INTERNATIONAL

HOLDING SARL AU
 العنوان   

 51 تعاونية بئر غنزران خريبكة
 رقم التقييد بالسجل التجاري 

7151
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

29/6/2021
املسؤولية  ذات  شركة   انشاء  تم 
الوحيد   الشريك  ذات  املحدودة 

تحمل  الخصائص التالية :
التسمية: 

 STE BLUE SKY
 INTERNATIONAL HOLDING

SARL AU
غنزران  بئر  تعاونية   51  : العنوان 

خريبكة
درهم    100.000  : املــال  رغس 
اجتماعية  حصة   1000 الى  مقسم 

قيمتها 100 دهم 
- عمر لخمي1 والحامل  للب8اقة 
الوطنية رقم Q260298 يمتلك 100 

حصة 
الغرض : االستيراد و التصدير 
السنة املـالية : السنة امليالدية

مدة الشركة : 99 سنة
املسير : عمر لخمي1

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
  330 رقم  تحت  خريبكة  االبتدائية 

تاريخ 29/06/2021.
18 C

 AL MONTAJAA DE
 PRODUITS ANIMAUX SARL

 AU
العنوان : ال8ابق االر�سي 3  غ 51 

شارع بورقية محمد بني مالل
رقم التقييد بالسجل التجاري 

11705
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
ذات  شركة   انشاء  تم   23/6/2021
الشريك  دات  املحدودة   املسؤولية 

الوحيد تحمل  الخصائص التالية :
التسمية : 

 AL MONTAJAA DE PRODUITS
 ANIMAUX SARL AU

العنوان : ال8ابق االر�سي 3  غ 51 
شارع بورقية محمد بني مالل

رغس املــال 100.000 درهم 
عبد العالي كريم والحامل للب8اقة 

I366990 الوطنية رقم
الضيعات  استغالل   : الغرض 

الفالحية – انتاج الحيوانات 
السنة املـالية: السنة امليالدية

مدة الشركة: 99 سنة
املسير :  عبد العالي كريم

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني مالل  تحت رقم  762 

تاريخ 09/07/2021.
19 C

STE SPHERE MED AU
 املقر االجتماعي:  توطين في  رقم 3 
شارع غبو العالء حي االمل ال8ابق 

الثالث بني مالل
رقم التقييد بالسجل التجاري 

11 53
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
06/05/2021 تم إنشاء شركة  ذات 
الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد تحمل  الخصائص التالية :
التسمية:  

 STE SPHERE MED AU
العنوان :

توطين في  رقم 3 شارع غبو العالء 
حي االمل ال8ابق الثالث بني مالل 

غأراض  بائع   : الغــرض 
وإكسسوارات صيدالنية

درهم   100.000  : املــال  رغس 
املقسم الى 1000 سهم : ماهر حرير

االول   في  :تبدغ  االجتماعية  السنة 
من يناير وتنتهي في 31 دجنبر من كل 

سنة 
السنة املالية: السنة امليالدية

مدة الشركة: 99 سنة
املسير : 

-ماهر حرير القاطن بسوق السبت 
غوالد النمة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 523 رقم  تحت  مالل   بني  االبتدائية 

تاريخ 06/05/2021.

20 C
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MBGA 

MAKLAA DAYA ALBAYDA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

MBGA
 N 275 BD ZERKTOUNI N

 275 BD ZERKTOUNI، 20050،
CASABLANCA MAROC

MAKLAA DAYA ALBAYDA شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 
6  شارع الوالء زنقة عبد الخالق 
ال8ري1 - 73000 الداخلة املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5897
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 01 أشت 2020 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
عبد  زنقة  الوالء  شارع    6 »رقم 
الداخلة   73000  - ال8ري1  الخالق 
الكريم  عبد  »شارع  إلى  املغرب« 
 ,11 ال8ابق  جناح,  عمارة  الخ8ابي, 
مراكش     0000  - كليز   ,3 الشقة 

املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غبريل   29 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 116235.

1I

األستاذة حنان الديوري

TRANS-INK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

األستاذة حنان الديوري
3 مكاتب الصفوة ق8عة 13 زنقة 
غصيلة، غطل1 فاس ، 30000، 

فاس املغرب
TRANS-INK  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
 RUE 3 8 وعنوان مقرها اإلجتماعي
 RCE ERRACHIDIA ZOUAGHA
 HAUT RTE AIN CHKEF FES -

30000 فاس املغرب.
وفاة شريك

رقم التقييد في السجل التجاري 

. 5 33

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

اإلعالم  تم   2021 غبريل   13 في  املؤرخ 

و  اسرموح  ادري1  الشريك  بوفاة 

 
ً
تبعا الورثة  على  حصصه  توزيع 

يناير   03 في  املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

2021 بالشكل األتي :

 188   ، غفرفار   فاطمة  السيد)ة( 

حصة .

 328 السيد)ة( جالل اسرموح  ،  

حصة .

 328   ، اسرموح   ملود  السيد)ة( 

حصة .

  ، اسرموح   سعيدة   السيد)ة( 

 16 حصة .

السيد)ة( فاتحة اسرموح  ،   16 

حصة .

السيد)ة( فوزية اسرموح  ،   16 

حصة .

 16   ، اسرموح   لبنى  السيد)ة( 

حصة .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   01 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 2650/2021.

2I

األستاذة حنان الديوري

TRANS-INK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

األستاذة حنان الديوري

3 مكاتب الصفوة ق8عة 13 زنقة 

غصيلة، غطل1 فاس ، 30000، 

فاس املغرب

TRANS-INK شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

 RUE 3 8 وعنوان مقرها اإلجتماعي

 RCE ERRACHIDIA ZOUAGHA

 HAUT RTE AIN CHKEF FES -

30000 فاس املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 5 33

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 غبريل   13 في  املؤرخ 

املصادقة على :
غفرفار  فاطمة  )ة(  السيد  تفويت 
غصل  من  اجتماعية  حصة   188
188 حصة لفائدة  السيد )ة( جالل 

اسرموح بتاريخ 13 غبريل 2021.
اسرموح  ملود  )ة(  السيد  تفويت 
غصل  من  اجتماعية  حصة   328
2.828 حصة لفائدة  السيد )ة( جالل 

اسرموح بتاريخ 13 غبريل 2021.
تفويت السيد )ة( سعيدة اسرموح 
غصل  من  اجتماعية  حصة   16 
 16 حصة لفائدة  السيد )ة( جالل 

اسرموح بتاريخ 13 غبريل 2021.
تفويت السيد )ة( فاتحة اسرموح 
غصل  من  اجتماعية  حصة   16 
 16 حصة لفائدة  السيد )ة( جالل 

اسرموح بتاريخ 13 غبريل 2021.
تفويت السيد )ة( فوزية  اسرموح 
غصل  من  اجتماعية  حصة   16 
 16 حصة لفائدة  السيد )ة( جالل 

اسرموح بتاريخ 13 غبريل 2021.
اسرموح  لبنى  )ة(  السيد  تفويت 
غصل  من  اجتماعية  حصة   16 
 16 حصة لفائدة  السيد )ة( جالل 

اسرموح بتاريخ 13 غبريل 2021.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يونيو   01 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 2650/2021.
3I

األستاذة حنان الديوري

TRANS-INK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

األستاذة حنان الديوري
3 مكاتب الصفوة ق8عة 13 زنقة 
غصيلة، غطل1 فاس ، 30000، 

فاس املغرب
TRANS-INK  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
 RUE 3 8 وعنوان مقرها اإلجتماعي
 RCE ERRACHIDIA ZOUAGHA
 HAUT RTE AIN CHKEF FES -

30000 فاس املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 5 33

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تعيين  تم   2021 غبريل   13 في  املؤرخ 

السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

اسرموح سعيدة كمسير وحيد

تبعا لوفاة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   01 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 2650/2021.

 I

JURIS LEGAL

MOUSSAFIR HOTELS
شركة املساهمة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

JURIS LEGAL

 Angle Bd Abdelmoumen &

 Rue Chatila, Résidence Kamar,

 Etg 3, Bureau 6 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

MOUSSAFIR HOTELS شركة 

املساهمة

وعنوان مقرها اإلجتماعي كولين 

2, رقم 33, طريق نواصر سيدي 

معروف - 20000 الدار البيضاء 

املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.135865

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 02 شتنبر 2019 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

نواصر  طريق   ,33 رقم   ,2 »كولين 

الدار   20000  - معروف  سيدي 

شارع   97« إلى  املغرب«  البيضاء 

املسيرة الخضراء، ال8ابق الخام1 - 

20000 الدار البيضاء  املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 16 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم   7829.

5I



16941 الجريدة الرسميةعدد 5677 - 9 محرم 3  1 )18 غأس18 2021) 

HACHIM

إلك رزو
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

HACHIM

 HAY CHRIFA RUE 1 IMM 37 N

 70 AIN CHOK CASABLANCA،

20030، CASABLANCA MAROC

إلك رزو شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 61 شارع 

لاللة ياقوة زاوية مص8فى املعاني 

ال8ابق الثاني الرقم 2  الدار البيضاء 

00 20 الدار البيضاء املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

508987

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 

إلك   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

رزو.

كافة   : بإيجاز  الشركة  أرض 

غعمال التركيبات الكهربائية.

عنوان املقر االجتماعي : 61 شارع 

املعاني  مص8فى  زاوية  ياقوة  لاللة 

ال8ابق الثاني الرقم 2  الدار البيضاء 

00 20 الدار البيضاء املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : صالح  إزبايل  السيد  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  صالح  إزبايل  السيد  
 20 00 ق8اوة  يوسف  والد  قصر 

زاكورة  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  صالح  إزبايل  السيد  
 20 00 ق8اوة  يوسف  والد  قصر 

زاكورة  املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 30 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم 793 78.
6I

FIGENOUV

 GREEN AGRICULTURE&
INNOVATION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسير جديد للشركة

FIGENOUV
شارع النصر عمارة 16 شقة 3 ديور 

السالم ، 50050، مكناس املغرب
 GREEN AGRICULTURE&
INNOVATION  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 25 

النرج1 2 النعيم - 50070 مكناس 
املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.51789
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تعيين  تم   2021 غبريل   22 في  املؤرخ 
السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 
هاشيمي علوي الصديق كمسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماي   26 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

2021 تحت رقم 2580.
7I

FIGENOUV

 GREEN AGRICULTURE &
INNOVATION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رغسمال الشركة

FIGENOUV

شارع النصر عمارة 16 شقة 3 ديور 
السالم ، 50050، مكناس املغرب
 GREEN AGRICULTURE &
INNOVATION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 25 

النرج1 2 النعيم - 50070 مكناس 
املغرب.

رفع رغسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.51789
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   2021 غبريل   22 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رغسمال  رفع 
 20.000« من  غي  درهم«   180.000«
عن  درهم«   200.000« إلى  درهم« 
نقدية حصص  تقديم    :  طريق 

 غو عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماي   26 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

2021 تحت رقم 2580.
8I

FIGENOUV

GREEN AGRICULTURE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نشاط الشركة

FIGENOUV
شارع النصر عمارة 16 شقة 3 ديور 

السالم ، 50050، مكناس املغرب
GREEN AGRICULTURE  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االجتماعي رقم 25 

النرج1 2 النعيم - 50070 مكناس 
املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.51789
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تغيير  تم   2021 غبريل   22 في  املؤرخ 
وتسويق  »انتاج  من  الشركة  نشاط 
وتجهيز  وتهيئة  الزراعية  املنتوجات 
»ادارة  إلى  الزراعية«  املمتلكات 
والصناعية  التجارية  العمليات 
املدنية  للخدمات  الزراعية   و 

و العسكرية«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماي   26 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

2021 تحت رقم 2580.
9I

CARTONNAGES DU RIF

CARTONNAGES DU RIF
إعالن متعدد القرارات

CARTONNAGES DU RIF
69  املن8قة الصناعية ليساسفة 
طريق بوسكورة 1077 ، 20190، 

الدار البيضاء املغرب
CARTONNAGES DU RIF »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: 69  

املن8قة الصناعية ليساسفة طريق 
بوسكورة 1077 - 20190 الدار 

البيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.10 023

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم   2021 ماي   21 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
قبول هبة من الحصص اإلجتماعية 
مقدمة من طرف : السيدة كلثوم نيت 
بحمادن بما مقداره 103.875 حصة 
لفائدة : السيد اشبارت حسن، السيد 
اشبارت  السيد  و  حميد  اشبارت 
لكل واحد  625. 3 حصة  فيصل ب 
منهم، السيدة اشبارت مليكة  وهبت 
السيد   : لفائدة  حصة   77.3 7
حصة،   25.783 حسن  اشبارت 
السيد اشبارت حميد 25.782 حصة 
 25.782 فيصل  اشبارت  والسيد 
سميرة   اشبارت  السيدة  حصة، 
وهبت 7 77.3 حصة لفائدة :  السيد 
حصة،   25.782 حسن   اشبارت 
السيد اشبارت حميد 25.783 حصة 
 25.782 فيصل  اشبارت  والسيد 
حصة.  السيدة اشبارت حنان وهبت 
السيد   : لفائدة  حصة   77.3 7
حصة،   25.782 حسن  اشبارت 
السيد اشبارت حميد 25.782 حصة 
 25.783 فيصل   اشبارت  والسيد 

حصة.
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قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي:
 ATLAS شركة  حصص  تفويت 
اشبارت  السيد   -  : لفائدة   PACK
؛  حصة   33.333 مقداره  بما  حسن 
مقداره  بما  حميد  اشبارت  السيد   -
اشبارت  السيد   - ؛  حصة   33.33 

فيصل بما مقداره 33.333 حصة.
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
النظام  من   8 و   7 املادتين  تعديل 

األسا�سي.
قرار رقم  : الذي ينص على مايلي: 

تحيين القانون االسا�سي للشركة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
الذي   : املساهمات   7 رقم  بند 
الشركاء  يقدم  مايلي:  على  ينص 
الحالية مقسمة  النقدية  املساهمات 
السيد اشبارت    -  : التالي  النحو  على 
السيد   - درهم   30.000.000 حسن 
اشبارت حميد 30.000.000 درهم  - 

السيد اشبارت 30.000.000 درهم.
الذي   : املال  رغس   8 رقم  بند 
رغس  تحديد  تم  مايلي:  على  ينص 
درهم  مليون  تسعون  بمبلغ  املال 
إلى  مقسم   ،  )  90.000.000,00  (
حصة   )  900.000  ( غلف  تسعمئة 
 ، للحصة  ( درهم   100  ( مائة  بقيمة 
موزعة على الشركاء على النحو التالي 
 300.000 حسن  اشبارت  السيد   :
حميد  اشبارت  السيد   - حصة 
اشبارت  السيد   - حصة   300.000

فيصل 300.000 حصة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم 679 78.
10I

 موثق

MAROCAKE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رغسمال الشركة

موثق
26 زنقة إدري1 الحريزي ، 20080، 

الدار البيضاء اململكة املغربية
MAROCAKE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 

 CASABLANCA ZONE

 INDUSTRIELLE SAHEL UNITE

 22 HED SOUALEM  - 26100

.BERRECHID MAROC

رفع رغسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.363691

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم   2020 يوليوز   20 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رغسمال  رفع 

من  غي  درهم«   3.990.000«

  .000.000« إلى  درهم«   10.000«

حصص  تقديم    : طريق  عن  درهم« 

نقدية غو عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أشت   28 بتاريخ  ببرشيد   االبتدائية 

2020 تحت رقم 1151.

11I

 موثق

AFIT
شركة املساهمة

رفع رغسمال الشركة

موثق

26 زنقة إدري1 الحريزي ، 20080، 

الدار البيضاء اململكة املغربية

AFIT شركة املساهمة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 

 CASABLANCA 7 BOULEVARD

 PATINIOL BELVEDERE 20300

.- 20300 CASABLANCA MAROC

رفع رغسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.50167

العام  الجمع  بمقت�سى 

غبريل   09 في  املؤرخ  اإلستثنائي 

الشركة  رغسمال  رفع  تم   2008

درهم«   2.700.000« قدره  بمبلغ 

إلى  درهم«   15.680.000« من  غي 

  : طريق  عن  درهم«   18.380.000«

عالوات  غو  غرباح  غو  احتياطي  إدماج 

إصدار في رغس املال.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ البيضاء   بالدار   التجارية 

 11 يونيو 2008 تحت رقم 1 6 31.

12I

مستامنة شامة

CHARKAOUI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

مستامنة شامة
شارع املسيرة رقم 2 1 ال8ابق االول 

الناظور شارع املسيرة رقم 2 1 

ال8ابق االول الناظور، 62000، 

الناظور املغرب

CHARKAOUI  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي 5 شارع 

العرائش ال8ابق 2 رقم 7 الناظور - 

62000 الناظور املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.11 57

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

حل  تقرر   2021 يونيو   17 في  املؤرخ 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

رغسمالها  مبلغ     CHARKAOUI

مقرها  وعنوان  درهم   100.000

ال8ابق  العرائش  شارع   5 اإلجتماعي 
الناظور   62000  - الناظور   7 رقم   2

املغرب نتيجة ل : ازمة في الق8اع.

5 شارع  التصفية ب  و حدد مقر 

العرائش ال8ابق 2  رقم 7  الناظور - 

62000 الناظور املغرب. 

و عين:
الشرقاوي   ياسين  السيد)ة( 

الشرقاوي و عنوانه)ا( شارع الحسن 

 62000 الناظور   12 رقم  الثاني 

الناظور 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 

 09 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 2138.

13I

مستامنة شامة

CHARKAOUI &EL MAHI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

مستامنة شامة
شارع املسيرة رقم 2 1 ال8ابق االول 

الناظور شارع املسيرة رقم 2 1 

ال8ابق االول الناظور، 62000، 

الناظور املغرب

CHARKAOUI &EL MAHI شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : 5 شارع 

العرائش ال8ابق 2 رقم 7 الناظور 

5 شارع العرائش ال8ابق 2 رقم 7 

الناظور 62000 الناظور املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.11 57

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

حل  تقرر   2021 يونيو   17 في  املؤرخ 

شركة   CHARKAOUI &EL MAHI

مبلغ  املحدودة  املسؤولية  ذات 

وعنوان  درهم   100.000 رغسمالها 

العرائش  شارع   5 اإلجتماعي  مقرها 

شارع   5 الناظور   7 رقم   2 ال8ابق 
الناظور   7 رقم   2 ال8ابق  العرائش 

نتيجة الزمة  املغرب  الناظور   62000

الق8اع.

و عين:

و  الشرقاوي  ياسين   السيد)ة( 

رقم  الثاني  الحسن  شارع  عنوانه)ا( 

12  الناظور 62000 الناظور املغرب 

كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

شارع   5 وفي   2021 يونيو   17 بتاريخ 
الناظور   7 رقم   2 ال8ابق  العرائش 

 7 رقم   2 ال8ابق  العرائش  شارع   5

الناظور 62000 الناظور املغرب.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتاريخ 12 يوليوز 

2021 تحت رقم 2189.
1 I

THE OFFICE

KM ATHLETIC SOCIETY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

THE OFFICE
 bd abdelmoumen 119 119
 bd abdelmoumen، 2000،
CASABLANCA MAROC

KM ATHLETIC SOCIETY شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 119 شارع 
عبد املومن ال8ابق 2 رقم 18 الدار 

البيضاء 200000 الدار البيضاء 
املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
508361

في  مؤرخ  عرفي  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 
 KM  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ATHLETIC SOCIETY
أرض الشركة بإيجاز :   التدريب  

و التعليم الريا�سي.
 119  : االجتماعي  املقر  عنوان 
رقم   2 ال8ابق  املومن  عبد  شارع 
الدار   200000 البيضاء  الدار   18

البيضاء املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

برنارد  كيفن  مان�سي  السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .
 : برنارد  كيفن  مان�سي  السيد 

1.000 بقيمة 100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
برنارد  كيفن  مان�سي  السيد 
عنوانه)ا( 282 شارع فنتفيل لتمارس 
 06 00 فرنسا  موجن1   06250  3 غ 

كان فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
برنارد  كيفن  مان�سي  السيد 
عنوانه)ا( 282 شارع فنتفيل لتمارس 
 06 00 فرنسا  موجن1   06250  3 غ 

كان فرنسا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  2  البيضاء   بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم  10 78.
15I

THE OFFICE

ACADEMY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

THE OFFICE
 bd abdelmoumen 119 119
 bd abdelmoumen، 2000،
CASABLANCA MAROC

ACADEMY شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 3 ممر 
تابت بن قرة الدار البيضاء 200000 

الدار البيضاء املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.215909
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
2021 تم  تحويل   املؤرخ في  1 يونيو 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
البيضاء  الدار  قرة  بن  تابت  ممر   3«
إلى  املغرب«  البيضاء  الدار   200000
 2 ال8ابق  املومن  عبد  شارع   119«
رقم 18 الدار البيضاء 200000 الدار 

البيضاء  املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم 681 78.

16I

LA PEPINIERE D’ENTREPRISES

عبد القادر  التباع
عقد تسيير حر ألصل تجاري )األشخاص 

ال8بيعيون(

عقد تسيير حر ألصل تجاري
عبد القادر  التباع

 12 في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
عبد  السيد)ة(   غع8ى   2021 غبريل 
للب8اقة  )ة(  الحامل  التباع  القادر  
الوطنية رقم   G11 املسجل بالسجل 
التجاري 121952 باملحكمة التجارية 
لألصل  الحر  التسيير  حق  بمراكش 
تسل8انت  ب  الكائن  التجاري 
كلم   3 رقم  اوريكة  طريق  الكواسم 
7 - مراكش - 0160  مراكش املغرب 
اسوس   الواحد   عبد  للسيد)ة( 
رقم    الوطنية  للب8اقة  )ة(  الحامل 
من  تبتدئ  سنة   3 ملدة    EE227  0
12 غبريل 2021 و تنتهي في 12 غبريل 
  3.750 شهري  مبلغ  مقابل   202 

درهم.

17I

مستامنة شامة

ASSOUPLAT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

مستامنة شامة
شارع املسيرة رقم 2 1 ال8ابق االول 
الناظور شارع املسيرة رقم 2 1 
ال8ابق االول الناظور، 62000، 

الناظور املغرب
ASSOUPLAT شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

عريض سكتور 1 رقم 6  شارع 100 
الناظور - 62000 الناظور املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.11365

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

حل  تقرر   2021 ماي   26 في  املؤرخ 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

رغسمالها  مبلغ    ASSOUPLAT

مقرها  وعنوان  درهم   100.000
1 رقم  اإلجتماعي حي عريض سكتور 

 62000  - الناظور   100 شارع    6

ازمة   : ل  نتيجة  املغرب  الناظور 

الق8اع.

حي  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
عاريض سكتور 1 رقم 6   شارع 100 

الناظور - 62000 الناظور املغرب. 

و عين:

و  الصوفي  حسين    السيد)ة( 
عنوانه)ا( حي عريض 1 زنقة روتردام 
الناظور   62000 الناظور    6 رقم 

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 

االبتدائية بالناضور  بتاريخ 21 يونيو 

2021 تحت رقم 03 1.

18I

مستامنة شامة

ASSOUPLAT
شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد
قفل التصفية

مستامنة شامة
شارع املسيرة رقم 2 1 ال8ابق االول 

الناظور شارع املسيرة رقم 2 1 

ال8ابق االول الناظور، 62000، 

الناظور املغرب

ASSOUPLAT  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : حي 

عاريض سكتور 1 رقم 6  شارع  

100 - 62000 الناظور املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.11365
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الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

حل  تقرر   2021 يونيو  في  0  املؤرخ 

ASSOUPLAT  شركة ذات مسؤولية 

مبلغ  الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

وعنوان  درهم   100.000 رغسمالها 

مقرها اإلجتماعي حي عاريض سكتور 

 62000  -  100 شارع     6 رقم   1

الناظور املغرب نتيجة الزمة  الق8اع.

و عين:

و  الصوفي  حسين    السيد)ة( 

عنوانه)ا( حي عريض 1  روتردام رقم 

6   الناظور 62000 الناظور املغرب 

كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

حي  وفي   2021 يونيو  بتاريخ  0 

عريض سكتور 1 رقم 6  شارع 100 

الناظور حي عريض سكتور 1 رقم 6  

الناظور   62000 الناظور   100 شارع 

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور  بتاريخ  0 يونيو 

2021 تحت رقم  0 1.

19I

ADYEL & ASSOCIES

PET›S KICTHEN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

ADYEL & ASSOCIES

 bis Boulevard Ain  3

 Taoujtate Résidence les Fleurs

 Appartement N°2، 20000،

casablanca maroc

PET›S KICTHEN شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 131 شارع 

غنفا ، إقامة غزور ، مكتب رقم 11 

ب ، الدار البيضاء - 2000 الدار 

البيضاء املغرب

تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

509831

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 
 PET’S  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.KICTHEN
تاجر   -  : بإيجاز  الشركة  أرض 

تجزئة ألعالف الحيوانات.
املركبة  لألعالف  تجزئة  بائع   -
األعالف  منتجات  من  أيرها  غو 

الحيوانية.
- تصنيع غأذية الحيوانات األليفة 

بالتجزئة. 
ال8بيعي  العالج  ممارس   -

للحيوانات.
- مستشار صحة الحيوان.

العالج   ، بالروائح  العالج  بيع 
بالنباتات ، املعالجة املثلية ، التدليك 

،  خدمات العالج بال8اقة ،
العالجية  املنتجات  وشراء  بيع   -
الغذائية   ،املكمالت  العشبية 
الجافة  غو  ال8ازجة  واألعشاب 
ال8بية والزيوت األساسية  والنباتات 
املختلفة  العشبية  واملستحضرات 
واألعشاب ال8بية للحيوانات األليفة 

،
والواردات  واملشتريات  املبيعات   -
للحيوانات  وامللحقات  األشياء  من 

األليفة و غصحابها..
 131  : االجتماعي  املقر  عنوان 
شارع غنفا ، إقامة غزور ، مكتب رقم 
11 ب ، الدار البيضاء - 2000 الدار 

البيضاء املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 50   : الدمدامي  صوفية  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 50   : الدمدامي  أيثة  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

الدمدامي  صوفية  السيدة 
نورا  ا كنول سكن  عنوانه)ا(   شارع 
طابق 1 شقة 2 الدار البيضاء 2000 

الدار البيضاء املغرب.
السيدة أيثة الدمدامي عنوانه)ا( 
الرباط  السوي�سي  امليليا  شارع   0 

2000 الرباط املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الدمدامي  صوفية  السيدة 
نورا  ا كنول سكن  عنوانه)ا(   شارع 
طابق 1 شقة 2 الدار البيضاء 2000 

الدار البيضاء املغرب
السيدة أيثة الدمدامي عنوانه)ا( 
الرباط  السوي�سي  امليليا  شارع   0 

2000 الرباط املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 06 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم -.
20I

KHM CONSULTING

BEST WAY SPORT FISHING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

KHM CONSULTING
1 زنقة  ايت  باعمران املمر ب 

ال8ابق االول  الرقم 106 تقاطع 
شارع محمد الخام1 و املقاومة ، 

20050، الدار البيضاء املغرب
 BEST WAY SPORT FISHING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة 
ياسمين عمارة ج زنقة ابن حازم 
املعاريف ـ الدارالبيضاء - 20370 

الدارالبيضاء املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.357031
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2021 تم  تحويل   املؤرخ في 10 يونيو 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
ابن  زنقة  ج  عمارة  ياسمين  »إقامة 
 - الدارالبيضاء  ـ  املعاريف  حازم 
إلى  املغرب«  الدارالبيضاء   20370
ال8ابق  الزرق8وني  شارع   267«

 - الدارالبيضاء  الرقم15ـ  الثاني 

20000 الدارالبيضاء  املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 20 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 787690.

21I

CYH

STE KADRI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

CYH

 BD MOHAMMED

 BENABDELLAH IMM 25

 OUJDA، 60000، OUJDA

MAROC

STE KADRI   شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

 RUE 15 وعنوان مقرها اإلجتماعي

 JAMAL EDDINE AFGHANI 1ER

 ETAGE N 3- OUJDA  60000

وجدة املغرب

املسؤولية  ذات  شركة  تأسي1 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

37719

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 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.  KADRI

 : بإيجاز  الشركة  أرض 

.PROMOTEUR  IMMOBILIER

 RUE 15 : عنوان املقر االجتماعي

 JAMAL EDDINE AFGHANI 1ER

ETAGE N 3- OUJDA  60000 وجدة 

املغرب.



16945 الجريدة الرسميةعدد 5677 - 9 محرم 3  1 )18 غأس18 2021) 

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 600.000 مبلغ رغسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  قلعي   خليد  السيد 
وجدة 60000 وجدة املغرب.

عنوانه)ا(  كاديري  خليل  السيد 
وجدة 60000 وجدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  قلعي   خليد  السيد 
وجدة 60000 وجدة املغرب

عنوانه)ا(  كاديري  خليل  السيد 
وجدة 60000 وجدة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   09 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2021 تحت رقم 2528.
22I

ديوان األستاذ صالح تويجر

BOVIDAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ديوان األستاذ صالح تويجر
كريس8ال -3 ال8ابق السفلي، ب 

06، شارع سيدي محمد بن عبد هللا 
، 20100، الدار البيضاء املغرب

BOVIDAR  شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
سيدي محمد بن عبد هللا مارينا 

كريسكال 3 ال8ابق السفلي مكتب 
رقم 06 - 20100 الدار البيضاء 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري -.
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 يونيو  في  2  املؤرخ 

املصادقة على :
ال8اهر  )ة(   السيد  تفويت 
اجتماعية  حصة   3.100 الرحماني 
لفائدة   حصة   6.000 غصل  من 
السيد )ة( رضوان الصحراوي بتاريخ 

26 يونيو 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 19 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 787581.
23I

CABINET RAMI EXPERTISE

C3P
إعالن متعدد القرارات

CABINET RAMI EXPERTISE
  Espace Rihab Fés, Avenue Allal
 ben Abdellah Immb D, N°56,

 5ème étage Bureau 30 ، 30000،
Fés, Maroc

C3P »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: متجر رقم 
1 ق8عة 522 تجزئة الوفاء   طريق 
صفرو فاس - 30000 فاس املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.52617
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم   2021 يونيو   26 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تفويت حصص الشركة
على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
مايلي: زيادة رغس املال عن طريق دمج 
األرباح وعن طريق التسوية مع الذمم 
من  حالي  بحساب  املرتب8ة  املدينة 

خالل إنشاء حصص جديدة ؛
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
وشرط  األسهم  نقل  شروط  تغيير 

املوافقة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي:  
 5 0 غصل  من  حصة   5 0 تفويت   *
 « بوبكر  مرشد   « السيد  من  حصة 
الى السيد« قشيح ادري1«  * تفويت 
0 5 حصة من غصل 0 5 حصة من 
السيد » بناني محسن » الى »السيد« 
قشيح ادري1«  * تفويت 0 5 حصة 
 « السيد  من  حصة   5 0 غصل  من 
امالل  السيد«  الى   « مرون  يون1 
ربيع«  * تفويت 0 5 حصة من غصل 

0 5 حصة من السيد » مفتاح هشام 
» الى السيدة » طريبق رجاء« 

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
بالكامل  املدفوع  املال  رغس  زيادة 
خالل  من   1.080.000.00 بمبلغ 
عن   ، جديدة  حصة   10.800 إنشاء 
طريق االكتتاب النقدي واإلفراج عن 
طريق دمج غرباح قدرها 780.000.00 
املدينة  الذمم  عن  وتعويض  درهم 
بمعدل  للشركة  الجاري  الحساب  في 

300.000 درهم.
على  ينص  الذي   :12-13 رقم  بند 
األسهم  نقل  شروط  تغيير  مايلي: 

وشرط املوافقة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   23 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 3573.

2 I

BUSINESS WAYS

 LES RAPATRIES TEXTILE
و شعارها التجاري

LES R و LES RAPATRIES 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

BUSINESS WAYS
 RUE CAMILLE CABANA,

  IMMEUBLE N°10, APPT. N°12,
 HIVERNAGE- MARRAKECH- ،
40000، MARRAKECH MAROC

LES RAPATRIES TEXTILE و 
 LES RAPATRIES شعارها التجاري

و LES R شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة كاميل 
كابانا ’عمارة رقم 10 ’ شقة رقم 12’ 

الشتوية  - 0000  مراكش املغرب
تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

117077
في  مؤرخ  حر  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 
 LES  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
شعارها  و   RAPATRIES TEXTILE
.LES R و LES RAPATRIES التجاري

خلق   : بإيجاز  الشركة  أرض 
املنسوجات  غنواع  لجميع  التصاميم 
الجاهزة  املالب1  بيع  و  األثواب  و 
عبر اإلنترنيت داخل و خارج البالد و 

االستيراد و التصدير. .
زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
شقة   ’  10 رقم  ’عمارة  كابانا  كاميل 
0000  مراكش   - الشتوية    ’12 رقم 

املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 ACHAB Nadira, السيدة 
 100 بقيمة  حصة   Hadjer :  500

درهم للحصة .
  AIT AMEUR Jaouad : السيد 
500 حصة بقيمة 100 درهم للحصة  
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
 ACHAB Nadira, السيدة 
 Avenue de  27 عنوانه)ا(   Hadjer
 Bretagne 91170  Viry-Châtillon

.France
 AIT AMEUR Jaouad السيد 
 Avenue de Bretagne 27 )عنوانه)ا

.91170  Viry-Châtillon France
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
 ACHAB Nadira, السيدة 
 Avenue de  27 عنوانه)ا(   Hadjer
 Bretagne 91170  Viry-Châtillon

France
 AIT AMEUR Jaouad السيد 
 Avenue de Bretagne 27 )عنوانه)ا

91170  Viry-Châtillon France
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   15 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 126110.
25I
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COFANAD SARL

 كانكارو تكنولوجي صوليسيو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

COFANAD SARL

 AV IBN SINA ، 62000، 39

NADOR MAROC

 كانكارو تكنولوجي صوليسيو شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي امل8ار 
تعاونية السالم تجزئة 37  الناظور 

62000 الناظور املغرب

تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

22523

في  مؤرخ  موثق  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 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :  كانكارو 

تكنولوجي صوليسيو.

البرمجة   : بإيجاز  الشركة  أرض 

تكنولوجيا  غنش8ة  و  االستشارة 

املعلومات االخرى.

عنوان املقر االجتماعي : حي امل8ار 
الناظور    37 تجزئة  السالم  تعاونية 

62000 الناظور املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد الدكالي غيمن :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد الفتاحي نبيل  :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد  الدكالي غيمن              عنوانه)ا( 
 62000   292 زنقة   2 عريض  حي 

الناظور املغرب.

عنوانه)ا(  نبيل   الفتاحي  السيد 
 56 رقم  طفيل  ابن  زنقة  الكندي  حي 

62000 الناظور املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد  الدكالي غيمن          عنوانه)ا( 
 62000   292 زنقة   2 عريض  حي 

الناظور املغرب
عنوانه)ا(  نبيل   الفتاحي  السيد 
 56 رقم  طفيل  ابن  زنقة  الكندي  حي 

62000 الناظور املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 2038.
26I

األستاذة حنان الديوري

TRANS-INK
إعالن متعدد القرارات

األستاذة حنان الديوري
3 مكاتب الصفوة ق8عة 13 زنقة 
غصيلة، غطل1 فاس ، 30000، 

فاس املغرب
TRANS-INK »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
 N°8 RUE :وعنوان مقرها االجتماعي
 3 RESIDENCE ERRACHIDIA

 ROUTE AIN CHKEF ZOUAGHA
.HAUT FES - - FES MAROC

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

. 5 33
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم   2021 غبريل   13 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تعديل رغسمال الشركة
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تعيين مسير جديد للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
غصبح  الذي  الشركة  رغسمال  تعديل 

500000 درهم
بند رقم 15 و17: الذي ينص على 
مايلي: تعيين السيدة سعيدة اسرموح 

بتوقيعها  للشركة  وحيدة  كمسيرة 
الوحيد وملدة أير محددة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   01 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 2650/2021.
27I

NEW CHALLENGE CONSULTING

YOUHI PHARMA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

 NEW CHALLENGE
CONSULTING

186 شارع ابراهيم الروداني حي 
الهدى ، 25000، خريبكة املغرب
YOUHI PHARMA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 817 
تجزئة الفتح  - 25000 خريبكة 

املغرب
تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

7197
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 

.YOUHI PHARMA
: بيع املواد  بإيجاز  أرض الشركة 

شبه ال8بية .
 817  : االجتماعي  املقر  عنوان 
خريبكة   25000  - الفتح   تجزئة 

املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد يون1 ناهي  :  1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

 82 ناهي  عنوانه)ا(  يون1  السيد 
خريبكة   25000 السوق  غمل  تجزئة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
 82 ناهي  عنوانه)ا(  يون1  السيد 
خريبكة   25000 السوق  غمل  تجزئة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بخريبكة  بتاريخ 19 يوليوز 

2021 تحت رقم 373.
28I

AUDIT-CONT

AMIRJAD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

AUDIT-CONT
 Rue Ahmed denden 2 appart 3 ،

60000، OUJDA MAROC
AMIRJAD شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
 RTE وعنوان مقرها اإلجتماعي

 OUAJA LOT LAALEJ RUE M N
 39 (GARAGE N 3 (  - 60000

OUJDA MAROC
تأسي1 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 37787

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 

.AMIRJAD
 IMPORT : أرض الشركة بإيجاز
 et EXPORT et Transport de

.marchandises pour autruis
 RTE  : االجتماعي  املقر  عنوان 
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 OUAJA LOT LAALEJ RUE M N 39
 (GARAGE N 3 (  - 60000 OUJDA

.MAROC
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 NABIL AZZA :  1.000 السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(   NABIL AZZA السيد 
 BD ABDERAHIM BOUABID
 RUE M NR39 60000 OUJDA

.MAROC
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(   NABIL AZZA السيد 
 BD ABDERAHIM BOUABID RUE
M NR39 60000 OUJDA MAROC

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بوجدة  بتاريخ - تحت رقم -.
29I

RADFID

POIDS LOURD MRAHI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

RADFID
 ROCHES NOIRES

 CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

POIDS LOURD MRAHI شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي سوق 

الفيراي سيدي مومن رقم 252 حي 
بوسيت  - 20000 الدار البيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.1 5023

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
حل  تقرر   2021 ماي   03 في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ    POIDS LOURD MRAHI

وعنوان  درهم   100.000 رغسمالها 
الفيراي  سوق  اإلجتماعي  مقرها 
سيدي مومن رقم 252 حي بوسيت  - 
20000 الدار البيضاء املغرب نتيجة 
تحقيق  وعدم  الشركة  إفالس   : ل 

غرباح .
سوق  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
حي   252 رقم  مومن  سيدي  الفيراي 
البيضاء  الدار   20000  - بوسيت  

املغرب. 
و عين:

و  املراحي  الرداد     السيد)ة( 
عمر  الحاج  زنقة   173 عنوانه)ا( 
الريفي شقة 8  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 
 17 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

ماي 2021 تحت رقم 10 778.
30I

STE GESTAC SUD SARL

ROMANNIS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

STE GESTAC SUD SARL
 MASSIRA 2 ANBAR 2 E 
 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MARRAKECH
ROMANNIS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي بارك 
اليسمين 2 مدخل 13 رقم 12 

تمنصورت - 0000  مراكش املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.9 233
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
2021 تم  تحويل   املؤرخ في 18 يونيو 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»بارك اليسمين 2 مدخل 13 رقم 12 
تمنصورت - 0000  مراكش املغرب« 

طريق   1 متجر  املسار   5 7 »رقم  إلى 
اسفي - 0000  مراكش  املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   27 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 126351.

31I

ال يما

أزاس تيم
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

ال يما
35  شا ر ع  عا ال ل  بن عبد هللا  
شق 5  املدينة الجديدة ، 50000، 

مكناس املغرب
غزاس تيم شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي كراج رقم 
163 الشهدية 2 املنصور  - 50000 

مكناس املغرب
تأسي1 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
53871

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   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 
غزاس   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

تيم.
نقل   : بإيجاز  الشركة  أرض 

البضائع نيابة عن الغير.
عنوان املقر االجتماعي : كراج رقم 
 50000  - املنصور    2 الشهدية   163

مكناس املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : الحق  عبد  بنمي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

الحق عنوانه)ا(  بنمي عبد  السيد 

ب  م  س  س  حي   بوشعيب   79 رقم 

الزيتون 50000 مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  لحق  عبد  بنمي  السيد 

ب  م  س  س  حي   بوشعيب   79 رقم 

الزيتون 50000 مكناس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز  بتاريخ  1  بمكناس   التجارية 

2021 تحت رقم 60 3.

32I

KAOUN

DAR AL MAKARIM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسي1 شركة

KAOUN

 N°17  LOT NASSIM

 ASKEJOUR MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

DAR AL MAKARIM شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 52 

شارع موالي رشيد شقة ب 3 جليز 

مراكش - 0000   مراكش املغرب 

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

117271

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   13

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:



عدد 5677 - 9 محرم 3  1 )18 غأس18 2021)الجريدة الرسمية   16948

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 DAR  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AL MAKARIM
منعش   -  : بإيجاز  الشركة  أرض 

عقاري 
- غشغال مختلفة و البناء .

 52 رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 
جليز   3 ب  شقة  رشيد  موالي  شارع 

مراكش - 0000   مراكش املغرب .
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيدة ايت عدي فاطمة :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
فاطمة  عدي  ايت  السيدة 
النسيم  تجزئة  اسكجور  عنوانه)ا( 
مراكش    0000 مراكش   135 رقم 

املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
فاطمة  عدي  ايت  السيدة 
النسيم  تجزئة  اسكجور  عنوانه)ا( 
مراكش    0000 مراكش   135 رقم 

املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بمراكش  بتاريخ - تحت رقم 

.-

33I

دادي واصل

EL MOCAVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

دادي واصل
شارع السل8ان موالي يوسف 

رقم 10 - ص ب 328 ، 32000، 
الحسيمة املغرب

EL MOCAVE شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

تيغانمين - ازمورن -   3202 

الحسيمة املغرب

تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3  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 

 EL  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MOCAVE

إنتاج   )1  : بإيجاز  الشركة  أرض 

وتوزيع الخمور واملنتجات الروحية.
الخمور  وتصدير  استيراد   )2

واملنتجات الروحية..

حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 3 2 0 2 تيغانمين - ازمورن -   

الحسيمة املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رغسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

السيد املرابط رشيد :  750 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 250   : سفيان  املرابط  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  رشيد  املرابط  السيد 
36، زنقة بئر انزران 32000 الحسيمة 

املغرب.

عنوانه)ا(  سفيان  املرابط  السيد 
36، زنقة بئر انزران 32000 الحسيمة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  محمد  الفقيري  السيد 
 32000 زمور  كلتة  زنقة   ،3 

الحسيمة املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بتاريخ  بالحسيمة   االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 725.

3 I

KHM CONSULTING

INFINITUS LTD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

KHM CONSULTING

1 زنقة  ايت  باعمران املمر ب 

ال8ابق االول  الرقم 106 تقاطع 

شارع محمد الخام1 و املقاومة ، 

20050، الدار البيضاء املغرب

INFINITUS LTD شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 

الدارالبيضاءـ 67 زنقة عزيز بالل 

ال8ابق الثاني الرقم 3 املعاريف - 

20370 الدارالبيضاء املغرب

تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

511765

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 

.INFINITUS LTD

املباني   : بإيجاز  الشركة  أرض 

وامل8ور العقاري.

 : االجتماعي  املقر  عنوان 

بالل  عزيز  زنقة   67 الدارالبيضاءـ 

 - املعاريف   3 الرقم  الثاني  ال8ابق 

20370 الدارالبيضاء املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  : الصياد  الزهراء  فاطمة  السيدة 
900 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 
السيد عرجون بابير :  100 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
الصياد  الزهراء  فاطمة  السيدة 
البرتقال  تجزئة  لساسفة  عنوانه)ا( 
فيال 8 البيضاء 20232 الدارالبيضاء 

املغرب.
عنوانه)ا(  بابير  عرجون  السيد 
سانت  رود  إند  جروف  لودج  جنوب 

جون وود لندن  يونايتد كينكدون  
EC2P 2E جنوب لودج جروف لندن.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

الصياد  الزهراء  فاطمة  السيدة 
البرتقال  تجزئة  لساسفة  عنوانه)ا( 
فيال 8 البيضاء 20232 الدارالبيضاء 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 788006.

35I

KHM CONSULTING

DM RH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

KHM CONSULTING
1 زنقة  ايت  باعمران املمر ب 

ال8ابق االول  الرقم 106 تقاطع 
شارع محمد الخام1 و املقاومة ، 

20050، الدار البيضاء املغرب
DM RH شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 
الدارالبيضاءـ 67 زنقة عزيز بالل 
ال8ابق الثاني الرقم 3 املعاريف - 

20370 الدارالبيضاء املغرب
تأسي1 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
511767
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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 
 DM  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.RH
غو  : غعمال  بإيجاز  أرض الشركة 

إنشاءات متنوعة .
 : االجتماعي  املقر  عنوان 
بالل  عزيز  زنقة   67 الدارالبيضاءـ 
 - املعاريف   3 الرقم  الثاني  ال8ابق 

20370 الدارالبيضاء املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : محمود  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  محمود  محمد  السيد 
اهل   55 رقم   28 زنقة  الفالح  تجزئة 
الغالم سيدي البرنو�سي الدارالبيضاء 

20600 الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  محمود  محمد  السيد 
اهل   55 رقم   28 زنقة  الفالح  تجزئة 
الغالم سيدي البرنو�سي الدارالبيضاء 

20600 الدارالبيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 788007.
36I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

VOIE LACTEE DE DAKHLA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N  6 AVENUE EL WALAA RUE

 ABDELKHALEK TORRES BP
249 ، 73000، DAKHLA MAROC
  VOIE LACTEE DE DAKHLA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 6 ، 
شارع الوالء، زنقة عبد الخالق 

ال8ري1 - 73000 الداخلة  املغرب
تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

18899
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 
 VOIE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. LACTEE DE DAKHLA
انش8ة   : بإيجاز  الشركة  أرض 

سياحية
تسيير املؤسسات السياحية 

الـتجــاريـة  الـعـمـلـيـات  كــل  وكــذلـك 
الـعـقـاريـة املـنـقــوالت  الـصـنـاعـيـة،   و 

 و املـالـيـة الـتـي تـرتـبـط بـصـفـة مـباشــرة 
غو أيـر مـبـاشـرة باألنـشـ8ـــة املـذكــــورة 

غعـــــاله.
رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الخالق  عبد  زنقة  الوالء،  شارع   ، 6

ال8ري1 - 73000 الداخلة  املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 LANCELOT Christian السيد 
 1.000 بقيمة  Georges :   0 حصة 

درهم للحصة .
 30   : حليمة   العبا�سي  السيدة 

حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة .
 15   : كريمة   ال8البي  السيدة 

حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة .
السيد ال8البي محمد توفيق  :  15 

حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

 LANCELOT Christian السيد 

Georges عنوانه)ا( - - - فرنسا .

حليمة   العبا�سي  السيدة 

زنقة  السعدية،  تجزئة  عنوانه)ا( 

  0000 2، جليز   امتار، رقم  العشر 

مراكش  املغرب.

السيدة ال8البي كريمة  عنوانه)ا( 

حي االنارة بلوك 2، رقم 308 0000  

مراكش  املغرب .

توفيق   محمد  ال8البي  السيد 

رقم   ،2 بلوك  االنارة  حي  عنوانه)ا( 

308 0000  مراكش  املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

 LANCELOT Christian السيد 

Georges عنوانه)ا( - - - فرنسا 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بتاريخ  الدهب   بوادي  االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 1251.

37I

STE AGEFICO SARL

FLAMME DU NORD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

STE AGEFICO SARL

12 شارع عمر الخيام ال8ابق الثاني 

رقم   ، 90000، طنجة املغرب

FLAMME DU NORD شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي عين 

حياني زنقة 13 رقم 5 - 90000 

طنجة املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.106205

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 02 يوليوز 2021 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

 -  5 رقم   13 زنقة  حياني  عين  »حي 

»عوامة  إلى  املغرب«  طنجة   90000

 90000  - ب  تجزئة  0   سالويين 

طنجة  املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   19 بتاريخ  ب8نجة   التجارية 

2021 تحت رقم 695  2.

38I

SAMIR FIDUCIAIRE

PARA LES ROSIERS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

SAMIR FIDUCIAIRE

 RUE GHANA, IMM 8, APPT 3,

 3EME ETAGE, VN, ، 50000،

MEKNES MAROC

PARA LES ROSIERS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي املحل 

الكائن بال8ابق السفلي، رياض 

الغالي 1- ، املنزه، ويسالن - 50050 

مكناس املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

53867

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   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 

 PARA  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.LES ROSIERS

بيع   : بإيجاز  الشركة  أرض 

املنتوجات الباراصيدلية .

املحل   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الكائن بال8ابق السفلي، رياض الغالي 

 -1، املنزه، ويسالن - 50050 مكناس 

املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : معروفي  زينب  السيدة 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  معروفي  زينب  السيدة 
طريق  رواحة  بن  هللا  عبد  حي   13
مكناس   50050 م.ج   الحاجب 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  معروفي  زينب  السيدة 
طريق  رواحة  بن  هللا  عبد  حي   13
الحاجب م.ج  50050 مكناس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز  بتاريخ  1  بمكناس   التجارية 

2021 تحت رقم 58 3.
39I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

KFM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريتانيا صندوق البريد 
2609 ، 0000 ، مراكش املغرب

KFM شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 57 شارع 
موريتانيا صندوق البريد 2609 
مراكش 0000  مراكش املغرب
تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1173 5
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 
.KFM : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

جميع   : بإيجاز  الشركة  أرض 
غنش8ة امل8اعم.

عنوان املقر االجتماعي : 57 شارع 

 2609 البريد  صندوق  موريتانيا 

مراكش 0000  مراكش املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد فهد الشعرة :  300 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد محمد كمال بويهي :  300 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد محمد قفازي :  300 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 100   : النوني  محسن  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الشعرة  فهد  السيد 

ق8اع 2 بلوك كاف رقم 8 حي الرياض 

10000 الرباط املغرب.

بويهي  كمال  محمد  السيد 

عنوانه)ا( زنقة محمج البقال رقم 15 

جليز 0000  مراكش املغرب.

عنوانه)ا(  قفازي  محمد  السيد 

مليكة  اللة  االميرة  عند  مكونة  زنقة 

السوي�سي 10000 الرباط املغرب.

عنوانه)ا(  النوني  محسن  السيد 

عمارة  م  املن8قة  1  مراكش  ابواب 

مراكش    0000  17 الشقة    7

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

دوار  عنوانه)ا(  اتالث  علي  السيد 

  0000 البور   10 رقم  بلعكيد  اوالد 

مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   27 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 7 1263.

 0I

HELIO RIF

HELIO RIF
إعالن متعدد القرارات

HELIO RIF

69  املن8قة الصناعية ليساسفة 

طريق بوسكورة 1077 ، 20190، 

الدار البيضاء املغرب

HELIO RIF »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 69  

املن8قة الصناعية ليساسفة طريق 

بوسكورة 1077 - 20190 الدار 

البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.126379

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

اتخاذ  تم   2021 ماي   21 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

قبول هبة من الحصص اإلجتماعية 

كلثوم  السيدة   -  : طرف  من  مقدمة 

 13.199 مقداره  بما  بحمادن  نيت 

اشبارت  السيد   : لفائدة  حصة 

حسن 00 .  حصة، السيد اشبارت 

حميد00 .  حصة  و السيد اشبارت 

السيدة   - حصة.  فيصل399.  

حصة   9. 22 وهبت  مليكة  اشبارت 

لفائدة : السيد اشبارت حسن 0 3.1 

حصة، السيد اشبارت حميد 1 3.1 

حصة والسيد اشبارت فيصل 1 3.1 

سميرة  اشبارت  السيدة   - حصة.  

السيد   : لفائدة  حصة   9. 22 وهبت 

اشبارت حسن 1 3.1 حصة، السيد 

اشبارت حميد 0 3.1 حصة والسيد 

 - حصة.    3.1 1 فيصل  اشبارت 

السيدة اشبارت حنان وهبت 22 .9 

حصة لفائدة : السيد اشبارت حسن 

1 3.1 حصة، السيد اشبارت حميد 

0 3.1 حصة والسيد اشبارت فيصل 

1 3.1 حصة.

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

النظام  من   8 و   7 املادتين  تعديل   :

األسا�سي

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

 تحيين القانون االسا�سي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

املساهمات   7 رقم  رقم  بند 

يقدم  مايلي:  على  ينص  الذي   :

الشركاء املساهمات النقدية الحالية 

شركة   -  : التالي  النحو  على  مقسمة 

 CARTONNAGES DU RIF SARL

السيد  درهم،   25.200.000،00

 3.266.700,00 حسن  اشبارت 

حميد  اشبارت  السيد  درهم، 

السيد  و  درهم   3.266.600,00

 3.266.700,00 فيصل  اشبارت 

درهم.

الذي  املال:  رغس    8 رقم  بند 

رغس  تحديد  تم  مايلي:  على  ينص 
مليون  تالثون  و  خمسة  بمبلغ  املال 

مقسم   ،)  35.000.000،00  ( درهم 

 ( غلف  خمسون  و  تالثمئة  إلى 

 ( مائة  بقيمة  حصة   )  350.000

على  موزعة   ، للحصة  درهم   )  100

شركة   -   : التالي  النحو  على  الشركاء 

   CARTONNAGES DU RIF SARL

اشبارت  السيد  ؛  حصة   252.000

السيد  ؛  حصة   32.667 حسن 

و  حصة   32.666 حميد  اشبارت 

 32.667 فيصل  اشبارت  السيد 

حصة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 08 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 786215.

 1I

ATLAS ¨PACK

ATLAS PACK
إعالن متعدد القرارات

ATLAS ¨PACK

69  املن8قة الصناعية ليساسفة 

طريق بوسكورة 1077 ، 20190، 

الدار البيضاء املغرب

 ATLAS PACK

»شركة ذات املسؤولية املحدودة«



16951 الجريدة الرسميةعدد 5677 - 9 محرم 3  1 )18 غأس18 2021) 

وعنوان مقرها االجتماعي: 69  
املن8قة الصناعية ليساسفة طريق 

بوسكورة 1077 - 20190 الدار 
البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.101793
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 21 ماي 2021
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
قبول هبة من الحصص اإلجتماعية 
نيت  كلثوم  السيدة    : طرف  من 
حصة   12.750 مقداره  بما  بحمادن 
مليكة  اشبارت  السيدة   : لفائدة 
اشبارت  السيدة  حصة،    .250
السيدة  و  حصة    .250 سميرة 
250.  حصة، السيد  اشبارت حنان 
حصة   11.833 وهب  حسن  اشبارت 
مليكة  اشبارت  السيدة   : لفائدة 
اشبارت  السيدة  حصة،   3.9 5
السيدة  و  حصة  سميرة   3.9 
اشبارت حنان   3.9 حصة، السيد 
حصة   11.833 وهب  حميد  اشبارت 
مليكة  اشبارت  السيدة   : لفائدة 
اشبارت  السيدة  حصة،   3.9  
السيدة  و  حصة   3.9 5 سميرة 
اشبارت حنان   3.9 حصة، السيد 
اشبارت فيصل وهب 11.833 حصة 
مليكة  اشبارت  السيدة   : لفائدة 
اشبارت  السيدة  حصة،   3.9  
السيدة  و  حصة  سميرة   3.9 

اشبارت حنان 5 3.9 حصة.
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
النظام  من   8 و   7 املادتين  تعديل 

األسا�سي.
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

تحيين القانون االسا�سي للشركة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 7 املساهمات : الذي ينص 
على مايلي: يقدم الشركاء املساهمات 
النحو  على  مقسمة  الحالية  النقدية 
بحمادن  نيت  كلثوم  السيدة   : التالي 
2.600.000،00 درهم السيد اشبارت 
حسن 3.200.000،00 درهم، السيد 

 3.200.000،00 حميد  اشبارت 

فيصل  اشبارت  السيد  درهم، 

السيدة  درهم،   3.200.000،00

 2.600.000،00 مليكة  اشبارت 

سميرة  اشبارت  السيدة  درهم، 

والسيدة  درهم   2.600.000،00

اشبارت حنان 2.600.000،00 درهم
الذي  املال:  رغس    8 رقم  بند 

رغس  تحديد  تم  مايلي:  على  ينص 

درهم  مليون  عشرون  بمبلغ  املال 

إلى  مقسم   ،)  20.000.000،00  (

حصة   )  200.000  ( غلف  مائتين 

للحصة  درهم   )  100  ( مائة  بقيمة 

النحو  على  الشركاء  على  موزعة   ،

بحمادن  نيت  كلثوم  السيدة   : التالي 

26.000 حصة السيد اشبارت حسن 

اشبارت  السيد  حصة،   32.000

السيد  حصة،   32.000 حميد 

حصة،   32.000 فيصل  اشبارت 

 26.000 مليكة  اشبارت  السيدة 

سميرة  اشبارت  السيدة  حصة، 

اشبارت  السيدة  و  حصة   26.000

حنان 26.000 حصة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 08 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 786219.

 2I

THE OFFICE

STRICTOUR
شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

THE OFFICE

 bd abdelmoumen 119 119

 bd abdelmoumen، 2000،

CASABLANCA MAROC

strictour شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 119 شارع 

عبد املومن ال8ابق 2 رقم 18 

الدار البيضاء 200000 

الدار البيضاء املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5108 3
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 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.strictour
و  النقل   : بإيجاز  الشركة  أرض 

اإلرشاد السياحي.
 119  : االجتماعي  املقر  عنوان 
رقم   2 ال8ابق  املومن  عبد  شارع 
الدار   200000 البيضاء  الدار   18

البيضاء املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
مو�سى  مفيمة  سورو  السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .
 : مو�سى  مفيمة  سورو  السيد 

1000 بقيمة 100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
مو�سى  مفيمة  سورو  السيد 
الوفا  حي   7 شارع  عنوانه)ا(  18  
إقامة ياسين عبدهللا ال8ابق 2 رقم 5 

20000 املحمدية املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
مو�سى  مفيمة  سورو  السيد 
الوفا  حي   7 شارع  عنوانه)ا(  18  
إقامة ياسين عبدهللا ال8ابق 2 رقم 5 

20000 املحمدية املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  1  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 786851.

 3I

omnium management

IBN AYYAD ART DECO
شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

omnium management
 rce 52 av hassane 22 vn fes ، 82

30100، fes maroc
IBN AYYAD ART DECO شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
وسام 02 تجزئة رضا الصفريوي 

ق8عة رقم 03 عمارة 07 حي رفايف 
صفرو. - 31000 صفرو املغرب
تأسي1 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3395

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   11
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 IBN  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AYYAD ART DECO
في  : مقاول  بإيجاز  الشركة  أرض 

غشغال نجارة خشب و األلومنيوم.
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الصفريوي  رضا  تجزئة   02 وسام 
رفايف  07 حي  03 عمارة  رقم  ق8عة 

صفرو. - 31000 صفرو املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
عياد  ابن  الرزاق  عبد  السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
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عياد  ابن  الرزاق  عبد  السيد 
فاس   2 املسيرة  حي   1 5 عنوانه)ا( 

30000 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عياد  ابن  الرزاق  عبد  السيد 
فاس   2 املسيرة  حي   1 5 عنوانه)ا( 

30000 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
19 يوليوز  بتاريخ  االبتدائية بصفرو  

2021 تحت رقم 516.
  I

FICAGEST

FALLOUS AL MASSIRA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

FICAGEST
 Q.I SIDI GHANEM N°88 ETAGE
APPT N° 12 ، 40100 2، مراكش 

maroc
FALLOUS AL MASSIRA  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم7 5 
ب املسيرة 1 ال8ابق االول الشقة 
رقم 01 مراكش - 0000  مراكش 

املغرب
تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

117285
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 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. FALLOUS AL MASSIRA
تربية   : بإيجاز  الشركة  أرض 

الدجاج
تفقي1 البيض

بأنواعها  الكتاكيت  استيراد 
 ... اللحم  كتاكيت   ، التربية  )كتاكيت 

الخ(..

: رقم7 5  عنوان املقر االجتماعي 

ب املسيرة 1 ال8ابق االول الشقة رقم 

01 مراكش - 0000  مراكش املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رغسمال  مبلغ 

000.000.  درهم، مقسم كالتالي:

الشيط  ايت  املص8فى  السيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   8.800   :

للحصة .

 8.800   : املامون  موحى  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

  .800   : السو�سي  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد محمد السعيدي :  8.800 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 8.800   : اموريك  احمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

الشيط  ايت   املص8فى  السيد 
عنوانه)ا( رقم   زنقة توالل ال8ائرات  

0000  الرباط املغرب.

عنوانه)ا(  املامون  موحى  السيد 

الجنوبي  النخيل  برج  رقم03  فيال 

مراكش 0000  مراكش املغرب.

السو�سي عنوانه)ا(  محمد  السيد 

دار السالم رقم   1 سعادة 0000  

مراكش املغرب.

السيد محمد السعيدي عنوانه)ا( 

 715 الرقم  الف  حرف   2 املسيرة 

0000  مراكش املغرب.

عنوانه)ا(  اموريك  احمد  السيد 

 0  0 ويسبادن  ستانكاس2765183 

املانيا.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السو�سي عنوانه)ا(  محمد  السيد 

دار السالم رقم   1 سعادة 0000  

مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   23 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 126293.

 5I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

HAYAT AL IMANE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

 SOCIETE FIDU SOUMAYA
SARL-AU

 FES, AV DES FAR IMM SAIDI
 BUREAU FATH 2EME ETAGE
 APPT N °7 VN ، 30000، fès

Maroc
HAYAT AL IMANE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
الجيش امللكي إقامة السعيدي 
مكتب الفتح ال8ابق الخام1 
الشقة رقم 25  - 30000 فاس 

املغرب
تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

68957
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 
 HAYAT : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.AL IMANE
عيادات   : بإيجاز  الشركة  أرض 

الجراحة.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الجيش امللكي إقامة السعيدي مكتب 
رقم  الشقة  الخام1  ال8ابق  الفتح 

25  - 30000 فاس املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيدة إيمان العلج :  00  حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
200 حصة    : العلج  السيد عالل 

بقيمة 100 درهم للحصة .
السيدة حياة العلج :  100 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 100   : السيد محمد الزين العلج 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد عبد الرحمان العلج :  100 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

50 حصة    : العلج  السيدة سهام 

بقيمة 100 درهم للحصة .

50 حصة    : السيدة شرفة العلج 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  العلج  إيمان  السيدة 

الشقف   عين  طريق  الزهور  إقامة 

30000 فاس املغرب.

عنوانه)ا(  العلج  عالل  السيد 

الدار البيضاء طريق مكة كلم 8300 

البيضاء  الدار   20999 كاليفورنيا  

املغرب.

عنوانه)ا(  العلج  حياة  السيدة 

بولفارد بشير اإلبراهيمي إقامة شيماء 

الدار   20999 البرينورد   1 رقم  د 

البيضاء املغرب.

العلج  الزين  محمد  السيد 

عبابوا  إقامة  رقم  1  عنوانه)ا( 

البيضاء  الدار   20999 كاليفورنيا  

املغرب.

العلج  الرحمان  عبد  السيد 

عبابوا  إقامة  رقم  1  عنوانه)ا( 

البيضاء  الدار   20999 كاليفورنيا  

املغرب.

عنوانه)ا(  العلج  سهام  السيدة 

 10 رقم  شارع    ميمار  إقامة 

البيضاء  الدار   20999 كاليفورنيا 

املغرب.

عنوانه)ا(  العلج  شرفة  السيدة 

32كاليفورنيا  رقم  فلوريدا  إقامة 

20999 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  العلج  عالل  السيد 

الدار البيضاء طريق مكة كلم 8300 

البيضاء  الدار   20999 كاليفورنيا  

املغرب.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   19 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 3545/2021.

 6I

BEFEC

FRILOC SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

BEFEC
30 شارع الجيش امللكي ، 20000، 

الدار البيضاء املغرب
FRILOC SERVICES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 59 شارع 
الزرق8وني ال8ابق 3 رقم -8 الدار 
البيضاء - 20000 الدار البيضاء 

املغرب
تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

507.563
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 

.FRILOC SERVICES
مشغل   : بإيجاز  الشركة  أرض 

مستودع مبرد.
عنوان املقر االجتماعي : 59 شارع 
الدار   8- رقم   3 ال8ابق  الزرق8وني 
البيضاء  الدار   20000  - البيضاء 

املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
500 حصة    : السيد لحلو مهدي 

بقيمة 100 درهم للحصة .
السيدة هناء العلمي :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  مهدي  لحلو  السيد 

املدينة    86 فيال  تاون  جرين 

الدار   20000 بوسكورة   الخضراء 

البيضاء املغرب.

عنوانه)ا(  العلمي  هناء  السيدة 

املدينة    86 فيال  تاون  جرين 

الدار   20000 بوسكورة   الخضراء 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد لحلو مهدي عنوانه)ا(  تاون 

املدينة الخضراء بوسكورة     86 فيال 

20000 الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم 783.358.

 7I

املركز الجهوي لالستثمار لجهة العيون الساقية 

الحمراء

DYNAMICALE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

املركز الجهوي لالستثمار لجهة 

العيون الساقية الحمراء

صندوق البريد 2266 ، 70000، 

العيون املغرب

Dynamicale شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

الوحدة 02 تجزئة الجوطية رقم 76 

العيون  - 70000 العيون املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

37 55

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 

.Dynamicale
أرض الشركة بإيجاز : 

• تجارة واستيراد وتصدير وتصنيع 
والهيدروليكية  امليكانيكية  األجزاء 

والهوائية.
حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 76 الجوطية رقم  02 تجزئة  الوحدة 

العيون  - 70000 العيون املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : اضحان  خالد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  اضحان  خالد  السيد 
الجوطية رقم  تجزئة   02 الوحدة  حي 

76 العيون 70000 العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  اضحان  خالد  السيد 
الجوطية رقم  تجزئة   02 الوحدة  حي 

76 العيون 70000 العيون املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون  بتاريخ 09 يوليوز 

2021 تحت رقم 2205/2021.
 8I

CABINET AIT BELHOUCINE

BADESSA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

CABINET AIT BELHOUCINE
 BUREAU N°6 SIS A BD

 ZERKTOUNI 2EME ETAGE
 IMM GD CAFE DE L›ATLAS

 GUELIZ,MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

BADESSA  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي فيال رقم 

106 طريق كماسة كلم 9 املنارة 

مراكش فيال رقم 106 طريق كماسة 

كلم 9 املنارة مراكش 0000  مراكش 

املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.30077

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تعيين  تم   2021 يوليوز  في  1  املؤرخ 

السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

STOBBART JOHN كمسير آخر

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   20 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 126282.

 9I

FO CONSULTUNG SARL AU

PIQUE TREFLE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

FO CONSULTUNG SARL AU

 IMM 3  APPT 2 RUE AL

 ADDARISSA HASSAN ،

100000، RABAT MAROC

PIQUE TREFLE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 37 زنقة 

ادري1 األكبر شقة 6 ال8ابق الثالث 

حسان الرباط - 10000 الرباط 

املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1536 9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   19

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 
 PIQUE : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.TREFLE
وسيط   : بإيجاز  الشركة  أرض 

تجاري .
37 زنقة   : عنوان املقر االجتماعي 
ادري1 األكبر شقة 6 ال8ابق الثالث 
الرباط   10000  - الرباط  حسان 

املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
الفاروقي  النور  عبد  السيد  
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
الفاروقي  النور  عبد  السيد  
االشراق  اقامة   13 ق8اع  عنوانه)ا(  
الرباط   الرياض  حي   19 الشقة 

10000 الرباط  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الفاروقي  النور  عبد  السيد  
االشراق  اقامة   13 ق8اع  عنوانه)ا(  
الرباط   الرياض  حي   19 الشقة 

10000 الرباط  املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   19 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

2021 تحت رقم 6785.
50I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

DUNA LOISIRS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N  6 AVENUE EL WALAA RUE
 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA MAROC
DUNA LOISIRS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي ام 
التون�سي رقم 06 الداخلة - 73000 

الداخلة املغرب
تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

18915
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 
 DUNA : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.LOISIRS
ت8وير   : بإيجاز  الشركة  أرض 

وتشغيل مناطق اللعب والترفيه..
ام  حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 73000  - الداخلة   06 رقم  التون�سي 

الداخلة املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 250   : بركايو  يوسف  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد نعمان ع8ور :  250 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 250   : املكي  اهل  احمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 250   : التوبالي  املحجوب  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  بركايو  يوسف  السيد 

الداخلة 73000 الداخلة املغرب.
عنوانه)ا(  ع8ور  نعمان  السيد 

الداخلة 73000 الداخلة املغرب.
السيد احمد اهل املكي عنوانه)ا( 

الداخلة 73000 الداخلة املغرب.
التوبالي  املحجوب  السيد 
الداخلة   73000 الداخلة  عنوانه)ا( 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  بركايو  يوسف  السيد 
الداخلة 73000 الداخلة املغرب

عنوانه)ا(  ع8ور  نعمان  السيد 
الداخلة 73000 الداخلة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ  الدهب   بوادي  االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 1259.

51I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

MAESTRO SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 01- 772 
صندوق البريد رقم 6 1، 73000، 

الداخلة املغرب
MAESTRO SERVICES شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
الوالء حي القسم 2رقم 09 - 73000 

الداخلة املغرب
تأسي1 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
18903

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 

.MAESTRO SERVICES
استغالل   : بإيجاز  الشركة  أرض 

وتسيير مقهى .
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الوالء حي القسم 2رقم 09 - 73000 

الداخلة املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : انتهاه  الياقي  السيد عبد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عبد الياقي انتهاه عنوانه)ا( 
 73000  203 رقم   2 القسم  حي 

الداخلة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد الياقي انتهاه عنوانه)ا( 
 73000  203 رقم   2 القسم  حي 

الداخلة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاريخ  الدهب   بوادي  االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 1179.
52I

SAMIR FIDUCIAIRE

سوريز مكناس
إعالن متعدد القرارات

SAMIR FIDUCIAIRE
 RUE GHANA, IMM 8, APPT 3,
 3EME ETAGE, VN, ، 50000،

MEKNES MAROC
سوريز مكناس »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: رقم 87، 
رياض ويسالن 2، ويسالن - - مكناس 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.51263

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم   2021 غبريل   29 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
على  ينص  الذي  واحد:  رقم  قرار 
بحوزة  حصة   250 تفويت  مايلي: 
هشام  لفائدة  الشركي  سهيل  السيد 
بحوزة  حصة    00 تفويت  و  هاللي 
السيد سهيل الشركي لفائدة بلحرش 

فايزة.
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على  ينص  الذي  اثنان:  رقم  قرار 
السيد  جدد  شركاء  قبول  مايلي: 
هشام هاللي و السيدة  بلحرش فايزة

على  ينص  الذي  ثالثة:  رقم  قرار 
االقانوني  الشكل  تحويل  مايلي: 
محدودية  شركة  الى  للشركة 

املسؤولية 
ينص  الذي  غربعة:  رقم  قرار 
القانون  صياأة  اعادة  مايلي:  على 

االسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 1 الشكل القانوني : الذي 
القانوني  الشكل  مايلي:  على  ينص 

للشركة شركة محدودية املسؤولية
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   16 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

2021 تحت رقم 92 3.
53I

FIGENOUV

ABWAB MEKNES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

FIGENOUV
شارع النصر عمارة 16 شقة 3 ديور 

السالم ، 50050، مكناس املغرب
ABWAB MEKNES شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 
7 مكرر زاوية طريق اكوراي شارع 
النصر موالي مليانة - 50050 

مكناس املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.38565

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 ماي  في  0  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد )ة( يوسف الهياللي 
غصل  من  اجتماعية  حصة    .000
)ة(  السيد  لفائدة   حصة    .000
ماي  بتاريخ  0  بوسباطة  جمال 

.2021

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يوليوز   13 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

2021 تحت رقم 35 3.
5 I

TAGES CONSULTING

GOLDEN APPLE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

TAGES CONSULTING
 N 309 Lot. Haj Fateh 1er étage

Q. El Oulfa ، 20260، الدار 
البيضاء املغرب

GOLDEN APPLE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي 131 شارع 

غنفا، اقامة ازور، مكتب 11 ب - 
20250 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2725 1
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
حل  تقرر   2021 يونيو   22 في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
رغسمالها  مبلغ    GOLDEN APPLE
مقرها  وعنوان  درهم   10.000
اقامة  غنفا،  شارع   131 اإلجتماعي 
الدار   20250  - ب   11 مكتب  ازور، 
نشاط   : ل  نتيجة  املغرب  البيضاء 

تجاري متوقف.
 309 ب  التصفية  مقر  حدد  و 
اآلول  ال8ابق  فاتح  الحاج  تجزئة 
البيضاء  الدار    20260  - اآللفة  

املغرب. 
و عين:

الفصيل بن  فريد     السيد)ة( 
طماري1  كنز  اقامة  عنوانه)ا(  و   
بوعزة   دار   27223 26 طماري1  رقم 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
و  بوريان  كريمة   السيد)ة( 
عنوانه)ا( اقامة كنز طماري1 رقم 26 
املغرب  بوعزة   دار   27223 طماري1 

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 788135.

55I

نوألب

L›ETOILE-IP
إعالن متعدد القرارات

نوألب

شقة 7 ، طابق   تقسيم ريزانا 

مبروكة طريق غكوراي مكناس ، 

50000، مكناس املغرب

L›ETOILE-IP »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: شقة رقم 

7 ال8ابق الرابع تجزئة ريزنا مبروكة 

10 طريق اكوراي مكناس - 50000 

مكناس املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

. 88 1

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

اتخاذ  تم   2021 يونيو   29 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

مايلي: تفويت السيد الصالحي محمد 

اصل  من  اجتماعية  حصة   500

اع8لة  السيدة  لفائدة  1000حصة 

لبنى 

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة  من 

ذات الشريك الوحيد الي شركة ذات 

املسؤولية املحدودة.

على  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 

لبنى   اع8لة  السيدة  تعين  مايلي: 

كمسيرمساعد للشركة بجانب السيد 

الصالحي محمد .

قرار رقم  : الذي ينص على مايلي: 

للسيدالصالحي  التوقيع  سل8ة 

محمد غو السيدة اع8لة لبنى.

على  ينص  الذي   :5 رقم  قرار 
مايلي:  املصادقة على تحين القوانين 

االساسية للشركة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

شركة ذات مسؤولية محدودة 
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
تم تحديد رغس املال بمبلغ مائة غلف 
قابلة  درهم(   100000.00( درهم 
إلى  واملقسمة   ، النقصان  غو  للزيادة 
 100 بقيمة  منها  كل   ، سهم   1000
بينها  فيما  نقًدا.توزع  لالكتتاب  درهم 
الصالحي  التالية:السيد  بالنسب 
اع8لة  والسيدة  حصة   500 محمد 

لبنى 500 حصة.
بند رقم 8: الذي ينص على مايلي: 
السيد الصالحي محمد مسير للشركة 
والسيدة اع8لة لبنى مسير مساعد ، 
ولفترة أير محدودة ، ستلتزم الشركة 
غو  محمد  الصالحي  السيد  بتوقيع 

السيدة اع8لة لبنى.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   19 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

2021 تحت رقم 3509.
56I

COFANAD SARL

فاف كاز
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

COFANAD SARL
 AV IBN SINA ، 62000، 39

NADOR MAROC
فاف كاز   شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  شارع 

املسيرة الخضراء بني انصار - 62000 
بني انصار اقليم الناظور املغرب.

وفاة شريك
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2893
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم اإلعالم   2021 يونيو   30 في  املؤرخ 
توزيع  و  الشريك غحمد فاطمي  بوفاة 
لرسم   

ً
تبعا الورثة  على  حصصه 
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 2020 نونبر   15 في  املؤرخ  اإلراثة 

بالشكل األتي :

السيد)ة( عامر فاطمي  ،  1.538 

حصة .

السيد)ة( عبد الل8يف     فاطمي  

،  08 .1 حصة .

 1. 08   ، فاطمي   منير  السيد)ة( 

حصة .

السيد)ة( بوبكر فاطمي  ،  08 .1 

حصة .

 70   ، فاطمي   سميرة  السيد)ة( 

حصة .

السيد)ة( حمزة فاطمي  ،  08 .1 

حصة .

 803   ، بكوش   حورية  السيد)ة( 

حصة .

السيد)ة( نزهة حياني شوجعة   ،  

803 حصة .

السيد)ة( سكينة فاطمي  ،   70 

حصة .

 70   ، فاطمي   مليكة  السيد)ة( 

حصة .

 70   ، فاطمي   عالية   السيد)ة( 

حصة .

 1. 08   ، السيد)ة( علي  فاطمي  

حصة .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 07 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 2037.

57I

ECO FINANCE

 GROUPE OURAN

PERFORMANCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

ECO FINANCE

 RUE SOCRATE - RES ISLAM

N 52- املعاريف، 20370، الدار 

البيضاء املغرب

 GROUPE OURAN

PERFORMANCE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 23  ابن 
منيراملعارف الدار البيضاء 20300 

الدار البيضاء املغرب
تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

511125
في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   01
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
متبوعة  الشركة  تسمية 
بمختصر  اإلقتضاء  عند 
 GROUPE OURAN  : تسميتها 

.PERFORMANCE
ادارة    : بإيجاز  الشركة  أرض 
السوق  تحليل  الثروات،  و  األموال 
املالية، تشغيل مواقع الوساطة على 

اإلنترنت وجميع غنواع الخدمات
ابن    23  : املقر االجتماعي  عنوان 
 20300 البيضاء  الدار  منيراملعارف 

الدار البيضاء املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 750   : السيد طاني كامكم سامي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 250   : الغازي  ياسمين  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
سامي  كامكم  طاني  السيد 
ال8ابق  الزنبق   زنقة   ،11 عنوانه)ا( 
20320 الدار البيضاء  1 حي الرحمة 

املغرب.
السيدة ياسمين الغازي عنوانه)ا(  
سيدي   61 رقم  السعادة  تجزئة 
البيضاء  الدار   20520 معروف 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
سامي  كامكم  طاني  السيد 
ال8ابق  الزنبق   زنقة   ،11 عنوانه)ا( 

20320 الدار البيضاء  1 حي الرحمة 
املغرب

السيدة ياسمين الغازي عنوانه)ا(  
سيدي   61 رقم  السعادة  تجزئة 
البيضاء  الدار   20520 معروف 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 787331.
58I

ficogedek sarl au

IAMAR PROJECTS SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

ficogedek sarl au
 N° 30 Bis, Rue 8, Hay EL Amane,
 MEKNES. ، 50050، meknes

maroc
 IAMAR PROJECTS SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 
الحجري رقم 19 العيون - 70000 

العيون املغرب
تأسي1 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
37 01

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 
 IAMAR : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.PROJECTS SARL AU
االشغال   : بإيجاز  الشركة  أرض 

العامة.
حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 70000  - العيون   19 رقم  الحجري 

العيون املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

السيد كمالي عادل :  1.000 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

 81 عنوانه)ا(  عادل  كمالي  السيد 
 28 شقة  هللا  عبد  بن  عالل  شارع 
الرباط   10000 الرباط  مكرر حسان 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
 81 عنوانه)ا(  عادل  كمالي  السيد 
 28 شقة  هللا  عبد  بن  عالل  شارع 
الرباط   10000 الرباط  مكرر حسان 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون  بتاريخ 06 يوليوز 

2021 تحت رقم 2207.

59I

مستامنة شامة

ITLALA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

مستامنة شامة
شارع املسيرة رقم 2 1 ال8ابق االول 
الناظور شارع املسيرة رقم 2 1 
ال8ابق االول الناظور، 62000، 

الناظور املغرب
ITLALA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

امل8ار اقامة لينا  الناظور - 62000 
الناظور املغرب

تأسي1 شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
22517

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   28
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ITLALA
منعش   : بإيجاز  الشركة  أرض 

عقاري
تجزئة و التهيئة

اشغال مختلفة.
عنوان املقر االجتماعي : حي امل8ار 
اقامة لينا  الناظور - 62000 الناظور 

املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 300   : املاحي  الغني  عبد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 290   : الشهبوني  حميد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد عبد القادر طرزاتي :  190 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
منصور  الحفيظ  عبد  السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   190   :

للحصة.
 30   : السيد عبد الحميد بزأوت 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد عبد الغني املاحي : 30000 

بقيمة 100 درهم.
 29000  : الشهبوني  السيد حميد 

بقيمة 100 درهم.
 : طرزاتي  القادر  عبد  السيد 

19000 بقيمة 100 درهم.
 : منصور  الحفيظ  عبد  السيد 

19000 بقيمة 100 درهم.
 : بزأوت  الحميد  عبد  السيد 

3000 بقيمة 100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبد الغني املاحي عنوانه)ا( 
  5 رقم  الخ8ابي  الكريم  عبد  شارع  

الناظور 62000 الناظور املغرب.
السيد حميد الشهبوني عنوانه)ا( 
 87 رقم  الشريف   علي  موالي   شارع 

الناظور 62000 الناظور املغرب.
طرزاتي  القادر  عبد  السيد 

 102 شارع   ملريني   تجزئة  عنوانه)ا( 
حي لعرا�سي الناظور 62000 الناظور 

املغرب.
الحفيظ  عبد  منصور  السيد 
الناظور    3 رقم  زايير  حي  عنوانه)ا( 

62000 الناظور املغرب.
بزأوت   الحميد  عبد  السيد 
زنقة  ابراهيم  اوالد  حي  عنوانه)ا(  
67 رقم 22 الناظور 62000 الناظور 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد الغني املاحي عنوانه)ا( 
  5 رقم  الخ8ابي  الكريم  عبد  شارع  

الناظور 62000 الناظور املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 2069.
60I

audilex accounting

ALKASSAM sarl
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

audilex accounting
 rue al mouzdalifa imm sami
n°17 ، 40000، marrakech maroc

ALKASSAM sarl  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي امللك 
املسمى القسام دالوة جماعة زمران 
اقليم قلعة السراأنة  - 3000  

قلعة السراأنة املغرب
تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 705
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 

. ALKASSAM sarl

معصرة   : بإيجاز  الشركة  أرض 
الزيتون.

امللك   : االجتماعي  املقر  عنوان 
زمران  جماعة  دالوة  القسام  املسمى 
اقليم قلعة السراأنة  - 3000  قلعة 

السراأنة املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
حصة   900   : خوي  سالم  السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .
100 حصة    : السيدة رقية خوي 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
حي  عنوانه)ا(  خوي  رقية  السيدة 
تايمة  اوالد   83350 الكردان  الزيتون 

املغرب.
حي  عنوانه)ا(  ساملخوي  السيد 
تايمة  اوالد   83350 الكردان  الزيتون 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
حي  عنوانه)ا(  خوي  سالم  السيد 
تايمة  اوالد   83350 الكردان  الزيتون 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بقلعة السراأنة  بتاريخ  1 
يوليوز 2021 تحت رقم 327/2021.
61I

BEFEC

FINTA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

BEFEC
30 شارع الجيش امللكي ، 20000، 

الدار البيضاء املغرب
FINTA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي فيال 

تامسا ، شارع جولف دي سيرت ، 
عين دياب. - 20000 الدار البيضاء 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.26280

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2021 يونيو   21 في  املؤرخ 

املصادقة على :
التازي  سعيد  )ة(  السيد  تفويت 

160 حصة اجتماعية من غصل 160 

حصة لفائدة  السيد )ة( عبد العزيز 

التازي بتاريخ 28 يونيو 2021.

محمد  رضا  )ة(  السيد  تفويت 

من  اجتماعية  حصة   160 التازي 

)ة(  السيد  لفائدة   160 حصة  غصل 

يونيو   28 بتاريخ  التازي  العزيز  عبد 

.2021

حسن  مهدي  )ة(  السيد  تفويت 

من  اجتماعية  حصة   160 التازي 

)ة(  السيد  لفائدة   160 حصة  غصل 

يونيو   28 بتاريخ  التازي  العزيز  عبد 

.2021

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

بتاريخ  1  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 786.965.

62I

MOORE CASABLANCA

يوسيدرموروكو
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

MOORE CASABLANCA

 RUE D›AZILAL ، 20110، 3 

CASABLANCA MAROC

يوسيدرموروكو شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي   زنقة 

سمية إقامة شهرزاد 3 طابق 5 رقم 

22 بامليي الدار البيضاء - 20000 

الدار البيضاء املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

511685
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 26 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 

يوسيدرموروكو.

أرض الشركة بإيجاز : • التسويق 

والصلب  املعادن  ملنتجات  بالجملة 

وتقديم الخدمات ذات الصلة

منتجات  وتصدير  استيراد   •

املعادن والصلب

الجملة  وتجارة  ومعالجة  إنتاج   •

األنابيب  واستيراد وتصدير  والتجزئة 

وجميع منتجات املعادن والصلب

واالستيراد  بالجملة  البيع   •

الزراعية  للمنتجات  والتصدير 

ومشتقاتها

• تجارة الجملة والتجزئة؛

العمليات  جميع   ، عام  وبشكل   •

غو  املالية  غو  التجارية  غو  الصناعية 

التي  العقارية  غو  املنقولة  غو  املدنية 

قد تتعلق بشكل مباشر غو أير مباشر 

غو  غعاله  إليها  املشار  األشياء  بأحد 

بجميع األشياء.
زنقة     : االجتماعي  املقر  عنوان 
رقم   5 طابق   3 شهرزاد  إقامة  سمية 

 20000  - البيضاء  الدار  بامليي   22

الدار البيضاء املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : ا  الشركة يوسيدرس ب 

حصة بقيمة 100.000 درهم للحصة 

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

الشركة يوسيدرس ب ا عنوانه)ا( 

25 كب   201  ميالن عبر طورطون 

  201 ميالن إي8اليا.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

 II  )السيد روبيرتو فيتالي عنوانه)ا
عبر فيتوريو ايمانويل,7  بسنا بريانسا 

م ب إي8اليا   201 بريانسا إي8اليا
عنوانه)ا(  سالمي   محمد  السيد 
إقامة  زوال  اميل  شارع  بي1   313
 17 و   16 رقم  شقة   6 طابق  سعدية 
الدار   20000 البيضاء  بلفيديرالدار 

البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 787996.
63I

فيكوجي1

STE POINT PARA SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

فيكوجي1
3  زنقة موري8انيا الشقة   جيليز ، 

0000 ، مراكش املغرب
STE POINT PARA SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
 ANGLE وعنوان مقرها اإلجتماعي
 AV  DMM ET RUE LEKBIR BEN
 BOUAZZA MARRAKECH -

0000  مراكش املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.28813

العام  الجمع  بمقت�سى 
 2021 ماي   31 في  اإلستثنائياملؤرخ 
املسؤولية  ذات  شركة  حل  تقرر 
 STE POINT PARA املحدودة 
10.000 درهم  SARL  مبلغ رغسمالها 
 ANGLE اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 
 AV  DMM ET RUE LEKBIR
 BEN BOUAZZA MARRAKECH
 : ل  نتيجة  املغرب  مراكش   -  0000

خسارة .
 ANGLE و حدد مقر التصفية ب
 AV  DMM ET RUE LEKBIR BEN
 BOUAZZA MARRAKECH -

0000  مراكش املغرب. 

و عين:

و  الصوفي   ملياء    السيد)ة( 

التالت  النخالت  اقامة  عنوانه)ا( 

محمد  شارع   19 رقم  عمارة   

املغرب   مراكش     0000 السادس  

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  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 125727.

6 I

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC( BUREAU DE

COMPTABILITE

MORPLAM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

 ALI OULHAJ (SIMOTIC(

BUREAU DE COMPTABILITE

صندوق البريد 310 الرئيسية 

الرشيدية ، 52000، الرشيدية 

املغرب

MORPLAM شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر 

سرأين الخنك - 52000 الرشيدية 

املغرب

تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

15095

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 

.MORPLAM

أرض الشركة بإيجاز : االستغالل 
الفالحي إنشاء قنوات الري و تركيب 
االشغال  الفالحي  السقي  انظمة 

املختلفة.
قصر   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الرشيدية   52000  - الخنك  سرأين 

املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد اوشيشة عبد العالي :  500 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 500   : يون1  اوشيشة  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
العالي  عبد  اوشيشة  السيد 
الفتح  زنقة  املعارف  شارع  عنوانه)ا( 
 93000 شقة  0   ط  0  رقم  3 

ت8وان املغرب.
عنوانه)ا(  يون1  اوشيشة  السيد 
شقة  عمارة  0  ارفود  رياض  إقامة 
مراكش    0000 املزدلفة  شارع   10

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
العالي  عبد  اوشيشة  السيد 
الفتح  زنقة  املعارف  شارع  عنوانه)ا( 
رقم  3 ط  0 شقة  93000 ت8وان 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  بالرشيدية   االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 1127.
65I

AUDIT HOUSE غوديت هاوس

UNIVERSAL MATP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

AUDIT HOUSE غوديت هاوس
تجزئة الكولين 2 عمارة لوماتينيون 
ال8ابق 2 املكتب 6 سيدي معروف، 

20150، البيضاء املغرب
UNIVERSAL MATP شركة ذات 
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مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

سومية عمارة 82 ط 2 ش   - 

20000 البيضاء املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

511539

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 

.UNIVERSAL MATP

أرض الشركة بإيجاز : مقاول بناء 

و تاجر مواد بناء.
زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

سومية عمارة 82 ط 2 ش   - 20000 

البيضاء املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : البحيت  إيمان  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  البحيت  إيمان  السيدة 

 3 ط  اسماعيل  موالي  شارع   62

 20000 السوداء  الصخور   11 ش 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  البحيت  إيمان  السيدة 

 3 ط  اسماعيل  موالي  شارع   62

 20000 السوداء  الصخور   11 ش 

البيضاء املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 787803.

66I

STE ANGLE DE GESTION SARL

AMYH DISTRIBUTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

STE ANGLE DE GESTION SARL
شارع غحمد الحريزي تجزئة 

التمسماني رقم 6 اقامة باري1- غ 
ت8وان ، 93000، ت8وان املغرب

AMYH DISTRIBUTION شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي صف 
الحمام العليا شارع 18 رقم 0  - 

93000 ت8وان املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.271 1
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
2021 تم  تحويل   املؤرخ في 11 يونيو 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
رقم   18 شارع  العليا  الحمام  »صف 
إلى  املغرب«  ت8وان   93000  -   0
»تجزئة غم كلتوم عمارة زيد 6-3 طابق 

   - 93100 مرتيل  املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو  بتاريخ  1  بت8وان   االبتدائية 

2021 تحت رقم 7  1.

67I

موثق

LA CICCIA CAFE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
إضافة تسمية تجارية غو شعار 

موثق
وجدة زاوية شارع الدرفوفي و طريق 
محمد عبدو عمارة السعادة ال8ابق 
الثاني رقم 1، 60000، وجدة املغرب

 LA CICCIA CAFE

»شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: 16 شارع 

 Oujda 60000 زرق8وني  وجدة

املغرب.

»إضافة تسمية تجارية غو شعار«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.33691

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
تقرر   2021 يوليوز   15 في  املؤرخ 

إضافة شعار تجاري للشركة وهو:

 EL BAHIA   /   1971 الباهية 

1971

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يوليوز   26 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2021 تحت رقم 2697.

68I

CANOCAF SARL

CHOAIB TRADE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

CANOCAF SARL

شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء 
رقم 7 ال8ابق الثاني رقم 03 

 NADOR ،62000 ،الناظور

MAROC

CHOAIB TRADE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

الجيش امللكي زنقة الخنساء رقم 7، 

ال8ابق الثاني شقة رقم 3 - 62000 

الناظور  املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

225 7

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 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CHOAIB TRADE
/1  : بإيجاز  الشركة  أرض 

مواد  بيع   /2 التصدير  و  االستيراد 
التجميل .

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 ،7 رقم  الخنساء  زنقة  امللكي  الجيش 
 62000 -  3 الثاني شقة رقم  ال8ابق 

الناظور  املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : غبغلي   محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  غبغلي   محمد  السيد 
شارع املسيرة زنقة 2  رقم 17 62000 

الناظور  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  غبغلي   محمد  السيد 
شارع املسيرة زنقة 2  رقم 17 62000 

الناظور  املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  1  بالناضور   االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 2375.

69I

SERFINET SNC

PROXI INDUSTRIE  SARL
إعالن متعدد القرارات

SERFINET SNC
 N 57 BLOC A HAY EL MATAR ،

70000، LAAYOUNE MAROC
PROXI INDUSTRIE  SARL »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: حي موالي 

رشيد بلوك ا رقم  3 عمارة أزة - 
70000 العيون املغرب.
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»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.28683
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 07 يوليوز 2021 تم اتخاذ 
القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي:  
السيد  333 حصة من طرف  تفويت 
ياسين  السيد  لفائدة  شيخ  املهدي 

داود
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
بناء  الشغال  الشركة  نشاط  توسيع 

الشبكة الكهربائية
قرار رقم  : الذي ينص على مايلي: 
تعيين مسيرين للشركة السيد املهدي 

شيخ و السيد نورالدين بديدة 
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
على  ينص  الذي   :7 و   6 رقم  بند 
 100000 الشركة  راسمال  مايلي: 
درهم مقسمة الى 1000 حصة بقيمة 
على  موزعة  للحصة  درهم   100
شيخ  املهدي  السيد   : التالي  الشكل 
 33 حصة ، السيد نورالدين بديدة 
333 حصة و السيد ياسين داود 333 

حصة
بند رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
بناء  الشغال  الشركة  نشاط  توسيع 

الشبكة الكهربائية
على  ينص  الذي   : 2 رقم  بند 
مايلي: تعيين مسيرين للشركة السيد 
املهدي شيخ و السيد نورالدين بديدة 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون  بتاريخ 28 يوليوز 

2021 تحت رقم 2553/2021.
70I

إئتمانيات الدريوش

 SOCIETE BACHMOU 
TRANS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسي1 شركة

إئتمانيات الدريوش
شارع عالل بن عبد هللا رقم 8  ص 
ب 682، 92000، العرائش املغرب
 SOCIETE BACHMOU TRANS 

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

شعبان 2 نصير 5 رقم 11  - 92000 
العرائش املغرب

تأسي1 شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
6315

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   03
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE BACHMOU TRANS
بإيجاز  الشركة  أرض 
 TRANSPORT DE  :
 MARCHANDISES POUR LE

. COMPTE D’AUTRUI
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
شعبان 2 نصير 5 رقم 11  - 92000 

العرائش املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 500   : العزيبي  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد حاكم شهبون :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  العزيبي  محمد  السيد 
  11 رقم  عاشر  بن  الواحد  عبد  زنقة 

92000 العرائش املغرب.
عنوانه)ا(  شهبون  حاكم  السيد 
 92000 الرازي  الدين  فخر   12

العرائش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  شهبون  حاكم  السيد 
 92000 الرازي  الدين  فخر   12

العرائش املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ  بالعرائش   االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 885.

71I

ائتمانية بيان حنان

KECH PRESSING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

ائتمانية بيان حنان

عرصة ملعاش طريق املستودع 

البلدي رقم 7 1 مراكش ، 0000 ، 

مراكش مراكش

KECH PRESSING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي ال8ابق 

السفلي املسار رقم 67  مراكش 

املغرب 0000  مراكش املغرب

تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

117299

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 

 KECH : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.PRESSING

أرض الشركة بإيجاز : مصبنة.

ال8ابق   : االجتماعي  املقر  عنوان 

مراكش    67 رقم  املسار  السفلي 

املغرب 0000  مراكش املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد حسن بونيت :  800 حصة 

بقيمة 80.000 درهم للحصة .

السيد ان1 خرتيت :  100 حصة 

بقيمة 10.000 درهم للحصة .

 100   : الف�سي  يوسف  السيد 
حصة بقيمة 10.000 درهم للحصة .

 السيد حسن بونيت : 800 بقيمة 
80.000 درهم.

بقيمة   100  : السيد ان1 خرتيت 
10.000 درهم.

 100  : الف�سي  يوسف  السيد 
بقيمة 10.000 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بونيت  حسن  السيد 
اقامة نهى مجموعة 3  عمارة01 شقة 
0000  مراكش  10املحامبد مراكش 

املغرب.
السيد ان1 خرتيت عنوانه)ا( حي 
االستقرار  اقامة  االبراهيمي  البشير 
الدار  لجغوند   21 شقة   6 ال8ابق 

البيضاء 0000  مراكش املغرب.
عنوانه)ا(  الف�سي  يوسف  السيد 
مجموعة  0  الياسمين  مستودع 
19تامنصورت  رقم   01 مدخل 

مراكش 0000  مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  بونيت  حسن  السيد 
اقامة نهى مجموعة 3  عمارة01 شقة 
0000  مراكش  10املحامبد مراكش 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   27 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 126300.

72I

COFIJUMES

MEDANTIC AFRICA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

COFIJUMES
 CENTRE RIAD 61 ANGLE AV
 LLLA YACOUT ET MOSTAPHA
 EL MAANI 2EME ETAGE N
 69 CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

MEDANTIC AFRICA شركة ذات 
املسؤولية املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجتماعي 6  شارع 

الزرق8وني ، ال8ابق الثاني ، شقة 
رقم 6 الدار البيضاء - 20000 الدار 

البيضاء املغرب

تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

507 93

في  مؤرخ  حر  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 

.MEDANTIC AFRICA

 NEGOCE : أرض الشركة بإيجاز

.GENERALE

عنوان املقر االجتماعي : 6  شارع 

شقة   ، الثاني  ال8ابق   ، الزرق8وني 
رقم 6 الدار البيضاء - 20000 الدار 

البيضاء املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

500 حصة    : السيد ياسين بوزكا 

بقيمة 100 درهم للحصة .

500 حصة    : ياسين رفيع  السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بوزكا  ياسين  السيد 
عين   31 رقم  زنقة    املاحي  تجزئة 

الدار   20000 البيضاء  الدار  السبع 

البيضاء املغرب.

عنوانه)ا(  رفيع  ياسين  السيد 

الدار  البرنو�سي  سيدي  االطفال  دار 

البيضاء  الدار   20000 البيضاء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  بوزكا  ياسين  السيد 
عين   31 رقم  زنقة    املاحي  تجزئة 
الدار   20000 البيضاء  الدار  السبع 

البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم 5 7832.
73I

مكتب املحاسبة الصالحي

SOCIETE ELECTRIQAD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

مكتب املحاسبة الصالحي
زنقة املدينة املنورة عمارة اليعقوبي 

ال8ابق الثالث الشقة رقم 6 وجدة ، 
60000، وجدة ااملغرب

SOCIETE ELECTRIQAD شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي التن1 

الزنقة غ5 رقم 10 - 60000 وجدة 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.23139
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر   2021 يونيو   15 في  املؤرخ 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  حل 
 SOCIETE الوحيد  الشريك  ذات 
رغسمالها  مبلغ    ELECTRIQAD
مقرها  وعنوان  درهم   10.000,00
رقم  غ5  الزنقة  التن1  حي  اإلجتماعي 
10 - 60000 وجدة املغرب نتيجة ل : 

1/الفشل في استق8اب الزبناء.
2/الظرفية االقتصادية..

و حدد مقر التصفية ب حي التن1 
وجدة   60000  -  10 رقم  غ5  زنقة 

املغرب. 
و عين:

قدار  الوهاب   عبد  السيد)ة( 
تجزئة  مغنية  طريق  عنوانه)ا(  و 
ال8لحاوي الزنقة غ5 رقم 10 60000 

وجدة املغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   19 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2021 تحت رقم 7 26.

7 I

siry consulting

 CONSTRUCTION SAFETY
EXCELLENCE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

siry consulting

 av allal el fassi unite 5 n529

 b2 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc

 CONSTRUCTION SAFETY

EXCELLENCE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي عالا 

الفا�سي رقم 529 ال8ابق االول رقم 

املكتب 2  - 0000  مراكش املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

116853

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 

 CONSTRUCTION SAFETY

.EXCELLENCE

 : بإيجاز  الشركة  أرض 

في  املواكبة  و  القانونية  االستشارات 

املشاريع .

عالا   : االجتماعي  املقر  عنوان 
رقم  االول  ال8ابق   529 رقم  الفا�سي 

املكتب 2  - 0000  مراكش املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد سهيل حر  :  1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  حر   سهيل  السيد 
  35 رقم    2 العالي  الرياض  تجزئة 

35000 س8ات  املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  حر   سهيل  السيد 
  35 رقم    2 العالي  الرياض  تجزئة 

35000 س8ات  املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   09 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 125892.

75I

IFCOF

 AGENCE IMMOBILIERE
PAPILLONS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

IFCOF
 AVENUE MOHAMED 6

 ERAC CENTRE IMM G2 APPT
 7 CASABLANCA ، 20550،

casablanca MAROC
 AGENCE IMMOBILIERE

PAPILLONS شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي املسقبل 
ج ه 37 ا عمارة 329 رقم 3 سيدي 
معروف - 20000 البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.337661
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الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر   2021 يونيو   21 في  املؤرخ 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  حل 
 AGENCE الوحيد  الشريك  ذات 
IMMOBILIERE PAPILLONS  مبلغ 
وعنوان  درهم   100.000 رغسمالها 
 37 ه  ج  املسقبل  اإلجتماعي  مقرها 
معروف  سيدي   3 رقم   329 عمارة  ا 
 : البيضاء املغرب نتيجة ل   20000 -

حل الشركة.
و حدد مقر التصفية ب املسقبل 
سيدي   3 رقم   329 عمارة  ا   37 ه  ج 
البيضاء   20000 املغرب  معروف 

املغرب. 
و عين:

و  املولي  العزيز   عبد  السيد)ة( 
عمارة  ا   37 ه  ج  املسقبل  عنوانه)ا( 
 20000 معروف  سيدي   3 رقم   329
البيضاء املغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
الوثائق املتعلقة بالتصفية : املسقبل 
سيدي   3 رقم   329 عمارة  ا   37 ه  ج 

معروف البيضاء
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 90 787.
76I

siry consulting

 MES TRAITEMENT SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسي1 شركة

siry consulting
 av allal el fassi unite 5 n529
 b2 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc
  MES TRAITEMENT SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 
ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 525 الحي 
الصناعي سيدي أانم  - 0000  

مراكش املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
117165

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 
 MES  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. TRAITEMENT SARL AU
معالجة   : بإيجاز  الشركة  أرض 

املاء االص8ناعي و املنزلي .
عنوان املقر االجتماعي : 525 الحي 
  0000  - أانم   سيدي  الصناعي 

مراكش املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : جوشة   يون1  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  جوشة   يون1  السيد 
 28810 يخلف   بني  الشحوطة  دوار 

املحمدية  املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  جوشة   مو�سى  السيد 
 28810 يخلف   بني  الشحوطة  دوار 

املحمدية  املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   19 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 126191.
77I

FINCOSA MARRAKECH

GIAADRI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

FINCOSA MARRAKECH

شارع عبد الكريم الخ8ابي اقامة 
رقية عمارة 180 بلوك B ال8ابق 

االول الشقة 7 ، 0000 ، مراكش 
املغرب

GIAADRI شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي طريق ابن 
عائشة اقامة بيال ال8ابق االول رقم 

2 جليز - 0000  مراكش املغرب
تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

117001
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 

.GIAADRI
في  : مقاول  بإيجاز  الشركة  أرض 

التسيي واالستغالل الفالحي 
االستيراد و التصدير.

عنوان املقر االجتماعي : طريق ابن 
عائشة اقامة بيال ال8ابق االول رقم 2 

جليز - 0000  مراكش املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 500   : جياكومو  ريستا  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد ريستا ادريانو :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  جياكومو  ريستا  السيد 
  0000 تاركة    2 رقم  مصمودي 

مراكش املغرب.
عنوانه)ا(  ادريانو  ريستا  السيد 
  0000 تاركة    2 رقم  مصمودي 

مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  جياكومو  ريستا  السيد 

  0000 تاركة    2 رقم  مصمودي 

مراكش املغرب

عنوانه)ا(  ادريانو  ريستا  السيد 

  0000 تاركة    2 رقم  مصمودي 

مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز  بتاريخ  1  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 126031.

78I

ADYEL & ASSOCIES

Africa Market Intelligence
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

ADYEL & ASSOCIES

 bis Boulevard Ain  3

 Taoujtate Résidence les Fleurs

 Appartement N°2، 20000،

casablanca maroc

  Africa Market Intelligence

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 7 شارع 

سبتة سكن رامي ال8ابق الثاني 

مكتب رقم 8 الدار البيضاء. - 

20000 الدار البيضاء املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

510895

في  مؤرخ  موثق  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 

 Africa : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

. Market Intelligence



16963 الجريدة الرسميةعدد 5677 - 9 محرم 3  1 )18 غأس18 2021) 

يحمل   -  : بإيجاز  الشركة  أرض 
مكتب توظيف غو استعالمات..

شارع   7  : االجتماعي  املقر  عنوان 
الثاني  ال8ابق  رامي  سكن  سبتة 
مكتب رقم 8 الدار البيضاء. - 20000 

الدار البيضاء املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
حصة   100   : منير  حليم  السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
 AFRIQOM FZ LLC الشركة 
حمد  شارع   ، اإلبداع  برج  عنوانه)ا(  
ص.ب  اإلبداع  مدينة   ، محمد  بن 
العربية  اإلمارات   ، الفجيرة     22
اإلمارات  الفجيرة       22 املتحدة 

العربية املتحدة.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
 117 السيد حليم منير عنوانه)ا( 
 6ET و10  لندن  تشيسترتون  شارع 
لندن    EC2P 2E املتحدة  اململكة 

اململكة املتحدة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 - بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

تحت رقم -.
79I

GESTION ALJANOUB

 GENERAL D›EXPLOITATION
 CARRIERES ET MATERIELS

AU SAHARA »GECMS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

GESTION ALJANOUB
زنقة ت8وان حي السعادة عمارة رقم 
2 ال8ابق الثالث العيون ، 70000، 

العيون املغرب
 GENERAL D›EXPLOITATION
 CARRIERES ET MATERIELS AU
SAHARA »GECMS       شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

70 رقم 55 حي الوحدة 2 زنقة 
28 ال8ابق الثاني  العيون 70000 

العيون املغرب
تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

376 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.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 GENERAL D’EXPLOITATION
 CARRIERES ET MATERIELS AU

.      SAHARA »GECMS
أرض الشركة بإيجاز : االستثمار 
في التعليم ، الترويج العقاري ، صيد 
التحويلية   الصناعة   ، األسماك 
 ، العامة  التجارة   ، الكبرى  ،غعمال 

االستيراد والتصدير .
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 28 زنقة   2 الوحدة  حي   55 رقم   70
 70000 العيون  الثاني   ال8ابق 

العيون املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 850   : ناحمياص  رفائل  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 150   : غتياس  جوول  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 850  : ناحمياص  رفائل  السيد 

بقيمة 100 درهم.
 150  : غتياس  جوول  السيدة 

بقيمة 100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد رفائل ناحمياص عنوانه)ا( 
الدار  السل8ان  مرس  شارع   26
البيضاء  الدار   20006 البيضاء 

املغرب.
عنوانه)ا(  غتياس  جوول  السيدة 

الدار  السل8ان  مرس  شارع   26
البيضاء  الدار   20006 البيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد رفائل ناحمياص عنوانه)ا( 
الدار  السل8ان  مرس  شارع   26
البيضاء  الدار   20006 البيضاء 

املغرب
عنوانه)ا(  غتياس  جوول  السيدة 
الدار  السل8ان  مرس  شارع   26
البيضاء  الدار   20006 البيضاء 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون  بتاريخ 27 يوليوز 

2021 تحت رقم 2544/2021.
80I

FLASH ECONOMIE

ATMA LINGERIE
إعالن متعدد القرارات

PW CONSEIL
101 شارع املسيرة الخضراء الدار 

البيضاء
ATMA LINGERIE

تعديالت القوانين األساسية و 
غعضاء املجل1 اإلداري

الجمع  محضر  بمقت�سى  1ـ 
بتاريخ  املنعقد  العادي  الغير  العام 
شركة  مشاركي  قرر   ،09/09/2019
ATMA LINGERIE ، شركة مجهولة، 
الكائن  درهم،    .000.000 رغسمالها 
املن8قة  بالرباط،  االجتماعي  مقرها 
 ،26 رقم  تجزئة  التقدم،  الصناعية 
حذف فئة السهم و تعديل او حذف 
 ،  8.2  ،  8.1 الفصول  لذلك،  وفقا 
 ،20.1 ،18.1 ،15.1 ،12.  ،8.  ،8.3
2.1  و 2.2  من القوانين األساسية.

الجمع  محضر  بمقت�سى  2ـ 
بتاريخ  املنعقد  العادي  الغير  العام 

09/10/2019، عاين الشركاء :
ـ استقالة املتصرفين من مهامهم:

ـ فرانسوا جان
ـ السيد بدر الدين السنو�سي

ـ السيد ادري1 السنو�سي
املمثلة  هولدينك،  غومادو  شركة  ـ 

من طرف السيدة هدى بنكيران
ـ املصادقة على تعيين السيد ماتيو 

مامير بصفته متصرف جديد
مداولة  محضر  بمقت�سى  3ـ 
املجل1 اإلداري بتاريخ 02/10/2019 

عاين املتصرفون :
ـ استقالة السيد ادري1 السنو�سي 

من مهامه كمدير عام
فرانسوا  ـ  جون  السيد  تعيين  ـ 

جيور كانيدي كمدير عام
باتري1  السيد  تعيين  تأكيد  ـ 

كريت1، رئي1 املجل1 اإلداري.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  بالرباط  التجارية 
20/02/2020 تحت رقم 505 10.

من غجل نسخة و بيان

81I

FLASH ECONOMIE

BRICOMARK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

BRICOMARK شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شم1 

املدينة 865-1  - 13000 بنسليمان  
املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
7037

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.
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عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BRICOMARK
غعمال   : بإيجاز  الشركة  أرض 

متنوعة ، تاجر ، استيراد وتصدير..
شم1   : االجتماعي  املقر  عنوان 
بنسليمان    13000  -   865-1 املدينة 

املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : طوطو  يون1  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد يون1 طوطو عنوانه)ا( حي 
 13000   75 رقم   25 بلوك  الصخور 

بنسليمان  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد يون1 طوطو عنوانه)ا( حي 
 13000   75 رقم   25 بلوك  الصخور 

بنسليمان  املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  سليمان   ببن  االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 7037.

82I

مكتب املحاسبة الصالحي

SOCIETE OUALI-FILAIE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

مكتب املحاسبة الصالحي
زنقة املدينة املنورة عمارة اليعقوبي 

ال8ابق الثالث الشقة رقم 6 وجدة ، 
60000، وجدة ااملغرب

SOCIETE OUALI-FILAIE شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

الريا�سي الزنقة ه9 رقم 1  واد 
الناشف - 60000 وجدة املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.23575

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

2021 تم  تحويل   املؤرخ في  1 يونيو 

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»حي الريا�سي الزنقة ه9 رقم 1  واد 

الناشف - 60000 وجدة املغرب« إلى 

»تجزئة البستان شارع عبد الرحمان 

وجدة    60000  -  103 رقم  املختاري 

املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   16 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2021 تحت رقم 2635.

83I

STE FIDUCIAIRE FOUAD

 HOTEL AL AKHAWAYN

ANAJMA AL KHADRAE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

STE FIDUCIAIRE FOUAD

شارع املسيرة عمارة ماجد شقة رقم 

03 تيفلت ، 00 15، تيفلت املغرب

 HOTEL AL AKHAWAYN

ANAJMA AL KHADRAE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

محمد  الخام1  حي االمل تيفلت - 

00 15 تيفلت املغرب

تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

953

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 فبراير   1 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 HOTEL : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

 AL AKHAWAYN ANAJMA AL

.KHADRAE

الفنادق   : بإيجاز  الشركة  أرض 
وغماكن اإلقامة املماثلة.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - تيفلت  االمل  حي  الخام1   محمد  

00 15 تيفلت املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 500   : الحسن  املقدمي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد املقدمي علي :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد املقدمي الحسن عنوانه)ا( 
تيفلت  رقم  7  فيال  الداليا  حي 

00 15 تيفلت املغرب.
السيد املقدمي علي عنوانه)ا( حي 
الفرح ز اكادير رقم 68 تيفلت 00 15 

تيفلت املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد املقدمي الحسن عنوانه)ا( 
تيفلت  رقم  7  فيال  الداليا  حي 

00 15 تيفلت املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   15 بتاريخ  بتيفلت   االبتدائية 

2021 تحت رقم -.
8 I

ADLANI CONSEIL

BIBO MAC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

ADLANI CONSEIL
 RUE BIR ANZARANE

 IMMEUBLE SEVILLA RDC N°06
، 90000، TANGER MAROC

BIBO MAC شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي مجمع 
زريوح ف املجد 869 اإلقامة رقم 

20 املحل رقم 12 - 90000 طنجة 
املغرب

تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

118625

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 

 BIBO  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MAC

تقديم   : بإيجاز  الشركة  أرض 

و  بيع  و  الثوب  تق8يع  خدمات 

و  الخياطة  ٱالت  و  مستلزمات  شراء 

اإلستيراد و التصدير.

مجمع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

رقم  اإلقامة   869 املجد  ف  زريوح 

طنجة   90000  -  12 رقم  املحل   20

املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 20.000 الشركة:   رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد الرمبوق نور الدين :  100 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 100   : عصام  الفاتحي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

الدين  نور  الرمبوق  السيد 

عنوانه)ا( حي بنكيران الزنقة 28 رقم 

08 90000 طنجة املغرب.

عنوانه)ا(  عصام  الفاتحي  السيد 

 90000 17 حي الزهراء زنقة  3 رقم 

طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

الدين  نور  الرمبوق  السيد 

عنوانه)ا( حي بنكيران الزنقة 28 رقم 

08 90000 طنجة املغرب.
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عنوانه)ا(  عصام  الفاتحي  السيد 
 90000 17 حي الزهراء زنقة  3 رقم 

طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   16 بتاريخ  ب8نجة   التجارية 

2021 تحت رقم 672  2.
85I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

كروب م س ب هولدينغ أوفشور
إعالن متعدد القرارات

 AEX ET COM MAROC AUDIT
ET EXPERTISE

زاوية  شارع محمد الخام1 و شارع 
ابن كثير إقامة دوس مارس رقم    ، 

90000، طنجة املغرب
كروب م س ب هولدينغ غوفشور 
»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 183 شارع 
ولي العهد مركز إنريا املحل رقم 13 - 

90000 طنجة املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.76263

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم   2021 يوليوز   15 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
حصص:  تفويت   1- رقم  قرار 
الذي ينص على مايلي: تفويت سليمة 
600 حصة اجتماعية من  البدوي ل 
للحصة  غورو   10 بقيمة   600 غصل 
لفائدة  حصة   50 يلي:  كما  موزعة 
لي  �سي  طنجي  دو  الميزون  شركة 
لفائدة  حصة   80 إنص،  كنديان 
غلكسندر فوستي ، 70  حصة لفائدة 
جون فرانسوا بوليو - تفويت السيدة 
ماركو لي ماري عائشة سزطركبوم  ل 
00  حصة اجتماعية من غصل 00  
غلكسندر  لفائدة  اجتماعية  حصة 

فوستي  
قرار رقم -2 قبول استقالة املسير 
و تعيين مسيرين آخرين : الذي ينص 
على مايلي: استقالت السيدة سليمة 
للشركة  كمسيرة  مهامها  من  البدوي 
و  بوليو  فرانسوا  جون  تعيين  تم  و 

غلكسندر فوستي مسيرين للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
رغسمال الشركة: 10000 غورو مكون 
من 1000 حصة اجتماعية بقيمة 10 
يلي:شركة  للحصة مقسمة كما  غورو 
كنديان  لي  �سي  طنجي  دو  الميزون 
فوستي  ،غلكسندر  حصة   50 إنص 
بوليو  فرانسوا  جون  حصة،    80

70  حصة
على  ينص  الذي   :13 رقم  بند 
مايلي: جون فرانسوا بوليو و غلكسندر 
و  الشركة،  تسيير  يتوليان  فوستي 
جميع  لنفاذ  كاف  غحدهما  توقيع 

التصرفات
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   28 بتاريخ  ب8نجة   التجارية 

2021 تحت رقم 858  2.

86I

7P CONSEIL

UNIQUE PACKING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

7P CONSEIL
 APPT0  N7  ANG AV FARHAT
 HACHAD ET GHANDI CITE

 ALQODS APPT0  N7  ANG AV
 FARHAT HACHAD ET GHANDI
 CITE ALQODS، 80000، AGADIR

- IDA OU TANANE MAROC
UNIQUE PACKING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة رقم 

 0 رقم  7 زاوية شارع فرحت حشاد 
وشارع أاندي حي القدس اكادير - 

8000 اكادير املغرب
تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

  761
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 شتنبر   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.UNIQUE PACKING

االستراد   : بإيجاز  الشركة  أرض 

والتصدير.

عنوان املقر االجتماعي : شقة رقم 

 0 رقم  7 زاوية شارع فرحت حشاد 

 - اكادير  القدس  حي  أاندي  وشارع 

8000 اكادير املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 50.000 الشركة:   رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

  : بلقا�سي  الدين  صالح  السيد  

250 حصة بقيمة 100 درهم للحصة

250 حصة    : السيد رشيد دمون 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

بلقا�سي  الدين  صالح  السيد  

السالم  عبد  الشيخ  درب  عنوانه)ا( 

 86350 الدشيرة    21 رقم   901 زنقة 

انزكان املغرب.

السيد رشيد دمون عنوانه)ا( حي 

 86150 ايت ملول  القبالنية  القليعة 

ايت ملول املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

بلقا�سي  الدين  صالح  السيد  

السالم  عبد  الشيخ  درب  عنوانه)ا( 

 86350 الدشيرة    21 رقم   901 زنقة 

انزكان املغرب

السيد رشيد دمون عنوانه)ا( حي 

 86150 ايت ملول  القبالنية  القليعة 

ايت ملول املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

غكتوبر   19 بتاريخ  باكادير   التجارية 

2020 تحت رقم  9676.

87I

KHOUYI BADIA

DRIP SOLUTIONS SARL-AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

KHOUYI BADIA
 MEKNES ، 50000، MEKNES

املغرب
 DRIP SOLUTIONS SARL-AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي  تشوت 
نايت احماد بومية  - 350 5 ميدلت 

املغرب
تأسي1 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2879

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 
 DRIP  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOLUTIONS SARL-AU
األشغال   : بإيجاز  الشركة  أرض 

املختلفة، تركيب نظام الري.
تشوت    : االجتماعي  املقر  عنوان 
نايت احماد بومية  - 350 5 ميدلت 

املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : بدر  ايت فاسكى  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد ايت فاسكى بدر عنوانه)ا( 
رقم 9  زنقة 3 شارع املنصور الدهبي 

بومية    350 5 ميدلت املغرب.
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والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

السيد ايت فاسكى بدر عنوانه)ا( 
رقم 9  زنقة 3 شارع املنصور الدهبي 

بومية    350 5 ميدلت املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بميدلت  بتاريخ 15 يوليوز 

2021 تحت رقم 223  .
88I

STE INVEST EUROP AFRIQUE

JPCM CONSEIL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

STE INVEST EUROP AFRIQUE
 Résidence Farah-Appt n 3
 RDC Camp Mangin Gueliz
 marrakech -maroc ، 40000،

MARRAKECH MAROC
JPCM CONSEIL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 18زنقة 
القا�سي عياد اقامة كريمة  - 000  

مراكش املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.23955
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 30 دجنبر 2006 تم  تحويل  
للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
اقامة  عياد  القا�سي  »18زنقة  من 
إلى  املغرب«  مراكش    000  - كريمة  
»زهور  1 النخيل تغريانت - 0000  

مراكش  املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   06 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2012 تحت رقم 56871.
89I

مكتب املحاسبة الصالحي

SOCIETE OUJDA CLEAN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

مكتب املحاسبة الصالحي
زنقة املدينة املنورة عمارة اليعقوبي 

ال8ابق الثالث الشقة رقم 6 وجدة ، 
60000، وجدة ااملغرب

SOCIETE OUJDA CLEAN شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
ابراهيم الروداني زنقة السراء5 
الرقم   - 60000 وجدة املغرب
تأسي1 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
37809

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 

.SOCIETE OUJDA CLEAN
أرض الشركة بإيجاز : 1/غشغال 

النظافة.
واألشغال  البناء  2/غشغال 

املختلفة.
3/ غشغال التشجير والنستنة.

:الصباأة  الديكور   /غشغال 
والجبص.

5/ البيع والشراء بصفة عامة.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
ابراهيم الروداني زنقة السراء5 الرقم 

  - 60000 وجدة املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .
الشركة:   رغسمال  مبلغ 

10.000,00 درهم، مقسم كالتالي:
100 حصة    : السيد عمر صنيني 

بقيمة 100,00 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عمر صنيني عنوانه)ا( ظهر 
ف22  زنقة  ملسيردي  تجزئة  ملحلة 

رقم2 60000 وجدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عمر صنيني عنوانه)ا( ظهر 

ف22  زنقة  ملسيردي  تجزئة  ملحلة 
رقم2 60000 وجدة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   26 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2021 تحت رقم 2687.

90I

الشتيوي ادري1

 Sté TIJANI KSAR TRANS
SARL-AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

الشتيوي ادري1

حي املسيرة الخضراء م/غ زنقة/02 
رقم / 1 ، 92150، القصر الكبير 

املغرب

Sté TIJANI KSAR TRANS SARL-

AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 

السواكن ج السواكن ق غوالد 

اوشيح السواكن  - 92150 القصر 

الكبير املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

30 7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   30

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 

.TIJANI KSAR TRANS SARL-AU

نقل   : بإيجاز  الشركة  أرض 

املستخدمين لحساب الغير.

دوار   : االجتماعي  املقر  عنوان 
السواكن ج السواكن ق غوالد اوشيح 
الكبير  القصر   92150  - السواكن  

املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 100   : التجاني  سفيان  السيد 

حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  التجاني  سفيان  السيد 
غوالد  ق  السواكن  ج  السواكن  دوار 
القصر   92150 السواكن  اوشيح 

الكبير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  التجاني  سفيان  السيد 
غوالد  ق  السواكن  ج  السواكن  دوار 
القصر   92150 السواكن  اوشيح 

الكبير املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقصر الكبير  بتاريخ 28 

يوليوز 2021 تحت رقم 8 5.

91I

cabinet nabil el azouzi

SELA TRADE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

cabinet nabil el azouzi
 Rue jbal ELAYACHI IMM 28
 2 ièm 2tage AGDAL RABAT ،

10100، RABAT MAROC
SELA TRADE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 15 شارع 

الب8ال ، رقم  0 ، غكدال ، الرباط - 
RABAT MAROC 10090

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
153817
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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 

 SELA  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TRADE

-التجارة   : بإيجاز  الشركة  أرض 

اإللكترونية

تتعلق  قد  التي  العمليات  -جميع 

بشكل مباشر غو أير مباشر بالشراء 

لجميع  اإلنترنت  بالتجزئة على  والبيع 

العناصر واملنتجات التجارية.

عنوان املقر االجتماعي : 15 شارع 
الب8ال ، رقم  0 ، غكدال ، الرباط - 

.RABAT MAROC 10090

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

العلمي  عبده  ياسين  السيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

العلمي  عبده  ياسين  السيد 

 21 في  عمارة   10 ق8اع  عنوانه)ا( 

شقة حي الرياض الرباط  

10100 الرباط املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

العلمي  عبده  ياسين  السيد 

 21 في  عمارة   10 ق8اع  عنوانه)ا( 

 10100 الرباط  الرياض  حي  شقة 

الرباط املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   28 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

2021 تحت رقم 3 69.

92I

FIGENOUV

ABWAB MEKNES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

FIGENOUV
شارع النصر عمارة 16 شقة 3 ديور 

السالم ، 50050، مكناس املغرب
ABWAB MEKNES  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 
7 مكرر زاوية طريق اكوراي شارع 
النصر موالي مليانة - 50050 

مكناس املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.38565

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تعيين  تم   2021 ماي  في  0  املؤرخ 
السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

بوسباطة جمال كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   13 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

2021 تحت رقم 35 3.
93I

KETTANI CAPITAL GROUP

 GROUPE CHARLES PEGUY
PRIVE SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

رفع رغسمال الشركة

KETTANI CAPITAL GROUP
 Angle rue Franceville &  0
 Châtel de Joux Oasis Casa

 casablanca، 20100، Casablanca
Maroc

 GROUPE CHARLES PEGUY
PRIVE SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

 N°1  وعنوان مقرها اإلجتماعي
 RUE ROUISSI OASIS Casablanca

.- 20100 Casablanca Maroc

رفع رغسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2101 7
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   2019 فبراير   12 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رغسمال  رفع 
غي  درهم«    .000.000,00«
إلى  درهم«   6.000.000,00« من 
طريق  عن  درهم«   10.000.000,00«
:  إدماج احتياطي غو غرباح غو عالوات 

إصدار في رغس املال.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

فبراير 2019 تحت رقم 693896.

9 I

RYS CONSULTING

TUGSAN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رغسمال الشركة

RYS CONSULTING
205 شارع ابي دار الغفاري ال8ابق 
الثاني سيدي البرنو�سي ، 20600، 

الدارالبيضاء املغرب
TUGSAN شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
 ROUTE وعنوان مقرها اإلجتماعي
 D›AZEMOUR ,RESIDENCE

 OREE DU PARC,LES TERRASSES
 OCEANES IMM   APPT5 20036

الدارالبيضاء املغرب.
رفع رغسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.355281

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   2021 يونيو   29 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رغسمال  رفع 
 10.000« من  غي  درهم«   990.000«
عن  درهم«   1.000.000« إلى  درهم« 
غو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 788080.

95I

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL

 MOROCCAN
INFRASTRUCTURE FUND

شركة املساهمة
خفض رغسمال الشركة

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL
 bd abdelmoumen 185

 walili parc 3eme etg N°11
 CASABLANCA، 20360،
CASABLANCA MAROC

 MOROCCAN
INFRASTRUCTURE FUND شركة 

املساهمة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 16  
شارع مص8فى املعاني - 20000 

الدارالبيضاء املغرب.
خفض رغسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.160693

العام  الجمع  بمقت�سى 
فبراير   12 في  املؤرخ  اإلستثنائي 
الشركة  رغسمال  خفض  تم   2021
درهم«   9.500.180« قدره  بمبلغ 
إلى  درهم«   12.5 2.077« من  غي 
 : طريق  عن  درهم«   3.0 1.897«

تخفيض عدد  األسهم.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 786571.
96I

monde consulting

A1
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

monde consulting
٬766شارع محمد السادس ال8ابق 

التاني الدار البيضاء ، 20550، الدار 
البيضاء املغرب

A1 شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  بوليفارد 
الزرق8وني ومو�سى بن نصير  عمارة 
 17 شقة ال8ابق الرابع رقم 9 
20000 الدار البيضاء  املغرب
تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
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رقم التقييد في السجل التجاري : 

270187

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2012 غكتوبر   19

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

.A1 : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

أرض الشركة بإيجاز : الدراسات 

العمارة  بمجاالت  املتعلقة  واألعمال 

وتخ8يط املدن والتنمية والديكور.

غي دراسة فنية للمباني.

تفويض إدارة املشروع.

الخاصة  والخبرة  االستشارات 

بالبيئة املبنية.

غو  التصميم  املشروع:  إدارة 

التشغيل.

املرتب8ة  الخدمات  جميع  غداء 

بشكل مباشر غو أير مباشر باألنش8ة 

املذكورة غعاله.

االستحواذ على حصة في غي شركة 

تقوم بنشاط مماثل غو ذي صلة.

وبصورة غعم ، غي معاملة تجارية 

غو  منقولة  غو  صناعية  غو  مالية  غو 

غو  مباشر  بشكل  تتعلق  قد  عقارية 

أير مباشر بهدف الشركة من خالل 

املساعدة في تعزيز ت8ورها..

عنوان املقر االجتماعي :  بوليفارد 

عمارة  نصير   بن  ومو�سى  الزرق8وني 

 9 رقم  الرابع  ال8ابق  شقة   17 

20000 الدار البيضاء  املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  0.000 الشركة:   رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 200   : كسو  الرحيم  عبد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 200   : شكيب  مص8فى  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 200  : كسو  الرحيم  عبد  السيد   

بقيمة 100 درهم.

 200  : شكيب  مص8فى  السيد 
بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
وصفات ومواطن الشركاء :

كسو  الرحيم  عبد  السيد 
عنوانه)ا( 3 7 شارع بوكراع شقة 21  

20250 الدار البيضاء  املغرب.
السيد مص8فى شكيب عنوانه)ا( 
الدار   20250 حسين  طه  شارع   29

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
كسو  الرحيم  عبد  السيد 
عنوانه)ا( 3 7 شارع بوكراع شقة 21  

20250 الدار البيضاء  املغرب
السيد مص8فى شكيب عنوانه)ا( 
الدار   20250 حسين   طه  شارع   29

البيضاء  املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 
يوليوز 2018 تحت رقم 00029757.
97I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

GREENBOX NEGOCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 01- 772 
صندوق البريد رقم 6 1، 73000، 

الداخلة املغرب
GreenBox Negoce شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
العركوب رقم 01- 772 - 73000 

الداخلة املغرب
تأسي1 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
17807

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 مارس   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 

.GreenBox Negoce
اشغال   : بإيجاز  الشركة  أرض 

البناء و اشغال مختلفة.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 73000  - رقم  01-772  العركوب 

الداخلة املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد بوشعيب طلعاوي :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
طلعاوي  بوشعيب  السيد 
 109 رقم   1 الحسنية  عنوانه)ا( 

28830 محمدية املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
طلعاوي  بوشعيب  السيد 
 109 رقم   1 الحسنية  عنوانه)ا( 

28830 محمدية املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 01 بتاريخ  الدهب   بوادي  االبتدائية 

غبريل 2021 تحت رقم 525.
98I

مكتب معيشة للحسابات و األستشارات الجبائية

 STE SORLE DE
DISTRIBUTION SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسي1 شركة

مكتب معيشة للحسابات و 
األستشارات الجبائية

حي السالم بلوك E  رقم 22 -- سيدي 
سليمان ، 200 1، سيدي سليمان 

املغرب
 STE SORLE DE DISTRIBUTION

SARL AU         شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب 
رقم 3 اقامة الياسمين رقم 25 شارع 

يعقوب املنصور  - 000 1 القني8رة  

املغرب 

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

61715

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 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 SORLE DE DISTRIBUTION SARL

.        AU

توزيع   : بإيجاز  الشركة  أرض 

املواد الغدائية.

مكتب   : االجتماعي  املقر  عنوان 
رقم 3 اقامة الياسمين رقم 25 شارع 

يعقوب املنصور  - 000 1 القني8رة  

املغرب .

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد ايمن زايدة  :  1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

حي  عنوانه)ا(  زايدة   ايمن  السيد 
 1 200  22 رقم   25 بلوك  السالم 

سيدي سليمان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

حي  عنوانه)ا(  زايدة   ايمن  السيد 
 1 200  22 رقم   25 بلوك  السالم 

سيدي سليمان املغرب.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ  بالقني8رة   االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم -.

99I

DINORTEX SARL

4K TRAV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

 K TRAV SARL

اقامة العزيزية شارع اململكة العربية 

السعودية ال8ابق 3 رقم 20 ، 

90060 ، 90060، طنجة املغرب

K TRAV  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 

العزيزية  شارع اململكة  العربية 

السعودية ال8ابق الثالث رقم20 

طنجة  طنجة 90090 طنجة املغرب

تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

118689

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 

  K  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TRAV

اشغال   : بإيجاز  الشركة  أرض 

البناء.

اقامة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

العربية  اململكة   شارع  العزيزية  

رقم20  الثالث  ال8ابق  السعودية 

طنجة  طنجة 90090 طنجة املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  : االله   عبد  املدهون  بن  السيد 
00  حصة بقيمة 100 درهم للحصة 
السيد بن املدهون يوسف :  300 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد يوسفي اسمماعيل :  300 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
االاله   عبد  بلمدهون  السيد 
اقامة  املحمدي  املركب  عنوانه)ا( 
طنجة   80 3الشقة  ال8ابق  وصال 

90060 طنجة املغرب.
يوسف  بلمدهون  السيد 
بن  علي  زنقة  البوأاز  حي  عنوانه)ا( 
 90060 طنجة   01 رقم  ابيه  ال8اهر 

طنجة املغرب.
اسمماعيل  يوسفي  السيد 
طنجة   ابقيو  اعزيب  عنوانه)ا( 

90000 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
االاله   عبد  بلمدهون  السيد 
اقامة  املحمدي  املركب  عنوانه)ا( 
طنجة   80 3الشقة  ال8ابق  وصال 

90060 طنجة املغرب
يوسف  بلمدهون  السيد 
بن  علي  زنقة  البوأاز  حي  عنوانه)ا( 
 90060 طنجة   01 رقم  ابيه  ال8اهر 

طنجة املغرب
اسمماعيل  يوسفي  السيد 
طنجة   ابقيو  اعزيب  عنوانه)ا( 

90000 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   19 بتاريخ  ب8نجة   التجارية 

2021 تحت رقم 732  2.
100I

BENZINA FIRDAOUS

DRISSOF
إعالن متعدد القرارات

BENZINA FIRDAOUS
FES ، 30000، FES MAROC

DRISSOF »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: دوار 
الزاوية الزحيليكة - - الرماني املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.2 1
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم   2021 ماي   03 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي:  
قدره  بمبلغ  الشركة  رغسمال  رفع  تم 
»300.000 درهم« غي من »200.000 
عن  درهم«   500.000« إلى  درهم« 

طريق : تقديم حصص نقدية
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
بيع200 حصة للسيد املباركي يوسف 

لفائدة السيد املباركي ادري1
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
من  للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 
الى  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
ذات  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

الشريك الوحيد 
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 06-03 و 07: الذي ينص 
على مايلي: بناءا على القرارات الثالث 
املتخذة فقد تم تعديل البنود 03-06 

و07 من القانون االسا�سي
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالرماني  بتاريخ 15 يوليوز 

2021 تحت رقم 17.
101I

entreprise global fluide jad

 Entreprise Global Fluide«
Jad »EGFJ

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسي1 شركة

entreprise global fluide jad
شارع سومية إقامة شهرزاد 3 

ال8ابق 5 رقم 22 النخيل الدار 
البيضاء ، 0 203، الدار البيضاء 

املغرب
 Entreprise Global Fluide«

Jad »EGFJ شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
سومية إقامة شهرزاد 3 ال8ابق 

5 رقم 22 النخيل الدار البيضاء - 

0 203 الدار البيضاء املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

50 355

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   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 

 Entreprise Global Fluide Jad«

.»EGFJ

و  بيع   -  : بإيجاز  الشركة  أرض 

الهواء  تكييف  معدات  كل  تركيب 

والسباكة

- عقاقير.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

ال8ابق   3 شهرزاد  إقامة  سومية 
 - البيضاء  الدار  النخيل   22 رقم   5

0 203 الدار البيضاء املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 100 سنة .

 10.000 الشركة:   رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

الجليل  عبد  حرشان  السيد 

19طابق  شقة   7 عمارة  عنوانه)ا( 

والد  املحيط  فضاءات   16 س  م    

عزوز البيضاء 20350 الدار البيضاء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

الجليل  عبد  حرشان  السيد 

19طابق  شقة   7 عمارة  عنوانه)ا( 

والد  املحيط  فضاءات   16 س  م    

عزوز البيضاء 20350 الدار البيضاء 

املغرب.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

ماي 2021 تحت رقم -.

102I

CABINET CBA SARL

2Y PRO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

CABINET CBA SARL

27 زنقة بابوم، طابق 3، شارع 

محمد الخام1 ، 20250، الدار 

البيضاء املغرب

2Y PRO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي الدار 

البيضاء ، 05 زنقة ديكسمود 

ال8ابق األول ،الشقة 2، بنجدية - 

20250 الدار البيضاء املغرب

تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

511601

 28 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 

 2Y  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PRO

الشركة  أرض 

البناء،األشغال   : بإيجاز 

األعمال  العمومية،التخ8يط، 

جميع  تصدير  و  اإلستراد  املتنوعة، 

مواد و معدات البناء.

الدار   : االجتماعي  املقر  عنوان 

البيضاء ، 05 زنقة ديكسمود ال8ابق 

 20250  - بنجدية   ،2 ،الشقة  األول 

الدار البيضاء املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رغسمال  مبلغ 
100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

السيد يوسف حر السباب :  500 
حصة بقيمة 50.000 درهم للحصة .
 500   : بوعساس  يون1  السيد 
حصة بقيمة 50.000 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

السباب  حر  يوسف  السيد 
عنوانه)ا( دوار غوالد غدري1 العتامنة 
السراأنة  قلعة    3000 القلعة 

املغرب.
السيد يون1 بوعساس عنوانه)ا( 
بوسكورة   156 رقم  الفارج  تجزئة 
البيضاء  الدار   27182 البيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السباب  حر  يوسف  السيد 
عنوانه)ا( دوار غوالد غدري1 العتامنة 
السراأنة  قلعة    3000 القلعة 

املغرب
السيد يون1 بوعساس عنوانه)ا( 
بوسكورة   156 رقم  الفارج  تجزئة 
البيضاء  الدار   27182 البيضاء 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 788257.
103I

ارنك

PERLA CORP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

ارنك
شارع يوسف ابن تاشفين رقم  1 
 LARACHE ،92000 ،العرائش

املغرب
PERLA CORP شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
موالي اسماعيل اقامة التجاري 
شقة رقم 08 - 92000 العرائش 

املغرب
تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

6313

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 

 PERLA : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.CORP

مقهى،    : بإيجاز  الشركة  أرض 

م8عم ، فندق ومنتجع صحي.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

موالي اسماعيل اقامة التجاري شقة 
رقم 08 - 92000 العرائش املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رغسمال  مبلغ 

10.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

بيريز  انجيل  ميكيل  السيد 

 100 بقيمة  حصة   60   : سانشيز 

درهم للحصة.

السيدة غمال الهواري :  20 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

حصة   10   : بيريز  يوسف  السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .

10 حصة    : السيدة سليمة بيريز 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد ميكيل انجيل بيريز سانشيز 

نيمسا  اللوكوس  شركة  عنوانه)ا( 

العرائش   92000 العوامرة  مركز 

املغرب.

عنوانه)ا(  الهواري  غمال  السيدة 

 1 الشقة   1 ال8ابق  الصداقة  عمارة 

شارع موالي ادري1 92000 العرائش 

املغرب.

عنوانه)ا(  بيريز  يوسف  السيد 

الصداقة  ادري1 عمارة  شارع موالي 
العرائش   92000  01 رقم   1 ال8ابق 

املغرب.

عنوانه)ا(  بيريز  سليمة  السيدة 
الصداقة  ادري1 عمارة  شارع موالي 
العرائش   92000  01 رقم   1 ال8ابق 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ميكيل انجيل بيريز سانشيز 
نيمسا  اللوكوس  شركة  عنوانه)ا( 
العرائش   92000 العوامرة  مركز 

املغرب
عنوانه)ا(  الهواري  غمال  السيدة 
 1 الشقة   1 ال8ابق  الصداقة  عمارة 
شارع موالي ادري1 92000 العرائش 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  بالعرائش   االبتدائية 
رقم  تحت   2021 يوليوز   27

.26011121010133
10 I

FINCOSA MARRAKECH

 COMMUNITY MANAGER
MAROC

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسي1 شركة

FINCOSA MARRAKECH
شارع عبد الكريم الخ8ابي اقامة 
رقية عمارة 180 بلوك B ال8ابق 

االول الشقة 7 ، 0000 ، مراكش 
املغرب

 COMMUNITY MANAGER
MAROC شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 
الجوز زنقة ابن سينا ال8ابق 5 رقم 

52 - 0000  مراكش املغرب
تأسي1 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1171 7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   05
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 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 COMMUNITY MANAGER

.MAROC
خدمات   : بإيجاز  الشركة  أرض 

املعلومات التجارية
االتصال في العالقات العامة

االشهار الرقمي.
اقامة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
رقم   5 ال8ابق  سينا  ابن  زنقة  الجوز 

52 - 0000  مراكش املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 5.000 الشركة:   رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
  : ارنود  جوليان  كوريبون  السيد 
50 حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

ارنود  جوليان  كوريبون  السيد 
ميدوك  كورس   129 رقم  عنوانه)ا( 

33300  . بوردو فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
ارنود  جوليان  كوريبون  السيد 
ميدوك  كورس   129 رقم  عنوانه)ا( 

33300  . بوردو فرنسا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   16 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 126170.
105I

LA PEPINIERE D’ENTREPRISES

YSH DESIGN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

LA PEPINIERE D›ENTREPRISES
 1ER ETAGE AL MASSAR ,3 5
 ROUTE DE SAFI ، 40100،

MARRAKECH Maroc
YSH DESIGN  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي   5 3 , 

املسار طريق آسفي – مراكش  - 
0100  مراكش  املغرب

تأسي1 شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
116301

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   11
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 YSH  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. DESIGN
استيراد   : بإيجاز  الشركة  أرض 
الزخارف  غو  الديكورات  وتصدير 

للشقق واملتاجر.
 ,3 5    : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - مراكش    – آسفي  طريق  املسار 

0100  مراكش  املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 500   : الذكي   يوسف  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد فابريك فروسيليت  :  500 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  الذكي   يوسف  السيد 
البيرو  زنقة   132 االسماعلية  شارع 
الزهور -1 فاس 30000 فاس املغرب.

فروسيليت   فابريك  السيد 
بالنك  لو   93150 فرنسا   عنوانه)ا( 

ميسنيل فرنسا .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
فروسيليت   فابريك  السيد 
بالنك  لو   93150 فرنسا   عنوانه)ا( 

ميسنيل فرنسا 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   23 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 125323.
106I

STE FIDUCIAIRE FOUAD

 FIDUCIAIRE
FOUADZOUINE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تغيير تسمية الشركة

STE FIDUCIAIRE FOUAD
شارع املسيرة عمارة ماجد شقة رقم 
03 تيفلت ، 00 15، تيفلت املغرب
 FIDUCIAIREFOUADZOUINE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي شارع 
املسيرة عمارة ماجد تيفلت - 00 15 

تيفلت املغرب.
تغيير تسمية الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
2 697

الشريك  قرار  بمقت�سى 
 2021 يونيو   23 في  املؤرخ  الوحيد 
من  الشركة  تسمية  تغيير  تم 
 »FIDUCIAIREFOUADZOUINE«
 CONSULTING ATELIER« إلى 

. »COMPTABLE
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ  بالخميسات   االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 683.
107I

MA GLOBAL CONSULTING

Advanced Vision Africa
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
خفض رغسمال الشركة

MA GLOBAL CONSULTING
زاوية شارع عبد املومن و زنقة فان 

زيالند إقامة فضيلة، ال8ابق الرابع، 
20000، الدار البيضاء املغرب

Advanced Vision Africa  شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
االفاق رقم 1   ال8ابق الرابع 

كاليفورنيا سيدي معروف  - 20000 
الدار البيضاء املغرب.

خفض رغسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.336035

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم   2021 يونيو   19 في  املؤرخ 

بمبلغ  الشركة  رغسمال  خفض 

من  غي  درهم«   1. 00.000« قدره 

 600.000« إلى  درهم«   2.000.000«

عدد   تخفيض   : طريق  عن  درهم« 

األسهم.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 20 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم  78770.

109I

MA GLOBAL CONSULTING

VISION INFRA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
خفض رغسمال الشركة

MA GLOBAL CONSULTING
زاوية شارع عبد املومن و زنقة فان 

زيالند إقامة فضيلة، ال8ابق الرابع، 

20000، الدار البيضاء املغرب

VISION INFRA  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

االفاق رقم 1   ال8ابق الرابع 

كاليفورنيا سيدي معروف  - 20000 

الدار البيضاء املغرب.

خفض رغسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.325735

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم   2021 يونيو   21 في  املؤرخ 

بمبلغ  الشركة  رغسمال  خفض 

من  غي  درهم«   2.900.000« قدره 

 100.000« إلى  درهم«   3.000.000«

عدد   تخفيض   : طريق  عن  درهم« 

األسهم.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 19 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 787511.

110I
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samcompta sarl au

LASTIMOUF
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

samcompta sarl au
 av mohamed hansali appt 1 6
 imm hazzaz fes ، 30000، fes

hglyvf
LASTIMOUF شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 57 متجر 
رقم 1 تجزئة ساي1 بنسودة فاس  - 

30000 فاس املغرب
تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

68997
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 

.LASTIMOUF
منعش   : بإيجاز  الشركة  أرض 

عقاري و غشغال عامة.
عنوان املقر االجتماعي : 57 متجر 
رقم 1 تجزئة ساي1 بنسودة فاس  - 

30000 فاس املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 200   : الصديقي    السيد محمد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 200   : االنصاري   مليكة  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 200   : بوطاهيري   غيوب  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 200   : طهيري      محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 200   : امباركي      رقية  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

امباركي     عنوانه)ا(  السيد رقية 

فاس 30000 فاس املغرب.

الصديقي    محمد  السيد 

عنوانه)ا( فاس 30000 فاس املغرب.

السيد مليكة االنصاري  عنوانه)ا( 

فاس 30000 فاس املغرب.

السيد غيوب بوطاهيري  عنوانه)ا( 

فاس 30000 فاس املغرب.

السيد محمد طهيري     عنوانه)ا( 

فاس 30000 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

الصديقي    محمد  السيد 

عنوانه)ا( فاس 30000 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   27 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 3589.

111I

العبدالوي لالشغال املحاسبتية

STE VISION GARD SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تجديد مدة مزاولة مهام املسيرين

العبدالوي لالشغال املحاسبتية

عمارة نوميديا شارع محمد الخام1 

ال8ابق 2الشقة3 تازة ، 35000، 

تازة املغرب

 STE VISION GARD SARL AU

»شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: مكتب 

رقم 5 ال8ابق االول اقامة شامة 

قسو مداح - 35000 تازة املغرب.

»تجديد مدة مزاولة مهام املسيرين«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.  31

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 09 يونيو 2021

مهام  مزاولة  مدة  تجديد  تقرر 

املسيرين ملدة: 3 سنوات.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   05 بتاريخ  بتازة   االبتدائية 

2021 تحت رقم 375.
112I

العبدالوي لالشغال املحاسبتية

STE RH2 GARD SARLAU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تجديد مدة مزاولة مهام املسيرين

العبدالوي لالشغال املحاسبتية
عمارة نوميديا شارع محمد الخام1 

ال8ابق 2الشقة3 تازة ، 35000، 
تازة املغرب

STE RH2 GARD SARLAU »شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد«
وعنوان مقرها االجتماعي: مكتب 
رقم 6 ال8ابق االول اقامة شامة 
قسو مداح - 35000 تازة املغرب.

»تجديد مدة مزاولة مهام املسيرين«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.  29
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 09 يونيو 2021
مهام  مزاولة  مدة  تجديد  تقرر 

املسيرين ملدة: 3 سنوات.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   09 بتاريخ  بتازة   االبتدائية 

2021 تحت رقم 02 .
113I

FIDUCIAIRE MALIKI

 ASSISTANCE SIJILMASSA
25 ERRACHIDIA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسي1 شركة

FIDUCIAIRE MALIKI
شارع املسجد رقم 20 ال8ابق االول 

الشقة 1 الرشيدية ص ب 188 ، 
52000، الرشيدية املغرب

 ASSISTANCE SIJILMASSA
ERRACHIDIA 25 شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 20 

الزنقة    تاركة الجديدة الرشيدية 

- 52002 الرشيدية املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

15101

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 

 ASSISTANCE SIJILMASSA 25

.ERRACHIDIA

سيارة   : بإيجاز  الشركة  أرض 

االسعاف

جر السيارات.
 20 رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 

الرشيدية  الجديدة  تاركة  الزنقة    

- 52002 الرشيدية املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

الل8يف  عبد  لق8يب  السيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

الل8يف  عبد  لق8يب  السيد 
تاركة  الزنقة      20 رقم  عنوانه)ا( 

الجديدة الرشيدية 52002 الرشيدية 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

الل8يف  عبد  لق8يب  السيد 
تاركة  الزنقة      20 رقم  عنوانه)ا( 

الجديدة الرشيدية 52002 الرشيدية 

املغرب.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ  بالرشيدية   االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 2 3.

11 I

FIDUCIAIRE SAJIMAR CONSEIL

MAGHREB MOBILE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIDUCIAIRE SAJIMAR CONSEIL

 RES SOUFIANE SIDI MAAROUF

 CASABLANCA ، 3028،

CASABLANCA MAROC

MAGHREB MOBILE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي 23 زنقة 

ابن كتير املولد املعاريف الدار 

البيضاء - 2315 الدار البيضاء 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.11 0 9

العام  الجمع  بمقت�سى 

 2021 ماي   18 في  اإلستثنائياملؤرخ 

املسؤولية  ذات  شركة  حل  تقرر 

  MAGHREB MOBILE املحدودة 

درهم   600.000 رغسمالها  مبلغ 

وعنوان مقرها اإلجتماعي 23 زنقة ابن 

كتير املولد املعاريف الدار البيضاء - 

نتيجة  املغرب  البيضاء  الدار   2315

تجاري  نشاط  غي  عدم  تثبيت   : ل 

للشركة .

 23 ب  التصفية  مقر  حدد  و 

الدار  املعاريف  املولد  كتير  ابن  زنقة 

البيضاء  الدار   2315  - البيضاء 

املغرب. 

و عين:

و  الحمريتي  سعيد   السيد)ة( 

يوسف  مولي  شارع   281 عنوانه)ا( 

البيضاء  الدار   3315 ازور  اقامة 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

السيد   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 

سعيد الحمريتي

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 10 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم 782036.

115I

MA GLOBAL CONSULTING

 ADVANCED VISION ICAD

AFRICA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

خفض رغسمال الشركة

MA GLOBAL CONSULTING

زاوية شارع عبد املومن و زنقة فان 

زيالند إقامة فضيلة، ال8ابق الرابع، 

20000، الدار البيضاء املغرب

 ADVANCED VISION ICAD

AFRICA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

االفاق رقم 1   ال8ابق الرابع 

كاليفورنيا سيدي معروف - 20000 

الدار البيضاء املغرب.

خفض رغسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.37 771

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم   2021 يونيو   18 في  املؤرخ 

بمبلغ  الشركة  رغسمال  خفض 

من  غي  درهم«   2.990.000« قدره 

 10.000« إلى  درهم«   3.000.000«

عدد   تخفيض   : طريق  عن  درهم« 

األسهم.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 20 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 787703.

116I

CENTRE D’AFFAIRE BARJA

FADI FIL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

CENTRE D›AFFAIRE BARJA

332 شارع ابراهيم روداني ال8ابق 

الثاني رقم 12  املعاريف ، 20000، 

الدار البيضاء املغرب

FADI FIL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي كم 15 

دوار غوالد عزوز دار بوعزة حي حسني  

- 20000 الدار البيضاء املغرب .

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.255  5

العام  الجمع  بمقت�سى 

 2017 دجنبر   08 في  اإلستثنائياملؤرخ 

املسؤولية  ذات  شركة  حل  تقرر 

رغسمالها  مبلغ    FADI FIL املحدودة 

مقرها  وعنوان  درهم   500.000

عزوز  غوالد  دوار   15 كم  اإلجتماعي 

دار بوعزة حي حسني  - 20000 الدار 

: ال يوجد  نتيجة ل  املغرب   البيضاء 

نشاط.

 15 كم  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

دوار غوالد عزوز دار بوعزة حي حسني  - 

20000 الدار البيضاء املغرب . 

و عين:

السيد)ة( بكري  بغال و عنوانه)ا( 

الياسر   ساحة  املنصورية  إقامة   18

املغرب   البيضاء  الدار   20000

كمصفي )ة( للشركة.

الحدود  اإلقتضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 19 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

دجنبر 2017 تحت رقم 00652259.

117I

MA GLOBAL CONSULTING

MIF INVEST SARL
إعالن متعدد القرارات

MA GLOBAL CONSULTING
زاوية شارع عبد املومن و زنقة فان 

زيالند إقامة فضيلة، ال8ابق الرابع، 

20000، الدار البيضاء املغرب

MIF INVEST SARL »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: شقة رقم 

31 اقامة الزهراء شارع والد زيان - 

20000 الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.1 3523

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 29 يونيو 2021

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تحيين النظام األسا�سي 

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم -: الذي ينص على مايلي: -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 19 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 787512.

118I

امغار عبد الغافور

BOUGHAIT CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

امغار عبد الغافور

شارع الجيش امللكي اقامة النور رقم 

1 ال8ابق االول ت8وان ، 93000، 

ت8وان املغرب

BOUGHAIT CAR  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

سيدي املنظري حي الخرازين رقم 35 
و 37 شفشاون -  9100 شفشاون 

املغرب.
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تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.30021
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
2021 تم  تحويل   املؤرخ في  2 يونيو 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
الخرازين  حي  املنظري  سيدي  »شارع 
 9100  - شفشاون   37 و   35 رقم 
شفشاون املغرب« إلى »شارع املوصل 
ت8وان    93000  - ت8وان   38 رقم 

املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
19 يوليوز  االبتدائية بت8وان  بتاريخ 

2021 تحت رقم 3091.
119I

FIDUCOMPETENCES

CHAK›S TRADE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

FIDUCOMPETENCES
 RUE MUSTAPHA EL MAANI
 ETAGE 3 N IMMEUBLE 219،

20140، CASABLANCA MAROC
CHAK›S TRADE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 219 شارع 

مص8فى املعاني,الدار البيضاء - 
20130 الدار البيضاء املغرب

تأسي1 شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
511637

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 

.CHAK’S TRADE
تجارة   : بإيجاز  الشركة  أرض 
االستيراد والتصدير ،  النقل الوطني 

والدولي..
 219  : االجتماعي  املقر  عنوان 

شارع مص8فى املعاني,الدار البيضاء 
- 20130 الدار البيضاء املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 3 0   : اسماعيل  شكيب  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد شكيب عمر :  330 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد شكيب يون1 :  330 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

اسماعيل  شكيب  السيد 
 11 رقم  سعيدة  ممر  عنوانه)ا( 
 20150 البيضاء  الدار  كاليفورنيا 

الدار البيضاء املغرب.
عنوانه)ا(  عمر  شكيب  السيد 
كاليفورنيا   11 رقم  سعيدة  ممر 
الدار البيضاء 20150 الدار البيضاء 

املغرب.
عنوانه)ا(  يون1  شكيب  السيد 
كاليفورنيا   11 رقم  سعيدة  ممر 
الدار البيضاء 20150 الدار البيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  حنان  اشبارت  السيدة 
كاليفورنيا   11 رقم  سعيدة  ممر 
الدار البيضاء 20150 الدار البيضاء 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 6 7878.
120I

EURO ADVISORY

DKIDAK CASH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

EURO ADVISORY
 Rue Général Ameziane Bur. ,82
 N°2 - 1èr Etage ، 26050، Nador

Maroc

DKIDAK CASH  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 523، 
شارع الحسن الثاني العروي  - 
65000 الناظور اململكة املغربية
تأسي1 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
22377

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 

. DKIDAK CASH
وكيل   : بإيجاز  الشركة  أرض 

تحويل األموال.
 ،523  : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - العروي   الثاني  الحسن  شارع 

65000 الناظور اململكة املغربية.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : ادقيدق  ميمون  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  ادقيدق  ميمون  السيد 
 65000 الناظور  العروي  الفرح  حي 

الناظور اململكة املغربية.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  ادقيدق  ميمون  السيد 
 65000 الناظور  العروي  الفرح  حي 

الناظور اململكة املغربية
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 11 يونيو 

2021 تحت رقم  126.
121I

الشتيوي ادري1

 Sté FORT MYERS TRANS

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

الشتيوي ادري1

حي املسيرة الخضراء م/غ زنقة/02 

رقم / 1 ، 92150، القصر الكبير 

املغرب

 Sté FORT MYERS TRANS SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 

البناندة جماعة قصر بجير  - 92150 

القصر الكبير املغرب

تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

30 9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2021 غبريل   26

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 Sté  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FORT MYERS TRANS SARL

نقل   : بإيجاز  الشركة  أرض 

البضائع لحساب الغير.

دوار   : االجتماعي  املقر  عنوان 

البناندة جماعة قصر بجير  - 92150 

القصر الكبير املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 50   : العموري  غحمد  السيد 

حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة .

 50   : العموري  يون1  السيد 

حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
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عنوانه)ا(  العموري  غحمد  السيد 
 12 زنقة  م/د  الخضراء  املسيرة  حي 
رقم 70 92150 القصر الكبير املغرب.

عنوانه)ا(  العموري  يون1  السيد 
 02 رقم   15 زنقة  م/غ  األندل1  حي 

92150 القصر الكبير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  العموري  غحمد  السيد 
 12 زنقة  م/د  الخضراء  املسيرة  حي 
رقم 70 92150 القصر الكبير املغرب

عنوانه)ا(  العموري  يون1  السيد 
 02 رقم   15 زنقة  م/غ  األندل1  حي 

92150 القصر الكبير املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقصر الكبير  بتاريخ 28 

يوليوز 2021 تحت رقم 9 5.
122I

LEADING  PARTNERS

 SOCIETE SARAMI INVEST
SARL AU

إعالن متعدد القرارات

LEADING  PARTNERS
 BD ABDELMOUMEN IMM 210
 G2 RES. LES JARDINS ABD ET
 3 N 7 CASABLANCA ، 20042،

CASABLANCA MAROC
 SOCIETE SARAMI INVEST

SARL AU »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد«

 RUE 38 :وعنوان مقرها االجتماعي
 MFASSIS KHOURIBGA (M( - -

.KHOURIBGA MAROC
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.33 7

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في  2 يونيو 2021

تم اتخاذ القرارات التالية: 
مال  رغس  زيادة   1- رقم  قرار 
قرر  مايلي:  على  ينص  الذي  الشركة: 
قدره  بمبلغ  الشركة  مال  رغس  زيادة 
الدمم  لتعويض  درهم   7 1900
املدينة وبتالي رفع قمة رغس املال من 
مبلغ  إلى  100000درهم   قدره  مبلغ 

قدره 1900 8  درهم.
مال  رغس  تخفيض   2- رقم  قرار 
مايلي:  على  ينص  الذي  الشركة: 
تقليص قيمة رغس مال الشركة بمبلغ 
إلمتصاص  درهم   7 1900 قدره 
منه  و  املاضية   السنوات  خسائر 
يصبح رغس مال الشركة الجديد هو 

100000 درهم.
قرار رقم -3 رفع رغس مال الشركة 
من جديد : الذي ينص على مايلي: رفع 
رغس مال الشركة عن طريق مساهمة 
رقم  غرضية  بقعة  عن  عبارة  عينية 
بأرض   18/43874 العقاري  سجلها 

قيمتها 650000 درهم .
النضام  تعديل    - رقم  قرار 
على  ينص  الذي  الشركة:  األسا�سي 
مايلي: املراجعة و املوافقة على قواعد 

النضام األسا�سي لشركة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
على  ينص  الذي   :7 بند  رقم  بند 
مايلي: مساهمات  مادية وأير مادية) 

غرض( تقدر بمبلغ  750000 درهم
على  ينص  الذي   :8 بند  رقم  بند 
زيادة  الوحيد  املساهم  يقرر  مايلي: 
رغس املال عن طريق املساهمة بأرض 
لرفعه  درهم    650000 بمبلغ  تقدر 
قيمة  إلى  درهم   100000 قيمة  من 

750000 درهم
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بخريبكة  بتاريخ  1 يوليوز 

2021 تحت رقم 596.
123I

 FICOZI«  FIDUCIAIRE DE COMPTABILITE 

»ZITOUNA

 STE NEROIS DE
CONSTRUCTION

إعالن متعدد القرارات

 FICOZI«  FIDUCIAIRE DE
»COMPTABILITE ZITOUNA

7 ، زنقة القني8رة ال8ابق السفلي 
رقم 13 املدينة الجديدة مكنـاس ، 

50000، مكناس املغرب
 STE NEROIS DE

CONSTRUCTION  »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: شقة 1 

إقامة بن عمر درب سالم بلوك  ب  
جبابرة  الزيتون   مكنــاس - 50000 

مكناس املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.38737

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 22 دجنبر 2020

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تفويت الحصص .
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
و  للشركة  الجديد   املسير   تعيين  
و  محمــد  بلحاج   السيدان   استقالة 
السيد بلحاج عبد العزيز من مهامهما 

في الشركة.
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

تعديل القانون األسا�سي للشركة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
على  ينص  الذي   :7 و   6 رقم  بند 
مايلي: - باع السيد بلحاج عبد العزيز 
ـ   .D199283  : الوطنية  رقم  ب8اقته 
في  حصصه  مجموع  من  حصة   330
للحصة   درهم    100 بقيمة   الشركة 
ب8اقته  رقم  سعيد  رامي  للسيد 
الوطنية : BK150632 . - و باع السيد 
 : الوطنية  بلحاج غحمد رقم  ب8اقته 
330 حصة من مجموع  ـ   .D 06787
 100 بقيمة   الشركة  في  حصصه 
درهم  للحصة  للسيد الكراحي حميد 
 .D65 725  : الوطنية  ب8اقته  رقم  
رقم   محمد  بلحاج  السيد  باع  و     -
ـ    .D155328  : الوطنية  ب8اقته 
في  حصصه  مجموع  من  حصة   170
للحصة   درهم    100 بقيمة   الشركة 
ب8اقته  رقم   سعيد   رامي  للسيد 
الوطنية : BK150632 . - و باع السيد 
بلحاج محمد رقم  ب8اقته الوطنية : 
170 حصة من مجموع  ـ   .D155328
 100 بقيمة   الشركة  في  حصصه 
درهم  للحصة  للسيد الكراحي حميد 
 .D65 725  : الوطنية  ب8اقته  رقم  
القانون  من   7,  6 الفصل  )تعديل  

األسا�سي( .

بند رقم 15 و 16: الذي ينص على 

يرجعان  اإلمضاء  و  التسيير   - مايلي: 

بشكل منفرد للسيد رامي سعيد ملدة 

السيدان  استقالة  و   . محددة  أير 

بلحاج عبد العزيز  و بلحاج محمد من 

الفصل  .)تعديل  الشركة  في  مهامهما 

األسا�سي  القانون  من   18 و   15

للشركة(.

بند رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

تعديل القانون األسا�سي للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   06 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

2021 تحت رقم 3320.

12 I

ديفي اكسبيرتيز

TECHNICO PLANETE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

ديفي اكسبيرتيز

إقامة الياسمين زاوية شارع عمر 

الخيام وزنقة البنفسج عمارة 7 

بوسيجور ، 20220، الدار البيضاء 

املغرب

TECHNICO PLANETE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 265، 

شارع الزرق8وني ال8ابق 9 رقم 

92 الدار البيضاء - 20000 الدار 

البيضاء املغرب

تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

511553

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   09

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TECHNICO PLANETE
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دراسة،   : بإيجاز  الشركة  أرض 

خارجية  بمصادر  واالستعانة  تنفيذ 

الهندسة  غعمال  بجميع  للقيام 

والتخليص  الحفر  وغعمال  املدنية 

ونجارة  والسباكة  الصحي  والصرف 

الحديد  وغعمال  واألملنيوم  الخشب 

والدهان  العامة  والكهرباء  والهاتف 

والتزجيج وختم وإنشاء جميع الهياكل 

واملباني واألشغال من املعدن غو أيره..

 ،265  : االجتماعي  املقر  عنوان 

 92 رقم   9 ال8ابق  الزرق8وني  شارع 

الدار البيضاء - 20000 الدار البيضاء 

املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .

الشركة:   رغسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

السيدة بشرى فاطن :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد محمد مغفور :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  فاطن  بشرى  السيدة 

 919 رقم   525 بلوك   1 الرجاء  درب 

حي الحسني البيضاء  

20230 الدار البيضاء املغرب.

عنوانه)ا(  مغفور  محمد  السيد 

51 ح م  0  رقم  1 زنقة  درب السعد 

الدار   20570 الدار البيضاء  

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  فاطن  بشرى  السيدة 

 919 رقم   525 بلوك   1 الرجاء  درب 

حي الحسني البيضاء  

20230 الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 06 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم -.

125I

SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET FORMATION

 STE  ARAYAN PROMO

SAKAN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET

FORMATION

 COMPLEXE MLY ISMAIL IMM

 6 APP9 ، 50000، MEKNES

MAROC

  STE  ARAYAN PROMO SAKAN

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 6 تجزئة 

فاضلية متجر رقم 1 - 50000 

مكناس املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.35269

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

2021 تم  تحويل   29 غبريل  املؤرخ في 

املقر االجتماعي الحالي للشركة من »6 

تجزئة فاضلية متجر رقم 1 - 50000 
خلدون  »ابن  إلى  املغرب«  مكناس 
عمارة س 3 رقم 7 املدينة الجدبدة   - 

50000 مكناس  املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   28 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

2021 تحت رقم 3576.

126I

PwC Advisory

Policlinique Day SA
إعالن متعدد القرارات

PwC Advisory

 lot 57, Tour CFC, étage 19,

 Quartier Casa Anfa, Hay

 Hassani, Casablanca, Maroc ،

20250، Casablanca Maroc

Policlinique Day SA »شركة  

املساهمة«

وعنوان مقرها االجتماعي: فيال 

الزراعة، شارع عمر ابن الخ8اب، 

الحي اإلداري - - بني مالل املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: -.
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 17 يناير 2020
تم اتخاذ القرارات التالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
السان املغرب  مايلي: موافقة شركة  
و السادة باوال سيلفانو و اميل ديني و 
بنجمان الحسين جواني و ربي توفيقي 
املساهمين  تنازل  و  كمساهمين 
في  حقهم  عن  للشركة  املؤسسين 

األولوية 
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
قبل  من  به  املكتتب  املال  رغس  زيادة 
السان املغرب بمبلغ 255.600 درهم 
 555.600 إلى   300.000 من  زيادة 
 2.556 وإصدار  إنشاء  بواقع  درهم 
اجمالية  إصدار  بعالوة  جديد   

ً
سهما

ً
00   397 درهما

على  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 
مايلي: االستحواذ على ٪24 من غسهم 

الشركة من طرف السان املغرب
قرار رقم  : الذي ينص على مايلي: 
زيادة رغس املال النقدي  بدمج عالوة 

إصدار األسهم
على  ينص  الذي   :5 رقم  قرار 
مايلي: إشعار باستقالة السيد املع8ي 
ملجل1  كرئي1  واليته  من  الرشيق 
السيد  وتعيين  عام  وكرئي1  اإلدارة 
 ، الجنسية  إي8الي   ، سيلفانو  باولو 
 Windmill - دو  شارع   21 في  مقيم 
 78112 Saint Germain en Laye
رقم  السفر  جواز  حامل   ، فرنسا   ،
مجل1  كرئي1   YA57105 8 in
 3 ملدة  للشركة  عام  رئي1  و  اإلدارة 

سنوات.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
للشركة  األسا�سي  النظام  مراجعة 
 
ً
مادة  ، الجديدة  القوانين  واعتماد 

بمادة ، ثم في اجمالها
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  1  مالل   ببني  االبتدائية 

يوليوز 2020 تحت رقم 369.

127I

AFRAW GLOBAL SERVICES SARL

 STE PARAPHARMACIE

 HEALTYBIO MEDICAL SARL

AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسي1 شركة

 AFRAW GLOBAL SERVICES

SARL

 HAY ISFOULA HARTE EL

MORABITINE ، 45800، تنغير 

املغرب

 STE PARAPHARMACIE

 HEALTYBIO MEDICAL SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي اسفوال 

حارة املراب8ين اأيز  تنغير - 5825  

تنغير املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1957

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 

 PARAPHARMACIE HEALTYBIO

.MEDICAL SARL AU

بيع   -  : بإيجاز  الشركة  أرض 

وتوزيع منتوجات واكسسوارات شبه 

طبية

منتوجات  وتوزيع  بيع   -

واكسسوارات شبه طبية عن بعد.

حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 - تنغير  اأيز   املراب8ين  اسفوال حارة 

5825  تنغير املغرب.



16977 الجريدة الرسميةعدد 5677 - 9 محرم 3  1 )18 غأس18 2021) 

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رغسمال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

 100   : الحاج  ايت  محمد  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

الحاج  ايت  محمد  السيد 
تنغير  املراب8ين  حارة  عنوانه)ا( 

5825  تنغير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الحاج  ايت  محمد  السيد 
تنغير  املراب8ين  حارة  عنوانه)ا( 

5825  تنغير املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  بتنغير   االبتدائية 
رقم  تحت   2021 يوليوز   15

.83011121007781
128I

OREA

INTERFACE LOGISTICS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

OREA
RES M ، 20000، CASA MAROC
INTERFACE LOGISTICS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي مركز 

رياض االعمال، عمارة س2، الجناح 
الجنوبي، شارع الرياض - 10100 

الرباط املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.83325

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2020 غكتوبر   21 في  املؤرخ 

املصادقة على :
 HALA شركة  )ة(  السيد  تفويت 
اجتماعية  حصة   HOLDING 500
لفائدة   حصة   950 غصل  من 
 AR RETAIL شركة  )ة(  السيد 
غكتوبر   21 بتاريخ   CONSULTING

.2020

 HALA شركة  )ة(  السيد  تفويت 
اجتماعية  حصة   HOLDING  50
950 حصة لفائدة  السيد  من غصل 
غكتوبر   21 بتاريخ  دورون  عمار   )ة( 

.2020
تفويت السيد )ة( مهدي  الغريب 
 50 غصل  من  اجتماعية  حصة   50
عمار   )ة(  السيد  لفائدة   حصة 

دورون بتاريخ 21 غكتوبر 2020.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يوليوز   12 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

2021 تحت رقم 6666.
129I

o’conseil

AMAW FOOD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

o›conseil
 20RUE EZZAHRAOUI ABOU

 EL KACEM 1ER ETAGE
 CASABLANCA ، 20000،

casablanca Maroc
AMAW FOOD شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
سلوان الرقم 5 الحي الحسني  - 

20230 الدارالبيضاء املغرب
تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

511161
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 

.AMAW FOOD
أرض الشركة بإيجاز : • 

استثمار وتدبير تجارة امل8عم ومحالت 
املأكوالت، وفضاءات الترفيه.

غي  وتولي  إدارة   غو  خلق   •
غو  العامة  في وجه  فضاءات مفتوحة 

املواد  بيع  في  وذلك  الخواص  ألجل 

عين  في  وشراب  طعام  من  املستهلكة 

املكان   غو محمولة للغير.

مهمة  وغخذ  املساهمة   •
التدبير ملحل تجاري

اذا  حفالت  ومتعهد  ممون   •

اقت�سى  األمر ذلك

القيام  عام،  وبشكل   •

بجميع العمليات التجارية واملالية غو 

العقارات ذات الصفة التي من شأنها 

تعزيز ثراثها  االجتماعي للشركة.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 - الحسني   الحي   5 الرقم  سلوان 

20230 الدارالبيضاء املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 50.000 الشركة:   رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

مص8فى  موالي  الريمي  السيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   125   :

للحصة.

السيد بلعالم محمد امـــيــــن :  125 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد النويني عــبــدالــهادي :  125 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 125   : واديــع  ســـــعـــــــود  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عــبــدالــهادي  النويني  السيد 

االلفة  رياض  اقامة  عنوانه)ا( 

 193 شقة   11 مدخل   38 مجموعة 

20202 الدارالبيضاء املغرب.

عنوانه)ا(  واديــع  ســـــعـــــــود  السيد 

 38 مجموعة  االلفة  رياض  اقامة 

 20202  180 شقة   10 مدخل 

الدارالبيضاء املغرب.

مص8فى  موالي  الريمي  السيد 
شارع  الريش  زنقة  عنوانه)ا( 

الدارالبيضاء   20000 16 الزرق8وني 

املغرب.

امـــيــــن  محمد  بلعالم  السيد 

عنوانه)ا( 28 شارع العلويين شقة  1 

حسان  10020 الرباط املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

امـــيــــن  محمد  بلعالم  السيد 

عنوانه)ا( 28 شارع العلويين شقة  1 

حسان  10020 الرباط املغرب

عــبــدالــهادي  النويني  السيد 

االلفة  رياض  اقامة  عنوانه)ا( 

 193 شقة   11 مدخل   38 مجموعة 

20202 الدارالبيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 17 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 6 265.

130I

TRACONEG

TRACONEG

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

TRACONEG

 AZROU1ERE ETAGE N 156 LOT

SANAWBAR ، 0، AZROU املغرب

TRACONEG شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي ال8ابق 

االول رقم 156 تجزئة الصنوبر ازرو 

- . غزرو املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.1301

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

2021 تم  تحويل   املؤرخ في 29 يونيو 

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

تجزئة   156 رقم  االول  »ال8ابق 

إلى  املغرب«  غزرو   .  - ازرو  الصنوبر 

ازرو    .  - غزرو  احداف  اكادير  »زنقة 

املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   26 بتاريخ  بازرو   االبتدائية 

2021 تحت رقم 266.

131I
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ADYEL & ASSOCIES

ONYXAM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

ADYEL & ASSOCIES
 bis Boulevard Ain  3

 Taoujtate Résidence les Fleurs
 Appartement N°2، 20000،

casablanca maroc
ONYXAM شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 131 شارع 
غنفا ريزيدن1 غزور ، مكتب رقم 11 
ب ، الدار البيضاء - 20000 الدار 

البيضاء املغرب
تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

511123
في  مؤرخ  موثق  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 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ONYXAM
إدارة   -  : بإيجاز  الشركة  أرض 
االستثمار  غدوات  من  غكثر  غو  واحدة 
بموجب القانون املغربي غو األجنبي ، 

وكذلك العمليات ذات الصلة.
- نصيحة تجارية.

وكافة  والدراسات  االستشارات   -
الخدمات املتعلقة بإدارة األعمال.

جميع  تبادل  غو  بيع  غو  شراء   -
من  للتحويل  القابلة  املالية  األوراق 

جميع األسهم ذات الفائدة.
املشاريع  جميع  دراسة   -

االستثمارية واالستثمارات.
جميع  وإعفاء   ، املصالح  إدارة   -

الواليات.
- دراسة االستحواذ على املشاركة 
جميع  في  املباشرة  أير  غو  املباشرة 
طريق  عن  الشركات  غو  العمليات 
إنشاء الشركات غو املشاركة في تكوينها 

غو زيادة رغس مال الشركات القائمة..

 131  : االجتماعي  املقر  عنوان 

شارع غنفا ريزيدن1 غزور ، مكتب رقم 

11 ب ، الدار البيضاء - 20000 الدار 

البيضاء املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  NEXT VENTURES الشركة 

درهم   100 بقيمة  حصة   :  300

للحصة.

 INJAZ HOLDING الشركة 

درهم   100 بقيمة  حصة   :  500

للحصة.

  ARTEMIS INVEST الشركة 

درهم   100 بقيمة  حصة   :  200

للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

  NEXT VENTURES الشركة 

 QI عنوانه)ا( 58 مكرر شارع الفارابي

فاس    30000 فاس  ابراهيم  سيدي 

املغرب.

 INJAZ HOLDING الشركة 

الزرق8وني  شارع   203 عنوانه)ا( 

ال8ابق الثالث الدار البيضاء 20000 

الدار البيضاء املغرب.

  ARTEMIS INVEST الشركة 

نصيي  بن  مو�سى  شارع   10 عنوانه)ا( 

الدار   11 شقة  السادس  الدور 

البيضاء  الدار   20000 البيضاء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد مهدي عبد الرحماني أرفي 

املحيط  شرفات  إقامة  عنوانه)ا(  

فيال 6 س شارع عبد الهادي بوطالب 

ح ح  البيضاء 20000 الدار البيضاء 

املغرب

السيد جواد الزيات عنوانه)ا( 27 

 20150 البيضاء  الدار  مكة,  شارع 

الدار البيضاء املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم -.
132I

امغار عبد الغافور

ESFUERZO CALL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

امغار عبد الغافور
شارع الجيش امللكي اقامة النور رقم 

1 ال8ابق االول ت8وان ، 93000، 
ت8وان املغرب

ESFUERZO CALL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي 2 شارع 
بلفريج تجزئة الحمامة البيضاء 
ال8ابق االول رقم 01 ت8وان - 

93000 ت8وان املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.28985

العام  الجمع  بمقت�سى 
 2021 يوليوز   12 في  اإلستثنائياملؤرخ 
املسؤولية  ذات  شركة  حل  تقرر 
مبلغ    ESFUERZO CALL املحدودة 
وعنوان  درهم   100.000 رغسمالها 
بلفريج  شارع   2 اإلجتماعي  مقرها 
ال8ابق  البيضاء  الحمامة  تجزئة 
االول رقم 01 ت8وان - 93000 ت8وان 

املغرب نتيجة ل : الخسارة .
2 شارع  التصفية ب  و حدد مقر 
البيضاء  الحمامة  تجزئة  بلفريج 
 - ت8وان   01 رقم  االول  ال8ابق 

93000 ت8وان املغرب. 
و عين:

السيد)ة( مراد  املرابط و عنوانه)ا( 
دوار بني مسعود البحراويين الفحص 
املغرب  طنجة   90000 طنجة  انجرة 

كمصفي )ة( للشركة.
الحدود  اإلقتضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 
الحمامة  تجزئة  بلفريج  شارع   2  :

البيضاء ال8ابق االول رقم 01 ت8وان
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
20 يوليوز  االبتدائية بت8وان  بتاريخ 

2021 تحت رقم  311.
133I

SANAE LABBIR

COMPLAS TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رغسمال الشركة

SANAE LABBIR
 BD DERFOUFI ETAGE 3 N 7 ، 57

60000، OUJDA MAROC
COMPLAS TRAVAUX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي النهضة 
1 زنقة ب 3 رقم  وجدة - 60000 

.OUJDA MAROC
رفع رغسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.3 567

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   2021 فبراير   17 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 
مارس   29 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2021 تحت رقم 1059.
13 I

DINORTEX SARL

 KHADAMISK SERVICES
SARL-AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

KHADAMISK SERVICES
SARL-AU 

تجزئة رقم 67  زنقة القادسية رقم 
253 املجد ، 90060، طنجة املغرب
KHADAMISK SERVICES SARL-
AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجتماعي : تجزئة 
رقم 67  زنقة القادسية رقم 253 

املجد - 90080 طنجة املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.103195

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل   2021 يوليوز   03 في  املؤرخ 
KHADAMISK SERVICES SARL-

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة   AU
رغسمالها  مبلغ  الوحيد  الشريك  ذات 
مقرها  وعنوان  درهم   100.000
زنقة    67 رقم  تجزئة  اإلجتماعي 
 90080  - املجد   253 رقم  القادسية 
اللشريك  نتيجة  املغرب  طنجة 

الوحيد.
و عين:

الدريوش  احمد   السيد)ة( 
رقم   11 زنقة  املجد  حي  وعنوانه)ا( 
253 90080 طنجة املغرب كمصفي 

)ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
تجزئة  وفي   2021 يوليوز   03 بتاريخ 
 253 رقم  القادسية  زنقة    67 رقم 

املجد - 90080 طنجة املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   15 بتاريخ  ب8نجة   التجارية 

2021 تحت رقم  58  2.
135I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

KALAD INVEST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

 SOCIETE FIDU SOUMAYA
SARL-AU

 FES, AV DES FAR IMM SAIDI
 BUREAU FATH 2EME ETAGE
 APPT N °7 VN ، 30000، fès

Maroc
KALAD INVEST شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
الجيش امللكي إقامة السعيدي 

مكاتب الفتح ال8ابق الخام1 رقم 

25 - 30000 فاس املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

68995

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 

.KALAD INVEST

غعمال   : بإيجاز  الشركة  أرض 

مختلفة و اإلنعاش العقاري .

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

السعيدي  إقامة  امللكي  الجيش 

رقم  الخام1  ال8ابق  الفتح  مكاتب 

25 - 30000 فاس املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : السيد محمد بوخريص 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محمد بوخريص عنوانه)ا( 

فرنسا 80 01 فرنسا فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد بوخريص عنوانه)ا( 

فرنسا 80 01 فرنسا فرنسا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   27 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 3588/2021.

136I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

I-VESA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

 SOCIETE FIDU SOUMAYA
SARL-AU

 FES, AV DES FAR IMM SAIDI
 BUREAU FATH 2EME ETAGE
 APPT N °7 VN ، 30000، fès

Maroc
I-VESA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
الجيش امللكي إقامة السعيدي 

مكاتب الفتح ال8ابق الخام1 رقم 
25 - 30000 فاس املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.565 7
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2021 تم  تحويل   املؤرخ في 16 يونيو 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»شارع الجيش امللكي إقامة السعيدي 
رقم  الخام1  ال8ابق  الفتح  مكاتب 
إلى  املغرب«  فاس   30000  -  25
براهيم شارع  الصناعي سيدي  »الحي 
فاس    30000  - البناء  إبن  حي   801

املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   27 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 3587/2021.
137I

STE FIDUCIAIRE JBILOU LEYLA SARL

FILS BELLIMAMA TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

 STE FIDUCIAIRE JBILOU LEYLA
SARL

 AVENUE OMAR IBN
 ABDELAZIZ ENTRE SOL N°03
 IMMEUBLE ABRAJ DOUBAI ،

92000، LARACHE MAROC
FILS BELLIMAMA TRANS شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

شعبان 2 رقم  71 ال8ابق الثاني 

شقة رقم 12 - 92000 العرائش 

املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

6303

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 

 FILS  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BELLIMAMA TRANS

نقل   : بإيجاز  الشركة  أرض 

البضائع لحساب الغير.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

الثاني  ال8ابق  رقم  71   2 شعبان 

العرائش   92000  -  12 رقم  شقة 

املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 300.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 3.000   : بليمامة  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بليمامة  محمد  السيد 

 16 رقم   5 زنقة  االيوبي  الدين  صالح 

92000 العرائش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  بليمامة  محمد  السيد 

 16 رقم   5 زنقة  االيوبي  الدين  صالح 

92000 العرائش املغرب.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 20 بتاريخ  بالعرائش   االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم   10.
138I

BASMA HOLDING

BS PROPERTY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

BASMA HOLDING
 N°15, 1 er étage de «

 l’immeuble » LES DUNES «
 lotissement » La Colline « lot
 n° 31, Casablanca Casablanca-
 Maroc، 20000، CASABLANCA

MAROC
BS PROPERTY شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

 N 15  وعنوان مقرها اإلجتماعي
 ,1er étage de l›immeuble LES
 DUNES-lotissement la colline
 LOT N 31   casablanca 20270

الدارالبيضاء املغرب
تأسي1 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
511213

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 أشت   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 
 BS  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PROPERTY
 : بإيجاز  الشركة  أرض 

.PROMOTION IMMOBILIERE
 N 15   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 ,1er étage de l’immeuble LES
 DUNES-lotissement la colline
 LOT N 31   casablanca 20270

الدارالبيضاء املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 BASMA HOLDING الشركة 

درهم   100 بقيمة  حصة   :  1.000

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

 BASMA HOLDING الشركة 

 1er étage de l’immeuble )عنوانه)ا

 LES DUNES-lotissement la

 colline LOT N 31 ,N15 20270

.casablanca maroc

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

 BADR BERRADA السيد 

 LOT SIDI عنوانه)ا(   SOUNNI

 CHAHHOU NR 08 CALIFORNIE

 CASABLANCAN 20270

casablanca maroc

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 19 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 2668.

139I

SARL AUH-DEV CONSULTANTS 

FERINAGRO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

SARL AUH-DEV CONSULTANTS

 3 زنقة زمزم إقامة زمزم مكتب رقم 

8، 000 1، القني8رة املغرب

FERINAGRO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 59 اقامة 

موالي عبد العزيز شارع موالي عبد 

العزيز رقم   - 000 1 القني8رة 

املغرب

تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

61631

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 

.FERINAGRO

بيع   -  : بإيجاز  الشركة  أرض 

املبيدات الفالحية

- بيع األسمدة.

عنوان املقر االجتماعي : 59 اقامة 

عبد  موالي  شارع  العزيز  عبد  موالي 

القني8رة   1 000  - رقم    العزيز 

املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 2.000   : سعيد  ابرشيح  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيدة املعتصم حليمة :  2.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة املعتصم حليمة عنوانه)ا( 

رقم 81 بلوك ف حي السعادة 85000 

تيزنيت املغرب.

عنوانه)ا(   سعيد  ابرشيح  السيد 

رقم 78  بئر الرامي الشرقية 000 1  

القني8رة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(   سعيد  ابرشيح  السيد 

رقم 78  بئر الرامي الشرقية 000 1  

القني8رة املغرب

 - بتاريخ  ب-   القانوني  اإليداع  تم 

تحت رقم -.

1 0I

مستامنة شامة

MFMG TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

مستامنة شامة
شارع املسيرة رقم 2 1 ال8ابق االول 

الناظور شارع املسيرة رقم 2 1 

ال8ابق االول الناظور، 62000، 

الناظور املغرب

MFMG TRANS  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

الحسن االول رقم 6 2   بلوك  

السكوري ال8ابق االول رقم 12  

الناظور شارع الحسن االول رقم 
6 2   بلوك  السكوري ال8ابق االول 

رقم 12  الناظور 62000 الناظور 

املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.20387

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تعيين  تم   2021 يونيو   25 في  املؤرخ 

السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

الهروا�سي عبد العزيز  كمسير آخر

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 07 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم   20.

1 1I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

HNIDAK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 01- 772 

صندوق البريد رقم 6 1، 73000، 

الداخلة املغرب
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HNIDAK شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي املسيرة 
03 شارع ادري1 محمدي رقم 05 - 

73000 الداخلة املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.17675
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
2021 تم  تحويل   املؤرخ في 17 يونيو 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»حي املسيرة 03 شارع ادري1 محمدي 
املغرب«  الداخلة   73000  -  05 رقم 
 73000 - 12 1 إلى »حي السالم رقم 

الداخلة  املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاريخ  الدهب   بوادي  االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 1178.
1 2I

LE PREMIER CONSEIL

CAFE L›HEURE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
CAFE L›HEURE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي املتجر رقم 
67 و 68 شارع كماسة العمارة رقم 
3 عملية االمام السهيلي ملحاميد 7  - 

0000  مراكش املغرب
تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

117331
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   23
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 CAFE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
.L’HEURE

*مشغل   : بإيجاز  الشركة  أرض 
مقهى أرفة شاي.

*وجبات سريعة - وجبة خفيفة .
املتجر   : االجتماعي  املقر  عنوان 
العمارة  كماسة  شارع   68 و   67 رقم 
رقم 3 عملية االمام السهيلي ملحاميد 

7  - 0000  مراكش املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد دري1 عبيلو :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
السيدة نهيدة أراب :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد دري1 عبيلو عنوانه)ا( دوار 
مراكش  النخيل  جنانات  الشياضمي 

0000  مراكش املغرب.
عنوانه)ا(  أراب  نهيدة  السيدة 
حي صوكوما 01 رقم 53 1 اسكجور 

0000  مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد دري1 عبيلو عنوانه)ا( دوار 
مراكش  النخيل  جنانات  الشياضمي 

0000  مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   26 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 0 1263.
1 3I

PREMIUM FINANCE

RIAD AMENZOU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

PREMIUM FINANCE
  APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE
 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC

RIAD AMENZOU شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها االجتماعي رقم 1537 
مكرر سوكوما 1   - 0000    مراكش 

املغرب.
تغيير نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.115187

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تغيير  تم   2021 يوليوز   26 في  املؤرخ 
شراء  و  »بيع  من  الشركة  نشاط 

العقارات.« إلى »• تشغيل امل8عم.
ودور  رياض  وإدارة  تشغيل   •
الفنادق  جميع  من  الضيافة. 

واملوتيالت واملجمعات السياحية.
• التنقيب عن األسواق السياحية 

في املغرب والخارج.
• اقتناء واستئجار وتشغيل جميع 
اإلقامة  وغماكن  الفنادق  معدات 

واإلقامة املؤقتة.«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   29 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم ..

1  I

fidia audit

 PARASHOP MERYEM
برشوب مريم

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسي1 شركة

fidia audit
 rue mustapha el maani 201

 2eme etage appt.12 casablanca
، 20130، casablanca maroc

PARASHOP MERYEM برشوب 
مريم شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
الوحدة 1 بلوك و رقم 3  مدينة 
الوحدة  - 70000 العيون املغرب
تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

37 91

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   09

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

برشوب   PARASHOP MERYEM

مريم.

: بيع املواد  بإيجاز  أرض الشركة 

شبه طبية.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

مدينة    3 رقم  و  بلوك   1 الوحدة 

الوحدة  - 70000 العيون املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 510   : السيد عبد الصمد خيدر 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

  90   : خيدر  سكينة  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

خيدر  الصمد  عبد  السيد 

مدينة  و  بلوك    3 رقم  عنوانه)ا( 

الوحدة 70000 العيون املغرب.

عنوانه)ا(  خيدر  سكينة  السيدة 

الوحدة  مدينة  و  بلوك    3 رقم 

70000 العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

خيدر  الصمد  عبد  السيد 

مدينة  و  بلوك    3 رقم  عنوانه)ا( 

الوحدة 70000 العيون املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعيون  بتاريخ 06 يوليوز 

2021 تحت رقم 2220.

1 5I
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PREMIUM FINANCE

RIAD AMENZOU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

PREMIUM FINANCE
  APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE
 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC

RIAD AMENZOU شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 1537 
مكرر سوكوما 1  - 0000  مراكش 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.115187

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 يوليوز   06 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد )ة( ال8يبي  الكوط 
غصل  من  اجتماعية  حصة   1.000
)ة(  السيد  لفائدة   حصة   1.000
يوليوز   06 بتاريخ  الغفولي  توفيق 

.2021
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يوليوز   29 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم ..
1 6I

PREMIUM FINANCE

RIAD AMENZOU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

PREMIUM FINANCE
  APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE
 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC

RIAD AMENZOU  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 1537 
مكرر سوكوما 1 -  0000   مراكش 

املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.115187

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تعيين  تم   2021 يوليوز   06 في  املؤرخ 
السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

الغفولي توفيق كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   29 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم ..
1 7I

SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET FORMATION

NS PROJECT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET
FORMATION

 COMPLEXE MLY ISMAIL IMM
 6 APP9 ، 50000، MEKNES

MAROC
NS PROJECT   شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة 
موالي إسماعيل عمارة 6 شقة رقم 

9 املدينة الجديدة  - 50000 مكناس 
املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
539 3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   30
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 NS  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.  PROJECT
اشغال   : بإيجاز  الشركة  أرض 
مختلفة و متاجرة   تصدير و استيراد.

إقامة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
رقم  شقة   6 عمارة  إسماعيل  موالي 
9 املدينة الجديدة  - 50000 مكناس 

املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد فوزي دحا :  1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
حي  عنوانه)ا(  دحا  فوزي  السيد 
 19 ب  زنقة  السراق  عوينت  السالم 

رقم 1 60000 وجدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
حي  عنوانه)ا(  دحا  فوزي  السيد 
 19 ب  زنقة  السراق  عوينت  السالم 

رقم 1 60000 وجدة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   20 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

2021 تحت رقم 3538.
1 8I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

ADCREATIVE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N  6 AVENUE EL WALAA RUE
 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA MAROC
ADCREATIVE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 
الحسني رقم 71 1 الداخلة - 

73000 الداخلة املغرب
تأسي1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

18253

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 

.ADCREATIVE

نشاط   : بإيجاز  الشركة  أرض 

 ، اإلعالنات  وإدارة  الرقمية  الوكالة 

 ، والنشر   ، االتصاالت  واستشارات 

وتنظيم   ، اإلعالنية  املساحات  وبيع 

 ، لألحداث  والترويج   ، األحداث 

والتصوير ، وإنتاج وتنظيم الصحافة 

والعالقات العامة .

حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 

الحسني رقم 71 1 الداخلة - 73000 

الداخلة املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد عبد الحليم نجيد :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

نجيد  الحليم  عبد  السيد 

الداخلة   73000 الداخلة  عنوانه)ا( 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

نجيد  الحليم  عبد  السيد 

الداخلة   73000 الداخلة  عنوانه)ا( 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 19 بتاريخ  الدهب   بوادي  االبتدائية 

ماي 2021 تحت رقم 823.

1 9I
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شركة الحسيمة لالستشارات ش.م.م

 STE ETABLISSEMENT TIFLI
 DE L›ENSEIGNEMENT

PRIVE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

شركة الحسيمة لالستشارات 
ش.م.م

 RUE BEER INNZAREN N
 21 IMZOUREN، 32250، AL

HOCEIMA املغرب
 STE ETABLISSEMENT TIFLI DE
 L›ENSEIGNEMENT PRIVE SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تبحار 
حوز ازكيرن حي بوسالمة ال8ريق 

الرئيسية رقم 2 بني بوعياش 
الحسيمة - 32000 الحسيمة 

املغرب
تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3  1
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 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 ETABLISSEMENT TIFLI DE
.L’ENSEIGNEMENT PRIVE SARL

التعليم   : بإيجاز  الشركة  أرض 
االولي الخصو�سي.

عنوان املقر االجتماعي : تبحار حوز 
ازكيرن حي بوسالمة ال8ريق الرئيسية 
 - الحسيمة  بوعياش  بني   2 رقم 

32000 الحسيمة املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 250   : العسري  كريمة  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 500   : غمساس  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 250   : السيد نور الدين غمساس 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة كريمة العسري عنوانه)ا( 
 32250 الحسيمة  امزورن  الربيع  حي 

إمزورن  املغرب.
عنوانه)ا(  غمساس  محمد  السيد 
الحسيمة  زياد  بن  طارق  شارع   186

32000 الحسيمة املغرب.
غمساس  الدين  نور  السيد 
إمزورن  وهران  شارع   15 عنوانه)ا( 

الحسيمة  32250 إمزورن  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة كريمة العسري عنوانه)ا( 
 32250 الحسيمة  امزورن  الربيع  حي 

إمزورن  املغرب
عنوانه)ا(  امساس  محمد  السيد 
الحسيمة  زياد  بن  طارق  شارع   186

32000 الحسيمة املغرب
امساس  الدين  نور  السيد 
إمزورن  وهران  شارع   15 عنوانه)ا( 

الحسيمة  32250 إمزورن  املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  1  بالحسيمة   االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 718.

150I

FID PME

LAILENS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

FID PME
 6 شارع موالي علي الشريف الشقة 

6 تمارة ، 12020، تمارة املغرب
LAILENS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
 AVENUE وعنوان مقرها اإلجتماعي
 MOULAY RACHID RESIDENCE

 RIF 1 IMMEUBLE B1-M2
TEMARA - 12000 تمارة املغرب
تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

133685

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 

.LAILENS

 : بإيجاز  الشركة  أرض 

. LUNETIER OPTICIEN

 AVENUE : عنوان املقر االجتماعي

 MOULAY RACHID RESIDENCE

 RIF 1 IMMEUBLE B1-M2

TEMARA - 12000 تمارة املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : السالمي  ليلى  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 500   : الرويفي  يون1  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  السالمي  ليلى  السيدة 

 12000 تمارة  رقم  7  االمل  تجزئة 

تمارة املغرب.

عنوانه)ا(  الرويفي  يون1  السيد 

رقم 63 تجزئة اسافن ـ تمارة 12000 

تمارة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  السالمي  ليلى  السيدة 

 12000 تمارة  رقم  7  االمل  تجزئة 

تمارة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   27 بتاريخ  بتمارة   االبتدائية 

2021 تحت رقم  620.

151I

IZDIHAR CONSEIL

أافيني باي غومة    

»Raffiné by ouma 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

IZDIHAR CONSEIL
  RÉSIDENCE IBN SINA, N°18-
 izdihar, Marrakech ، 40100،

Marrakech Maroc
 Raffiné by «    أافيني باي غومة
ouma« شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي ملك 

اإلدري�سي5، الرقم 21 زنقة طارق بن 
زياد، كليز   - 0000  مراكش  املغرب

تأسي1 شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
117353

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 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها : أافيني 

.»Raffiné by ouma «    باي غومة
تجارة   : بإيجاز  الشركة  أرض 

املواد الغذائية واملواد التقليدية.
ملك   : االجتماعي  املقر  عنوان 
اإلدري�سي5، الرقم 21 زنقة طارق بن 
زياد، كليز   - 0000  مراكش  املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

السيدة نويني غميمة :  500 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

 500   : الهداجي  عادل  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  غميمة  نويني  السيدة 
درب سنان الرقم 100 مكرر، املاسين 

0000  مراكش املغرب.
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عنوانه)ا(  الهداجي  عادل  السيد 
بريسول     82710 مونتوبو  طريق   21

فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  غميمة  نويني  السيدة 
درب سنان الرقم 100 مكرر، املاسين 

0000  مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   27 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 126366 .
152I

ائتمانية زهير

OXYGYN FITNESS CLUB
إعالن متعدد القرارات

ائتمانية زهير
زنقة ابن عائشة عمارة باري1 

ال8ابق التالت مكتب رقم 11 كيليز 
مراكش ، 0000 ، مراكش املغرب

OXYGYN FITNESS CLUB »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد«
وعنوان مقرها االجتماعي: رقم 2 

مكرر عمارة رقم  1 طريق ابوظبي  
شارع موالي عبد هللا  - 0000  

مراكش املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.113131

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 13 يوليوز 2021

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
الى  للشركة  االجتماعي  املقر  تحويل 
املنار    0 رقم  عمارة  االطل�سي  تجزئة 

حي االزدهار 2 مراكش
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
الى  للشركة  التجاري  الهدف  تقليص 

صالة رياضية ولياقة بدنية 
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

الهدف التجاري للشركة
بند رقم  : الذي ينص على مايلي: 

املقر االجتماعي للشركة 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   29 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 2  126.
153I

Mounier Immobilier

MOUNIER IMMOBILIER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

Mounier Immobilier
7 زنقة سباتة اقامة الرامي ال8ابق 

2 املكتب 8 ، 20000، الدارالبيضاء 
املغرب

MOUNIER IMMOBILIER شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 7 زنقة 
سباتة اقامة الرامي ال8ابق 2 

املكتب 8  - 20000 الدارالبيضاء 
املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
360703

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2016 شتنبر   30
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 

.MOUNIER IMMOBILIER
الوساطة   : بإيجاز  الشركة  أرض 
في امليدان العقاري- التسيير العقاري- 

وربط العالقات مع الزبناء.
زنقة   7  : االجتماعي  املقر  عنوان 
سباتة اقامة الرامي ال8ابق 2 املكتب 

8  - 20000 الدارالبيضاء املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 50.000 الشركة:   رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : ستيفاني   مونيي  السيدة 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة مونيي ستيفاني  عنوانه)ا( 
دار   1 طماري1  الشرقية  دوارعربة 

بوعزة 20000 الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة مونيي ستيفاني  عنوانه)ا( 
دار   1 طماري1  الشرقية  دوارعربة 

بوعزة 20000 الدارالبيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 30 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

شتنبر 2016 تحت رقم -.
15 I

CTH AUDIT ET CONSEIL

SAU MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

CTH AUDIT ET CONSEIL
 BOULEVARD ZERKTOUNI 5

 RES LA TOURETTE
 CASABLANCA، 20360،
CASABLANCA MAROC

SAU MAROC شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي  شارع 
مرس سل8ان طابق 3 شقة 1 - 
20360 الدار البيضاء املغرب

تأسي1 شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
511993

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 
 SAU  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MAROC
برمجة   : بإيجاز  الشركة  أرض 
تكنولوجيا  واستشاروغنش8ة 

املعلومات مختلفة.
شارع    : االجتماعي  املقر  عنوان 
 -  1 شقة   3 طابق  سل8ان  مرس 

20360 الدار البيضاء املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 600   : العالي البدوي  السيد عبد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 SAW AFRICA :  200 الشركة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
الشركة SAW :  200 حصة بقيمة 

100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
البدوي  العالي  عبد  السيد 
  3  ،  51 زنقة   ، الفرح  عنوانه)ا( حي 
الدار البيضاء 20000 الدار البيضاء 

املغرب.
الشركة SAW AFRICA عنوانه)ا( 
بولدينق  بروماد  عقارية   6 ال8ابق 
الشمالي  العمراني  املركز   6-1 شقة 

1082 تون1 تون1.
10 زنقة  SAW عنوانه)ا(  الشركة 

جان ميرموز 9300 بريسوير فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
البدوي  العالي  عبد  السيد 
  3  ،  51 زنقة   ، الفرح  عنوانه)ا( حي 
الدار البيضاء 20000 الدار البيضاء 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 90 788.
155I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

ITRAS DEMENAGEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 01- 772 
صندوق البريد رقم 6 1، 73000، 

الداخلة املغرب
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ITRAS DEMENAGEMENT شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 
الحسني رقم 629 - 73000 الداخلة 

املغرب
تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

18631
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   03
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 ITRAS : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.DEMENAGEMENT
نقل   : بإيجاز  الشركة  أرض 

البضائع لحساب الغير.
حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
629 - 73000 الداخلة  الحسني رقم 

املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
ال8يبي  العربي  سيدي  السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   500   :

للحصة.
 500   : الزهراني  هشام  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
ال8يبي  العربي  سيدي  السيد 
حورية   72 رقم   398 زنقة  عنوانه)ا( 
02 الخيام 02 80000 اكادير املغرب.

عنوانه)ا(  الزهراني  هشام  السيد 
زنقة 398 رقم 72 لخيام 02 80000 

اكادير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  الزهراني  هشام  السيد 
زنقة 398 رقم 72 لخيام 02 80000 

اكادير املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 17 بتاريخ  الدهب   بوادي  االبتدائية 
يونيو 2021 تحت رقم 1069.

156I

 Groupe Management de Compétence(    

S.A.R.L A-U

 CENTRE D’INGENEURIE
 ET D’INNOVATION

 PEDAGOGIQUE  S.A.R.L
)C2IP S.A.R.L( 

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسي1 شركة

 Groupe Management de(
Compétence S.A.R.L (A-U

5، شارع الحريري، ال8ابق الثالت، 
رقم 32 ، 90000، طنجة املغرب
 CENTRE D’INGENEURIE
 ET D’INNOVATION

 PEDAGOGIQUE  S.A.R.L (C2IP
S.A.R.L( شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
موالي عبد الحفيظ، ال8ابق 

األر�سي، اقامة الفردوس، رقم 1، 
سواني 2 - 90000 طنجة املغرب
تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

118883
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 
 CENTRE D’INGENEURIE
 ET D’INNOVATION
 PEDAGOGIQUE  S.A.R.L (C2IP

.(S.A.R.L
أرض الشركة بإيجاز : - التكوين 

املستمر وأير املستمر بشكل عام.
- هندسة التدريب واالبتكار.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
ال8ابق  الحفيظ،  عبد  موالي 

 ،1 رقم  الفردوس،  اقامة  األر�سي، 
سواني 2 - 90000 طنجة املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رغسمال  مبلغ 
100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

حصة   5   : غب8وي  محمد  السيد 
بقيمة 1.000 درهم للحصة .

السكوري  االله  عبد  السيد 
 1.000 بقيمة  حصة   5   : التجنتي 

درهم للحصة .
السيد حميد عزوزي :  90 حصة 

بقيمة 1.000 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  غب8وي  محمد  السيد 
الحي الجديد، شارع ابن عرضون رقم 

5 90000 طنجة املغرب.
السكوري  االله  عبد  السيد 
زنقة  السواني،  عنوانه)ا(  التجنتي 

20، رقم 18 90000 طنجة املغرب.
عنوانه)ا(  عزوزي  حميد  السيد 
السعادة،  اقامة  عجروم،  ابن  زنقة 
طنجة   90000  87 رقم   ،7 ال8ابق 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  غب8وي  محمد  السيد 
الحي الجديد، شارع ابن عرضون رقم 

5 90000 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   29 بتاريخ  ب8نجة   التجارية 

2021 تحت رقم 6 69.
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ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

 ECOLE L›APPRENTI-SAGE
EL HASSANI PRIVEE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

توسيع نشاط الشركة 

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 01- 772 
صندوق البريد رقم 6 1، 73000، 

الداخلة املغرب

 ECOLE L›APPRENTI-SAGE EL

HASSANI PRIVEE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي حي السالم 

ا - 73000 الداخلة املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.9733

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تمت   2021 يوليوز   07 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  التالية  األنش8ة  إضافة 

الشركة الحالي :

حضانة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بتاريخ  الدهب   بوادي  االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 1252.
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STE AGEFICO SARL

MIRA FLORA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسي1 شركة

STE AGEFICO SARL

12 شارع عمر الخيام ال8ابق الثاني 

رقم   ، 90000، طنجة املغرب

MIRA FLORA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع غبو 

بكر الرازي إقامة إبراهيم رقم 12 - 

90000 طنجة املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

118799

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   12

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 
 MIRA : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.FLORA
أرض الشركة بإيجاز : مقهى.

عنوان املقر االجتماعي : شارع غبو 
 -  12 رقم  إبراهيم  إقامة  الرازي  بكر 

90000 طنجة املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
100 حصة    : العربي  السيد يحيا 

بقيمة 1.000 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد يحيا العربي عنوانه)ا( زنقة 
 2 عمارة  عوف  ابن  الرحمان  عبد 

90000 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد يحيا العربي عنوانه)ا( زنقة 
 2 عمارة  عوف  ابن  الرحمان  عبد 

90000 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   27 بتاريخ  ب8نجة   التجارية 

2021 تحت رقم 830  2.
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 DAHI MANAGEMENT BUSINESS

CONSULTING

 TRIPOD PRODUCTION
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
توسيع نشاط الشركة 

 DAHI MANAGEMENT
BUSINESS CONSULTING

زنقة بورسعيد حي الفتح عمارة بالل 
طابق االول الشقة  رقم 01 العيون ، 

70000، العيون املغرب
  TRIPOD PRODUCTION SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االجتماعي تجزئة 

كولومينا القديمة حي ولي العهد رقم 

209 س  - 70000 العيون املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.3 223

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 يوليوز   19 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  التالية  األنش8ة  إضافة 

الشركة الحالي :
اإلنتاج السمعي البصري ، اإلنتاج 

السينمائي السمعي البصري.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
االبتدائية بالعيون  بتاريخ 28 يوليوز 

2021 تحت رقم 2552/21.
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EXPERFIN

COSMOWEB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

EXPERFIN
شارع واد سبو، 30 إقامة جوهرة 

رقم 2، األلفة، الحي الحسني ، 
20220، الدار البيظاء املغرب
COSMOWEB شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 187 

شارع عبداملومن عمارة غ ، ال8ابق 2 
املكتب رقم 5 - 20360 الدارالبيظاء 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.292703

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 ماي   19 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد )ة( بيوباص شركة 
من  اجتماعية  حصة   225 مجهولة 
)ة(  السيد  لفائدة   225 حصة  غصل 
غومار  دجكين بتاريخ 20 ماي 2021.

كريف  دانيال  )ة(  السيد  تفويت 
 50 غصل  من  اجتماعية  حصة   50
غومار  )ة(  السيد  لفائدة   حصة 

دجكين بتاريخ 20 ماي 2021.
خلفي  عماد  )ة(  السيد  تفويت 
غصل  من  اجتماعية  حصة   150
غومار  )ة(  السيد  لفائدة   150 حصة 

دجكين بتاريخ 20 ماي 2021.
تفويت السيد )ة( باسكال جوزيف 
من  اجتماعية  حصة   75 كريف  بيار 
)ة(  السيد  لفائدة   حصة   75 غصل 
غومار دجكين بتاريخ 20 ماي 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم 783780.
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ازويتي ابراهيم )شخص ذاتي(

WEST BERRY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

ازويتي ابراهيم )شخص ذاتي(
5، عمارة غسكور، شارع طارق بن 

زياد ، 300 1، سوق غربعاء الغرب 
املغرب

WEST BERRY شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

األحباس، رقم 182، مركز موالي 
بوسلهام - 302 1 سوق غربعاء 

الغرب املغرب
تأسي1 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
27295

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 
 WEST : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.BERRY
أرض الشركة بإيجاز : - استيراد و 

تصدير الفواكه و الخضر.
مختلف  تصدير  و  استيراد   -

املنتوجات الفالحية والغذائية.
غشكالها  بمختلف  التجارة   -

الفالحية  املنتوجات  ملختلف 

والغذائية.

- استيراد و تصدير األبقار واألأنام 

واملاعز.

غشكالها  بمختلف  التجارة   -

للفواكه، الخضر واألعشاب الغذائية 

والع8رية.

جميع  تصدير  و  استيراد   -

املنتوجات واألالت الفالحية.

- االستغالل الفالحي.

املنتوجات  جميع  تصنيع   -

الفالحية الغذائية.

- وعلى العموم، جميع الخدمات، 

التجارية،  الصناعية،  العمليات 

املرتب8ة  والعقارية  املنقولة  واملالية 

مباشرة  أير  ب8ريقة  غو  مباشرة 

بالهدف االجتماعي وبجميع األهداف 

املشابهة.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
موالي  مركز   ،182 رقم  األحباس، 

غربعاء  سوق   1 302  - بوسلهام 

الغرب املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : حسن  خولو  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  حسن  خولو  السيد 
سوق   1 302 بوسلهام  موالي  مركز 

غربعاء الغرب املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  حسن  خولو  السيد 
سوق   1 302 بوسلهام  موالي  مركز 

غربعاء الغرب املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

الغرب   االربعاء  بسوق  االبتدائية 

رقم  تحت   2021 يوليوز   28 بتاريخ 

.394/2021

162I
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AIT VISION

 LES ANGES DES PARADIS

PRIVE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

LES ANGES DES PARADIS PRIVE

0  تجزئة القدس ، 00 15، تيفلت 

تيفلت

 LES ANGES DES PARADIS PRIVE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : 1322 

تجزئة الدالية - 00 15 تيفلت 

تيفلت.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.28111

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2021 يوليوز   01 في  املؤرخ 

 LES ANGES DES PARADIS PRIVE

ذات  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

رغسمالها  مبلغ  الوحيد  الشريك 

مقرها  وعنوان  درهم   20.000

 - الدالية  تجزئة   1322 اإلجتماعي 

00 15 تيفلت تيفلت نتيجة الفالس 

الشركة.

و عين:

اوبراهيم  خديجة   السيد)ة( 

جالوت  عين  زنقة  عنوانه)ا(  8  و 

)ة(  كمصفي  تمارة  تمارة   12000

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

 1322 وفي   2021 يوليوز   01 بتاريخ 

تيفلت   15 00  - الدالية  تجزئة 

تيفلت.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ  بالخميسات   االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 1063.
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AIT VISION

AIT VISION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

AIT VISION
محل رقم 9 اقامة   تجزئة جنان 

عالل شارع طارق ابن زياد ، 12000، 
تمارة تمارة

AIT VISION شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي محل رقم 
9 اقامة   تجزئة جنان عالل شارع 
طارق ابن زياد - 12000 تمارة تمارة

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
132777

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 غبريل   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 
 AIT  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.VISION
اخصائي   : بإيجاز  الشركة  أرض 

نظارات.
عنوان املقر االجتماعي : محل رقم 
شارع  عالل  جنان  تجزئة  اقامة     9

طارق ابن زياد - 12000 تمارة تمارة.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
محمود  ايت  محمد  السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
محمود  ايت  محمد  السيد 
تجزئة   50 اقامة   5 رقم  عنوانه)ا( 
النصر املستقبل 12000 تمارة تمارة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

محمود  ايت  محمد  السيد 
تجزئة   50 اقامة   5 رقم  عنوانه)ا( 

النصر املستقبل 12000 تمارة تمارة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بتمارة  بتاريخ - تحت رقم -.
16 I

MY FID SARL

SHAND CORSE
إعالن متعدد القرارات

MY FID SARL
 RUE IBN KATIR RESIDENCE
 BEETHOVEN 1 1ER ETAGE
 N°51 ، 90000، TANGER

MAROC
SHAND CORSE »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: شارع ابن 
كثير إقامة بتهوفن 1 ال8ابق األول 

رقم 51 - 90000 طنجة املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.1059 3

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 30 يونيو 2021

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
تفويت السيد محمد البشيري 1.000 
 1.000 غصل  من  اجتماعية  حصة 
حصة لفائدة السيد  مولود البشيري 
على  ينص  الذي   :15 رقم  قرار 
مايلي: اسقالة السيد البشيري محمد 
مولود  البشيري  السيد  وتعيين  

كمسير  جديد للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
مولود  السيد   لفائدة  حصة   1.000

البشيري 
على  ينص  الذي   :15 رقم  بند 
البشيري مولود  السيد  تعيين   مايلي: 

كمسير  جديد للشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   12 بتاريخ  ب8نجة   التجارية 

2021 تحت رقم 22   2.
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نورة

THRESH CALL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

نورة
هيالنة درب املجاط رقم 17 مراكش 

، 0030 ، مراكش املغرب
THRESH CALL شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة 
غناس ماجوريل املدخل غ الشقة رقم 
0  ال8ابق 5 شارع موالي عبدهللا  - 

0000  مراكش املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.116315
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 08 يوليوز 2021 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
غ  املدخل  ماجوريل  غناس  »إقامة 
الشقة رقم 0  ال8ابق 5 شارع موالي 
املغرب«  مراكش    0000  - عبدهللا  
ب  عمارة  ماجوريل  غناس  »إقامة  إلى 
عبدهللا  موالي  األمير  شارع   12 رقم 

مراكش  - 0000  مراكش  املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   29 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم  897.
166I

ACCOUNTING GESTION ET CONSEIL

REDSAF EQUIPEMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

 ACCOUNTING GESTION ET
CONSEIL

 BIS RUE LE TITIEN VAL ,33
 ،FLEURI AL MAARIF ، 20330
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CASABLANCA MAROC

REDSAF EQUIPEMENT شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 26 شارع 

مرس سل8ان ال8ابق االول الشقة 

3 - 90 20 الدارالبيضاء املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

510907

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 

.REDSAF EQUIPEMENT

تأجير   : بإيجاز  الشركة  أرض 

معدات غو آالت البناء.

عنوان املقر االجتماعي : 26 شارع 

مرس سل8ان ال8ابق االول الشقة 3 

- 90 20 الدارالبيضاء املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : السيد رضوان صفوري 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد رضوان صفوري عنوانه)ا( 

الدارالبيضاء   20 90 الدارالبيضاء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد رضوان صفوري عنوانه)ا( 

الدارالبيضاء   20 90 الدارالبيضاء 

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 787178.
167I

»ELECTRO BNI ZNASSEN« شركة

 SOCIETE ELECTRO« شركة
»BNI ZNASSEN

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

 ELECTRO BNI« شركة
»ZNASSEN

رقم 5 1، زنقة الصفاء حي الكرم ، 
63300، بركان اململكة املغربية

 SOCIETE ELECTRO BNI« شركة
ZNASSEN« شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 5 1، 

زنقة الصفاء حي الكرم بركان - 
63300 بركان اململكة املغربية.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.7589
العام  الجمع  بمقت�سى 
 2021 يونيو   11 في  اإلستثنائياملؤرخ 
املسؤولية  ذات  شركة  حل  تقرر 
 SOCIETE« شركة  املحدودة 
مبلغ    »ELECTRO BNI ZNASSEN
وعنوان  درهم   100.000 رغسمالها 
زنقة   ،1 5 رقم  اإلجتماعي  مقرها 
 63300  - بركان  الكرم  حي  الصفاء 
 : ل  نتيجة  املغربية  اململكة  بركان 
بصفة  الشركة  لنشاط  شامل  وقف 

نهائية.
و حدد مقر التصفية ب رقم 5 1، 
 63300  - الكرم  حي  الصفاء  زنقة 

بركان اململكة املغربية. 
و عين:

 CNI( محمد  بوحميدان )السيد)ة
n° F232392( و عنوانه)ا( رقم 5 1، 
زنقة الصفاء حي الكرم 63300 بركان 
اململكة املغربية كمصفي )ة( للشركة.

الحدود  اإلقتضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 

الكرم  حي  الصفاء  زنقة   ،1 5 رقم   :
بركان

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   19 بتاريخ  ببركان   االبتدائية 

2021 تحت رقم 427/2021.
168I

FIL CONSEIL

NAJIB TRAD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

FIL CONSEIL
رقم 5 شارع الجيش امللكي املدينة 
الجديدة ، 50000، مكناس املغرب

NAJIB TRAD شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 08 
عمارة 02 األمان ويسالن  - 50000 

مكناس املغرب
تأسي1 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
53661

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   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 
 NAJIB : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.TRAD
أرض الشركة بإيجاز : النجارة 

غشغال مختلفة .
 08 رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 50000  - ويسالن   األمان   02 عمارة 

مكناس املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : غبالل  نجيب  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  غبالل  نجيب  السيد 
املحمدية  زنقة   27 درب  اإلزدهار  حي 

ويسالن 50000 مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  غبالل  نجيب  السيد 
املحمدية  زنقة   27 درب  اإلزدهار  حي 

ويسالن 50000 مكناس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   25 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

2021 تحت رقم 3152.

169I

 CONSULTING & AUDIT EXPERTISE

COMPTABLE INTERNATIONAL

 SOCIETE MAROCAINE

 DE TRAVAUX ET

 D’ENTREPRISES

GENERALES
إعالن متعدد القرارات

 CONSULTING & AUDIT

 EXPERTISE COMPTABLE

INTERNATIONAL

1 زنقة البشير اإلبراهيمي، ال8ابق 

الثاني ، 20070، الدار البيضاء 

املغرب

 SOCIETE MAROCAINE DE

 TRAVAUX ET D’ENTREPRISES

GENERALES »شركة  املساهمة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 52، زنقة 

الجزائر - - الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.28065

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 20 يناير 2021

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

اإلعالم بوفاة الشريك و الرئي1 املدير 

العلمي  الرحيم  عبد  السابق  العام 

الحجوجي.
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على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
في  املتمثلة  غسهمه،  توزيع  مايلي: 
 
ً
تبعا الورثة  على  سهم،   119.852

يناير   05 في  املؤرخ  اإلراثة  لرسم 
2021 بالشكل اآلتي : - السيد فيصل 
سهم.    1.9 8 الحجوجي،  العلمي 
الحجوجي،  العلمي  هشام  السيد   -
8 1.9  سهم. - السيدة هيبة العلمي 
السيدة   - سهم.  الحجوجي،  20.97 
سهم   - سهم،   1 .981 بناني،  سملى 

واحد كتكملة.
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
تقرر  تكملة،  حصة  لتواجد  نظرا 
للسيدة سلمى  إسناد حصة إضافية 

بناني.
على  ينص  الذي  رقم  :  قرار 
غعاله،  األسهم  لتوزيع  طبقا  مايلي: 
من  املكون  الشركة،  رغسمال  يقسم 
اآلتي:  النحو  على  سهم،   800.000
الحجوجي،  العلمي  فيصل  السيد   -
هشام  السيد   - سهم.   281.911
سهم.   281.911 الحجوجي،  العلمي 
الحجوجي،  العلمي  هيبة  السيدة   -
سملى  السيدة   - سهم.   1 0.950
عبد  السيد   - سهم.  بناني،  97. 9 
127 سهم.  العلمي،  غبو هاشم  الحق 
هاشم  غبو  الحميد  عبد  السيد   -

العلمي، 127 سهم.
قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 
الرحيم  عبد  السيد  حساب  توزيع 
لدى  الجاري  الحجوجي  العلمي 
 لرسم اإلراثة 

ً
الشركة على الورثة تبعا
املؤرخ في 05 يناير 2021.

قرار رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
تبعا لوفاة السيد عبد الرحيم العلمي 
مجل1  عضو  و  رئي1  الحجوجي، 
تغيير  تم  للشركة،  السابق  اإلدارة 
خمسة  من  اإلدارة  مجل1  تكوين 
وبالتالي،  غعضاء،  غربعة  إلى  غعضاء 
لم يعتد الجمع العام بضرورة بتعيين 
وقرر  خام1  إدارة  مجل1  عضو 
مجل1  غعضاء  األربعة  على  اإلبقاء 
للفترة  مناصبهم  في  اآلخرين  اإلدارة 
نهاية  حتى  تفويضهم  من  املتبقية 
الجمع العام العادي السنوي املرتقب 
السنة  حسابات  على  للمصادقة 

املالية املنتهية في 31 دجنبر  202.
قرار رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
تبعا لوفاة السيد عبد الرحيم العلمي 
مجل1  عضو  و  رئي1  الحجوجي، 
بعد عقد  و  للشركة،  السابق  اإلدارة 
مجل1 اإلدارة بتاريخ   يناير 2021، 
تفويض  تأكيد  العام  الجمع  قرر 
الحاليين  اإلدارة  مجل1  غعضاء 
العادي  العام  الجمع  نهاية  حتى 
السنة  حسابات  في  للبث  املرتقب 
دجنبر  202،   31 في  املنتهية  املالية 
العلمي  فيصل  السيد   - كاآلتي:  وهم 
الحجوجي، الحامل للب8اقة الوطنية 
السيد   -  ،BE25936 رقم  للتعريف 
الحامل  الحجوجي،  العلمي  هشام 
رقم  للتعريف  الوطنية  للب8اقة 
العلمي  هيبة  السيدة   -  ،BE7 852
الحجوجي، الحاملة للب8اقة الوطنية 
للتعريف رقم BE706380، - السيدة 
للب8اقة  الحاملة  بناني،  سلمى 

.B10153 الوطنية للتعريف رقم
قرار رقم 8: الذي ينص على مايلي: 
تحيين النظام األسا�سي للشركة طبقا 
رقم  للقانون  و  السابقة  للقرارات 

20.19 بتاريخ 26 غبريل 2019.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
ثمانين  املساهمين  حصص  تبلغ 
مكونة  درهم،   )80.000.000( مليون 
سهم   )800.000( غلف  ثمانمائة  من 
من مائة )100( درهم كقيمة إسمية 
بها  مكتتب  نقدية،  كلها  للسهم،  دنيا 

ومدفوعة بالكامل.
على  ينص  الذي   :7 رقم  بند 
ثمانين  الشركة  مال  رغس  يبلغ  مايلي: 
مقسم  درهم   )80.000.000( مليون 
سهم   )800.000( غلف  ثمانمائة  إلى 
بقيمة إسمية تبلغ مائة )100 درهم( 
بالكامل،  بها  مكتتب  منها،  لكل 
إلى   1 من  مرقمة  بالكامل،  مدفوعة 
املساهمين  بين  وموزعة   800.000
اآلتي:  النحو  على  لحصصهم  طبقا 
الحجوجي:  العلمي  فيصل  السيد   .1
إلى  مقسمة  درهم   28.191.100
هشام  السيد   .2 سهم   281.911

 28.191.100 الحجوجي:  العلمي 
سهم   281.911 إلى  مقسمة  درهم 
الحجوجي:  العلمي  هيبة  السيدة   .3
إلى  مقسمة  درهم   1 .095.000
سلمى  السيدة  سهم  .   1 0.950
إلى  مقسمة  درهم   9. 97. 00 بناني: 
الحق  عبد  السيد   .5 سهم   9 .97 
درهم   12.700 العلمي:  هاشم  غبو 
مقسمة إلى 127 سهم 6. السيد عبد 
 12.700 العلمي:  هاشم  غبو  الحميد 
درهم مقسمة إلى 127 سهم • مجموع 
: ثمانين مليون )80.000.000( درهم 
مقسمة إلى ثمانمائة غلف )800.000) 

سهم.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

فبراير 2021 تحت رقم 767126.
170I

 CONSULTING & AUDIT EXPERTISE

COMPTABLE INTERNATIONAL

 SOCIETE MAROCAINE
 DE TRAVAUX ET
 D’ENTREPRISES

GENERALES
تعيين رئي1 مجل1 اإلدارة

 CONSULTING & AUDIT
 EXPERTISE COMPTABLE

INTERNATIONAL
1 زنقة البشير اإلبراهيمي، ال8ابق 

الثاني ، 20070، الدار البيضاء 
املغرب

 SOCIETE MAROCAINE DE
 TRAVAUX ET D’ENTREPRISES
GENERALES »شركة  املساهمة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 52، زنقة 
الجزائر - - الدار البيضاء املغرب.

»تعيين رئي1 مجل1 اإلدارة«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.28065
اإلداري   العام  الجمع  إطار  في 

املؤرخ في  0 يناير 2021
العلمي  السيد  تعيين  تقرر 

الحجوجي فيصل
شركة  إدارة  ملجل1  رئيسا 
 SOCIETE MAROCAINE DE

 TRAVAUX ET D’ENTREPRISES

GENERALES

بتاريخ:  0 يناير 2021

له  املخولة  الصالحيات  وتتمثل 

فيما يلي: يتولى اإلدارة العامة للشركة 

السيد فيصل  اإلدارة،  رئي1 مجل1 

رئيسا  بصفته  الحجوجي،  العلمي 

مديرا عاما

العلمي  فيصل  السيد  يتمتع 

مدير  رئي1  بصفته  الحجوجي، 

في  للتصرف  الصالحيات  بكافة  عام، 

الشركة،  عن  نيابة  الظروف  جميع 

يمنحها  التي  الصالحيات  مراعاة  مع 

العام  للجمع  صراحة  القانون 

وفي  اإلدارة،  ملجل1  للمساهمين، 

حدود أرض الشركة.

يمكن  ال  األساس،  هذا  على 

والعمليات  األعمال  تنفيذ  غو  اعتماد 

الرئي1  قبل  من  التالية  والقرارات 

املدير العام للشركة دون قرار مسبق 

من مجل1 اإلدارة:

)غو  تجاري  غصل  بيع  غو  -شراء 

األساسية  التجاري  األصل  عناصر 

التابعة  والشركات  الشركة  لنشاط 

سيتم  التي  غو  إنشاؤها  تم  التي  لها 

إنشاؤها( ؛ 

الشركة،  عقارات  بيع  غو  شراء   -

املتعلقة  الشقق  مخزون  باستثناء 

باملشاريع العقارية اململوكة للشركة ؛

- شراء غو بيع مساهمات الشركة ؛

- بيع غو وقف غنش8ة الشركة ؛

-  نقل األصل التجاري عن طريق 

عقد تسيير حر؛

املالية  املؤسسات  مع  التعاقد   -

ل8لب قروض للشركة بأي شكل من 

األشكال ؛

من  شكل  بأي  قرض،  منح   -

األشكال، إلى غي طرف آخر غو شركة 

غخرى ؛

رهن  غو  مصادقة  غو  كفالة  منح   -

الشركة  قبل  من  آخر  ضمان  غي  غو 

لصالح طرف آخر. 



عدد 5677 - 9 محرم 3  1 )18 غأس18 2021)الجريدة الرسمية   16990

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

فبراير 2021 تحت رقم 767126.

171I

MLH CONSULTING

MLH CONSULTING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

MLH CONSULTING

شقة رقم 5، ال8ابق3 الدخلة 

FM11 - 80006 غكادير ، 80006، 

غكادير املغرب

MLH CONSULTING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة 5، 

 FM11 - 80060 ال8ابق3 الدخلة

اكادير املغرب

تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 8379

في  مؤرخ  حر  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 

 MLH  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CONSULTING

تخ8يط   : بإيجاز  الشركة  أرض 

وتصميم غنظمة الكمبيوتر.

 ،5 : شقة  عنوان املقر االجتماعي 

 FM11 - 80060 الدخلة  ال8ابق3 

اكادير املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد محمد حماني :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

السيدة ليلى حماني :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(   حماني  محمد  السيد 
 72002 للتعليم  الجهوية  اإلدارة 

السمارة املغرب.
عنوانه)ا(  حماني  ليلى  السيدة 
حي تيليال،الفارابي 01، فيال رقم 89، 

تيكوين 80650 اكادير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(   حماني  محمد  السيد 
 72002 للتعليم  الجهوية  اإلدارة 

السمارة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   29 بتاريخ  باكادير   التجارية 

2021 تحت رقم 103889.
172I

FIGENOUV

FIRDAWS AL KHIR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رغسمال الشركة

FIGENOUV
شارع النصر عمارة 16 شقة 3 ديور 

السالم ، 50050، مكناس املغرب
FIRDAWS AL KHIR شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي ال8ابق 

االر�سي رقم 189 رياض االسماعلية 
الش8ر او - 50050 مكناس املغرب.

رفع رغسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 3157
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   2021 يونيو   18 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رغسمال  رفع 
»500.000 درهم« غي من »100.000 
عن  درهم«   600.000« إلى  درهم« 
ديون  مع  مقاصة  إجراء    : طريق 
الشركة املحددة املقدار و املستحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   06 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

2021 تحت رقم 3306.
173I

FIGENOUV

 MEKNASSIA DE TRAVAUX
DIVERS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تفويت حصص

FIGENOUV
شارع النصر عمارة 16 شقة 3 ديور 

السالم ، 50050، مكناس املغرب
 MEKNASSIA DE TRAVAUX
DIVERS شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 32 
تجزئة هشام متجر رقم 1 - 50000 

مكناس املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.297 3

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 ماي  في  2  املؤرخ 

املصادقة على :
السالم  عبد  )ة(  السيد  تفويت 
ملزوري 10.000 حصة اجتماعية من 
السيد  لفائدة   حصة   10.000 غصل 
)ة( رافع جالل بتاريخ  2 ماي 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يوليوز   09 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

2021 تحت رقم 2 28.
17 I

SOS GESTION COMPTABILITE ET CONSEIL

LYASSOUA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 SOS GESTION COMPTABILITE
ET CONSEIL

 92MOHAMED VI ANG BD
 OMAR  EL IDRISSI IMM 3

 APPT8 ، 20553، CASABLANCA
MAROC

LYASSOUA شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي االزهر 

عمارة 8  رقم 39  ش8ر   I سيدي 

البرنو�سي الدار البيضاء - 20000 
الدارالبيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1715 3
الشريك  قرار  بمقت�سى 
 2021 يونيو   28 في  الوحيداملؤرخ 
مسؤولية  ذات  شركة  حل  تقرر 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 
LYASSOUA  مبلغ رغسمالها 10.000 
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي االزهر 
39  ش8ر   I سيدي  8  رقم  عمارة 
 20000  - البيضاء  الدار  البرنو�سي 
 : ل  نتيجة  املغرب  الدارالبيضاء 

الفسخ املسبق، اإلرادي والودي .
االزهر  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
39  ش8ر   I سيدي  8  رقم  عمارة 
 20000  - البيضاء  الدار  البرنو�سي 

الدارالبيضاء املغرب. 
و عين:

العزيز   الحميدي  السيد)ة( عبد 
رقم    8 عمارة  االزهر  عنوانه)ا(  و 
البرنو�سي  سيدي   I   ش8ر   39
الدارالبيضاء   20000 البيضاء  الدار 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
الحدود  اإلقتضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 

- :
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم  78786.

175I

شركة جهاد املحاسب

شركة عالء و مرام

 Sté ALAE ET MARAM 
S.A.R.L AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسي1 شركة

شركة جهاد املحاسب
الرقم 02 عمارة نياس شارع احمد 

ال8يب بنهيمة املدينة الجديدة 
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غسفي ، 6000 ، غسفي املغرب
 Sté ALAE ET(شركة عالء و مرام

MARAM S.A.R.L AU ( شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي قم 05 

شارع الحسن الثاني تجزئة شم1 
حي التقدم  غسفي - 6000   غسفي  

املغرب
تأسي1 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
119 3

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 
: شركة  بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 
 Sté ALAE ET MARAM(عالء و مرام

.( S.A.R.L AU
أرض الشركة بإيجاز : • متجر 

• التبغ
• توزيع
• تجارة

• التمثيل
•استيراد و تصدير.

 05 قم   : االجتماعي  املقر  عنوان 
شم1  تجزئة  الثاني  الحسن  شارع 
غسفي      6000  - غسفي  التقدم   حي 

املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رغسمال  مبلغ 
100.000.000 درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : محايح   خاليد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  محايح   خاليد  السيد 
حي  املباركي  تجزئة   1 زنقة   3 رقم 

الصناعي  6000   اسفي  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  محايح   خاليد  السيد 
حي  املباركي  تجزئة   1 زنقة   3 رقم 

الصناعي  6000   اسفي  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   19 بتاريخ  بآسفي   االبتدائية 

2021 تحت رقم -.

176I

SAMIR FIDUCIAIRE

INNOVATION PROJECT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

SAMIR FIDUCIAIRE

 RUE GHANA, IMM 8, APPT 3,

 3EME ETAGE, VN, ، 50000،

MEKNES MAROC

INNOVATION PROJECT شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 19، 

اقامة باهية، الشقة 6، شارع االمير 

موالي عبد هللا، م.ج - 50050 

مكناس املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.509 1

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 10 مارس 2021 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

 ،6 الشقة  باهية،  اقامة   ،19 »رقم 

 - م.ج  هللا،  عبد  موالي  االمير  شارع 

50050 مكناس املغرب« إلى »مكاتب 

موالي  و  طرفاية  شارع  تقاطع  امين، 

علي الشريف، ال8ابق الثاني، الشقة 

11، م.ج - 50050 مكناس  املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   09 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

2021 تحت رقم 3396.

177I

MY FID SARL

SHAND CORSE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

MY FID SARL
 RUE IBN KATIR RESIDENCE
 BEETHOVEN 1 1ER ETAGE
 N°51 ، 90000، TANGER

MAROC
SHAND CORSE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع ابن 
كثير إقامة بتهوفن 1 ال8ابق األول 

رقم 51 طنجة 90000 طنجة املغرب
تأسي1 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1059 3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 فبراير   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 

.SHAND CORSE
االنعاش   : بإيجاز  الشركة  أرض 

العقاري.
عنوان املقر االجتماعي : شارع ابن 
األول  ال8ابق   1 بتهوفن  إقامة  كثير 
رقم 51 طنجة 90000 طنجة املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : محمد  البشيري  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  محمد  البشيري  السيد 
 7 زنقة ابن كثير عمارة بتهوفن طابق 

رقم 131 90000 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  محمد  البشيري  السيد 

 7 زنقة ابن كثير عمارة بتهوفن طابق 

رقم 131 90000 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   09 بتاريخ  ب8نجة   التجارية 

2020 تحت رقم 232236.

178I

 Groupe Management de Compétence S.A.R.L(

(A-U

TC INVIST

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل الشكل القانوني للشركة

 Groupe Management de(

Compétence S.A.R.L (A-U

5، شارع الحريري، ال8ابق الثالت، 

رقم 32 ، 90000، طنجة املغرب

TC INVIST شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

و عنوان مقرها االجتماعي حي 

املجاهدين, إقامة غقبيب, بلوك 

E , شقة رقم 5 , ال8ابق األر�سي - 

90000 طنجة .

تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.106811

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 09 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   28 بتاريخ  ب8نجة   التجارية 

2021 تحت رقم 6911.

179I



عدد 5677 - 9 محرم 3  1 )18 غأس18 2021)الجريدة الرسمية   16992

SAMIR FIDUCIAIRE

BEN.CENTRE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

استدراك خ8ٍإ

استدراك خ8ٍإ وقع بالجريدة 
الرسمية

SAMIR FIDUCIAIRE
 RUE GHANA, IMM 8, APPT 3,
 3EME ETAGE, VN, ، 50000،

MEKNES MAROC
BEN.CENTRE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 وعنوان مقرها اإلجتماعي العمارة 

13س، الشقة 3، االسماعيلية 
2، شارع الجيش امللكي - 50050 

مكناس املغرب.
بالجريدة  وقع  خ8ٍإ  إستدراك 
الرسمية عدد  565 بتاريخ 10 مارس 

.2021
بدال من : تسير الشركة من طرف 
السيد جمال بنيشو و السيد الياس 

الودأيري 
طرف  من  الشركة  تسير   : يقرغ 
السيد جمال بنسشو »السيد الياس 

الودأيري« خ8أ
الباقي بدون تغيير.

180I

 Groupe Management de Compétence S.A.R.L(

(A-U

TC INVIST
إعالن متعدد القرارات

 Groupe Management de(
Compétence S.A.R.L (A-U

5، شارع الحريري، ال8ابق الثالت، 
رقم 32 ، 90000، طنجة املغرب

TC INVIST »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: حي 
املجاهدين, إقامة غقبيب, بلوك 
E, شقة رقم 5, ال8ابق األر�سي - 

90000 طنجة املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.106811

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 09 يوليوز 2021
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
جمال  السيد  جديد  شريك  قبول 

(DF8033 6 بنزروال )ر.ب.و
على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
مايلي: تعيين السيدين جمال بنزروال 
محدودة  أير  ملدة  سراج  غقبيب  و 

مسيرين للشركة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
على  ينص  الذي   :13 رقم  بند 
مايلي: تعيين السيدين جمال بنزروال 
محدودة  أير  ملدة  سراج  غقبيب  و 

مسيرين للشركة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   28 بتاريخ  ب8نجة   التجارية 

2021 تحت رقم 6911.
181I

GENIE MANAGEMENT  CONSULTING

UNIROUTE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

  GENIE MANAGEMENT
CONSULTING

 Boulevard,  Al Qods, Lot Al 157
 Majd, 1er Etage, Appart N°6, BP
 64, Aouama – Tanger، 90000،

TANGER MAROC
UNIROUTE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 157 شارع 
القدس ,تجزئة املجد,ال8ابق االول 

الرقم 6 - 90000 طنجة املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.103851
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في  1 يوليوز 2021 تم  تحويل  
للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
,تجزئة  القدس  شارع   157« من 
املجد,ال8ابق االول الرقم 6 - 90000 
االعمال  »مركز  إلى  املغرب«  طنجة 
مرباح,ساحة ابراهيم الروداني , زنقة 
 ,  3 ال8ابق   ,  2 بتهوفين  اقامة  السينا 

الرقم 82 - 90000 طنجة  املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   28 بتاريخ  ب8نجة   التجارية 

2021 تحت رقم 860  2.
182I

شركة األزامي للخدمات ش.م.م

YAS ELITE RENTAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

شركة األزامي للخدمات ش.م.م
شارع الجيش امللكي إقامة السالم 
مكتب رقم 03 ، 0 930، ت8وان 

املغرب
YAS ELITE RENTAL شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

القاهرة ال8ابق األر�سي مكتب رقم 
13 - 0 930 ت8وان املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
300 5

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 
 YAS  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ELITE RENTAL
كراء   : بإيجاز  الشركة  أرض 

السيارات.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
رقم  مكتب  األر�سي  ال8ابق  القاهرة 

13 - 0 930 ت8وان املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 500.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 5.000   : ياسين  سفيان  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  ياسين  سفيان  السيد 

طرابل1  شهرع  رشيد  موالي  تجزئة 

رقم 1  91000 الفنيدق املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  ياسين  سفيان  السيد 

طرابل1  شهرع  رشيد  موالي  تجزئة 

رقم 1  91000 الفنيدق املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

23 يوليوز  االبتدائية بت8وان  بتاريخ 

2021 تحت رقم 3119.

183I

QUALICIA CONSULTING

TF2RL IMMOBILIER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسي1 شركة

QUALICIA CONSULTING

 Rue FARHAT HACHAD,2ème

 Etage APPT N°35 Résidence

 City، 20250، CASABLANCA

MAROC

TF2RL IMMOBILIER  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي  13, زاوية 

طريق غوالد زيان و زنقة  غسوان 

عمارة غ ال8ابق رقم 1 -  20500 

الدارالبيضاء املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

511865

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   05

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:



16993 الجريدة الرسميةعدد 5677 - 9 محرم 3  1 )18 غأس18 2021) 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 TF2RL : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

. IMMOBILIER

الترويج   -  : بإيجاز  الشركة  أرض 

العقاري ;

- مقاول بناء ;

الداخلي  التصميم  غعمال  رائد   -

واملساحات االحترافية ;

- - تأجير وإدارة األصول العقارية. .

 ,13  : االجتماعي  املقر  عنوان 

زاوية طريق غوالد زيان و زنقة  غسوان 

 20500   -  1 رقم  ال8ابق  غ  عمارة 

الدارالبيضاء املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد ا زيزا عابد :  1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد ا زيزا عابد عنوانه)ا( إقامة 

شارع  س  عمارة  كاليفورنيا  حدائق 

فاس طابق رقم   شقة رقم 17 عين 

الشق البيضاء 70 20 الدارالبيضاء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ا زيزا عابد عنوانه)ا( إقامة 

شارع  س  عمارة  كاليفورنيا  حدائق 

فاس طابق رقم   شقة رقم 17 عين 

الشق البيضاء 70 20 الدارالبيضاء 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 0 7883.

18 I

 Groupe Management de Compétence S.A.R.L(

(A-U

TC INVIST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رغسمال الشركة

 Groupe Management de(
Compétence S.A.R.L (A-U

5، شارع الحريري، ال8ابق الثالت، 
رقم 32 ، 90000، طنجة املغرب

TC INVIST شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 
املجاهدين,إقامة غقبيب بلوك 

E. شقة رقم 5 ال8ابق األر�سي  - 
90000 طنجة املغرب.
رفع رغسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.106811

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   2021 يوليوز   09 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رغسمال  رفع 
غي  درهم«   3.300.000,00«
إلى  درهم«   2.500.000,00« من 
  : طريق  عن  درهم«   5.800.000,00«

تقديم حصص نقدية غو عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   28 بتاريخ  ب8نجة   التجارية 

2021 تحت رقم 6911.
185I

STE FIDUNORDWEST SARL AU

STE SILSAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

STE FIDUNORDWEST SARL AU
 av bir anzarane lot idrissia bur
 nour 2eme etage n15 atlas ،

30000، fes MAROC
STE SILSAL  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي : 280 

تجزئة جنة الزيتون ال8ابق االر�سي 
بنسودة 280 تجزئة جنة الزيتون 
ال8ابق االر�سي بنسودة 30000 

فاس املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.52935

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
حل  تقرر   2021 ماي   26 في  املؤرخ 
املسؤولية  ذات  شركة    STE SILSAL
 100.000 رغسمالها  مبلغ  املحدودة 
 280 درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي 
االر�سي  ال8ابق  الزيتون  جنة  تجزئة 
الزيتون  جنة  تجزئة   280 بنسودة 
ال8ابق االر�سي بنسودة 30000 فاس 

املغرب نتيجة الأالق الشركة.
و عين:

و  الخالدي  ادري1   السيد)ة( 
فاس  واد  حي  زنقة  عنوانه)ا(  5 
)ة(  كمصفي  املغرب  فاس   30000

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
بتاريخ 26 ماي 2021 وفي 280 تجزئة 
جنة الزيتون ال8ابق االر�سي بنسودة 

- 30000 فاس املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   08 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 3370/021.
186I

ACDEN

KERAGUM SA
تأسي1 شركة املساهمة

ACDEN
 Boulevard Ghandi, Ghandi

 Mall, Immeuble 8, 5ème étage ،
20380، CASABLANCA MAROC

KERAGUM SA  »شركة املساهمة« 
وعنوان مقرها االجتماعي: اقامة 

الفتح 217 ابراهيم الروداني ال8ابق 
االول الرقم 3 -، 20380 الدار 

البيضاء املغرب
إعالن عن تأسي1 » شركة 

املساهمة«
رقم التقييد في السجل التجاري 

.511853
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   25
باملميزات  املساهمة  لشركة  األسا�سي 

التالية:
شكل الشركة : شركة املساهمة .

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. KERAGUM SA

صناعة   : بإيجاز  الشركة  أرض 

تحويل املواد النباتية ؛

- املعالجة بأي عملية كيميائية غو 

بأي عملية غخرى لجميع املواد  األولية  

، سواء كانت طبيعية غو أير طبيعية 

غو  الصنع  تامة  منتجات  لتصنيع   ،

نصف نهائية ، من غي نوع

وإدارة  وت8وير  وتأجير  ملكية   -

جميع املصانع.

- شراء غو بيع غو توزيع غو استيراد 

غو تصدير غو تشغيل غو تمثيل جميع 

املواد الخام غو املعدات غو العمليات 

غو املنتجات النهائية غو شبه املصنعة 

املرتب8ة بشكل مباشر غو أير مباشر 

بنشاطها ؛

- غخذ غو حيازة غو استغالل غو نقل 

جميع العمليات غو براءات االختراع غو 

العالمات غو التراخيص املتعلقة بهذه 

األنش8ة ؛

- املشاركة بأي شكل من األشكال 

التي  الشركات  غو  العمليات  جميع  في 

لها غأراض مماثلة غو ذات صلة ؛

املعامالت  جميع   ، عام  وبشكل   -

غو  التجارية  غو  الصناعية  غو  املالية 

بشكل  املتعلقة  العقارية  غو  املنقولة 

مباشر غو أير مباشر بغرض الشركة 

غو التي من املحتمل غن تعزز غو ت8ور 

جميع  وكذلك   ، الشركة  نشاط 

املباشرة  أير  غو  املباشرة  املساهمات 

في  سواء  األشكال.  من  شكل  بأي 

الشركات التي تسعى لتحقيق غهداف 

مماثلة غو ذات صلة.

اقامة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

ال8ابق  الروداني  ابراهيم   217 الفتح 

االول الرقم 3 - 20380 الدار البيضاء 

املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة: 99 سنة.

 300.000 الشركة  رغسمال  ويبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
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 2.996,00   : امكرين  الشركة 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

الشركة ام تك انفست :  1 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد موالي رشيد الشرقاوي :  1 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 1   : متوكل  الكبير  عبد  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

حصة   1   : زكاري  عباس  السيد 
بقيمة 100 درهم للحصة .

مجل1  غعضاء  غو  املتصرفون 
الرقابة: 

الشرقاوي  رشيد  موالي  السيد 
االدارة  مجل1  رئي1  بصفته)ا( 
قاسم  غبو  شارع   31 عنوانه)ا( 
5 بوركون  3 الشقة  الق8بري ال8ابق 

0000 الدار البيضاء  املغرب
بصفته)ا(  زكاري  عباس  السيد 
انفا  شارع   196 عنوانه)ا(  سكرتير 
البيضاء   الدار   0000 ليغاسين  حي 

املغرب
بصفته)ا(  كرين  ام  الشركة 
12 شارع صبري  متصرف عنوانه)ا(  
االول  ال8ابق   6 الشقة  بوجمعة 

0000 الدار البيضاء  املغرب
الشركة ام تك انفست بصفته)ا( 
متصرف عنوانه)ا( اقامة الفتح 217 
ابراهيم الروداني ال8ابق االول الرقم 

3 0000 الدار البيضاء  املغرب
متوكل  الكبير  عبد  السيد 
عنوانه)ا(  5  متصرف  بصفته)ا( 
الرقم   1 ال8ابق  اياس  قا�سي  شارع 
البيضاء   الدار   0000 املعاريف    2

املغرب
مراقب غو مراقبي الحسابات :

)ا(بصفته   ACDEN الشركة 
شارع  عنوانه)ا(  حسابات  مراقب 
ال8ابق   8 أاندي أاندي مول عمارة 

5 20390 الدار البيضاء املغرب
األسا�سي  النظام  مقتضيات 
توزيع  و  االحتياطي  بتكوين  املتعلقة 

األرباح :
نتيجة  على  الحصول  حالة  في 
إيجابية ، يخضع صافي الربح املحقق 
عند  مخفًضا   ، النحو  هذا  على 
الخسائر  صافي  خالل  من  االقتضاء 

السابقة ، لخصم خمسة باملائة )5٪) 

قانوني  احتياطي  مخصص لصندوق 

يكون  غن  عن  الخصم  هذا  يتوقف  ؛ 

إلزامًيا عندما يتجاوز مبلغ االحتياطي 

القانوني ُعشر رغس املال.

من  للتوزيع  القابل  الربح  يتكون 

التخصيص  بعد   ، السنة  ربح  صافي 

لالحتياطي القانوني وتخصيص صافي 

النتائج السابقة املرحلة..

املنصوص  الخاصة  اإلمتيازات 

عليها لكل شخص :

.0000

بقبول  متعلقة  مقتضيات 

تفويت  لهم  املخول  األشخاص 

األسهم وتعيين جهاز الشركة املخول 

له البث في طلبات القبول :

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 0000.

187I

RYS CONSULTING

CANAVERAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

RYS CONSULTING

205 شارع ابي دار الغفاري ال8ابق 

الثاني سيدي البرنو�سي ، 20600، 

الدارالبيضاء املغرب

CANAVERAL شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

الزيراوي إقامة رقم 295 ال8ابق 

الثالت شقة 13 - 20250   الدار 

البيضاء  املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.7 879

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2021 يونيو  في  0  املؤرخ 

املصادقة على :

 SAID )ة(  السيد  تفويت 

LAGUZOULI 500 حصة اجتماعية 

500 حصة لفائدة  السيد  من غصل 

بتاريخ  0   AMINE YOUSRI )ة( 

يونيو 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 20 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 787768.

188I

ائتمانية كينزو

»أفريقيا شارينج بيزنيس » 

ش.م.م. ش.و
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسي1 شركة

ائتمانية كينزو

 3 ، حسن الصغير - الدار البيضاء ، 

20600، الدار البيضاء غملغرب

»غفريقيا شارينج بيزني1 » ش.م.م. 

ش.و شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 61، شارع 

آللة الياقوت زاوية مص8فى املعاني، 

ال8ابق األول، الدار البيضاء. - 

20600 الدار البيضاء املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

502 27

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 

ش.م.م.   « بيزني1  شارينج  »غفريقيا 

ش.و.

 •  : بإيجاز  الشركة  أرض 

واالستشارات  املالية  االستشارات 

والشركات  لألفراد  االستثمارية 

غو  العامة  واملنظمات  واملجتمعات 

الخاصة األخرى.

املوجهة  االستشارية  األنش8ة   •

وال   ، الشركات  تمويل  عمليات  نحو 

واالستحواذ  الدمج  عمليات  سيما 

العامة  والعروض  األصول  وإدارة 

األولية وزيادة رغس املال وما إلى ذلك.

املعامالت  جميع   ، عام  وبشكل   •

التجارية والصناعية واملنقولة ،

واملالية  العقارات   ، منقولة  الغير 

نيابة عن الشركة وما يتصل  املنفذة 

بها

مباشر،  أير  غو  مباشر  بشكل 

غن  املحتمل  من  غو  الشركة  لغرض 

يعزز تحقيقها وت8ويرها.

 ،61  : االجتماعي  املقر  عنوان 

مص8فى  زاوية  الياقوت  آللة  شارع 

املعاني، ال8ابق األول، الدار البيضاء. 

- 20600 الدار البيضاء املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : مسكين  هشام  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  مسكين  هشام  السيد 

دار   79 رقم  املحيط  حدائق  إقامة 

البيضاء   20600 النواصر   بوعزة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  مسكين  هشام  السيد 

دار   79 رقم  املحيط  حدائق  إقامة 

البيضاء   20600 النواصر   بوعزة 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 10 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

ماي 2021 تحت رقم 777638.

189I
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SOCIETE L’ATELIER EN PRIVEE SARL AU

التوليي اون پريڤي

EE SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

 SOCIETE L’ATELIER EN PRIVEE
SARL AU

 AVENUE LALLA MERYEM N
 3 TABRIQUET SALE. ، 11000،

SALE MAROC
 L’ATELIER EN  التوليي اون پريڤي

PRIVEE SARL AU شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع لال 
مريم رقم 3 تابريكت سال - 11000 

سال املغرب
تأسي1 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
31795

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 يونيو   03
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 : التوليي 
 L’ATELIER EN PRIVEE پريڤي   اون 

.SARL AU
صالون   : بإيجاز  الشركة  أرض 

للحالقة و التجميل للنساء.
عنوان املقر االجتماعي : شارع لال 
 11000  - سال  تابريكت   3 رقم  مريم 

سال املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 20.000 الشركة:   رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 200   : ابروك   سكينة  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة سكينة ابروك  عنوانه)ا( 

 09 املجموعة  بوزنيقة  جوهرة  إقامة 

بوزنيقة   13100 بوزنيقة   18 الشقة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة سكينة ابروك  عنوانه)ا( 

 09 املجموعة  بوزنيقة  جوهرة  إقامة 

بوزنيقة   13100 بوزنيقة   18 الشقة 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   03 بتاريخ  بسال   االبتدائية 

2020 تحت رقم -.

190I

HARZEM SERVICES SARLAU

ATLAS 21 TWIN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

HARZEM SERVICES SARLAU

 Lotisement Al Youssr 13 , 3ème

 étage  BD Mohamed V ، 26100،

Berrechid MAROC

ATLAS 21 TWIN شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي محل رقم 

91 تجزئة النور 2 سيدي رحال 

الشاطئ - 26175 برشيد املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

15 39

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 

 ATLAS : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.21 TWIN

لوازم  بيع   : بإيجاز  أرض الشركة 

البناء و البستنة.

محل   : االجتماعي  املقر  عنوان 
2 سيدي رحال  النور  تجزئة   91 رقم 

الشاطئ - 26175 برشيد املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

الجليل  عبد  العلوي  السيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

الجليل  عبد  العلوي  السيد 

رحال  سيدي  شرف  حي  عنوانه)ا(  

الشاطئ  26175 برشيد املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

الجليل  عبد  العلوي  السيد 

رحال  سيدي  شرف  حي  عنوانه)ا(  

الشاطئ  26175 برشيد املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   06 بتاريخ  ببرشيد   االبتدائية 

2021 تحت رقم 880.

191I

noureddinemahmouh

شركة أمين نهضة
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

noureddinemahmouh

 BD DERFOUFI 08 2EME ETAGE

N06 ، 60000، OUJDA MAROC

شركة غمين نهضة شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 17 زنقة 

تافنة - 60000 وجدة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.29215

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 يونيو   30 في  املؤرخ 

املصادقة على :
عاقل  محمد  )ة(  السيد  تفويت 
غصل  من  اجتماعية  حصة   1.310
)ة(  السيد  لفائدة   حصة   5.760
العيد حساني بتاريخ 30 يونيو 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يوليوز   27 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2021 تحت رقم 2706.
192I

SAGASUD

RALT NETWORK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

SAGASUD
شارع االمير موالي عبد هللا رقم 23 
 LAAYOUNE، 70000، العيون

LAAYOUNE املغرب
RALT NETWORK شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

مدينة الوحدة الش8ر الثاني رقم 
738 ي العيون - 70000 العيون 

املغرب
تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

37637
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   16
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 RALT  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.NETWORK
غعمال   : بإيجاز  الشركة  أرض 
الصيانة املعلوماتية كل ما يتعلق بها 

هو معلوماتي التنمية املعلوماتية.
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
رقم  الثاني  الش8ر  الوحدة  مدينة 
العيون   70000  - العيون  ي   738

املغرب.
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غجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 500   : اسماعيلي  احمد  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 500   : اسماعيلي  طاها  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 50000  : السيد احمد اسماعيلي 
بقيمة 100 درهم.

 50000  : اسماعيلي  طاها  السيد 
بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد احمد اسماعيلي عنوانه)ا( 
 55 رقم  الزبير  بن  هللا  عبد  شارع 
العيون   70000 العيون  املسيرة  حي 

املغرب.
السيد طاها اسماعيلي عنوانه)ا( 
اقامة املستقبل م س 36 عمارة 326 
البيضاء  معروف  سيدي   08 رقم 

20000 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد احمد اسماعيلي عنوانه)ا( 
 55 رقم  الزبير  بن  هللا  عبد  شارع 
العيون   70000 العيون  املسيرة  حي 

املغرب
السيد طاها اسماعيلي عنوانه)ا( 
اقامة املستقبل م س 36 عمارة 326 
البيضاء  معروف  سيدي   08 رقم 

20000 الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون  بتاريخ 27 يوليوز 

2021 تحت رقم -.
193I

PRIMASYS

PRIMASYS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

PRIMASYS
 RIAD SOFIA GH 7 ENTREE   N
 75 LISSASFA CASABLANCA ،

20190، CASABLANCA MAROC
PRIMASYS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رياض 
صوفيا GH 7 مدخل   رقم 75 

ليساسفة - 20190 الدار البيضاء 
املغرب

تأسي1 شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
509837

في  مؤرخ  موثق  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 

.PRIMASYS
 : بإيجاز  الشركة  أرض 

.NEGOCIANT
رياض   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 75 رقم  مدخل     GH 7 صوفيا 
البيضاء  الدار   20190  - ليساسفة 

املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 500   : الحاج  غيت  السيد فيصل 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
  : الحاج  غيت  املص8فى  السيد 
500 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
الحاج  غيت  فيصل  السيد 
عنوانه)ا( تجزئة عزيزة عمارة 9 شقة 

8 12000 تمارة املغرب.
الحاج  غيت  املص8فى  السيد 
عنوانه)ا( ليساسفة تجزئة الخوزامى 
الدار  شقة  0   136 عمارة  ه  ه 
البيضاء  الدار    20190 البيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الحاج  غيت  محمد  السيد 
الزرق8وني  تجزئة  بوعكاز  عنوانه)ا( 

مراكش    0160 املحاميد   333 رقم 
املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 06 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 25167.
19 I

XPR2A

BEFA TEC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

XPR2A
 LOT ENNOUR GROUPE B

 LOT N°21 BEN MSIK ، 20000،
CASABLANCA MAROC

BEFA TEC شركة ذات املسؤولية 
املحدودة)في طور التصفية(

 13RUE وعنوان مقرها اإلجتماعي
 AHMED EL MAJJATI RES LES
 ALPES 1ER ETAGE N°8 - 20000

.CASABLANCA MAROC
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.  5827

العام  الجمع  بمقت�سى 
يوليوز   29 في  اإلستثنائياملؤرخ 
ذات  شركة  حل  تقرر   2021
  BEFA TEC املحدودة  املسؤولية 
درهم   100.000 رغسمالها  مبلغ 
 13RUE اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 
 AHMED EL MAJJATI RES LES
 ALPES 1ER ETAGE N°8 - 20000
CASABLANCA MAROC نتيجة ل : 

. DISSOLUTION ANTICIPE
ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 13RUE AHMED EL MAJJATI
 RES LES ALPES 1ER ETAGE
 N°8 CASABLANCA 20000

 .CASABLANCA MAROC
و عين:

 ABDELLAH  AIT السيد)ة( 
 DR SKIKIMA عنوانه)ا(  و   FARES
 NFIFA IMINTANOUTE 20000
 IMINTANOUTE 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 
 16 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 787335.

195I

ACDEN

DC PARTNERS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

ACDEN
 Boulevard Ghandi, Ghandi

 Mall, Immeuble 8, 5ème étage ،
20380، CASABLANCA MAROC

DC PARTNERS  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 217 اقامة 
الفتح ابراهيم الروداني ال8ابق 
االول الرقم 3 - 20380 الدار 

البيضاء املغرب
تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

511383
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   2 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 DC  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. PARTNERS
أرض الشركة بإيجاز : • 

اإلدارة  في  املالية  االستشارات 
لصالح  واالستراتيجيات  والتنظيم 
واإلدارات  والجمعيات  املؤسسات 

واملرافق االخرى ;  
في  واالستشارة  املساعدة   •
األمور املتعلقة   باالستثمار ومرافقة 
للمستثمرين  االستشارة    تقديم  و 
وفي  املغرب  في   واألجانب   املغاربة 

الخارج  .
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في  واملشاركة  االستشارة    •

رؤوس األموال  وتسيير املشاريع.

إعادة  عمليات  قيادة    •

هيكلة الشركة.

خ8ط  وتنفيذ  ت8وير   •

داخل  التدريب  وتنشيط  التدريب 

املؤسسات وفيما بينها.

املشاركة  في رؤوس األموال   •

و  تسيير هذه املشاركات.

عن  املصالح  اكتساب   •

غو  االندماج  غو  املساهمات  طريق 

غو  األسهم  في  االكتتاب  غو  املشاركة 

غو غي مسألة  غو السندات  الوحدات 

لها  غو شركات  غي ممتلكات  في  غخرى 

أرض غو مكمل لألشياء ؛

جميع   ، عام  وبشكل   •

غو  الصناعية  غو  املالية  املعامالت 

العقارية  غو  املنقولة  غو  التجارية 

أير  غو  مباشر  بشكل  تتعلق  التي 

مباشر بغرض الشركة  كدلك جميع 

املباشرة   وأير  املباشرة  املشاركات 

االمر  تعقل  سواء  شكل  غي  تحت 

غو  مماثلة  اهداف  ذات  بشركات  

أيرها.

 217  : االجتماعي  املقر  عنوان 

اقامة الفتح ابراهيم الروداني ال8ابق 

االول الرقم 3 - 20380 الدار البيضاء 

املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 50   : السيد اسامة رامي يحياوي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 50   : فارس  العلوي  كريم  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
يحياوي  رامي  اسامة  السيد 

ال8ابق    1 ل  انفا  فوبورج  عنوانه)ا( 

بن  هللا  عبد  شارع    603 الشقة   6

البيضاء  الدار   0000 الشريف  

املغرب.

فارس  العلوي  كريم  السيد 
عنوانه)ا( 18 زنقة بدر السياب ط 2 
الشقة اليسرى  0000 الدار البيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
يحياوي  رامي  اسامة  السيد 
ال8ابق    1 ل  انفا  فوبورج  عنوانه)ا( 
بن  هللا  عبد  شارع    603 الشقة   6
الشريف  0000 الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 0000.
196I

GESTION ALJANOUB

TAFOUDARET IMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

GESTION ALJANOUB
زنقة ت8وان حي السعادة عمارة رقم 
2 ال8ابق الثالث العيون ، 70000، 

العيون املغرب
TAFOUDARET IMO شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة املعلى 
رقم 50 قسارية النجماوي  العيون 

70000 العيون املغرب
تأسي1 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
37653

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 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TAFOUDARET IMO
االنعاش   : بإيجاز  الشركة  أرض 

العقاري , بناء, إدارة الفنادق,امل8اعم 
,محالت الحلويات والكافيتريات ....

زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
النجماوي   قسارية   50 رقم  املعلى 

العيون 70000 العيون املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 100   : البشير  النجماوي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 100  : البشير  النجماوي  السيد 

بقيمة 100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد النجماوي البشير عنوانه)ا( 
زنقة غصيال رقم 101 حي خط الرملة 

01 العيون 70000 العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد النجماوي البشير عنوانه)ا( 
زنقة غصيال رقم 101 حي خط الرملة 

01 العيون 70000 العيون املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون  بتاريخ 29 يوليوز 

2021 تحت رقم 2562/21.
197I

ACCURIS CONSULTING

YOSEI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

ACCURIS CONSULTING
 ANG AV MERS SULTAN ET
 RUE EL HOUDHOUD RES LE
 POLE 5 1ER ETG N 18 ، 20490،

CASABLANCA MAROC
YOSEI شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 39 شارع 
اللة الياقوت، ال8ابق الخام1 

الشقة د الدار البيضاء 20000 الدار 
البيضاء املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

511775

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   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 

.YOSEI : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

االتصال   : بإيجاز  الشركة  أرض 

املؤسساتي،  و  العملي  الشامل، 

الصناعة  و  االستشارية  الوظائف 

اإلشهارية .

عنوان املقر االجتماعي : 39 شارع 

الخام1  ال8ابق  الياقوت،  اللة 

الشقة د الدار البيضاء 20000 الدار 

البيضاء املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 100   : بلفقيه  صارة  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بلفقيه  صارة  السيدة 

01 شارع باحماد عمارة الف طابق   

شقة 21 زاوية زنقة بالنكيط بلفيدير  

20000 الدار البيضاء   املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  بلفقيه  صارة  السيدة 

01 شارع باحماد عمارة الف طابق   

شقة 21 زاوية زنقة بالنكيط بلفيدير  

20000 الدار البيضاء   املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 788013.

198I
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RS.KALACOMPTA

SAOUDI LOGISTICS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

RS.KALACOMPTA

 LOT AL WAFAE  N°87  3eme

 ETAGE BENI TOUZINE TANGER

 TANGER، 90000، TANGER

MAROC

SAOUDI LOGISTICS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دريسية 1 

زنقة 2 رقم 2 طنجة طنجة 90000 

طنجة املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

118539

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 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SAOUDI LOGISTICS

الغرض   : بإيجاز  الشركة  أرض 

الرئي�سي للشركة هو:

والدولي  املحلي  البري  النقل 

للبضائع.

التمثيل والشحن والعمولة وتأجير 

لالستيراد  واملق8ورات  الشاحنات 

والتصدير.

والتستيف  والتفريغ  التحميل 

والوزن  والتأشير  واملناولة  واملناولة 

جميع  ونقل  والتخزين  واملراقبة 

 ، وخارجه  امليناء  داخل   ، البضائع 

والعبور والتخليص الجمركي.

استيراد وتصدير غي عنصر ، شراء 

، بيع غو إعادة بيع ، حيازة ، تأجير ، 

إدارة ، تبادل ، معدات ، إيجار ،

عنوان املقر االجتماعي : دريسية 1 
 90000 طنجة  طنجة   2 رقم   2 زنقة 

طنجة املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

املنعم  عبد  السعودي  السيد 

درهم   1.000 بقيمة  حصة   100   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

املنعم  عبد  السعودي  السيد 

عنوانه)ا( حي البوأاز زنقة 52 رقم 8 

طنجة 90000 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

املنعم  عبد  السعودي  السيد 

عنوانه)ا( حي البوأاز زنقة 52 رقم 8 

طنجة 90000 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   15 بتاريخ  ب8نجة   التجارية 

2021 تحت رقم  665.

199I

CABINET COMTABLE SAKKAKI SARL

FREE SUPERMARKET
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

 CABINET COMTABLE SAKKAKI

SARL

 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

FREE SUPERMARKET شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة 

ازدهار، مغارة هراقل عمارة 1 رقم 

3 - 90000 طنجة املغرب

تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

118793

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 

 FREE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SUPERMARKET

: بيع املواد  بإيجاز  أرض الشركة 

الغذائية.

إقامة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

ازدهار، مغارة هراقل عمارة 1 رقم 3 

- 90000 طنجة املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : بوزملاض  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيدة ل8يفة الونسعيدي :  500 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بوزملاض  محمد  السيد 

رقم    الشاطئ  تجزئة  البالية  طنجة 

90000 طنجة املغرب.

الونسعيدي  ل8يفة  السيدة 

تجزئة  البالية  طنجة  عنوانه)ا( 

الشاطئ رقم   90000 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

الونسعيدي  ل8يفة  السيدة 

تجزئة  البالية  طنجة  عنوانه)ا( 

الشاطئ رقم   90000 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   27 بتاريخ  ب8نجة   التجارية 

2021 تحت رقم 6885.

200I

STE FICOGEMISS

STE TRAVAUX RIMA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

STE FICOGEMISS

12 ال8ابق السفلي حي بام، 33250، 

ميسور املغرب

STE TRAVAUX RIMA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

تمالحت زايدة 375 5 ميدلت 

ابمغرب

تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

2857

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 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TRAVAUX RIMA

االشغال   : بإيجاز  الشركة  أرض 

املختلفة او البناء

تدبير املستغالت الفالحية

متحادث.

حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 

ميدلت   5 375 زايدة  تمالحت 

ابمغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رغسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

موالي  العلوي  محمدي  السيد 

 100 بقيمة  حصة   500   : الحسن 

درهم للحصة .

 500   : لحسن  عمراوي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :



16999 الجريدة الرسميةعدد 5677 - 9 محرم 3  1 )18 غأس18 2021) 

موالي  العلوي  محمدي  السيد 
الحسن عنوانه)ا( رقم 06 زنقة املياه 
و الغابات غملو 350 5 ميدلت املغرب.

عنوانه)ا(  لحسن  عمراوي  السيد 
ميدلت   5 350 زايدة  تمالحت  حي 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
موالي  العلوي  محمدي  السيد 
الحسن عنوانه)ا( رقم 06 زنقة املياه 
و الغابات غملو 350 5 ميدلت املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بميدلت  بتاريخ 02 يوليوز 

2021 تحت رقم 207.
201I

Finconseil

 MOROCCAN ORGANIC
PRODUCTS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

Finconseil
 bd zerktouni ، 20200، 1 0

casablanca maroc
 MOROCCAN ORGANIC

PRODUCTS شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي 6  

زركتوني طابق 5 رقم 17 - 20200 
الدار البيضاء اململكة املغربية.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.26625
الشريك  قرار  بمقت�سى 
الوحيداملؤرخ في 17 يونيو 2021 تقرر 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  حل 
 MOROCCAN ذات الشريك الوحيد
مبلغ    ORGANIC PRODUCTS
وعنوان  درهم   100.000 رغسمالها 
طابق  زركتوني    6 اإلجتماعي  مقرها 
البيضاء  الدار   20200  -  17 رقم   5

اململكة املغربية نتيجة ل : الخمول.
  6 ب  التصفية  مقر  وحدد 
 20200  -  17 رقم   5 طابق  زركتوني 

الدار البيضاء اململكة املغربية. 

و عين:

و  شافي  الدين   صالح  السيد)ة( 

 22 مبني  موهان  مخ8ط  عنوانه)ا( 

شقة 2 طابق 1 20200 الدار البيضاء 

اململكة املغربية كمصفي )ة( للشركة.

الحدود  اإلقتضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 16 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم  78733.

202I

ABENN AUDIT & CONSEIL

 CENTRE DE RADIOLOGIE

EL OULFA
شركة التضامن

تحويل الشكل القانوني للشركة

ABENN AUDIT & CONSEIL

مجمع  بسمة  1 ج ه1بالدور األر�سي 

شقة  3 ، 20000، الدار البيضاء 

املغرب

 CENTRE DE RADIOLOGIE EL

OULFA شركة التضامن

و عنوان مقرها االجتماعي شارع ام 

الربيع زنقة ٥٠ األلفة رقم ٢  الدار 

البيضاء  20000 الدار البيضاء  .

تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.512069

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

2017 تم تحويل  16 فبراير  املؤرخ في 

القانوني للشركة من »شركة  الشكل 

التضامن« إلى »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 27622.

203I

فيكاميد

STE BAB AL HIKMAT  SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رغسمال الشركة

فيكاميد
3، شارع الوحدة ال8ابق األول رقم 1 

، 93000، ت8وان املغرب
  STE BAB AL HIKMAT  SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي مقرها 
بشارع التحرير زنقة مبروكة رقم 
8 ال8ويلع ت8وان 93000 ت8وان 

املغرب.
رفع رغسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.110 9

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   2021 يوليوز   06 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رغسمال  رفع 
 10.000« من  غي  درهم«    90.000«
عن  درهم«   500.000« إلى  درهم« 
غو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
20 يوليوز  االبتدائية بت8وان  بتاريخ 

2021 تحت رقم 3112.
20 I

ASMAA MEDIA GROUP

3EB SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

ASMAA MEDIA GROUP
شارع صهيب الرومي بلوك 39 الرقم 

20 البرنو�سي البيضاء، 20000، 
البيضاء املغرب

3EB SARL شركة ذات املسؤولية 
املحدودة)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
نزهة شارع 6 رقم 116 عين السبع  - 

20000 الدارالبيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.308733

العام  الجمع  بمقت�سى 
 2021 يونيو   16 في  اإلستثنائياملؤرخ 

املسؤولية  ذات  شركة  حل  تقرر 

3EB SARL  مبلغ رغسمالها  املحدودة 

مقرها  وعنوان  درهم   100.000,00

 6 شارع  نزهة  تجزئة  اإلجتماعي 

 20000  - السبع   عين   116 رقم 

الدارالبيضاء املغرب نتيجة ل : عدم 

االشتغال.

تجزئة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

نزهة شارع 6 رقم 116 عين السبع  - 

20000 الدارالبيضاء املغرب. 

و عين:

الخير  فتح  ياسين   السيد)ة( 

رقم   6 زنقة  نزهة  حي  وعنوانه)ا( 

 20000 البيضاء  السبع  عين   116

)ة(  كمصفي  املغرب  الدارالبيضاء 

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

تجزئة   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 

نزهة شارع 6 رقم 116 عين السبع 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 787091.

205I

A&T  AUDITEURS CONSULTANTS

RAMYICE CAR SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

 A&T  AUDITEURS

CONSULTANTS

 Res LES QUARTES TEMPS Bloc

 C N° 57 ، 90000، TANGER

املغرب

RAMYICE CAR SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 

 Lotissement Banque Chaabi,

 Rue 75, N°3 - 90000 TANGER

.MAROC
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تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.99239
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت   2021 يونيو   28 في  املؤرخ 

املصادقة على :
عبدالرحيم  )ة(  السيد  تفويت 
من  اجتماعية  حصة   100 بنظيفة 
السيد  لفائدة   حصة   100 غصل 
يونيو   28 بتاريخ  بنظيفة  ياسين  )ة( 

.2021
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   12 بتاريخ  ب8نجة   التجارية 

2021 تحت رقم 69 6.

206I

BUREAU ESSOUFYANI

G5RR
إعالن متعدد القرارات

BUREAU ESSOUFYANI
 HAY ESSALAM AVENUE

 PRINCE MOULAY ABDELLAH
 RUE ALJAZIRA ALKHADRA ،
70000، LAAYOUNE MAROC
G5RR »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: شارع 

مسعودي رقم 70 حي الوحدة 01  - 
70000 العيون املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.29 53
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 19 يوليوز 2021
تم اتخاذ القرارات التالية: 

على  ينص  الذي   :01 رقم  قرار 
500 حصة من السيد  مايلي: تفويت 
الرأني سالم الى السيد علي فعراس، 
درهم،   100 الواحدة  الحصة  قيمة 
مجموع قيمة الحصة املباعة 50.000 
500 حصة  درهم - وغيضا تم تفويت 
السيد  الى  سالم  الرأني  السيد  من 
ميارة فعراس، قيمة الحصة الواحدة 
الحصة  قيمة  مجموع  درهم،   100

املباعة 50.000 درهم.

على  ينص  الذي   :02 رقم  قرار 
مايلي: 

الرأاي  امباركة  السيدة  تعيين 
أير  غجل  إلى  اإلدارية  لألمور  مسيرة 
املالية  األمور  بخصوص  غما  مسمى، 
فقد تم تعيين الشريكين علي فعراس 
لألمور  مسيرين  فعراس،  وميارة 
املالية إلى غجل أير مسمى عبر التوقيع 

الوحيد ألحدهما
على  ينص  الذي   :03 رقم  قرار 
مايلي: تغيير الشكل القانوني للشركة 

الى شركة ذات املسؤولية املحدودة .
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
.: الذي ينص على مايلي:  بند رقم 
القانون  بنود  بعض  وتحيين  تعديل 

األسا�سي وفق التعديالت األخيرة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون  بتاريخ 27 يوليوز 

2021 تحت رقم 2538.

207I

FIDUGRA

ACTA TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

FIDUGRA
شارع محمد الخام1 عمارة امنار 

رقم  2 ال8ابق الثالث انزكان ، 
86150، اكادير املغرب

ACTA TRANS  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي موطنة في 
شارع القا�سي عياض عمارة ياسمين 
ب1 ال8ابق السابع رقم 3  - 80000 

اكادير املغرب
تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 8369
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   0 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 ACTA  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

. TRANS
نقل   )1  : بإيجاز  الشركة  أرض 
البضائع دوليا و وطنيا لصالح الغير..

عنوان املقر االجتماعي : موطنة في 
شارع القا�سي عياض عمارة ياسمين 
ب1 ال8ابق السابع رقم 3  - 80000 

اكادير املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رغسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:
السيد زكريا لعري1 :  900 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 100   : لعري1  اميمة  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  لعري1  اميمة  السيدة 
 167 رقم  الجديدة  زنقة  السالم  حي 

13000 بنسليمان املغرب.
عنوانه)ا(  لعري1  زكريا  السيد 

مركز تهالة  85000 تيزنيت املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  يون1  علياني  السيد 
 80000 بنسركاو    298 رقم   1 بلوك 

اكادير املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   28 بتاريخ  باكادير   التجارية 

2021 تحت رقم 81 103.
208I

COMPTE A JOUR

NUMIDIA K.M.L
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

COMPTE A JOUR
 AV SAKIA EL HAMRAE N° 13
 2EME ETG N° 4 NADOR ،
62000، NADOR MAROC

NUMIDIA K.M.L شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

الجيش امللكي   1  ال8ابق  الرابع  - 

62000 الناظور املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

22531

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 

.NUMIDIA K.M.L

أرض الشركة بإيجاز : نقل السلع 

لحساب الغير.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

الجيش امللكي   1  ال8ابق  الرابع  - 

62000 الناظور املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : شعون   كمال  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  شعون   كمال  السيد 

الناظور 62000 الناظور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  شعون   كمال  السيد 

الناظور 62000 الناظور املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 2665.

209I
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فيدو الفتح

كتاكيت الوفاء
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

فيدو الفتح

 Rue 16 Novembre VN Fes. 29

 Maroc 29 Rue 16 Novembre

 VN Fes. Maroc، 30000، Fes

املغرب

كتاكيت الوفاء شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 5 مكرر 
زنقة 2 حي الرجاء موالي الكامل  

املدينة الجديدة  30000 فاس 

املغرب

تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

69009

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   03

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء بمختصر تسميتها : كتاكيت 

الوفاء.

روض   : بإيجاز  الشركة  أرض 

لالطفال او مدرسة خصوصية.
مكرر   5  : االجتماعي  املقر  عنوان 
الكامل   موالي  الرجاء  حي   2 زنقة 

فاس   30000 الجديدة   املدينة 

املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : الكوشني  ايمان  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

  : الوشني  ياسين  محمد  السيد 

500 حصة بقيمة 100 درهم للحصة  

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة ايمان الكوشني  عنوانه)ا( 

252 تجزئة هبة تغات  30000 فاس 

املغرب.

الكوشني  ياسين  محمد  السيد 

تغات  هبة  تجزئة   252 عنوانه)ا( 

30000 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة ايمان الكوشني عنوانه)ا( 

30000 فاس  تغات  252 تجزئة هبة 

املغرب

الكوشني  ياسين  محمد  السيد 

تغات  هبة  تجزئة   252 عنوانه)ا( 

30000 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   28 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 3605.

210I

سيكما جيستيون

مقهى و مطعم

عقد تسيير حر ألصل تجاري )األشخاص 

ال8بيعيون(

عقد تسيير حر ألصل تجاري

مقهى و م8عم 

 26 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 

2021 غع8ى السيد)ة(  موالي  غبريل 

)ة(  الحامل  االدري�سي  الحسن  

 BH571333 للب8اقة الوطنية رقم   

 19020 التجاري  بالسجل  املسجل 

حق  بورزازات  االبتدائية  باملحكمة 

التسيير الحر لألصل التجاري الكائن 

 381 رقم  العلوي  املحمدي  الحي  ب 

املغرب  ورزازات    5000 ورزازات 

للسيد)ة( عبد الهادي بايدار الحامل 

  P233652   ة( للب8اقة الوطنية رقم(

ملدة 1 سنة تبتدئ من 01 ماي 2021 

و تنتهي في 01 ماي 2022 مقابل مبلغ 

شهري 3.000  درهم.

211I

select conseil

DOUAK IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

select conseil

شارع عبد املومن عمارة21  ال8ابق 

الرابع رقم16 ، 20360، البيضاء 

املغرب

DOUAK IMMOBILIER شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 7 زنقة 

سبتة اقامة رامي مكتب 8 الدار 

البيضاء - 20000 الدار البيضاء 

املغرب

تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

506511

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 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DOUAK IMMOBILIER

االنعاش   : بإيجاز  الشركة  أرض 

العقاري .

زنقة   7  : االجتماعي  املقر  عنوان 

الدار   8 مكتب  رامي  اقامة  سبتة 

البيضاء  الدار   20000  - البيضاء 

املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

990 حصة    : السيد زكرياء فتحي 

بقيمة 100 درهم للحصة .

السيدة سلمى ضحاك :  10 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  فتحي  زكرياء  السيد 
لرمي8اج  رقاب  محمد  127زنقة 
الدار البيضاء  20000 الدارالبيضاء 

املغرب .
عنوانه)ا(  ضحاك  سلمى  السيدة 
3 زنقة بروسبير مريمي ال8ابق السفلي 
البيضاء   الدار  فلوري  فال   3 الشقة 

20000 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  فتحي  زكرياء  السيد 
لرمي8اج  رقاب  محمد  127زنقة 
الدار البيضاء  20000 الدار البيضاء 

املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم 5 7822.
212I

select conseil

BRUCKE CENTER PRIVE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

select conseil
شارع عبد املومن عمارة21  ال8ابق 

الرابع رقم16 ، 20360، البيضاء 
املغرب

BRUCKE CENTER PRIVE  شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي : 16  
انوال شارع عبداملومن  مدخل 
ا مكتب رقم 28ال8ابق    الدار 

البيضاء - 20000 الدار البيضاء 
املغرب .

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

. 87969
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
حل  تقرر   2021 ماي   06 في  املؤرخ 
شركة    BRUCKE CENTER PRIVE
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 
 100.000 رغسمالها  مبلغ  الوحيد 
اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
انوال شارع عبداملومن  مدخل    16
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الدار  28ال8ابق     رقم  مكتب  ا 

البيضاء  الدار   20000  - البيضاء 

الشركة  قدرة  لعدم  نتيجة  املغرب  

االستمرار في هدا املجال .

و عين:

السيد)ة( هاجر  أزار و عنوانه)ا( 

حي العنق بلوك  7 رقم 7  ق م الدار 

البيضاء   الدار   20000 البيضاء  

املغرب  كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

بتاريخ 06 ماي 2021 وفي 16  انوال 

مكتب  ا  مدخل  عبداملومن   شارع 

 - البيضاء  الدار  28ال8ابق     رقم 

200000 الدار البيضاء املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم  63 78.

213I

ائتمانية  الخبرة

YAICHE PROMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ائتمانية  الخبرة

9   زنقة  املدينة ، 26100، برشيد 

املغرب

YAICHE PROMO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

االمان GH18 عمارة 6 1 رقم 1 

مكتب رقم 1 عين السبع - 20250 

الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 88285

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2021 يونيو   28 في  املؤرخ 

املصادقة على :

يوسف  )ة(  السيد  تفويت 

من  اجتماعية  حصة   500 شجدالي 

السيد  لفائدة   حصة   1.000 غصل 

)ة( محمد القضيوي االدري�سي بتاريخ 

28 يونيو 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 19 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 787528.
21 I

AMOURI CONSULTING

 CENTRE DE RADIOLOGIE
VILLE NOUVELLE SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

AMOURI CONSULTING
 Fès Lotissement Belair 2

 Dokkarat Bureau 2 Immeuble
 Espace Bureaux des Champs،

30000، FES MAROC
 CENTRE DE RADIOLOGIE VILLE
NOUVELLE SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة 
الربيع ، ناصية شارع إبراهيم روداني 
، شارع عبد الخالق توري1 فاس - 

30000 فاس املغرب
تأسي1 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
68 03

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 غبريل   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 
 CENTRE DE RADIOLOGIE VILLE

.NOUVELLE SARL AU
غو  : طبيب  بإيجاز  الشركة  أرض 
جراح لديه عيادة غو يشغل غكثر من 
مساعدين  غو  ممرضين  غو  ممرضين 

ألخصائي األشعة..
إقامة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الربيع ، ناصية شارع إبراهيم روداني، 

 - فاس  توري1  الخالق  عبد  شارع 

30000 فاس املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

السيدة علمي هدى :  100 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد علمي هدى عنوانه)ا( شارع 
 1 زهور   11 الشحرور  شارع  املنامة 

فاس 30000 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد علمي هدى عنوانه)ا( شارع 
 1 زهور   11 الشحرور  شارع  املنامة 

فاس 30000 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو  بتاريخ  1  بفاس   التجارية 

.M9h8/2021 2021 تحت رقم

215I

ائتمانية  الخبرة

YAICHE PROMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

ائتمانية  الخبرة

9   زنقة  املدينة ، 26100، برشيد 

املغرب

YAICHE PROMO  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

االمان GH 18 اقامة 6 1 رقم 1 

مكتب رقم 1 عين السبع - 20250 

الدار البيضاء املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 88285

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تعيين  تم   2021 يونيو   28 في  املؤرخ 

السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

كمسير  محمد  االدري�سي  القضيوي 

آخر.

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 19 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 787528.

216I

CAF MAROC

CENTRALTEL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

CAF MAROC

 RUE OUED ZIZ N°20 CASTILLA

 2° ETG N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

CENTRALTEL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي ساحة 

براهيم روداني زنقة السينا إقامة 

بيتهوفن 2 طبقة 3 رقم 82  - 90000 

طنجة  املغرب 

تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

118505

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 

.CENTRALTEL

مركز   : بإيجاز  الشركة  أرض 

االتصال و تقديم الخدمات.

ساحة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

إقامة  السينا  زنقة  روداني  براهيم 

بيتهوفن 2 طبقة 3 رقم 82  - 90000 

طنجة  املغرب .

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
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السيد رشيد بنكيران  :  50 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

50 حصة    : املودني  السيد طارق 
بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بنكيران   رشيد  السيد 
زنقة االمام القس8الني عمارة اتيسة 

رقم 10 90000 طنجة املغرب .
عنوانه)ا(  املودني  طارق  السيد 

اسبانيا . ملقة اسبانيا.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  بنكيران   رشيد  السيد 
زنقة االمام القس8الني عمارة اتيسة 

رقم 10 90000 طنجة املغرب
عنوانه)ا(  املودني  طارق  السيد 

اسبانيا . ملقة اسبانيا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز  بتاريخ  1  ب8نجة   التجارية 

2021 تحت رقم 8 5  2.
217I

HORICOM

FNDF IMMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

HORICOM
21AV HASSAN II APPT N°  VN-
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
FNDF IMMO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 21 شارع 
الحسن الثاني شقة رقم   م ج - 

50000 مكناس املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.67513
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 10 فبراير 2021 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
رقم  شقة  الثاني  الحسن  شارع   21«
املغرب«  مكناس   50000  - ج  م    

موالي  شارع  بسمة  اقامة   28« إلى 
فاس    30060  - الثاني  ال8ابق  رشيد 

املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غبريل   26 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

2021 تحت رقم 2001.

218I

LA PEPINIERE D’ENTREPRISES

CMS SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

LA PEPINIERE D›ENTREPRISES
 1ER ETAGE AL MASSAR ,3 5
 ROUTE DE SAFI ، 40100،

MARRAKECH Maroc
CMS SERVICES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 5 3 املسار 
طريق اسفي - مراكش - 0100  

مراكش املغرب
تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

115399
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 غبريل   29
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 CMS  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SERVICES
أرض الشركة بإيجاز : بيع و شراء 

املواد الغدائية .
 3 5  : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - مراكش   - اسفي  طريق  املسار 

0100  مراكش املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 700   : الشهامي   محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيدة كريمة امزيل :  300 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الشهامي  محمد  السيد 

مجموعة احمد قرماش رقم 192 حي 

يوسف بن تاشفين - مراكش 0010  

مراكش  املغرب.

عنوانه)ا(  امزيل  كريمة  السيدة 

الزيتون الجديد رقم 210 يوسف بن 

مراكش    0010 مراكش   - تاشفين 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الشهامي  محمد  السيد 

مجموعة احمد قرماش رقم 192 حي 

يوسف بن تاشفين - مراكش 0010  

مراكش  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماي   31 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 507 12.

219I

STE DOMICILE CONSEIL

STE THAJJIT CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

STE DOMICILE CONSEIL

AV MED V ، 35100، جرسيف 

املغرب

STE THAJJIT CAR  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
محمد الخام1 عمارة العيساوي 

ال8ابق رقم 2  الشقة على اليمين 

جرسيف - 35100 جرسيف املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1235

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تعيين  تم   2021 يونيو  في  2  املؤرخ 
مسير جديد للشركة السيد)ة( زروق 

حنان كمسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ  بجرسيف   االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 1130/2021.

220I

CITY FABRIC

CITY FABRIC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

CITY FABRIC

رقم 87 الحي الصناعي سيدي 

يوسف بن علي ، 0050 ، مراكش 

املغرب

CITY FABRIC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 

87 من8قة الحي الصناعي سيدي 

يوسف بن علي - 0050  مراكش 

املغرب

تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

116813

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 

 CITY  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FABRIC

 : بإيجاز  الشركة  أرض 

.FABRICATION DU TEXTILE

 87 رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 

من8قة الحي الصناعي سيدي يوسف 

بن علي - 0050  مراكش املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

500 حصة    : لعبو  السيد جمال 

بقيمة 100 درهم للحصة .
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 500   : الحامدي  سعيد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد جمال لعبو عنوانه)ا( درب 

ج  النخيل  الفخارة   99 رقم  املعا�سي 

مراكش 0050  مراكش املغرب.

السيد سعيد الحامدي عنوانه)ا( 

الشمالي  سيبع   2 رقم  تافاللت  درب 

مراكش 0050  مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد جمال لعبو عنوانه)ا( درب 

ج  النخيل  الفخارة   99 رقم  املعا�سي 

مراكش 0050  مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   08 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 125860.

221I

FIGENOUV

 MEKNASSIA DE TRAVAUX

DIVES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

FIGENOUV

شارع النصر عمارة 16 شقة 3 ديور 

السالم ، 50050، مكناس املغرب

 MEKNASSIA DE TRAVAUX

DIVES  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 32 

تجزئة هشام متجر رقم 1 - 50000 

مكناس املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.297 3

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تعيين  تم   2021 ماي  في  2  املؤرخ 
رافع  السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

جالل كمسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   09 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

2021 تحت رقم 2 28.

222I

LA PEPINIERE D’ENTREPRISES

MILTON SERVICE CLEAN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

dilegis premium service

 Angle rue D›alger Et 2, rue abou

 Bakr Al Bakalani, 3eme etage,

 Appt 11, Anfa, Casablanca،

20070، Casablanca Maroc

 MILTON SERVICE CLEAN

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 5 3 

املسار طريق اسفي - مراكش 

 MARRAKECH  0100

MARRAKECH املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

115639

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 

.MILTON SERVICE CLEAN

انش8ة   : بإيجاز  الشركة  أرض 

التنظيف.

 3 5  : االجتماعي  املقر  عنوان 

مراكش   - اسفي  طريق  املسار 

 MARRAKECH  0100

MARRAKECH املغرب..

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رغسمال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

السيد كمال فنيش :  100 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  فنيش  كمال  السيد 
شارع حمان رقم 387 سيبع - مراكش 

0050  مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  فنيش  كمال  السيد 
شارع حمان رقم 387 سيبع - مراكش 

0050  مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو  بتاريخ  0  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 707 12.
223I

FIGENOUV

 TRAVAUX GENIE CIVIL
 ELECTRICITE ET TELECOM

»»STGET
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رغسمال الشركة

FIGENOUV
شارع النصر عمارة 16 شقة 3 ديور 

السالم ، 50050، مكناس املغرب
 TRAVAUX GENIE CIVIL

 ELECTRICITE ET TELECOM
STGET«« شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

النعيم 2 متجر رقم 50 التقدم  - 
50070 مكناس املغرب.

رفع رغسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.375 1
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   2021 يونيو   21 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رغسمال  رفع 
من  غي  درهم«    .000.000«
  .500.000« إلى  درهم«   500.000«
مقاصة  إجراء    : طريق  عن  درهم« 

و  املقدار  املحددة  الشركة  ديون  مع 

املستحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   06 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

2021 تحت رقم 3307.

22 I

LA PEPINIERE D’ENTREPRISES

ALI TRANSPORT ROUTIER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسي1 شركة

dilegis premium service

 Angle rue D›alger Et 2, rue abou

 Bakr Al Bakalani, 3eme etage,

 Appt 11, Anfa, Casablanca،

20070، Casablanca Maroc

 ALI TRANSPORT ROUTIER

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 5 3 

املسار طريق اسفي - مراكش 

MARRAKECH  0100 مراكش 

املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

116305

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2021 ماي   31

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 ALI  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TRANSPORT ROUTIER

نقل   : بإيجاز  الشركة  أرض 

البضائع على ال8رق و التجارة في مواد 

البناء.
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 3 5  : االجتماعي  املقر  عنوان 
مراكش   - اسفي  طريق  املسار 
مراكش   MARRAKECH  0100

املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : الراي1  بن  علي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  الراي1  بن  علي  السيد 
 178 الرازي رقم  زنقة  ح م امرشيش 

مراكش 0080  مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  الراي1  بن  علي  السيد 
 178 الرازي رقم  زنقة  ح م امرشيش 

مراكش 0080  مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   21 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 185326.
225I

FINANCE PERFORMANCE CONSEIL

TADERT TITBIRINE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رغسمال الشركة

 FINANCE PERFORMANCE
CONSEIL

تقاطع شارع موالي رشيد و عبد 
الكريم الخ8ابي،عمارة مركز غعمال 
جليز،  ال8ابق الثالث، مكتب رقم 

21 ، 0000 ، مراكش املغرب
TADERT TITBIRINE  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 129 فندق 
القباج ابن صالح  - 0000  مراكش 

املغرب.
رفع رغسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.10753

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   2021 يوليوز   20 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رغسمال  رفع 

»670.000 درهم« غي من »100.000 

عن  درهم«   770.000« إلى  درهم« 
ديون  مع  مقاصة  إجراء    : طريق 

الشركة املحددة املقدار و املستحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   29 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 31 126.

226I

LA PEPINIERE D’ENTREPRISES

CIVILNAS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

dilegis premium service

 Angle rue D›alger Et 2, rue abou

 Bakr Al Bakalani, 3eme etage,

 Appt 11, Anfa, Casablanca،

20070، Casablanca Maroc

CIVILNAS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 5 3 

املسار طريق اسفي - مراكش 

MARRAKECH  0100 مراكش 

املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

116529

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 

.CIVILNAS

مكتب   : بإيجاز  الشركة  أرض 

 ، البناء  غعمال  التقنية،  الدراسات 

الترويج العقاري .

 3 5  : االجتماعي  املقر  عنوان 
مراكش   - اسفي  طريق  املسار 
مراكش   MARRAKECH  0100

املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : السيد الياس بوفكري   

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  بوفكري  الياس  السيد 
املحاميد    51 رقم   1 الحسني 

-مراكش 0160  مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  بوفكري  الياس  السيد 
املحاميد    51 رقم   1 الحسني 

-مراكش 0160  مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   30 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 125561.
227I

LA PEPINIERE D’ENTREPRISES

BIBERAJ GROUP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

dilegis premium service
 Angle rue D›alger Et 2, rue abou
 Bakr Al Bakalani, 3eme etage,
 Appt 11, Anfa, Casablanca،
20070، Casablanca Maroc

BIBERAJ GROUP شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 5 3 
املسار طريق اسفي - مراكش 

MARRAKECH  0100 مراكش 
املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1165 3

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 

.BIBERAJ GROUP

جميع   : بإيجاز  الشركة  أرض 

غنواع غعمال البناء والتشييد وغعمال 

ال8رق وال8رق الحضرية.

 3 5  : االجتماعي  املقر  عنوان 

مراكش   - اسفي  طريق  املسار 

مراكش   MARRAKECH  0100

املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد عادل ايت جالل   :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عادل ايت جالل عنوانه)ا( 

الكتبية  امرشيش  املحمدي  الحي 

مراكش    0080 -120مراكش  رقم 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عادل ايت جالل عنوانه)ا( 

الحي املحمدي امرشيش الكتبية رقم 

-120مراكش 0080  مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   30 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 125576.

228I
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STE DOMICILE CONSEIL

 STE GUERCIF ALIMENTAIRE

SARLAU

إعالن متعدد القرارات

STE DOMICILE CONSEIL

AV MED V ، 35100، جرسيف 

املغرب

 STE GUERCIF ALIMENTAIRE

SARLAU »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: تجزئة 

ملك عبد هللا رقم 2  جرسيف - 

35100 جرسيف املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.1013

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 16 يونيو 2021

تم اتخاذ القرارات التالية: 

على  ينص  الذي   :01 رقم  قرار 

 « من  الشركة:  نشاط  تغير  مايلي: 

التصدير. وسيط تجاري  االستيراد و 

للمواد الغذائية و الفالحية. التجارة » 

املختلفة. غشغال  البناء  » غشغال  الى 

الزراعة. التجارة » 

على  ينص  الذي   :02 رقم  قرار 

من  الشركة  رغسمال  رفع  مايلي: 

درهم   100000 إلى  درهم   10000

بقيمة 90000 درهم

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

على  ينص  الذي   :02 رقم  بند 

مايلي: نشاط الشركة

على  ينص  الذي   :08 رقم  بند 

مايلي: الرفع و التخفيض من راسمال 

الشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ  بجرسيف   االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 1119/2021.

229I

select conseil

YAM INDUSTRIES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

select conseil
شارع عبد املومن عمارة21  ال8ابق 

الرابع رقم16 ، 20360، البيضاء 
املغرب

YAM INDUSTRIES شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 131 شارع 

انفا اقامة ازور مكتب 11 الدار 
البيضاء - 20360 الدار البيضاء 

املغرب
تأسي1 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
508755

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 
 YAM  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.INDUSTRIES
صناعة   : بإيجاز  الشركة  أرض 

منتجات املخابز و املعجنات.
 131  : االجتماعي  املقر  عنوان 
شارع انفا اقامة ازور مكتب 11 الدار 
البيضاء  الدار   20360  - البيضاء 

املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : بوطاهر  مارية  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  بوطاهر  مارية  السيدة 

 07 رقم  عمارة  0  ليكولين  اقامة 

 20000 البيضاء  معروف  سيدي 

الدارالبيضاء املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  بوطاهر  مارية  السيدة 

 07 رقم  عمارة  0  ليكولين  اقامة 

 20000 البيضاء  معروف  سيدي 

الدار البيضاء املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم  56 78.

230I

CABINET FICOR

AGRO HASNA
إعالن متعدد القرارات

CABINET FICOR

12 زنقة األقحوان إقامة الناس 

بوسجور ، 20200، الدار البيضاء 

املغرب

AGRO HASNA »شركة  املساهمة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 8 زنقة 3 

تجزئة املنضر الجميل - 23000  بني 

مالل املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.810

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 15 يوليوز 2021

تم اتخاذ القرارات التالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

مايلي: تغيير الشكل القانوني للشركة 

دات  شركة  الى  مجهولة  شركة  من 

املسؤولية املحدودة

على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 

مايلي: انتهاء صالحيات املدير ومجل1 

اإلدارة

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

سليم  السيدة  من  كل  اإلقراربوفاة 

حليمة و السيد زبيدي محمد

قرار رقم  : الذي ينص على مايلي: 

تقسيم جديد للحصص 

قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي:
عزيزة  السيدة  من  كل  تعيين 
زبيدي  جميلة  السيدة  و  زبيدي 
كمسيرتين للشركة ملدة أير محدودة 

قرار رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
تحيين النضام األسا�سي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
النظام األسا�سي التالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  بند 
مايلي: تغيير الشكل القانوني للشركة 
دات  شركة  الى  مجهولة  شركة  من 

املسؤولية املحدودة
على  ينص  الذي   :6/7 رقم  بند 

مايلي: تقسيم جديد للحصص 
على  ينص  الذي   : 2 رقم  بند 
عزيزة  السيدة  من  كل  تعيين  مايلي: 
زبيدي  جميلة  السيدة  و  زبيدي 
كمسيرتين للشركة ملدة أير محدودة 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  مالل   ببني  االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 822.

231I

select conseil

MAISON LAJI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

select conseil
شارع عبد املومن عمارة21  ال8ابق 

الرابع رقم16 ، 20360، البيضاء 
املغرب

MAISON LAJI شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 17   طريق 
دكتور محمد سجلما�سي  الدار 
البيضاء  - 2000 الدار البيضاء 

املغرب
تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

509229
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   18
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MAISON LAJI

بقالة   : بإيجاز  الشركة  أرض 

راقية .

   17  : االجتماعي  املقر  عنوان 

طريق دكتور محمد سجلما�سي  الدار 

البيضاء  الدار   2000  - البيضاء  

املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  : الودأيري  الزعيم  ملياء  السيدة 

500 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 

.السيدة جهاد اليون�سي :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

الودأيري  الزعيم  ملياء  السيدة 

7 زنقة املرجان تجزئة  عنوانه)ا( رقم 

 20000 يوسف  انفا الدار البيضاء  

الدارالبيضاء املغرب .

عنوانه)ا(  اليون�سي  جهاد  السيدة 

زنقة النخيل رقم   انفا الدار البيضاء  

20000 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

الودأيري  الزعيم  ملياء  السيدة 

7 زنقة املرجان تجزئة  عنوانه)ا( رقم 

 20000 يوسف  انفا الدار البيضاء  

الدار البيضاء املغرب 

عنوانه)ا(  اليون�سي  جهاد  السيدة 

زنقة النخيل رقم   انفا تادار البيضاء  

20000 الدار البيضاء  املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 01 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 785085.

232I

Mazador

MAZADOR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

Mazador
16 زنقة غورايبي جياللي ال8ابق 

الثامن رقم 18 ، 20630، 
الدارالبيضاء املغرب

Mazador شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 16 زنقة 
غورايبي جياللي ال8ابق الثامن رقم 
18 - 20000 الدارالبيضاء املغرب

تأسي1 شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 96503

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 مارس   26
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.Mazador
أرض الشركة بإيجاز : صناعة و 
تصدير منتجات الصناعة التقليدية.

16 زنقة   : عنوان املقر االجتماعي 
غورايبي جياللي ال8ابق الثامن رقم 18 

- 20000 الدارالبيضاء املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 500   : سالكي  عبدالحق  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
السيدة كوثر سالكي :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبدالحق سالكي عنوانه)ا( 
عمارة   10 س  مج  النهضة  إقامة 
 20630 مومن   سيدي   10 رقم   69

الدارالبيضاء املغرب.

السيدة كوثر سالكي عنوانه)ا( حي 
سوق الصغير زنقة 1 رقم 61  92150 

القصر الكبير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبدالحق سالكي عنوانه)ا( 
عمارة   10 س  مج  النهضة  إقامة 
 20630 مومن   سيدي   10 رقم   69

الدارالبيضاء املغرب
السيدة كوثر سالكي عنوانه)ا( حي 
سوق الصغير زنقة 1 رقم 61  92150 

القصر الكبير املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

مارس 2021 تحت رقم 11853.
233I

CABINET COMPTABLE GHAZALI

OPTIC VILLE VERTE 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

 CABINET COMPTABLE
GHAZALI

 ANG BD ABDELMOUMEN ET
 RUE SOUMAYA 5 EME ETAGE
 N°21 ، 20420، CASABLANCA

MAROC
 OPTIC VILLE VERTE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 12 ، شارع 
صبري بوجمعة ، ال8ابق األول رقم 
6  - 20000 الدار البيضاء املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
511015

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 غبريل   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 

 OPTIC  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.VILLE VERTE

:  غخصائي  بإيجاز  أرض الشركة 

دراسة   ، تجارة   ، استيراد   ، بصريات 

واستشارة ، إصالح ، صيانة.

عنوان املقر االجتماعي : 12 ، شارع 

صبري بوجمعة ، ال8ابق األول رقم 6  

- 20000 الدار البيضاء املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 100   : سكينة  التازي  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  سكينة  التازي  السيدة 

تاوربوسكورة  كرين  كازا   566 فيال 

الدار   20000 الخضراء  املدينة 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  سكينة  التازي  السيدة 

تاوربوسكورة  كرين  كازا   566 فيال 

الدار   20000 الخضراء  املدينة 

البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 787059.

23 I

STE SOLIDAIRE

SOLIDAIRE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رغسمال الشركة

STE SOLIDAIRE

ملكية إلياس شقة رقم 1 الحي 

اإلداري ، 1000 ، شيشاوة املغرب

SOLIDAIRE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 

الياس شقة رقم 1الحي اإلداري  - 

1000  شيشاوة املغرب.
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رفع رغسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1389

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

رفع  تم   2021 ماي  في  2  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رغسمال 

من  غي  درهم«   3.250.000«

 3.350.000« إلى  درهم«   100.000«

حصص  تقديم    : طريق  عن  درهم« 

نقدية غو عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ  بامنتانوت   االبتدائية 

يونيو 2021 تحت رقم 185/2021.

235I

FINANCE PERFORMANCE CONSEIL

TADERT TITBIRINE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

خفض رغسمال الشركة

 FINANCE PERFORMANCE

CONSEIL

تقاطع شارع موالي رشيد و عبد 

الكريم الخ8ابي،عمارة مركز غعمال 

جليز،  ال8ابق الثالث، مكتب رقم 

21 ، 0000 ، مراكش املغرب

TADERT TITBIRINE  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 129 فندق 

القباج ابن صالح  - 0000  مراكش 

املغرب.

خفض رغسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.10753

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم   2021 يوليوز   20 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رغسمال  خفض 

»270.000 درهم« غي من »770.000 

عن  درهم«   500.000« إلى  درهم« 

طريق : تخفيض عدد  األسهم.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   29 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 31 126.

236I

nador conseil sarl au

SALEMI-MAR S.A.R.L
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

nador conseil sarl au
 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc
SALEMI-MAR S.A.R.L  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي ميناء بني 
انصار  - 62000 الناضور املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 815
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تعيين  تم   2021 يوليوز   13 في  املؤرخ 
السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

السالمي  محمد كمسير وحيد
تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 2377.
237I

مستامنة الرجاء للمحاسبة

CHAFIKI STAR SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

مستامنة الرجاء للمحاسبة
حي النجاة زنقة بني مالل رقم  3 ، 

23550، سوق السبت املغرب
CHAFIKI STAR SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار ملغارير 
بني مو�سى دار ولد زيدوح  - 23500 

سوق السبت اوالد النمة املغرب
تأسي1 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
277

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 

.CHAFIKI STAR SARL AU

االشغال   : بإيجاز  الشركة  أرض 

العامة

حفر االبار

االيستيراد و التصدير.

دوار   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 - زيدوح   ولد  دار  مو�سى  بني  ملغارير 

النمة  اوالد  السبت  سوق   23500

املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

الشافقي   الهادي  عبد  السيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

الشافقي  الهادي  عبد  السيد 

عنوانه)ا( اوالد اعلي امحمد دار ولد 

اوالد  السبت  سوق   23500 زيدوح 

النمة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

الشافقي  الهادي  عبد  السيد 

عنوانه)ا( اوالد اعلي امحمد دار ولد 

اوالد  السبت  سوق   23500 زيدوح 

النمة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

النمة   االبتدائية بسوق السبت اوالد 

رقم  تحت   2021 يوليوز   02 بتاريخ 

.171

238I

FINANCE PERFORMANCE CONSEIL

VILLA SOUMAYA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 FINANCE PERFORMANCE
CONSEIL

تقاطع شارع موالي رشيد و عبد 
الكريم الخ8ابي،عمارة مركز غعمال 
جليز،  ال8ابق الثالث، مكتب رقم 

21 ، 0000 ، مراكش املغرب
VILLA SOUMAYA  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طور 
التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي 133 زنقة 
امللزوزي الحي الشتوي - 0000  

مراكش املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2 007

العام  الجمع  بمقت�سى 
 2016 مارس   31 في  اإلستثنائياملؤرخ 
املسؤولية  ذات  شركة  حل  تقرر 
VILLA SOUMAYA   مبلغ  املحدودة 
وعنوان  درهم   100.000 رغسمالها 
امللزوزي  زنقة   133 مقرها اإلجتماعي 
مراكش    0000  - الشتوي  الحي 

املغرب نتيجة ل : 
* الصعوبات التي واجهتها لت8وير 

الشركة،
* خسارة رٲس مال الشركة.

و حدد مقر التصفية ب 133 زنقة 
  0000  - الشتوي   الحي  امللزوزي 

مراكش املغرب. 
و عين:

و  حيضر  الـله   عبد  السيد)ة( 
الحي  امللزوزي  زنقة   133 عنوانه)ا( 
املغرب  مراكش    0000 الشتوي  

كمصفي )ة( للشركة.
الحدود  اإلقتضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  ومحل  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية:

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   29 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 1  126.
239I
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UNIVERSAL DNA

UNIVERSAL DNA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

UNIVERSAL DNA

 BUREAU 2, A

 DROITE,APPARTEMENT N°6

 ANGLE RUE TARIK IBN ZIAD

 ET IBN AICHA, RESIDENCE

 EXCEL SIOR, IMMEUBLE

 18 MARRAKECH، 40000،

marrakech MAROC

UNIVERSAL DNA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب 2 ، 

على اليمين ، الشقة 6 ، زاوية زنقة 

طارق ابن زياد و ابن عائشة،  اقامة  

اكسيل سيور، عمارة  18  ، مراكش 

- 0000  مراكش املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

117395

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 

.UNIVERSAL DNA

تاجر   : بإيجاز  الشركة  أرض 

املنتوجات التقليدية و التصدير .

عنوان املقر االجتماعي : مكتب 2، 

زنقة  زاوية   ،  6 الشقة   ، اليمين  على 

طارق ابن زياد و ابن عائشة،  اقامة  

اكسيل سيور، عمارة  18  ، مراكش - 

0000  مراكش املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 QUENTIN  ICHEM السيد 

بقيمة  حصة   BRULHART :  100

100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

 QUENTIN  ICHEM السيد 

 153 عنوانه)ا(   BRULHART

 RUE BARABAN  69003 LYON

.FRANCE

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

 QUENTIN  ICHEM السيد 

 153 عنوانه)ا(   BRULHART

 RUE BARABAN  69003 LYON

FRANCE

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   28 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 12 126.

2 0I

مستامنة الرجاء للمحاسبة

LAMO DARNA SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسي1 شركة

مستامنة الرجاء للمحاسبة

حي النجاة زنقة بني مالل رقم  3 ، 

23550، سوق السبت املغرب

LAMO DARNA SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي اوالد اجبير 

داائرة بني مو�سى  - 23500 سوق 

السبت اوالد النمة  املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

287

في  مؤرخ  عرفي  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 

 LAMO : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.DARNA SARL AU

االشغال   : بإيجاز  الشركة  أرض 

العامة 

منعش عقاري 

االيستيراد والتصدير.

اوالد   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 23500  - مو�سى   بني  داائرة  اجبير 

سوق السبت اوالد النمة  املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رغسمال  مبلغ 

1.000.000 درهم، مقسم كالتالي:

  : حدوش  الهادي  عبد  السيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   10.000

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

حدوش  الهادي  عبد  السيد 

عنوانه)ا( اقامة نسنيسة ط 03 شقة 

الدار   20520 معروف  سيدي   08

االبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

حدوش  الهادي  عبد  السيد 

عنوانه)ا( اقامة نسنيسة ط 03 شقة 

الدار   20520 معروف  سيدي   08

االبيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

النمة   االبتدائية بسوق السبت اوالد 

رقم  تحت   2021 يوليوز   16 بتاريخ 

.192

2 1I

societe el moustanir

STE ISO OPTIQUE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسي1 شركة

societe el moustanir

 imm 16 n 10 a A.V joulane lido

fes ، 30000، fes maroc

STE ISO OPTIQUE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 1 

شارع بيروت طريق صفرو فاس - 

30000 فاس املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

68979

في  مؤرخ  عرفي  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 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ISO OPTIQUE

 : بإيجاز  الشركة  أرض 

.(OPTICIEN ( FABRICANT

 1 رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 - فاس  صفرو  طريق  بيروت  شارع 

30000 فاس املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رغسمال  مبلغ 

10.000.000 درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : كرماش  الهام  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
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عنوانه)ا(  كرماش  الهام  السيدة 
الزهور   231 رقم  رشيد  موالي  شارع 

فاس 30000 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  كرماش  الهام  السيدة 
الزهور   231 رقم  رشيد  موالي  شارع 

فاس 30000 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   26 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 3575.

2 2I

LA PEPINIERE D’ENTREPRISES

AFRICAN SECRET
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

dilegis premium service

 Angle rue D›alger Et 2, rue abou

 Bakr Al Bakalani, 3eme etage,

 Appt 11, Anfa, Casablanca،

20070، Casablanca Maroc

AFRICAN SECRET شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 5 3 املسار 

طريق اسفي - مراكش - 0100  

مراكش املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

115 71

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 غبريل   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 

.AFRICAN SECRET

األنش8ة   : بإيجاز  الشركة  أرض 
املنتجات  جميع  بيع   ، الصيدالنية 
الصيدالنية ، بيع املنتجات العضوية 

وال8بيعية.
 3 5  : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - مراكش   - اسفي  طريق  املسار 

0100  مراكش املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : اشريف  فدوى  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  اشريف  فدوى  السيدة 
تجزئة أيثة مجموعة 5 الرقم 5  بني 

مالل  23020 بني مالل  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  اشريف  فدوى  السيدة 
تجزئة أيثة مجموعة 5 الرقم 5  بني 

مالل 23020 بني مالل  املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماي   31 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 532 12.
2 3I

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC( BUREAU DE

COMPTABILITE

  AFAQ  AMANE
BELHACHMI

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسي1 شركة

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC(
BUREAU DE COMPTABILITE
صندوق البريد 310 الرئيسية 

الرشيدية ، 52000، الرشيدية 
املغرب

 AFAQ  AMANE  BELHACHMI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر 
الشياحنة ع ص ز ارفود - 52200 

ارفود املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

15079

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 

  AFAQ : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.AMANE  BELHACHMI

االشغال   : بإيجاز  الشركة  أرض 

املختلفة او البناء بناء قنوات السقي 

تركيب انظمة الري الزراعي املتاجرة.

قصر   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 52200  - ارفود  ز  ص  ع  الشياحنة 

ارفود املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : هشام  بن8ابك  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  هشام  بن8ابك  السيد 
الحمري  حي  االطل1  زنقة   05 رقم 

52200 ارفود املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  هشام  بن8ابك  السيد 
الحمري  حي  االطل1  زنقة   05 رقم 

52200 ارفود املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  1  بالرشيدية   االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 1098.

2  I

LA PEPINIERE D’ENTREPRISES

LA MINOUCHA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسي1 شركة

dilegis premium service

 Angle rue D›alger Et 2, rue abou

 Bakr Al Bakalani, 3eme etage,

 Appt 11, Anfa, Casablanca،

20070، Casablanca Maroc

LA MINOUCHA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 5 3 املسار 

طريق اسفي - مراكش - 0100  

مراكش املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

116697

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 

 LA  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MINOUCHA

 - م8عم   : بإيجاز  الشركة  أرض 

ممون حفالت.

 3 5  : االجتماعي  املقر  عنوان 

 - مراكش   - اسفي  طريق  املسار 

0100  مراكش املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 100   : السيدة شيماء حمو�سي   

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
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والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

حمو�سي    شيماء  السيدة 
طابق  الكاليبتوس  ممر   8 عنوانه)ا( 
3 شقة   عين السبع -الدار البيضاء 

20580 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
حمو�سي    شيماء  السيدة 
طابق  الكاليبتوس  ممر   8 عنوانه)ا( 
3 شقة   عين السبع -الدار البيضاء 

20580 الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   06 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 9 1257.
2 5I

LA PEPINIERE D’ENTREPRISES

CUTE BEAUTY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

dilegis premium service
 Angle rue D›alger Et 2, rue abou
 Bakr Al Bakalani, 3eme etage,
 Appt 11, Anfa, Casablanca،
20070، Casablanca Maroc
CUTE BEAUTY شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي ال8ابق 
األول رقم 2، املبنى رقم  5، من8قة 

املازوزية املن8قة الصناعية - 
مراكش - 0110  مراكش املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
116685

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 
 CUTE  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.BEAUTY
تشغيل   : بإيجاز  الشركة  أرض 
وحمام  صحي  ومنتجع  تجميل  مركز 
وتوزيع  وتسويق  وبيع  شراء  ؛ 
والع8ور  التجميل  منتجات  جميع 

ومستحضرات التجميل. .
ال8ابق   : االجتماعي  املقر  عنوان 
املبنى رقم  5، من8قة   ،2 األول رقم 
املازوزية املن8قة الصناعية - مراكش 

- 0110  مراكش املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 100   : جالل   ايت  مريم  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة مريم ايت جالل  عنوانه)ا( 
امرشيش الكتبية رقم 120 - مراكش 

0080  مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة مريم ايت جالل  عنوانه)ا( 
امرشيش الكتبية رقم 120 - مراكش 

0080  مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   05 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 125719.
2 6I

ريدكوم

SARDA PROMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

ريدكوم
10 زنقة عقبة بن نافع برشيد ، 

26100، برشيد املغرب
SARDA PROMO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 13 شارع 

محمد الخام1 تجزئة اليسر ال8ابق 
 BERRECHID 26100 3 على اليسار

برشيد املغرب

تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

15529

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   23

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SARDA PROMO

منعش   : بإيجاز  الشركة  أرض 

عقاري .

عنوان املقر االجتماعي : 13 شارع 

محمد الخام1 تجزئة اليسر ال8ابق 

 BERRECHID 26100 3 على اليسار

برشيد املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : محمد  عبيدة  بن  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

  : الهادي  عبد  عبيدة  بن  السيد 

500 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد بن عبيدة محمد عنوانه)ا( 

برشيد   26100 القونة   تجزئة   3 

املغرب.

الهادي  عبد  عبيدة  بن  السيد 

 26100 القونة   عنوانه)ا(  3 تجزئة 

برشيد املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بن عبيدة محمد عنوانه)ا( 

برشيد   26100 القونة  تجزئة   3 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   29 بتاريخ  ببرشيد   االبتدائية 

2021 تحت رقم 979.

2 7I

MARO FIDUS

AFM 3
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

MARO FIDUS

 FB8, Bd Mohammed V Centre

 Ben Yakhlef - Mohammedia

 FB8, Bd Mohammed V Centre

 Ben Yakhlef - Mohammedia،

13350، Mohammedia maroc

AFM 3 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي الحسنية 

2 بلوك »د« الرقم 276 العالية 

املحمدية - 28830 املحمدية املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.16655

الشريك  قرار  بمقت�سى 

 2021 يونيو   17 في  الوحيداملؤرخ 

مسؤولية  ذات  شركة  حل  تقرر 

 3 الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

درهم   50.000 رغسمالها  مبلغ    AFM

الحسنية  اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 

العالية   276 الرقم  »د«  بلوك   2

28830 املحمدية املغرب   - املحمدية 

نتيجة ل : عدم بلوغ الهدف النشود.

و حدد مقر التصفية ب الحسنية 

العالية   276 الرقم  »د«  بلوك   2

املحمدية - 28830 املحمدية املغرب. 

و عين:

و  شعيبي  غحالم   السيد)ة( 

»د«  بلوك   2 الحسنية  عنوانه)ا( 

الرقم 276 العالية  28830 املحمدية 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

الحدود  اإلقتضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 

 276 الرقم  »د«  بلوك   2 الحسنية   :

العالية املحمدية.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملحمدية  بتاريخ 30 يونيو 

2021 تحت رقم 1529.

2 8I

شارماكو

جاد فاكتوري
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

شارماكو
113 شارع عبد الكريم الخ8ابي 
عمارة املهندس مدخل غ 8-7 ، 

0010 ، مراكش املغرب
جاد فاكتوري شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي : دكان رقم 
2 زاوية شارع عبد الكريم الخ8ابي 
وشارع عالل الفا�سي عمارة 6 عين 
حميدة 2  - 0000  مراكش املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.101587
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
حل  تقرر   2021 ماي   31 في  املؤرخ 
جاد فاكتوري شركة ذات املسؤولية 
 10.000 رغسمالها  مبلغ  املحدودة 
اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
الكريم  عبد  شارع  زاوية   2 رقم  دكان 
الفا�سي عمارة  الخ8ابي وشارع عالل 
مراكش    0000  -   2 حميدة  عين   6

املغرب نتيجة الزمة كرونا.
و عين:

السيد)ة( جاد  رشيد و عنوانه)ا( 
املن8قة   108 رقم  فتح  تجزئة 
مراكش    0000 اكدال  السياحية 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
رقم  دكان  وفي   2021 ماي   31 بتاريخ 
الخ8ابي  الكريم  عبد  شارع  زاوية   2
عين   6 عمارة  الفا�سي  عالل  وشارع 

حميدة 2  - 0000  مراكش املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   16 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 126158.

2 9I

HANA COMPTA MAROC

»SOLUTION RED«
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

HANA COMPTA MAROC
 RESIDENCE AL WAFA N°A1
 RDC AVENUE MOHAMED V
 EL JADIDA ، 24000، EL JADIDA

MAROC
»SOLUTION RED« شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 37 
درب بن دري1 الجديدة - 000 2 

الجديدة املغرب
تأسي1 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
18 01

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 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.»SOLUTION RED«
أرض الشركة بإيجاز : - بيع وشراء 
التركيب   - الكهربائية.  األجهزة  جميع 
 - صيانة،الخدمات.  غعمال  الفني، 

غعمال مختلفة غوالبناء.
 37 رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 2 000  - الجديدة  دري1  بن  درب 

الجديدة املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : مرزي  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  مرزي  محمد  السيد 
الجديدة 000 2 الجديدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  مرزي  محمد  السيد 
الجديدة 000 2 الجديدة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ  بالجديدة   االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 26716.

250I

CHRONO COURSIER

BATHOME
إعالن متعدد القرارات

BATHOME
CASA ، 20000، الدار البيضاء 

maroc
BATHOME »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد«
وعنوان مقرها االجتماعي: 12 زنقة 
صبري بوجمعة ط 1 ش6 - 20000 

الدار البيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.262255

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 22 مارس 2021

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
الحالي  االجتماعي  املقر  تحويل  تم 
للشركة من »12 زنقة صبري بوجمعة 
البيضاء  الدار   2000  - ش6   1 ط 
عبداملومن  شارع   203« إلى  املغرب« 
الدار   20000  - ب  د   22 مكتب 

البيضاء املغرب«.
على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
من  الشركة  نشاط  تغيير  تم  مايلي: 
»DECORS OU ORNEMENTS« إلى 

»الترويج العقاري وإدارة اإليجارات«.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
 DECORS« تغيير نشاط الشركة من
»الترويج  إلى   »OU ORNEMENTS

العقاري وإدارة اإليجارات«.

بند رقم 5: الذي ينص على مايلي: 

تحويل املقر االجتماعي الحالي للشركة 
 1 ط  بوجمعة  صبري  زنقة   12« من 

ش6 - 2000 الدار البيضاء املغرب« 

إلى »203 شارع عبداملومن مكتب 22 

د ب - 20000 الدار البيضاء املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

غبريل 2021 تحت رقم 775267.

251I

مكتب املحاسبة

 BOULANGERIE PATISSERIE

DEMANA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

مكتب املحاسبة

16 زنقة سال السعادة 2 ، 15000، 

الخميسات املغرب

 BOULANGERIE PATISSERIE

DEMANA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

موالي عبدهللا رقم 115 مكرر ق8اع 

8 حي النصر القرية  - 11000 سال 

املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3 131

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   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 

 BOULANGERIE PATISSERIE

.DEMANA
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مخبزة   : بإيجاز  الشركة  أرض 
وحلويات- ممون الحفالت.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
115 مكرر ق8اع  موالي عبدهللا رقم 
سال   11000  - القرية   النصر  حي   8

املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : كوثر  املجدوبي  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
كوثر عنوانه)ا(  املجدوبي  السيدة 
الفرح  حي   03 رقم  الزرق8وني  شارع 

القرية 11000 سال املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
كوثر عنوانه)ا(  املجدوبي  السيدة 
الفرح  حي   03 رقم  الزرق8وني  شارع 

القرية 11000 سال املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   19 بتاريخ  بسال   االبتدائية 

2021 تحت رقم  76.
252I

DICKSSON BUSINESS & LAW FIRM

AMM EXIM MAROC
إعالن متعدد القرارات

 DICKSSON BUSINESS & LAW
FIRM

 RUE JEAN JAURES 23 23
 RUE JEAN JAURES، 20060،

Casablanca Maroc
AMM EXIM MAROC »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: 5، شارع 

زاكورة، حسان - 20000 الرباط 
املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.1 2699
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 07 يوليوز 2021
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

للسيد  سهم   990 بيع  على  املوافقة 

إبراهيم  العلوي محمد والسيد عزيز 

للسيد العلوي املدأري غحمد

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

املدأري  العلوي  السيد  استقالة 

محسن من مهامه كمسير.

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

غحمد  املدأري  العلوي  السيد  تعيين 

مسيرا جديدا.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

املعدل  األسا�سي  النظام  اعتماد 

للشركة.

بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

الشكليات والصالحيات

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   20 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

2021 تحت رقم 116328.

253I

 CENTRE PRIVE CREATIF DE CULTURE &

LANGUE CPCCL

 CENTRE PRIVE CREATIF

 DE CULTURE & LANGUE

CPCCL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسي1 شركة

 CENTRE PRIVE CREATIF DE

CULTURE & LANGUE CPCCL

 LOTISSEMENT NARJIS 1931

 RUE BRANES 3 EME ETAGE ،

90000، TANGER MAROC

 CENTRE PRIVE CREATIF DE

 CULTURE & LANGUE CPCCL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 1931 

تجزئة نرج1 شارع البرانص ال8ابق 

الثلث - 90000 طنجة املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

118599

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 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 CENTRE PRIVE CREATIF DE

.CULTURE & LANGUE CPCCL

مركز   : بإيجاز  الشركة  أرض 

التدريب والتوجيه االحترافي.

تعليم اللغات ودورات الدعم.

 1931  : االجتماعي  املقر  عنوان 

البرانص ال8ابق  تجزئة نرج1 شارع 

الثلث - 90000 طنجة املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : بوصوف  يون1  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بوصوف  يون1  السيد 

 90000  31 رقم  مسلم  االمام  شارع 

طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  بوصوف  يون1  السيد 

 90000  31 رقم  مسلم  االمام  شارع 

طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   16 بتاريخ  ب8نجة   التجارية 

2021 تحت رقم 6717.

25 I

segex

 SHINE BEAUTY

DISTRIBUTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

segex

 rue Abdelkrim Benjelloun IMB

 16  , App 12 FES BP 2324 ،

30000، fes MAROC

 SHINE BEAUTY DISTRIBUTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : مجموعة 

بريستيجيا شارع برن1 اريتي ملعب 

الخيل ق8عة 16 عمارة 107 مكتب 
رقم 9 فاس - 30000 فاس املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.60613

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

حل  تقرر   2021 يونيو   03 في  املؤرخ 

 SHINE BEAUTY DISTRIBUTION

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

درهم   100.000 رغسمالها  مبلغ 

مجموعة  اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 

ملعب  اريتي  برن1  شارع  بريستيجيا 

مكتب   107 عمارة   16 ق8عة  الخيل 
املغرب  فاس   30000  - فاس   9 رقم 

نتيجة لعدم تحقيق االرباح.

و عين:

ابن  امين   محمد  السيد)ة( 

 35 عنوانه)ا(  و  االندل�سي  ع8ية 

 3 ال8ابق   6 الشقة  ياسمين  تجزئة 

املغرب  فاس   30000 إيموزار  طريق 

كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

2021 وفي مجموعة  03 يونيو  بتاريخ 

ملعب  اريتي  برن1  شارع  بريستيجيا 

مكتب   107 عمارة   16 ق8عة  الخيل 
رقم 9 فاس - 30000 فاس املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   20 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 3565.

255I
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BT CONSEIL

EKwation
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

BT CONSEIL
 Espace maarif Rue abouishak al
 marouni angle bd roudanie etg
4 N° 12، 20000، CASA MAROC
EKwation  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 10 زنقة 
الحرية ال8ابق الثالث الشقة رقم 
5 الدار البيضاء   - 20000 الدار 

البيضاء املغرب
تأسي1 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
510201

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   03
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 

. EKwation
نشاط   •  : بإيجاز  الشركة  أرض 
مساعدة الشركات ودعمها في مشاريع 

منح الشهادات.
الحصول  في  الشركات  دعم   •
االجتماعية  املسؤولية  عالمة  على 

للشركات،
ألطراف  واملساعدة  املشورة   •

ثالثة ،
• تنظيم األعمال ،

والفروع  التأمين  في  التدريب   •
األخرى.

تأميني  استشاري  نشاط  غي   •
وفهم   ، التأمين  عقود  ومراجعة   ،
واستشارة   ، العمالء  احتياجات 
مع  والتفاوض   ، التأمين  سوق 
شركات التأمين للحصول على غفضل 

العروض املالية والتوظيف التجاري.

املوارد  إدارة  في  االستشارات   •

البشرية.
10 زنقة   : عنوان املقر االجتماعي 

رقم  الشقة  الثالث  ال8ابق  الحرية 

الدار   20000  - البيضاء    الدار   5

البيضاء املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 50.000 الشركة:   رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : املوسيلي  خالد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  املوسيلي  خالد  السيد 
8 زنقة بيسانك اقامة دعاء ال8ابق 2 

 20000 7 املعاريف البيضاء   الشقة 

الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  املوسيلي  خالد  السيد 
8 زنقة بيسانك اقامة دعاء ال8ابق 2 

 20000 البيضاء  املعاريف   7 الشقة 

الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 08 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 786198.

256I

nador conseil sarl au

AMJAHED -CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

nador conseil sarl au

 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc

AMJAHED -CAR  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي والد 

ميمون طريق زأنغان رقم 161  - 

62000 الناظور  املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.13205

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في 12 يوليوز 2021 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

رقم  زأنغان  طريق  ميمون  والد  »حي 

161  - 62000 الناظور  املغرب« إلى 

»حي والد بوطيب ال8ريق 02 رقم 02 

- 62000 الناظور  املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 16 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 815 .

257I

IB PARTNERS

TUTOMIND SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسي1 شركة

IB PARTNERS

 BD LA CORNICHE ، 20040،  7

CASABLANCA MAROC

TUTOMIND SERVICES شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

بورگون زنقة جعفر ابن حبيب إقامة 

املشرق 2 ال8ابق األول رقم 3 - 

20053 الدار البيضاء املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

511507

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 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TUTOMIND SERVICES

التجارة   -  : بإيجاز  الشركة  أرض 

اإللكترونية؛

- االستشارات والوساطة في مجال 

التدريب؛

املواقع  وإدارة  وت8وير  اقتناء   -

اإللكترونية؛

إدارة  مجال  في  االستشارات   -

األصول؛

- االستشارات املالية؛

املعامالت  جميع  غعم،  وبشكل   -

واملالية  والصناعية  التجارية 

كانت  سواء  العقارية،  غو  واملنقولة 

مرتب8ة بشكل مباشر غو أير مباشر 

بالغرض املذكور غعاله غو يحتمل غن 

تساهم في تحقيقه و ت8ويريه..

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

بورگون زنقة جعفر ابن حبيب إقامة 

 -  3 رقم  األول  ال8ابق   2 املشرق 

20053 الدار البيضاء املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد عبد الجليل لحسيني :  100 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

لحسيني  الجليل  عبد  السيد 

 06 مجموعة  الرشاد  حي  عنوانه)ا( 

رقم 6098  02 15 تيفلت املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

لحسيني  الجليل  عبد  السيد 

 06 مجموعة  الرشاد  حي  عنوانه)ا( 

رقم 6098  02 15 تيفلت املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 20 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 9 7876.

258I
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IMP SAHARA

 STE DADDA EQUIPEMENTY
TRAVAUX

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

IMP SAHARA

حي موالي رشيد بلوك  1 رقم 1 
مكرر العيون، 70000، العيون 

املغرب

 STE DADDA EQUIPEMENTY

TRAVAUX شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

موالي رشيد بلوك M رقم 211 - 

70000 العيون املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

37 39

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 

 STE DADDA EQUIPEMENTY

.TRAVAUX

أرض الشركة بإيجاز : -عقاقير

والتجزئة  بالجملة  -البيع 

للمنتجات الصحية

- غعمال البناء املختلفة

-االستثمار في العقارات .

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 -  211 رقم   M بلوك  رشيد  موالي 

70000 العيون املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : ابراهيم  دادا  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  ابراهيم  دادا  السيد 
الرملة  192 حي خط  زنقة وليلي رقم 

02 70000 العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  ابراهيم  دادا  السيد 
الرملة  192 حي خط  زنقة وليلي رقم 

02 70000 العيون املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون  بتاريخ 07 يوليوز 

2021 تحت رقم 2240/2021.
259I

nador conseil sarl au

LAGUNA PARK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

nador conseil sarl au
 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc
LAGUNA PARK  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي  فرح 15 
اقامة 1 رقم 21 ال8ابق الرابع حي 
عاريض - 62000 الناظور املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
22537

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 

. LAGUNA PARK

إنشاء   : بإيجاز  الشركة  أرض 

ترفيهية  فضاءات  واستغالل  

املركبات   ، توبوجان   ، )الكارتينج 

الترفيهية ، التخييم ، …(..

عنوان املقر االجتماعي :  فرح 15 

حي  الرابع  ال8ابق   21 رقم   1 اقامة 

عاريض - 62000 الناظور املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  : الدين   صالح  بنهدي  السيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

الدين   صالح  بنهدي  السيد 

انصار  بني  كالي8ا  حي  عنوانه)ا( 

62000 الناظور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

الدين   صالح  بنهدي  السيد 

انصار  بني  كالي8ا  حي  عنوانه)ا( 

62000 الناظور املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 3  2.

260I

CORPORATE CAPITAL SARL

كوربورت كبتال
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسي1 شركة

CORPORATE CAPITAL SARL

 Rue A, Numéro 128, Résidence

 JOYAU d’anfa bel Air, Ain

 Diab, Casablanca ، 20000،

casablanca املغرب

كوربورت كبتال  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة »غ« ٫ 

رقم 128 ٫ إقامة جويوغنفا بيل إير٫ 

عين الذئاب - 20052 الدار البيضاء 

املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

511625

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 

كوربورت كبتال .

يتمثل    : بإيجاز  الشركة  أرض 

موضوع الشركة في قيامها لفائدتها غو 

لفائدة اغلغيار غو باملساهمة ب:

املقاوالت  جميع  في  املساهمة 

وتدبير محفظة السندات واألسهم في 

مختلف غنواع الشركات.

وتداول  وشراء  واقتناء  اكتتاب   

والحصص،  األسهم،  وتفويت 

واإللتزامات وبشكل عام جميع القيم 

الشركات  تنشئهاجميع  التي  العقارية 

غو األشخاص املعنويين غيا كان شكلها 

غو موضوعها. 

بجميع  القيام  عام  وبشكل 

والصناعية  التجارية  العمليات 

واملتعلقة  والعقارية  واملالية 

باملنقوالت، املرتب8ة بشكل مباشر غو 

أير مباشر بموضوع الشركة..

عنوان املقر االجتماعي : زنقة »غ« 

٫ رقم 128 ٫ إقامة جويوغنفا بيل إير٫ 

عين الذئاب - 20052 الدار البيضاء 

املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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الشركة:   رغسمال  مبلغ 

000.000.   درهم، مقسم كالتالي:

   0000  : سباعي  محمد  السيد  

بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  سباعي  محمد  السيد  

الذئاب  عين   72 رقم  املنتزه  تجزئة 

20052 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  سباعي  محمد  السيد  

الذئاب  عين   72 رقم  املنتزه  تجزئة 

20052 الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 0 7878.

261I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

RELAIS CDHR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 01- 772 

صندوق البريد رقم 6 1، 73000، 

الداخلة املغرب

RELAIS CDHR شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

محمد الخام1 رقم 112 - 73000 

الداخلة املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

18 85

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 
 RELAIS : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.CDHR
استغالل   : بإيجاز  الشركة  أرض 

وتسيير م8عم.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 73000  -  112 رقم  الخام1  محمد 

الداخلة املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : السيد مروان الدحماني 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد مروان الدحماني عنوانه)ا( 
شقة   160 عمارة  اسالن  اقامة 
اكادير   80000 املحمدي  61الحي 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد مروان الدحماني عنوانه)ا( 
شقة   160 عمارة  اسالن  اقامة 
اكادير   80000 املحمدي  61الحي 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بتاريخ  الدهب   بوادي  االبتدائية 

يونيو 2021 تحت رقم  98.
262I

CHOUFA DE S COMPTABLE ET GESTION

MARIA MEDIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

 CHOUFA DE S COMPTABLE ET
GESTION

رقم 8 زنقة 21 أشت السوق 
القديم خريبكة ، 25000، خريبكة 

املغرب
MARIA MEDIA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي الرقم 9 

تجزئة شوقي 2 ال8ابق 2 خريبكة - 

25000 خريبكة املغرب

تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

7175

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 

.MARIA MEDIA

نشر   -  : بإيجاز  الشركة  أرض 

و  اإللكترونية  واملجالت  الصحف 

الورقية.

- اإلنتاج السمعي البصري

واللوازم  املعدات  وبيع  شراء   -

املكتبية.

 9 الرقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 - خريبكة   2 ال8ابق   2 شوقي  تجزئة 

25000 خريبكة املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 300   : هللا  عبد  عياش  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 300   : نجية  وحماني  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

  00   : بوشعيب  نجار  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  نجية  وحماني  السيدة 

الرقم  32 بالش8ر 3 تجزئة الزيتونة 

خريبكة 25000 خريبكة املغرب.

عنوانه)ا(  هللا  عبد  عياش  السيد 

خريبكة  الخدامة  حي   56 الرقم 

25000 خريبكة املغرب.

عنوانه)ا(  بوشعيب  نجار  السيد 

 02 املبنى   6 القسم  سل8انة  اقامة 

خريبكة   25000 خريبكة  شقة  2 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  هللا  عبد  عياش  السيد 

خريبكة  الخدامة  حي   56 الرقم 

25000 خريبكة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بخريبكة  بتاريخ 07 يوليوز 

2021 تحت رقم 567.

263I

CAM

EQUIPEMENTS KN MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

CAM

 BD LA RESISTANCE 271

 MOHAMMEDIA

 MOHAMMEDIA، 28830،

MOHAMMEDIA MAROC

 EQUIPEMENTS KN MAROC

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 271 

الزنقة 17 شارع املقاومة الحسنية 

1 املحمدية املحمدية 20800 

املحمدية املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

28399

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   29

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 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.EQUIPEMENTS KN MAROC

 / املقاول   : بإيجاز  الشركة  أرض 

املقاول للتدريب وتأجير العمالة.

 271  : االجتماعي  املقر  عنوان 

الزنقة 17 شارع املقاومة الحسنية 1 

املحمدية املحمدية 20800 املحمدية 

املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 EQUIPEMENTS الشركة 

 K N I G H T - N I E M I N E N

حصة   EQUIPEMENTS :  1.000

بقيمة 100 درهم للحصة .

 EQUIPEMENTS الشركة 

 K N I G H T - N I E M I N E N

بقيمة  مكتب   :  EQUIPEMENTS

1.000 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

 EQUIPEMENTS الشركة 

 K N I G H T - N I E M I N E N

عنوانه)ا(   EQUIPEMENTS

 RANG DU VIEUX PONT  825 

 ROUYN-NORANDA CANADA

.J9Y 0H  CANADA CANADA

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

 JEAN-DANIEL السيد 

 CANADA عنوانه)ا(   NIEMINEN

J9Y 0H  CANADA CANADA

 ABDERRAZAK السيد 

 PLAGE عنوانه)ا(   METLAOUI

 TILAL NO 209 EL MANSOURIA

20800 BOUZNIKA MAROC

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  باملحمدية   االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 1603.

26 I

STE PRO-CONSULTING

صس اوطو
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

STE PRO-CONSULTING

15 شارع جمال الدين االفغاني 

ال8ابق االول الرقم 3 ، 60000، 

وجدة املغرب

ص1 اوطو شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 15شارع 

جمال الدين افغاني طابق 1شقة 

رقم3 وجدة 60000 وجدة املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

37829

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   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 

ص1   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

اوطو.

و  بيع   : بإيجاز  الشركة  أرض 

الجديدة  وتصديرالسيارات  استيراد 

واملستعملة.

15شارع   : عنوان املقر االجتماعي 

1شقة  طابق  افغاني  الدين  جمال 

رقم3 وجدة 60000 وجدة املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 100   : العلمي  ادري�سي   السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

العلمي عنوانه)ا(  ادري�سي   السيد 
زنقة 328 رقم 6 السيكون  القني8رة  

000 1 قني8رة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

العلمي عنوانه)ا(  ادري�سي   السيد 
زنقة 328 رقم 6 السيكون  القني8رة  

000 1 قني8رة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   27 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2021 تحت رقم 2703.

265I

جيسط كومب8ا ش.ذ.م.م.ش.و

BETAMA ETUDE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

جيسط كومب8ا ش.ذ.م.م.ش.و

شارع الحسن األول، إقامة باب 

العقلة د، ال8ابق األر�سي، ت8وان 

ت8وان، 93000، ت8وان املغرب

BETAMA ETUDE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 

العزيزية، شارع اململكة العربية 

السعودية،ال8ابق 3، رقم 20  

طنجة. طنجة 90000 طنجة املغرب

تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

118571

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   23

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BETAMA ETUDE

مكتب   *  : بإيجاز  الشركة  أرض 

الدراسات التقنية والهندسة املدنية.

*دراسات.

اقامة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

العربية  اململكة  شارع  العزيزية، 

  20 رقم   ،3 السعودية،ال8ابق 

طنجة. طنجة 90000 طنجة املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

00  حصة    : ايمن ملرواح  السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 350   : حومنات  اسماء  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد منير البدوي :  250 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  ملرواح  ايمن  السيد 

ابن   37 رقم  فيال  االندل1  رياض 

طنجة  الجديدة  املدينة  ب8وطة 

90000 طنجة املغرب.

السيدة اسماء حومنات عنوانه)ا( 

مركب البيت العتيق 2 بلوك 9 عمارة 

 93150 مرتيل   06 شقة   1 طابق   36

مرتيل املغرب.

عنوانه)ا(  البدوي  منير  السيد 

مرتيل   03 رقم  رشيد  موالي  شارع 

93150 مرتيل املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  ملرواح  ايمن  السيد 

ابن   37 رقم  فيال  االندل1  رياض 

طنجة  الجديدة  املدينة  ب8وطة 

90000 طنجة املغرب

السيدة اسماء حومنات عنوانه)ا( 

مركب البيت العتيق 2 بلوك 9 عمارة 

 93150 مرتيل   06 شقة   1 طابق   36

مرتيل املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   05 بتاريخ  ب8نجة   التجارية 

2021 تحت رقم  0 07212366.

266I
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AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

فونيكس بوكس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 AEX ET COM MAROC AUDIT

ET EXPERTISE

زاوية  شارع محمد الخام1 و شارع 

ابن كثير إقامة دوس مارس رقم    ، 

90000، طنجة املغرب

فونيك1 بوك1 شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي 183، 

شارع ولي العهد، مركز إنريا، ال8ابق 

األر�سي، محل رقم 13 - 90000 

طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.10 071

العام  الجمع  بمقت�سى 

 2021 ماي   31 في  اإلستثنائياملؤرخ 

املسؤولية  ذات  شركة  حل  تقرر 

مبلغ  بوك1   فونيك1  املحدودة 

وعنوان  درهم   120.000 رغسمالها 

ولي  شارع   ،183 اإلجتماعي  مقرها 

األر�سي،  ال8ابق  إنريا،  مركز  العهد، 

محل رقم 13 - 90000 طنجة املغرب 

شدة  و  اآلفاق  انعدام   : ل  نتيجة 

املنافسة .

 ،183 ب  التصفية  مقر  وحدد 

شارع ولي العهد، مركز إنريا، ال8ابق 

 90000  -  13 رقم  محل  األر�سي، 

طنجة املغرب. 

و عين:

السيد)ة( نادية  عزوز و عنوانه)ا( 

إقامةالجوهرة  مالباطا  طريق 

2، عمارة س، ال8ابق  الزرقاء، بلوك 

8 90000 طنجة  32، شقة  س  رقم 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

الحدود  اإلقتضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية..

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   29 بتاريخ  ب8نجة   التجارية 

2021 تحت رقم 3972 2.

267I

MOORISH

AI ADVISORY SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

MOORISH
39 شارع اللة الياقوت ال8ابق 5 
الشقة د 39 شارع اللة الياقوت 

ال8ابق 5 الشقة د، 20000، الدار 
البيضاء املغرب

AI ADVISORY SARL AU  شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 

البستان 2 العمارة1 ماج 1 بيرنو�سي 
- الدار البيضاء. - 0 202 الدار 

البيضاء  املغرب
تأسي1 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
511989

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   13
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 AI  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. ADVISORY SARL AU
 : بإيجاز  الشركة  أرض 

االستشارات اإلدارية.
اقامة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
البستان 2 العمارة1 ماج 1 بيرنو�سي 
الدار   202 0  - البيضاء.  الدار   -

البيضاء  املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رغسمال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

السيد غشرف عراقي :  100 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  عراقي  غشرف  السيد 
املدينة   350 فيال  سيتي  كولف 
الخضراء بوسكورة البيضاء  27182 

بوسكورة البيضاء  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  عراقي  غشرف  السيد 
املدينة   350 فيال  سيتي  كولف 
الخضراء بوسكورة البيضاء  27182 

بوسكورة البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 788365.
268I

مولدافيت

ماكس وورك
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

مولدافيت
 RUE ENCASTREMENT, RC,09
 BOURGOGNE - CASABLANCA،
20053، CASABLANCA MAROC
ماك1 وورك شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

مر�سى سل8ان شقة 3 طابق 1 الدار 
البيضاء - 20000 الدار البيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.308791

العام  الجمع  بمقت�سى 
 2021 يوليوز   08 في  اإلستثنائياملؤرخ 
مسؤولية  ذات  شركة  حل  تقرر 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 
ماك1 وورك  مبلغ رغسمالها 10.000 
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

1 الدار  3 طابق  مر�سى سل8ان شقة 
البيضاء  الدار   20000  - البيضاء 

املغرب نتيجة ل : منافسة حادة.
شارع  ب  التصفية  مقر  وحدد 
1 الدار  3 طابق  مر�سى سل8ان شقة 
البيضاء  الدار   20000  - البيضاء 

املغرب. 
و عين:

و  هندي  غسامة    السيد)ة( 
رقم   2 بلوك  مراد  حي  عنوانه)ا( 
املغرب  البيضاء  الدار   20000   5

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 
بتاريخ  1  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 786956.

269I

Dilegis Premium Service

Cheese & Go
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

Dilegis Premium Service
 Angle Rue D’alger Et 2,Rue
 Abou Bakr Al Baklani 3ème
 étage, Appt 11, Casablanca
 20070، 20070، Casablanca

Maroc
ذات  شركة    Cheese & Go

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 2 شارع  
غبو بكر ال بكلني لوسيتانيا  شقة 11 
 20070 البيضاء   الدار   3 ال8ابق 

الدار البيضاء  املغرب
املسؤولية  ذات  شركة  تأسي1 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

511391
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   01
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. Cheese & Go
أرض الشركة بإيجاز : - البيع عبر 
الغذائية  املنتجات  لجميع  اإلنترنت 
قيد  الغذائية  واملنتجات  العامة 

التسليم ؛
طلب  طريق  عن  بالتجزئة  البيع   -
لجميع  اإلنترنت  طريق  عن   ، البريد 

منتجات البقالة قيد التسليم ؛
- ال8لب عبر البريد والبيع بالتجزئة 
والجبن  الباردة  للحوم  اإلنترنت  عبر 
املعلبة  واألطعمة  األلبان  ومنتجات 
وتوصيل  والبقالة  والجزار  واملشواة 

املعجنات ؛
املنزلية  ال8عام والخدمة  - تقديم 
الوجبات  وتوصيل  األحداث  وتنظيم 

السريعة ؛
لبيع  مشروع  غي  تشغيل   -
األنش8ة  وجميع  املعلبة  األطعمة 
األخرى امللحقة غو ذات الصلة بغرض 

الشركة ؛
والوجبات  السريعة  الوجبات   -
والوجبات   ، املوقع  في  السريعة 
الخارجية غو التوصيل بجميع غنواعها 

؛
- نشاط وكالة اتصاالت األحداث ؛

الفعاليات  منظم  نشاط   -
واملؤتمرات واملعارض.

بما  االتصاالت  وكالة  نشاط 
االتصاالت  استشارات  ذلك  في 

والتسويق ؛.
شارع    2  : االجتماعي  املقر  عنوان 
شقة  لوسيتانيا   بكلني  ال  بكر  غبو 
11 ال8ابق 3 الدار البيضاء  20070 

الدار البيضاء  املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 50.000 الشركة:   رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 MAGNIER-KERGOAT السيدة 
 Gwendoline Alexandra Maelle
درهم   100 بقيمة  حصة   :  2 0

للحصة.

 MEIGNAT السيد  
 MAXIME,Jean-Pierre,Maurice
درهم   100 بقيمة  حصة   :  260

للحصة..
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
 MAGNIER-KERGOAT السيدة 
 Gwendoline Alexandra Maelle
،دار  نورس  تجزئة     01 عنوانه)ا( 
بوعزة، الدار البيضاء 27223   الدار 

البيضاء املغرب.
 MEIGNAT السيد 
  MAXIME,Jean-pierre,Maurice
الغول  كامب  ليا  إقامة  عنوانه)ا( 
مراكش    0000 مراكش     0000

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
 MAGNIER-KERGOAT السيدة 
  Gwendoline Alexandra Maelle
،دار  نورس  تجزئة     01 عنوانه)ا( 
الدار   27223 البيضاء  الدار  بوعزة، 

البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 787552.
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redallah sarl

PARA AHLIMINE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

redallah sarl
2 زنقة سوريا الشقة 15 شارع 

الحسن الثاني املدينة الجديدة ، 
30000، فاس املغرب

PARA AHLIMINE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي : 97 شارع 
االمل تجزئة الوفاء 2 املحل   - 

30000 فاس املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.59085

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
حل  تقرر   2021 ماي   10 في  املؤرخ 
ذات  شركة   PARA AHLIMINE
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 
 100.000 رغسمالها  مبلغ  الوحيد 
 97 اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
املحل     2 الوفاء  تجزئة  االمل  شارع 
لعدم  نتيجة  املغرب  فاس   30000  -
ازمة  مع  الهدافها  الشركة  تحقيق 

كورونا.
و عين:

و  احلمين  عتيقة   السيد)ة( 
فاس  الشقف  عين  طريق  عنوانه)ا( 
)ة(  كمصفي  املغرب  فاس   30000

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
شارع   97 وفي   2021 ماي   10 بتاريخ 
 - املحل     2 الوفاء  تجزئة  االمل 

30000 فاس املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   27 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 3585.

271I

MOORISH

MLO- SEARCH  SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

MOORISH
39 شارع اللة الياقوت ال8ابق 5 
الشقة د 39 شارع اللة الياقوت 

ال8ابق 5 الشقة د، 20000، الدار 
البيضاء املغرب

MLO- SEARCH  SARL AU شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 

البستان 2 العمارة1 ماج 1 بيرنو�سي 
- الدار البيضاء. - 0 202 الدار 

البيضاء املغرب
تأسي1 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
511991

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   13

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 MLO- : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.SEARCH  SARL AU

 : بإيجاز  الشركة  أرض 

االستشارات اإلدارية.

اقامة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

البستان 2 العمارة1 ماج 1 بيرنو�سي 

الدار   202 0  - البيضاء.  الدار   -

البيضاء املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

  : االوديي  املهدي  محمد  السيد 

100 حصة بقيمة 100 درهم للحصة

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

االوديي  املهدي  محمد  السيد 

فيل  فران1  زنقة   62 عنوانه)ا( 

البيضاء   الدار   20 10 الوازي1   

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

االوديي  املهدي  محمد  السيد 

فيل  فران1  زنقة   62 عنوانه)ا( 

البيضاء   الدار   20 10 الوازي1   

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 788366.

272I
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فيكاميد

STE BAB AL HIKMAT SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

فيكاميد
3، شارع الوحدة ال8ابق األول رقم 1 

، 93000، ت8وان املغرب
  STE BAB AL HIKMAT SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي مقرها 
بشارع التحرير زنقة مبروكة رقم 
8 ال8ويلع ت8وان 93000 ت8وان 

املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.110 9

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 يوليوز   06 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  التالية  األنش8ة  إضافة 

الشركة الحالي :
ال8بعة اإللكترونية 

والرقمية استيراد وتصدير.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
20 يوليوز  االبتدائية بت8وان  بتاريخ 

2021 تحت رقم 3112.
273I

شارماكو

الباكيش هاوس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

شارماكو
113 شارع عبد الكريم الخ8ابي 
عمارة املهندس مدخل غ 8-7 ، 

0010 ، مراكش املغرب
الباكيش هاوس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي املن8قة 
السياحية جماعة املشور القصبة 

تجزئة م هـ رقم  2 - 0000  مراكش 
املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.18 13

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2021 يونيو   25 في  املؤرخ 

املصادقة على :

السبتي  مرية   )ة(  السيد  تفويت 

غصل  من  اجتماعية  حصة    7.000

7.000  حصة لفائدة  السيد )ة( نور 

صديغي بتاريخ  2 يونيو 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

يوليوز   28 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 126391.

27 I

فيكاميد

 STE PIECES AUTO

ABDERAHIM SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تغيير تسمية الشركة

فيكاميد

3، شارع الوحدة ال8ابق األول رقم 1 

، 93000، ت8وان املغرب

 STE PIECES AUTO ABDERAHIM

SARL AU  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي شارع 

اوالد تنسيفت زنقة 2 رقم 1 طويبلة  

ت8وان 93000  ت8وان املغرب .

تغيير تسمية الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

28193

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تغيير  تم   2021 يوليوز   07 في  املؤرخ 

 STE PIECES« من  الشركة  تسمية 

 AUTO ABDERAHIM SARL AU

 ste MORAYOUS  TRANS« إلى   «

. « SARL AU

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

20 يوليوز  االبتدائية بت8وان  بتاريخ 

2021 تحت رقم 3113.

275I

شارماكو

الباكيش هاوس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

شارماكو
113 شارع عبد الكريم الخ8ابي 
عمارة املهندس مدخل غ 8-7 ، 

0010 ، مراكش املغرب
الباكيش هاوس  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي املن8قة 
السياحية جماعة املشور القصبة 

تجزئة م هـ رقم  2 - 0000  مراكش 
املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.18 13
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تعيين  تم   2021 يونيو   25 في  املؤرخ 
السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

صديغي نور كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   28 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 126391.
276I

فيكاميد

 STE MORAYOUS TRANS
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تغيير نشاط الشركة

فيكاميد
3، شارع الوحدة ال8ابق األول رقم 1 

، 93000، ت8وان املغرب
 STE MORAYOUS TRANS SARL
AU  شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االجتماعي شارع 

اوالد تنسيفت زنقة 2 رقم 1 طويبلة  
ت8وان 39000 ت8وان املغرب .

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.28193

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تغيير  تم   2021 يوليوز   07 في  املؤرخ 

»املشتريات  من  الشركة  نشاط 

الغيار  وق8ع  امللحقات  ومبيعات 
املتداول  للمخزون  املنفصلة 

واملبيعات  واملشتريات  بالتفصيل 

والبحرية  الزراعية  املعدات  وتوزيع 

إلى »نقل البضائع  استيراد وتصدير« 

للتأجير غو املكافأة«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

20 يوليوز  االبتدائية بت8وان  بتاريخ 

2021 تحت رقم 3113.

277I

G.MAO.CCF

STE ETD2S
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

G.MAO.CCF

 AVENUE HASSAN II VILLE 2 

 NOUVELLE ، 30000، FES

MAROC

STE ETD2S شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 2 

املحل  رقم 2 زنقة  5 حي  صحراوة 

زواأة فاس رقم 2 املحل  رقم 2 

زنقة  5 حي  صحراوة زواأة فاس 

30000 فاس املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

68967

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.
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عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ETD2S
مقاول   : بإيجاز  الشركة  أرض 
غو  الزراعية+مقاول أرس  اإلدارة  في  
املتنزهات والحدائق  صيانة وتنظيف 

وال8رق.
 2 رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 
صحراوة  حي    5 زنقة    2 رقم  املحل  
زواأة فاس رقم 2 املحل  رقم 2 زنقة  
 30000 فاس  زواأة  صحراوة  حي    5

فاس 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(  الديب  محمد  السيد 
فاس  صحراوة  حي   5 زنقة   2 رقم 

30000 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  الديب  محمد  السيد 
فاس  صحراوة  حي   5 زنقة   2 رقم 

30000 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   19 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 3554/21.
278I

FLASH ECONOMIE

AGL SOFTWARE
إعالن متعدد القرارات

                         AGL SOFTWARE SARL 
 تأكيد تجديد مهام املسير  

االستثنائي  العام  الجمع  -1قرر 
  AGL SOFTWARE SARLلشركة

شركة محدودة املسؤولية
200000 درهم مسجلة  رغسمالها 
 91253 رقم  تحت  التجاري  بالسجل 

املنعقد بتاريخ 20 مايو 2021 ما يلي
- تأكيد تجديد مهام املسير السيد 
أير  ملدة  وذلك  الحافظ  النعيم  غبو 

محدودة
األسا�سي  النظام  على  املصادقة   -

املعدل للشركة
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة التجارية بالبيضاء 

بتاريخ 16 يوليو 2021 تحت رقم
 787325

بمثابة مقت8ف و بيان
املسير 

279I

FIDUCIAIRE  GESTION ZIADI

ANAKKAR TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIDUCIAIRE  GESTION ZIADI
 LOT LAAYOUNE 8 

 2BOULEVARD RAYAUME
 D›ARABIE SAOUADITE 1ER

 ETG N°12 8  LOT LAAYOUNE
 2BOULEVARD RAYAUME
 D›ARABIE SAOUADITE 1ER
 ETG N°12، 90000، TANGER

MAROC
ANAKKAR TRANS  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طور 
التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي 30 شارع 
انكاي املصلى  طنجة  90000 طنجة  

املغرب .
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.51299

العام  الجمع  بمقت�سى 
 2020 دجنبر   28 في  اإلستثنائياملؤرخ 
املسؤولية  ذات  شركة  حل  تقرر 
املحدودة ANAKKAR TRANS   مبلغ 
وعنوان  درهم   10.000,00 رغسمالها 
انكاي  شارع   30 اإلجتماعي  مقرها 
املصلى  طنجة  90000 طنجة  املغرب  

نتيجة ل : افالس الشركة .
و حدد مقر التصفية ب 30 شارع 
انكاي املصلى  طنجة  90000 طنجة  

املغرب . 
و عين:

السيد)ة( عبد الباري   الفتوح  و 
الق8عة  لينا  انجال  تجزئة  عنوانه)ا( 
طنجة    90000   01 ال8ابق   3 3

املغرب  كمصفي )ة( للشركة.
السيد)ة( انقار   نجيب  وعنوانه)ا( 
 30 رقم  انكاي  الرحمان  عبد  زنقة 
املغرب   طنجة    90000 املصلى  

كمصفي )ة( للشركة.
الحدود  اإلقتضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية : 

مكتب التسجيل و ال8ابع طنجة 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   19 بتاريخ  ب8نجة   التجارية 

2021 تحت رقم 98 .
280I

fidmanar

THE VIP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

fidmanar
113 شارع عبد الكريم الخ8ابي 
عمارة املهندز رقم د شقة رقم 7 
ال8ابق التاني مراكش ، 0000 ، 

marrakech maroc
THE VIP شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 

سيبام 2 زاوية شارع محمد الخام1 
و طريق موالي الحسن  - 0000  

مراكش املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.5259

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 يوليوز   15 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد )ة( شكيب البردعي 
383 حصة اجتماعية من غصل 383 
مروان  )ة(  السيد  لفائدة   حصة 

بنشرقي بتاريخ 15 يوليوز 2021.
البردعي  شرف  )ة(  السيد  تفويت 
غصل  من  اجتماعية  حصة   372
372 حصة لفائدة  السيد )ة( مروان 

بنشرقي بتاريخ 15 يوليوز 2021.
البردعي  تفويت السيد )ة( نسرين 
 3  حصة اجتماعية من غصل  3  

مروان  )ة(  السيد  لفائدة   حصة 
بنشرقي بتاريخ 15 يوليوز 2021.

البردعي  اسالم  )ة(  السيد  تفويت 
غصل  من  اجتماعية  حصة   352
352 حصة لفائدة  السيد )ة( مروان 

بنشرقي بتاريخ 15 يوليوز 2021.
بنزهور  سميرة  )ة(  السيد  تفويت 
غصل  من  اجتماعية  حصة    35
35  حصة لفائدة  السيد )ة( مروان 

بنشرقي بتاريخ 15 يوليوز 2021.
بنشرقي  مروان  )ة(  السيد  تفويت 
غصل  من  اجتماعية  حصة   23 
)ة(  السيد  لفائدة   حصة   1.976
عبد العزيز بوعبيد بتاريخ 15 يوليوز 

.2021
بنشرقي  مروان  )ة(  السيد  تفويت 
غصل  من  اجتماعية  حصة   520
)ة(  السيد  لفائدة   حصة   1.976
يوليوز   15 بتاريخ  بنشرقي  احمد 

.2021
بنشرقي  مروان  )ة(  السيد  تفويت 
غصل  من  اجتماعية  حصة   520
)ة(  السيد  لفائدة   حصة   1.976
 15 صفية محمود فضل عمر بتاريخ 

يوليوز 2021.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يوليوز   28 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 126396.

281I

fidmanar

THE VIP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

fidmanar
113 شارع عبد الكريم الخ8ابي 
عمارة املهندز رقم د شقة رقم 7 
ال8ابق التاني مراكش ، 0000 ، 

marrakech maroc
THE VIP   شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 

سيبام 2 زاوية شارع محمد الخام1 
و طريق موالي الحسن - 000  

مراكش املغرب.
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تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5259
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تعيين  تم   2021 يوليوز   15 في  املؤرخ 
السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

بنشرقي مروان كمسير آخر
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   28 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 126396.
282I

مولدافيت

الشركة اإلماراتية الدولية 
للتعمير

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسي1 شركة

مولدافيت
 RUE ENCASTREMENT, RC,09
 BOURGOGNE - CASABLANCA،
20053، CASABLANCA MAROC
الشركة اإلماراتية الدولية للتعمير 

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 10  شارع 
الزرق8وني إقامة حمد  الشقة رقم 
- 1 20200 الدار البيضاء - - 20200 

الدار البيضاء املغرب
تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

511855
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   30
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها : الشركة 

اإلماراتية الدولية للتعمير.
اإلنعاش   : بإيجاز  الشركة  أرض 

العقاري.
عنوان املقر االجتماعي : 10  شارع 
الزرق8وني إقامة حمد  الشقة رقم - 
 20200  -  - البيضاء  الدار   20200 1

الدار البيضاء املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد الشيخ غحمد بن محمد بن 
زايد بن صقر آل نهيان :  500 حصة 

بقيمة 50.000 درهم للحصة .
رزوقي  توفيق  الناصر  عبد  السيد 
درهم   50.000 بقيمة  حصة   500   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
محمد  بن  غحمد  الشيخ  السيد 
بن زايد بن صقر آل نهيان عنوانه)ا( 
االمارات العربية املتحدة دبي 00000 

دبي االمارات العربية املتحدة.
رزوقي  توفيق  الناصر  عبد  السيد 
كوكسينيل  شارع   328 عنوانه)ا( 
الدار البيضاء 20000 الدار البيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
محمد  بن  غحمد  الشيخ  السيد 
بن زايد بن صقر آل نهيان عنوانه)ا( 
االمارات العربية املتحدة دبي 00000 

دبي االمارات العربية املتحدة
رزوقي  توفيق  الناصر  عبد  السيد 
كوكسينيل  شارع   328 عنوانه)ا( 
الدار البيضاء 20000 الدار البيضاء 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم -.
283I

select conseil

FBG DIGITAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

select conseil
شارع عبد املومن عمارة21  ال8ابق 

الرابع رقم16 ، 20360، البيضاء 
املغرب

FBG DIGITAL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 131 شارع 

انفا اقامة ازور البيضاء - 20000 

الدارالبيضاء املغرب

تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

بمقت�سى  عقد عرفي مؤرخ في 02 

يوليوز 2021 تم إعداد القانون 

األسا�سي لشركة ذات املسؤولية 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 FBG  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DIGITAL

تقديم   : بإيجاز  الشركة  أرض 

االستشارة و املساهمة في الشركات.

عنوان املقر االجتماعي : 131 شارع 

 20000  - البيضاء  ازور  اقامة  انفا 

الدارالبيضاء املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

برأابي  فيصل  محمد  السيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

برأابي  فيصل  محمد  السيد 

فرنسا   20000 فرنسا  عنوانه)ا( 

فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

برأابي  فيصل  محمد  السيد 

فرنسا   20000 فرنسا  عنوانه)ا( 

فرنسا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 19 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 06 787.

28 I

select conseil

SHOES DIFFUSION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إنشاء فرع تابع للشركة

select conseil
شارع عبد املومن عمارة21  ال8ابق 

الرابع رقم16 ، 20360، البيضاء 
املغرب

SHOES DIFFUSION شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي ال8ريق 
 CNCI 111 كم 10.600 مجموعة
الرقم 15 الحي الصناعي البيضاء - 

20000 الدارالبيضاء املغرب.
إنشاء فرع تابع للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.7 3 3

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 22 يونيو 2021 تقرر إنشاء 
فرع  تابع للشركة  تحت التسمية - و 
الحي  السبع  عين  بالعنوان  الكائن 
ال8ريق  مامون  1   JKM الصناعي 
 20000  - البيضاء    11 الثانوية 
من  املسير  و  املغرب  الدارالبيضاء 

طرف السيد)ة(  محمد  بوزيت.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  1  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم  78689.

285I

select conseil

SHOES DIFFUSION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إأالق فرع تابع لشركة تجارية يوجد 

مقرها االجتماعي باملغرب

select conseil
شارع عبد املومن عمارة21  ال8ابق 

الرابع رقم16 ، 20360، البيضاء 
املغرب

SHOES DIFFUSION »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: ال8ريق 
111 كم 10.600 عين السبع 

الحي الصناعي البيضاء - - 20000 
املغرب.
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»إأالق فرع تابع لشركة تجارية 
يوجد مقرها االجتماعي باملغرب«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.7 3 3
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
تقرر   2021 يونيو   22 في  املؤرخ 
 SHOES لشركة  تابع  فرع  إأالق 
والكائن   - تسميته   DIFFUSION
شارع   110 ال8ريق  في  عنوانه 
عين  الصناعي  الحي  الشفشاوني 
الدارالبيضاء   -  - البيضاء  السبع 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
بتاريخ  1  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 786895.
286I

ste cofiguer sarl

STE TAWARIK TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

ste cofiguer sarl
 av guennad tayeb 1 etage n3
guercif ، 35100، guercif maroc

STE TAWARIK TRANS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
الشويبر 2 - 35100 جرسيف املغرب

تأسي1 شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2123

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 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TAWARIK TRANS
النقل   -  : بإيجاز  الشركة  أرض 
لحساب  للبضائع  والوطني  الدولي 

الغير
- التصدير واالستيراد.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

الشويبر 2 - 35100 جرسيف املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد امليلود خوش :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 500   : خاليد  الكراري  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  خوش  امليلود  السيد 
 35100   5 رقم  السدرة  تجزئة 

جرسيف املغرب.
عنوانه)ا(  خاليد  الكراري  السيد 
 35100 هوارة  القند�سي  اوالد  دوار 

جرسيف املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  خوش  امليلود  السيد 
تجزئة السدرة رقم  35100 جرسيف 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  بجرسيف   االبتدائية 
يوليوز 2021 تحت رقم 1126/2021.
287I

STE ALYASSAMINE DE COMPTABILITE

شركة دوموروكن انبورت 
كومباني

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

 STE ALYASSAMINE DE
COMPTABILITE

 BD MED V IMM YASMINE
 3EME ETAGE N°10 BENI

 MELLAL ، 20300، BENI MELLAL
MAROC

شركة دوموروكن انبورت كومباني 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي : رياض 
السالم مجموعة 12 رقم 01 - 

23000 بني مالل املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.6553

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
حل  تقرر   2021 يونيو   30 في  املؤرخ 
كومباني  انبورت  دوموروكن  شركة 
ذات  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
رغسمالها  مبلغ  الوحيد  الشريك 
مقرها  وعنوان  درهم   60.000
مجموعة  السالم  رياض  اإلجتماعي 
12 رقم 01 - 23000 بني مالل املغرب 

نتيجة لحل الشركة.
و عين:

و  شوبي  عواطف   السيد)ة( 
مجموعة  السالم  رياض  عنوانه)ا( 
12 رقم 01 23000 بني مالل املغرب 

كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
رياض  وفي   2021 يونيو   30 بتاريخ 
 -  01 رقم   12 مجموعة  السالم 

23000 بني مالل املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 09 بتاريخ  مالل   ببني  االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم  76.
288I

STE ALYASSAMINE DE COMPTABILITE

شركة باتيتاروا
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 STE ALYASSAMINE DE
COMPTABILITE

 BD MED V IMM YASMINE
 3EME ETAGE N°10 BENI

 MELLAL ، 20300، BENI MELLAL
MAROC

شركة باتيتاروا شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : الحي 
االداري رقم 6  زاوية الشيخ - 
23700  زاوية الشيخ املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.305
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل   2021 يوليوز   15 في  املؤرخ 

شركة باتيتاروا شركة ذات مسؤولية 

مبلغ  الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 
وعنوان  درهم   10.000 رغسمالها 

رقم  االداري  الحي  اإلجتماعي  مقرها 
زاوية    23700  - الشيخ  زاوية    6

الشيخ املغرب نتيجة لحل الشركة.

و عين:
زين  الزهرة   فاطمة  السيد)ة( 
االداري  الحي  عنوانه)ا(  و  العابدين 
زاوية    23700 الشيخ  زاوية    6 رقم 

الشيخ املغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

الحي  وفي   2021 يوليوز   15 بتاريخ 
االداري رقم 6  زاوية الشيخ - 23700  

زاوية الشيخ املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 16 بتاريخ  مالل   ببني  االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 81.

289I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

DAKHLA UNITED
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 01- 772 

صندوق البريد رقم 6 1، 73000، 

الداخلة املغرب

DAKHLA UNITED شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

محمد الخام1 حي املسيرة 1 رقم 57 

- 73000 الداخلة املغرب

تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

186 9

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.
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عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DAKHLA UNITED
استغالل   : بإيجاز  الشركة  أرض 

وتسيير فندق.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
محمد الخام1 حي املسيرة 1 رقم 57 

- 73000 الداخلة املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد عمر عمر اوبال :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 VAIREVESE ERIC السيد 
 100 بقيمة  حصة   DAVID :  500

درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  اوبال  عمر  عمر  السيد 
فيال  بوناصر  جبل  زنقة  املسيرة  حي 

رقم 1  73000 الداخلة املغرب.
 VAIREVESE ERIC السيد 

DAVID عنوانه)ا( فرنسا - - فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  اوبال  عمر  عمر  السيد 
فيال  بوناصر  جبل  زنقة  املسيرة  حي 

رقم 1  73000 الداخلة املغرب
 VAIREVESE ERIC السيد 

DAVID عنوانه)ا( فرنسا - - فرنسا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ  الدهب   بوادي  االبتدائية 

يونيو 2021 تحت رقم 1078.
290I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

 HEALTH CONSULTANCY
EXPERTS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريتانيا صندوق البريد 
2609 ، 0000 ، مراكش املغرب
 HEALTH CONSULTANCY

EXPERTS شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 57 شارع 
موريتانيا صندوق البريد 2609 - 

0000  مراكش املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.110 39
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
2021 تم  تحويل   املؤرخ في 02 يونيو 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
البريد  صندوق  موريتانيا  شارع   57«
إلى  - 0000  مراكش املغرب«   2609
رقم    مكتب   239 رقم  فيال  »املنزه 
  0000 ال8ابق السفلي باب جديد - 

مراكش  املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   29 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 39 126.
291I

مكتب معيشة للحسابات و األستشارات الجبائية

 GROUPE HADAF EDUCATIF
PRIVE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

مكتب معيشة للحسابات و 
األستشارات الجبائية

حي السالم بلوك E  رقم 22 -- سيدي 
سليمان ، 200 1، سيدي سليمان 

املغرب
 GROUPE HADAF EDUCATIF

PRIVE شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : شارع 
الحسن التاني حي اوالد الغازي 

رقم 09 طابق 02  - 200 1 سيدي 
سليمان املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.28 3

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
حل  تقرر   2021 يونيو   28 في  املؤرخ 
 GROUPE HADAF EDUCATIF
املسؤولية  ذات  شركة   PRIVE
 100.000 رغسمالها  مبلغ  املحدودة 

اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
شارع الحسن التاني حي اوالد الغازي 
سيدي   1 200  -   02 طابق   09 رقم 
النق8اع  نتيجة  املغرب  سليمان 

النشاط .
و عين:

و  الفتيحي  مروان    السيد)ة( 
التاني  الحسن  شارع  عنوانه)ا( 
  02 طابق   09 رقم  الغازي  اوالد  حي 
املغرب  سليمان  سيدي   1 200

كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
شارع  وفي   2021 يونيو   28 بتاريخ 
الغازي  اوالد  حي  التاني  الحسن 
سيدي   1 200  -   02 طابق   09 رقم 

سليمان املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بسيدي سليمان  بتاريخ 06 
يوليوز 2021 تحت رقم 177/2021.
292I

PRACOFOR SARL

BOULANGERIE AL HIDAYA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

PRACOFOR SARL
31 ، شارع القدس ، 60000، وجدة 

املغرب
 BOULANGERIE AL HIDAYA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : تجزئة 
الحيال طريق بوقنادل شارع عبد 
الرحيم بوعبيد رقم  13 - 60000 

وجدة اململكة املغربية.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.17585

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر   2021 يوليوز   26 في  املؤرخ 
 BOULANGERIE AL HIDAYA حل 
شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ 
وعنوان  درهم   100.000 رغسمالها 
مقرها اإلجتماعي تجزئة الحيال طريق 
بوعبيد  الرحيم  عبد  شارع  بوقنادل 
اململكة  وجدة   60000  -  13 رقم  
اإلأالق النهائي و  املغربية نتيجة ل• 

تصفية الشركة.

السجل  من   التش8يب   •

التجاري رقم 17585.

و عين:

يوزول  سفيان   السيد)ة( 

تجزئة  بوقنادل  طريق  وعنوانه)ا( 

 28 رقم  الشارقة  زنقة  موهوب 

املغربية  اململكة  وجدة   60000

كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

تجزئة  وفي   2021 يوليوز   26 بتاريخ 

عبد  شارع  بوقنادل  طريق  الحيال 

 60000  -  13 رقم   بوعبيد  الرحيم 

وجدة اململكة املغربية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   28 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2021 تحت رقم 2756.

293I

MCCP ENGINNEERING

MCCP ENGINEERING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

MCCP ENGINNEERING

تجزئة إبن سيناء رقم 502 ال8ابق 

السفلي مراكش. ، 0000 ، مراكش. 

املغرب

MCCP ENGINEERING شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

إبن سيناء رقم 502 ال8ابق السفلي  

مراكش. 0000  مراكش املغرب

تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

117195

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.
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عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 MCCP : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.ENGINEERING
التمتير   : بإيجاز  الشركة  أرض 

والتحقيق.
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
السفلي   ال8ابق   502 إبن سيناء رقم 

مراكش. 0000  مراكش املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد يوسف مرباح :  510 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
  90   : بوقري  يوسف  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  مرباح  يوسف  السيد 
مراكش  سعادة  املرب8ين  دوارالجامع 

0000  املغرب.
عنوانه)ا(  بوقري  يوسف  السيد 
الش8ر1  العالي  البرج   9 املحاميد 
مراكش  اسكجور  ب13  الشقة 

0000  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  مرباح  يوسف  السيد 
  0000 سعادة  املرب8ين  دوارالجامع 

مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   19 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 8717.

29 I

LA VIE FISCALE

EL KROUT GROUP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

LA VIE FISCALE
 RUE LAKHDAR GHILANE IMM
 MEHDAOUI 2EME ETAGE N°05

، 60000، OUJDA MAROC
EL KROUT GROUP

 شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
عالل بن عبد هللا و ابن خلدون 

اقامة ريان رقم 17 - 60000 وجدة 
املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
31583

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2017 غكتوبر   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 
 EL  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.KROUT GROUP
ممون   : بإيجاز  الشركة  أرض 

حفالت.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
عالل بن عبد هللا و ابن خلدون اقامة 
ريان رقم 17 - 60000 وجدة املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : الكروت  هشام  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الكروت  هشام  السيد 
شارع عالل بن عبد هللا و ابن خلدون 
وجدة   60000  17 رقم  ريان  اقامة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  الكروت  هشام  السيد 
شارع عالل بن عبد هللا و ابن خلدون 
وجدة   60000  17 رقم  ريان  اقامة 

املغرب
عنوانه)ا(  بلمدني  عامر  السيد 
شارع محمد الخام1 عمارة البستان 

رقم  12 60000 وجدة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

غكتوبر   30 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2017 تحت رقم 1293.

295I

CABINET OUASSI

PH CHAKIR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

CABINET OUASSI

عمارة كومرزيد شارع الحرية طابق 

االول مكتب رقم 3 املدينة الجديدة 

، 6000 ، اسفي املغرب

PH CHAKIR شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 105 

زنقة 1 حي كاوكي  - 6000  اسفي 

املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

11923

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   23

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 PH  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CHAKIR

أرض الشركة بإيجاز : صيدلية .

عنوان املقر االجتماعي : رقم 105 

اسفي    6000  - كاوكي   حي   1 زنقة 

املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رغسمال  مبلغ 

00.000 .1 درهم، مقسم كالتالي:

 1 .000   : فرح  وسقي  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  فرح  وسقي  السيدة 

الجريفات   الريحان  تجزئة   37 بقعة 

6000  اسفي املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  فرح  وسقي  السيدة 

الجريفات   الريحان  تجزئة   37 بقعة 

6000  اسفي املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   13 بتاريخ  بآسفي   االبتدائية 

2021 تحت رقم -.

296I

CABINET OUASSI

PH ALANDALOUS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

CABINET OUASSI

عمارة كومرزيد شارع الحرية طابق 

االول مكتب رقم 3 املدينة الجديدة 

، 6000 ، اسفي املغرب

PH ALANDALOUS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 158 و 

162 زنقة عمر حي الكورس - 6000  

اسفي املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

11955

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.



عدد 5677 - 9 محرم 3  1 )18 غأس18 2021)الجريدة الرسمية   17026

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 PH  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ALANDALOUS
أرض الشركة بإيجاز : صيدلية .

رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 
162 زنقة عمر حي الكورس -  158 و 

6000  اسفي املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رغسمال  مبلغ 

00.000 .1 درهم، مقسم كالتالي:
السيدة عاصم سومية  :  000. 1 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة عاصم سومية  عنوانه)ا( 
اسفي    6000 ملياء   حي   65 فيال 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة عاصم سومية  عنوانه)ا( 
اسفي    6000 ملياء   حي   65 فيال 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   26 بتاريخ  بآسفي   االبتدائية 

2021 تحت رقم -.
297I

INFOPLUME

JE BENT SPECIAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

INFOPLUME
9 1 شارع محمد الخام1 اقامة 

ميموزا 1 رقم 17 ، 90000، طنجة 
املغرب

JE BENT SPECIAL  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
طان8ان اقامة ورأة  2 ال8ابق 

األول شقة رقم 50 - 90000 طنجة 
املغرب

تأسي1 شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
118835

 31 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 

 JE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. BENT SPECIAL

النقل   : بإيجاز  الشركة  أرض 

الوطني و الدولي ال8رقي للسلع.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

طان8ان اقامة ورأة  2 ال8ابق األول 

شقة رقم 50 - 90000 طنجة املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد بورزين عادل :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 500   : ابراهيم  غمزيان  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

 6 عنوانه)ا(  عادل  بورزين  السيد 
زنقة غنوال ال8ابق 2 رقم 29 90000 

طنجة املغرب.

عنوانه)ا(  ابراهيم  غمزيان  السيد 

حي الجديد زنقة 6  رقم 10 90000 

طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

 6 عنوانه)ا(  عادل  بورزين  السيد 
زنقة غنوال ال8ابق 2 رقم 29 90000 

طنجة املغرب

عنوانه)ا(  ابراهيم  غمزيان  السيد 

حي الجديد زنقة 6  رقم 10 90000 

طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   28 بتاريخ  ب8نجة   التجارية 

2021 تحت رقم 865  2.

298I

INFOPLUME

LE 5 EME G SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

INFOPLUME
9 1 شارع محمد الخام1 اقامة 

ميموزا 1 رقم 17 ، 90000، طنجة 
املغرب

LE 5 EME G SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 55 زنقة 
غبي العالء املعري عمارة املغربي شقة 

رقم 1  - 90000 طنجة املغرب
تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

118833
 05 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 
 LE 5  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.EME G SARL
وكالة   : بإيجاز  الشركة  أرض 

عقارية و خدمات السانديك.
55 زنقة   : عنوان املقر االجتماعي 
غبي العالء املعري عمارة املغربي شقة 

رقم 1  - 90000 طنجة املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد اليحياوي اسماعيل :  500 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
حصة   500   : غنوار  اربائي  السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
اسماعيل  اليحياوي  السيد 
و  جماعة  الصغير  القصر  عنوانه)ا( 
قيادة قصر املجاز عمالة فحص غنجرا 

90000 طنجة املغرب.
السيد اربائي غنوار عنوانه)ا(  16 

 1 ال8ابق  نهلة  اقامة  انجلترا  شارع 

رقم 5  90000 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

اسماعيل  اليحياوي  السيد 

و  جماعة  الصغير  القصر  عنوانه)ا( 

قيادة قصر املجاز عمالة فحص غنجرا 

90000 طنجة املغرب

السيد اربائي غنوار عنوانه)ا(  16 

 1 ال8ابق  نهلة  اقامة  انجلترا  شارع 

رقم 5  90000 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   28 بتاريخ  ب8نجة   التجارية 

2021 تحت رقم  86  2.

299I

INFOPLUME

RIGIDE TRAVAUX SARL
إعالن متعدد القرارات

INFOPLUME

9 1 شارع محمد الخام1 اقامة 

ميموزا 1 رقم 17 ، 90000، طنجة 

املغرب

RIGIDE TRAVAUX SARL »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 1 مجمع 

الهنا مجموعة 1 عمارة رقم 1 

ال8ابق الرابع رقم 22 الجهة اليسرى  

- 90000 طنجة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.78205

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 29 يونيو 2021

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

الى  للشركة  االجتماعي  املقر  تحويل 

 1 مجموعة  الهنا  مجمع   1( العنوان 

 22 رقم  الرابع  ال8ابق   1 رقم  عمارة 

الجهة اليسرى طنجة ( .
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قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

 500 محسن  شهنون  السيد  تفوبي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة التي 

مراد  بابا  للسيد  الشركة  في  يملكها 

الدي غصبح الشريك الوحيد للشركة 

 100 بقيمة  حصة   1000 بمجوع 

درهم للحصة 

على  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 
مايلي: قبول استقالة  السيد شهنون 

حيت  الشركة  يسيير  من  محسن 

غصبح السيد بابا مراد املسير الوحيد 

للشركة 

قرار رقم  : الذي ينص على مايلي: 

للشركة  األسا�سي  النشاط  توسيع 

غعمال  و  البناء  غعمال  غصبح  حيت 

غعمال  و  املتنوعة  الشبكات  بناء 

الصيانة التقنية 

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

غعمال   ، للشركة  األسا�سي  النشاط 

البناء و غعمال بناء الشبكات املتنوعة 

و غعمال الصيانة التقنية 

بند رقم  : الذي ينص على مايلي: 

العنوان  الى  للشركة  االجتماعي  املقر 

عمارة   1 مجموعة  الهنا  مجمع   1(
الجهة   22 رقم  الرابع  ال8ابق   1 رقم 

اليسرى طنجة ( (

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

رغسمال  في  مساهم  مراد  بابا  السيد 

الشركة ب 100.000 درهم

على  ينص  الذي   :7 رقم  بند 
في  منحصر  الشركة  رغسمال  مايلي: 

 1000 الى  مقسم  درهم   100.000

في  للحصة  درهم   100 بقيمة  حصة 

ملكية السيد بابا مراد

على  ينص  الذي   :13 رقم  بند 

طرف  من  مسيرة  الشركة  مايلي: 

الشريك الوحيد السيد بابا مراد

على  ينص  الذي   :16 رقم  بند 

باالمضاء  مقيدة  الشركة  مايلي: 

املسير  و  الوحيد  للشريك  الوحيد 

السيد بابا مراد.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   28 بتاريخ  ب8نجة   التجارية 

2021 تحت رقم 6 8  2.
300I

BT CONSEIL

SKILLSOLUTIONS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

BT CONSEIL
 Espace maarif Rue abouishak al
 marouni angle bd roudanie etg
4 N° 12، 20000، CASA MAROC

SKILLSOLUTIONS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي ١٠ شارع 

الحرية ال8ابق ٣ رقم ٥ الدار 
البيضاء - 20000  الدار البيضاء 

املغرب
تأسي1 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
511597

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   30
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 

.SKILLSOLUTIONS
نشاط   : بإيجاز  الشركة  أرض 
ثالثة  غطراف  عن  نيابة  التوظيف 
إدارة  منصة  إنشاء  ذلك  في  بما   ،

التوظيف ؛
املوارد  وتنظيم  استشارة  نشاط   -

البشرية.
دراسة املوارد البشرية.

والتوظيف  واملساعدة  املشورة   -
املوارد  بإدارة  يتعلق  نشاط  وغي 

البشرية ؛.

عنوان املقر االجتماعي : ١٠ شارع 
الحرية ال8ابق ٣ رقم ٥ الدار البيضاء 

- 20000  الدار البيضاء املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

خليقين   الزهراء  فاطمة  السيدة 

درهم   100 بقيمة  حصة   100   :

للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

خليقين   الزهراء  فاطمة  السيدة 

طابق  املحبة  زين  اقامة  عنوانه)ا( 

الخام1  محمد  شارع   ٦٠٣ ٦شقة 

البيضاء  الدار    20000 بلفدير 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

خليقين   الزهراء  فاطمة  السيدة 

طابق  املحبة  زين  اقامة  عنوانه)ا( 

الخام1  محمد  شارع   ٦٠٣ ٦شقة 

بلفدير 20000  الدار البيضاء  الدار 

البيضاء

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 788129.

301I

fiduazizi

BENN EXP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

fiduazizi

شارع عمر املختار حي القدس شارع 

عمر املختار حي القدس، 7000، 

العيون املغرب

BENN EXP شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مشروع 

مدينة 25 مارس رقم 625 مشروع 

مدينة 25 مارس رقم 625 70000 

العيون املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

37517

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   30

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 BENN : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.EXP

استيراد   : بإيجاز  الشركة  أرض 

وتصدير وتوزيع في جميع االنش8ة.

مشروع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

مشروع   625 رقم  مارس   25 مدينة 

 70000  625 رقم  مارس   25 مدينة 

العيون املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : بني1  يون1  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد يون1 بني1 : 1000 بقيمة 

1 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بني1  يون1  السيد 

املانيا 10000 هيدن هيم املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  بني1  يون1  السيد 

املانيا 10000 هيدن هيم املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعيون  بتاريخ 13 يوليوز 

2021 تحت رقم 2341/2021.

302I
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AZ GESTION

 MOON CONSTRUCTION
COMPANY

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسي1 شركة

AZ GESTION
شارع ولد سيدي بابا اقامة املجد 
 tetouan، 93000، tatouan 1رقم

املغرب
 MOON CONSTRUCTION

COMPANY  شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
السالم رقم 25 عين ملول ت8وان 
tatouan 93000 ت8وان املغرب
تأسي1 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
29797

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 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 MOON CONSTRUCTION

. COMPANY
الت8وير   : بإيجاز  الشركة  أرض 
و  العقارات  شراء  و  بيع  و  العقاري 

خدمات البناء.
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
ت8وان  ملول  عين   25 رقم  السالم 

tatouan 93000 ت8وان املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .
الشركة:   رغسمال  مبلغ 

2.000.000 درهم، مقسم كالتالي:
السيد منعم بريسول   :  20.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

بريسول   عنوانه)ا(  السيد منعم 

الوفاء  اقامة  اطل1  جبل  بشارع 

 93000 ت8وان   07 شقة   2 طابق 

tatouan املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

بريسول   عنوانه)ا(  السيد منعم 

الوفاء  اقامة  اطل1  جبل  بشارع 

 93000 ت8وان   07 شقة   2 طابق 

Ville املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   22 بتاريخ  بت8وان   االبتدائية 

2021 تحت رقم 1681.

303I

fiduazizi

MANU BUSINESS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسي1 شركة

fiduazizi

شارع عمر املختار حي القدس شارع 

عمر املختار حي القدس، 7000، 

العيون املغرب

MANU BUSINESS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي االمل 

رقم 755 حي االمل رقم 755 70000 

العيون املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

37515

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   30

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 MANU : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.BUSINESS
أرض الشركة بإيجاز : تاجير االت 

البناء .
عنوان املقر االجتماعي : حي االمل 
رقم 755 حي االمل رقم 755 70000 

العيون املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : ازناك  رشيدة  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 1000  : ازناك  رشيدة  السيدة   

بقيمة 100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  ازناك  رشيدة  السيدة 
االندل1  شارع  الخضراء  املسيرة  حي 
العيون   70000 املر�سى  رقم  99 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
حنين  الرحمن  عبد  السيد 
 28 رقم  الجديدة  زنقة  عنوانه)ا( 
العيون   70000 املر�سى   01 الشقة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون  بتاريخ 13 يوليوز 

2021 تحت رقم 2340/2021.
30 I

MARCHICA CONSEIL

JAG S CASH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

MARCHICA CONSEIL
   ، شارع طوكيو، ال8ابق 1، شقة 

1، الناظور. ، 62000، الناظور 
املغرب

JAG S CASH شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

احف8اليا، براقة، الناظور - 62020 

الناظور املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

22551

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 

 JAG S  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.CASH

وكيل   : بإيجاز  الشركة  أرض 

ومدير  والصرف  األموال  تحويل 

وسائل الدفع..

حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 62020  - الناظور  براقة،  احف8اليا، 

الناظور املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد محمد حيدة  :  100 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محمد حيدة  عنوانه)ا( حي 

عاريض 3،  الناظور 62020 الناظور 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد حيدة  عنوانه)ا( حي 

عاريض 3،  الناظور 62020 الناظور 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 2765.

305I
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AZ GESTION

ARCOCASA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

AZ GESTION
شارع ولد سيدي بابا اقامة املجد 
 tetouan، 93000، tatouan 1رقم

املغرب
ARCOCASA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي جزئة 

افيالل  رقم 62 شارع دكا ال8ابق 
األول  Ville 93000 ت8وان املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
30059

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   23
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 

.ARCOCASA
الت8وير   : بإيجاز  الشركة  أرض 
و  العقارات  شراء  و  بيع  و  العقاري 

خدمات البناء.
جزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
ال8ابق  دكا  شارع   62 رقم  افيالل  

األول  Ville 93000 ت8وان املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد عبد االله عمران   :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عمران    االله  عبد  السيد 
ماربيا   29600 اسبانيا  عنوانه)ا( 

اسبانيا.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عمران    االله  عبد  السيد 

ماربيا   29600 اسبانيا  عنوانه)ا( 

اسبانيا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

28 يوليوز  االبتدائية بت8وان  بتاريخ 

2021 تحت رقم 3130.

306I

MARCHICA CONSEIL

JAG S CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

MARCHICA CONSEIL

   ، شارع طوكيو، ال8ابق 1، شقة 

1، الناظور. ، 62000، الناظور 

املغرب

JAG S CAR  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حف8اليا، 

براقة، الناظور - 62020 الناظور 

املغرب

تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

225 9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   16

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 JAG S  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

. CAR

كراء   : بإيجاز  الشركة  أرض 

السيارات بدون سائق..

عنوان املقر االجتماعي : حف8اليا، 

الناظور   62020  - الناظور  براقة، 

املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد محمد حيدة  :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد سفيان حيدة :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محمد حيدة  عنوانه)ا( حي 
عاريض 3،  الناظور 62020 الناظور 

املغرب.

عنوانه)ا(  حيدة  سفيان  السيد 

 62020 الناظور    ،3 عاريض  حي 

الناظور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد حيدة  عنوانه)ا( حي 
عاريض 3،  الناظور 62020 الناظور 

املغرب

عنوانه)ا(  حيدة  سفيان  السيد 

 62020 الناظور    ،3 عاريض  حي 

الناظور املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم  276.

307I

مكتب الدكتور العبودي عبد العزيز خبير قضائي في 

املحاسبة على الصعيد الوطني

اودكة طرفو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رغسمال الشركة

مكتب الدكتور العبودي عبد العزيز 

خبير قضائي في املحاسبة على 

الصعيد الوطني

ملعب الخيل ميدان الفروسية 

سابقا امام مخبزة روزالي بجانب  

اقامة الفردوس ال8ابق االول فاس ، 

30000، فاس املغرب

اودكة طرفو  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تاونات 

أفساي دوار قال يع لوطة خبارة  - 

000 3 تاونات املغرب.

رفع رغسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1173

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

رفع  تم   2021 ماي   26 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رغسمال 

من  غي  درهم«   1.600.000«

 1.700.000« إلى  درهم«   100.000«

سندات  تحويل    : طريق  عن  درهم« 

القرض.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   17 بتاريخ  بتاونات   االبتدائية 

2021 تحت رقم 66/2021.

308I

FIDUNEL

EQUIPEMENT ENNAJAT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

FIDUNEL

57 زنقة عبد الكريم الديوري 

ال8ابق 3 رقم 6  الدار البيضاء ، 

20000، الدار البيضاء املغرب

EQUIPEMENT ENNAJAT شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي البدر ف 

ب7 عمارة 26 ال8ابق 2 الشقة 11 

تي8مليل - 0 296 الدار البيضاء 

املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

510013

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.
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عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.EQUIPEMENT ENNAJAT
تسويق   : بإيجاز  الشركة  أرض 
جميع  وتركيب  وصيانة  السلع 
الصناعية  املاكينات  و  املعدات 

وكذلك البترولية واملنجمية.
عنوان املقر االجتماعي : البدر ف 
 11 الشقة   2 ال8ابق   26 عمارة  ب7 
البيضاء  الدار   296 0  - تي8مليل 

املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : نجاة  زينيني  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة زينيني نجاة عنوانه)ا( حي 
الشقة   1 عمارة  ب   املجمع  النخيل 
البيضاء  الدار   27182 النواصر    6

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة زينيني نجاة عنوانه)ا( حي 
الشقة   1 عمارة  ب   املجمع  النخيل 
البيضاء  الدار   27182 النواصر    6

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 - بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

تحت رقم -.
309I

DICKSSON BUSINESS & LAW FIRM

E- BAUCH DISTRIBUTION
إعالن متعدد القرارات

 DICKSSON BUSINESS & LAW
FIRM

 RUE JEAN JAURES 23 23
 RUE JEAN JAURES، 20060،

Casablanca Maroc
 E- BAUCH DISTRIBUTION

»شركة ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: 126، 

شارع محمد سميحة وزاوية شارع 

موحى اوحمو، اقامة االخوين، 

ال8ابق   - 20000 الدارالبيضاء 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.262 85

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في  1 يوليوز 2021

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

سهم   5000 تحويل  على  املوافقة   .1

دافيد  دان  الفا�سي  السيد  قبل  من 

وتعديل  التهامي  اليماني  السيد  إلى 

املادتين 6 و 7 من النظام األسا�سي.

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

2. استقالة السيد الفا�سي دان دافيد 

من مهامه كمسير.

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

3. تعيين السيد اليماني التهامي مسيًرا 

جديًدا.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

الشكليات والصالحيات.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 68 788.

310I

The Berkane Project

THE BERKANE PROJECT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

The Berkane Project

11 زنقة بني وكيل حي املسيرة ، 

60300، بركان املغرب

The Berkane Project شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة بني 

وكيل 11 حي املسيرة - 60300 بركان 

املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

79 7

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 

 The  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.Berkane Project

تنظيم   : بإيجاز  الشركة  أرض 

املواد  إنتاج  و  الثقافية  التظاهرات 

الصبغة  ذات  البصرية  و  السمعية 

الثقافية و تسويقها.

: زنقة بني  عنوان املقر االجتماعي 

60300 بركان  11 حي املسيرة -  وكيل 

املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 50.000 الشركة:   رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

حصة   1   : التسولي  عادل  السيد 

بقيمة 50.000 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  التسولي  عادل  السيد 

املسيرة  حي   ،11 وكيل  بني  زنقة 

60300 بركان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  التسولي  عادل  السيد 

املسيرة  حي   ،11 وكيل  بني  زنقة 

60300 بركان املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   29 بتاريخ  ببركان   االبتدائية 

2021 تحت رقم 7 9.

311I

fiduazizi

OUANNATI SECURITE

إعالن متعدد القرارات

fiduazizi

شارع عمر املختار حي القدس شارع 

عمر املختار حي القدس، 7000، 

العيون املغرب

OUANNATI SECURITE »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: زنقة 

االصيل رقم 11 حي الحسني زنقة 

االصيل رقم 11 حي الحسني 70000 

العيون املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.26323

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 22 يوليوز 2021

تم اتخاذ القرارات التالية: 

على  ينص  الذي   :01 رقم  قرار 

االجتماعي  املقر  تحويل   1- مايلي: 

شارع   : التالي  العنوان  الى  للشركة  

بلوك  فوسبوكراع  عمارة  بئرانزران 

01 رقم 03 حي الحسني

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

على  ينص  الذي   :05 رقم  بند 

االجتماعي  املقر  تحويل   5- مايلي: 

شارع   : التالي  العنوان  الى  للشركة  

بلوك  فوسبوكراع  عمارة  بئرانزران 

01 رقم 03 حي الحسني

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعيون  بتاريخ 20 يوليوز 

2021 تحت رقم 2509/2021.

312I
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Media Med Consulting 2.0 SARL

 ABOU ABDERRAHIM
TRANS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

إنشاء فرع تابع للشركة

 Media Med Consulting 2.0
SARL

 PROP YASSINE AV MLY
 RACHID IMMEUBLE RACHIDIA

 ،APP 5 GUERCIF ، 35100
جرسيف املغرب

  ABOU ABDERRAHIM TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
 LOT وعنوان مقرها اإلجتماعي
 FORCHA N 39 - 35100

.GUERCIF MAROC
إنشاء فرع تابع للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.1657

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر   2021 يوليوز   01 في  املؤرخ 
تحت  للشركة   تابع  فرع   إنشاء 
 PROP التسمية - و الكائن بالعنوان 
 DITE YACOUBI APPART 3 EME
 ETAGE IMMEUBLE 0   - 35000
طرف  من  املسير  و   TAZA MAROC

السيد)ة( ساخي كريمة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  بجرسيف   االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 1128.
313I

Synergie Experts

SWITCH ARCHITECTURE 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

استمرار نشاط الشركة

Synergie Experts
9 , زنقة جون جورس, حي أوتييه ، 

20060، الدار البيضاء املغرب
 SWITCH ARCHITECTURE 

»شركة ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: 1، زنقة 

دكتور فيير - 20000 الدار البيضاء 
املغرب.

»استمرار نشاط الشركة«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.182029

العام  الجمع  قرار  بموجب 

يونيو2021،   30 بتاريخ  االستثنائي 

قرر شركاء الشركة التضامن

 SNC SWITCH

ARCHITECTURE

5.000 درهم،  ذات رغسمال قدره 
دكتور  زنقة   ،1 ب  االجتماعي  مقرها 

واملسجلة  البيضاء  الدار  فيير، 

الرقم  تحت  التجاري  بالسجل 

182029، وطبقا ملا تنص عليه املادة 

86 من قانون 96-5 بتاريخ 13 فبراير 

1997، بمواصلة نشاط الشركة.

القانوني  اإليداع  تنفيذ  تم 

باملحكمة التجارية بالدار البيضاء في 

13/07/2021 تحت الرقم 01 31.

لالستخراج واملرجعية.

31 I

ELBAYAZ PIECES AUTO

ELBAYAZ PIECES AUTO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

ELBAYAZ PIECES AUTO

مجموعة 31 رقم 2 البويتات يعقوب 

املنصور ، 10000، الرباط املغرب

ELBAYAZ PIECES AUTO شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مجموعة  
31 رقم 2 البويتات يعقوب املنصور  

- 10000 الرباط املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

153551

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 

.ELBAYAZ PIECES AUTO
بيع   : بإيجاز  الشركة  أرض 
جديدة  السيارات  أيار  ق8ع  وشراء 
جميع  وصيانة  ،إصالح  مستعملة  غو 
وتصدير  ،إستراد  السيارات  غنواع 

ق8ع أيار السيارات..
عنوان املقر االجتماعي : مجموعة  
البويتات يعقوب املنصور    2 31 رقم 

- 10000 الرباط املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : محمد  البياز  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد البياز محمد عنوانه)ا( غمل 
الرباط  م  ي  ح  غورقم  33   بلوك   2

10000 الرباط املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد البياز محمد عنوانه)ا( غمل 
الرباط  م  ي  ح  غورقم  33   بلوك   2

10000 الرباط املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   13 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

2021 تحت رقم 116165.
315I

»IMMOBILIERE LARABISK«

»IMMOBILIERE LARABISK«
إعالن متعدد القرارات

»IMMOBILIERE LARABISK«
 Boulevard Jabrane Khalil

 Jabrane, avenue K et avenue
 n°40, appt. 22 ، 24000، El

Jadida MAROC
 »IMMOBILIERE LARABISK«
»شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: شارع 
جبران خليل جبران، شارع K وشارع 

رقم 0 ، الشقة 22، الجديدة - 
000 2 الجديدة املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.8 13

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في  0 غكتوبر 2019

تم اتخاذ القرارات التالية: 
على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
من  الشركة  مقر  نقل   1- مايلي: 
سيدي  حكيمة،  تجزئة   ،63 عمارة 
جبران  شارع  إلى:  الجديدة  مو�سى، 
رقم  وشارع   K شارع  جبران،  خليل 
0 ، الشقة 22، الجديدة. -2 توسيع 

نشاط الشركة إلى قاعة شاي.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
على  ينص  الذي  رقم  -2:  بند 
الشركة  مقر  حدد   :2 البند  مايلي: 
 K شارع  جبران،  خليل  جبران  بشارع 
وشارع رقم 0 ، الشقة 22، الجديدة. 
من  بقرار  اخر  ملقر  نقل  يمكن  كما 
الشركة:........... نشاط    - الشركاء. 

قاعة شاي.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بتاريخ  بالجديدة   االبتدائية 

غكتوبر 2019 تحت رقم 301 2.
316I

FLASH ECONOMIE

LA CUMBRE TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

LA CUMBRE TRANS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة ابن 
خلدون زنقة رقم 2 رقم 61 - 60000 

وجدة  املغرب 
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تأسي1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

37717

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2021 فبراير   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 

 LA  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CUMBRE TRANS

نقل   : بإيجاز  الشركة  أرض 

البضائع نيابة عن اآلخرين.

عنوان املقر االجتماعي : تجزئة ابن 

خلدون زنقة رقم 2 رقم 61 - 60000 

وجدة  املغرب .

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد العابد املير :  1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد العابد املير عنوانه)ا( ظهر 

 60000   1 الرقم  ف  الزنقة  املحلة 

وجدة املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد العابد املير عنوانه)ا( ظهر 

 60000   1 الرقم  ف  الزنقة  املحلة 

وجدة املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   09 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2021 تحت رقم 2527.

317I

رمزي لالستشارات

كار كريتا
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

رمزي لالستشارات
شارع  2 نونبر عمارة حمدي ولد 

الرشيد ال8ابق رقم 01 شقة رقم 01 
العيون ، 70000، العيون املغرب
كار كريتا  شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة عبدة 
رقم    حي خط الرملة 1 العيون - 

70000 العيون املغرب
تأسي1 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
36311

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 
كار   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

كريتا .
كراء   : بإيجاز  الشركة  أرض 

السيارات بدون ساىق .
عنوان املقر االجتماعي : زنقة عبدة 
 - العيون   1 الرملة  خط  حي  رقم    

70000 العيون املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : كريتا   صالح  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد صالح كريتا  عنوانه)ا( حي 
العيون    6 رقم   10 زنقة   1 الوحدة 

70000 العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

السيد صالح كريتا  عنوانه)ا( حي 
العيون    6 رقم   10 زنقة   1 الوحدة 

70000 العيون املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غبريل   22 بتاريخ  بالعيون   االبتدائية 

2021 تحت رقم 1298/2021.
318I

BOUGHALEB ET ASSOCIES

MBO HOLDING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

BOUGHALEB ET ASSOCIES
00 , شارع محمد الزرق8وني 

ال8ابق الثاني، الرقم 12 00 , شارع 
محمد الزرق8وني ال8ابق الثاني، 

الرقم 12، 20000، الدار البيضاء 
MAROC

MBO HOLDING شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 9  زنقة 
جون جوري1, أوتييه - 20000 

الدار البيضاء اململكة املغربية
تأسي1 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 511523

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 أشت   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 
 MBO  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.HOLDING
 •  : بإيجاز  الشركة  أرض 
واالحتفاظ  واالكتتاب  االستحواذ 
من  شكل  بأي   ، والتخلص  واإلدارة 
غوراق  وغي  سهم  غي  من   ، األشكال 

 ، غو كيان قانوني  في غي شركة  مالية 

تم إنشاؤه غو سيتم إنشاؤه ؛

• ممارسة جميع مكاتب الشركة..
9  زنقة   : عنوان املقر االجتماعي 

جون جوري1, أوتييه - 20000 الدار 

البيضاء اململكة املغربية.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 100   : البعمراني  املهدي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد املهدي البعمراني عنوانه)ا( 

شقة   ،  3 ال8ابق   ، غصيلة  شارع   6

البيضاء   الدار    20000 بورجون   ،  5

اململكة املغربية.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد املهدي البعمراني عنوانه)ا( 

شقة   ،  3 ال8ابق   ، غصيلة  شارع   6

البيضاء   الدار    20000 بورجون   ،  5

اململكة املغربية

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 - بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

تحت رقم -.

319I

FIDUCOMPTA

SAMIJAB
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

FIDUCOMPTA

الرقم 13  شارع الحرية مكتب 10 

املدينة الجديدة   اسفي ، 6000 ، 

اسفي املغرب

SAMIJAB شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 23 

عمارة 2 الشقة 6 حي بالد الجد 

اسفي - 6000  اسفي املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 
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محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

11975
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   23
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 

.SAMIJAB
زراعة   -  : بإيجاز  الشركة  أرض 

الشعير.
- تسويق املعدات واملواد الزراعية.

الصحة  ومنتجات  البذور  بيع   -
النباتية.

- شراء وبيع املنتجات الزراعية.
- بيع املنتجات ومعدات الري.

املشاريع  وتنفيذ  ودراسة  توزيع   -
وتركيب معدات الري.

غو   / و  األفقية  املضخات  بيع   -
العمودية واملضخات الكهربائية.

- بيع محركات للبرك.
- معدات البستنة..

 23 : زنقة  عنوان املقر االجتماعي 
عمارة 2 الشقة 6 حي بالد الجد اسفي 

- 6000  اسفي املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد سمير جابر :  1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد سمير جابر عنوانه)ا( دوار 
اسفي    6000 ملصابيح   الكراكبة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد سمير جابر عنوانه)ا( دوار 
اسفي    6000 ملصابيح  الكراكبة 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   27 بتاريخ  بآسفي   االبتدائية 

2021 تحت رقم -.

320I

BOUKHRIS &ASSOCIES

CLOUDFRET
إعالن متعدد القرارات

 CLOUDFRET

شركة ذات مساهمة بمجل1 ادارة

رغسمالها: 1.161.000  درهم

املقر االجتماعي:  21 شارع ابن سينا 

حي الهناء - الدار البيضاء

 RC n°  782 3 – IF n°

  72 6 51 – ICE n°

000258 780000015

العام  الجمع  ملحضر  تبعا 

االستثنائي املؤرخ في 02 يونيو 2021، 

تقرر ما يلي:

رفع رغسمال الشركة بقدر   •

حصص  طريق  عن  درهم   129.000

 1.032.000 مبلغ  من  لرفعه  نقدية، 

درهم   1.161.000 مبلغ  الى  درهم 

بقدر  اإلصدار  عالوة  بإضافة  وذلك 

لفائدة  إلغاء  مع  درهم   1.371.000

حق   Azur Innovation Fund

االفضلية اكتتاب املساهمين.

االسا�سي  النظام  تغيير   •

النهائي  االنجاز  شرط  تحت  للشركة 

للعملية رفع رغسمال الشركة.

ملجل1  السلط  تخويل   •

النهائي  االنجاز  معاينة  قصد  االدارة 

لرفع رغسمال الشركة.

تبعا ملحضر قرارات مجل1 االدارة 

تقرر   ،2021 يونيو   29 في  املؤرخ 

ما  يلي:

معاينة االنجاز النهائي لرفع   •

 129.000 بقدر  الشركة  رغسمال 

درهم مع إضافة عالوة اإلصدار بقدر 

1.371.000 درهم.

األسا�سي  النظام  اعتماد   •

املحين.

العام  الجمع  ملحضر  تبعا 

االستثنائي املؤرخ في 29 يونيو 2021، 

تقرر ما يلي:

استعمال  على  املصادقة   •

اثناء  االدارة  ملجل1  املخولة  السلط 

 02 الجمع العام االستثنائي املؤرخ في 

يونيو 2021.

متصرفين  تعيين   •

 Azur شركة  وهم  للشركة،  جدد 

املمثلة   Innovation Management

من قبل السيد طارق حدي و شركة  

AF Advisory & Capital املمثلة من 

قبل السيد عدنان الفياللي.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكمة  لدى  التجاري 

بالدار البيضاء تحت الرقم 786611  

بتاريخ 13 يوليوز 2021.
ملخص قصد النشر

321I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

ADVENTURE TOURIS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 01- 772 

صندوق البريد رقم 6 1، 73000، 

الداخلة املغرب

ADVENTURE TOURIS شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي املسيرة 

زنقة جبل بوناصر رقم 1  - 73000 

الداخلة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 521

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تمت   2021 ماي   23 في  املؤرخ 

املصادقة على :

تفويت السيد )ة( عمر عمر اوبال 

غصل  من  اجتماعية  حصة   500

)ة(  السيد  لفائدة   حصة   1.000

 20 VAIRVESE ERIC DAVID بتاريخ 

ماي 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 23 بتاريخ  الدهب   بوادي  االبتدائية 

يونيو 2021 تحت رقم 1110.

322I

FLACH2 

FLACH24

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

FLACH2 

 A03 APPRT N 18JARDIN

 D›IFRANE ، 53000، IFRANE

MAROC

 FLACH2 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي غ03 شقة 

18 حديقة افران - 53000 افران 

املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.1561

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

2021 تم  تحويل   املؤرخ في 21 يونيو 

للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

 - افران  حديقة   18 شقة  »غ03  من 

 03 إلى »زنقة  53000 افران املغرب« 

 53100  - احداف   بام  حي   63 رقم 

ازرو  املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   19 بتاريخ  بازرو   االبتدائية 

2021 تحت رقم 262.

323I
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فيكاميد

 STE MORAYOUS TRANS
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تعيين مسير جديد للشركة

فيكاميد
3، شارع الوحدة ال8ابق األول رقم 1 

، 93000، ت8وان املغرب
 STE MORAYOUS TRANS SARL
AU   شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

اوالد تنسيفت زنقة 2 رقم 1 طويبلة 
ت8وان 93000 ت8وان املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.28193
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تعيين  تم   2021 يوليوز   07 في  املؤرخ 
السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

املرابط انور كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
20 يوليوز  االبتدائية بت8وان  بتاريخ 

2021 تحت رقم 3113.

32 I

fiduazizi

PARAPHARMACIE ESSALAK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

fiduazizi
شارع عمر املختار حي القدس شارع 

عمر املختار حي القدس، 7000، 
العيون املغرب

 PARAPHARMACIE ESSALAK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
مزوار رقم 52 شارع مزوار رقم 52 

70000 العيون املغرب
تأسي1 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

37613

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   30

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 

.PARAPHARMACIE ESSALAK

 : بإيجاز  الشركة  أرض 

 exploitation et administration

.d’une parapharmacie

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 52 رقم  مزوار  شارع   52 رقم  مزوار 

70000 العيون املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

الوراق  السالك  رجاء  السيدة 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .

 : الوراق  السالك  رجاء  السيدة 

1000 بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

الوراق  السالك  رجاء  السيدة 

الوراق  السالك  رجاء  عنوانه)ا( 

70000 العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

الوراق  السالك  رجاء  السيدة 

الوراق  السالك  رجاء  عنوانه)ا( 

70000 العيون املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعيون  بتاريخ 19 يوليوز 

2021 تحت رقم 2490/2021.

325I

fiduazizi

AMALAY FISH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

fiduazizi
شارع عمر املختار حي القدس شارع 

عمر املختار حي القدس، 7000، 
العيون املغرب

AMALAY FISH شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
الوحدة بلوك C رقم 77 تجزئة 
الوحدة بلوك C رقم 77 70000 

العيون املغرب
تأسي1 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
37611

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   30
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 

.AMALAY FISH
أرض الشركة بإيجاز : بيع و شراء 

جميع انواع االسماك.
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
تجزئة   77 رقم   C بلوك  الوحدة 
 70000  77 رقم   C بلوك  الوحدة 

العيون املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : الجديدي  حميد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 1000  : الجديدي  حميد  السيد 

بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد حميد الجديدي عنوانه)ا( 
الخضراء  املسيرة  شارع  النهضة  حي 
العيون   70000 املر�سى   21 رقم 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد حميد الجديدي عنوانه)ا( 
الخضراء  املسيرة  شارع  النهضة  حي 
العيون   70000 املر�سى   21 رقم 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون  بتاريخ 19 يوليوز 

2021 تحت رقم 2489/2021.
326I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

ADVENTURE TOURIS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل الشكل القانوني للشركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 01- 772 
صندوق البريد رقم 6 1، 73000، 

الداخلة املغرب
ADVENTURE TOURIS شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

و عنوان مقرها االجتماعي حي املسيرة 
زنقة جبل بوناصر رقم 1  - 73000 

الداخلة .
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 521

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تحويل  تم   2021 ماي   20 في  املؤرخ 
القانوني للشركة من »شركة  الشكل 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 
املسؤولية  ذات  »شركة  إلى  الوحيد« 

املحدودة«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  الدهب   بوادي  االبتدائية 

يونيو 2021 تحت رقم 1110.
327I



17035 الجريدة الرسميةعدد 5677 - 9 محرم 3  1 )18 غأس18 2021) 

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

SAFE STAR CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 01- 772 

صندوق البريد رقم 6 1، 73000، 

الداخلة املغرب

SAFE STAR CAR شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي النهضة 

01 بلوك 6 رقم 275 - 73000 

الداخلة املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

18725

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   11

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 

.STAR CAR

كراء   : بإيجاز  الشركة  أرض 

السيارات بدون سائق.

حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 -  275 رقم   6 بلوك   01 النهضة 

73000 الداخلة املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : الكرزابي  علي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الكرزابي  علي  السيد 

الداخلة   73000 72 السالم رقم  حي 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الكرزابي  علي  السيد 

الداخلة   73000 72 السالم رقم  حي 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ  الدهب   بوادي  االبتدائية 

يونيو 2021 تحت رقم 1133.

328I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

KANA HOLDING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 01- 772 

صندوق البريد رقم 6 1، 73000، 

الداخلة املغرب

KANA HOLDING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

املسيرة 3 زنقة قني8رة 02 - 73000 

الداخلة املغرب

تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

19005

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   30

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 KANA : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.HOLDING

املشاركة   : بإيجاز  الشركة  أرض 

في راس مال الشركات.

حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 73000 - 02 3 زنقة قني8رة  املسيرة 

الداخلة املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رغسمال  مبلغ 

1.000.000 درهم، مقسم كالتالي:
قنديلة  الحميد  عبد  السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   9.900   :

للحصة .
السيد ايوب قنديلة :  100 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
قنديلة  الحميد  عبد  السيد 
عمارة  2  ياسين  تجزئة  عنوانه)ا( 
طابق 1 شقة 2 االلفة 20000 الدار 

البيضاء املغرب.
عنوانه)ا(  قنديلة  ايوب  السيد 
 152 رقم  فيال  الياسمين  السالم  حي 
االلفة 20000 الدار البيضاء  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

قنديلة  الحميد  عبد  السيد 
عمارة  2  ياسين  تجزئة  عنوانه)ا( 
طابق 1 شقة 2 االلفة 20000 الدار 

البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  الدهب   بوادي  االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 1327.
329I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

 SOCIETE ESPACE SANTE«
TROPIC«SEST

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسي1 شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 01- 772 
صندوق البريد رقم 6 1، 73000، 

الداخلة املغرب
 SOCIETE ESPACE SANTE«
TROPIC«SEST شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي بقعة رقم 

1303 الجماعة الحضرية للداخلة 

حي النهضة 1 - 73000 الداخلة 

املغرب

تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

18723

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 

 SOCIETE ESPACE SANTE«

.TROPIC«SEST

بيع وشرا   : بإيجاز  الشركة  أرض 

املواد شبه طبية و التجميلية.

عنوان املقر االجتماعي : بقعة رقم 

للداخلة  الحضرية  الجماعة   1303

الداخلة   73000  -  1 النهضة  حي 

املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  : الجباري  الجليل  عبد  السيد 

250 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 

حصة   250   : السريبي  اناس  السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .

حصة   250   : رزقي  احمد  السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 250   : السيد عبداملالك اكساب 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
الجباري  الجليل  عبد  السيد 
العليا  فونتي   335 رقم  عنوانه)ا( 

بنسركاو 80000 اكادير املغرب.

عنوانه)ا(  السريبي  اناس  السيد 

 80000 30 حي فونتي  ق8اع س رقم 

اكادير املغرب.
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السيد احمد رزقي عنوانه)ا( بلوك 

 80000 الهدى  حي   156 رقم  اش 

اكادير املغرب.

اكساب  املالك  عبد  السيد 

حي   370 رقم  ك  بلوك  عنوانه)ا( 

الهدى 80000 اكادير املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

الجباري  الجليل  عبد  السيد 

العليا  فونتي   335 رقم  عنوانه)ا( 

بنسركاو 80000 اكادير املغرب

عنوانه)ا(  السريبي  اناس  السيد 

 80000 30 حي فونتي  ق8اع س رقم 

اكادير املغرب

السيد احمد رزقي عنوانه)ا( بلوك 

 80000 الهدى  حي   156 رقم  اش 

اكادير املغرب

اكساب  املالك  عبد  السيد 

حي   370 رقم  ك  بلوك  عنوانه)ا( 

الهدى 80000 اكادير املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ  الدهب   بوادي  االبتدائية 

يونيو 2021 تحت رقم 1132.

330I

ائتمانية ماهر

CYBER TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسي1 شركة

ائتمانية ماهر

1 عمارة العبا�سي شارع عالل بن 

عبد هللا ، 26050، ابن غحمد 

املغرب

CYBER TRAVAUX  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي  3 زنقة 

سيدي غحمد الذهبي شقة 01 

ال8ابق االول درب ال8لعة ابن غحمد 

- 26050 ابن احمد املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

1067

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   13

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 CYBER : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

. TRAVAUX

في  : مقاول  بإيجاز  الشركة  أرض 

ااالشغال املختلفة و البناء-مقاول في 

التشجير

بيع مواد البناء.

 3  : االجتماعي  املقر  عنوان 

 01 شقة  الذهبي  غحمد  سيدي  زنقة 

ال8ابق االول درب ال8لعة ابن غحمد 

- 26050 ابن احمد املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : سعيد  لكحل  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  سعيد  لكحل  السيد 

دوار اوالد الكبير اوالد عبد هللا مكارطو 

ابن احمد 26050 ابن احمد املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  سعيد  لكحل  السيد 

دوار اوالد الكبير اوالد عبد هللا مكارطو 

ابن احمد 26050 ابن احمد املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ  احمد   ببن  االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم  3.

331I

FIDUCIAIRE BUSINESS CONSEILS

 Société Générale
 des Travaux et

D›investissement
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

 FIDUCIAIRE BUSINESS
CONSEILS

 PLACE MOHAMED V N°27
 APPART N°2 1ER ETAGE SETTAT

، 26000، SETTAT MAROC
 Société Générale des Travaux
et D›investissement شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  6 زنقة 

عبد هللا املديوني ال8ابق االول 
الشقة 2 - 20000 الدار البيضاء 

املغرب
تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

512011
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 غبريل   30
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 Société Générale des Travaux et

.D’investissement
 : بإيجاز  الشركة  أرض 
 CONSTRUCTION D’AUTRES

..OUVRAGES DE GENIE CIVIL
:  6 زنقة  عنوان املقر االجتماعي 
عبد هللا املديوني ال8ابق االول الشقة 

2 - 20000 الدار البيضاء املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رغسمال  مبلغ 
200.000.000 درهم، مقسم كالتالي:
 10.000   : جباري  يوسف  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 10.000   : جباري  اشرف  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  جباري  يوسف  السيد 
 26000 الرسالة  تجزئة   20 الرقم 

س8ات املغرب.
عنوانه)ا(  جباري  اشرف  السيد 
 26000 الرسالة  تجزئة   20 الرقم 

س8ات املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  جباري  يوسف  السيد 
 26000 الرسالة  تجزئة   20 الرقم 

س8ات املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بس8ات  بتاريخ 29 يوليوز 

2021 تحت رقم 27593.

332I

fidexpertise

DINSK ALLEMAND
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

fidexpertise
13 زنقة القصرال8ابق الخام1 

شقة رقم  10 معارف الدارالبيضاء. 
، 20000، الدارالبيضاء. املغرب

DINSK ALLEMAND شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 13 زنقة 
القصر ال8ابق الخام1 رقم 10 
املعاريف الدار البيضاء - 20300 

البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 78229

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت   2021 يونيو   08 في  املؤرخ 

املصادقة على :
املجيد   عبد  )ة(  السيد  تفويت 
من  اجتماعية  حصة   1.000 باحتر 
السيد  لفائدة   حصة   1.000 غصل 
 08 بتاريخ  باحتر  ر�سى   محمد  )ة( 

يونيو 2021.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 22 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم 783701.
333I

SEGA CONSULTING SARL

ECONORME
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

SEGA CONSULTING SARL
106 زنقة النسرين - بوسيجور 

ال8ابق الثاني- رقم   ، 20200، 
MAROC الدارالبيضاء

ECONORME شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 61 شارع 
املقاومة ال8ابق االول الشقة 5  - 

20300 الدارالبيضاء املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.263697
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2021 تم  تحويل   املؤرخ في 15 يونيو 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
االول  ال8ابق  املقاومة  شارع   61«
الدارالبيضاء   20300  -   5 الشقة 
بديعة  سانيا  »مكتب  إلى  املغرب« 
 701 رقم   A عمارة   7 ال8ابق   221
زاوية زنقة غيت باعمران وشارغ محمد 
الدارالبيضاء    20300  - الخام1 

املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم  78828.
33 I

MOHAMED SAFRIOUI

FRIDGE GROUP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رغسمال الشركة

MOHAMED SAFRIOUI
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMM 9 4EME ETAGE ، 20200،

CASABLANCA MAROC
FRIDGE GROUP شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 20 زنقة 
عالل بن عبد هللا ال8ابق 2  - 
20000 الدار البيضاء  املغرب.

رفع رغسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 5 929
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   2021 يوليوز   05 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رغسمال  رفع 
»200.000 درهم« غي من »100.000 
عن  درهم«   300.000« إلى  درهم« 
غو  غرباح  غو  احتياطي  إدماج    : طريق 

عالوات إصدار في رغس املال.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 87 787.
335I

STE FIDUCIAIRE AMER FISC SARL

شركة ف س ب ه طرونس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

 STE FIDUCIAIRE AMER FISC
SARL

 RUE OUAZZANE IMMB 01
 DEUXIEME ETAGE NADOR ،

62000، NADOR MAROC
شركة ف س ب ه طرون1 شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي شارع 
الحسن الثاني رقم 26 اركمان املركز 

- 62000 الناظور املغرب.
تغيير نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.22 35

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تغيير  تم   2021 يوليوز   07 في  املؤرخ 
نشاط الشركة من »النقل ال8رقي و 
البضائع  »نقل  إلى  الترحيل«  خدمة 

لحساب الغير«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 2767.
336I

omnium management

S&A BUSINESS-
DISTRIBUTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسي1 شركة

omnium management
 rce 52 av hassane 22 vn fes ، 82

30100، fes maroc
 S&A BUSINESS-DISTRIBUTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 7  تجزئة 
رياض الياسمين طريق عين الشقف 
شقة   ال8ابق 2 فاس - 30000 

فاس املغرب
تأسي1 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
68913

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 
 S&A  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BUSINESS-DISTRIBUTION
فى  -تاجر   : بإيجاز  الشركة  أرض 

األأذية العامة
والخضروات  الفواكه  -توزيع 

ال8ازجة بالجملة
-التداول .

عنوان املقر االجتماعي : 7  تجزئة 
الشقف  الياسمين طريق عين  رياض 
 30000  - فاس   2 ال8ابق  شقة   

فاس املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : مساعد  ادري1  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  مساعد  ادري1  السيد 

7  م تجزئة رياض الياسمين ال8ابق 

الشقة  طريق عين الشقف فاس   2

30000 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  مساعد  زهراء  السيدة 
ب  النرج1  العرعار  زنقة   06 رقم 

فاس  30000 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   16 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 3508.

337I

ائتمانية ماهر

STE GAP TRANS SARL A-U
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

ائتمانية ماهر

1 عمارة العبا�سي شارع عالل بن 

عبد هللا ، 26050، ابن غحمد 

املغرب

  STE GAP TRANS SARL A-U

شركة ذات املسؤولية املحدودة

 BD 13 وعنوان مقرها اإلجتماعي

 MED V 3 ETAGE GAUCHE

 LOT EL YOUSSR  - 26100

.BERRECHID MAROC

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.15 19

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تعيين  تم   2021 يوليوز   20 في  املؤرخ 

السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

كمسير   BASSAL  MOHAMED

وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   27 بتاريخ  ببرشيد   االبتدائية 

2021 تحت رقم 969.

338I
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FMCOMPTA - Comptable Agréé

MACHINE DE QUALITE
إعالن متعدد القرارات

FMCOMPTA - Comptable Agréé
 Basma 1, GH5, Imm 26,

 Appt n°6 Ain Sebaa ، 20250،
Casablanca Maroc

MACHINE DE QUALITE »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد«
وعنوان مقرها االجتماعي: زنقة 7 
الرقم 5 ال8ابق الثاني الشقة رقم   
سعادة سيدي البرنو�سي - 20610 

الدار البيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
. 77513

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 09 يوليوز 2021

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي:  
حصة  مائة  ثالثة  بيع  على  املصادقة 
موديرت  للسيد  مملوكة  إجتماعية 
جوست  ديرودر  السيد  إلى  ديمتري 

جان ب.
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
ذات  شركة  من  الشركة  تحويل 
إلى  وحيد  بشريك  محدودة  مسؤولية 

شركة ذات مسؤولية محدودة .
على  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 
مايلي: تحيين وتبني القانون األسا�سي 
الجديد للشركة ليتالئم مع التغييرات 

السابقة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
على  ينص  الذي   :7 و   6 رقم  بند 
السادس  الفصلين  تغيير  مايلي: 
األسا�سي  القانون  من  والسابع 
التغييرات  مع  ليتالئم  للشركة 

السابقة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 
رقم  تحت   2021 يوليوز   28

.(788327(27561

339I

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL

AREA OFFICE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL
 bd abdelmoumen 185

 walili parc 3eme etg N°11
 CASABLANCA، 20360،
CASABLANCA MAROC

AREA OFFICE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة 

الفتح، 217 شارع الروداني برولونج 
، ال8ابق 1 ، رقم 3  الدارالبيضاء 

20000 الدارالبيضاء املغرب
تأسي1 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
511599

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 
 AREA  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.OFFICE
تأجير   : بإيجاز  الشركة  أرض 
غو  اململوكة  العقارات  وتشغيل 

املؤجرة.
إقامة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
برولونج  الروداني  شارع   217 الفتح، 
الدارالبيضاء    3 رقم   ،  1 ال8ابق   ،

20000 الدارالبيضاء املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : لشكر  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد لشكر عنوانه)ا( حي 
النسيم، تجزئة 317، رقم 1 20000 

الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد لشكر عنوانه)ا( حي 
النسيم، تجزئة 317، رقم 1 20000 

الدارالبيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 788158.

3 0I

مكتب الدراسات املحاسباتية والتسيير

HAJJI FORESTIER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

مكتب الدراسات املحاسباتية 
والتسيير

شارع محمد الخام1 عمارة بن8الب 
ال8ابق الثاني املكتب رقم 6 ، 

35100، جرسيف املغرب
HAJJI FORESTIER شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الشوبير 1  ال8ابق السفلي الرقم 
137    - 35100 جرسيف املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2089
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 07 يوليوز 2021 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
السفلي  ال8ابق    1 الشوبير  »تجزئة 
جرسيف   35100  -     137 الرقم 
عراس  حرشة  »دوار  إلى  املغرب« 
جرسيف    35100  - هوارة  ملضافرة 

املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاريخ  بجرسيف   االبتدائية 
أشت 2021 تحت رقم 1124/2021.

3 1I

distra conseils

3M ESPACE AUTO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

distra conseils

رقم 2 بلوك 21 ال8ابق الثاني الحي 

الحسني ، 0000 ، مراكش املغرب

3M ESPACE AUTO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 

 Garage Sis à N°912 Elmassar

Marrakech -  0000 مراكش 

املغرب

تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

1173 9

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 

 3M  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ESPACE AUTO

مرآب   •  : بإيجاز  الشركة  أرض 

والتولير  والجسم  السيارات  لتصليح 

وامليكانيكي.

الجديدة  اإلكسسوارات   •

واملستعملة غو تاجر ق8ع أيار وق8ع 

أيار للمركبات ذات املحركات.

 Garage  : املقر االجتماعي  عنوان 

 Sis à N°912 Elmassar Marrakech

0000  - مراكش املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : اسورن  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد منير بوهدون :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
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والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  اسورن  محمد  السيد 
شارع املصلى رقم 6 3 سيبع مراكش 

0000  مراكش املغرب.
عنوانه)ا(  بوهدون  منير  السيد 
شارع املصلى رقم 6 3 سيبع مراكش 

0000  مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  اسورن  محمد  السيد 
شارع املصلى رقم 6 3 سيبع مراكش 

0000  مراكش املغرب
عنوانه)ا(  بوهدون  منير  السيد 
شارع املصلى رقم 6 3 سيبع مراكش 

0000  مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   27 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 8893.
3 2I

STE MANAGEMENT OFFICE SNC

ZAYTOUNA MOUBARAKA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

 STE MANAGEMENT OFFICE
SNC

 RUE LAFAYETTE 2éme .50
 ETAGE TANGER، 90000،

TANGER MAROC
 ZAYTOUNA MOUBARAKA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 50 شارع 
الفاييت ال8ابق الثاني - 90000 

طنجة املغرب
تأسي1 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
117029

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 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ZAYTOUNA MOUBARAKA
تجارة   : بإيجاز  الشركة  أرض 
شانه  من  ما  كل  و  الغذائية  املواد 

املساهمة في تقدم الشركة.
عنوان املقر االجتماعي : 50 شارع 
 90000  - الثاني  ال8ابق  الفاييت 

طنجة املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
ابراهيم  محمد  رضا  السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .
السيد رضا محمد ابراهيم : 1000 

بقيمة 100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
ابراهيم  محمد  رضا  السيد 
 280 اقامة  العرفان2  عنوانه)ا( 
 90000   171 رقم  االول  ال8ابق 

طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
ابراهيم  محمد  رضا  السيد 
 280 اقامة  العرفان2  عنوانه)ا( 
 90000   171 رقم  االول  ال8ابق 

طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   02 بتاريخ  ب8نجة   التجارية 

2021 تحت رقم  516.
3 3I

comptasultlta sarl

ONAGHA COMMERCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

comptasultlta sarl
تجزئة خديجة زنقة واد ورأة الرقم 
1 2 ال8ابق االول الدروة برشيد ، 

26202، الدروة املغرب
ONAGHA COMMERCE  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 21 زنقة 
غبو عبد هللا نافع غقامة بن عمر 

ال8ابق   املعاريف - 20370 الدار 
البيضاء املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
506017

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   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 

. ONAGHA COMMERCE
أرض الشركة بإيجاز : بيع وشراء 
االلكتروتية  األجهزة  غنواع  جميع 

وغسترد و تصدير.
21 زنقة   : عنوان املقر االجتماعي 
عمر  بن  غقامة  نافع  هللا  عبد  غبو 
الدار   20370  - املعاريف  ال8ابق   

البيضاء املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : غستيتف  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
غستيتف عنوانه)ا(  السيد محمد 
حي االمل 2 زنقة 3  رقم 78 20500 

الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
غستيتف عنوانه)ا(  السيد محمد 
حي االمل 2 زنقة 3  رقم 78 20500 

الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 08 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم 781639.

3  I

FLASH ECONOMIE

 VERTMAR CONCEPT

 BUILDING AND NEGOCE

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسي1 شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 VERTMAR CONCEPT

 BUILDING AND NEGOCE SARL

AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

ال8لحاوي شارع ابراهيم الروداني 

رقم 176  - 60000  وجدة  املغرب 

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

37523

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   11

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 

 VERTMAR CONCEPT BUILDING

.AND NEGOCE SARL AU

األعمال   : بإيجاز  الشركة  أرض 

 ، املباني  بإنشاء  املتعلقة  والخدمات 

واألشغال العامة .
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واستيراد   ، التصميم  ومكتب 
وتصدير البضائع املختلفة من جميع 

املصادر ، والتجارة بشكل عام.
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الروداني  ابراهيم  شارع  ال8لحاوي 

رقم 176  - 60000  وجدة  املغرب .
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : الحيلة  نوفل  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  الحيلة  نوفل  السيد 
ظهر املحلة تجزئة بنسهلي زنقة الرافة 

8 رقم  2 60000  وجدة املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  الحيلة  نوفل  السيد 
ظهر املحلة تجزئة بنسهلي زنقة الرافة 

8 رقم  2 60000 وجدة املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   11 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2021 تحت رقم 37523.
3 5I

RAIS AUDIT&CONSEIL

PMI S.A
إعالن متعدد القرارات

PMI S.A  
شركة مجهولة ا إل سم ذ ا 

ت  مجــل1  إ د ا ر ة ر غ سما لها  
00 .229.   د ر هم قابل للتحويل
مقر ها اال جتما عي : القني8رة – 

غطلنتيك – املن8قة الحرة
السجل التجاري : القني8رة 52531
الــز يــا د ة  فــي  ر غ س  الــما ل إلــى  

700. 1 .8  درهم
م  أير   العا  الجمع    إ ن     )1
العا د ي   املنعقد  بتا ر يخ 15 مارس 

2021 قد :
من  املال  رغس  رفع  قـرر 
 8. 1 .700 لى  إ  درهم    .229. 00
سهـم     1.853 بإصدار  وذلك  درهم 
للسهم   درهم   100 بقيمة  يد  جد 

إ  مـع  نقــدا  بكاملها  وتسدد  تكتتب 
كـتــتـا ب   إ  فــي  لغـا ء  حق األ سبقية  
وافق  كما  يـن  خـر  اآل  هــمـيــن   املســا 
على شركة » YOMAR S.A « وشركة 
 COST SAVING SOLUTION
 ،   CORPORTATION SARL-AU

كمساهمين جــدد للشركة ،
غصدر السـيـد  املديـر الـعام   )2
ريخ  بتا  الدفع   و  ب  اإلكـتتا  بتصريح 
 1 يوليو 2021  ضـمت إ ليه ال ئحة  
مبـلغ   يداع   إ  وشـهادة   املكتتبين  

اإلكتتـا ب.
ري   ا  د  اإل  املجلـ1  ن   إ   )3

املنعقد  بتاريخ  1 يوليو 2021 قــد:
عاين اإلكتتا ب والتسد يد   -
مبلغ   غي   1.853   سهم  لـ  الشا مل  
أــير  ب  حسا  في  رهم   د    .185.300
رغس  في  للزيادة   مخصص  جـاري  
لى  إ  درهم     .229. 00 من  املال  

700. 1 .8  د رهم  ،
ئي   النها  ز  نجا  اإل  يـن   عــا   -
مبلـغ   لى  إ  ل  املا  الرغ س  في  ة  د  يا  للز 
700. 1 .8 د رهم كما عـا ين  تـغـيــيـر 
األ سـا �سي  الــقا نون  6  من   الفصل 

للـشر كـة املتعلق برغس املال .
لـد  الـقــانــوني  اإليــداع   ثـم    ) 
اإلبتدائية   باملحكة  الضبط  كتابة  ى 
بالقني8رة ، بتا ر يخ 28 يوليو 2021   

تحت  عد د  87002.
مقت8ف  من  غ جل  اال شها ر

3 6I

FIDUCIAIRE AL MOUSSANADA

PARA BIOHEALTH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

FIDUCIAIRE AL MOUSSANADA
  HAY TARGA 870

 -MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

PARA BIOHEALTH شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

زكرياء رقم 5 3 اسكجور مراكش 

مراكش 0000  مراكش املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1172 7

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 

 PARA  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.BIOHEALTH

بيع   : بإيجاز  الشركة  أرض 

املنتوجات واملواد الشبه الصيدالنية 

 marchands des produits(

.(  parapharmaceutiques

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
مراكش  اسكجور   3 5 رقم  زكرياء 

مراكش 0000  مراكش املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : وضيح   حبيبة  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  وضيح   حبيبة  السيدة 
اسكجور   3 5 رقم  زكرياء  تجزئة 

مراكش 0000  مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  وضيح  حبيبة  السيدة 
اسكجور   3 5 رقم  زكرياء  تجزئة 

مراكش 0000  مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   20 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 126263.

3 7I

prensacom

PLACE PROMO

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

prensacom

  imm antee 8 rue imam ghazali

 n  6 mohammed  achraf،

90000، tanger maroc

PLACE PROMO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

تارودانت  مجمع غبراج طنجة بلوك 

6 مكتب  رقم 13  - 90000 طنجة  

املغرب

تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

112 83

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2021 يناير   27

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 PLACE : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.PROMO

اإلنعاش   : بإيجاز  الشركة  أرض 

عقاري.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

بلوك  طنجة  غبراج  مجمع  تارودانت  

طنجة    90000  -   13 رقم  مكتب    6

املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 50   : بشير   ابن  حسام  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

حصة   50   : غعافر  السيد محمد 

بقيمة 100 درهم للحصة .
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 50  : بشير   ابن  حسام  السيد   
بقيمة 100 درهم.

بقيمة   50  : غعافر  محمد  السيد 
100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد حسام ابن بشير  عنوانه)ا( 
ابن  فيال  الفاللييين   سبتة  طريق 

بشير 93000 ت8وان املغرب.
عنوانه)ا(  غعافر  محمد  السيد 
شارع الجيش  امللكي  اقامة الفتح ط 

03 رقم 15 93000  ت8وان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد حسام ابن بشير  عنوانه)ا( 
ابن  فيال  الفاللييين   سبتة  طريق 

بشير 93000 ت8وان املغرب
عنوانه)ا(  غعافر  محمد  السيد 
شارع الجيش  امللكي  اقامة الفتح ط 

03 رقم 15 93000 ت8وان املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   01 بتاريخ  ب8نجة   التجارية 

2021 تحت رقم 238860.
3 8I

SOBEGEST

STE LE QUOTIDIEN BG
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

SOBEGEST
 LOT YASMINE1 N°183 APPT
 N°3 2ème ETAGE CHARAF ،

40000، MARRAKECH MAROC
STE LE QUOTIDIEN BG شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 1865 
جنان الخير متجر رقم 01 - 3150  

ابن جرير املغرب
تأسي1 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2781

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 LE : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.QUOTIDIEN BG
أرض الشركة بإيجاز : - م8عم

- صالة شاي.
رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 -  01 رقم  متجر  الخير  جنان   1865

3150  ابن جرير املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 50.000 الشركة:   رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد طارق بلهيبة :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد طارق بلهيبة عنوانه)ا( حي 
2152  0000  مراكش  رقم  سكومة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد طارق بلهيبة عنوانه)ا( حي 
2152  0000  مراكش  رقم  سكومة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 20 بتاريخ  جرير   بابن  االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 339.
3 9I

control journal bilan

 INTERNATIONAL FITNESS
FROUP

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

control journal bilan
5 شارع الجيش امللكي فضاء ساي1 

فاس ، 30000، فاس املغرب
 INTERNATIONAL FITNESS
FROUP شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 
 COMPLEXE SPORTIF EL

 MEERJA ZOUAGHA - 30000
.FES MAROC
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.26361

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2020 نونبر   15 في  املؤرخ 

املصادقة على :
ALEXANDRE- )تفويت السيد )ة

حصة   YASSIR EL FILALI 1.785
حصة   3.500 غصل  من  اجتماعية 
 YOUSSEF EL )ة(  السيد  لفائدة  

FILALI بتاريخ 07 دجنبر 2020.
ALEXANDRE- )تفويت السيد )ة

حصة   YASSIR EL FILALI 1.715
حصة   3.500 غصل  من  اجتماعية 
 LOUISE )ة(  السيد  لفائدة  
GEERTSEN بتاريخ 07 دجنبر 2020.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غبريل   27 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 26361.
350I

STE FIDLAMIAE SARL

CANIPREMIER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

STE FIDLAMIAE SARL
 IMM 37 RUE AL HOUSSIMA
 APPT 4 HASSAN ، 10000،

RABAT MAROC
CANIPREMIER شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 15 شارع 
األب8ال شقة   غكدال  - 10000 

الرباط املغرب
تأسي1 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
153797

 06 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 

.CANIPREMIER

تقديم   -  : بإيجاز  الشركة  أرض 

و  رعاية  مجال  في  التكوين  املشورة، 

سلوك الحيوانات املنزلية.

في  املنزلية  اإلستشارة  تقديم   -

السلوك الحيواني، تدريب الحيوانات 

املشورة  تقديم  الوساطة،  املنزلية، 

مجال  في  الحيوانات  ألصحاب 

التدريب على ال8اعة.

للحيوانات  معارض  تنظيم   -

ألأراض ثقافية غو تعليمية.....

عنوان املقر االجتماعي : 15 شارع 

 10000  - غكدال   شقة    األب8ال 

الرباط املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : عادل  املشاور  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  عادل  املشاور  السيد 

 9 املجموعة   102 العمارة   2 الشقة 

 10000 زعير  يحيى  سيدي   2 النور 

الرباط املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  عادل  املشاور  السيد 

 9 املجموعة   102 العمارة   2 الشقة 

 10000 زعير  يحيى  سيدي   2 النور 

الرباط املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   28 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

2021 تحت رقم 5  116.

351I
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STE FIDLAMIAE SARL

CUSTOM SPACE LEILA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

STE FIDLAMIAE SARL
 IMM 37 RUE AL HOUSSIMA
 APPT 4 HASSAN ، 10000،

RABAT MAROC
CUSTOM SPACE LEILA شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 15 شارع 
األب8ال رقم   غكدال  - 10000 

الرباط املغرب
تأسي1 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
153795

 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 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CUSTOM SPACE LEILA
- دراسة،   : بإيجاز  الشركة  أرض 
املساحات  وصيانة  ت8وير  تصميم، 

الخضراء.
و  اليابانية  الحدائق  إنجاز   -

األندلسية.
الزينة و  الفاكهة،  - توفير غشجار 

النخيل.
و  الشجيرات  مختلف  توفير   -

الزهور.
األسمدة  و  البدور  توقير   -

الكيميائية و معدات البستنة. .
عنوان املقر االجتماعي : 15 شارع 
 10000  - غكدال   رقم    األب8ال 

الرباط املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : ليلى  بنعبدهللا  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  ليلى  بنعبدهللا  السيدة 
العيا�سي  جبل  زنقة   21 رقم   1 شقة 

غكدال 10000 الرباط املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  ليلى  بنعبدهللا  السيدة 
العيا�سي  جبل  زنقة   21 رقم   1 شقة 

غكدال 10000 الرباط املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   28 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

2021 تحت رقم    116.

352I

EUROMED COMPTA-SARL

RMDC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

EUROMED COMPTA-SARL

 Bureau N°   1er etage Imm

 N° 1106 Lot Al Massar

 QI Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC

RMDC شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب رقم 

31 شارع موالي رشيد مركز االعمال 

كيليز مراكش - 0000  مراكش 

املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

117283

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 

.RMDC
مركز   : بإيجاز  الشركة  أرض 

االتصال.
مكتب   : االجتماعي  املقر  عنوان 
مركز  رشيد  موالي  شارع   31 رقم 
  0000  - مراكش  كيليز  االعمال 

مراكش املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : ال8اهري  مبارك  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد مبارك ال8اهري عنوانه)ا( 
  7900 زاكورة  املجدوب  زاوية  حي 

زاكورة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد مبارك ال8اهري عنوانه)ا( 
  7900 زاكورة  املجدوب  زاوية  حي 

زاكورة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   23 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 126292.
353I

EUROMED COMPTA-SARL

JABESS TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

EUROMED COMPTA-SARL
 Bureau N°   1er etage Imm
 N° 1106 Lot Al Massar
 QI Marrakech ، 40000،
MARRAKECH MAROC

JABESS TRAVAUX شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 
املسار رقم 1106 شقة رقم 1 الحي 
الصناعي مراكش - 0000  مراكش 

املغرب
تأسي1 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
117 35

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 
 JABESS : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.TRAVAUX
اعمال   : بإيجاز  الشركة  أرض 

التشجير و االعمال املختلفة .
عمارة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الحي   1 رقم  شقة   1106 رقم  املسار 
مراكش    0000  - مراكش  الصناعي 

املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رغسمال  مبلغ 

1.000.000 درهم، مقسم كالتالي:
 10.000   : جبور  السعيد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  جبور  السعيد  السيد 
ازيالل  بواولي  ايت  اوراأن  دوار 

22000 ازيالل املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  جبور  السعيد  السيد 
ازيالل  بواولي  ايت  اوراأن  دوار 

22000 ازيالل املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   29 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 60 126.

35 I
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FICOB  مكتب املحاسبة

M PROJET
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

FICOB  مكتب املحاسبة
اقامة ايمان, شقة  ، شارع موالي 

ادري1 االول, املسيرة 1, تمارة ، 
10000، تمارة املغرب

M PROJET شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
الحياة رقم 373 عين عودة تمارة - 

12000 تمارة املغرب
تأسي1 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
133887

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 
 M  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PROJET
غعمال   -  : بإيجاز  الشركة  أرض 

االصالح و التجهيز
- غعمال البناء.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - تمارة  عودة  عين   373 رقم  الحياة 

12000 تمارة املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : املودن  عصام  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  املودن  عصام  السيد 
حي املسيرة 1 رقم 1032 تمارة 12000 

تمارة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  املودن  عصام  السيد 
حي املسيرة 1 رقم 1032 تمارة 12000 

تمارة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   28 بتاريخ  بتمارة   االبتدائية 

2021 تحت رقم 6220.
355I

la marocaine des bilans

Delta ADMS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

la marocaine des bilans
محج 11 يناير مكتب رقم 8 عمارة 
غدرار حي الداخلة ، 80060، غكادير 

املغرب
Delta ADMS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 C/O وعنوان مقرها اإلجتماعي

رقم 10 مكرر زنقة 7 بلوك 11 حي 
بئر غنزران تيكوين غكادير - 80000 

غكادير املغرب
تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 8393
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   20
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 Delta  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.ADMS
اشغال   : بإيجاز  الشركة  أرض 
لحساب  او  الخاص  لحسابها  البناء 

الغير.
عنوان املقر االجتماعي : C/O رقم 
بئر  حي   11 بلوك   7 زنقة  مكرر   10
غنزران تيكوين غكادير - 80000 غكادير 

املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 900   : محسن  حسن  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيدة فلحاني رجاء :  100 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  محسن  حسن  السيد 
الداخلة  حي   69 رقم   15 ف  بلوك 

غكادير 80000  غكادير املغرب.
عنوانه)ا(  رجاء  فلحاني  السيدة 
الداخلة  حي   69 رقم   15 ف  بلوك 

غكادير 80000 غكادير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  رجاء  فلحاني  السيدة 
الداخلة  حي   69 رقم   15 ف  بلوك 

غكادير 80000 غكادير املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   02 بتاريخ  باكادير   التجارية 

2021 تحت رقم 82 105.
356I

HORICOM

 SOCIETE TRANSPORT BOJJI
TAOUFIK SARL-AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسي1 شركة

HORICOM
21AV HASSAN II APPT N°  VN-
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
 SOCIETE TRANSPORT BOJJI

TAOUFIK SARL-AU شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 

طارق شقة 12 زالقة املدينة 
الجديدة مكناس  - 50000 مكناس  

املغرب 
تأسي1 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
53983

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 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 SOCIETE TRANSPORT BOJJI

.TAOUFIK SARL-AU

نقل   : بإيجاز  الشركة  أرض 

االشخاص لحساب الغير .

اقامة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

طارق شقة 12 زالقة املدينة الجديدة 

مكناس  - 50000 مكناس  املغرب .

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 50.000 الشركة:   رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

بوجي   الرحمان  توفيق  السيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   500   :

للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

بوجي   الرحمان  توفيق  السيد 

عنوانه)ا( اقامة طارق شقة 12 زالقة 

 50000 مكناس   الجديدة  املدينة 

مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

بوجي   الرحمان  توفيق  السيد 

عنوانه)ا( اقامة طارق شقة 12 زالقة 

 50000 مكناس   الجديدة  املدينة 

مكناس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أشت   02 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

2021 تحت رقم -.

357I
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ديوان األستاذ سعيد الخفيف

OUMACHRA IMMOBILIER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

ديوان األستاذ سعيد الخفيف
زاوية ساحة  الزرق8وني  و  شارع  

عالل  بن  عبد  هللا،  إقامة  النرج1 
2،  مكتب  رقم  5 ، 35000، تازة 

املغرب
 OUMACHRA IMMOBILIER

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 
الوفاق، تجزئة الفتح، رقم 3 - 

35000 تازة املغرب
تأسي1 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
6121

في  مؤرخ  موثق  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 

.OUMACHRA IMMOBILIER
أرض الشركة بإيجاز :  

العامة  واملقاوالت  العقاري  اإلنعاش 
لألعمال العامة غو الخاصة.

عن  الناشئة  األنش8ة  جميع 
واألنش8ة  والغرس  البستنة  غعمال 

ذات الصلة.
ملنتجات  بالجزء  غو  الجملة  تجارة 
الحدائق ومنتجات البستنة و الغرس.

التملك  عمليات  غنواع  كافة 
منشآت  بناء  بهدف  والهدم  العقاري 
املتعلقة  األعمال  جميع  جديدة. 
والسباكة  الخشبية  والنجارة  بالبناء 
غعمال  جميع  والتكييف.  والتدفئة 
والصرف  الحفر  وغعمال  ال8رق 
واملساحات  الحدائق  تهيئة  الصحي 

جميع  وتشغيل  إنشاء  الخضراء. 
واألوراش  واملحاجر  البناء  مواقع 
بمقاولة  املتعلقة  التجارية  واألصول 
اإلنعاش العقاري غو األشغال العامة 

غو الخاصة.
العمليات  جميع   ، عام  وبشكل 
أير  غو  مباشرة  بصورة  املتعلقة 
بنود  وسائر  النشاط  بهذا  مباشرة 
مماثلة غو التي قد تعزز تنمية األعمال 

التجارية.
حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 -  3 رقم  الفتح،  تجزئة  الوفاق، 

35000 تازة املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة غميمة بوشفرة  عنوانه)ا( 
تازة   35000  3 رقم  البصري  تجزئة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة غميمة بوشفرة  عنوانه)ا( 
تازة   35000  3 رقم  البصري  تجزئة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   15 بتاريخ  بتازة   االبتدائية 

2021 تحت رقم 16 .
358I

MON COMPTABLE SARL

SOFRHA TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

MON COMPTABLE SARL
 36RUE DE BERKANE 2 EME

 ETAGE APPT 6 OUJDA ، 60000،
OUJDA MAROC

SOFRHA TRANS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي 12 شارع 
عالل بن عبد هللا - 60000 وجدة 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.26231
العام  الجمع  بمقت�سى 
 2021 يوليوز   29 في  اإلستثنائياملؤرخ 
املسؤولية  ذات  شركة  حل  تقرر 
مبلغ    SOFRHA TRANS املحدودة 
وعنوان  درهم   100.000 رغسمالها 
عالل  شارع   12 اإلجتماعي  مقرها 
املغرب  وجدة   60000  - هللا  عبد  بن 
نتيجة ل : اإلرادة املوحدة للشركاء في 

انهاء النشاط.
و حدد مقر التصفية ب 12 شارع 
وجدة   60000  - هللا  بنعبد  عالل 

املغرب. 
و عين:

و  أالمي  بنيون1   السيد)ة( 
الدهبي  املنصور  شارع   9 عنوانه)ا( 
)ة(  كمصفي  املغرب  وجدة   60000

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

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   02 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2021 تحت رقم 2760.
359I

موثق

 م.ٌج.ك.ج  آنـــتـــيــــر
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

موثق
ڒاويـة شـارع يـعـقـوب الـمـنـصـور و 
زنـقـة الـنـسـريـن. إقـامـة بــدر رقم 

169 / الـ8ـابـق األول  - ، 20200، 
الدارالبيضاء املغرب

 م.ٌج.ك.ج  آنـــتـــيــــر  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي الـدار 

الـبــيـضــاء - 265، شـارع الــزرقـ8ــونـي، 
طـابـق 9 / رقـم 92 - 20000 الـدار 

الـبــيـضــاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.379 99

العام  الجمع  بمقت�سى 

 2019 نونبر   25 في  اإلستثنائياملؤرخ 

املسؤولية  ذات  شركة  حل  تقرر 

مبلغ  آنـــتـــيــــر    م.ٌج.ك.ج   املحدودة  
وعنوان  درهم   10.000 رغسمالها 

 - الـبــيـضــاء  الـدار  اإلجتماعي  مقرها 

 9 طـابـق  الــزرقـ8ــونـي،  شـارع   ،265
الـبــيـضــاء  الـدار   20000  -  92 رقـم   /

املغرب نتيجة ل : اتفاق الشركاء.

الـدار  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

الــزرقـ8ــونـي،  265، شـارع   - الـبــيـضــاء 
الـدار   20000  -  92 رقـم   /  9 طـابـق 

الـبــيـضــاء املغرب. 

و عين:

و  جـــبـــاري  مــنــصــف    السيد)ة( 

إقـامـة   – الـبـيـضـاء  الـدار  عنوانه)ا( 
»ريــــو«، الـشـقـة 6106 / عـيـن الـذئـاب 

املغرب  الـبــيـضــاء  الـدار   20000

كمصفي )ة( للشركة.

الحدود  اإلقتضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يناير 2021 تحت رقم 762101.

360I

SEGURIBAT

PMB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

SEGURIBAT

 BD TEMARA HAY MLY 261

 ABDELLAH AIN CHOCK ، 0،

CASABLANCA MAROC

PMB شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي جزءة 

غلزبير ٣٢٢ الولفة الدار البيظاء  

الدار البيظاء 0000  الدار البيظاء 

املغرب.
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حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.102955
العام  الجمع  بمقت�سى 
 2021 ماي   25 في  اإلستثنائياملؤرخ 
املسؤولية  ذات  شركة  حل  تقرر 
رغسمالها  مبلغ    PMB املحدودة 
مقرها  وعنوان  درهم   100.000
الولفة   ٣٢٢ غلزبير  جزءة  اإلجتماعي 
  0000 البيظاء  الدار  البيظاء   الدار 
الدار البيظاء املغرب نتيجة ل : توقف 

النشاط.
تجزءة  ب  التصفية  مقر  وحدد 
البيظاء  الدار  الولفة    ٣٢٢ غلزبير 

0000 الدار البيظاء املغرب. 
و عين:

و  ماحي   سليمان    السيد)ة( 
الولفة   ٣٢٢ غلزبير  تجزءة  عنوانه)ا( 
البيظاء  الدار   0000 البيظاء  الدار 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
الحدود  اإلقتضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 
الدار  الولفة   ٣٢٢ غلزبير  تجزءة   :

البيظاء
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم  78650.
361I

SOBOMEX SARL AU

SOBOMEX SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

SOBOMEX SARL AU
تجزئة البنك الشعبي رقم  28 كراج 

رقم 1 ، 90090، طنجة املغرب
SOBOMEX SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
البنك الشعبي رقم  28 كراج رقم 

1 - 90090 طنجة املغرب
تأسي1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

118537
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 

.SOBOMEX SARL AU
تهدف   : بإيجاز  الشركة  أرض 
بالخارج بشكل  غو  املغرب  في  الشركة 
غو  لحسابها  مباشر  أير  غو  مباشر 

لحساب الغير ملمارسة:
عام.  بشكل  والتصدير  اإلستيراد   
آالت  أيار  ق8ع  وتصدير  استيراد 
التنظيف  ومنتجات  وآالت  النسيج 
و  امللحقات  و  واملعدات  واآلالت 
األثاث و املواد ال8بيعية غو املصنعة 
باملجال  الصلة  ذات  الكيميائية  غو 
غو  الزراعي  غو  الغذائي  غو  الصناعي 
وخدمات  غعمال  التجارة.  الحرفي. 

التنظيف.
والتعهد  الباطن  من  التعاقد   
غو  الصفقات  جميع  في  املشاركة  غو 

العروض املتعلقة بموضوع الشركة. 
والعرض  الدراسة  عمليات  جميع 
واإليداع  والسمسرة  والوساطة 

والعمولة املتعلقة بهذه املواضيع.
تمديد  يجوز  عامة:  وبصفة 
املذكورة  للشركة  االجتماعي  الغرض 
بشكل  املرتب8ة  العمليات  جميع  إلى 
بعض  غو  بكل  مباشر  أير  غو  مباشر 
وب8ريقة  غعاله  إليها  املشار  األنش8ة 
كل  وكذلك،  الشركة،  ت8وير  تسهل 
مساهمة مباشرة غو أير مباشرة بأي 
التي  املقاوالت  في  األشكال  من  شكل 

تتبع غهداف مشابهة غو متصلة بها..
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
البنك الشعبي رقم  28 كراج رقم 1 

- 90090 طنجة املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : غخنوس  ف8مة  السيدة 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة ف8مة غخنوس عنوانه)ا( 
البرانص 01 زنقة  3 عمارة نرج1 غ2 

رقم 02 90100 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  بودرة   خالد  السيد 
الرزق  تجزئة  رشيد  موالي  شارع 
األول  ال8ابق   21 ميدارالرقم  عمارة 

رقم    90100 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   15 بتاريخ  ب8نجة   التجارية 

2021 تحت رقم 598  2.
362I

FIDUCIAIRE SIDI GHANEM    

STE HAJITA MARBRE SARL
إعالن متعدد القرارات

FIDUCIAIRE SIDI GHANEM
 APPT N° 1  RDC   IMM G58
  RES AL IHSSANE  RTE DE

 SAFI MARRAKECH ، 400000،
MARRAKECH MAROC

 STE HAJITA MARBRE SARL
»شركة ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: متجر 

رقم 31 املجموعة  01 عمارة10 برج 
الزيتون املحاميد  - 0000  مراكش   

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.97303

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 01 يونيو 2021

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
 STE HAJITAتغيير اسم الشركة من -
 STE HAJITA إلى   MARBRE SARL

STONES ET SERVICE SARL

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
العنوان  إلى  الشركة  مقر  -تحويل 
التالي : محل بدوار اوالد  علي بوخري1 

حربيل مراكش
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
للشركة  التجاري  النشاط  تغيير  تم 
األشغال  التالي:-جميع  النحو  على 
مواد  البناء-تاجر  غشغال  و  العامة 

البناء-استيراد و تصدير
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
 STE HAJITA اسم  الشركة  تأخذ   -

 STONES ET SERVICE SARL
بند رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
-تغيير النشاط التجاري للشركة على 
العامة  األشغال  التالي:-جميع  النحو 
البناء- مواد  البناء-تاجر  غشغال  و 

استيراد و تصدير
بند رقم  : الذي ينص على مايلي: 
العنوان  في  الشركة  مقر  تعيين  -تم 
التالي : محل بدوار اوالد علي بوخري1 

حربيل مراكش
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   28 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 126388.

363I

STE FIDUCAT

 M.N.M DEVELOPMENT
IMMOBILIER

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسي1 شركة

STE FIDUCAT
 BOULEVARD ZERKTOUNI
 2 eme ETAGE N° 3 GUELIZ
 MARRAKECH ، 40000،
Marrakech MAROC

 M.N.M DEVELOPMENT
IMMOBILIER  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
صنهاجة ال8ابق الثاني شقة رقم 

11 حي اإلزدهار  - 0000  مراكش 
املغرب
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تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

117  5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   15

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 M.N.M : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

. DEVELOPMENT IMMOBILIER

منعش   : بإيجاز  الشركة  أرض 

عقاري.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

رقم  شقة  الثاني  ال8ابق  صنهاجة 

مراكش    0000  - اإلزدهار   حي   11

املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد محمد منير بنسعود :  500 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 500   : السيد نور الدين بنسعود 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

بنسعود  منير  محمد  السيد 

عملية   2 االزدهار  حي  عنوانه)ا( 

صنهاجة ال8ابق 3 الشقة 11 0000  

مراكش املغرب.

بنسعود  الدين  نور  السيد 

عمارة  البستان  تجزئة  عنوانه)ا( 

   0000 االمير م عبد هللا  س1 شارع 

مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

بنسعود  منير  محمد  السيد 

عملية   2 االزدهار  حي  عنوانه)ا( 

صنهاجة ال8ابق 3 الشقة 11 0000  

مراكش املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   29 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 65 126.
36 I

BOUKHRIS &ASSOCIES

B-GEN TECHNOLOGY
إعالن متعدد القرارات

B-GEN TECHNOLOGY
شركة مساهمة

 درهم 00 .05  رغسمالها محدد في 
مقرها االجتماعي 10 زنقة الحرية، 
ال8ابق الثالث رقم 5  الدار البيضاء

 R.C. N°  83501 – IF
 N° 5992301 – ICE
N°002660657000073

العام  الجمع  ملحضر  تبعا 
االستثنائي املؤرخ في 07 يونيو 2021، 

تقرر ما يلي:
الشركة  رغسمال  رفع   •
طريق  عن  درهم   105. 00 بقدر 
مبلغ  من  لرفعه  نقدية،  حصص 
  05. 00 مبلغ  الى  درهم   300.000
اإلصدار  عالوة  بإضافة  وذلك  درهم 
إلغاء  مع  درهم   3.607.100 بقدر 
لفائدة Azur Innovation Fund حق 

االفضلية اكتتاب املساهمين.
األسا�سي  النظام  اعتماد   •
النهائي  االنجاز  شرط  تحت  املحين 

للعملية رفع رغسمال الشركة.
السيدة  استقالة  معاينة   •
كريمة لحلو وتعيين كمتصرف جديد 
بناني و شركة  السيد حسن  للشركة 
 Azur Innovation Management
املمثلة من قبل السيد خليل عزوزي 
 AF Advisory & Capital شركة   و 
عدنان  السيد  قبل  من  املمثلة 

الفياللي.
ملجل1  السلط  تخويل   •
النهائي  االنجاز  معاينة  قصد  االدارة 

لرفع رغسمال الشركة.
تبعا ملحضر قرارات مجل1 االدارة 
تقرر   ،2021 يوليوز   06 في  املؤرخ 

ما يلي:
معاينة االنجاز النهائي لرفع   •
 105. 00 بقدر  الشركة  رغسمال 

 300.000 مبلغ  من  لرفعه  درهم، 
درهم    05. 00 مبلغ  الى  درهم 
بقدر  اإلصدار  لعالوة  متضمنة 

3.607.100 درهم.
النظام  اعتماد  معاينة   •

األسا�سي املحين للشركة.
بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحكمة  لدى  التجاري 
بالدار البيضاء تحت الرقم 9 7872  

بتاريخ 16 يوليوز 2021.
ملخص قصد النشر

365I

elite compta

إيمي باي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

elite compta
 av atlas apt 16 agdal rabat ، 1 

10000، rabat maroc
إيمي باي شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي الرباط - 

غكدال، عمارة رقم 5، زنقة داداس، 
شقة رقم 3. - 10000 الرباط املغرب

تأسي1 شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
153837

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   09
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
إيمي   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

باي.
أرض الشركة بإيجاز : الفندقة و 

النقل السياحي.
: الرباط -  عنوان املقر االجتماعي 
داداس،  زنقة   ،5 رقم  عمارة  غكدال، 
شقة رقم 3. - 10000 الرباط املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

السيد الرباحي ياسر :  500 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد قي�سي مهدي :  500 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الرباحي ياسر عنوانه)ا( 25 
غ  النخيل  عمارة  بالعربي  ضاية  زنقة 
الشقة 15 السوي�سي الرباط. 10170 

الرباط املغرب.
السيد قي�سي مهدي عنوانه)ا( 03 
السادس  محمد  شارع  الريف  زنقة 

الرباط. 10170 الرباط املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الرباحي ياسر عنوانه)ا( 25 
غ  النخيل  عمارة  بالعربي  ضاية  زنقة 
الشقة 15 السوي�سي الرباط. 10170 

الرباط املغرب
السيد قي�سي مهدي عنوانه)ا( 03 
السادس  محمد  شارع  الريف  زنقة 

الرباط. 10170 الرباط املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   29 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

2021 تحت رقم  8 116.

366I

  AAFIR AUDIT & CONSULTING MOROCCO

sigle A2CM  sarl

BIR ALI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 AAFIR AUDIT & CONSULTING
MOROCCO  sigle A2CM  sarl

شارع فاس ، ركن ابن طفيل ، إقامة 
دياموند، ال8ابق األول ، مكتب  رقم 

3 ، 90000، طنجة املغرب
BIR ALI شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي ال8ريق 
الوطنية رقم 28 ،إقامة حدائق 
مرجان ال8ابق األر�سي ت8وان - 

93000 ت8وان املغرب.
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تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.23703
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 يوليوز   19 في  املؤرخ 

املصادقة على :
عبداملالك  )ة(  السيد  تفويت 
585. 5 حصة اجتماعية من  غعافر 
السيد  لفائدة   حصة   5 .585 غصل 
 19 بتاريخ   ABM HOLDING )ة( 

يوليوز 2021.
املص8فى  )ة(  السيد  تفويت 
اجتماعية  حصة   60.650 البزويقي 
لفائدة   حصة   60.650 غصل  من 
بتاريخ   BIR HOLDING )ة(  السيد 

19 يوليوز 2021.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
28 يوليوز  االبتدائية بت8وان  بتاريخ 

2021 تحت رقم 22 2.
367I

PROXY FINANCE

MOON & SKY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

PROXY FINANCE
 Angle Yaacoub El Mansour Et

 Av Allal El Fassi, Imm 2  (espace
 Assafwa(, 3eme Etage, Bureau
 N° 23 ، 40000، MARRAKECH

MAROC
MOON & SKY شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي املسيرة 
1 الف رقم 665 ال8ابق الثالث  - 

0000  مراكش  املغرب
تأسي1 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
109613

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 دجنبر   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 

.MOON & SKY
أرض الشركة بإيجاز : مقهي 

م8عم
استيراد وتصدير.

املسيرة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - الثالث   ال8ابق   665 رقم  الف   1

0000  مراكش  املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 100   : الكناني   يوسف  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد يوسف الكناني  عنوانه)ا( 
اورير  ايت  اأمات  قدور  ايت  دوار 

0000  مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  بوزهير  سعيد  السيد 
  371 رقم  الشواي  درب  ايزيكي  دوار 

0000  مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
دجنبر   23 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2020 تحت رقم  11881.
368I

FIDUSCAL

إيغبابروم أنفا
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

FIDUSCAL
 BD OUED DAOURA LOT 321
 CHAHDIA EL OULFA ، 20240،

CASABLANCA MAROC
إيغبابروم غنفا  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  بوركون 
زنقة ركراكة  تجزئة لكورنيش شقة 

رقم 1 ال8ابق السفلى عمارة 2 
الداربيضاء  -  20053 · الداربيضاء  

املغرب 
تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

511673
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 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

إيغبابروم غنفا .
منعش   : بإيجاز  الشركة  أرض 

عقاري.
بوركون    : املقر االجتماعي  عنوان 
شقة  لكورنيش  تجزئة  ركراكة   زنقة 
 2 عمارة  السفلى  ال8ابق   1 رقم 
الداربيضاء    ·  20053   - الداربيضاء  

املغرب .
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 900 الشركة شركة دينفيست  :  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد غسامة دينار  :  100 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
دينفيست   شركة  الشركة 
الزركتوني  شارع   217 عنوانه)ا( 

28810 الدار البيضاء املغرب.
عنوانه)ا(  دينار   غسامة  السيد 
ال8ابق   7 الشقة  األقحوان  زنقة   10
البيضاء  الدار   20200 الراحة  حي   2

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  دينار   غسامة  السيد 
الشقة   2 طابق  االقجوان  زنفة   10
 20200 الداربيضاء    الراحة  حي   7

الداربيضاء  املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 787882.

369I

EL HAMZAOUI SLIMANE

فيتيرو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

EL HAMZAOUI SLIMANE

 RUE 19 N 32 AMALOU

 KHENIFRA ، 54000، KHENIFRA

MAROC

فيتيرو شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 

ايت ابن ا�سي ايت لحسن اوسعيد 

جماعة موحى اوحمو الزياني خنيفرة  

- 000 5 خنيفرة املغرب

تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

3957

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 

اإلقتضاء بمختصر تسميتها : فيتيرو.

استغالل   : بإيجاز  الشركة  أرض 

الغابات اشغال مختلفة و تفاوض.

دوار   : االجتماعي  املقر  عنوان 

اوسعيد  لحسن  ايت  ا�سي  ابن  ايت 

جماعة موحى اوحمو الزياني خنيفرة  

- 000 5 خنيفرة املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : بوقسىم  طريق  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
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والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بوقسىم  طريق  السيد 
اأريبن  امالو  حي  رقم  2  زنقة  1 

خنيفرة 000 5 خنيفرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  بوقسىم  طريق  السيد 
اأريبن  امالو  حي  رقم  2  زنقة  1 

خنيفرة 000 5 خنيفرة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بخنيفرة  بتاريخ 26 يوليوز 

2021 تحت رقم 289.
370I

ASMAA MEDIA GROUP

SANIJAB
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ASMAA MEDIA GROUP
شارع صهيب الرومي بلوك 39 الرقم 

20 البرنو�سي البيضاء، 20000، 
البيضاء املغرب

SANIJAB شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 
سلمى  رقم 8 تيط مليل البيضاء 
البيضاء 20000 الدارالبيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري  
.382 73

الشريك  قرار  بمقت�سى 
الوحيداملؤرخ في 10 نونبر 2020 تقرر 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  حل 
ذات الشريك الوحيد SANIJAB  مبلغ 
رغسمالها 100.000,00 درهم وعنوان 
مقرها اإلجتماعي اقامة سلمى  رقم 8 
 20000 البيضاء  البيضاء  مليل  تيط 
الدارالبيضاء املغرب نتيجة ل : عدم 

االشتغال.
اقامة  ب  التصفية  مقر  وحدد 
سلمى  رقم 8 تيط مليل الدارالبيضاء 

20000 الدارالبيضاء املغرب. 

و عين:
و  الجابري  حسن   السيد)ة( 
تيط   8 رقم  سلمى   اقامة  عنوانه)ا( 
الدارالبيضاء   20000 البيضاء  مليل 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
الحدود  اإلقتضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 

: اقامة سلمى  رقم 8 تيط مليل
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 30 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نونبر 2020 تحت رقم 755573.
371I

FICASUD

AB DAMA-CONCEPT PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

FICASUD
 RUE YOUGOSLAVIE 61

 PASSAGE GHANDOURI BLOC
 F N 7 ، 40000، MARRAKECH

MAROC
 AB DAMA-CONCEPT PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 57، 
املركب التجاري الكوكب، جنان 
الحارثي جيليز مراكش - 0000  

مراكش املغرب
تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

117 91
في  مؤرخ  موثق  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 
 AB  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DAMA-CONCEPT PRIVE
مدرسة   : بإيجاز  الشركة  أرض 
)غبتدائي،  الخصو�سي  للتعليم 

اعدادي و ثانوي(.

عنوان املقر االجتماعي : رقم 57، 
جنان  الكوكب،  التجاري  املركب 
  0000  - مراكش  جيليز  الحارثي 

مراكش املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 99   : امحزون  عبدهللا  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
حصة   1   : تمورو  نوال  السيدة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبدهللا امحزون عنوانه)ا( 
اللة  امللكي  السمو  صاحبة  إقامة 
مراكش    0000 النخيل   سيدي  غم 

املغرب.
عنوانه)ا(  تمورو  نوال  السيدة 
  9 رقم  املستشفى  حي  البيك  تجزئة 

0000  مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  تمورو  نوال  السيدة 
  9 رقم  املستشفى  حي  البيك  تجزئة 

0000  مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   02 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 126510.
372I

METREK COMPTA PRO

SF RMILI TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

METREK COMPTA PRO
 KISSARIAT AL HOUDA AV MED
 V 1ER ETAGE N 4 ، 14200، SIDI

SLIMANE MAROC
SF RMILI TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة وداد 
جهان زاوية تقاطع شارع بئر غنزران 
و شارع املغرب العربي شقة رقم 2 - 

200 1 سيدي سليمان املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3201

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 

 SF  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.RMILI TRANS

نقل   : بإيجاز  الشركة  أرض 

املستخدمين.

إقامة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

بئر  شارع  تقاطع  زاوية  جهان  وداد 

شقة  العربي  املغرب  شارع  و  غنزران 
سليمان  سيدي   1 200  -  2 رقم 

املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : سفيان  رملي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  سفيان  رملي  السيد 
 11 رقم    9 عمارة  انزران  بئر  شارع 

200 1 سيدي سليمان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  سفيان  رملي  السيد 
 11 رقم    9 عمارة  انزران  بئر  شارع 

200 1 سيدي سليمان املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  سليمان   بسيدي  االبتدائية 

19 يوليوز 2021 تحت رقم  17.

373I
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STE HTCPRO SARL

CLEVER LOOK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

STE HTCPRO SARL
 ANGLE RUE MLY

 ABDERRAHMANE ET RUE
 HASSAN BEN TABIT BUREAU

N°1، 14000، KENITRA MAROC
CLEVER LOOK شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي رقم 2 
مسجد املص8فى تجزئة ب 3 املغرب 

العربي - 000 1 القني8رة املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 9231

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت   2021 يوليوز   12 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  التالية  األنش8ة  إضافة 

الشركة الحالي :
- االستيراد والتصدير

- تجارة األثاث
- منعش عقاري.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 02 بتاريخ  بالقني8رة   االبتدائية 

أشت 2021 تحت رقم 7 876.

37 I

COGEST

IDRISSI HOLDING
إعالن متعدد القرارات

COGEST
 BD RAHAL EL MESKINI ، 51

20120، CASABLANCA MAROC
IDRISSI HOLDING »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: 73 شارع 

املسيرة الخضراء إقامة زكريا ال8ابق 
1 املعارف - - الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.38 983

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 28 غبريل 2021

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

حصة   250 تفويت  على  املصادقة 

خديجة  بحراوي  السيدة  لفاءدة 

طرف  من   ،28/04/2021 بتاريخ 

السيد ل8يف اإلدري�سي نورالدين

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

خديجة  بحراوي  السيدة  تعيين 

مسيرة ثانية

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

تحيين القانون االسا�سي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تحيين القانون االسا�سي للشركة

على  ينص  الذي  رقم  1:  بند 

مايلي: تعيين ومهام املسيرين

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 788229.

375I

  AAFIR AUDIT & CONSULTING MOROCCO

sigle A2CM  sarl

MARINA MARSA MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 AAFIR AUDIT & CONSULTING

MOROCCO  sigle A2CM  sarl

شارع فاس ، ركن ابن طفيل ، إقامة 

دياموند، ال8ابق األول ، مكتب  رقم 

3 ، 90000، طنجة املغرب

 MARINA MARSA MAROC

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 183 

 AVENUE DU PRINCE HERITIER

 CENTRE NREA BUREAU

 N°15 AU REZ-DE-CHAUSSEE

TANGER - 90000 طنجة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.112387

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 يوليوز   01 في  املؤرخ 

املصادقة على :
بنعلي  علية  )ة(  السيد  تفويت 
500 حصة اجتماعية من غصل 500 
حصة لفائدة  السيد )ة( عمر غزعي8ار 

بتاريخ 01 يوليوز 2021.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يوليوز   29 بتاريخ  ب8نجة   التجارية 

2021 تحت رقم 6956.

376I

FIDUSCAL

سولبوس مروك
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIDUSCAL
 BD OUED DAOURA LOT 321
 CHAHDIA EL OULFA ، 20240،

CASABLANCA MAROC
سولبوس مروك شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي 321 

شارع  واد دورة تجزئة اال لفة الدار 
البيضاء. املغرب 0 202 الدار 

البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2 0129

العام  الجمع  بمقت�سى 
 2021 يوليوز   06 في  اإلستثنائياملؤرخ 
املسؤولية  ذات  شركة  حل  تقرر 
مبلغ  مروك   سولبوس  املحدودة 
وعنوان  درهم   10.000,00 رغسمالها 
مقرها اإلجتماعي 321 شارع  واد دورة 
تجزئة اال لفة الدار البيضاء. املغرب 
0 202 الدار البيضاء املغرب نتيجة 
وافق  التقريراإلداري  قراءة  بعد   : ل 
إخضاع  تقرر  و  العام  الجمع  عليه 

الشركة للتصفية..
 321 ب  التصفية  مقر  حدد  و 
الشهدية  تجزئة  الدورة  واد  شارع 
 202 0  -  . البيضاء  الدار  لفة  اال 

CASABLANCA املغرب.. 

و عين:
و  شتوان  محمد   السيد)ة( 
عنوانه)ا( تجزئة الحسنية 2 زنقة  3 
رقم 5 اال لفة الدار البيضاء 60 20 
)ة(  كمصفي  املغرب  الدارالبيضاء 

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

- :
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 787876.

377I

MAROC TECHNIQUE MANAGEMENT SARL

JNOV    SARL AU 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

 MAROC TECHNIQUE
MANAGEMENT SARL

 AVENUE ESSALAM RESIDENCE
 CHOUROUK  BLOC B 2EME
 ETAGE N°  TANGER AVENUE

 ESSALAM RESIDENCE
 CHOUROUK  BLOC B 2EME
 ETAGE N°4 TANGER، 90000،

TANGER املغرب
 JNOV    SARL AU شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 6 حي 

الشراقات اكناو ال8ابق االر�سي 
طنجة - 90000 طنجة املغرب
تأسي1 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
118557

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   1 
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 
    JNOV  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.SARL AU
مختلف    : بإيجاز  الشركة  أرض 

األعمال والخدمات
على  املشاريع  وإدارة  صيانة   

املستوى التقني
الزراعية  املشاريع  دعم   

والصناعية والترفيهية.
حي   6  : االجتماعي  املقر  عنوان 
االر�سي  ال8ابق  اكناو  الشراقات 

طنجة - 90000 طنجة املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .
 10.000 الشركة:   رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 GISBERT Julien Thomas السيد
درهم   100 بقيمة  حصة   :  100

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
 GISBERT Julien Thomas السيد
 31520 مارناك  ساحة  عنوانه)ا( 
رامون فيل سان اكني فرنسا 31510  

رامون فيل فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
 GISBERT Julien Thomas السيد
 31520 مارناك  ساحة  عنوانه)ا( 
رامون فيل سان اكني فرنسا 31510  

رامون فيل فرنسا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   15 بتاريخ  ب8نجة   التجارية 

2021 تحت رقم 608  2.
378I

مجموعة بونجول الدولية آتمانية

RAPIDIS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

مجموعة بونجول الدولية آتمانية
املركب التجاري برج الياقوت 

شارع اللة ياقوت اقامة س طابق  

الداربيضاء ، 20000، الدارالبيضاء 

املغرب

RAPIDIS  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

العراق حي املقاومة  - 20300 

الدارالبيضاء املغرب

تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

366123

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2016 غكتوبر   17

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. RAPIDIS

توزيع   : بإيجاز  الشركة  أرض 

جميع املنتجات غو السلع غو البضائع 

املتعلقة باللوازم املكتبية وملحقاتها ؛

واألشياء  املنتجات  كافة  توزيع 

واملواد واملواد من غي نوع بما في ذلك 

األصناف.
زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 20300  - املقاومة   حي  العراق 

الدارالبيضاء املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 500.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 2.800   : بوقفا  املص8فى  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 1.000   : عوين  نورالدين  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيدة هبة بوقفا :  1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

  : جورايفي   يون1  محمد  السيد 

200 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد املص8فى بوقفا عنوانه)ا( 

 VILLA 10 RUE EMERAUTE

CALIFORNIE 20000 الدارالبيضاء 

املغرب.

عنوانه)ا(  عوين  نورالدين  السيد 

 NR 23 ALLEE DE PERCEE RES

الدارالبيضاء   SANAE 20000

املغرب.

عنوانه)ا(  بوقفا  هبة  السيدة 

 LOT EMRAUDE RUE 3 N10

CALIFORNIE 20000 الدارالبيضاء 

املغرب.

جورايفي   يون1  محمد  السيد 

 COOP HASSANIYA عنوانه)ا( 

س8ات   CITE RESS NR65 26000

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد املص8فى بوقفا عنوانه)ا( 

 VILLA 10 RUE EMERAUTE

CALIFORNIE 20000 الدارالبيضاء 

املغرب

عنوانه)ا(  عوين  نورالدين  السيد 

 NR 23 ALLEE DE PERCEE RES

الدارالبيضاء   SANAE 20000

املغرب

عنوانه)ا(  بوقفا  هبة  السيدة 

 LOT EMRAUDE RUE 3 N10

CALIFORNIE  20000 الدارالبيضاء 

املغرب

جورايفي   يون1  محمد  السيد 

 COOP HASSANIYA عنوانه)ا( 

س8ات   CITE RESS NR65 26000

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 - بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

تحت رقم -.

379I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

سيكوالب
إعالن متعدد القرارات

 AEX ET COM MAROC AUDIT

ET EXPERTISE
زاوية  شارع محمد الخام1 و شارع 

ابن كثير إقامة دوس مارس رقم    ، 

90000، طنجة املغرب

سيكوالب »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: بدريوين 

178 طريق الرباط كلم 9 كزناية 

كزناية الجنوبية  - 90000 طنجة 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.22065

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 08 يوليوز 2021

تم اتخاذ القرارات التالية: 

-1إدخال شريك جديد:  قرار رقم 

الجمع  وافق  مايلي:  على  ينص  الذي 

اسماعيل  السيد  إدخال  على  العام 

الكبير كشريك جديد في الشركة 
-2 رفع رغسمال الشركة  قرار رقم 
: الذي ينص على مايلي: رفع رغسمال 

درهم   111  100,00 بمبلغ  الشركة 

عبر  إصدار 1111 حصة جديدة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
 1.111.100,00  : الشركة  رغسمال 

درهم

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
 1.111.100,00  : الشركة  رغسمال 

حصة   11111 من  مكون  درهم 

100 درهم للحصة  اجتماعية بقيمة 

-  5000 حصة لكل من السيد امحمد 

و  بشير  ابن  محمد  السيد  و  اربعي 

1111 حصة للسيد اسماعيل الكبير

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   29 بتاريخ  ب8نجة   التجارية 

2021 تحت رقم 892  2.

380I
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fiduas

PROMADIL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

fiduas
 bd gran ceinture hay 5 
 mohammadi ، 20570،

casablanca maroc
PROMADIL شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  اقامة 

سكن بريما مكتب رقم 105 شقة 16 
ال8ابق 3 ناصية 11 يناير ومص8فى 

معاني - 20000  الدار البيضاء 
املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
512225

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   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 

.PROMADIL
أرض الشركة بإيجاز : 

.PROMOTEUR IMMEUBILIER
اقامة    : االجتماعي  املقر  عنوان 
سكن بريما مكتب رقم 105 شقة 16 
ال8ابق 3 ناصية 11 يناير ومص8فى 
البيضاء  الدار    20000  - معاني 

املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : الجامعي  عادل  السيد  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 1000  : الجامعي  عادل  السيد  

بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الجامعي  عادل  السيد  

 1 عمارة  داري1  اقامة  الرباط  طريق 

الدار    20000 السبع  عين   19 شقة 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الجامعي  عادل  السيد  

عمارة  داري1  اقامة  الرباط  طريق 

2000  الدار  19 عين السبع  1 شقة 

البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 02 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

أشت 2021 تحت رقم 788583.

381I

FUDICAIRE ISMAILI

TIHFOUZ
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تعيين مسير جديد للشركة

FUDICAIRE ISMAILI

حي التقدم بلوك 2 رقم 07 السمارة 

ES-SMARA MAROC ،72000 ،

TIHFOUZ  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

 LOT LA وعنوان مقرها اإلجتماعي

 MARCHE VERTE N° 29 BIS ES

SEMRA - 72000 السمارة املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2151

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تعيين  تم   2021 يوليوز   28 في  املؤرخ 

السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

ايدوحمان عبد هللا كمسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالسمارة  بتاريخ 02 أشت 

2021 تحت رقم 158/2021.

382I

FUDICAIRE ISMAILI

TIHFOUZ
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

FUDICAIRE ISMAILI
حي التقدم بلوك 2 رقم 07 السمارة 
ES-SMARA MAROC ،72000 ،
TIHFOUZ شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
 LOT LA وعنوان مقرها اإلجتماعي
 MARCHE VERTE N° 29 BIS ES

SEMARA - 72000 السمارة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2151

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت   2021 يوليوز   28 في  املؤرخ 

املصادقة على :
محمد  )ة(  السيد  تفويت 
0.000  حصة اجتماعية  اسماعيلي 
لفائدة   حصة    0.000 غصل  من 
السيد )ة( عبد هللا  ا يدوحمان بتاريخ 

28 يوليوز 2021.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
االبتدائية بالسمارة  بتاريخ 02 أشت 

2021 تحت رقم 158/2021.
383I

FIDUCIA-MID

MAFAZA CAR SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

FIDUCIA-MID
رقم 98 ال8ابق االول طريق مكناس 
ميمالل ميدلت ، 350 5، ميدلت 

ميدلت
MAFAZA CAR SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 09 

زنقة القدس شارع املسيرة الخضراء 
بومية - 350 5 ميدلت املغرب
تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2885

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   15

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MAFAZA CAR SARL

كراء    : بإيجاز  الشركة  أرض 

السيارات بدون سائق.

 09 رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 

الخضراء  املسيرة  شارع  القدس  زنقة 

بومية - 350 5 ميدلت املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد هشام العادلي :  100 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 900   : العادلي  رضوان  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  العادلي  هشام  السيد 

بوليفيا  زنقة   1 االسماعلية  شارع 

فاس   30000 الزهور1  لحلو  تجزئة 

املغرب.

عنوانه)ا(  العادلي  رضوان  السيد 

 5 350 الكرم   تجزئة   115 رقم 

ميدلت املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  العادلي  هشام  السيد 

بوليفيا  زنقة   1 االسماعلية  شارع 

تجزئة لحلو الزهور1   30000 فاس 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بميدلت  بتاريخ 29 يوليوز 

2021 تحت رقم 231.
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AMOURI CONSULTING

GROUPE IMRAN JAMAI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

AMOURI CONSULTING

 Fès Lotissement Belair 2

 Dokkarat Bureau 2 Immeuble

 Espace Bureaux des Champs،

30000، FES MAROC

GROUPE IMRAN JAMAI شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 17 

ال8ابق 2 شارع املانيا حي الزهور 2 

فاس - 30000 فاس املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3581

في  مؤرخ  حر  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 

.GROUPE IMRAN JAMAI

نقل   : بإيجاز  الشركة  أرض 

املستخدمين و األنش8ة املماثلة.
 17 رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 2 الزهور  حي  املانيا  شارع   2 ال8ابق 

فاس - 30000 فاس املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : بوشعر  سعيد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بوشعر  سعيد  السيد 
شارع شنغيط 17 زنقة املانيا الزهور 

2 فاس 30000 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  بوشعر  سعيد  السيد 
شارع شنغيط 17 زنقة املانيا الزهور 

2 فاس 30000 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   26 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 16878.

385I

CABINET AMINE KABBAJ ET ASSOCIES

 SOCIETE DE COMMERCE

 DU GRAND MAGHREB

ARABE »S.C.G.M.A« SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

 CABINET AMINE KABBAJ ET

ASSOCIES

 AVENUE HASSAN II GUELIZ 82

40000 ،، مراكش املغرب

 SOCIETE DE COMMERCE DU

 GRAND MAGHREB ARABE

S.C.G.M.A« SARL«  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 62 مكرر 

شارع محمد البقالي - 0000  

مراكش املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.58 1

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

1997 تم تعيين  03 غكتوبر  في  املؤرخ 

مسير جديد للشركة السيد)ة( احمد 

برادة محمد برادة  كمسير آخر

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

27 غكتوبر  بتاريخ  التجارية بمراكش  

1997 تحت رقم 11680.

386I

مجموعة بونجول الدولية آتمانية

RAPIDIS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

مجموعة بونجول الدولية آتمانية
املركب التجاري برج الياقوت 

شارع اللة ياقوت اقامة س طابق  
الداربيضاء ، 20000، الدارالبيضاء 

املغرب
RAPIDIS  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
 RUE IRAK وعنوان مقرها اإلجتماعي
 QUARTIER LA RESISTANCE 3 -
.MAROC 20000 الدارالبيضاء

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.366123
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تعيين  تم   2020 أشت   19 في  املؤرخ 
مسير جديد للشركة السيد)ة( بوقفا 

املص8فى كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نونبر 2020 تحت رقم 753905.
387I

fiduconsejo

الفالق كونستركيون
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

fiduconsejo
 av allal fassi res yasmina bloc
 b1 n 3 wilaya tetouan ، 93000،

tetouan maroc
الفالق كونستركيون شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  املحل  
بال8ابق األول شقة 2 من املنزل 
الكائن بحي ساقية الدفل شارع 
القا�سي عياض مرتيل - 93000 

مرتيل املغرب
تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

30025

في  مؤرخ  موثق  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 

اإلقتضاء بمختصر تسميتها : الفالق 

كونستركيون.

م8ور   : بإيجاز  الشركة  أرض 

عقارات

غعمال البناء مختلفة

املحل     : االجتماعي  املقر  عنوان 

املنزل  من   2 شقة  األول  بال8ابق 

شارع  الدفل  ساقية  بحي  الكائن 

 93000  - مرتيل  عياض  القا�سي 

مرتيل املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 250   : السيد عبد العزيز الفالق 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 250   : العمري  تورية  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 250   : الفالق  سليمان  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد سهيل الفالق :  250 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

الفالق  العزيز  عبد  السيد 

91 ي ساقية الدفل شارع  عنوانه)ا( 

القا�سي عياض مرتيل 93000 مرتيل 

املغرب.

عنوانه)ا(  العمري  تورية  السيدة 

بن  مو�سى  شارع  الدفل  ساقية  حي 

نصير مرتيل 93000 مرتيل املغرب.

عنوانه)ا(  الفالق  سليمان  السيد 

القا�سي  شارع  الدفل  ساقية  حي   89

 93000 مرتيل   2 شقة   1 ط  عياض 

مرتيل املغرب.
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عنوانه)ا(  الفالق  سهيل  السيد 

القا�سي  شارع  الدفل  ساقية  ي   91

عياض مرتيل 93000 مرتيل املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

الفالق  العزيز  عبد  السيد 

91 ي ساقية الدفل شارع  عنوانه)ا( 

القا�سي عياض مرتيل 93000 مرتيل 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

19 يوليوز  االبتدائية بت8وان  بتاريخ 

2021 تحت رقم 3099.

388I

ACS CONSEILS

MEBAPRO

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

ACS CONSEILS

اقامة محفاظ زنقة الجزائر ال8ابق 

2 ، 26100، برشيد املغرب

MEBAPRO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 13 شارع 

محمد الخام1 ال8ابق 3 تجزئة 

اليسر - 26000 برشيد املغرب

تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

15501

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 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MEBAPRO

منعش   : بإيجاز  الشركة  أرض 

عقاري.

عنوان املقر االجتماعي : 13 شارع 

تجزئة   3 ال8ابق  الخام1  محمد 

اليسر - 26000 برشيد املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد البي�سي مكي :  600 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 100   : رشيدة  املحب  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 100   : سامية  البي�سي  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد البي�سي ياسر :  100 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 100   : جيهان  البي�سي  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

 3 عنوانه)ا(  مكي  البي�سي  السيد 

 20300 الرياض   حي  زوبيدة  تجزئة 

برشبد املغرب.

عنوانه)ا(  رشيدة  املحب  السيدة 

3 تجزئة زوبيدة حي الرياض  20300 

برشيد املغرب.

السيدة البي�سي سامية عنوانه)ا( 

3 تجزئة زوبيدة حي الرياض  20300 

برشيد املغرب.

عنوانه)ا(  ياسر  البي�سي  السيد 

 20300 الرياض  3 تجزئة زوبيدة حي 

برشبد املغرب.

السيدة البي�سي جيهان عنوانه)ا( 

 20300 الرياض  3 تجزئة زوبيدة حي 

برشبد املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

 3 عنوانه)ا(  مكي  البي�سي  السيد 

 20300 الرياض  حي  زوبيدة  تجزئة 

برشبد املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   16 بتاريخ  ببرشيد   االبتدائية 

2021 تحت رقم  93.

389I

TARIK BOUABDELLAOUI

STE SOLAITRIQUE PUBLIC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

TARIK BOUABDELLAOUI
 Hay angad rue c18 n41 lazaret ،

60000، Oujda Maroc
 STE SOLAITRIQUE PUBLIC

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي الشركة 
العقارية أيث بوشتاك 2 س91 

وجدة - 60000 وجدة املغرب
تأسي1 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
37827

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  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOLAITRIQUE PUBLIC
غشغال   : بإيجاز  الشركة  أرض 
البناء + غشغال الصيانة + االستيراد 

و التصدير + مفاوض.
الشركة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
س91   2 بوشتاك  أيث  العقارية 

وجدة - 60000 وجدة املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد رزوقي وديع :  1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  وديع  رزوقي  السيد 
وجدة  روكاد  س91  الغيث  إقامة 

60000 وجدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  وديع  رزوقي  السيد 

وجدة  روكاد  س91  الغيث  إقامة 

60000 وجدة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   27 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2021 تحت رقم 2702.

390I

براحو

مقهى ومطعم برحو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

براحو

اتصال3 زنقة  رقم5 قرية الجماعة  

البيضاء ، 20000، البيضاء املغرب

مقهى وم8عم برحو شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي ملك 

النخلة حمري3 حي النكد شارع عبد 

الكريم الخ8ابي  - 35100 جرسيف 

املغرب

تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

2113

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 

مقهى   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

وم8عم برحو.

مقهى   : بإيجاز  الشركة  أرض 

وم8عم.

ملك   : االجتماعي  املقر  عنوان 

النخلة حمري3 حي النكد شارع عبد 

35100 جرسيف   - الكريم الخ8ابي  

املغرب.
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غجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  برحو  ياسين  السيد 
الخ8ابي   الكريم  عبد  ش  النكد  حي 

35100 جرسيف املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  برحو  محمدين  السيد 
النكد  حي  الخ8ابي  الكريم  عبد  ش 

35100 جرسيف املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  1  بجرسيف   االبتدائية 
يوليوز 2021 تحت رقم 1119/2021.
391I

ESPACE CONSULTING

S5B MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

ESPACE CONSULTING
 AV ALLAL BEN ABDELLAH, 10
 BUREAUX MENARA, VN ،

30000، FES MAROC
S5B MAROC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 D وعنوان مقرها اإلجتماعي : العمارة

,فضاء رحاب فاس ,شارع عالل بن 
عبد هللا, الرقم    - 30000 فاس 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.60155

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
حل  تقرر   2021 غبريل   05 في  املؤرخ 
S5B MAROC شركة ذات املسؤولية 
 200.000 رغسمالها  مبلغ  املحدودة 
اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
,شارع  ,فضاء رحاب فاس   D العمارة 
عالل بن عبد هللا, الرقم    - 30000 
تحقيق  لعدم  نتيجة  املغرب  فاس 

الغرض اإلجتماعي.
و عين:

بولحروز  السالم    عبد  السيد)ة( 

  62000 و عنوانه)ا( حي اوالد ميمون 

الناضور املغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

 D بتاريخ 05 غبريل 2021 وفي العمارة
بن  عالل  ,شارع  فاس  رحاب  ,فضاء 

فاس   30000  - الرقم     هللا,  عبد 

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   29 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 3619/21.

392I

FIDUC KECH

 شركة مودطرانس 

)MOUDTRANS(
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

FIDUC KECH

الحي الحسني بلوك 5 رقم 198 

MARRAKECH، 40000، مراكش 

املغرب

 شركة مودطران1 

)MOUDTRANS(  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 1 

الحرش  3 اكفاي مراكش - 0000  

مراكش املغرب

تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1167 5

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 

اإلقتضاء بمختصر تسميتها :  شركة 

. (MOUDTRANS( 1مودطران

أرض الشركة بإيجاز : نقل السلع 

و البضائع و التجارة.

 1 رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 

  0000  - الحرش  3 اكفاي مراكش 

مراكش املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد مدكير حمزة :  800 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

200 حصة    : زهير  السيد مدكير 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد مدكير حمزة عنوانه)ا(  ازلي 

الجنوبي 2 رقم 356 0000  مراكش 

املغرب.

السيد مدكير زهير عنوانه)ا( ( دوار 

  0000 االوداية  ايمور  ايت  الحرش 

مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد مدكير حمزة عنوانه)ا(  ازلي 

الجنوبي 2 رقم 356 0000  مراكش 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   07 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 125799.

393I

Kamerty

كامرتي

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

Kamerty

 Rue ibnou faris 149 maarif،

20000، Casablanca Maroc

كامرتي شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

ابن فارس 9 1 املعاريف - 20000 

البيضاء املغرب

تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

509339

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 

اإلقتضاء بمختصر تسميتها : كامرتي.

بيع   : بإيجاز  الشركة  أرض 

التصوير  ومستلزمات  االجهزة 

السمعي البصري.

زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 20000  - املعاريف   1 9 فارس  ابن 

البيضاء املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الصديق احم8و عنوانه)ا( 

رقم   7 زنقة  الخ8اب  ابن  عمر  حي 

121  50 20 البيضاء  املغرب.

السيد سمير احمي8و  عنوانه)ا( 

رقم   7 زنقة  الخ8اب  ابن  عمر  حي 

121  50 20 البيضاء  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد سمير احمي8و  عنوانه)ا( 

رقم   7 زنقة  الخ8اب  ابن  عمر  حي 

121  50 20 البيضاء  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  1  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم -.

39 I
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CAM

FLASH HIGH IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

CAM

271 الزنقة 17 شارع املقاومة 

الحسنية 1 املحمدية املغرب 20800

FLASH HIGH IMMO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 271 

الزنقة 17 شارع املقاومة الحسنية 

1 املحمدية املحمدية 20800 

املحمدية املغرب

تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

رقم التقييد في السجل التجاري : 

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في 29 
يونيو 2021 تم إعداد القانون 

األسا�سي لشركة ذات املسؤولية 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 FLASH   االقتضاء بمختصر تسميتها

.:HIGH IMMO
مقاول   : بإيجاز  الشركة  أرض 

غعمال غو إنشاءات مختلفة.

مقاول تعبئة وتغليف.

شركة هندسة مدنية.

 271  : االجتماعي  املقر  عنوان 

الزنقة 17 شارع املقاومة الحسنية 1 

املحمدية املحمدية 20800 املحمدية 

املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .

 100.000 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد عواض اعمارة   : 225حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

السيدة  مريم اعمارة :  225 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 100   : الدين  نور  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 200   : الدين  نور  احمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

  : الهاشمي  الرحمان  عبد  السيد 

125 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 

.

السيدة  زهرة حرض:  125حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد  عواض اعمارة عنوانه دوار 

و جماعة ايت هادي شيشاوة 20800 

املغرب .

عنوانه  اعمارة   مريم  السيدة 

طابق  سوس  اقامة  سوس  زنقة   32

 20800 البيضاء  الدار   56 شقة   6

املغرب .

عنوانه  الدين   نور  محمد  السيد 

الدار   202 رقم  الجيروند  شارع 

البيضاء 20800 املغرب .

عنوانه  الدين  نور  احمد  السيد 

 6 املولد  اقامة  البخاري  امام  زنقة 

 20800 البيضاء  املعاريف   38 شقة 

املغرب .

الهاشمي  الرحمان  عبد  السيد 

مديونة  السكار  مرس  دوار  عنوانه 

الدار البيضاء 20800 املغرب .

دوار  عنوانه  حرض  زهرة  السيدة 

البيضاء  الدار  مديونة  السكار  مرس 

20800 املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عواض اعمارة عنوانه دوار 

و جماعة ايت هادي شيشاوة 20800 

املغرب  

عنوانه  الدين  نور  احمد  السيد 

 6 املولد  اقامة  البخاري  امام  زنقة 

 20800 البيضاء  املعاريف   38 شقة 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ  باملحمدية  االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 1858.

395I

LAFAGA SARL

بالند بيلدينغ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

LAFAGA SARL
9 1 شارع لال ياقوت ال8ابق 6 

مكتب 195 ، 20090، الدارالبيضاء 
املغرب

بالند بيلدينغ شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 61، شارع 
لالياقوت زاوية مص8فى املعاني، 
ال8ابق الثاني، رقم 62.  - 20090 

الدارالبيضاء املغرب
تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

512163
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   16
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
بالند   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

بيلدينغ.
أرض الشركة بإيجاز :ـ  املقاولة في 

البناء بكل غشكالها.
- إقتناء، تسيير، بيع،استغالل كل 

العقارات املبنية و الغير مبنية.
للتجارة  للسكن،  بنايات  تشييد   -

غو اإليجار.
- مقاولة ملختلف غشغال البناء.  

البناء  غشغال  كل  معالجة   -
الجماعي غو الفردي.

غنواع  كل  في  املتاجرة  و  تصنيع   -
مواد البناء.

العمليات  كل  عامة  بصفة  و   -
املالية،  الصناعية،  التجارية، 
املرتب8ة ب8ريقة  املنقولة  و  العقارية 
من  بأي  مباشرة  أير  غو  مباشرة 
تمكن  التي  و  غعاله  املبينة  األهداف 

من تنمية الشركة..
عنوان املقر االجتماعي : 61، شارع 
املعاني،  مص8فى  زاوية  لالياقوت 

 20090  -   .62 رقم  الثاني،  ال8ابق 

الدارالبيضاء املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : بنجرادة  ل8يفة  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

حصة   500   : االندي  طه  السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة ل8يفة بنجرادة عنوانه)ا( 
بولو   الذهبية  التفاحة  زنقة   3

20 20 الدارالبيضاء املغرب.

 3 عنوانه)ا(  االندي  طه  السيد 
ال8ابق  الحياة  اقامة  التيكر  زنقة 

الدارالبيضاء   20500 السفلي  

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

 3 عنوانه)ا(  االندي  طه  السيد 
ال8ابق  الحياة  اقامة  التيكر  زنقة 

السفلي  20500 الدارالبيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 03 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

أشت 2021 تحت رقم 9 7888.

396I

UGGC

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسي1 شركة

J&H Business

شركة ذات مسؤولية محدودة 

برغسمال قدره 10000 درهم
املقر الرئي�سي: 12، زنقة صبري 

بوجمعة الدار البيضاء  املغرب

في  مؤرخ  خاص  عقد  بموجب 

النظام  وضع  تم   ،  2021 مايو   2 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

محدودة ، وخصائصها كما يلي.

J&h Business  : االسم

مسئولية  ذات  شركة  الشكل: 

محدودة.



عدد 5677 - 9 محرم 3  1 )18 غأس18 2021)الجريدة الرسمية   17056

صبري  زنقة   12 الرئي�سي:  املقر   
بوجمعة شقة رقم 6  الدار البيضاء

الشركة  أرض  الشركة:  أرض 
من  كل  في   ، الخصوص  وجه  على   ،

املغرب والخارج على حد سواء:
وبيع  بشراء  يتعلق  نشاط  غي  ـ 
السلع  جميع  وتصدير  واستيراد 
وتسويق   ، الغذائية  وأير  الغذائية 
نشاط  وغي   ، وتوزيعها  السلع  هذه 

مرتبط بذلك ؛
ـ اإلنشاء واالستثمار في رغس املال 
شركات  في  غشكالها  بجميع  واإلدارة 
أرض  غو  الغرض  لنف1  غخرى 
مشابه غو بأي وسيلة غخرى يسمح بها 

القانون ؛
املركبات  جميع  تأجير  غو  اقتناء  ـ 

لنقل األفراد غو البضائع ؛
العمليات  جميع   ، غعم  وبشكل 
غو  املالية  غو  التجارية  غو  الصناعية 
بشكل  املتعلقة  العقارية  غو  املنقولة 
مباشر غو أير مباشر بغرض الشركة غو 
توسيعها  تسهل  غن  املحتمل  التي من 

غو ت8ويرها.
املدة: 99 سنة

رغس املال 10000 درهم
السنة االجتماعية: من 1 يناير إلى 

31 ديسمبر
أير  غجل  إلى  تعيينها  يتم  اإلدارة: 

محدد كمدير للشركة:
مغربي  قودان  حمزة  السيد 
 ،  25/03/1997 في  ولد   ، الجنسية 

مقيم بمدينة بوسكورة بالڭولف 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 1 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 
يونيو 2021 تحت الرقم 780620. 2
397I

segex

FARAH DIGITAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

segex
 rue Abdelkrim Benjelloun IMB
 16  , App 12 FES BP 2324 ،

30000، fes MAROC

FARAH DIGITAL شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  مكتب 
رقم 17 اقامة مفرح واد املخازن 

فاس - 30000 فاس املغرب
تأسي1 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
67657

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 غبريل   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 
 FARAH : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.DIGITAL
أرض الشركة بإيجاز : اإلشهارات.

مكتب    : االجتماعي  املقر  عنوان 
رقم 17 اقامة مفرح واد املخازن فاس 

- 30000 فاس املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد صالح فراح :  1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد صالح فراح عنوانه)ا( رقم 
79 تجزئة جنة الزيتون بنسودة فاس 

30000 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد صالح فراح عنوانه)ا( رقم 
79 تجزئة جنة الزيتون بنسودة فاس 

30000 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفاس  بتاريخ  0 ماي 2021 

تحت رقم 2160.

398I

GHIZLANE DOUBLANE

DELTANAVAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسي1 شركة

GHIZLANE DOUBLANE

رقم 5 عمارة العبدي شارع محمد 

السادس ، 000 2، الجديدة املغرب

DELTANAVAL شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 13 

مكرر زنقة شتوكة تجزئة حارث - 

000 2 الجديدة ااملغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

18167

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2021 غبريل   23

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 

.DELTANAVAL

بناء   : بإيجاز  الشركة  أرض 

السفن.

 13 رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 - حارث  تجزئة  شتوكة  زنقة  مكرر 

000 2 الجديدة ااملغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد بوشعيب خلفاوي :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

خلفاوي  بوشعيب  السيد 

عبد  موالي  الغنادرة  دوار  عنوانه)ا( 

هللا  000 2 الجديدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
خلفاوي  بوشعيب  السيد 

عبد  موالي  الغنادرة  دوار  عنوانه)ا( 

هللا  000 2 الجديدة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماي  بتاريخ  2  بالجديدة   االبتدائية 

2021 تحت رقم 95 26.

399I

MAYFAIRE GARDEN

MAYFAIR GARDEN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

MAYFAIRE GARDEN

طريق الجزائر ، 60000، وجدة 

املغرب

MAYFAIR GARDEN شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي طريق 

الجزائر - 60000 وجدة املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

37853

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 

.MAYFAIR GARDEN

مقهى   : بإيجاز  الشركة  أرض 

وم8عم و حمام سباحة 

استيراد وتصدير.
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طريق   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الجزائر - 60000 وجدة املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 90.000 الشركة:   رغسمال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

 900   : مجروبي  هشام  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  مجروبي  هشام  السيد 
الكواكب  زنقة  بلخضر  محمد  حي 

رقم2 60000 وجدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  مجروبي  هشام  السيد 
الكواكب  زنقة  بلخضر  محمد  حي 

رقم2 60000 وجدة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   02 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2021 تحت رقم  277.
 00I

CABINET  SERGHINI  MOHAMMED

  STE. CERIUM
CONSULTING

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

  CABINET  SERGHINI
MOHAMMED

  RUE DE SAFI  RESIDENCE
 LARAKI II APPT. N° 5 ، 50000،

MEKNES MAROC
 STE. CERIUM  CONSULTING

شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 
طور التصفية(

 N° 16 وعنوان مقرها اإلجتماعي
 SARA   APPT. 3 ETAGE 1 BAB
 KBICHE - 50000 MEKNES

.MAROC
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.31 29

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
حل  تقرر   2021 يونيو   15 في  املؤرخ 

 STE. شركة ذات املسؤولية املحدودة
مبلغ    CERIUM  CONSULTING
وعنوان  درهم   10.000 رغسمالها 
   N° 16 SARA اإلجتماعي  مقرها 
 APPT. 3 ETAGE 1 BAB KBICHE -
نتيجة   50000 MEKNES MAROC
 ARRET D’ACTIVITE  POUR  : ل 
  OCCUPPER DES ACTIVITES

.SALARIALES
 N° ب  التصفية  مقر  وحدد 
 16, SARA  APPT. 3  ETAGE  1
 BAB KBICH - 50000 MEKNES

 .MAROC
و عين:

 BADR   EL AMRANI السيد)ة( 
  JNANE CALIFORNIE عنوانه)ا(  و 
 YACOUT 11 ETG 2 APT 9
 TRANCHE 5 AIN CHOK 20152
كمصفي   CASABLANCA MAROC

)ة( للشركة.
الحدود  اإلقتضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   02 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

2021 تحت رقم 255.
 01I

MOROCCAN CONSULTING CENTER

كودان فور روكريتمون 
كونسيلتينغ أند جينيرال 

سيرفيس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

 MOROCCAN CONSULTING
CENTER

 Rés. Khadija  Rue Loubnane 65
 Bureau N°1- N ، 14000،

KENITRA MAROC
كودان فور روكريتمون كونسيلتينغ 
غند جينيرال سيرفي1 شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 23 شارع 

بورد طابق 3 رقم 05 روش نوار - 

20000 الدار البيضاء  املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

507635

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2021 ماي   03

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 : كودان 

غند  كونسيلتينغ  روكريتمون  فور 

جينيرال سيرفي1.

 : بإيجاز  الشركة  أرض 

-االستشارات التدبيرية

-مركز التكوين املستمر

الفنية  العروض  في  -مقاول 

والتظاهرات.

عنوان املقر االجتماعي : 23 شارع 

 - نوار  روش   05 رقم   3 طابق  بورد 

20000 الدار البيضاء  املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : كودان  حميد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(   كودان  حميد  السيد 

جدة   22230   21361 و   110085

اململكة العربية السعودية.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(   كودان  حميد  السيد 

جدة   22230   21361 و   110085

اململكة العربية السعودية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم 22811.

 02I

CABINET BOUZIDI

WINNER SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

CABINET BOUZIDI

عند مكتب البوزيدي ص.ب 125 

الناظور ، 62000، الناظور املغرب

WINNER SERVICES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة راخا 

حي كلية بني انصار - 62000 ناظور 

املغرب

تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

22527

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   09

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.WINNER SERVICES

•استيراد   : بإيجاز  الشركة  أرض 

غنواع  لجميع  الغيار  ق8ع  وبيع 

السيارات.

املتعلقة  األخرى  الخدمات  جميع 

بعمليات االستيراد.

عمارة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 62000  - انصار  بني  كلية  حي  راخا 

ناظور املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
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 600   : الفقير  النبي  عبد  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

  : مجدولين  النبي   عبد  السيدة 
00  حصة بقيمة 100 درهم للحصة

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

الفقير  النبي  عبد  السيدة 
عنوانه)ا( عمارة الجمارك رقم 52 بني 

انصار  62000 ناظور املغرب.
مجدولين  النبي   عبد  السيد 
عنوانه)ا( عمارة الجمارك رقم 52 بني 

انصار  62000 ناظور املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد النبي الفقير عنوانه)ا( 
انصار  بني   52 رقم  الجمارك  عمارة 

62000 ناظور املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور  بتاريخ  2 يونيو 

2021 تحت رقم 1512.
 03I

CAGECO

C.F.Z
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

CAGECO
29 شارع محمد السادس عمارة ف2 
الرقم 10 الدار البيضاء ، 20500، 

الدارالبيضاء املغرب
C.F.Z شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 13 زنقة 
االمير موالي عبدهللا - 20999 

الدارالبيضاء  املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.119389
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2021 تم  تحويل   املؤرخ في 09 يونيو 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 - عبدهللا  موالي  االمير  زنقة   13«
إلى  املغرب«  الدارالبيضاء    20999
رقم   39 بلوك  الرومي  صهيب  »شارع 
20  البرنو�سي - 20600 الدارالبيضاء   

املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  1  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم  78678.
 0 I

Sud Business Center

TIGALINE MEDIA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

Sud Business Center
إقامة جوهرة األطل1 عمارة د رقم 

2 ال8ابق األر�سي زاوية زنقة غبو بكر 
الصديق و زنقة زينب نفيسية الحي 
الشتوي مراكش، 0000 ، مراكش 

املغرب
TIGALINE MEDIA شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي سعادة   
رقم 25 املحاميد  - 0160  مراكش 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.77789

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
حل  تقرر   2021 يونيو   21 في  املؤرخ 
ذات  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
  TIGALINE MEDIA الشريك الوحيد
مبلغ رغسمالها 10.000 درهم وعنوان 
 25 رقم  سعادة    اإلجتماعي  مقرها 
املغرب  مراكش    0160  - املحاميد  

نتيجة ل : أياب املردودية.
و حدد مقر التصفية ب سعادة   
مراكش     0160  - املحاميد    25 رقم 

املغرب. 
و عين:

و  شكري  اإلدريسية   السيد)ة( 
حي  املعمورة  ساحة   105 عنوانه)ا( 
كمصفي  املغرب  فاس   30050 زازا  

)ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
سعادة   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 

  رقم 25 املحاميد

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   13 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 125998.
 05I

Sud Business Center

MBX EVENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

Sud Business Center
إقامة جوهرة األطل1 عمارة د رقم 

2 ال8ابق األر�سي زاوية زنقة غبو بكر 
الصديق و زنقة زينب نفيسية الحي 
الشتوي مراكش، 0000 ، مراكش 

املغرب
MBX EVENT شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي : طريق 
تاركة اقامة خالد رقم 10 شارع   

ددم ال8ابق الثاني - 0000  مراكش 
املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.87589
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
حل  تقرر   2020 دجنبر   31 في  املؤرخ 
MBX EVENT شركة ذات املسؤولية 
 10.000 رغسمالها  مبلغ  املحدودة 
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي طريق 
شارع     10 رقم  خالد  اقامة  تاركة 
ددم ال8ابق الثاني - 0000  مراكش 

املغرب نتيجة لغياب املردودية.
و عين:

السيد)ة( كسافيي عمير م   ديبي و 
عنوانه)ا( رياض اندلو رقم 12 بوعكاز  
)ة(  املغرب كمصفي  0000  مراكش 

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
طريق  وفي   2021 مارس   31 بتاريخ 
شارع     10 رقم  خالد  اقامة  تاركة 
ددم ال8ابق الثاني - 0000  مراكش 

املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز  بتاريخ  1  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 126050.
 06I

aice compta

PRODUCTION INCREASE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

aice compta

 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc

  PRODUCTION INCREASE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 13 زنقة 

غحمد املجاتي إقامة جبال األلب 

ال8ابق 1 رقم 8 حي املعاريف 

البيضاء 20370 البيضاء  املغرب 

تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

511021

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 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. PRODUCTION INCREASE

 : بإيجاز  الشركة  أرض 

االستشارات اإلدارية.

13 زنقة   : عنوان املقر االجتماعي 

األلب  جبال  إقامة  املجاتي  غحمد 

ال8ابق 1 رقم 8 حي املعاريف البيضاء 

20370 البيضاء  املغرب .

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 A HOLDING الشركة 

بقيمة  حصة   FINANCIERE :  999

100 درهم للحصة .

كلود  كوي  بري1  لوران  السيد 

100 درهم  1 حصة بقيمة    : اراسيل 

للحصة .
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والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

املغرب  عنوانه)ا(  املغرب  الشركة 
20370 البيضاء املغرب .

كلود  كوي  بري1  لوران  السيد 
الدين  تقي  زنقة  عنوانه)ا(  اراسيل 
البيضاء     20370  11 شقة   5 طابق 

املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
كلود  كوي  بري1  لوران  السيد 
الدين  تقي  زنقة  عنوانه)ا(  اراسيل 
البيضاء    20370   11 شقة   5 طابق 

املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 787062.

 07I

aice compta

HG DISTRIBUTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

aice compta
 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc
HG DISTRIBUTION  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 13 زنقة 
غحمد املجاتي إقامة جبال األلب 

ال8ابق 1 رقم 8 حي املعاريف 
البيضاء 20370 البيضاء  املغرب 

تأسي1 شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
510275

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 
 HG  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. DISTRIBUTION

توزيع   : بإيجاز  الشركة  أرض 
املنتجات الصحية.

13 زنقة   : عنوان املقر االجتماعي 
األلب  جبال  إقامة  املجاتي  غحمد 
ال8ابق 1 رقم 8 حي املعاريف البيضاء 

20370 البيضاء  املغرب .
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد عادل الرامي :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 500   : السيد محمد غمين الرامي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  الرامي  عادل  السيد 
 1 طابق   2 امرود  كاليفورنيا  جنان 
البيضاء    20150 الشق  عين   6 شقة 

املغرب .
الرامي  غمين  محمد  السيد 
 3 امرود  كاليفورنيا  جنان  عنوانه)ا( 
شقة 10 كاليفورنيا  20150 البيضاء  

املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  الرامي  عادل  السيد 
 1 طابق   2 امرود  كاليفورنيا  جنان 
البيضاء    20150 الشق  عين   6 شقة 

املغرب 
الرامي  غمين  محمد  السيد 
 3 امرود  كاليفورنيا  جنان  عنوانه)ا( 
شقة 10 كاليفورنيا  20150 البيضاء  

املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 09 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 786281.
 08I

NHB TANSPORT

ن ه ب ترانسبور
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

NHB TANSPORT
 23RUE Belgique ETAGE 6 APPT
17 ، 90000، TANGER MAROC

ن ه ب ترانسبور  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 23 شارع 
بلجيكا ال8ابق 6 شقة 17 - 90000 

طنجة املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.116195

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تعيين  تم   2021 يونيو   18 في  املؤرخ 
مسير جديد للشركة السيد)ة(  باحيد 

يوسف  كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   15 بتاريخ  ب8نجة   التجارية 

2021 تحت رقم 582  2.
 09I

NHB TANSPORT

ن ه ب ترانسبور
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نشاط الشركة

NHB TANSPORT
 23RUE Belgique ETAGE 6 APPT
17 ، 90000، TANGER MAROC

ن ه ب ترانسبور شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي 23 شارع 
بلجيكا ال8ابق 6 شقة 17 - 90000 

طنجة املغرب.
تغيير نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.116195

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تغيير  تم   2021 يونيو   18 في  املؤرخ 
من  »الغرض  من  الشركة  نشاط 
الشركة هو في كل من املغرب والخارج 
نيابة  غو  ، سواء باألصالة عن نفسها 

عن غطراف ثالثة
- النقل السياحي البري

عام  بشكل  السياحي  النقل   -
غي  غو  باص  امليني  حافالت  بواس8ة 

مركبة غخرى مرخصة
املعامالت  جميع   ، غعم  وبصورة 
املالية الصناعية واملنقولة والعقارية 
املذكورة  باألشياء  مباشرة  املتعلقة 

التي من املحتمل غن تف�سي  غو  غعاله 

إلى تحقيق وت8وير« إلى »الغرض من 

الشركة هو:

داخل  البري  السياحي  النقل   -

اململكة

عام  بشكل  السياحي  النقل   -

غي  غو  باص  امليني  حافالت  بواس8ة 

مركبة غخرى مرخصة«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بتاريخ  ب8نجة   التجارية 

                                                                                          2  582 رقم  تحت   2021 يوليوز 

.                                                              6637

 10I

HAJARMOUNAR

يو ماطرييل رف
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسي1 شركة

HAJARMOUNAR

 Rue Halab N°01 avEl maghrib

 Al Arabi Hay Molay Rachid

 LAAYOUNE ، 70000،

LAAYOUNE MAROC

يو ماطرييل رف شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

الخميسات رقم 02 الحي الحجري 

العيون - 70000 العيون املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

375 5

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.
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عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
يو   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

ماطرييل رف.
بيع   : بإيجاز  الشركة  أرض 
ال8بية  األجهزة  جميع  إصالح  و 

املستعملة.
زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الحجري  الحي   02 رقم  الخميسات 

العيون - 70000 العيون املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : توفيق   يون1  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  توفيق  يون1  السيد 
 35000 وسلي   تيزي  حازم  بني   دوار 

تازة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  توفيق   يون1  السيد 
دوار بني حازم تيزي وسلي 35000 تازة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون  بتاريخ 12 يوليوز 

2021 تحت رقم 2304/2021.
 11I

FIDUCIAIRE BADES

LOS CONSTRUCTORES
إعالن متعدد القرارات

FIDUCIAIRE BADES
 RUE AL ANDALOUSS ، 18

32000، AL HOCEIMA MAROC
LOS CONSTRUCTORES »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي:  6 زنقة 
بويدير - 32000 الحسيمة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.2 13
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم   2021 يونيو   10 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
بتعيين  االستثنائي  العام  الجمع  قرار 
الرحمان  عبد  اعمراشن  السيد 
رقم  الوطنية  للب8اقة  الحامل 
أير  ملدة  للشركة  مسيرا   R313106

محدودة
على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
االستثنائي  العام  الجمع   قرار  مايلي: 
تغيير املادة 19 من القانون االسا�سي 

للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
على  ينص  الذي   :19 رقم  بند 
أير  ملدة  للشركة  مسيرا  يعين  مايلي: 
الرحمان  عبد  اعمراشن  محدودة 
حي  بوجدور  زنقة  ب    الساكن 
املزداد  و  الحسيمة  عابد  سيدي 
الحامل  و   1990/09/02 بتاريخ 
ذو   R313106رقم الوطنية  للب8اقة 
جنسية مغربية  و صرح املسير بقبول 

هذا التعيين )البقية دون تغيير(
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ  بالحسيمة   االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 388.
 12I

مركز الجبايات و املحاسبة

SMON PACKAGING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

مركز الجبايات و املحاسبة
رقم 31 ال8ابق الرابع عمارة امنار ، 

86350، انزكان املغرب
SMON PACKAGING  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 
سيدي الوالي حي تين بيوكرى شتوكة 

آيت باها - 87200 بيوكرى املغرب
تأسي1 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
23917

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   13

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 SMON : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

. PACKAGING
صناعة   : بإيجاز  الشركة  أرض 

االكياس القماشية.
زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
سيدي الوالي حي تين بيوكرى شتوكة 

آيت باها - 87200 بيوكرى املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : غيوب   غمالس  السيد  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  غيوب   غمالس  السيد  
كناوة  حي  الخام1  محمد  شارع 
 87200 باها  ايت  اشتوكة  بيوكرى 

بيوكرى املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  غيوب   غمالس  السيد  
كناوة  حي  الخام1  محمد  شارع 
 87200 باها  ايت  اشتوكة  بيوكرى 

بيوكرى املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   20 بتاريخ  بانزكان   االبتدائية 

2021 تحت رقم 1629.
 13I

FOUZMEDIA

AL AANINI FER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
AL AANINI FER شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي محل رقم 

1 حي اوريدة - 000 1 القني8رة  

املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

61613

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 

 AL  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AANINI FER

في  : مقاول  بإيجاز  الشركة  أرض 

األشغال املختلفة و غشغال البناء

بيع مواد البناء بالتقسيط.

محل   : االجتماعي  املقر  عنوان 
000 1 القني8رة   رقم 1 حي اوريدة - 

املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد العنز امحمد عنوانه)ا( دوار 

 1 000 سالمة  اوالد  ال8الب  اوالد 

القني8رة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد العنز امحمد عنوانه)ا( دوار 

 1 000 سالمة  اوالد  ال8الب  اوالد 

القني8رة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بتاريخ  بالقني8رة   االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم -.

 1 I
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Sara Facility Invest sarl

LHII  CONSTRUCTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

Sara Facility Invest sarl
 Appt.8 Imm.2 Rue Mansour
 Eddahbi VN ، 50000، Meknès

Maroc
LHII  CONSTRUCTION شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 0 ، 
املن8قة الصناعية، جماعة سيدي 
سليمان مول الكيفان - 50000 

مكناس املغرب
تأسي1 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
536 1

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 
  LHII  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CONSTRUCTION
غشغال   : بإيجاز  الشركة  أرض 

املقاولة املختلفة.
عنوان املقر االجتماعي : رقم 0 ، 
سيدي  جماعة  الصناعية،  املن8قة 
 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   ،3 قرطبة  األندل1،  رياض 
 10.000 الرياض  حي  شقة  1،   ،23

الرباط املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الل8يف  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 3126.
 15I

شركة عالم الخدمات تساوت

 STE CONTRACTANTE
ABDELLATIF SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسي1 شركة

شركة عالم الخدمات تساوت
عمارة السالم ال8ابق 3 الشقة 
13 شارع محمد الخام1 قلعة 

السراأنة قلعة السراأنة، 3000 ، 
قلعة السراأنة املغرب

 STE CONTRACTANTE
ABDELLATIF SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 

اوالد مسعود جماعة لعتامنة قلعة 
السراأنة قلعة السراأنة 3000  

قلعة السراأنة املغرب
تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 617
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 غبريل   15
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 CONTRACTANTE ABDELLATIF

.SARL
في  : مقاول  بإيجاز  الشركة  أرض 

اشغال البناء .

دوار   : االجتماعي  املقر  عنوان 
قلعة  لعتامنة  جماعة  مسعود  اوالد 
  3000 السراأنة  قلعة  السراأنة 

قلعة السراأنة املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
الل8يف  عبد  الدليمي  السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .
 : الل8يف  عبد  الدليمي  السيد 

1000 بقيمة 100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
الل8يف  عبد  الدليمي  السيد 
عنوانه)ا( دوار اوالد مسعود جماعة 
السراأنة  قلعة    3000 لعتامنة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الل8يف  عبد  الدليمي  السيد 
عنوانه)ا( دوار اوالد مسعود لعتامنة 
قلعة    3000 السراأنة  قلعة 

السراأنة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بقلعة السراأنة  بتاريخ 07 
يونيو 2021 تحت رقم 248/2021.

 16I

KHM CONSULTING

MOKTAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

KHM CONSULTING
1 زنقة  ايت  باعمران املمر ب 

ال8ابق االول  الرقم 106 تقاطع 
شارع محمد الخام1 و املقاومة ، 

20050، الدار البيضاء املغرب
MOKTAR  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 

الدارالبيضاءـ10 شارع الجيش 
امللكي ال8ابق الخام1 الرقم 508 - 

20160 الدارالبيضاء  املغرب.
وفاة شريك

رقم التقييد في السجل التجاري 

. 267

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

اإلعالم  تم   2021 غبريل   13 في  املؤرخ 

و  الصفراوي  هند  الشريك  بوفاة 

 
ً
تبعا الورثة  على  حصصه  توزيع 

فبراير   12 في  املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

2021 بالشكل األتي :

  ، بركات   امين  محمد  السيد)ة( 

6,71 حصة .

السيد)ة( ميشال  طاسين  ،  2,87 

حصة .

  ، الصفراوي   محمد   السيد)ة( 

1,92 حصة .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 787917.

 17I

KHM CONSULTING

IMOSEF
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

KHM CONSULTING

1 زنقة  ايت  باعمران املمر ب 

ال8ابق االول  الرقم 106 تقاطع 

شارع محمد الخام1 و املقاومة ، 

20050، الدار البيضاء املغرب

IMOSEF  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 

الدارالبيضاءـ10 شارع الجيش امللكي 

- 20160 الدارالبيضاء املغرب.

وفاة شريك
رقم التقييد في السجل التجاري 

.129173

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

اإلعالم  تم   2021 غبريل   13 في  املؤرخ 

و  الصفراوي  هند  الشريك  بوفاة 

 
ً
تبعا الورثة  على  حصصه  توزيع 

فبراير   12 في  املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

2021 بالشكل األتي :
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  ، بركات   امين  محمد  السيد)ة( 
58,33 حصة .

 25   ، السيد)ة( ميشال  طاسين  
حصة .

  ، الصفراوي   محمد   السيد)ة( 
16,67 حصة .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 787918.
 18I

بالم فيدي1 ش م م

MÉDIA CONCEPT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

بالم فيدي1 ش م م
169 شارع محمد بوزيان , فرحتين 

9 ال8ابق الرابع رقم 15 سيدي 
عثمان، 20700، الدار البيضاء 

املغرب
Média concept شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي القدس 

مباركة عمارة 27 رقم 26 ال8ابق 
السفلي سيدي البرنو�سي  - 20610 

الدار البيضاء املغرب
تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

512271
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 
 Média : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.concept
غإلنتاج   : بإيجاز  الشركة  أرض 

السمعي، البصري والسينمائي.
كل  عبر  غإلشهار  وبيع  إنتاج 

الوسائط غإلعالمية  
وكالة للتواصل وتنظيم املناسبات 

وامللتقيات وكل ما يتعلق بالتكوين
حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 26 رقم   27 عمارة  مباركة  القدس 
 - البرنو�سي   سيدي  السفلي  ال8ابق 

20610 الدار البيضاء املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 500   : زكي  نجيب  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 500   : عناب  جميلة  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد نجيب زكي عنوانه)ا( 
اقامة بيت الفتح عمارة 10 رقم ب   
البيضاء  الدار   20590 السبع   عين 

املغرب.
عنوانه)ا(  عناب  جميلة  السيدة 
ب  رقم   10 عمارة  الفتح  بيت  اقامة 
  عين السبع  20590 الدار البيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد نجيب زكي عنوانه)ا( 
اقامة بيت الفتح عمارة 10 رقم ب   
البيضاء  الدار   20590 السبع   عين 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

أشت 2021 تحت رقم 788760.
 19I

شركة عالم الخدمات تساوت

STE NEGOCE MOLUX SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

شركة عالم الخدمات تساوت
عمارة السالم ال8ابق 3 الشقة 
13 شارع محمد الخام1 قلعة 

السراأنة قلعة السراأنة، 3000 ، 
قلعة السراأنة املغرب

 STE NEGOCE MOLUX SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 

82  تجزئة االمل الع8اوية قلعة 
السؤاأنة - 3000  قلعة السؤاأنة 

املغرب

تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

 635

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 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.NEGOCE MOLUX SARL

بيع   1  : بإيجاز  الشركة  أرض 

مستحضرات التجميل بالتقسيط

و  الشقق  تنظيف  في  مفاول   2

املتاجر.

رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 

قلعة  الع8اوية  االمل  تجزئة    82

السؤاأنة  قلعة    3000  - السؤاأنة 

املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : محمد  العميري  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 1000  : محمد  العميري  السيد 

بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  محمد  العميري  السيد 

رقم 82  تجزئة االمل الع8اوية قلعة 

السؤاأنة  قلعة    300 السؤاأنة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  محمد  العميري  السيد 

رقم 82  تجزئة االمل الع8اوية قلعة 

السراأنة  قلعة    3000 السؤاأنة 

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بقلعة السراأنة  بتاريخ  1 

يونيو 2021 تحت رقم 264/2021.

 20I

كافجيد

SMTP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

كافجيد

86 زنقة 165 مجموعة *ه* حي 

االلفة، 20220، الدار البيضاء 

املغرب

SMTP شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي 10 زنقة 

الشراردة ال8ابق السفلي بوركون - 

20053 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.353721

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرر   2021 يوليوز   09 في  املؤرخ 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة  حل 

 100.000 رغسمالها  مبلغ    SMTP

اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 

السفلي  ال8ابق  الشراردة  زنقة   10

البيضاء  الدار   20053  - بوركون 

املغرب نتيجة ل : األزمة االقتصادية.

و حدد مقر التصفية ب 10 زنقة 

 - بوركون  السفلي  ال8ابق  الشراردة 

20053 الدار البيضاء املغرب. 

و عين:

و  الفكري  سعيد    السيد)ة( 

 13 عمارة   2 الفتح  اقامة  عنوانه)ا( 

الشق   عين  القدس  شارع  رقم  1 

املغرب  البيضاء  الدار   20153

كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 787979.
 21I

كافجيد

 CAR›S INTERNATIONAL
TRADING

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

كافجيد
86 زنقة 165 مجموعة *ه* حي 
االلفة، 20220، الدار البيضاء 

املغرب
 CAR›S INTERNATIONAL

TRADING شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي 10 زنقة 
الشراردة ال8ابق السفلي بوركون - 

20053 الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.  0671

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر   2021 يوليوز   07 في  املؤرخ 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  حل 
 CAR’S الوحيد  الشريك  ذات 
  INTERNATIONAL TRADING
درهم   100.000 رغسمالها  مبلغ 
زنقة   10 اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 
 - بوركون  السفلي  ال8ابق  الشراردة 
20053 الدار البيضاء املغرب نتيجة 

ل : األزمة االقتصادية.
و حدد مقر التصفية ب 10 زنقة 
 - بوركون  السفلي  ال8ابق  الشراردة 

20053 الدار البيضاء املغرب. 
و عين:

السيد)ة( سناء  مك�سي و عنوانه)ا( 
كمصفي  غملانيا  غملانيا   60 88 غملانيا 

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

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 787980.
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فيديسير بسمة شركة دات املسؤولية املحدودة دات 

الشريك الوحيد

فاصوالد
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

فيديسير بسمة شركة دات 
املسؤولية املحدودة دات الشريك 

الوحيد
تجزئة عثمان زنقة 12 رقم 39-37 

عين الشق الدار البيضاء ، 70 20، 
الدار البيضاء املغرب

فاصوالد شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي  6 عبد 
هللا املديوني ال8ابق 1 شقة 2 درب 

عمر - 20080  الدار البيضاء املغرب
تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

511207
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 

فاصوالد.
االنعاش   : بإيجاز  الشركة  أرض 

العقاري.
:  6 عبد  االجتماعي  املقر  عنوان 
درب   2 شقة   1 ال8ابق  املديوني  هللا 
عمر - 20080  الدار البيضاء املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

السيد فهد الحريزي :  750 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

السيدة سندوس الحريزي :  250 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد فهد الحريزي عنوانه)ا( حي 
موالي عبد هللا زنقة 129 رقم   عين 
الشق 70 20  الدار البيضاء املغرب.

الحريزي  سندوس  السيدة 
كاليفورنيا  جوهرة  إقامة  عنوانه)ا( 
الشق  5 عين  1 شقة  عمارة ه طابق 

70 20  الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد فهد الحريزي عنوانه)ا( حي 
موالي عبد هللا زنقة 129 رقم   عين 
الشق 70 20  الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 787530.
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FIDUMATIC             فيديماتيك           

BURMA CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد
تعيين ممثل قانوني للشركة

فيديماتيك    
FIDUMATIC    

عمارة ما يوحال شارع الحسن 
 imm 5096 الثاني  اكادير  ص ب
 mayouhel ave hassn 2، 80000،
 AGADIR - IDA OU TANANE

املغرب
« BURMA CONSULTING

شركة ذات مسؤولية محدودة
 ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: رقم 
97 درب زمالة تارودانت - 85000 

تارودانت املغرب.
»تعيين ممثل قانوني  للشركة«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.5597

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
وتبعا   2021 يوليوز   12 في  املؤرخ 
تعيين  تقرر  جدد  مسير)ين(  لتعيين 

املمثل)ين( القانوني)ين(: 
MULOT PIERRE -

مسؤولية  ذات  شركة   BURMA -

محدودة ذات الشريك الوحيد الكائن 

درب   97 رقم  ب:  اإلجتماعي  مقرها 

تارودانت   83300 تارودانت  زمالة 

املغرب

عند  التجاري  السجل  رقم 

االقتضاء: 5597

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ  بتارودانت   االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 38 1.
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A&T  AUDITEURS CONSULTANTS

MB2O SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 A&T  AUDITEURS

CONSULTANTS

 Res LES QUARTES TEMPS Bloc

 C N° 57 ، 90000، TANGER

املغرب

MB2O SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة 

تجميل 15 شارع غبي الدرداء، 

ال8ابق األول، مكتب رقم 7 - 

90000 طنجة املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.110907

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2021 يونيو   25 في  املؤرخ 

املصادقة على :

الوهابي  غيمن   )ة(  السيد  تفويت 

 50 غصل  من  اجتماعية  حصة   50

محمد  )ة(  السيد  لفائدة   حصة 

السوي�سي بتاريخ 25 يونيو 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

يوليوز   19 بتاريخ  ب8نجة   التجارية 

2021 تحت رقم 6762.
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CGS ACADEMY

STE S.H.N.A TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

CGS ACADEMY
حي تاركة زنقة كمباال رقم 297 

مراكش ، 0000 ، مراكش املغرب
STE S.H.N.A TRAVAUX شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار اوالد 
بن السبع الوداية - 0000  مراكش 

املغرب
تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

117213
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   13
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.S.H.N.A TRAVAUX
االشغال   : بإيجاز  الشركة  أرض 

املتعددة و البناء.
عنوان املقر االجتماعي : دوار اوالد 
مراكش    0000  - الوداية  السبع  بن 

املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد حسن توزلين :  700 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
السيدة نجاة كالتي :  100 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
السيدة سارة توزلين :  100 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 100   : توزلين  سلمة  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد حسن توزلين عنوانه)ا( حي 

ازلي رقم 29 0000  مراكش املغرب.

السيدة نجاة كالتي عنوانه)ا( حي 
ازلي رقم 29 0000  مراكش املغرب.

عنوانه)ا(  توزلين  سارة  السيدة 
مراكش    0000  29 رقم  ازلي  حي 

املغرب.
عنوانه)ا(  توزلين  سلمة  السيدة 
مراكش    0000  29 رقم  ازلي  حي 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد حسن توزلين عنوانه)ا( حي 

ازلي رقم 29 0000  مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   19 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 186236.
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boss management accounting

طورفا
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

boss management accounting
 5AV SALAH  EDDINE EL
 AYOUBI 1ER ETAGE N° 

 TETOUAN MAROC ، 93000،
tetouan maroc

طورفا  شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
املسيرة الخضراء مركز مرتيل  - 

93000 ت8وان  املغرب 
تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

30035
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 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها : طورفا .

تصنيع   : بإيجاز  الشركة  أرض 
منتوجات الخبز واملعجنات الغذائية  
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 - مرتيل   مركز  الخضراء  املسيرة 

93000 ت8وان  املغرب .

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 100 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيدة العزيزة الشمشام  :  500 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد الغالي البقالي  :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

الشمشام  العزيزة  السيدة 

زنقة  عزيمان  محمد  شارع  عنوانه)ا( 

01 رقم 05  93000 ت8وان  املغرب .

عنوانه)ا(  البقالي   الغالي  السيد 

الفقيه  شارع  املالح  الواد  غحريق  حي 

بن صالح 93000 ت8وان  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  فزاكة   عائشة  السيدة 

شارع الصنوبر زنقة 2 رقم 03 ت8وان  

93000 ت8وان  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

16 يوليوز  االبتدائية بت8وان  بتاريخ 

2021 تحت رقم 3090.
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ACDEN

MG 2
إعالن متعدد القرارات

ACDEN

 Boulevard Ghandi, Ghandi

 Mall, Immeuble 8, 5ème étage ،

20380، CASABLANCA MAROC

MG 2 »شركة  املساهمة«

وعنوان مقرها االجتماعي: شور 12 

بالطو  002.  1100.شارع القدس 

حي سيدي معروف  - 20270 الدار 

البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

. 125 9

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

اتخاذ  تم   2020 نونبر   05 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

في  املنعقد  اإلدارة  مجل1  احيط 

السيد  باستقالة  علًما   5/11/2020

 Albin والسيد    Markus SPÖTTER

مهامهم  من    JACQUEMONT

كمتصرفين

على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 

اختيار  اإلدارة  مجل1  قرر   مايلي: 

للمتصرفين  املتبقية  للمدة  كبديل  

املستقيلين: 

Martin Peter ، نمساوي   السيد 

 Thaddäus في   قاطن  الجنسية 

 Stammel Straße 66 - 8052 Graz

عدد  السفر  لجواز  وحامل  النمسا   -

 .3110619

 ،  Laurent LAVALL السيد   

فرن�سي الجنسية ، قاطن في 26 شارع 

وحامل  فرنسا   ،  75009 روشيشوار 

. CP667331  لجواز السفر عدد

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

احيط مجل1 اإلدارة علما باستقالة 

من   Markus SPÖTTER السيد 

وعين  منتدب  عام  كمدير  مهامه 

 Thierry السيد  منتدب  عام  كمدير 

في  املزداد   ،  MARCEL SERVOUSE

 ، )فرنسا(  غن8وني  في   15/01/1967

 93 00  ، 11 شارع موران  واملقيم في 

فرن�سي   ، )فرنسا(  غوين  سان   ،

عدد  السفر  جواز  وحامل  الجنسية 

.10AY55976

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

على  ينص  الذي   :00 رقم  بند 

مايلي: لم يتم تعديل اي بند

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 02 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

أشت 2021 تحت رقم 788721.
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ACDEN

امكوفيط
إعالن متعدد القرارات

ACDEN
 Boulevard Ghandi, Ghandi

 Mall, Immeuble 8, 5ème étage ،
20380، CASABLANCA MAROC

امكوفيط »شركة  املساهمة«
وعنوان مقرها االجتماعي: سابينو, 

تجزئة  52 الحي الصناعي النواصر - 
0000 الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.105019
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم   2021 ماي   31 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
قرر الجمع العام العادي الذي انعقد 
في 31 ماي 2021 تجديد والية غعضاء 
غي   ، سنوات   6 ملدة  اإلدارة  مجل1 
حتى الجمع الذي سيبت في حسابات 
السنة املالية املنتهية في عام 2026. 

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
في  املجتمع  في  اإلدارة  مجل1  عين 
شريف  حسام  الدكتور  اليوم  نف1 
والسيد  اإلدارة  ملجل1   

ً
رئيسا بدير 

 
ً
منتدبا عاما   

ً
مديرا املعلوم  محمد 

سكرتيرا  العديلي  أزالن  والدكتورة 
للمجل1 

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
النظام األسا�سي التالية: 

على  ينص  الذي   :00 رقم  بند 
مايلي: لم يتم تعديل اي بند

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

أشت 2021 تحت رقم 788719.
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ACDEN

أمكوطيك
إعالن متعدد القرارات

ACDEN
 Boulevard Ghandi, Ghandi

 Mall, Immeuble 8, 5ème étage ،
20380، CASABLANCA MAROC

غمكوطيك »شركة  املساهمة«
وعنوان مقرها االجتماعي: 27,  شارع 
الزرق8وني  - 0000 الدار البيضاء 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.152785

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم   2021 ماي   31 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
قرر الجمع العام العادي  الذي انعقد 
في 31 ماي 2021 تجديد والية غعضاء 
غي   ، سنوات   6 ملدة  اإلدارة  مجل1 
حتى الجمع الذي سيبت في حسابات 

السنة املالية املنتهية في عام 
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
نف1  في  اإلدارة  اجتماع مجل1  عين 
مقدادي  خليل  خالد  السيد  اليوم 
رئيًسا ملجل1 اإلدارة ، والسيد محمد 
، والسيد محمد  ميلودي مديًرا عاًما 

مقدادي سكرتيرا للمجل1
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
على  ينص  الذي   :00 رقم  بند 

مايلي: لم يتم تعديل اي بند
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

أشت 2021 تحت رقم 788720.
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TANWIR AUDIT ET CONSEIL

FERAT TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

TANWIR AUDIT ET CONSEIL
 AVENUE HASSAN 1ER CITY
 DAKHLA AGADIR AGADIR،

80000، AGADIR MAROC
FERAT TRAVAUX  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 06 

عمارة25 /غ تقسيم الزيتون تيكيوين 
غكادير - 80000 اكادير املغرب
تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 8203

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 غبريل   23
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 FERAT : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

. TRAVAUX
الهندسة   : بإيجاز  الشركة  أرض 

املدنية واألعمال املتنوعة.
 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:
 1.000   : املتوكل  غمحمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  املتوكل  غمحمد  السيد 
القليعة  العزوزي  محمد  سيدي  حي 
غيت ملول 86150 غيت ملول املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  املتوكل  غمحمد  السيد 
القليعة  العزوزي  محمد  سيدي  حي 

غيت ملول 86150 غيت ملول املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   09 بتاريخ  باكادير   التجارية 

2021 تحت رقم 60 101.
 31I

KHM CONSULTING

MOKTAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

KHM CONSULTING
1 زنقة  ايت  باعمران املمر ب 

ال8ابق االول  الرقم 106 تقاطع 
شارع محمد الخام1 و املقاومة ، 

20050، الدار البيضاء املغرب

MOKTAR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 

الدارالبيضاءـ 10 شارع الجيش 

امللكي  ال8ابق الخام1 الرقم 508 - 

20160 الدارالبيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 267

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2021 يوليوز  في  1  املؤرخ 

املصادقة على :

محمد  )ة(  السيد  تفويت 

اجتماعية  حصة   1,92 الصفراوي 

لفائدة   حصة   3.932, 2 غصل  من 

بتاريخ  بركات  امين  محمد  )ة(  السيد 

 1 غبريل 2021.

تفويت السيد )ة(  ميشال طاسين 

غصل  من  اجتماعية  حصة   2,87

2,87 حصة لفائدة  السيد )ة( محمد 

امين بركات بتاريخ  1 غبريل 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 26 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 787917.

 32I

KHM CONSULTING

IMOSEF
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

KHM CONSULTING

1 زنقة  ايت  باعمران املمر ب 

ال8ابق االول  الرقم 106 تقاطع 

شارع محمد الخام1 و املقاومة ، 

20050، الدار البيضاء املغرب

IMOSEF شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 

الدارالبيضاءـ 10 شارع الجيش 

امللكي   - 20160 الدارالبيضاء 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.129173
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بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 13 غبريل 2021 تمت 

املصادقة على :
محمد  )ة(  السيد  تفويت 
اجتماعية  حصة   16,67 الصفراوي 
لفائدة   حصة   1.000 غصل  من 
بتاريخ  بركات  امين  محمد  )ة(  السيد 

 1 غبريل 2021.
تفويت السيد )ة(  ميشال طاسين 
25 حصة اجتماعية من غصل 1.000 
حصة لفائدة  السيد )ة( محمد امين 

بركات بتاريخ  1 غبريل 2021.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 26 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 787918.
 33I

cherkaouaudit

VOLAFERME
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

cherkaouaudit
 bd moulay youssef résidence
 yassine 2  1er etage ، 90010،

tanger maroc
VOLAFERME شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

مهتما أاندي، عمارة رقم 8, ال8ابق 
3 - 90000 طنجة اململكة املغربية 

تأسي1 شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
118607

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 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.VOLAFERME
أرض الشركة بإيجاز : التجارة في 

الدواجن .
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

ال8ابق   ,8 رقم  أاندي، عمارة  مهتما 
3 - 90000 طنجة اململكة املغربية .

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 228.500 مبلغ رغسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

: آالت بقيمة  السيد منير سالمي  
137.100 درهم.

السيدة لينة سالمي : آالت بقيمة 
68.500 درهم.

السيد عماد سالمي  : آالت بقيمة 
22.900 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  سالمي  منير  السيد 
اململكة  طنجة   90000 طنجة  

املغربية .
عنوانه)ا(  سالمي  لينة  السيدة 
طنجة 90000 طنجة اململكة املغربية 
عنوانه)ا(  سالمي   عماد  السيد 
طنجة 90000 طنجة اململكة املغربية

والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  سالمي  لينة  السيدة 
طنجة 90000 طنجة اململكة املغربية 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   16 بتاريخ  ب8نجة   التجارية 

2021 تحت رقم 663  2.
 3 I

CDH AUDIT ET CONSEILS

 ASSURANCES POUR
 LE COMMERCE
 ET L’INDUSTRIE

*.S.A.R.L.*A.C.I
إعالن متعدد القرارات

CDH AUDIT ET CONSEILS
 RUE D›AZILAL 34 ، 20110،
CASABLANCA MAROC
 ASSURANCES POUR LE

 COMMERCE ET L’INDUSTRIE
S.A.R.L.*A.C.I.* »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: ساحة 
سانت اكسوبيري رقم 1  20100 - 

الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.105557
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم   2021 يونيو   29 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
املولى  رشيد  املرحوم  بوفاة  االقرار 

العراقي 
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
 25 بتاريخ  الشركاء  بين  حصص  هبة 

يونيو 2021 
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

تعيين مسيرين جدد للشركة
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: 
املولى  رشيد  املرحوم  بوفاة  االقرار 
العراقي شريك ومسير بتاريخ 11 يونيو 

2021
بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
مؤرخ  حصص  تفويت  لعقد  تبعا 
يونيو   25 بتاريخ  البيضاء  بالدار 
عراقي  فاطمة  السيدة  بين   2021
واحفادها السيد كريم - عمر وعثمان 
املولى العراقي غصبح رغس مال الشركة 
زاز  رجاء  السيدة   - كالتالي  موزعا 
املولى  كريم  السيد   - حصة   3001
املولى  عثمان   - حصة    333 العراقي 
املولى  عمر   - حصة    333 العراقي 

العراقي 333  حصة 
على  ينص  الذي   :3 رقم  بند 
محدودة  أير  ملدة  تعيين  مايلي: 
املزدادة  زاز  رجاء  -السيدة  املسيرين: 
مغربية،  جنسيتها  بفاس،   1955
   B رقم   الوطنية  للب8اقة  حاملة 
 9 502 50  الساكن بالدار البيضاء 
مسيرة  بصفتها  بولو  الكيسان  زنقة 
كريم  السيد  للـشـركـة- - 
املولى العراقي املزداد بتاريخ 02 غكتوبر 
جنسيته  البيضاء،  بالدار   1979
الوطنية  للب8اقة  حامل  مغربية، 
بالدار  الساكن   BE 725159 رقم   

لكبير درج ب  تجزئة عرصة  البيضاء 

بصفته  املعاريف   32 شقة  طابق   

الشركة  تصبح  مسيرا للـشـركـة - 

ملزمة بالتوقيع املنفرد ألحد املسيرين 

بند رقم  : الذي ينص على مايلي: 
الـقـانـون  إذابـة  على  الـمـصـادقة 

األسـا�سي للشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 2  788.

 35I

STE FIACCOF 

 STE SONACAF TRAVAUX

DIVERS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

STE FIACCOF

 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS

 60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI

BRAHIM ، 30080، fes maroc

 STE SONACAF TRAVAUX

DIVERS  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 75زنفة  

روما شارع اوران زهور 1 فاس  - 

30000 فاس املغرب

تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

69019

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 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. SONACAF TRAVAUX DIVERS

كراء     : بإيجاز  الشركة  أرض 

الية  ادوات  او  صناعية  معدات 

اشغال مختلفة.
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75زنفة    : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - فاس    1 زهور  اوران  شارع  روما 

30000 فاس املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 500   : الشركي   محمد  السيد 
حصة بقيمة 50.000 درهم للحصة .

السيد فؤاد الشركي  :  500 حصة 
بقيمة 50.000 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الشركي   محمد  السيد 
836 عويناات الحجاج  ا5 رفم  بلوك 

فاس 30000 فاس املغرب.
عنوانه)ا(  الشركي   فؤاد  السيد 
تجزىة فايزة رقم 21 ال8ابق 2 طريق 

صفرو فاس 30000 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  الشركي   محمد  السيد 
836 عويناات الحجاج  ا5 رفم  بلوك 

فاس 30000 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   29 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 3612.
 36I

MYWELLNESS

MYWELLNESS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

MYWELLNESS
 BD Zerktouni, Imm Chaouia 1 
 Etg 5 Apt 10, Casablanca. ،
20000، casablanca maroc
MYWELLNESS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي  1 شارع 
الزرق8وني ، عمارة الشاوية ، 

ال8ابق 5 ، شقة 10  - 20000 الدار 
البيضاء املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 52051

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
2021 تم  تحويل   22 غبريل  املؤرخ في 
للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
عمارة   ، الزرق8وني  شارع   1 « من 
 -   10 شقة   ،  5 ال8ابق   ، الشاوية 
إلى  املغرب«  البيضاء  الدار   20000
»18 شارع السناني و زاوية شارع عين 
البيضاء   الدار    20053  - توجاطات 

املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 788091.
 37I

HOPEFUL HEALTHCARE

 HOPEFUL HEALTHCARE 
SARL.AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسي1 شركة

HOPEFUL HEALTHCARE
 RUE ARAAR ETG 1 MERS 97
 SULTAN ، 20006، casablanca

maroc
HOPEFUL HEALTHCARE SARL. 
AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 97 
 RUE ARRAR ETG 1 MERS

 SULTAN CASABLANCA 201 0
CASABLANCA MAROC

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 29271

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2019 فبراير   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 
HOPEFUL HEALTHCARE SARL.

.AU
 : بإيجاز  الشركة  أرض 

.NEGOCIANT
 97  : االجتماعي  املقر  عنوان 
 RUE ARRAR ETG 1 MERS
 SULTAN CASABLANCA 201 0

.CASABLANCA MAROC
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 HOPEFUL الشركة 
حصة   HEALTHCARE :  1.000

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
 AMINA WARDI السيدة 
 BC  8 NR 68 SIDI عنوانه)ا( 
 OTHMAN CASA 20700

.CASABLANCA MAROC
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
 AMINA WARDI السيدة 
 BC  8 NR 68 SIDI عنوانه)ا( 
 OTHMAN CASA 20700

CASABLANCA MAROC
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

مارس 2019 تحت رقم -.
 38I

STE FIACCOF 

SMART  STOCKS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

STE FIACCOF
 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS
 60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI
BRAHIM ، 30080، fes maroc
SMART  STOCKS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار والد 
حمو  والد ال8يب - 30000 فاس 

املغرب

تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

69003

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 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SMART  STOCKS

أرض الشركة بإيجاز : املعلوميات  

ايجار مؤقت.

عنوان املقر االجتماعي : دوار والد 

فاس   30000  - ال8يب  والد  حمو  

املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  00   : البوخري  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 600   : العلوي  العباس  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

البوخري عنوانه)ا(  السيد محمد 
املنظر  السعيدية   حي   222 رقم 

الجميل مج 50020 مكناس املغرب.

عنوانه)ا(  العلوي  العباس  السيد 
زنقة عمان كلم 2 طريق عين الشقف 

30000 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

البوخري عنوانه)ا(  السيد محمد 
املنظر  السعيدية   حي   222 رقم 

الجميل مج 50020 مكتاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   28 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم  359.

 39I
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STE FIACCOF 

STE KAWTI  PROMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

STE FIACCOF
 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS
 60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI
BRAHIM ، 30080، fes maroc

STE KAWTI  PROMO شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 03  

تجزئة  رياض الياسمين  طريق عين 
الشقف - 30000 فاس املغرب
تأسي1 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
69023

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   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 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.KAWTI  PROMO
االنعاش   : بإيجاز  الشركة  أرض 

العقاري    االشغال املختلفة.
  03  : االجتماعي  املقر  عنوان 
عين  طريق  الياسمين   رياض  تجزئة  

الشقف - 30000 فاس املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : خاوتي  محمد   السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  خاوتي  محمد   السيد 
 2 زنقة املجر شارع سوسة الزهور 2 

3000 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  خاوتي  محمد   السيد 

الزهور   سوسة  شارع  املجر  زنقة   2 

30000 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   29 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم  361.

  0I

STE FIACCOF 

 SOCIETE MAROCAIN DE

PAPIER HYGIENIQUE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رغسمال الشركة

STE FIACCOF

 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS

 60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI

BRAHIM ، 30080، fes maroc

 SOCIETE MAROCAIN DE

PAPIER HYGIENIQUE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 256 

تجزئة املنظر الجميل محل رقم 1 

طريق صفرو - 30000 فاس املغرب.

رفع رغسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.57633

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم   2021 يوليوز   06 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رغسمال  رفع 

من  غي  درهم«   1.050.000«

 1.150.000« إلى  درهم«   100.000«

مقاصة  إجراء    : طريق  عن  درهم« 

و  املقدار  املحددة  الشركة  ديون  مع 

املستحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   22 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 3622.

  1I

STE FIACCOF 

STE MEILLEUR TUBES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

STE FIACCOF

 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS

 60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI

BRAHIM ، 30080، fes maroc

STE MEILLEUR TUBES شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي الحي 

الصناعي بن زليخ احواز فاس  قيادة 

سيدي حرازم  - 30000 فاس املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

69021

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   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 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MEILLEUR TUBES

مصنع   : بإيجاز  الشركة  أرض 

نقل  مقاول  املياه  لتصريف  انابيب 

البضائع.

الحي   : االجتماعي  املقر  عنوان 

الصناعي بن زليخ احواز فاس  قيادة 

سيدي حرازم  - 30000 فاس املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

بام  حي   17 زنقة  رقم     السيد 

 100 بقيمة  1.000 حصة    : بنسودة 

درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محمد الشنتوفي عنوانه)ا( 

بنسودة  بام  حي   17 زنقة  رقم    

30000 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد الشنتوفي عنوانه)ا( 

بنسودة  بام  حي   17 زنقة  رقم    

30000 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   29 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 3613.

  2I

ديوان التوثيق محمد حجري

رحاليمة

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

مكتــــب األستــــاذ محـمـــــد حجـــــري

موثـــــــق بالــــدار البيضــــــاء

ملتقـــى شارع سيدي عبد الرحما ن  

وطريـــق غزمـــور- الحي الحسني  الدار 

البيضاء

تـــأســيـــ1 الشـــركــة

 RAHALIMA « S.A.R.L «

» رحـــاليـــمة » 

شـــــركـــــــة محــــــدودة املسؤوليـــــــة

طــــرف  من  حرر  عقـــــد  بمقت�سى 

موثــــق  حجــــري،  محمــــد  األستـــــاذ 

بالـــدار البيضــــاء بتاريــــخ

تــأسيــــ1  تـــم    2021 يونيــــو   22

 « رحــــاليــمة   « املسمــــاة  للشــــركــــة 

املسؤوليــــــــة،  محــــدودة  شركــــــــة 

درهـــــــــم،   10.000,00 رغسمالهــــــا 

البــيضاء،  بالدار  الرئيســــي  ومقرهـــــا 

السجــــل  نورموندي،  زنقة   ، 5

 ،511771 البــيضاء  بالدار  التجـــــاري 

ذات املميزات التالية :

* التسمية :  » رحـــاليـــمة »  شركة 

محدودة املسؤولية.
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* الهدف :  

- جميع عمليات الت8وير العقاري 

النصوص  إطار  في  تدخل  التي 

الت8وير  بخصوص  القانونية 

العقاري.

- إدارة صناديق االستثمار.

أير  و  املنقولة  األصول  إدارة   -

املنقولة، و األسهم و الحصص. 

لحساب  او  لحسابه  االستثمار    -

الغير.

في  في األسهم املدرجة  - االستثمار 

البورصة. 

10.000,00 درهم     : الرغسمال   *

قيمة  من  حصة    100 إلى  مقسمة 

مقسمة  واحدة  لكل  درهم   100,00

كالتالي :

- السيد كمال السلمي 60 حصة.

- السيدة منى ي8وشان 13  حصة

  9. السلمي  رحال  سلمى  االنسة   -

حصة.

- االنسة كنزة السلمي .. 9  حصة

- السيد رحال السلمي ..9  حصة

املـجـمـوع..100 حصة

* املقر االجتماعي : بالدار البــيضاء، 

5 ، زنقة نورموندي.

من  ابتداءا  سنة   99  : املدة   *  

تأسيسها.

فاتح  من  االجتماعية:  *السنة 

يناير إلى غخر دجنبر.

االحتياطي  تكوين  بعد   : األرباح   *

القانوني تقسم األرباح غو يحتفظ بها 

طبقا للشريك الوحيد.

* التسيير : السيد  كمال السلمي 

مسير وحيد ملدة أير محدودة .

تـــم اإليـــداع القانونـــي لـــــــدى كتابــــــة 

بالـــدار  التجاريـــة  باملحكمــة  الضبــــط 

البيضــــاء، 

تحت   2021 يوليوز   27 بتاريــخ  

رقم 788011. 
لالسـتخــراج واإلشــارة

األستـاذ محمـــد الحجـــري

  3I

STE FIACCOF 

STE MALIH
شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

STE FIACCOF
 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS
 60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI
BRAHIM ، 30080، fes maroc

STE MALIH  شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 2 زتقة  
طن8ان سيدي ابراهيم  - 30000 

فاس املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.52783

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تعيين  تم   2021 يوليوز   26 في  املؤرخ 
السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

لحبابي امينة كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   28 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 3596.
   I

STE FIACCOF 

MUU  STEAKHOUSE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

STE FIACCOF
 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS
 60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI
BRAHIM ، 30080، fes maroc

MUU  STEAKHOUSE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 02 شارع 

موالي رشيد تجزئة ليلى طريق 
صفرو - 30000 فاس املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
69005

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   13
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
  MUU  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.STEAKHOUSE
الجزارة     : بإيجاز  الشركة  أرض 

ممول الحفالت استغالل مقهى.
عنوان املقر االجتماعي : 02 شارع 
موالي رشيد تجزئة ليلى طريق صفرو 

- 30000 فاس املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيدة اكرام االبراهمي :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة اكرام االبراهمي عنوانه)ا( 
الشقف  عين  زنقة    2 بيروت  شارع 

زهور 30000 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة اكرام االبراهمي عنوانه)ا( 
الشقف  عين  زنقة    2 بيروت  شارع 

زهور 30000 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   28 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 3595.
  5I

STE FIDLAMIAE SARL

INSTAL PLUS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين ممثل قانوني للشركة

شركة** INSTAL PLUS **ش.م.م. 
العادي  أير  الجمع  بمقت�سى 

املؤرخ  في 16/06/2021 قرر ما يلي:
حسن  سوردو  السيد  تعيين   1-
الوطنية  التعريف  لب8اقة  الحامل 

رقم G139188  كمسير ثاني للشركة 

ملدة أير محددة، فيما يخص التوقيع 

سيكون متالزما لكال املسيرين : السيد 

سوردو حسن و السيد لقلش هشام 

في جميع وثائق الشركة.   

تحيين النظام األسا�سي  2-

كاتب  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

 5958 رقم  تحت   29/07/2021 يوم 

سجل تجاري رقم 5 553.

  6I

بروفيمات

بروفيمات
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسي1 شركة

بروفيمات

زنقة العرعار الرقم 128 , ال8ابق 

الثاني , املكتب رقم 6. ، 20150، 

الدار البيضاء املغرب

بروفيمات شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

العرعار الرقم 128 , ال8ابق الثاني 

, املكتب رقم 6 الدار البيضاء - 

20150 الدار البيضاء املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

511567

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   30

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 

بروفيمات.
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أرض   : بإيجاز  الشركة  أرض 
جميع  في  هو  كما  املغرب  في  الشركة 

البلدان, هو كاآلتي:
اصالح  و  املتاجرة   -
و  االلكترونية  املعدات  انوع  جميع 

املعلوماتية
املعدات  انوع  جميع  توزيع   -

االلكترونية و املعلوماتية 
االستيراد  و  التصدير   -

بحميع اشكاله.
زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
, ال8ابق الثاني ,   128 العرعار الرقم 
املكتب رقم 6 الدار البيضاء - 20150 

الدار البيضاء املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : مقدام  كمال  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  مقدام  كمال  السيد 
رقم 368 حي املسيرة 1 12020 تمارة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  مقدام  كمال  السيد 
رقم 368 حي املسيرة 1 12020 تمارة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 06 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم -.
  7I

LOGIFIN

 MARISCOS PREMIUM
MARRUECOS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسي1 شركة

LOGIFIN
 RUE OUED ZIZ, RES 20

 CASTILLA, 1ER ETAGE, APP N°
 5, TANGER ، 90010، TANGER

MAROC
 MARISCOS PREMIUM

MARRUECOS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 
العزيزية شارع اململكة العربية 

السعودية ال8ابق الثالث رقم 20 - 
90000 طنجة اململكة املغربية
تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

118831
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 
 MARISCOS PREMIUM  :

.MARRUECOS
استيراد   : بإيجاز  الشركة  أرض 
البحر  صيد  منتجات   ، وتصدير 

ال8ازجة واملجمدة والحّية ؛
الصيد  معدات  جميع  وبيع  شراء 

البحري ومعدات السفن البحرية.
املعامالت  جميع   ، غعم  وبشكل 
غو  املالية  غو  الصناعية  غو  التجارية 
بشكل  املتعلقة  العقارية  غو  املنقولة 
األشياء  بأحد  مباشر  أير  غو  مباشر 
املذكورة غعاله غو التي قد تعزز ت8وير 

الشركة.
اقامة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
العربية  اململكة  شارع  العزيزية 
 -  20 رقم  الثالث  ال8ابق  السعودية 

90000 طنجة اململكة املغربية.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 SUAREZ VAZ Juan Jose السيد
95  : حصة بقيمة 100 درهم للحصة 
 GORDILLO LOREDO السيد 
 100 بقيمة  حصة   Antonio  :  5

درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

 SUAREZ VAZ Juan Jose السيد
عنوانه)ا( ال ريدونديال اسال كريستينا 

huelva 21 30 اسبانيا.
 GORDILLO LOREDO السيد 
 huelva 21 30 عنوانه)ا(   Antonio

huelva اسبانيا.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
 SUAREZ VAZ Juan Jose السيد
عنوانه)ا( ال ريدونديال اسال كريستينا 

huelva 21 30 اسبانيا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   28 بتاريخ  ب8نجة   التجارية 

2021 تحت رقم 6920.
  8I

رايوستيل

RAYOSTEEL  SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

رايوستيل
11 شارع طان8ان اقامة سليمان 3 

ال8ابق 7 رقم  12 ، 90000، طنجة 
املغرب

RAYOSTEEL  SARL AU شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 11 شارع 
طان8ان اقامة سليمان 3 ال8ابق 7 

رقم  12 - 90000 طنجة املغرب
تأسي1 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1187 7

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 

.RAYOSTEEL  SARL AU

أرض   -  : بإيجاز  الشركة  أرض 

غن  الشركة هو  الغرض من  الشركة: 

غطراف  عن  نيابة   ، لنفسها  تفعل 

ثالثة غو في املشاركة ، سواء في املغرب 

غو في الخارج:

- تصنيع العناصر املعدنية للبناء. 

- النجارة املعدنية بجميع غشكالها.

- غعمال البناء املختلفة.

اإلمدادات  وتصدير  استيراد   -

واملواد واملعدات التي تخدم األأراض 

املذكورة غعاله.

الشركات  جميع  في  املشاركة   -

خالل  من   ، املماثل  الغرض  ذات 

االكتتاب في زيادة رغس املال ، وإنشاء 

باالشتراك  والقيام   ، جديدة  شركات 

في  بعمليات تدخل  مع شركات غخرى 

أرض الشركة ؛

براءات  جميع  واستغالل  تبادل   -

والعمليات  والتراخيص  االختراع 

واألسماء  التجارية  والعالمات 

التجارية.

معامالت  غي   ، غعم  وبشكل   -

منقولة وعقارية غو مالية غو صناعية 

بشكل  مرتب8ة  تكون  قد  تجارية  غو 

مباشر غو أير مباشر ، كلًيا غو جزئًيا ، 

بواحدة غو غخرى من املعامالت املشار 

إليها غعاله وذلك لتسهيل غو تعزيز غو 

ت8وير نشاط الشركة.

- غخيًرا ، تحقيق ، دون غي قيود ، 

جميع العمليات التي من شأنها تعزيز 

تنمية الشركة..

عنوان املقر االجتماعي : 11 شارع 

 7 ال8ابق   3 سليمان  اقامة  طان8ان 

رقم  12 - 90000 طنجة املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 100   : شعو   بن  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
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السيد محمد بن شعو  عنوانه)ا( 
رقم  ب  فرح  اقامة  زيدون  ابن  شارع 

86 90000 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد بن شعو  عنوانه)ا( 
رقم  ب  فرح  اقامة  زيدون  ابن  شارع 

86 90000 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   20 بتاريخ  ب8نجة   التجارية 

2021 تحت رقم 773  2.
  9I

LAF CONSEIL

نظارات االنام
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

LAF CONSEIL
 LOTISSEMENT EL HAMED
 N262 EL MAJJATIA OULAD

 TALEB CASABLANCA ، 20490،
CASABLANCA MAROC

نظارات االنام شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 
الهراويين إقامة التوفيق مجموعة   
عمارة د الرقم 51 شارع العمراني - 

 2900 الدار البيضاء املغرب
تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

511653
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   30
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها : نظارات 

االنام.
صناعة   : بإيجاز  الشركة  أرض 

وقياس النظارات ال8بية.
حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
مجموعة    التوفيق  إقامة  الهراويين 
 - العمراني  شارع   51 الرقم  د  عمارة 

 2900 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 :
عنوانه)ا(  املساوي  حياة  السيدة 
زنقة5  مجموعة5  هرس  اوالد  حي 
الدار  البيضاء  2900  الدار  رقم0  

البيضاء املغرب.
السيد محمد اليعقوبي عنوانه)ا( 
الهراويين   53 7رقم  م  الرحامنة  حي 
الدار البيضاء  2900 الدار البيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  املساوي  حياة  السيدة 
زنقة5  مجموعة5  هرس  اوالد  حي 
الدار  البيضاء  2900  الدار  رقم0  

البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 787855.
 50I

aice compta

K. B LIGHTING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

aice compta
 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc
K. B LIGHTING  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 10 زنقة 
الحرية ال8ابق 3 الشقة رقم 5 - 

20120 البيضاء  املغرب 
تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

511323
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 
 K. B  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. LIGHTING
أرض الشركة بإيجاز : شراء وبيع 

املعدات الكهربائية.
10 زنقة   : عنوان املقر االجتماعي 
 -  5 رقم  الشقة   3 ال8ابق  الحرية 

20120 البيضاء  املغرب .
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
حصة   500   : خي   محمد  السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 500   : بوكيو   الحسن  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد خي عنوانه)ا( رياض 
برشيد   السوالم  حد   510 الساحل 

26100 برشيد املغرب.
عنوانه)ا(  بوكيو  الحسن  السيد 
درب بندأة رقم 31 الجديدة 005 2 

الجديدة املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد خي عنوانه)ا( رياض 
برشيد   السوالم  حد   510 الساحل 

26100 برشيد املغرب
عنوانه)ا(  بوكيو  الحسن  السيد 
درب بندأة رقم 31 الجديدة 005 2 

الجديدة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 55 787.
 51I

CABINET EL BAGHDADI

AL FEJAIRA CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

CABINET EL BAGHDADI
 AV MOULAY ALI CHERIF

 2ETG APPT 3- N° 26 ، 90000،

TANGER MAROC

AL FEJAIRA CAR شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي املجد 
زنقة 2 رقم  5 - 90000 طنجة 

املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

118923

 19 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 

 AL  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FEJAIRA CAR

ايجار   : بإيجاز  الشركة  أرض 

السيارات بدون سائق.

عنوان املقر االجتماعي : حي املجد 
طنجة   90000  - رقم  5   2 زنقة 

املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 500.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 5.000   : السيد العثماني يوسف 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد العثماني يوسف عنوانه)ا( 
 90000 رقم     30 زنقة  العوينة  حي 

طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  سفيان  بقرية  السيد 

دوار تزيا بني  دركول باب تازة 91002 

شفشاون املغرب.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   02 بتاريخ  ب8نجة   التجارية 

2021 تحت رقم 6995.
 52I

CAB ADVICE

TRANS BEN ZAINA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

CAB ADVICE
شارع محمد الخام1 عمارة رقم 
8 1 ال8ابق األول شقة رقم 2 ، 

16000، سيدي قاسم املغرب
TRANS BEN ZAINA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة رقم 
8 1 شقة رقم 2 ال8ابق األول شارع 

محمد الخام1 - 16000 سيدي 
قاسم املغرب

تأسي1 شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
28921

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   13
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 TRANS : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.BEN ZAINA
نقل   -  : بإيجاز  الشركة  أرض 

العمال 
- نقل البضائع.

عنوان املقر االجتماعي : عمارة رقم 
8 1 شقة رقم 2 ال8ابق األول شارع 
سيدي   16000  - الخام1  محمد 

قاسم املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
500 حصة    : بنزينة  غيوب  السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 500   : املتوكل   محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  بنزينة  غيوب  السيد 
 1 200 احسين   اوالد  العبيات  دوار 

سيدي سليمان املغرب.
عنوانه)ا(  املتوكل   محمد  السيد 
 1 200 احسين   اوالد  العبيات  دوار 

سيدي سليمان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  بنزينة  غيوب  السيد 
 1 200 احسين   اوالد  العبيات  دوار 

سيدي سليمان املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  قاسم   بسيدي  االبتدائية 
يوليوز 2021 تحت رقم 205/2021.
 53I

EXAM COMPTES

MS GROUP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رغسمال الشركة

EXAM COMPTES
 Résidence MIHFAD C, Rue
 d›Alger, 2ème étage Apt 6 ،

26100، BERRECHID MAROC
MS GROUP شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 5  زنقة 
عبد القادر مفتقار ال8ابق اآلول - 

20000 الدارالبيضاء املغرب.
رفع رغسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.286 69

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   2021 يونيو   21 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رغسمال  رفع 
من  غي  درهم«    .500.000«
  .600.000« إلى  درهم«   100.000«
درهم« عن طريق :  إدماج احتياطي غو 
غرباح غو عالوات إصدار في رغس املال.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

أشت 2021 تحت رقم 788622.
 5 I

G-TARGAA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

درب الشرفاء رقم 06 حي الجزولي ، 
0000 ، مراكش املغرب

G-TARGAA شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي امللك 
املسمى الوردة تجزئة صوفيا رقم 

276 - 0000  مراكش املغرب
تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

117 67
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 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.G-TARGAA
أرض الشركة بإيجاز : 1/ أسيل 
في  مقاول   /-2 ايكولوجي  بنظام  وكي 
السجاد،  )تنظيف  الخدمات  ادارة 

األرائك، الجلد والبقع(.
امللك   : االجتماعي  املقر  عنوان 
رقم  صوفيا  تجزئة  الوردة  املسمى 

276 - 0000  مراكش املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
حصة   1.000   : كجى  علي  السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد علي كجى عنوانه)ا( تجزئة 
  0000 تاركة   1135 رقم   2 النخيل 

مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد علي كجى عنوانه)ا( تجزئة 
  0000 تاركة   1135 رقم   2 النخيل 

مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أشت   02 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 95 126.

 55I

UNIVERS GESTION CONSEILS

STE MAXIMUM MEDIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

UNIVERS GESTION CONSEILS

 N°607 LOT BELMEJJAD AL

 MASSAR MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

  STE MAXIMUM MEDIA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

باملجاد رقم 607 ال8ابق االول رقم 

10 املسار طريق اسفي  - 0000  

مراكش املغرب

تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

117383

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 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. MAXIMUM MEDIA

خدمات   : بإيجاز  الشركة  أرض 

 , واملرفقات  واالتصاالت  التسويق 

استيراد وتصدير.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

رقم  االول  ال8ابق   607 رقم  باملجاد 

  0000  - اسفي   طريق  املسار   10

مراكش املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
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السيد حمزة بوعدي :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد يوسف اديب :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بوعدي  حمزة  السيد 

مراكش   256 رقم  الجماعي  اسيف 

0000  مراكش املغرب.

السيد يوسف اديب عنوانه)ا( حي 

جرير  ابن   80 رقم  العزوزية  الزاوية 

3150  ابن جرير املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  بوعدي  حمزة  السيد 

مراكش   256 رقم  الجماعي  اسيف 

0000  مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   28 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 06 126.

 56I

AGIN SARL

GANO HERBAL REMEDIES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

AGIN SARL

 RUE RABIA APT 2 AGDAL 17

 RABAT ، 12000، RABAT

MAROC

 GANO HERBAL REMEDIES

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 19 

شقة 5 زنقة ام الربيع اكدال الرباط 

- 12000 الرباط املغرب

تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

153893

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 

 GANO : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.HERBAL REMEDIES

تاجر   : بإيجاز  الشركة  أرض 

مستحضرات التجميل بالجملة.

عنوان املقر االجتماعي : عمارة 19 

شقة 5 زنقة ام الربيع اكدال الرباط 

- 12000 الرباط املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد عبد املنعم شهبون :  250 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 500   : بنرشيد  نعيمة  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 250   : شهبون  هاشم  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

شهبون  املنعم  عبد  السيد 

ام  زنقة   5 19 شقة  عنوانه)ا( عمارة 

الرباط   12000 الرباط  الربيع اكدال 

املغرب.

عنوانه)ا(  بنرشيد  نعيمة  السيدة 

الربيع  ام  زنقة   5 شقة   19 عمارة 

اكدال الرباط 12000 الرباط املغرب.

عنوانه)ا(  شهبون  هاشم  السيد 

الربيع  ام  زنقة   5 شقة   19 عمارة 

اكدال الرباط 12000 الرباط املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

شهبون  املنعم  عبد  السيد 

ام  زنقة   5 19 شقة  عنوانه)ا( عمارة 

الرباط   12000 الرباط  الربيع اكدال 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أشت   02 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

2021 تحت رقم 116552.

 57I

شركة فيدوسو

STE SOPHI CASH SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

شركة فيدوسو

102 شارع املوحدين الحسيمة ، 

32000، الحسيمة املغرب

 STE SOPHI CASH SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

املجد رقم 13 بني بوفراح  - 32000 

الحسيمة املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 89

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   31

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 

.SOPHI CASH SARL AU

وكيل   : بإيجاز  الشركة  أرض 

تحويل الموال و العمولة

شركة  وكيل  و  التسهيالت  خدمة 

العمولة.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 32000  - بني بوفراح    13 املجد رقم 

الحسيمة املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : الحسين مسرور  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 1000  : مسرور  الحسين  السيد   

بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الحسين مسرور عنوانه)ا( 

نافع  ابن  عقبة  شارع  السالم  حي 

 32000 املضيق   09 رقم  الفهري 

الحسيمة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الحسين مسرور عنوانه)ا( 

نافع  ابن  عقبة  شارع  السالم  حي 

 32000 املضيق   09 رقم  الفهري 

الحسيمة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 02 بتاريخ  بتارجيست   االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 17/2021.

 58I

DARKO PRESTIGE

DARKO PRESTIGE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

DARKO PRESTIGE

  RUE AIT OURIR ETG N°2, 3

 BOURGOGNE, ، 20053،

CASABLANCA MAROC

DARKO PRESTIGE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 3 زنقة غيت 

غورير ط2 ـ بوركون الدارالبيضاء - 

20053 الدارالبيضاء املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

512175

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   30

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 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DARKO PRESTIGE

أرض الشركة بإيجاز : * اإلنعاش 

العقاري;

* غعمال البناء;

* التجارة في مواد البناء;

غنواع  جميع  وتصدير  استيراد   *

بأعمال  املتعلقة  واملستلزمات  املواد 

العقارات;

* جميع العمليات املتعلقة بإنشاء  

صناعية  شهرة  غي  وتشغيل  وحيازة 

غو تجارية ، وكذلك جميع املشاركات 

الشركات  في  األشكال  من  شكل  بأي 

التي تسعى لتحقيق غهداف مماثلة غو 

ذات صلة ؛

العمليات  جميع  وعموما   *

غو  املنقولة  التجارية،  غو  الصناعية 

تتعلق  قد  ،والتي  غواملالية  العقارية، 

غو  كلًيا  مباشر  أير  غو  مباشر  بشكل 

جزئًيا بهدف الشركة غو من املحتمل 

غو ت8وير غنش8ة  غن يسمح بتحقيق 

الشركة.

زنقة   3  : االجتماعي  املقر  عنوان 

غيت غورير ط2 ـ بوركون الدارالبيضاء 

- 20053 الدارالبيضاء املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

غحمد  خلدون  محمد  السيد 

 100 بقيمة  حصة   1.000   : الظاهر 

درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

غحمد  خلدون  محمد  السيد 

الظاهر عنوانه)ا( شارع سيدي محمد 

إقامة  بركة  بن  مهدي  و  هللا  عبد  بن 

الدارالبيضاء   20160 ش   سانيا 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

غحمد  خلدون  محمد  السيد 

الظاهر عنوانه)ا( شارع سيدي محمد 

إقامة  بركة  بن  مهدي  و  هللا  عبد  بن 

الدارالبيضاء   20160 ش   سانيا 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 02 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

أشت 2021 تحت رقم 788557.

 59I

MA GLOBAL CONSULTING

CITRUMA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

MA GLOBAL CONSULTING

زاوية شارع عبد املومن و زنقة فان 

زيالند إقامة فضيلة، ال8ابق الرابع، 

20000، الدار البيضاء املغرب

CITRUMA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 39، شارع 

موالي عبد العزيز، إقامة الرضوان 

101، عمارة س، مكتب رقم 2،  - 

070 1 القني8رة املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.31039

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2021 غبريل   02 في  املؤرخ 

املصادقة على :

 HOLDAGRO )ة(  السيد  تفويت 

من  اجتماعية  حصة   SA 36.000

غصل 010.  1 حصة لفائدة  السيد 

 CREDIT AGRICOLE DU )ة( 

MAROC SA بتاريخ 05 غبريل 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 02 بتاريخ  بالقني8رة   االبتدائية 

أشت 2021 تحت رقم 6 876.

 60I

FICOMPTA

AFRICA ELEC INDUSTRIE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

FICOMPTA
 N° 6 RUE ABDELKRIM

 BENJELLOUN 2 EME  ETAGE
FES ، 30000، FES MAROC
 AFRICA ELEC INDUSTRIE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي املتجر 
رقم    تجزئة الهواء الجميل رقم 36 
ملعب الخيل - 30000 فاس املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
69029

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   13
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 

.AFRICA ELEC INDUSTRIE
في  : مقاول  بإيجاز  الشركة  أرض 

األشغال املختلفة او البناءات
تشغل  الكهرباء  تركيب  في  مقاول 

اقل من 10 اشخاص
تجارة حرة.

املتجر   : االجتماعي  املقر  عنوان 
رقم    تجزئة الهواء الجميل رقم 36 

ملعب الخيل - 30000 فاس املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رغسمال  مبلغ 
1.000.000,00 درهم، مقسم كالتالي:
 10.000   : ابتيتي   علي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

ابتيتي  عنوانه)ا( رقم  السيد علي 

36  تجزئة الهواء الجميل شقة رقم 3 

ملعب الخيل     30000 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

ابتيتي  عنوانه)ا( رقم  السيد علي 

رقم  شقة  الجميل  الهواء  تجزئة    36

3 ملعب الخيل  30000 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أشت   02 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 36029.

 61I

FINCOSA MARRAKECH

KEBAB & TACOS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسي1 شركة

FINCOSA MARRAKECH

شارع عبد الكريم الخ8ابي اقامة 

رقية عمارة 180 بلوك B ال8ابق 

االول الشقة 7 ، 0000 ، مراكش 

املغرب

KEBAB & TACOS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي املركز 

التجاري منارة مول ال8ابق 3 

الوحدة  .3  - 0000  مراكش 

املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

117327

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.
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عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 KEBAB : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.& TACOS

و  م8عم   : بإيجاز  الشركة  أرض 

مقهى .

املركز   : االجتماعي  املقر  عنوان 

التجاري منارة مول ال8ابق 3 الوحدة 

 .3  - 0000  مراكش املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

مهيدي  املومن  عبد  السيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

مهيدي  املومن  عبد  السيد 
 95 رقم  البنفسج   عملية  عنوانه)ا( 
الشتوي  الحي  السادس  محمد  شارع 

0000  مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

مهيدي  املومن  عبد  السيد 
 95 رقم  البنفسج   عملية  عنوانه)ا( 
الشتوي  الحي  السادس  محمد  شارع 

0000  مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   26 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 126338.

 62I

UGGC

 COMPAGNIE

 INDUSTRIELLE D’OPTIQUE

DU MAROC
إعالن متعدد القرارات

UGGC

 BOULEVARD AL MASSIRA 97

 AL KHADRA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 COMPAGNIE INDUSTRIELLE

 D’OPTIQUE DU MAROC

»شركة  املساهمة«
وعنوان مقرها االجتماعي:  حظائر 
رقم 25-26 و 27 شارع 2  - - الدار 

البيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: -.
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم   2021 يونيو   30 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
العامة  اإلدارة  و  الرئاسة  مايلي: دمج 
. وبناًء على ذلك ، فإن رئي1 الشركة 
مديرا  سيكون  بنقرون  حكيم  السيد 
عاما للشركة ، اعتباًرا من 8 ديسمبر 

  2020
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
الشركة  وضع  غن   )1( مالحظة  بعد 
 (2( و  مالها  رغس  ربع  من  غقل  اصبح 
القانون  من   357 املادة  ألحكام  وفًقا 
17ـ95 املتعلق بالشركات العامة  رقم 
حل  بعدم  تقررالشركة   ، املحدودة 

الشركة و مواصلة نشاطها
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم -: الذي ينص على مايلي: -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 30 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم -.
 63I

ficotrad sarl

 EL HOUSSINE TRAVAUX
SARL A.U

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسي1 شركة

ficotrad sarl
 hay el hassani 146 ، 45000،

ouarzazate maroc
 EL HOUSSINE TRAVAUX SARL
A.U شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار ارك 

غمرزكان تديلي - 5102  ورزازات 
املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

11601

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 

 EL  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.HOUSSINE TRAVAUX SARL A.U

مقاولة   : بإيجاز  الشركة  أرض 

مقاولة   - البناء  غشغال  مختلف 

الهندسة املدنية.

عنوان املقر االجتماعي : دوار ارك 

ورزازات    5102  - تديلي  غمرزكان 

املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

هللا  عبد  ايت  الحسين  السيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

هللا  عبد  ايت  الحسين  السيد 

اأرم  تديلي  ارك  دوار  عنوانه)ا( 

نوكدال 5102  ورزازات املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

هللا  عبد  ايت  الحسين  السيد 

اأرم  تديلي  ارك  دوار  عنوانه)ا( 

نوكدال 5102  ورزازات املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بورزازات  بتاريخ 19 يوليوز 

2021 تحت رقم 9  .

 6 I

هند لشقر

STE ADAM-PORTSEF

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

هند لشقر

رقم 26 مكرر 2 نجزئة الحبابي 

الدكارات فاس ، 30000، فاس فاس

 STE ADAM-PORTSEF

شركة ذات املسؤولية املحدودة

)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة رقم 

03 انزي سيدي احمد التادلي صفرو 

- 31000 صفرو املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.3037

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

حل  تقرر   2021 فبراير   12 في  املؤرخ 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ    STE ADAM-PORTSEF

وعنوان  درهم   100.000 رغسمالها 

انزي   03 مقرها اإلجتماعي شقة رقم 

سيدي احمد التادلي صفرو - 31000 

صفرو املغرب نتيجة ل : مشاكل بين 

الشركاء.

و حدد مقر التصفية ب شقة رقم 

03 انزي سيدي احمد التادلي صفرو 

- 31000 صفرو املغرب. 

و عين:

البنعي�سي  هشام    السيد)ة( 

انزي   28 رقم  شقة  عنوانه)ا(  و   

 31000 صفرو  التادلي  احمد  سيدي 

صفرو 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 

مارس   03 بتاريخ  بصفرو   االبتدائية 

2021 تحت رقم 49/2021.

 65I
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ficotrad sarl

 AZZOMOR
MULTISERVICES SARL A.U

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

رفع رغسمال الشركة

ficotrad sarl
 hay el hassani 146 ، 45000،

ouarzazate maroc
 AZZOMOR MULTISERVICES
SARL A.U شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي تاجدة 

ترميكت - 5006  ورزازات املغرب.
رفع رغسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.10995

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   2021 يونيو   07 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رغسمال  رفع 
 10.000« من  غي  درهم«    90.000«
عن  درهم«   500.000« إلى  درهم« 
غو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بورزازات  بتاريخ 16 يوليوز 

2021 تحت رقم 2  .
 66I

ficotrad sarl

TAHSSIS B.T.P SARL A.U
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

ficotrad sarl
 hay el hassani 146 ، 45000،

ouarzazate maroc
TAHSSIS B.T.P SARL A.U  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 359 
حي واد الذهب  - 5000  ورزازات 

املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.11173

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تعيين  تم   2021 يوليوز   12 في  املؤرخ 

مسير جديد للشركة السيد)ة( صالح 

الدين موالي مص8فى كمسير وحيد

تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بورزازات  بتاريخ 19 يوليوز 

2021 تحت رقم 8  .

 67I

ficotrad sarl

 MAGIC INFRA TRAVAUX

SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ficotrad sarl

 hay el hassani 146 ، 45000،

ouarzazate maroc

 MAGIC INFRA TRAVAUX SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي ادروك 

تزناخت - 5750  ورزازات املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.11295

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2021 يونيو   22 في  املؤرخ 

املصادقة على :

يوسف  )ة(  السيد  تفويت 

عنكوري 1.660 حصة اجتماعية من 

غصل 5.000 حصة لفائدة  السيد )ة( 

محمد ارضال بتاريخ 22 يونيو 2021.

تفويت السيد )ة( براهيم الخالوي 

غصل  من  اجتماعية  حصة   1.670

)ة(  السيد  لفائدة   حصة   5.000

محمد  ارضال بتاريخ 22 يونيو 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

االبتدائية بورزازات  بتاريخ 20 يوليوز 

2021 تحت رقم 51 .

 68I

STE OUJI BEAUTY SARL AU

STE OUJI BEAUTY SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

STE OUJI BEAUTY SARL AU
 5 تجزئة الرضا طريق سيدي يحي 

، 60000، وجدة املغرب
 STE OUJI BEAUTY SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي  5 تجزئة 
الرضا طريق سيدي يحي - 60000 

وجدة املغرب
تأسي1 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
37863

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 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.OUJI BEAUTY SARL AU
تصفيف   : بإيجاز  الشركة  أرض 

الشعر و التجميل.
 : االجتماعي  املقر  عنوان 
 5 تجزئة الرضا طريق سيدي يحي - 

60000 وجدة املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 90.000 الشركة:   رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 900   : العياطي  هاجر  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة هاجر العياطي عنوانه)ا( 
تجزئة الرضا زنقة10 رقم  2 سيدي 

يحي 60000 وجدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة هاجر العياطي عنوانه)ا( 

تجزئة الرضا زنقة10 رقم  2 سيدي 

يحي 60000 وجدة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أشت   02 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2021 تحت رقم 2800.

 69I

FOUZMEDIA

 SALMA AND NADIA

GARDEN SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

 SALMA AND NADIA GARDEN

SARL  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 

1276 تجزئة االسماعيلية  - 000 1 

القني8رة املغرب

تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

61557

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2120 يونيو   21

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 SALMA AND NADIA GARDEN

. SARL

بيع   : بإيجاز  الشركة  أرض 

النباتات واألشجار والشجيرات

وترميم  اصالح  في  مقاولة    -  

الحدائق  .
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رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 
1276 تجزئة االسماعيلية  - 000 1 

القني8رة املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة وهبي نادية  عنوانه)ا( رقم 
 1 000 االسماعيلية   تجزئة   1276

القني8رة املغرب.
عنوانه)ا(  سلمى  خربوش  السيدة 
االسماعيلية   تجزئة   1276 رقم 

000 1 القني8رة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة وهبي نادية  عنوانه)ا( رقم 
 1 000 االسماعيلية   تجزئة   1276

القني8رة املغرب
عنوانه)ا(  سلمى  خربوش  السيدة 
االسماعيلية   تجزئة   1276 رقم 

000 1 القني8رة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ  بالقني8رة   االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم -.
 70I

FOUZMEDIA

ZAROUAKI MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
ZAROUAKI MAROC شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 153 محل 
رقم 2 حي اوريدة - 000 1 القني8رة 

املغرب
تأسي1 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
61579

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 

.ZAROUAKI MAROC
في  : مقاول  بإيجاز  الشركة  أرض 

األشغال املختلفة وغشغال البناء
بيع مواد تلبناء بالتقسيط.

عنوان املقر االجتماعي : 153 محل 
000 1 القني8رة  رقم 2 حي اوريدة - 

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(  بوجمعة  العنز  السيد 
سالمة  اوالد  ال8الب  اوالد  دوار 

000 1 القني8رة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  بوجمعة  العنز  السيد 
سالمة  اوالد  ال8الب  اوالد  دوار 

000 1 القني8رة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  1  بالقني8رة   االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم -.
 71I

UGGC

OPTIBEN
إعالن متعدد القرارات

UGGC
 BOULEVARD AL MASSIRA 97

 AL KHADRA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

OPTIBEN »شركة  املساهمة«
وعنوان مقرها االجتماعي: 13 شارع 
محمد العرو�سي - إقامة سلمى الدار 

البيضاء ، املغرب - - الدار البيضاء 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: -.

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

اتخاذ  تم   2021 يونيو   30 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

العامة  اإلدارة  و  الرئاسة  مايلي: دمج 

. وبناًء على ذلك ، فإن رئي1 الشركة 

مديرا  سيكون  بنقرون  حكيم  السيد 

عاما للشركة ، اعتباًرا من 8 ديسمبر 

  2020

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

الشركة  وضع  غن   )1( مالحظة  بعد 

 (2( و  مالها  رغس  ربع  من  غقل  اصبح 
القانون  من   357 املادة  ألحكام  وفًقا 

17ـ95 املتعلق بالشركات العامة  رقم 

حل  بعدم  تقررالشركة   ، املحدودة 

الشركة و مواصلة نشاطها

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم -: الذي ينص على مايلي: -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 30 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم -.
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امغار عبد الغافور

RANDA CALL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

امغار عبد الغافور

شارع الجيش امللكي اقامة النور رقم 

1 ال8ابق االول ت8وان ، 93000، 

ت8وان املغرب

RANDA CALL  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي سواني 

رقم 5 مرتيل  - 93150 مرتيل 

املغرب 

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

30069

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 

. RANDA CALL

مركز   : بإيجاز  الشركة  أرض 

االتصال .

عنوان املقر االجتماعي : حي سواني 

رقم 5 مرتيل  - 93150 مرتيل املغرب 

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

البوداني   اوالد  مهجة  السيدة 

درهم   1.000 بقيمة  حصة   100   :

للحصة .

 : البوداني   اوالد  مهجة  السيدة 

100 بقيمة 1.000 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

البوداني   اوالد  مهجة  السيدة 

عنوانه)ا( حي السواني  93150 مرتيل 

املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

البوداني   اوالد  مهجة  السيدة 

عنوانه)ا( حي السواني  93150 مرتيل 

املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

29 يوليوز  االبتدائية بت8وان  بتاريخ 

2021 تحت رقم 1 31.
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fidulimar

G.C.D.T
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رغسمال الشركة

fidulimar
 N°22 RUE TAZA HAY  EL

 HASSANY KASSTOR ، 45000،
OUARZAZATE MAROC

G.C.D.T  شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 85 
الحي الجديد - 5352  تنغير املغرب.

رفع رغسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2013
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   2021 يوليوز   07 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 
أشت   02 بتاريخ  بتنغير   االبتدائية 

2021 تحت رقم 697.

 7 I

RIAD CONSULTANT

 ATLAS EXCELLENT شركة
 AUTOMOTIVE SERVICE

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

RIAD CONSULTANT
 IMM 59 APPT 01 RUE

 TAMESNA WIFAQ - ، 25000،
KHOURIBGA MAROC

 ATLAS EXCELLENT شركة
 AUTOMOTIVE SERVICE SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي   مكرر 
بلوك ا حي الوفاق مكازة رقم 02 
خريبكة - 25000 خريبكة املغرب

تأسي1 شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

7189

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 

 ATLAS EXCELLENT شركة 

.AUTOMOTIVE SERVICE SARL

: -اعمال و  أرض الشركة بإيجاز 

انشاءات متنوعة 

-ملحقات او ق8ع أيار السيارات 

املستعملة

)تاجر  املستعملة  السيارات 

سيارات(.

مكرر     : االجتماعي  املقر  عنوان 

 02 رقم  مكازة  الوفاق  حي  ا  بلوك 

خريبكة - 25000 خريبكة املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

حصة   3 0   : يوسف  بن  السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .

330 حصة    : السيد بن ابراهيم  

بقيمة 100 درهم للحصة .

 330   : الرحمان  عبد  بن  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  يوسف  بن  السيد 

 12 عمارة  الجديدة  الدشيرة  مشروع 

ازكان  الدشيرة  املرس  حي   06 الشقة 

80000 انزكان املغرب.

عنوانه)ا(    ابراهيم   بن  السيد 

خريبكة  الوفاق  حي  ا  بلوك  مكرر 

25000 خريبكة املغرب.

السيد بن عبد الرحمان عنوانه)ا( 

خريبكة  الوفاق  حي  ا  بلوك  مكرر    

25000 خريبكة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  يوسف  بن  السيد 
 12 عمارة  الجديدة  الدشيرة  مشروع 
ازكان  الدشيرة  املرس  حي   06 الشقة 

80000 انزكان املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بخريبكة  بتاريخ  1 يوليوز 

2021 تحت رقم 361.
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VEGETAL INVEST

PINOTEC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

PINOTEC
11 زنقة عزيز بالل  ال8ابق الخام1 

معاريف ، 20000، الدارالبيضاء 
MAROC

PINOTEC  شركة ذات املسؤولية 
املحدودة)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي 11 زنقة 
عزيز بالل  ال8ابق الخام1 معاريف  

- 20000 الدارالبيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.326029

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر   2021 يوليوز   02 في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة  حل 
 12.000 رغسمالها  مبلغ     PINOTEC
 11 اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
الخام1  ال8ابق  بالل   عزيز  زنقة 
الدارالبيضاء   20000  - معاريف  

املغرب نتيجة ل : انعدام النشاط.
و حدد مقر التصفية ب 11 زنقة 
عزيز بالل  ال8ابق الخام1 معاريف  

- 20000 الدارالبيضاء  املغرب. 
و عين:

و  حماني  حنان   السيد)ة( 
عنوانه)ا( كندا G2G2N3 كندا كندا 

كمصفي )ة( للشركة.
ال8يب  بن  محمد    السيد)ة( 
املاجري و عنوانه)ا( مونتريال 11290 
)ة(  كمصفي  مونتريال  مونتريال 

للشركة.

السيد)ة( هند  حماني و عنوانه)ا( 

100 اقامة االفق  شقة  2 شارع ام 

 2000 البيضاء  الحسني  حي  الربيع 

)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 

 27 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 788109.
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LA MAISON DE L’ENTREPRENEUR

HAUS OF GUYS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

 LA MAISON DE

L›ENTREPRENEUR

 ANGLE RUE MOZART, BD

 ANFA, RESIDENCE pETIT

 PARADIS, 7EME ETAGE ،

20330، CASABLANCA MAROC

HAUS OF GUYS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تقاطع 

زنقة موزار و شارع آنفا إقامة لوبتي 

بارادي طابق 7 - 20330  الدار 

البيضاء املغرب

تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

511801

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 

 HAUS : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.OF GUYS
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ٱستشارة   : بإيجاز  الشركة  أرض 
في التسيير.

تقاطع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
لوبتي  إقامة  آنفا  شارع  و  موزار  زنقة 
الدار    20330  -  7 طابق  بارادي 

البيضاء املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
حصة    0   : اسامة  ازياد  السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 60   : بياردي  بول  ناثان  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(   اسامة   ازياد  السيد 
3 عمارة   رقم  اقامة الحديقة م س 
12 ع س الدار البيضاء 20000 الدار 

البيضاء املغرب.
السيد ناثان بول بياردي عنوانه)ا( 

فرنسا 06000 ني1 فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  اسامة   ازياد  السيد 
3 عمارة   رقم  اقامة الحديقة م س 
12 ع س الدار البيضاء 20000 الدار 

البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 - بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

تحت رقم -.
 77I

Audimi

BETTER AUTO
إعالن متعدد القرارات

Audimi
 Borj El yacout, Imm. B, 2éme
 étage, bureau 4, ، 20120،

Casablanca maroc
BETTER AUTO »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: شارع  
رحال املسكيني ، برج الياقوت ، 

عمارة ب ، طابق 2 ، رقم   ، مكتب 
2 - الدار البيضاء - 20000 الدار 

البيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
. 89787

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم   2021 يونيو   22 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
للشركة  اإلجتماعي  املقر  تحويل 
وتعديل املادة   من النظام األسا�سي.

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي:  
زيادة رغس مال الشركة من 100.000 
إلى 300.000 درهم وتعديل املادتين 6 

و 7 من النظام األسا�سي.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم  : الذي ينص على مايلي: 
يقع املقر الرئي�سي للشركة في: »املبنى 
حسن  بدر   ،  1 رقم  املخزن   ،  3 رقم 
الثاني ، بوعيبة ، الصخيرات«.  يمكن 
نقلها بموجب قرار جماعي أير عادي 
من الشركاء غو بقرار من اإلدارة )إذا 
غو  املحافظة  نف1  في  التحويل  تم 
من  للتصديق  خاضعة  املقاطعة( 
التالي  االستثنائي  االجتماع  قبل 
إنشاء  لإلدارة  يمكن  للمساهمين. 

فروع في غي مكان تراه مناسًبا.
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
التالية  املساهمات  الشركاء  قدم 
هللا  عبد  السيد  وبالدرهم:    

ً
نقدا

195.000.00  درهم و السيد  زوالين 
غحمد بن سعيد 105.000.00  درهم 

املجموع 300.000.00  درهم
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
ثالثمائة  الشركة  مال  رغس  يبلغ 
مقسمة  وهي  درهم.   300.000 غلف 
 100 مائة  بقيمة  حصة  إلى3000 
بالكامل  مكتتبة   ، للحصة  درهم 
ومخصصة  بالكامل  ومدفوعة 
للشركاء بما يتناسب مع مساهماتهم:  
االستاذ  عبد هللا زوالين 1950حصة 
واالستاذ   1950 حتى   1 من  مرقمة 
مرقمة  1050حصة  سعيد  بن  احمد 
 3000 املجموع   3000 الى   1951 من 

حصة بمائة درهم لكل حصة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 
يوليوز 2021 تحت رقم 788331.
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financial coach

BODY MINCEUR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

financial coach
اقامة عايدة ال8ابق الثالث رقم 

12 زنقة اسفي ، 50000، مكناس 
املغرب

BODY MINCEUR  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة 
رميساء E 66 متجر رقم 7 رياض 
الزيتون  - 50000 مكناس املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
53975

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 أشت   13
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 BODY : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

. MINCEUR
صالون   : بإيجاز  الشركة  أرض 

الحالقة والتجميل.
إقامة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
رياض   7 رقم  متجر   E  66 رميساء 

الزيتون  - 50000 مكناس املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 90.000 الشركة:   رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 900   : املديوي  حنان  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  املديوي  حنان  السيدة 

إقامة رميساء E 66 متجر رقم 7 رياض 

الزيتون  50000 مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  املديوي  حنان  السيدة 

إقامة رميساء E 66 متجر رقم 7 رياض 

الزيتون  50000 مكناس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  بمكناس   التجارية 

رقم  تحت   2021 أشت   02

. 0 111121009 57

 79I

raksal

SUPREME IMMO

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسي1 شركة

raksal

 Hay Karam rue 3 N°89 ain

 sebaa Hay Karam rue 3 N°89

 ain sebaa، 25000، Casablanca

maroc

SUPREME IMMO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

رقراقة حي بورأون إقامة الكورنيش 

عمارة رقم 1 البيضاء - 25000 الدار 

البيضاء املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

512025

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   05

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 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SUPREME IMMO
أرض الشركة بإيجاز : العقارات

البنايات.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الكورنيش  إقامة  بورأون  حي  رقراقة 
عمارة رقم 1 البيضاء - 25000 الدار 

البيضاء املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : محمد  عسو  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد عسو محمد : 1000 بقيمة 

100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  محمد  عسو  السيد 
كاليفورنيا  رقم    املدينة  اقامة 
البيضاء  الدار    25000 البيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  محمد  عسو  السيد 
كاليفورنيا  رقم    املدينة  اقامة 
البيضاء  الدار   25000 البيضاء 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 788373.
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A&T  AUDITEURS CONSULTANTS

 SURICATE HOLDING 
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسي1 شركة

 A&T  AUDITEURS
CONSULTANTS

 Res LES QUARTES TEMPS Bloc
 C N° 57 ، 90000، TANGER

املغرب

 SURICATE HOLDING SARL AU 

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي ساحة 

الروداني، زنقة السينا، إقامة بتهوفن 

2، ال8ابق الثالث، رقم 82 طنجة 

90060 طنجة املغرب

تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

118887

 13 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 

.SURICATE HOLDING SARL AU

أرض الشركة بإيجاز : الخدمات 

الرقمية للمقاوالت ولألفراد.

ساحة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

الروداني، زنقة السينا، إقامة بتهوفن 

طنجة   82 رقم  الثالث،  ال8ابق   ،2

90060 طنجة املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 1.000 الشركة:   رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

حصة   10   : الرافي  محمد  السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الرافي  محمد  السيد 

سين1   89100 جونو  فولي  شارع   3

فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الرافي  محمد  السيد 

سين1   89100 جونو  فولي  شارع   3

فرنسا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   29 بتاريخ  ب8نجة   التجارية 

2021 تحت رقم 6958.
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Notaire

»TGA PROMO «
 شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسي1 شركة

Notaire
 Avenue des FAR Residence 333
 Zaid entre sol A  Tetouan 333
 Avenue des FAR Residence

 Zaid entre sol A  Tetouan، 212،
tetouan Maroc

» TGA PROMO« شركة ذات 
املسؤولية املحدودة بشريك وحيد 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي ت8وان، 
شارع محمد الخام1، املركز 
التجاري الحمامة، رقم:  1. - 

93000 ت8وان املغرب
تأسي1 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
30061

في  مؤرخ  موثق  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 
 TGA « : اإلقتضاء بمختصر تسميتها
املسؤولية  ذات  شركة   »PROMO

املحدودة بشريك وحيد.
اإلنعاش   : بإيجاز  الشركة  أرض 

العقاري.
ت8وان،   : االجتماعي  املقر  عنوان 
شارع محمد الخام1، املركز التجاري 

الحمامة، رقم:  1. - 93000 ت8وان 

املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رغسمال  مبلغ 

300.000.  درهم، مقسم كالتالي:

 : ال8غا�سي   السالم  عبد  السيد 

  .300.000 بقيمة  عينية  حصة 

درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

ال8غا�سي  السالم  عبد  السيد 

الظهيرة،  شارع  بت8وان،  عنوانه)ا( 
68  93000 ت8وان  النور، رقم  زنقة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السالم  عبد  السيد  السيد 

شارع  بت8وان،  عنوانه)ا(  ال8غا�سي 
الظهيرة، زنقة النور، رقم 68 93000 

ت8وان املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

28 يوليوز  االبتدائية بت8وان  بتاريخ 

2021 تحت رقم 481/21.
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VEGETAL INVEST

PISTAMANDE INVEST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسي1 شركة

PISTAMANDE INVEST

55 شارع الزرق8وني ال8ابق 

1 حي املستشفيات ، 20000، 

MAROC الدارالبيضاء

PISTAMANDE INVEST شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 55 شارع 

الزرق8وني ال8ابق االول حي 

املستشفيات - 20000 الدارالبيضاء 

املغرب
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تأسي1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

511339

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   13

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 

.PISTAMANDE INVEST

تحويل   : بإيجاز  الشركة  أرض 

وتقييم املنتجات الزراعية .

 55  : االجتماعي  املقر  عنوان 

حي  االول  ال8ابق  الزرق8وني  شارع 

الدارالبيضاء   20000  - املستشفيات 

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(  اربيعي  خالد  السيد 

اقامة االناقة عمارة 65 الشقة 8 عين 

السبع 20000 الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  اربيعي  خالد  السيد 

اقامة االناقة عمارة 65 الشقة 8 عين 

السبع 20000 الدارالبيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 19 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم  6 787.
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موثق

شركة »إيميل كار »ش.م.م 
ذات الشريك الوحيد

EMILE CAR » SARL AU«  
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

موثق
8   شارع محمد الخام1 وزنقة 
الون اقامة صوفيا الثانية ال8ابق 
الرابع رقم 11 البيضاء ، 20300، 

الدار البيضاء املغرب
شركة »إيميل كار »ش.م.م ذات 
 EMILE CAR »«  الشريك الوحيد
SARL AU  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  بالدار 
 E البيضاء ال8ابق األول العمارة

زاوية شارع ايميل زوال وزنقة روكوي  
- 20500 البيضاء املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.226933

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تعيين  تم   2021 يونيو   30 في  املؤرخ 
مسير جديد للشركة السيد)ة( جميلة  

اقالل حسن   الصواب كمسير آخر
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 787900.
 8 I

شركة الحسيمة لالستشارات ش.م.م

 BOUZAMBOU TRAD
 INTERNATIONAL

S.A.R.L  A.U
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

شركة الحسيمة لالستشارات 
ش.م.م

 RUE BEER INNZAREN N
 21 IMZOUREN، 32250، AL

HOCEIMA املغرب
 BOUZAMBOU TRAD

 (INTERNATIONAL S.A.R.L  (A.U

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 2 

كيسارية الكائنة شارعي عبد الكريم 

الخ8ابي و شارع املوحدين الحسيمة  

- 32000 الحسيمة املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

3  5

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 

 BOUZAMBOU TRAD  :

.(INTERNATIONAL S.A.R.L  (A.U

أرض الشركة بإيجاز : التصدير و 

االستيراد

شحن ال8رود و املنتجات.

 2 رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 

الكريم  عبد  شارعي  الكائنة  كيسارية 

الخ8ابي و شارع املوحدين الحسيمة  

- 32000 الحسيمة املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : بوزمبو  فؤاد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بوزمبو  فؤاد  السيد 

1.000 32000 الحسيمة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  بوزمبو  فؤاد  السيد 

1.000 32000 الحسيمة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بتاريخ  بالحسيمة   االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 720.
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موثق

شركة »إيميل كار 

بريستيج«ش.م.م 
 ذات الشريك الوحيد

 EMILE CAR PRESTIGE« SARL«  

AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تعيين مسير جديد للشركة

موثق

8   شارع محمد الخام1 وزنقة 

الون اقامة صوفيا الثانية ال8ابق 

الرابع رقم 11 البيضاء ، 20300، 

الدار البيضاء املغرب

شركة »إيميل كار بريستيج«ش.م.م 

 EMILE CAR«  ذات الشريك الوحيد

PRESTIGE« SARL AU  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي  بالدار 

البيضاء 5  زنقة سانت غومير شارع 

ايميل زوال ال8ابق االر�سي  - 20500 

البيضاء املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3299 3.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تعيين  تم   2021 يونيو   30 في  املؤرخ 

مسير جديد للشركة السيد)ة( جميلة 

اقالل حسن   الصواب كمسير آخر

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 787901.
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SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET FORMATION

BOIRDI TRAV
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET

FORMATION

 COMPLEXE MLY ISMAIL IMM

 6 APP9 ، 50000، MEKNES

MAROC

BOIRDI TRAV شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مركب 

موالي اسماعيل عمارة 6 شقة 9 

املدينة الجديدة - 50000 مكناس 

املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

53793

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   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 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BOIRDI TRAV

-اشغال   : بإيجاز  الشركة  أرض 

مختلفة

-متاجرة.

مركب   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 9 شقة   6 عمارة  اسماعيل  موالي 

مكناس   50000  - الجديدة  املدينة 

املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد عبد النور بواردي :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

بواردي  النور  عبد  السيد 

االوداية  سبت  حمود  دوار  عنوانه)ا( 

مك1 فاس 30000 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

بواردي  النور  عبد  السيد 

االوداية  سبت  حمود  دوار  عنوانه)ا( 

مك1 فاس 30000 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   07 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

2021 تحت رقم 3353.
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CABINET BOUZIDI

GROUPE TROUGOUT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

CABINET BOUZIDI

عند مكتب البوزيدي ص.ب 125 

الناظور ، 62000، الناظور املغرب

GROUPE TROUGOUT شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

محمد الخام1 رقم 81 جعدار 

صندوق البريد 90 زأنغن - 62000 

ناظور املغرب

تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

22538

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 

.GROUPE TROUGOUT

مح8ة   : بإيجاز  الشركة  أرض 
الخدمة )بيع الوقود وزيوت التشحيم 
وغكواخ   ، القهوة  وتزييت  وأسيل   ،

امل8اعم.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
جعدار   81 رقم  الخام1  محمد 
 62000  - زأنغن   90 البريد  صندوق 

ناظور املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
حصة   500   : لزعر  خالد  السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 500   : العامل  شكيب  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
والد  عنوانه)ا(  لزعر  خالد  السيد 
 62000  106 رقم   11 زنقة  ميمون 

ناظور املغرب.
عنوانه)ا(  العامل  شكيب  السيد 
حي   81 رقم  الخام1  محمد  شارع 

جعدار 62000 ناظور املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  العامل  شكيب  السيد 
حي   81 رقم  الخام1  محمد  شارع 

جعدار 62000 ناظور املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 20 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 2575.
 88I

aice compta

DTWASHS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

aice compta
 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc
DTWASHS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

سلوى رقم 1 الشقة رقم 2 ال8ابق 

تحت األر�سي تيط مليل - 0 296 

البيضاء  املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

511325

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 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DTWASHS

صباأة   : بإيجاز  الشركة  أرض 

األصناف  جميع  وأسيل  صناعية 

الجاهزة.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

ال8ابق   2 رقم  الشقة   1 رقم  سلوى 

 296 0  - مليل  تيط  األر�سي  تحت 

البيضاء  املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : كويحيا   محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  كويحيا  محمد  السيد 

تجزئة لينا رقم 1 تيط مليل  0 296 

البيضاء  املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  كويحيا  محمد  السيد 

تجزئة لينا رقم 1 تيط مليل  0 296 

البيضاء  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 19 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 57 787.

 89I



17083 الجريدة الرسميةعدد 5677 - 9 محرم 3  1 )18 غأس18 2021) 

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

BACHA COFFEE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رغسمال الشركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريتانيا صندوق البريد 
2609 ، 0000 ، مراكش املغرب
BACHA COFFEE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي متحف 
ملتقى دار الباشا - 0000  مراكش 

املغرب.
رفع رغسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.82657

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   2021 يوليوز   07 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رغسمال  رفع 
من  غي  درهم«   1.000.000«
»2.000.000 درهم« إلى »3.000.000 
مقاصة  إجراء    : طريق  عن  درهم« 
و  املقدار  املحددة  الشركة  ديون  مع 

املستحقة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   02 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 75 126.
 90I

segex

HSE INDUSTRIE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

segex
 rue Abdelkrim Benjelloun IMB
 16  , App 12 FES BP 2324 ،

30000، fes MAROC
HSE INDUSTRIE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي ال8ابق 
االول رقم 28 شارع سان لوي1 
طريق عين شقف فاس - 30000 

فاس املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

68991

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 

 HSE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.INDUSTRIE

بائع   : بإيجاز  الشركة  أرض 

مالب1 و معيدات حماية و الوقاية.

ال8ابق   : االجتماعي  املقر  عنوان 

االول رقم 28 شارع سان لوي1 طريق 

فاس   30000  - فاس  شقف  عين 

املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : بنحميدة  اسامة  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد اسامة بنحميدة عنوانه)ا( 

فاس  جنان  غمالك  تجزئة   87 فيال 

الزهور 2 فاس 30000 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد اسامة بنحميدة  عنوانه)ا( 

فاس  جنان  غمالك  تجزئة   87 فيال 

الزهور 2 فاس 30000 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   26 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 3583.
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FIDUCOMPETENCES

LAO SOCKS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

FIDUCOMPETENCES

 RUE MUSTAPHA EL MAANI

 ETAGE 3 N IMMEUBLE 219،

20140، CASABLANCA MAROC

LAO SOCKS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : 219 زنقة 

مص8فى املعاني الدارالبيضاء - 

20000 الدارالبيضاء املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

. 58615

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

حل  تقرر   2020 دجنبر   31 في  املؤرخ 

LAO SOCKS شركة ذات املسؤولية 

 100.000 رغسمالها  مبلغ  املحدودة 

 219 درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي 

زنقة مص8فى املعاني الدارالبيضاء - 

نتيجة  املغرب  الدارالبيضاء   20000

لتوقف النشاط و تصفية الشركة.

و عين:

بنكرا  ايت  الحسين   السيد)ة(  

اقامة  زوال  إميل  شارع  عنوانه)ا(  و 

 8 األحفاد مدخل الف طابق   شقة 

الدارالبيضاء املغرب   20000 بلفدير 

كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

بتاريخ 30 يونيو 2021 وفي 219 زنقة 

 - الدارالبيضاء  املعاني  مص8فى 

20000 الدارالبيضاء املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 02 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

أشت 2021 تحت رقم 788662.
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DISTRIBUTION DSB

CARRENT MOROCCO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

CARRENT MOROCCO

إقامة العزيزية شارع اململكة العربية 

السعودية ال8ابق الثالث رقم 20 ، 

90000، طنجة املغرب

CARRENT MOROCCO شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة 

العزيزية شارع اململكة العربية 

السعودية ال8ابق الثالث رقم 20 - 

90000 طنجة املغرب

تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

118785

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 

.CARRENT MOROCCO

تأجير    : بإيجاز  الشركة  أرض 

سيارات بدون سائق.

إقامة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

العربية  اململكة  شارع  العزيزية 

 -  20 رقم  الثالث  ال8ابق  السعودية 

90000 طنجة املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد فؤاد حفيظي  :  95 حصة 

بقيمة 1.000 درهم للحصة .

حصة   5   : حفيظي  عماد  السيد 

بقيمة 1.000 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
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عنوانه)ا(  حفيظي  فؤاد  السيد 
 12 مجمع الضحى فال فلوري عمارة 

ط 5 رقم 29 90000 طنجة املغرب.
عنوانه)ا(   حفيظي  عماد  السيد 
 1 املنبت  مركب  البالية  طنجة 
3 رقم  31 طابق  10 عمارة  مجموعة 

11  90000 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  حفيظي  فؤاد  السيد 
 12 مجمع الضحى فال فلوري عمارة 

ط 5 رقم 29 90000 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   26 بتاريخ  ب8نجة   التجارية 

2021 تحت رقم 6867.
 93I

KHOUYI BADIA

  SOCIETE BELHADJ PRIVEE
SARL A.U

شركة ذات مسؤولية محدودة 
ذات الشريك الوحيد

تأسي1 شركة

KHOUYI BADIA
 MEKNES ، 50000، MEKNES

املغرب
  SOCIETE BELHADJ PRIVEE
SARL A.U شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي ال8ابق 
األر�سي رقم 155 ديور املخازنية  - 

50000 مكناس املغرب
تأسي1 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
53653

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   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 

  SOCIETE BELHADJ PRIVEE
.SARL A.U

معاش   : بإيجاز  الشركة  أرض 
رئي�سي غو رئي1 مؤسسة..

ال8ابق   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - املخازنية   ديور   155 رقم  األر�سي 

50000 مكناس املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد املص8فى بالحاج :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
بالحاج  املص8فى  السيد 
 155 رقم  األر�سي  ال8ابق  عنوانه)ا( 
مكناس   50000 املخازنية   ديور 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
بالحاج  املص8فى  السيد 
 155 رقم  األر�سي  ال8ابق  عنوانه)ا( 
مكناس   50000 املخازنية   ديور 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو  بتاريخ  2  بمكناس   التجارية 

2021 تحت رقم  313.
 9 I

SOCIETE SEJD SARL

CAP TOP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

SOCIETE SEJD SARL
 RES SOUFIANE RUE HASSAN
 IBN OUAZZANE N 6 ، 90000،

TANGER MAROC
CAP TOP شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
 place وعنوان مقرها اإلجتماعي
 brahim roudani résidance
 beethoven II 3 ème étage N

rue la sena  - 90000 82 طنجة 
املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

118817

في  مؤرخ  موثق  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 

 CAP  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TOP

تأجير   : بإيجاز  الشركة  أرض 

املمتلكات أير املنقولة .

 place  : االجتماعي  املقر  عنوان 

 brahim roudani résidance

 beethoven II 3 ème étage N 82

rue la sena  - 90000 طنجة املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

فارس  غوالد  القادر  عبد  السيد 

حي  الخام1  محمد  شارع  عنوانه)ا( 

 93102 الفنيدق   08 رقم  الباطيو 

الفنيدق املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الراي1  إيمان  السيدة 

بلوك ج   2 الش8ر  دار جيهان  مركب 

ه 2 عمارة 5 ب ط 1 شقة   ت8وان  

93000 ت8وان املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   27 بتاريخ  ب8نجة   التجارية 

2021 تحت رقم 8697.

 95I

هشام اسناني

 La Société » BEINMOR «,

SARL A.U
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسي1 شركة

هشام اسناني

ال8ابق الثاني 265 شارع اللة اسماء 

سيدي مومن الجديد البيضاء ، 

00 20، الدار البيضاء املغرب

 La Société » BEINMOR «, SARL

A.U  شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 13 زنقة 

احمد املجاتي اقامة االلب ال8ابق 

االول رقم 8 املعاريف الدار البيضاء. 

- 20000 الدار البيضاء املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

357327

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2016 أشت   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 

 La  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 Société » BEINMOR «, SARL A.U

أرض الشركة بإيجاز : التصدير و 

االستيراد.

13 زنقة   : عنوان املقر االجتماعي 

ال8ابق  االلب  اقامة  املجاتي  احمد 

االول رقم 8 املعاريف الدار البيضاء. 

- 20000 الدار البيضاء املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
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 1.000   : بوعرور  محمد  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 1000  : بوعرور  محمد  السيد 
بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بوعرور  محمد  السيد 
طابق  فاتن  اقامة  باشكو  تجزئة   7
الدار   20000 البيضاء   15 شقة   05

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  بوعرور  محمد  السيد 
طابق  فاتن  اقامة  باشكو  تجزئة   37
 20000 البيضاء   15 شقة   05

الدارالبيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

أشت 2016 تحت رقم 70  56.
 96I

VEGETAL INVEST

GREN BIO INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

GREN  BIO INVEST
55 شارع الزرق8وني ال8ابق 

1 حي املستشفيات ، 20000، 
MAROC الدارالبيضاء

GREN BIO INVEST شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 55 شارع 
الزرق8وني ال8ابق االول حي 

املستشفيات - 20000 الدارالبيضاء 
املغرب

تأسي1 شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
511335

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   13
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 GREN : اإلقتضاء بمختصر تسميتها
.BIO INVEST

تحويل   : بإيجاز  الشركة  أرض 
وتقييم املنتجات الزراعية.

 55  : االجتماعي  املقر  عنوان 
حي  االول  ال8ابق  الزرق8وني  شارع 
الدارالبيضاء   20000  - املستشفيات 

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(  اربيعي  خالد  السيد 
اقامة االناقة عمارة 65 الشقة 8 عين 

السبع 20000 الدارالبيضاء املغرب.
السيد ربيع نادي عنوانه)ا( تجزئة 
طنجة   90060   8 رقم  البساتين 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
التوزاني  الدين  نور  السيد 
رقم    شكسبير  زنقة  عنوانه)ا( 

مرشان  90060 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 63 787.
 97I

VEGETAL INVEST

VEGETAL INVEST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

VEGETAL INVEST
55 شارع الزرق8وني ال8ابق 

1 حي املستشفيات ، 20000، 
MAROC الدارالبيضاء

VEGETAL INVEST شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 55 شارع 

الزرق8وني ال8ابق االول حي 
املستشفيات - 20000 الدارالبيضاء 

املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

511337

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   13

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 

.VEGETAL INVEST

تحويل    : بإيجاز  الشركة  أرض 

وتقييم املنتجات الزراعية .

 55  : االجتماعي  املقر  عنوان 

حي  االول  ال8ابق  الزرق8وني  شارع 

الدارالبيضاء   20000  - املستشفيات 

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(  اربيعي  خالد  السيد 

اقامة االناقة عمارة 65 الشقة 8 عين 

السبع 20000 الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  اربيعي  خالد  السيد 

اقامة االناقة عمارة 65 الشقة 8 عين 

السبع 20000 الدارالبيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 19 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 65 787.

 98I

BEL HORIZON CANADA IMMIGRATION

 BEL HORIZON CANADA
IMMIGRATION, BHCI

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسي1 شركة

 BEL HORIZON CANADA

 IMMIGRATION, BHCI

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية شارع 

محمد الخام1، محمد الحنصالي 

و صالح الدين، عمارة »ب«، مكتب 

 3، القني8رة. - 000 1 القني8رة 

املغرب

تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري : 

61711

في مؤرخ  حر  عقد   بمقت�سى 
القانون  2021 تم إعداد   13 يوليوز 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 BEL HORIZON CANADA

.IMMIGRATION, BHCI

 : بإيجاز  الشركة  أرض 

االستشارات اإلدارية.
عنوان املقر االجتماعي : زاوية شارع 

الحنصالي  محمد  الخام1،  محمد 

مكتب  »ب«،  عمارة  الدين،  صالح  و 

القني8رة   1 000  - القني8رة.   ،3 

املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 80.000 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

حصة   500  : بصري  منى  السيدة 

بقيمة 80 درهم للحصة .

 500  : العلو�سي  إبراهيم  السيد 

حصة بقيمة 80 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
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السيدة منى بصري عنوانه)ا( 9 3 

شارع الفال H7N 3W1 الفال كندا.

السيد إبراهيم العلو�سي عنوانه)ا( 

الفال   H7N 3W1 الفال  شارع   3 9

كندا.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد إبراهيم العلو�سي عنوانه)ا( 

الفال   H7N 3W1 الفال  شارع   3 9

كندا

السيدة منى بصري عنوانه)ا( 9 3 

شارع الفال H7N 3W1 الفال كندا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ  بالقني8رة  االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 86937

499I

هشام اسناني

 La Société » BEINMOR «,
SARL A.U

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رغسمال الشركة

هشام اسناني

ال8ابق الثاني 265 شارع اللة اسماء 

سيدي مومن الجديد البيضاء ، 

00 20، الدار البيضاء املغرب

 La Société » BEINMOR «, SARL

A.U  شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 13 زنقة 

احمد املجاتي اقامة االلب ال8ابق 

االول الرقم 8 الدار البيضاء - 

20000 الدار البيضاء املغرب.
رفع رغسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.357327

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

رفع  تم   2018 ماي   15 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رغسمال 

من  غي  درهم«   1.900.000«

 2.000.000« إلى  درهم«   100.000«

حصص  تقديم    : طريق  عن  درهم« 

نقدية غو عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

ماي 2018 تحت رقم   6665.
500I

BMH EXPERTS

لم فينانس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

BMH EXPERTS
 rue Van Zeeland 6 rue Van 6
 Zeeland، 20340، Casablanca

BMH EXPERTS
لم فينان1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 6  شارع 

الزرق8وني ال8ابق الثاني رقم 
6 الدار البيضاء - 20000 الدار 

البيضاء اململكة املغربية
تأسي1 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
512173

في  مؤرخ  حر  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 
لم   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

فينان1.
أرض   : بإيجاز  الشركة  أرض 

الشركة في املغرب وخارجه:
الحقوق  جميع  اكتساب   -

االجتماعية في غي شركة ؛
- تملك حصص في جميع الشركات 
والتجارية  الصناعية  سيما  وال   ،
غو  والعقارية  والزراعية  واملالية 

الخدمية ؛
- شراء وبيع غسهم جميع الشركات 

خارج البورصة غو في البورصة ؛
- ممارسة جميع مكاتب الشركة ؛

رائدة  قابضة  شركة  نشاط   -

السياسة  وتنفيذ  تحديد  خالل  من 

العامة للمجموعة ، وقيادة الشركات 

غو  حصري  بشكل  عليها  تسي8ر  التي 

ا 
ً
نفوذ عليها  تمارس  التي  غو  مشترك 

الفعالة  املشاركة  خالل  من  كبيًرا 

وسياستها  غهدافها  تحديد  في 

االقتصادية ؛

- تقديم جميع الخدمات املتعلقة 

سيما  وال   ، غعاله  املذكورة  باألنش8ة 

خدمات اإلدارة ، والخدمات اإلدارية 

لصالح  واملحاسبية   ، والقانونية   ،

الشركات  غو  لها  التابعة  الشركات 

التابعة لها ؛

- مشاركة الشركة ، بأي وسيلة ، 

بشكل مباشر غو أير مباشر ، في جميع 

مرتب8ة  تكون  قد  التي  العمليات 

شركات  إنشاء  طريق  عن  بغرضها 

غو  املساهمة  غو  جديدة  واتحادات 
االكتتاب غو شراء األسهم غو الحقوق 

االجتماعية غو االندماج غو التحالف غو 

أير ذلك غو إنشاء غو حيازة غو تأجير غو 
حيازة غو تأجير - إدارة جميع األصول 

غو املؤسسات التجارية ؛

- غخذ غو حيازة غو استغالل غو نقل 

االختراع  وبراءات  العمليات  جميع 

املتعلقة بهذه األنش8ة. .

عنوان املقر االجتماعي : 6  شارع 

الزرق8وني ال8ابق الثاني رقم 6 الدار 

البيضاء  الدار   20000  - البيضاء 

اململكة املغربية.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

100 حصة    : السيد محمد لحلو 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محمد لحلو عنوانه)ا( الدار 

 - جاردنز  اليتهاوس   .RES  ، البيضاء 

شارع تان تان فلور 1 شقة   20000 

الدار البيضاء اململكة املغربية.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد لحلو عنوانه)ا( الدار 

 - جاردنز  اليتهاوس   .RES  ، البيضاء 

شارع تان تان فلور 1 شقة   20000 

الدار البيضاء اململكة املغربية

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 02 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

أشت 2021 تحت رقم  2780.

501I

BMH EXPERTS

كوهاال
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

BMH EXPERTS

 rue Van Zeeland 6 rue Van 6

 Zeeland، 20340، Casablanca

BMH EXPERTS

كوهاال شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 6  

، بوليفارد زركوني - ال8ابق الثاني 
رقم 6  ، بوليفارد زركوني - ال8ابق 

الثاني 20250 الدار البيضاء اململكة 

املغربية.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.788659

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

2021 تم  تحويل   املؤرخ في 23 يونيو 

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
6  ، بوليفارد زركوني - ال8ابق  »رقم 

 - زركوني  بوليفارد   ،   6 رقم  الثاني 

ال8ابق الثاني 20250 الدار البيضاء 

شارع   16« إلى  املغربية«  اململكة 

 ، بورجوندي  من8قة   ، املندب  باب 

البيضاء   الدار   20000  - كازابالنكا 

اململكة املغربية«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 02 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

أشت 2021 تحت رقم 27908.

502I
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Trefle Conseil

ARIKATY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مالءمة النظام األسا�سي للشركة

Trefle Conseil
 Angle Bd. Zerktouni et Rue
 Soulaimane Azmi ، 20503،

casablanca maroc
ARIKATY »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: 67 زنقة 

اإلخوان ليغريني، درب عمر - -  الدار 
البيضاء   املغرب.

»مالءمة النظام األسا�سي للشركة«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.385889
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 07 يوليوز 2021
األسا�سي  النظام  مالءمة  تقرر 
القانون:  مقتضيات  مع  للشركة 
للشركة  األسا�سي  النظام  *تحديث 
شريكها  عنوان  تحديث  خالل  من 
املسير، السيد خليل الحقاوي املقيم  
شارع   ، فلوري  فال   ، بالدارالبيضاء 
 ، مورأر  هنرو  شارع  ركن   ، راسين 

إقامة املجد ، ال8ابق 2 الشقة 7.
*تعديل النظام األسا�سي للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 29 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 87 788.
503I

IBTI DOM

ATD IMPORT EXPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

IBTI DOM
  N° 8 2EME ÉTAGE RÉSIDENCE
 BOUBCHER BD MOHAMMED

V ، 63300، BERKANE املغرب
ATD IMPORT EXPORT شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي  رقم شقة 
8 ال8ابق الثاني عمارة بوبشر شارع 

محمد الخام1 - 63300 بركان 
املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
79 3

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 
 ATD  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.IMPORT EXPORT
اشغال   : بإيجاز  الشركة  أرض 

البناء و اشغال مختلفة 
مقاول .

رقم    : االجتماعي  املقر  عنوان 
بوبشر  عمارة  الثاني  ال8ابق   8 شقة 
شارع محمد الخام1 - 63300 بركان 

املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد عبد الصمد عبيش :  100 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عبيش  الصمد  عبد  السيد 
حي  يوسفية  زنقة  عنوانه)ا(  122 
تاوريرت   60800 تاوريرت  النهضة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عبيش  الصمد  عبد  السيد 
حي  يوسفية  زنقة  عنوانه)ا(  122 
تاوريرت   60800 تاوريرت  النهضة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   29 بتاريخ  ببركان   االبتدائية 

2021 تحت رقم 441/2021.
50 I

مستأمنة فيسكاكوم

 LAFKAIHI VENDRE DE

VETEMENTS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

مستأمنة فيسكاكوم

رقم 25، زنقة املستشفى، ، 25350، 

وادي زم املغرب

 LAFKAIHI VENDRE DE

VETEMENTS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي 31  تجزئة 

ايكوز - 25350 وادي زم املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.1083

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر   2021 يوليوز   27 في  املؤرخ 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  حل 

 LAFKAIHI الوحيد  الشريك  ذات 

مبلغ    VENDRE DE VETEMENTS

وعنوان  درهم   10.000 رغسمالها 

 - ايكوز  تجزئة    31 اإلجتماعي  مقرها 

 : ل  نتيجة  املغرب  زم  وادي   25350

عدم تحقيق هدف الشركة.

و حدد مقر التصفية ب 31 تجزئة 

ايكوز - 25350 وادي زم املغرب. 

و عين:

و  لفقيهي  املحجوب   السيد)ة( 

 25350 ايكوز  تجزئة    31 عنوانه)ا( 

وادي زم 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 

االبتدائية بوادي زم  بتاريخ 03 أشت 

2021 تحت رقم 183/2021.

505I

FOUZMEDIA

HAMOULI TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
HAMOULI TRAVAUX شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 51 شارع 
موالي عبدالعزيز اقامة االمل مكتب 

رقم   - 000 1 القني8رة املغرب
تأسي1 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
616 7

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 

.HAMOULI TRAVAUX
االشغال   : بإيجاز  الشركة  أرض 

املختلفة.
عنوان املقر االجتماعي : 51 شارع 
موالي عبدالعزيز اقامة االمل مكتب 

رقم   - 000 1 القني8رة املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
حموالي  عبدالجليل  السيد 
الرامي  بئر   5 6 رقم  عنوانه)ا( 

الشرقية 000 1 القني8رة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
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حموالي  عبدالجليل  السيد 

الرامي  بئر   5 6 رقم  عنوانه)ا( 

الشرقية 000 1 القني8رة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تحت   - بتاريخ  بالقني8رة   االبتدائية 

رقم -.

506I

FOUZMEDIA

MADERA PICHI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

MADERA PICHI شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي الرقم 

1676 سكتور 10 قصبة مهدية  - 

000 1 القني8رة املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

61669

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 

.MADERA PICHI

في  : مقاول  بإيجاز  الشركة  أرض 

نجارة االلومنيوم

االشغال املختلفة واشغال البناء.

الرقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 - مهدية   قصبة   10 سكتور   1676

000 1 القني8رة 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(  ل8يفة  ملوك  السيدة 

قصبة   10 سكتور   1676 الرقم 

مهدية  000 1 القني8رة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  ل8يفة  ملوك  السيدة 

قصبة   10 سكتور   1676 الرقم 

مهدية  000 1 القني8رة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ  بالقني8رة   االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم -.

507I

FOUZMEDIA

D›AGOSTINO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

استدراك خ8ٍإ

استدراك خ8ٍإ وقع بالجريدة 

الرسمية

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

D›AGOSTINO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية 
زنقتي اليرموك ومعمورة اقامة 

االمين 1 عمارة غ مكتبرقم 3 - 000 1 

القني8رة املغرب.

بالجريدة  وقع  خ8ٍإ  إستدراك 

الرسمية عدد 06 5 بتاريخ 08 يونيو 

.2016
بدال من : رفع رغسمال الشركة من 

 1.300.000 إلى  درهم   1.200.000

درهم
من  الشركة  رغسمال  رفع   : يقرغ 

100.000 درهم إلى 1.300.000 درهم

الباقي بدون تغيير.

508I

FLASH ECONOMIE

 RELAIS INDUSTRIES

MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

RELAIS INDUSTRIES MAROC

شركة ذات مسؤولية محدودة

رغسمالها:1.500.000 درهم
مقرها اإلجتماعي:  زنقة البحتري 

إقامة باالس سيتي الشقة  1 

ال8ابق   الدار البيضاء

رقم التقييد في السجل 

التجاري:309 27

بتاريخ  املؤرخ  الحصص  بتفويت 

شركة  تفويت   2021 فبراير   10

  Financière Relais Industrie 780

 NICOTERA حصة اجتماعية للسيد

 PIERRE السيد   تفويت     HUGO

NICOTERA

للسيد  اجتماعية  حصة     720  

HUGO NICOTERA

املوافقة على نقل ملكية األسهم في 

الشركة-

تعديل الفصول 5 و 6 من النظام 

األسا�سي للشركة  

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 02 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غبريل 2021 تحت رقم 8 7730

509I

FLASH ECONOMIE

OUAZZAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

OUAZZAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

رغسمالها 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : الدار البيضاء 11 زنقة 

ابن طفيل

رقم التقييد في السجل التجاري : 

107835

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

قرر  2021 يونيو   28 بتاريخ   املؤرخ 

 ما يلي :

ـ الحل املسبق للشركة

رفقي  محمد  السيد  تعيين 

كمصفي للشركة

حدد مقر التصفية بالدار البيضاء 

11 زنقة ابن طفيل

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 787200

510I

FLASH ECONOMIE

HAJAR CREATION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

HAJAR CREATION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

رغسمالها 10.000 درهم

مقرها االجتماعي : الدار البيضاء 11 

زنقة ابن طفيل

رقم التقييد في السجل التجاري : 

170709

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

2021 قرر ما  28 يونيو  املؤرخ بتاريخ 

يلي :

ـ الحل املسبق للشركة

رفقي  محمد  السيد  تعيين  ـ 

كمصفي للشركة

بالدار  التصفية  مقر  حدد  ـ 

البيضاء 11 زنقة ابن طفيل

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 16 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليوز2021 تحت رقم 787310

511I



17089 الجريدة الرسميةعدد 5677 - 9 محرم 3  1 )18 غأس18 2021) 

FLASH ECONOMIE

EDEN IMMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

EDEN IMMO

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

رغسمالها 10.000 درهم

مقرها االجتماعي : الدار البيضاء 11 

زنقة ابن طفيل

رقم التقييد في السجل التجاري : 

2563 3

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

قرر   2021 يونيو   28 بتاريخ   املؤرخ 

ما يلي :

ـ الحل املسبق للشركة

رفقي  محمد  السيد  تعيين  ـ 

كمصفي للشركة

بالدار  التصفية  مقر  حدد  ـ 

البيضاء 11 زنقة ابن طفيل

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 16 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 787311

512I

FLASH ECONOMIE

AUTO SERVICE BAHASSOU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 AUTO SERVICE BAHASSOU

شركة محدودة املهام بمساهم واحد
رقم التقييد في السجل التجاري 

12387

العام  الجمع  ملقتضيات  تبعا   

بتاريخ  البيضاء  بالدار  عادي  الغير 

28/06/2021 تمت املوافقة على :

- تصفية ووقف نشاط الشركة  

بحسو   محمد  السيد  تعيين   -

مصف قانوني للشركة.

باملقر  التصفية  مقر  تحديد   -

الرئي�سي  للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  ببرشيد  االبتدائية 

15/07/2021 تحت عدد  92
513I

FLASH ECONOMIE

 SOCIETE DES NOUVEAUX
MEDIAS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

 SOCIETE DES NOUVEAUX
MEDIAS

شركة ذات مسؤولية محدودة، 
رغسمالها 12.110.000 درهم

مقرها الرئي�سي 159، شارع يعقوب 
املنصور، الدار البيضاء

السجل التجاري رقم 276.123 
– التعريف الضريبي 12785  1 
– التعريف املوحد للمقاولة رقم 

00153632600008 
هبات حصص الشركة

غوال: بموجب محضر الجمع العام 
 ،20/04/2021 بتاريخ  االستثنائي 
ميديا  نوفو  شركة  في  الشركاء  قرر 

املصادقة على هبات حصص 
الشركة املذكورة فيما يلي:

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بموجب   ·
 ،19/04/2021 في  البيضاء  الدار 
بتاريخ  البيضاء  بالدار  مسجل 
كامل  السيد  قام   ،28/05/2021
السعيدي، الحامل لب8اقة التعريف 
بتفويت   ،BE867117 رقم  الوطنية 
 23 حصة التي يملكها في شركة نوفو 
السعيدي،  مريم  السيدة  إلى  ميديا 
الوطنية  التعريف  لب8اقة  الحاملة 

.BE812 0  رقم
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بموجب   ·
 ،19/04/2021 في  البيضاء  الدار 
بتاريخ  البيضاء  بالدار  مسجل 
كامل  السيد  قام   ،28/05/2021
السعيدي، الحامل لب8اقة التعريف 
بتفويت   ،BE867117 رقم  الوطنية 
 23 حصة التي يملكها في شركة نوفو 
السعيدي،  دنيا  السيدة  إلى  ميديا 
الوطنية  التعريف  لب8اقة  الحاملة 

.BE816261 رقم

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بموجب    ·
 ،19/04/2021 في  البيضاء  الدار 
بتاريخ  البيضاء  بالدار  مسجل 
كامل  السيد  قام   ،28/05/2021
السعيدي، الحامل لب8اقة التعريف 
بتفويت   ،BE867117 رقم  الوطنية 
 23 حصة التي يملكها في شركة نوفو 
السعيدي،  بهاء  السيدة  إلى  ميديا 
الوطنية  التعريف  لب8اقة  الحاملة 

.BE738569 رقم
·بموجب عقد عرفي مؤرخ في الدار 
مسجل   ،19/04/2021 في  البيضاء 
بالدار البيضاء بتاريخ 28/05/2021، 
الحامل  السعيدي،  كامل  السيد  قام 
رقم  الوطنية  التعريف  لب8اقة 
حصة   703 بتفويت   ،BE867117
إلى  ميديا  نوفو  شركة  في  يملكها  التي 
السيدة سعاد غكوز، الحاملة لب8اقة 

.B2 095 التعريف الوطنية رقم
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم  ثانيا: 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
يوليوز   20 بتاريخ  بالدارالبيضاء 

2021 تحت رقم 787726.
للخالصة والتذكير

املسير

51 I

AMOURI CONSULTING

GESCHWISTER SARL 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

AMOURI CONSULTING
 Fès Lotissement Belair 2

 Dokkarat Bureau 2 Immeuble
 Espace Bureaux des Champs،

30000، FES MAROC
 GESCHWISTER SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
الوفاء   ق8عة رقم 651 طريق 

صفرو فاس - 30000 فاس املغرب 
تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

67629

 19 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2021 فبراير 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GESCHWISTER SARL

أرض الشركة بإيجاز : 

 كراء السيارات بدون سائق

ـ أسل السيارات

ـ بيع لوازم السيارات

ـ صيانة السيارات.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

طريق   651 رقم  ق8عة  الوفاء   

صفرو فاس - 30000 فاس املغرب .

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

حصة   50   : بهاج  عزيز  السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 50   : بنسليمان  مهدي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عزيز بهاج عنوانه)ا( شارع 

وهران رقم  6 الزهور 1 فاس 30000 

فاس املغرب .

السيد مهدي بنسليمان عنوانه)ا( 

 1 الزهور   388 رقم  الكرامة  شارع 

فاس 30000 فاس املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عزيز بهاج عنوانه)ا( شارع 

وهران رقم  6 الزهور 1 فاس 30000 

فاس املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بفاس  بتاريخ 03 ماي 2021 

تحت رقم 2125.

515I
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CABINET BEN MOKHTAR

S.SA.MA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

CABINET BEN MOKHTAR

 RUE IMAM ASSILI RESIDENCE

 TAKAFOUL N°15 1 ETG ،

90020، TANGER MAROC

S.SA.MA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي نيو سنتر 

5 زنقة ميلتون إقامة بالل ال8ابق 

2 املكتب رقم  1 - 90000 طنجة 

املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.62375

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 05 يوليوز 2021 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
إقامة  ميلتون  زنقة   5 سنتر  »نيو 

 - رقم  1  املكتب   2 ال8ابق  بالل 
زتقة   9« إلى  املغرب«  طنجة   90000

طنجة     90000  - املقرع  جامع  إفران 

املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   15 بتاريخ  ب8نجة   التجارية 

2021 تحت رقم 586  2.

516I

GHIZLANE DOUBLANE

PHYTO AZHAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

GHIZLANE DOUBLANE
رقم 5 عمارة العبدي شارع محمد 

السادس ، 000 2، الجديدة املغرب

PHYTO AZHAR شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي محل رقم 

5 زنقة رقم 10 تجزئة حكيمة 2  - 

000 2 الجديدة املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

18395

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   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 

.PHYTO AZHAR

 VENTE  : بإيجاز  الشركة  أرض 

.DES PRODUITS AGRICOLES

عنوان املقر االجتماعي : محل رقم 

 -   2 حكيمة  تجزئة   10 رقم  زنقة   5

000 2 الجديدة املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : موشن  احمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  موشن  احمد  السيد 

 2 000 حكيمة    5 الزنقة   10 الرقم 

الجديدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  موشن  احمد  السيد 

 2 000 حكيمة    5 الزنقة   10 الرقم 

الجديدة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالجديدة  بتاريخ 08 يونيو 

2021 تحت رقم 26711.

517I

COMPTA FIORI

هافان سرفيس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

COMPTA FIORI

 CASABLANCA CASA، 20500،

CASA MAROC

هافان سرفي1 شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي بوركون 
زنقة ركراك اقامة لكونيش عمارة 1 

ال8ابق السفلي رقم  2 20150 الدار 

البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 10 15

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

حل  تقرر   2021 ماي   29 في  املؤرخ 

ذات  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

سرفي1   هافان  الوحيد  الشريك 

درهم   100.000 رغسمالها  مبلغ 
بوركون  اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 
 1 عمارة  لكونيش  اقامة  ركراك  زنقة 

ال8ابق السفلي رقم  2 20150 الدار 

املنافسة    : ل  نتيجة  املغرب  البيضاء 

في السوق.
بوركون  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
عمارة  لكونيش  اقامة  ركراك  زنقة 

 1 عمارة   2 رقم  السفلي  ال8ابق   1

2 20150 الدار  ال8ابق السفلي رقم 

البيضاء املغرب. 

و عين:

السيد)ة( عبد الرزاق  عين الناس 

و عنوانه)ا( درب بوشنتوف زنقة  29 
رقم8   20500 الدار البيضاء املغرب 

كمصفي )ة( للشركة.

الحدود  اإلقتضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 

لكونيش  اقامة  زنقة ركراك  بوركون   :

عمارة 1 ال8ابق السفلي رقم 2.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 07 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم 781511.

518I

ACOMS Consulting

LIGHTPHAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسي1 شركة

ACOMS Consulting

رقم 2 عمارة 13 شارع ادري1 2 م ج 

، 50000، مكناس املغرب

LIGHTPHAR شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 3 1 زنقة 

الحاج عمر الريفي و زنقة األلزاس 

عمارة 6 طابق 5 شقة 21   - 20000 

الدار البيضاء املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

505881

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2021 غبريل   23

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 

.LIGHTPHAR

أرض الشركة بإيجاز : استيراد و 

تصدير املنتوجات الخاصة باألطفال.

عنوان املقر االجتماعي : 3 1 زنقة 

األلزاس  زنقة  و  الريفي  عمر  الحاج 

عمارة 6 طابق 5 شقة 21   - 20000 

الدار البيضاء املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

السيد هشام بن ال8الب  :  1.000 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

ال8الب   بن  هشام  السيد 
عمر  الحاج  زنقة   1 3 عنوانه)ا( 
 20000   21 5 ش  6 ط  الريفي درج 

الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
ال8الب  بن  هشام  السيد 
عمر  الحاج  زنقة   1 3 عنوانه)ا( 
 20000  21 ش   5 ط   6 درج  الريفي 

الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم 21055.
519I

ACOMS Consulting

FLEEXY GLOBAL SERVICE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

ACOMS Consulting
رقم 2 عمارة 13 شارع ادري1 2 م ج 

، 50000، مكناس املغرب
FLEEXY GLOBAL SERVICE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 10  شارع 
الزرق8وني إقامة حمد شقة 1  - 

20000 الدار البيضاء املغرب
تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

505517
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 غبريل   21
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FLEEXY GLOBAL SERVICE

التسويق   : بإيجاز  الشركة  أرض 
للمنتجات  والترويج  املباشر 

والخدمات.
  10  : االجتماعي  املقر  عنوان 
  1 شارع الزرق8وني إقامة حمد شقة 

- 20000 الدار البيضاء املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 500   : ياسين  بنمبارك  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
عبد  ادري�سي  حسني  السيد 
 100 بقيمة  حصة   500   : الرحمان  

درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  ياسين  بنمبارك  السيد 
غنفا    7 رقم  ن  مجموعة  املنار  تجزئة 

20000 الدار البيضاء املغرب.
عبد  ادري�سي  حسني  السيد 
 92500 فرنسا  عنوانه)ا(  الرحمان  

فرنسا فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  ياسين  بنمبارك  السيد 
غنفا    7 رقم  ن  مجموعة  املنار  تجزئة 

20000 الدار البيضاء املغرب
عبد  ادري�سي  حسني  السيد 
 92500 فرنسا  عنوانه)ا(  الرحمان  

فرنسا فرنسا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم 20673.
520I

omed consulting sarl

BOULANGERIE AL TASNIM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

omed consulting sarl
 av mohamed daoud 5 eme 3 0

etage ، 93040، tetouan maroc
boulangerie al tasnim شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع بني 

حديفة زنقة 13 كويلما ت8وان - 
93000 ت8وان املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2 709
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
حل  تقرر   2020 نونبر   12 في  املؤرخ 
ذات  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
 boulangerie al الوحيد  الشريك 
 100.000 رغسمالها  مبلغ    tasnim
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
ت8وان  كويلما   13 زنقة  حديفة  بني 
 : ل  نتيجة  املغرب  ت8وان   93000  -

افالس.
شارع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 - 13 كويلما ت8وان  بني حديفة زنقة 

93000 ت8وان املغرب. 
و عين:

و  بوكريش  رشيد   السيد)ة( 
 13 زنقة  بني حديفة  عنوانه)ا( شارع 
رقم 32 كويلما ت8وان 93000 ت8وان 

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 
09 دجنبر  االبتدائية بت8وان  بتاريخ 

2020 تحت رقم 3000.
521I

fiduciaire la koutoubia

شركة داجينهام ماروك
تعيين رئي1 مجل1 اإلدارة

fiduciaire la koutoubia
 RUE HASSAN BEN M›BAREK
 GUELIZ n 34- Marrakech ،

40000، MARRAKECH MAROC
شركة داجينهام ماروك »شركة  

املساهمة«
وعنوان مقرها االجتماعي: دائرة 

النخيل املكان املدعو ممر النخيل 
دائرة النخيل املكان املدعو ممر 
النخيل 0000  مراكش املغرب.

»تعيين رئي1 مجل1 اإلدارة«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.835 1
اإلداري   العام  الجمع  إطار  في 
تقرر   2021 غبريل   08 في  املؤرخ 
رئيسا  دومينيك  كورت  السيد  تعيين 
داجينهام  شركة  شركة  إدارة  ملجل1 
 2021 غبريل   08 بتاريخ:  ماروك 
فيما  له  املخولة  الصالحيات  وتتمثل 
االدارة  مجل1  لرئي1   يخول  يلي: 
التي  الصالحيات  جميع  الجديد 
وامضاء  تسير  من  بالشركة  تتعلق 
والبنكية  االدارية  العقود  جميع 
سياق  في  تندرج  التي  والشراء  -البيع 

ومصلحة الشركة 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   06 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم  812.
522I

STE TADLA AFFAIRES SARLAU

YOUSSFIA TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

STE TADLA AFFAIRES SARLAU
شارع محمد الخام1 رقم  1 

ال8ابق االول الشقة 2 قصبة تادلة 
،  2335، قصبة تادلة املغرب

YOUSSFIA TRAVAUX شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي : رقم 162 
ودادية ايكوز  -  2335 قصبة تادلة  

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.557

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
حل  تقرر   2019 دجنبر   26 في  املؤرخ 
ذات  شركة   YOUSSFIA TRAVAUX
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 
 100.000 رغسمالها  مبلغ  الوحيد 
رقم  اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
-  2335 قصبة  ايكوز   ودادية   162
تادلة  املغرب نتيجة لتوقف النشاط 
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و عين:

و  العشاب  محمد    السيد)ة(  
ايكوز   ودادية   162 رقم  عنوانه)ا( 

 2335 قصبة تادلة املغرب كمصفي 

)ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

بتاريخ 26 دجنبر 2019 وفي رقم 162 

ودادية ايكوز  -  2335 قصبة تادلة 

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 01 بتاريخ  تادلة   بقصبة  االبتدائية 

يناير 2020 تحت رقم 01.

523I

omed consulting sarl

 COTMANI TRAVAUX

DIVERS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

omed consulting sarl

 av mohamed daoud 5 eme 3 0

etage ، 93040، tetouan maroc

cotmani travaux divers شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي البوأاز 

شارع واد املخازن زنقة الترميدي رقم 

50 املضيق - 93200 ت8وان املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.23813

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

حل  تقرر   2019 شتنبر   19 في  املؤرخ 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ    cotmani travaux divers
وعنوان  درهم   10.000 رغسمالها 

شارع  البوأاز  حي  اإلجتماعي  مقرها 

 50 رقم  الترميدي  زنقة  املخازن  واد 

املغرب  ت8وان   93200  - املضيق 

نتيجة ل : عدم مزاولة النشاط.

حي  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 50 رقم  الترميدي  شارع  البوأاز 

املضيق - 93200 ت8وان املغرب. 

و عين:
بلوراج  العثماني  عمر   السيد)ة( 
واد  شارع  البوأاز  حي  عنوانه)ا(  و 
 50 رقم  الترميدي  زنقة  املخازن 
املغرب  ت8وان   93200 املضيق 

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 
االبتدائية بت8وان  بتاريخ 18 غكتوبر 

2019 تحت رقم 3298.
52 I

ELECTRO YOUNES ET SES FILS

 ELECTRO YOUNES ET SES
FILS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسي1 شركة

 ELECTRO YOUNES ET SES FILS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي االمل 2 

رقم 95 سيدي بوزكري مكناس
تأسي1 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
53961

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 
.ELECTRO YOUNES ET SES FILS

تجارة   : بإيجاز  الشركة  أرض 
األخرى  املوقد  ملعدات  التجزئة 
استيراد  املتخصصة،  املتاجر  في 

وتصدير، تجارة.
عنوان املقر االجتماعي :حي االمل 

2 رقم 95 سيدي بوزكري مكناس
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : الصغير  يون1  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  الصغير  يون1  السيد 
 50000 2 مكناس  95 حي االمل  رقم 

مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  الصغير  يون1  السيد 
 50000 2 مكناس  95 حي االمل  رقم 

مكناس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   26 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

2021 تحت رقم 3563.
525I

B.& B. COMPTA

KARIN AGENCY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

B.& B. COMPTA
36 شارع الكفاح ال8ابق 3 رقم 3 

حي بوهالل بلوك AO ح ي م الرباط 
، 10150، الرباط املغرب

KARIN AGENCY  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 15 تجزئة 
املجد الحي الصناعي ح ي م الرباط - 

10150 الرباط املغرب
تأسي1 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
153659

في  مؤرخ  حر  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 

 KARIN : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

. AGENCY

وكالة   : بإيجاز  الشركة  أرض 

لتوفير الوثائق الصحافية 

الدعاية

االستشارات اإلدارية

عنوان املقر االجتماعي : 15 تجزئة 

املجد الحي الصناعي ح ي م الرباط - 

10150 الرباط املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : الفتحي   زكرياء  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الفتحي   زكرياء  السيد 

الحي الصناعي ح ي  15 تجزئة املجد 

م الرباط 10150 الرباط املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الفتحي   زكرياء  السيد 

الحي الصناعي ح ي  15 تجزئة املجد 

م الرباط 10150 الرباط املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   19 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

2021 تحت رقم 116288.

526I

Ste Abdoune Conseil

PROBIPRO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

Ste Abdoune Conseil
رقم   إقامة فاطمة شارع موالي 

رشيد األطل1 طريق صفرو فاس ، 

30000، فاس املغرب

PROBIPRO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب   

عمارة 5 إقامة فاطمة شارع موالي 
رشيد فاس - 30000 فاس املغرب

تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

68907

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   2 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PROBIPRO

أرض الشركة بإيجاز : استيراد و 

تصدير - توزيع املكمالت و املنتوجات 

الغدائية .

عنوان املقر االجتماعي : مكتب   

موالي  شارع  فاطمة  إقامة   5 عمارة 
رشيد فاس - 30000 فاس املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 90.000 الشركة:   رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

البوزيدي  االدري�سي  السيد محمد 

درهم   100 بقيمة  حصة   300   :

للحصة .

 300   : الديوري  عصام  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد ساندر دانيال :  300 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

البوزيدي  االدري�سي  السيد محمد 

 HUNTER AVE  50 عنوانه)ا( 

 NORTH BABYLON NY11703

املتحدة  الواليات   USA 5966

األمريكية الواليات املتحدة األمريكية.

السيد عصام الديوري عنوانه)ا( 
رقم   6 ال8ابق  اصيلي  امام  زنقة   11

21 طنجة 90000 طنجة املغرب.

عنوانه)ا(  دانيال  ساندر  السيد 

 5966 األمريكية  املتحدة  الواليات 

الواليات  األمريكية  املتحدة  الواليات 

املتحدة األمريكية.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

البوزيدي  االدري�سي  السيد محمد 

 HUNTER AVE  50 عنوانه)ا( 

 NORTH BABYLON NY11703

املتحدة  الواليات   USA 5966

األمريكية الواليات املتحدة األمريكية

السيد عصام الديوري عنوانه)ا( 
رقم   6 ال8ابق  اصيلي  امام  زنقة   11

21 طنجة 90000 طنجة املغرب

عنوانه)ا(  دانيال  ساندر  السيد 

 5966 األمريكية  املتحدة  الواليات 

الواليات  األمريكية  املتحدة  الواليات 

املتحدة األمريكية

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   15 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 99 3.

527I

AFRICAINE D’EXPERTISE COMPTABLE

LH SERVICES CENTER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

اإلفريقية للخبرة في املحاسبة 

تجزئة ال كولين II – زنقة 10 – 

طريق امل8ار سيدي معروف الدار 

البيضاء

 LH مركز الخدمات

LH SERVICES CENTER

تحويل املقر االجتماعي

بتاريخ  الوحيد  الشريك  بقرار 

املقر  تحويل  تم   ،2021 مارس   22

 219  : التالي  العنوان  الى  االجتماعي 

الزاوية  شارع   - الزركتوني  شارع 

ال8ابق   74/75 مكاتب  الروداني 

بالدار  املعاريف-   CP 20330 السابع 

البيضاء

من   5 الفصل  بالتالي  تعديل   -

النظام االسا�سي.

بكتابة  القانوني  اإليداع  انجز   .I

بالدار  التجارية  للمحكمة  الضبط 

عدد  تحت   2021 ماي   20 البيضاء، 

.779093
بمثابة مقت8ف وبيان

الهيئة املسيرة

528I

STE OUBOUKS AUDIT & CONSEILS

B2CAPITAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

 STE OUBOUKS AUDIT &

CONSEILS

21 ، مكتب 17، ال8ابق الثاني، 

مكاتب باالص ، شارع عبد الكريم 

الخ8ابي، فاس ، 30000، فاس 

املغرب

B210.000 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 26 املركز 

التجاري االمل شارع ابي ال8يب 

املتنبي  - 30000 فاس املغرب

تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

69033

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 

.B210.000

املشاركة   : بإيجاز  الشركة  أرض 

ضمن الشركات التجارية.

عنوان املقر االجتماعي : 26 املركز 

ال8يب  ابي  شارع  االمل  التجاري 

املتنبي  - 30000 فاس املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رغسمال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

السيد ملحلي بلقاسم :  50 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

حصة   50   : هشام  كتاني  السيد 
بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بلقاسم  ملحلي  السيد 
واد  املرجة  ساي1  تجزئة حدائق   91

فاس 30000 فاس املغرب.
 1 عنوانه)ا(  هشام  كتاني  السيد 
شارع  الفا�سي  العابد  زنقة   3 الشقة 

ابن الخ8يب 30000 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  بلقاسم  ملحلي  السيد 
واد  املرجة  ساي1  تجزئة حدائق   91

فاس 30000 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   02 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 3635.
529I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

DIYAR AL BADIE IMMO
إعالن متعدد القرارات

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N°  5 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102 ، 30000،
FES MAROC

DIYAR AL BADIE IMMO »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: مكتب 
 Z138 رقم 5 ال8ابق األر�سي رقم

الجنان عين الشقف - 36122 فاس 
املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.51675
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:

رفع رغسمال الشركة 

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تثبيت املقر اإلجتماعي 

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

تعيين مسيرين جديدين للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

على  ينص  الذي   :7 و   6 رقم  بند 

بمبلغ  الشركة  رغسمال  رفع  مايلي: 

درهم«    .665.000.00-« قدره 

إلى  درهم«   99.000.00-« من  غي 

طريق  عن  درهم«    .76 .000.00-«

الشركة  ديون  مع  مقاصة  إجراء   :

املحددة املقدار و املستحقة.

بند رقم  : الذي ينص على مايلي: 

تم تثبيت املقر االجتماعي للشركة في 

رقم  األر�سي  ال8ابق   5 رقم  املكتب 

Z138 الجنان عين الشقف  فاس

بند رقم 35: الذي ينص على مايلي: 

تم تعيين مسيرين جديدين للشركة و 

هما السيد اسماعيل بودرقة والسيد 

املسير  إلى  إضافة  بودرقة  اإلاله  عبد 

الحالي السيد حسن بودرقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أشت   02 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم  363.

530I

AFRICAINE D’EXPERTISE COMPTABLE

PARADIGM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

براديغم

PARADIGM

تحويل املقر االجتماعي

I. بقرار الشريك الوحيد بتاريخ 

10فبراير 2021، تم تحويل املقر 

االجتماعي الى العنوان  التالي :  ألزهر 

ا  مشروع FB  - رقم متجر 1عمارة   

الحسني الحي - الولفة

 - الدار البيضاء

من  الفصل    بالتالي  تعديل   -  
النظام االسا�سي.

بكتابة  القانوني  اإليداع  II.انجز 
بالدار  التجارية  للمحكمة  الضبط 
عدد  تحت   2021 مارس   2 البيضاء، 

.768197
بمثابة مقت8ف وبيان

الهيئة املسيرة
531I

SOLUCIA EXPERTISE

VISION INFOTECH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

SOLUCIA EXPERTISE
 N°3 RUE IBN EL ARIF 2EME
 ETAGE BUREAU N°8 MAARIF
 CASABLANCA-MAROC ،

20330، CASABLANCA MAROC
VISION INFOTECH شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  1 زنقة 
داود الظاهري و 5 زنقة الكسار - 

20330 الدار البيضاء املغرب
تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

511813
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 غبريل   13
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.VISION INFOTECH
أرض الشركة بإيجاز : االستشارة 

في نظام املعلومات والت8وير الرقمي.
:  1 زنقة  عنوان املقر االجتماعي 
 - الكسار  زنقة   5 و  الظاهري  داود 

20330 الدار البيضاء املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 20.000 الشركة:   رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 VISION BUSINESS الشركة 

CONSULTING :  250 حصة بقيمة 

20 درهم للحصة .

 750   : كيران  بن  يوسف  السيد 

حصة بقيمة 20 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

 VISION BUSINESS الشركة 

زنقة  عنوانه)ا(  1   CONSULTING

الكسار  زنقة   5 و  الظاهري  داود 

20330 الدار البيضاء املغرب.

السيد يوسف بن كيران عنوانه)ا( 

75017 باري1 فرنسا   5 زنقة رينود 

ب1 75000 باري1 فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد يوسف بن كيران عنوانه)ا( 

75017 باري1 فرنسا   5 زنقة رينود 

ب1 75000 باري1 فرنسا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم  78803.

532I

رمزي لالستشارات

ASMAK ZAHI

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

رمزي لالستشارات

شارع  2 نونبر عمارة حمدي ولد 

الرشيد ال8ابق رقم 01 شقة رقم 01 

العيون ، 70000، العيون املغرب

ذات  شركة    ASMAK ZAHI

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد

شارع   : اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 

التالث  ال8ابق    8 عمارة  السعد  غم 

العيون   70000  - العيون.   10 رقم 

املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.18371
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر   2021 يوليوز   13 في  املؤرخ 
ذات  شركة    ASMAK ZAHI حل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 
 100.000 رغسمالها  مبلغ  الوحيد 
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
التالث  ال8ابق    8 عمارة  السعد  غم 
العيون   70000  - العيون.   10 رقم 
املغرب نتيجة النتهاء نشاط الشركة  .

و عين:
و  الزاهي  الدين    نور  السيد)ة( 
 19 رقم  طفيل  غبو  زنقة   عنوانه)ا( 
العيون   70000 العيون   الفداء  حي 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
بتاريخ 13 يوليوز 2021 وفي شارع غم 
السعد عمارة 8  ال8ابق التالث رقم 

10 العيون - 70000 العيون املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون  بتاريخ 15 يوليوز 

2021 تحت رقم 2414/2021.

533I

CABINET BEN MOKHTAR

ONDA TEXTILE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

CABINET BEN MOKHTAR
 RUE IMAM ASSILI RESIDENCE

 TAKAFOUL N°15 1 ETG ،
90020، TANGER MAROC
ONDA TEXTILE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : زنقة 
سيدي عمار إقامة ملوية بلوك ب 
ال8ابق األر�سي الشقة رقم 23 - 

90000 طنجة املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.11253
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الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر   2021 يونيو   30 في  املؤرخ 
ذات  شركة   ONDA TEXTILE حل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 
 100.000 رغسمالها  مبلغ  الوحيد 
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 
ب  بلوك  ملوية  إقامة  عمار  سيدي 
 -  23 رقم  الشقة  األر�سي  ال8ابق 
90000 طنجة املغرب نتيجة إلقفال 

نهائي للشركة.
و عين:

دومينغو  سانتياأو    السيد)ة( 
بالتيرو و عنوانه)ا( حي داوايز رقم  -3 
غ 51001 سبتة  اسبانيا كمصفي )ة( 

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
زنقة  وفي   2021 يونيو   30 بتاريخ 
ب  بلوك  ملوية  إقامة  عمار  سيدي 
 -  23 رقم  الشقة  األر�سي  ال8ابق 

90000 طنجة املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   16 بتاريخ  ب8نجة   التجارية 

2021 تحت رقم 2 6  2.
53 I

nador conseil sarl au

FAISSAL FLOWER
إعالن متعدد القرارات

nador conseil sarl au
 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc
FAISSAL FLOWER  »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوان مقرها االجتماعي: شارع 

الحسن األول زنقة فكيك رقم  0  - 
62000 الناظور املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.16555

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم   2021 يوليوز   08 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1( تحويل مقر الشركة: 
مقر  تحويل  مايلي:  على  ينص  الذي 
زنقة  الشيخ  لعري  حي  الى  الشركة 

فكيك  رقم 16 و 18 الناظور
نشاط  تعديل   )2 رقم  قرار 
الشركة: الذي ينص على مايلي: مسح 
نشاط زرع الشتالت و اضافة نشاط 

البستنة و غعمال التنضيف 
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
الذي  الشركة:  نشاط   3 رقم  بند 
الشركة  نشاط  مايلي:  على  ينص 
وغعمال  البستنة,  الزهور,  بيع  الحالي 

التنضيف 
الذي   : الشركة  مقر  رقم    بند 
ينص على مايلي: املقر الحالي للشركة 
حي لعري الشيخ شارع فكيك  رقم 16 

و 18
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 10 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 2569.
535I

CABINET BADREDDINE

 SANITAIRE DIAMAND
BLEU

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

CABINET BADREDDINE
279 غ مسيرة 1 اقامة هني الشقة 

رقم 1 ، 0، مراكش املغرب
 SANITAIRE DIAMAND BLEU

شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 
طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي محاميد 
5 عمارة 0  محل رقم 3  - 0000  

مراكش املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.10 151

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
حل  تقرر   2021 يونيو   28 في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
  SANITAIRE DIAMAND BLEU
درهم   100.000 رغسمالها  مبلغ 
محاميد  اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 
  0000  -   3 رقم  محل    0 عمارة   5
طبقا   : ل  نتيجة  املغرب  مراكش 
القانون  من   35 و  للبندين  3 

االسا�سي للشركة.
و حدد مقر التصفية ب محاميد 
  0000  -   3 رقم  محل    0 عمارة   5

مراكش املغرب. 
و عين:

و  بنشواف  بوجمعة   السيد)ة( 
عنوانه)ا( تجزئة محاميد 9 رقم 1 1 
املغرب  مراكش    0000 غسكجور 

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   26 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 126317.
536I

FIDLOUK

NAZAK HARDWARE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

FIDLOUK
216,شارع 20 أشت القصر الكبير ، 

92150، القصر الكبير املغرب
NAZAK HARDWARE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 

 DR OULED YAICH RMEL
NOUIRATE - 16150 مشرع 

بلقصيري املغرب
تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

679
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 

.NAZAK HARDWARE
 LOUEUR : أرض الشركة بإيجاز
 DE MACHINE OUTILS DE

 CONSTRUCTION ET DE

.MAINTENANCE

 DR  : االجتماعي  املقر  عنوان 

 OULED YAICH RMEL NOUIRATE

16150 - مشرع بلقصيري املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيدة ندى بوأالم :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

  : بومزيودات  الرزاق  عبد  السيد 

500 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بوأالم  ندى  السيدة 
سيدي   103 رقم  املحمدية  0  حي 

سليمان  سيدي   1 200 سليمان 

املغرب.

بومزيودات  الرزاق  عبد  السيد 

زهرة  اقامة    3 ايلو  عنوانه)ا( 

الجديدة   19 8 شقة  الجديدة عمارة 

000 2 الجديدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  بوأالم  ندى  السيدة 
سيدي   103 رقم  املحمدية  0  حي 

سليمان  سيدي   1 200 سليمان 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  بلقصيري   بمشرع  االبتدائية 

19 يوليوز 2021 تحت رقم 6 1.

537I

L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

STE ECOPROF
إعالن متعدد القرارات

 L›ORIENTATION DE

COMPTABILITE

 N°.5 RUE ABOU TAIB

 ELMOUTANABI LOTS WALILI

 AV DES F.A.R BUREAU N°.12

FES ، 30000، FES MAROC

 STE ECOPROF
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»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: رقم 

6 زنقة 1 بالد مقران حي املصلى.

so، فاس  - 30000 فاس اململكة 

املغربية.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.61811

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

اتخاذ  تم   2020 دجنبر   22 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

مهنة  زيادة  التجاري  النشاط  توسيع 

بيع   - الغير  لحساب  البضائع  نقل 

شراء مواد البناء

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

العنوان  إلى  اإلجتماعي  املقر  تحويل 

الكائن ب : رقم 208، تجزئة األمان 8 

غ، بنسودة

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

تعين السيد املصباحي الحسن مسيرا 

جانب  إلى  محدودة  أير  ملدة  جديدا 

السيد الجناتي يوسف 

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

مهنة  زيادة  التجاري  النشاط  توسيع 

بيع   - الغير  لحساب  البضائع  نقل 

شراء مواد البناء

بند رقم  : الذي ينص على مايلي: 

العنوان  إلى  اإلجتماعي  املقر  تحويل 

الكائن ب : رقم 208، تجزئة األمان 8 

غ، بنسودة

بند رقم 8: الذي ينص على مايلي: 

تعين السيد املصباحي الحسن مسيرا 

جانب  إلى  محدودة  أير  ملدة  جديدا 

السيد الجناتي يوسف 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   15 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 96 3.

538I

PRIVILEGE ET LUX CONCIERGERIE SARL AU

بريفيلج و ليكس كونسيورجوري
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

 PRIVILEGE ET LUX

CONCIERGERIE SARL AU

 Marrakech N°  9 Bd Abdelkrim

  El Khattabi Rte  de Casa Cité

 Résidentielle Yasmine ، 40000،

MARRAKECH MAROC

بريفيلج و ليك1 كونسيورجوري 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 9   

شارع عبدالكريم الخ8ابي طريق 

الدارالبيضاء اقامة ياسمين - 

0000  مراكش املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

117167

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 

اإلقتضاء بمختصر تسميتها : بريفيلج 

و ليك1 كونسيورجوري.

أرض الشركة بإيجاز :  

املناسبات  اقامة  و  التنشيط 

االرشاد  و  االستقبال  خدمات 

السياحي

   9  : االجتماعي  املقر  عنوان 

طريق  الخ8ابي  عبدالكريم  شارع 

الدارالبيضاء اقامة ياسمين - 0000  

مراكش املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : بلكاهية  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بلكاهية  محمد  السيد 

327 تجزئة الكتبية امرشيش 0000  

مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  بلكاهية  محمد  السيد 

327 تجزئة الكتبية امرشيش 0000  

مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   19 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 126192.

539I

مارس م8ال

 شركة يشو للنقل
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسي1 شركة

مارس م8ال

رقم 170 تجزئة أيثة بنسودة فاس 

، 30000، فاس املغرب

 شركة يشو للنقل  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 170 

تجزئة أيثة بنسودة فاس - 30000 

فاس املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

68773

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 

اإلقتضاء بمختصر تسميتها :  شركة 

يشو للنقل .

نقل   : بإيجاز  الشركة  أرض 

البضائع و األشغال املتنوعة.
عنوان املقر االجتماعي : رقم 170 

 30000  - فاس  بنسودة  أيثة  تجزئة 

فاس املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : هللا  عبد  يشو  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد يشو عبد هللا عنوانه)ا( 70 

 30000 فاس  املسيرة  البسمة  تجزئة 

فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد يشو عبد هللا عنوانه)ا( 70 

 30000 فاس  املسيرة  البسمة  تجزئة 

فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   07 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 3339.

5 0I

رمزي لالستشارات

ACHIB
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

رمزي لالستشارات

شارع  2 نونبر عمارة حمدي ولد 

الرشيد ال8ابق رقم 01 شقة رقم 01 

العيون ، 70000، العيون املغرب

ACHIB شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

)في طور التصفية(
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وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
غم سعد عمارة 8  ال8ابق الثالث 

رقم 10 العيون. - 70000 العيون  
املغرب .

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.25889
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر   2021 يونيو   08 في  املؤرخ 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  حل 
مبلغ    ACHIB الوحيد  الشريك  ذات 
وعنوان  درهم   100.000 رغسمالها 
سعد  غم  شارع  اإلجتماعي  مقرها 
 10 رقم  الثالث  ال8ابق    8 عمارة 
املغرب   العيون    70000  - العيون. 

نتيجة ل : انتهاء نشاط الشركة .
و حدد مقر التصفية ب شارع غم 
رقم  الثالث  ال8ابق    8 عمارة  سعد 
10 العيون. - 70000 العيون  املغرب 

و عين:
و  اشيب  الحسين   السيد)ة( 
عنوانه)ا( الصويرة  000   الصويرة  

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 
االبتدائية بالعيون  بتاريخ 13 يوليوز 

2021 تحت رقم 2329/2021.
5 1I

رمزي لالستشارات

ES-PESCADOS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

رمزي لالستشارات
شارع  2 نونبر عمارة حمدي ولد 

الرشيد ال8ابق رقم 01 شقة رقم 01 
العيون ، 70000، العيون املغرب

ES-PESCADOS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة نادي 

الضباط عمارة رقم  0 ال8ابق 

االول الشقة رقم 01 العيون. - 

70000 العيون املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

37571

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   13

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

ES-  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PESCADOS

تاجر   : بإيجاز  الشركة  أرض 

جميع  تسويق  و  بالجملة,  غسماك 

منتجات املأكوالت البحرية..

عنوان املقر االجتماعي : زنقة نادي 

الضباط عمارة رقم  0 ال8ابق االول 

 70000  - العيون.   01 رقم  الشقة 

العيون املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الزاهي نور الدين  عنوانه)ا( 

الفداء  حي   19 رقم  طفيل  ابو  زنقة 

العيون   70000 العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الزاهي نور الدين  عنوانه)ا( 

الفداء  حي   19 رقم  طفيل  ابو  زنقة 

العيون   70000 العيون املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعيون  بتاريخ 15 يوليوز 

2021 تحت رقم 2415/2021.

5 2I

nador conseil sarl au

 CENTRE EUROPEEN
 DE RADIOLOGIE  ET

D’IMAGERIE MEDICALE
إعالن متعدد القرارات

nador conseil sarl au
 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc
 CENTRE EUROPEEN DE

 RADIOLOGIE  ET D’IMAGERIE
MEDICALE   »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: حي امل8ار 
ايلو  3  املحل رقم 10 طريق تويمية 

- 62000 الناظور املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.17527

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 13 يوليوز 2021

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
قبول استقالة السيدة ابتسام سكوم 

من منصب تسيير الشركة 
على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
سكوم  ابتسام  السيدة  تعيين  مايلي: 
مديرة طبية للمركز  األوروبي لألشعة 

والتصوير ال8بي الخاص بالشركة 
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
على  ينص  الذي   :13 رقم  بند 
السيد  قبل  من  الشركة  تسير  مايلي: 

قيشوح ميمون ملدة أير محدودة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 2568.
5 3I

SKAL CONSEIL SERVICE SARL

ليناكا
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

SKAL CONSEIL SERVICE SARL
  RUE HADJ OMAR RIFFI 310
 4EME ETG N°45 ، 20360،

CASABLANCA MAROC

ليناكا شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 7 شارع 

غحمد ال8وقي ال8ابق 2 - 20000 

الدار البيضاء املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

5100 5

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   30

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 : ليناكا.

املباني،   : بإيجاز  الشركة  أرض 

امل8ور العقاري 

غو  )تاجر  والتصدير  االستيراد 

وسيط(.

شارع   7  : االجتماعي  املقر  عنوان 

 20000  -  2 ال8ابق  ال8وقي  غحمد 

الدار البيضاء املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد عبد هللا املراك�سي :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

املراك�سي  هللا  عبد  السيد 

تجزئة   121 العنوان  عنوانه)ا( 

الدئاب  عين   03 مكوار  سندباد 

الدارالبيضاء   20000 الدارالبيضاء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
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املراك�سي  هللا  عبد  السيد 

تجزئة   121 العنوان  عنوانه)ا( 

الدئاب  عين   03 مكوار  سندباد 

الدارالبيضاء   20000 الدارالبيضاء 

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 - بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

تحت رقم -.

5  I

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

STE TADART IGHODAN

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

رفع رغسمال الشركة

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

شارع محمد الخام1 رقم 03 

ال8ابق الثاني خنيفرة ، 000 5، 

خنيفرة املغرب

STE TADART IGHODAN شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

نرج1 رقم 23 خنيفرة - 000 5 

خنيفرة املغرب.

رفع رغسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.2731

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم   2021 يوليوز   16 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 

االبتدائية بخنيفرة  بتاريخ 26 يوليوز 

2021 تحت رقم 293.

5 5I

املحاسبة

INOVAPLASTIC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

املحاسبة
شارع عبد الخالق ال8ري1 رقم 21 

ال8ابق الثالث ، 6200، الناظور 
املغرب

INOVAPLASTIC شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة رقم 
 1 اوالد لحسن - 62000 الناظور 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.22393

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 يوليوز   13 في  املؤرخ 

املصادقة على :
ياسين  محمد  )ة(  السيد  تفويت 
من  اجتماعية  حصة   510 بوجداين 
السيد  لفائدة   حصة   1.000 غصل 
)ة( حمزة  بوجداين بتاريخ 13 يوليوز 

.2021
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 16 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 98 2.

5 6I

AMH CONSEIL SARL-AU

LET›S GO EAT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

AMH CONSEIL SARL-AU
 BD IBN TACHEFINE 3EME 276
 ETAGE ، 20000، CASABLANCA

MAROC
LET›S GO EAT  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 28 

تجزئة اربورا املركز التجاري البالزا 
بوسكورة املحل رقم 3 املدينة 

الخضراء, الدارالبيضاء, النواصر 
- 27182  الدارالبيضاء النواصر 

املغرب

تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

511 31

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   23

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 LET’S  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

. GO EAT

أرض الشركة بإيجاز : - م8عم

- قاعة الشاي.

عنوان املقر االجتماعي : 28 تجزئة 

اربورا املركز التجاري البالزا بوسكورة 

الخضراء,  املدينة   3 رقم  املحل 

  27182  - النواصر  الدارالبيضاء, 

الدارالبيضاء النواصر املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  : الوزاني  التهامي  ادري1  السيد 

500 حصة بقيمة 100 درهم للحصة

 500   : السالوي  سعد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

الوزاني  التهامي  ادري1  السيد 
ش   1 ط  ميموزا  زنقة   98 عنوانه)ا( 

2 اقامة ربيع 1 شارع أاندي  20000 

الدارالبيضاء املغرب.

عنوانه)ا(  السالوي   سعد  السيد 
درج  بيرل  دي  اقامة  كتير  ابن  زنقة 

 20000 املعاريف   12 ش   3 ط  غ   1

الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

الوزاني  التهامي  ادري1  السيد 
ش   1 ط  ميموزا  زنقة   98 عنوانه)ا( 

2 اقامة ربيع 1 شارع أاندي  20000 

الدارالبيضاء املغرب.

عنوانه)ا(  السالوي   سعد  السيد 

درج  بيرل  دي  اقامة  كتير  ابن  زنقة 

 20000 املعاريف   12 ش   3 ط  غ   1

الدارالبيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 20 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 787751.

5 7I

NADOFISC SARL

STARTES
إعالن متعدد القرارات

NADOFISC SARL

شارع 3 مارس زنقة قرطبة عمارة 

7 شقة رقم 2 الناضور ، 62000، 

الناضور املغرب

STARTES »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: حي اوالد 

ميمون انباشا رقم 8  - 62000 

الناضور املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.20213

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

اتخاذ  تم   2021 يوليوز  في  0  املؤرخ 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

املوافقة على بيع حصص الشركة  و 

الحامل  محمد  اخواجي  السيد  قبول 

 1865 ز  س  رقم  التعريف  لب8اقة 

كشريك جديد للشركة واعادة توزيع 

السيد  يلي:  كما  الشركة  حصص 

بقيمة  حصة   500 اسامة  زحوال 

100 درهم للحصة و السيد اخواجي 

100 درهم  500 حصة بقيمة  محمد 

للحصة. 

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

السيد اخواجي محمد كمسير  تعيين 

استقالة  قبول  بعد  للشركة  جديد 

مهامه  من  محمد  توتوحي  السيد 

كمسير سابق للشركة.
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وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
اعادة تقسيم حصص الشركة

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
اعادة تقسيم راسمال الشركة

على  ينص  الذي  رقم  1:  بند 
تعيين  و  مسير  استقالة  قبول  مايلي: 

مسير جديد اخر للشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 2286.
5 8I

BRI consulting Group

AIDI-TEC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

BRI consulting Group
 BP 30 8 AL BARID BANK

 LAAYOUNE AL AMAL 7 500
 LAAYOUNE SAHARA ، 70000،

Laâyoune Maroc
AIDI-TEC شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 
طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
عالل بن عبدهللا املجموعة غ رقم 20 

العيون - 70000 العيون املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.11073

الشريك  قرار  بمقت�سى 
 2021 يوليوز   19 في  الوحيداملؤرخ 
مسؤولية  ذات  شركة  حل  تقرر 
AIDI- محدودة ذات الشريك الوحيد

100.000 درهم  TEC  مبلغ رغسمالها 
شارع  اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 
رقم  غ  املجموعة  عبدهللا  بن  عالل 
العيون املغرب   70000  - العيون   20
وغفاق  رؤية  وجود  عدم   : ل  نتيجة 

واضحين ملستقبل الشركة .
شارع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
عالل بن عبدهللا املجموعة غ رقم 20 

العيون - 70000 العيون املغرب. 

و عين:
السيد)ة( عبد القادر   العيدي و 
الذهبي  منصور  زنقة   10 عنوانه)ا( 
 1 000 القني8رة   11 الشقة 
)ة(  كمصفي  املغرب  القني8رة 

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

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون  بتاريخ 29 يوليوز 

2021 تحت رقم 2564/2021.
5 9I

 CABINET NIDAL DE COMPTABILITE &

GESTION

 STE PIECES AUTO
MAKFALJI & FILS S.A.R.L
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 CABINET NIDAL DE
COMPTABILITE & GESTION

 AV TARIK IBN ZIAD IMM. 8 2°
 ETAGE N°5 ، 93000، TETOUAN

MAROC
 STE PIECES AUTO MAKFALJI &
FILS S.A.R.L شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
موالي العباس رقم 13  - 93000 

ت8وان املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2151

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
حل  تقرر   2021 ماي   20 في  املؤرخ 
 STE شركة ذات املسؤولية املحدودة 
 PIECES AUTO MAKFALJI & FILS
 200.000 رغسمالها  مبلغ    S.A.R.L
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
 93000  -   13 رقم  العباس  موالي 
على  بناءا   : ل  نتيجة  املغرب  ت8وان 
قرار الجمع العام االستثنائي املنعقد 
محاوالت  وبعد   21/05/2021 بتاريخ 
عديدة -دون نتائج ملموسة- لتحسين 

الشركاء  قرر  الشركة،  وضعية 
باإلجماع حل الشركة وإع8اء السيد 
لب8اقة  الحامل  املقفلجي  عثمان 
 L 2786 عدد  الوطنية  التعريف 
مجموعة  املقفع،  إبن  بشارع  واملقيم 
كافة  ت8وان   01/01 الرقم  ال8يران، 
التصفية،  هذه  إلتمام  الصالحيات 
اإلجتماعي  املقر  تعيين  تقرر  كما 
للشركة الكائن بشارع موالي العباس 
13 ت8وان كمقر التصفية. وقد  رقم 
السجل  بمكتب  القانوني  اإليداع  تم 
املحكمةاإلبتدائية  لدى  التجاري 
 25 بتاريخ   1726 بت8وان تحت عدد 

يونيو 2021.
شارع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 93000  -    13 رقم  العباس  موالي 

ت8وان املغرب. 
و عين:

و  املقفلجي  عثمان   السيد)ة( 
عنوانه)ا( شارع إبن املقفع، مجموعة 
 93000  01/01 الرقم  ال8يران، 

ت8وان 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 
ماي   25 بتاريخ  بت8وان   االبتدائية 

2021 تحت رقم 1726.

550I

AZ GESTION

DANHUS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

AZ GESTION
شارع ولد سيدي بابا اقامة املجد 
 tetouan، 93000، tatouan 1رقم

املغرب
DANHUS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع ولد 
سيدي بابا اقامة املجد شقة رقم 
1 ت8وان tatouan 93000 ت8وان 

املغرب

تأسي1 شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
300 1

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 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DANHUS
الت8وير   : بإيجاز  الشركة  أرض 
خدمات  و  العارات  تجارة  و  العقاري 

البناء.
عنوان املقر االجتماعي : شارع ولد 
رقم  شقة  املجد  اقامة  بابا  سيدي 
ت8وان   tatouan 93000 ت8وان   1

املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 500   : محمد  اكرماص  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 500   : محمد  ال8اهر  بن  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد اكرماص محمد عنوانه)ا( 
شارع الشرفاء زنقة 5 رقم 11 93000 

ت8وان املغرب.
السيد بن ال8اهر محمد عنوانه)ا( 
 5 ط   9 رقم   2 زنقة  القني8رة  شارع 
ت8وان   93000 ملول  عين   13 رقم 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد اكرماص محمد عنوانه)ا( 
شارع الشرفاء زنقة 5 رقم 11 93000 

ت8وان املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
20 يوليوز  االبتدائية بت8وان  بتاريخ 

2021 تحت رقم 3117.
551I



عدد 5677 - 9 محرم 3  1 )18 غأس18 2021)الجريدة الرسمية   17100

Ste Abdoune Conseil

BAB SOUK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تغيير نشاط الشركة

Ste Abdoune Conseil

رقم   إقامة فاطمة شارع موالي 

رشيد األطل1 طريق صفرو فاس ، 

30000، فاس املغرب

BAB SOUK شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي ال8ابق 

1 زنقة الفقيه رقم 2 الحاجب - 

51200 الحاجب املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 7551

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تغيير  تم   2021 يوليوز   16 في  املؤرخ 

ال8يور«  »تربية  من  الشركة  نشاط 

إلى »الزراعة و التشجير«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أشت   02 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

2021 تحت رقم 3597.

552I

الفيديسا

GREEN  SUISSE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسي1 شركة

الفيديسا

702 عمارة اشتوكية ال8ابق التاني 

رقم الشقة 6 املسيرة 1 حرف ب 

مراكش ، 0 01 ، مراكش املغرب

GREEN  SUISSE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 278 

تجزئة الكرم طريق آسفي  -مراكش- 

- 0000  مراكش املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

117319

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 

.GREEN  SUISSE

أرض الشركة بإيجاز : التجارة

باالستراد  يقوم  وسيط  او   تاجر 

والتصدير.

 278  : االجتماعي  املقر  عنوان 

تجزئة الكرم طريق آسفي  -مراكش- - 

0000  مراكش املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد فؤاد حسن يحيى :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد فؤاد حسن يحيى عنوانه)ا( 

آسفي  طريق  الكرم  تجزئة   278

مراكش 0000  مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد فؤاد حسن يحيى عنوانه)ا( 

آسفي  طريق  الكرم  تجزئة   278

مراكش 0000  مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   26 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 126331.

553I

PREMIUM FINANCE

CAR TINGHIR DU MONDE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

PREMIUM FINANCE
  APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE
 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC

  CAR TINGHIR DU MONDE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 75 
متجر رقم 1 حرف ن تامنصورت 
ش8ر2  - 0000  مراكش املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
117  9

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 
 CAR  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. TINGHIR DU MONDE
كراء   : بإيجاز  الشركة  أرض 

السيارات بدون سائق.
 75 رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 
تامنصورت  ن  حرف   1 رقم  متجر 

ش8ر2  - 0000  مراكش املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : باكي  اسماعيل  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  باكي  اسماعيل  السيد 

  75 رقم  ن  حرف   2 الش8ر 

تامنصورت  0000  مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  باكي  اسماعيل  السيد 

  75 رقم  ن  حرف   2 الش8ر 

تامنصورت  0000  مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   29 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 67 126.

55 I

AZ GESTION

WAARDE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

AZ GESTION

شارع ولد سيدي بابا اقامة املجد 
 tetouan، 93000، tatouan 1رقم

املغرب

WAARDE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع ولد 

سيدي بابا اقامة املجد شقة رقم 1 

ت8وان - 93000 ت8وان املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

30037

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 

.WAARDE

دراسة   : بإيجاز  الشركة  أرض 

االستشارات  و  التسويق  و  السوق 

والتكوين و االبحاث املعلوماتية.
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عنوان املقر االجتماعي : شارع ولد 

 1 رقم  شقة  املجد  اقامة  بابا  سيدي 

ت8وان - 93000 ت8وان املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : الحاجي  غنوار  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الحاجي  غنوار  السيد 

هولندا 1100 امستردام هوالندا.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الحاجي  غنوار  السيد 

هولندا 1100 امستردام هوالندا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
20 يوليوز  االبتدائية بت8وان  بتاريخ 

2021 تحت رقم 3115.

555I

Ste Abdoune Conseil

BAB SOUK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

Ste Abdoune Conseil
رقم   إقامة فاطمة شارع موالي 

رشيد األطل1 طريق صفرو فاس ، 

30000، فاس املغرب

BAB SOUK  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي ال8ابق 

1 زنقة الفقيه رقم 2 الحاجب - 

51200 الحاجب املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 7551

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تعيين  تم   2021 يوليوز   16 في  املؤرخ 

السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

تبعا  وحيد  كمسير  سلوى  عسولي 

لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   02 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

2021 تحت رقم 3597.
556I

cabinet idrissi

STE PATISERIE SODER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

cabinet idrissi
 rue abdelkrim benjelloun ، 13

30000، fes maroc
STE PATISERIE SODER شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي متجر 1 
تجزئة هبة طريق مكناس  - 30000 

فاس املغرب
تأسي1 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
68959

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 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PATISERIE SODER
صناعة   : بإيجاز  الشركة  أرض 
منتجات  وجميع  والخبز  الحلويات 

الحلويات
تجهيز الدقيق واملنتجات الغذائية 

ومشتقاتها
الغذائية  املنتجات  وبيع  شراء 
جميع  عام  وبشكل  غشكالها  بجميع 
املواد الغذائية للبيع في الحال غو التي 

يتم غخذها بعيًدا
 1 متجر   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 30000  - تجزئة هبة طريق مكناس  

فاس املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : كرتاني   امينة  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  كرتاني   امينة  السيدة 
 30000 زواأة  الجديد  حي   119 رقم 

فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  كرتاني   امينة  السيدة 
 30000 زواأة  الجديد  حي   119 رقم 

فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   28 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 14506/2021.

557I

FINANCES.NET

Y.B ENERGIE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

FINANCES.NET

 AVENUE CAHIRA LOT 119

 FOUTOUHI TEMARA ، 12000،

TEMARA MAROC

Y.B ENERGIE SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي  تجزئة 

الكتبية 1 رقم 69 تمارة - 12000 

تمارة املغرب 

تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

133873

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 

 Y.B  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ENERGIE SARL

توزيع   : بإيجاز  الشركة  أرض 

الغاز.
• التداول

وت8وير   ، الزراعي  اإلنتاج   •

غو  الزراعية  األرا�سي  واستغالل 

بالتأجير  اململوكة  الزراعية  الحيازات 

غو باملشاركة والتكييف والبيع.

• اشغال متنوعة.

• االستيراد و التصدير.

تجزئة    : االجتماعي  املقر  عنوان 
 12000  - تمارة   69 رقم   1 الكتبية 

تمارة املغرب .

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيدة عزيزة  باعية :  750 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد ياسين باعية :  250 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(   باعية  عزيزة  السيدة 
تمارة   69 رقم   1 الكتبية  تجزئة 

12000 تمارة املغرب .

عنوانه)ا(   باعية  ياسين  السيد 
تمارة   69 رقم   1 الكتبية  تجزئة 

12000 تمارة املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(   باعية  عزيزة  السيدة 
تمارة   69 رقم   1 الكتبية  تجزئة 

12000 تمارة املغرب 

عنوانه)ا(   باعية  ياسين  السيد 
تمارة   69 رقم   1 الكتبية  تجزئة 

12000 تمارة املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   27 بتاريخ  بتمارة   االبتدائية 

2021 تحت رقم 6213.

558I
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SOLUCIA EXPERTISE

ZINAL MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

SOLUCIA EXPERTISE
 N°3 RUE IBN EL ARIF 2EME
 ETAGE BUREAU N°8 MAARIF
 CASABLANCA-MAROC ،

20330، CASABLANCA MAROC
ZINAL MAROC شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 11 
زنقة عزيز بالل ال8ابق الخام1 
املعاريف - 20330 الدار البيضاء 

املغرب
تأسي1 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
511815

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 
 ZINAL : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.MAROC
مواد  بيع   : بإيجاز  الشركة  أرض 

التسقيف.
 11 رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الخام1  ال8ابق  بالل  عزيز  زنقة 
البيضاء  الدار   20330  - املعاريف 

املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : سحيم  حميد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  سحيم  حميد  السيد 
 26100 بيركور   تجزئة   2 ال8ابق   52

برشيد املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  سحيم  حميد  السيد 
 26100 بيركور  تجزئة   2 ال8ابق   52

برشيد املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 788035.
559I

مكتب محاسبة

 CHEZ CHRISTOPHE ET
CHRYSTELE SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسي1 شركة

مكتب محاسبة
عمارة 1  شقة 2 زنقة عالل بن عبد 
هللا ص.ب 200 الرشيدية ،  5200، 

الرشيدية املغرب
 CHEZ CHRISTOPHE ET

CHRYSTELE SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر 
تازموريت الخنك الراشيدية - 

52000 الرشيدية املغرب
تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

15093
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 
 CHEZ : اإلقتضاء بمختصر تسميتها
 CHRISTOPHE ET CHRYSTELE

.SARL
استغالل   : بإيجاز  الشركة  أرض 

املخيمات
تنضيم الرحالت السياحية.

قصر   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 - الراشيدية  الخنك  تازموريت 
52000 الرشيدية املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 MEPONTE السيد 
 CHRISTOPHE LUDOVIC :   00
حصة بقيمة 0.000  درهم للحصة .
 CHRYSTELE LUCETTE  السيدة
GISELE :  200 حصة بقيمة 20.000 

درهم للحصة .
 MEP DISTRIB :   00 الشركة 
حصة بقيمة 0.000  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

 MEPONTE السيد 
 CHRISTOPHE LUDOVIC
فرنسا   65200 فرنسا  عنوانه)ا( 

فرنسا.
 CHRYSTELE LUCETTE  السيدة
 65200 فرنسا  عنوانه)ا(   GISELE

فرنسا فرنسا.
الشركة MEP DISTRIB عنوانه)ا( 

فرنسا 65200 فرنسا فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
 MEPONTE السيد 
 CHRISTOPHE LUDOVIC
فرنسا   65200 فرنسا  عنوانه)ا( 

فرنسا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ  بالرشيدية   االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 1111.

560I

elite compta

أ ز بيزنيس بروجاكط
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

elite compta
 av atlas apt 16 agdal rabat ، 1 

10000، rabat maroc
غ ز بيزني1 بروجاكط  

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي الرباط - 
اكدال،5 ، زنقة داداس ، شقة رقم  

3 - 10000 الرباط املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.98  3
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تحويل   تم    2021 ماي   20 في  املؤرخ 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 ، داداس  زنقة   ، اكدال،5   - »الرباط 
شقة رقم  3 - 10000 الرباط املغرب« 
إلى »الرباط - حي الرياض، 8 1 شارع 
رقم  األول،  ال8ابق  بركة،  بن  املهدي 

 . - 10000 الرباط  املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   29 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

2021 تحت رقم 116522.

561I

FOUZMEDIA

OMEGA INFRA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
OMEGA INFRA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي املركز 
التجاري الخبازات زاوية زنقة 8 
والزنقة 10 ب رقم 171 - 000 1 

القني8رة املغرب
تأسي1 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
61681

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   20
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 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.OMEGA INFRA
في  : مقاول  بإيجاز  الشركة  أرض 

االشغال املختلفة واشغال البناء.
املركز   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 8 زنقة  زاوية  الخبازات  التجاري 
 1 000  -  171 رقم  ب   10 والزنقة 

القني8رة املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
ايمان  الرحموني  السيدة 
عنوانه)ا( زنقة القا�سي عياض اقامة 

القلعة ش 35 -- طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
ايمان  الرحموني  السيدة 
عنوانه)ا( زنقة القا�سي عياض اقامة 

القلعة ش 35 -- طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  بالقني8رة   االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم -.
562I

JURIS INVEST PARTNERS

 OXO ENERGY EN
LIQUIDATION
إعالن متعدد القرارات

JURIS INVEST PARTNERS
جيت بزن1 كالص رقم 16ـ18 

تجزئة التوفيق سيدي معروف الدار 
البيضاء، 20270، الدار البيضاء 

املغرب
 OXO ENERGY EN

LIQUIDATION »شركة  املساهمة«
وعنوان مقرها االجتماعي: زنقة 

احمد بركات عمارة 57 ال8ابق االول 
املعارف - 0 202 الدار البيضاء 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.329777
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم   2021 يونيو   18 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

قفل الشركة
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
التي  التصفية  عمليات  على  املوافقة 
الشركة  بمقر  املصفي  بتنفيدها  قام 
سعيد  السيد  املصفي  ذمة  ابراء  و 
الوطنية  للب8اقة  الحامل  هواري 
رقم   B 1678  و تقرر قفل الشركة و 
التش8يب عليها من السجل التجاري 
و ادارة الضرائب ابتداء من تاريخ 18 

يونيو 2021 
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم .: الذي ينص على مايلي: .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 6 7882.
563I

CADES SARL

PLATINE ZONE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

CADES SARL
 -- 6BD ZERKTOUNI 1ER
 ETAGE N°3 CASA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

PLATINE ZONE  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 6  شارع 

الزرق8وني ط2 رقم-6 0 200  الدار 
البيضاء 00 20 الدار البيضاء 

املغرب
تأسي1 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
509153

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 

. PLATINE ZONE
أرض الشركة بإيجاز : تاجر.

عنوان املقر االجتماعي : 6  شارع 
الزرق8وني ط2 رقم-6 0 200  الدار 
البيضاء  الدار   20 00 البيضاء 

املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .
 20.000 الشركة:   رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
حصة   10   : امثقال  غزهر  السيد 

بقيمة 2.000 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد غزهر امثقال عنوانه)ا( 09 
بلفدير   3 شقة   1 طابق  فيري  زنقة 

00 20 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد غزهر امثقال عنوانه)ا( 09 
بلفدير   3 شقة   1 طابق  فيري  زنقة 

00 20 الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 30 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم -.
56 I

ccis-casablanca

JUST DESIGN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

ccis-casablanca
 bd med V ، 20200، 98

casablanca اململكة املغربية
JUST DESIGN شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 8 شارع 

علي عبد الرزاق جاليري املأمون 

مخزن رقم 23 - 20000 الدار 

البيضاء اململكة املغربية

تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

510 97

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 أشت   03

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 JUST  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DESIGN

أرض الشركة بإيجاز : الديكور

املفروشات

نجارة الخشب واألملنيوم والفوالذ 

املقاوم للصدغ .

شارع   8  : االجتماعي  املقر  عنوان 
املأمون  جاليري  الرزاق  عبد  علي 

الدار   20000  -  23 رقم  مخزن 

البيضاء اململكة املغربية.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

500 حصة  السيد غقشور عمر :  

بقيمة 100 درهم للحصة .

السيدة الغاني حنان :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  عمر  غقشور  السيد 

طابق   30 شقة   39 عمارة   01 شارع 

05 حي حساني 20000 الدار البيضاء 

املغرب.

عنوانه)ا(  حنان  الغاني  السيدة 
عين   117 رقم   5 شارع   2 اسبيران1 

سبع 20000 البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
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عنوانه)ا(  عمر  غقشور  السيد 
طابق   30 شقة   39 عمارة   01 شارع 
05 حي حساني 20000 الدارالبيضاء 

املغرب
عنوانه)ا(  حنان  الغاني  السيدة 
عين   117 رقم   5 شارع   2 اسبيران1 

سبع 20000 البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 - بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

تحت رقم -.
565I

CAP MONDIAL COMPTA

CHEMICAMA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

CAP MONDIAL COMPTA
 RUE AKOUB MANSOUR 1ER 2
 ETAGA N1 ، 90000، TANGER

MAROC
CHEMICAMA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
يعقوب املنصور ال8ابق األول رقم 

1 - 90000 طنجة املغرب
تأسي1 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
118857

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 

.CHEMICAMA
 Achat,-  : بإيجاز  الشركة  أرض 
 vente et distribution des produits
 chimiques l’importation des

.produits chimiques

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
يعقوب املنصور ال8ابق األول رقم 1 

- 90000 طنجة املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 100   : الغلبزوري  دريد  السيد 

حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة .
 100  : الغلبزوري  دريد  السيد   

بقيمة 1.000 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  الغلبزوري  دريد  السيد 
طنجة  الحمراء  الساقية  ثانوية 

البالية 90000 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  الغلبزوري  دريد  السيد 
طنجة  الحمراء  الساقية  ثانوية 

البالية 90000 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   28 بتاريخ  ب8نجة   التجارية 

2021 تحت رقم 876  2.
566I

AZ GESTION

TOGHASSI  INVEST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

AZ GESTION
شارع ولد سيدي بابا اقامة املجد 
 tetouan، 93000، tatouan 1رقم

املغرب
TOGHASSI  INVEST  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة عين 
ملول 2 رقم 66 ت8وان - 93000 

ت8وان املغرب
تأسي1 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
30057

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 

. TOGHASSI  INVEST
اشغال   : بإيجاز  الشركة  أرض 
البناء و الت8وير العقاري وتجارة االت 

و مستلزمات البناء.
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
عين ملول 2 رقم 66 ت8وان - 93000 

ت8وان املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : السيد رشيد ال8غا�سي  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد رشيد ال8غا�سي  عنوانه)ا( 
 68 النوررقم  الظهيرةزنقة  شارع 

93000 ت8وان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد رشيد ال8غا�سي  عنوانه)ا( 
 68 النوررقم  الظهيرةزنقة  شارع 

93000 ت8وان املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
27 يوليوز  االبتدائية بت8وان  بتاريخ 

2021 تحت رقم 3129.
567I

gefoco

MAALEM LAHCEN LABDI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

gefoco
 N 32 BIS AV LIBERETE QU
 PLATEAU SAFI N 32 BIS AV
 LIBERETE QU PLATEAU SAFI،

46000، safi maroc

 MAALEM LAHCEN LABDI

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي توطين 

الصهاجي متعدد الخدمات رقم  0 

شارع امام علي حي النهضة باسفي - 

6000  آسفي املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

118 7

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 

.MAALEM LAHCEN LABDI

صناعة   : بإيجاز  الشركة  أرض 

البنادق.

توطين   : االجتماعي  املقر  عنوان 

رقم  0  الخدمات  متعدد  الصهاجي 

 - باسفي  النهضة  حي  علي  امام  شارع 

6000  آسفي املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : الهيري  لحسن  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 1000  : الهيري  لحسن  السيد   

بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الهيري  لحسن  السيد 

النهضة  حي  علي  امام  شارع  رقم  0 

باسفي 6000  آسفي املغرب.
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والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الهيري  لحسن  السيد 
النهضة  حي  علي  امام  شارع  رقم  0 

باسفي 6000  اسفي املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو  بتاريخ  2  بآسفي   االبتدائية 

2021 تحت رقم -.
568I

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

CAB TANJA SARL AU
إعالن متعدد القرارات

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL
 avenue beethoven, immeuble
 opéra 2ème etage 13 TANGER،

90000، TANGER MAROC
CAB TANJA SARL AU  »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 
الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: 183, 
شارع ولي العهد  مركز انريا, ال8ابق 
االر�سي  محل رقم  13 - 90000 

طنجة املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.110 11

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم   2021 يونيو   09 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
 ANZAR  اعتماد إسم تجاري للشركة
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
املن8قة  الى   االجتماعي  املقر  تغيير 
ق8عة  باي.   مرينا   طنجة  الترفيهية  

رقم 9 ب8نجة 
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم  : الذي ينص على مايلي:  
الترفيهية   املن8قة   : االجتماعي  املقر 
 9 رقم  ق8عة  باي,   مرينا   طنجة 

ب8نجة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   20 بتاريخ  ب8نجة   التجارية 

2021 تحت رقم 8 7  2.
569I

STE CROWN CONSULTING SARL

STE ADHAMO TRS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

 STE CROWN CONSULTING
SARL

 ANGLE RUE ALGERIE N°02
 ET RUE HAJRAT NEKOUR

 N°166,3EME ETAGE
 B,ALHOCEIMA ، 32000،
ALHOCEIMA MAROC

STE ADHAMO TRS SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي محل 
كائن بال8ابق السفلي حي تيغانيمين 

الحسيمة - 32000 الحسيمة 
املغرب

تأسي1 شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3 51

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 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ADHAMO TRS SARL
نقل   : بإيجاز  الشركة  أرض 

البضائع على حساب الغير 
التصدير و االستيراد.

محل   : االجتماعي  املقر  عنوان 
تيغانيمين  حي  السفلي  بال8ابق  كائن 
الحسيمة - 32000 الحسيمة املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

السيد  عادل بوزمبو :  0 3 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

 330   : شعيب  ايت  حمزة  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 330   : حيحود  محمد  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد  عادل بوزمبو : 0 3 بقيمة 
100 درهم.

 330  : شعيب  ايت  حمزة  السيد 
بقيمة 100 درهم.

 330  : حيحود  محمد  السيد 
بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد  عادل بوزمبو عنوانه)ا( 06 
الحسيمة   32000 اعروس  بني  زنقة 

املغرب.
شعيب  ايت  حمزة  السيد 
البخاري  االمام  زنقة   05 عنوانه)ا( 

32000 الحسيمة املغرب.
عنوانه)ا(  حيحود  محمد  السيد 
تعاونية فتح اركمان 62000 الناظور 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد  عادل بوزمبو عنوانه)ا( 06  
الحسيمة   32000 اعروس  بني  زنقة 

املغرب
شعيب  ايت  حمزة  السيد 
البخاري  االمام  زنقة    05 عنوانه)ا( 

32000 الحسيمة املغرب
عنوانه)ا(  حيحود  محمد  السيد 
تعاونية فتح اركمان 62000 الناظور 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ  بالحسيمة   االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 727.
570I

gefoco

 SCHOOL OF
 INFORMATION DARROUFI

PRIVE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

gefoco
 N 32 BIS AV LIBERETE QU
 PLATEAU SAFI N 32 BIS AV
 LIBERETE QU PLATEAU SAFI،

46000، safi maroc
 SCHOOL OF INFORMATION

DARROUFI PRIVE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 1 تجزئة 

بئر انزران حي لبيار باسفي - 6000  

آسفي املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

11777

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   03

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 

 SCHOOL OF INFORMATION

.DARROUFI PRIVE

في  دعم   : بإيجاز  الشركة  أرض 

التعليم, تكوين وتدريب املدر�سي.

1 تجزئة   : عنوان املقر االجتماعي 

  6000 بئر انزران حي لبيار باسفي - 

آسفي املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

الظروفي   الدين  صالح  السيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة . 

 : الظروفي   الدين  صالح  السيد 

1.000 بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

الظروفي   الدين  صالح  السيد 

عنوانه)ا( 1 تجزئة بئر انزران حي لبيار 

اسفي 6000  آسفي املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
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الظروفي   الدين  صالح  السيد 
عنوانه)ا( 1 تجزئة بئر انزران حي لبيار 

اسفي 6000  آسفي املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   03 بتاريخ  بآسفي   االبتدائية 

2021 تحت رقم -.
571I

etude maitre fouzia lyazidi

 LA SOCIETE EL FADILI ET
TAZI SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تغيير تسمية الشركة

 LA SOCIETE EL FADILI ET TAZI 
   SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
وعنوان مقرها االجتماعي بالدار 

البيضاء 50 طريق والد زيان مكتب 
ب 2 املغرب. 

تغير تسمية الشركة
 رقم التقيد في السجل التجاري 

267913
 بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 26 ماي 2021. 
 LA الشركة  تسمية  تغيير  تم 
 SOCIETE EL FADILI ET TAZI

   SARL
 LES RESIDENCES DE LA إلى 

  FORET
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 10 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم  2156 
572I

MOORE CASABLANCA

روبيتيكس
إعالن متعدد القرارات

MOORE CASABLANCA
 RUE D›AZILAL ، 20110، 3 
CASABLANCA MAROC

روبيتيك1  »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: كم 
10600 طريق 111، املن8قة 

الصناعية سيدي البرنو�سي، الدار 
البيضاء - 20000 الدار البيضاء 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
. 9833

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم   2021 يوليوز   08 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
رغس  تخفيض  العام  يقررالجمع 
إلى  درهم   4،500،000.00 من  املال 

302،200.00 درهم.
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
املال  رغس  زيادة  العام  يقررالجمع 
إلى  درهم   302،200.00 من  ليرتفع 

2،500،000.00 درهم
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
صياأة  إعادة  العام  يقررالجمع 

النظام األسا�سي للشركة وتحديثه
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
املساهمات  بتقديم  الشركاء  يقوم 
سهام  القادري  *السيدة  وهي:   

ً
نقدا

*السيدة  درهم   1،041،200.00
  69.600.00 زينة  صويري 
صوفيا  صويري  *السيدة  درهم 
469،600.00 درهم *السيدة صويري 
ياسمينه 69.600.00  درهم *السيد 
 50،000.00 الصويري  الحميد  عبد 
وخمسمائة  مليونان   

ً
إجماال درهم  

غلف درهم 2،500،000.00 درهم
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
مليوني  بمبلغ  املال  رغس  تحديد  تم 
 (2.500.000.00( غلف  وخمسمائة 
وعشرين  خمسة  إلى  مقسمة  درهم 
مائة  بقيمة  سهم   )25.000( غلف 
مكتتب   ، للسهم  درهم   )100.00(
بما  للشركاء  ومخصصة  بالكامل  بها 
كاآلتي:   ، مساهماتهم  مع  يتناسب 
 10. 12 سهام  القادري  *السيدة 
ياسمين  صويري  *السيدة  سهم 
696.  سهم *السيدة صويري صوفيا 
زينة  صويري  *السيدة  سهم    .696
الحميد  عبد  *غلسيد  سهم    .696
مجموعه  ما  و  سهم   500 الصويري 
خمسة وعشرون غلف  25.000 سهم

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 788520.

573I

FOUZMEDIA

STATION CHENE LIEGE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

STATION CHENE LIEGE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي الرقم 30 

شارع املنصور الدهبي عمارة فكيك 

الرقم  1 - 000 1 القني8رة املغرب

تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

61  5

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 

.STATION CHENE LIEGE

في  : مقاول  بإيجاز  الشركة  أرض 

االشغال املختلفة واشغال البناء.

عنوان املقر االجتماعي : الرقم 30 

فكيك  عمارة  الدهبي  املنصور  شارع 

الرقم  1 - 000 1 القني8رة املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

محمدين  العسري  السيد 

املسيرة  زنقة  الفتح  حي  عنوانه)ا( 
يحيى  سيدي   -- رقم  12  الخضراء 

الغرب املغرب.

عنوانه)ا(  كريكيبة  محمد  السيد 

عامر  القاسميين  الحاللبة  دوار 

السفلية 000 1 القني8رة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

محمدين  العسري  السيد 

املسيرة  زنقة  الفتح  حي  عنوانه)ا( 
يحيى  سيدي   -- رقم  12  الخضراء 

الغرب املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 06 بتاريخ  بالقني8رة   االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم -.

57 I

مينارة فينان1 جروب

مراكش افوني
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

مينارة فينان1 جروب

52 شارع موالي رشيد شقة رقم 

7 ال8ابق الرابع جليز مراكش ، 

0000 ، مراكش املغرب

مراكش افوني شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 52 شارع 

موالي رشيد شقة رقم 7 ال8ابق 

الرابع جليز - 0000  مراكش املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

117527

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 أشت   03

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 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها : مراكش 

افوني.
الترويج   -  : بإيجاز  الشركة  أرض 

العقاري.
- غعمال متنوعة وغعمال البناء.

عنوان املقر االجتماعي : 52 شارع 
ال8ابق   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   : الحو�سي  ايوان  السيد 
حصة بقيمة 10 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الحو�سي  ايوان  السيد 
مهدية  رقم  29  العامرية  تجزئة 

الشاطئ 070 1 القني8رة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  الحو�سي  ايوان  السيد 
مهدية  رقم  29  العامرية  تجزئة 

الشاطئ 070 1 القني8رة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت  بتاريخ  0  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 126560.
575I

وين إكسبير

FOMARCO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

وين إكسبير
25 زنقة عبد الكريم الديوري الدار 
البيضاء، 20100، الدار البيضاء 

املغرب
FOMARCO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
املسيرة 6 زنقة 6 اكتوبر رقم 6 
ال8ابق 3 آنفا الدارالبيضاء - 
20100 الدارالبيضاء املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

5102 1

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 

.FOMARCO

أرض الشركة بإيجاز : غي نشاط 

عقاري من اي نوع 

غي نشاط يقدم خدمات في ق8اع 

العقارات.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 6 رقم  اكتوبر   6 زنقة   6 املسيرة 

ال8ابق 3 آنفا الدارالبيضاء - 20100 

الدارالبيضاء 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(  قباج   مريم  السيدة 

3 معاريف   زنقة ديموكريت فيال رقم 

20560 الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  قباج  مريم  السيدة 

زنقة ديموكريت فيال رقم 3 املعاريف  

20560 الدارالبيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 09 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 786276.

576I

gefoco

TOUAJNI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

gefoco
 N 32 BIS AV LIBERETE QU
 PLATEAU SAFI N 32 BIS AV
 LIBERETE QU PLATEAU SAFI،

46000، safi maroc
TOUAJNI شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي توطين من 
طرف شركة شهيد ميلتي سغفي1 

حي ملدورات سبت جزولة اسفي 
6000  اسفي املغرب

تأسي1 شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
11935

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   15
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TOUAJNI
صناعة   : بإيجاز  الشركة  أرض 

الخزف .
عنوان املقر االجتماعي : توطين من 
سغفي1  ميلتي  شهيد  شركة  طرف 
اسفي  جزولة  سبت  ملدورات  حي 

6000  اسفي املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد عبد العزيز طواجني  :  500 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 500   : ال8واجني  سعيد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 : ال8واجني  العزيز  عبد  السيد 

500 بقيمة 100 درهم.
 500  : ال8واجني  سعيد  السيد 

بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

ال8واجني  العزيز  عبد  السيد 

اصعادال  السويرات  دوار  عنوانه)ا( 

اسفي  6000  اسفي  املغرب .

السيد سعيد ال8واجني عنوانه)ا( 

دوار الصويرات دار �سي عي�سى اسفي  

6000  اسفي  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

ال8واجني  العزيز  عبد  السيد 

اصعادال  السويرات  دوار  عنوانه)ا( 

اسفي 6000  اسفي  املغرب

السيد سعيد ال8واجني عنوانه)ا( 

دوار الصويرات دار �سي عي�سى اسفي  

6000  اسفي املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   15 بتاريخ  بآسفي   االبتدائية 

2021 تحت رقم -.

577I

gefoco

TAPISSERIE LOUBIHI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسي1 شركة

gefoco

 N 32 BIS AV LIBERETE QU

 PLATEAU SAFI N 32 BIS AV

 LIBERETE QU PLATEAU SAFI،

46000، safi maroc

TAPISSERIE LOUBIHI شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي توطين 

الصهاجي متعدد الخدمات رقم  0 

شارع امام علي حي النهضة باسفي - 

6000  اسفي املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

11893
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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 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TAPISSERIE LOUBIHI

صناعة   : بإيجاز  الشركة  أرض 

االثات .

توطين   : االجتماعي  املقر  عنوان 

رقم  0  الخدمات  متعدد  الصهاجي 

 - باسفي  النهضة  حي  علي  امام  شارع 

6000  اسفي املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : لوبيهي  سعد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 1000  : لوبيهي  سعد  السيد   

بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  لوبيهي  سعد  السيد 

13 زنقة التناني حي الجريفات اسفي 

6000  اسفي املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  لوبيهي  سعد  السيد 

13 زنقة التناني حي الجريفات اسفي 

6000  اسفي املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   06 بتاريخ  بآسفي   االبتدائية 

2021 تحت رقم -.

578I

elite compta

أ ز بيزنيس بروجاكط
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

elite compta
 av atlas apt 16 agdal rabat ، 1 

10000، rabat maroc
غ ز بيزني1 بروجاكط  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي الرباط 
- حي الرياض، 8 1 شارع املهدي 
بن بركة، ال8ابق األول، رقم  . - 

10000 الرباط املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.98  3

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 ماي   20 في  املؤرخ 

املصادقة على :
بناني   إجالل    )ة(  السيد  تفويت 
 30 غصل  من  اجتماعية  حصة   30
حصة لفائدة  السيد )ة( علي  عزيمان  

بتاريخ 20 ماي 2021.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يوليوز   29 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

2021 تحت رقم 116522.
579I

PALAIS ALMOTABARA

PALAIS AL MOTABARA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

PALAIS ALMOTABARA
كلم 17 دوار الشويرف تامصلوحت 

مراكش ، 0000 ، مراكش املغرب
PALAIS AL MOTABARA  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي كلم 17 

دوار الشويرف تامصلوحت مراكش - 
0000  مراكش املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.86767
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر   2021 يونيو   20 في  املؤرخ 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  حل 

 PALAIS الوحيد  الشريك  ذات 

رغسمالها  مبلغ     AL MOTABARA

مقرها  وعنوان  درهم   100.000

الشويرف  دوار   17 كلم  اإلجتماعي 

  0000  - مراكش  تامصلوحت 

عدم   : ل  نتيجة  املغرب  مراكش 

ملزاولت  الرخصة  على  الحصول 

النشاط التجاري لشركة.

 17 كلم  التصفية ب  و حدد مقر 

دوار الشويرف تامصلوحت مراكش - 

0000  مراكش املغرب. 

و عين:

 BLANDINE السيد)ة( 

 BRIGITTE YOLANDE  PAREY

عنوانه)ا(   و   VVE LHOTELLIER

 RUE ALFRED ROSSEL 18 50100

 CHERBOURG EN COTENTIN

فرنسا 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 

أشت   02 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 79 126.

580I

SKAL CONSEIL SERVICE SARL

كريسطال ايز
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

SKAL CONSEIL SERVICE SARL

  RUE HADJ OMAR RIFFI 310

 4EME ETG N°45 ، 20360،

CASABLANCA MAROC

كريس8ال ايز شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 7 شارع 

غحمد ال8وقي ال8ابق 2 - 20000 

الدار البيضاء املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

506593

في  مؤرخ  موثق  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 

كريس8ال ايز.

أرض الشركة بإيجاز : بيع و شراء 

جميع غنواع النظارات و العدسات.

شارع   7  : االجتماعي  املقر  عنوان 

 20000  -  2 ال8ابق  ال8وقي  غحمد 

الدار البيضاء املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

ياسين  جوطي  طاهري  السيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

ياسين  جوطي  طاهري  السيد 

سافر  ع  كاليفورني  جنان  عنوانه)ا( 

 20000 الشق  5 عين  01 شقة  5 ط 

الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

ياسين  جوطي  طاهري  السيد 

سافر  ع  كاليفورني  جنان  عنوانه)ا( 

 20000 الشق  5 عين  01 شقة  5 ط 

الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 - بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

تحت رقم -.

581I



17109 الجريدة الرسميةعدد 5677 - 9 محرم 3  1 )18 غأس18 2021) 

etude maitre fouzia lyazidi

 la société EL FADILI ET TAZI

SARL
إعالن متعدد القرارات

 LA SOCIETE إعالن متعدد القرارات

EL FADILI ET TAZI  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة عنوان مقرها 

االجتماعي الدار بيضاء 50 طريق 

والد زيان مكتب ب 2 املغرب. 

إعالن متعدد القرارات رقم التقيد 

في السجل التجاري 267913 

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

اتخاذ  تم   2021 ابريل   28 في  املؤرخ 

القرارات التالية :

 قرار رقم1 : الذي ينص على ما يلي 

السيد عبد  500 حصة من  تفويت   :

املهدي  محمد  للسيد  الفاضلي  هللا 

ايت مانة .

ما  على  ينص  الذي   :  2 رقم  قرار 

يلي :تعيين السيد على التازي والسيد 

مسيران  مانة  ايت  املهدي  محمد 

للشركة ملدة أير محدودة. 

قرار رقم 3 : الذي ينص على مايلي:  

الشركة حاليا تلتزم بالتوقيع املشترك 

للمسيرين.

على  ينص  الذي   : رقم    قرار 

مايلي:  تغيير البنود رقم2-6-7-16-17 

للنظام األسا�سي للشركة.

على  ينص  الذي   :  5 رقم  قرار 

الجمع  طرف  من  املصادقة  مايلي:  

العام االستثنائي على العمليات وفقا 

االستثنائي.  العام  الجمع  ملحضر 

بتاريخ 28/04/2021.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية :

مايلي  ينص على  الذي   1 رقم  بند 

و  حصة    500 التازي  علي  السيد   :

 500 السيد محمد املهدي ايت مانة  

حصة.

بقيمة  حصة    1000 املجموع 

)100 درهم ( غي  100.000 مائة غلف 

درهم.

مايلي  ينص على  الذي   2 رقم  بند 
: رغسمال الشركة هو 100.000 مائة 
الف درهم  مقسمة على 1000 حصة 
100 درهم للواحد إجماليا محررة  ل 
على  مقسمة   1000 إلى   1 الرقم  من 
التازي  علي  السيد  كالتالي  الشركاء 
املهدي  محمد  والسيد  حصة   500

ايت مانة 500 حصة.
3 الذي ينص على مايلي:  بند رقم 
والسيد  التازي  علي  السيد  املسيرين 
مسييرين  مانة  ايت  املهدي  محمد 

للشركة ملدة أير محددة .
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 10 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يونيو 2021.
582I

ENERGIE ELECTRIQUE DE TAHADDART EET

 ENERGIE ELECTRIQUE DE
TAHADDART EET

شركة املساهمة
خفض رغسمال الشركة

 ENERGIE ELECTRIQUE DE
TAHADDART EET

 CENTRE IBN BATOUTA, AV,
 YOUSSEF IBN TACHEFINE
 3EME ETAGE BUREAU B3.10
 TANGER,25 ، 90000، TANGER

MAROC
 ENERGIE ELECTRIQUE DE

TAHADDART EET شركة 
املساهمة

 CENTRE  وعنوان مقرها اإلجتماعي
 IBN BATOUTA,AV YOUSSEF
  IBN TACHEFINE 3EME ETAGE
 BUREAU B3.10 TANGER 90000

.TANGER MAROC
خفض رغسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.19255

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   2021 يونيو  في  2  املؤرخ 
بمبلغ  الشركة  رغسمال  خفض 
غي  درهم«   127.570.000« قدره 
إلى  درهم«   637.8 0.000« من 
 : طريق  عن  درهم«   510.270.000«

تخفيض عدد  األسهم.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   02 بتاريخ  ب8نجة   التجارية 

2021 تحت رقم 921  2.
583I

FIDUCIAIRE EL HAFIDI SARL AU

 STE OMEGA BEN SARL
)اوميكا بين ش.م.م (

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسي1 شركة

FIDUCIAIRE EL HAFIDI SARL AU
 HAY BARAKA SOFIA »B«
 BUREAU N°01 ، 50300،
 BOUFEKRENE MEKNES

MAROC
STE OMEGA BEN SARL )اوميكا 
بين ش.م.م ( شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي املحل 
الكائن برياض ويسالن 1 رقم 763 

مكناس - 50080 مكناس املغرب
تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5 011
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   23
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
بين  )اوميكا   OMEGA BEN SARL

ش.م.م (.
أرض الشركة بإيجاز : - مقهى 

- مخبز .
املحل   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 763 رقم   1 ويسالن  برياض  الكائن 

مكناس - 50080 مكناس املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيدة مومني حنان :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

  : عدو  بن  اليزيد  ادري1  السيد 

500 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عدو  بن  اليزيد  ادري1  السيد 

دمارة   02 ليزوركيد  اقامة  عنوانه)ا( 

 28810 املحمدية   09 الرقم  س 

املحمدية املغرب.

عنوانه)ا(  حنان  مومني  السيدة 

الرقم  س  دمارة   02 ليزوركيد  اقامة 

املحمدية   28810 املحمدية   09

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عدو  بن  اليزيد  ادري1  السيد 

دمارة   02 ليزوركيد  اقامة  عنوانه)ا( 

 28810 املحمدية   09 الرقم  س 

املحمدية املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أشت  بتاريخ  0  بمكناس   التجارية 

2021 تحت رقم  363.

58 I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

CHALLENGE FIT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

 SOCIETE FIDU SOUMAYA

SARL-AU

 FES, AV DES FAR IMM SAIDI

 BUREAU FATH 2EME ETAGE

 APPT N °7 VN ، 30000، fès

Maroc

CHALLENGE FIT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي محل 

بال8ابق االر�سي - 1 - تجزئة املنظر 

الجميل 3 ملعب الخيل  - 30000 

فاس املغرب

تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

69025
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   15

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CHALLENGE FIT

قاعة   -  : بإيجاز  الشركة  أرض 

الرياضة.

محل   : االجتماعي  املقر  عنوان 

املنظر  تجزئة   -  1  - االر�سي  بال8ابق 

 30000  - الخيل   ملعب   3 الجميل 

فاس املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 125   : حكيمة  عارف  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

  : هال  الصنهاجي  كرامي  السيدة 

125 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 

  : مريم  الصنهاجي  كرامي  السيدة 

125 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 

  : كنزة  الصنهاجي  كرامي  السيدة 

125 حصة بقيمة 100 درهم للحصة

  : محمد   الصنهاجي  كرامي  السيد 

250 حصة بقيمة 100 درهم للحصة

  : عمر  الصنهاجي  كرامي  السيد 

250 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  حكيمة  عارف  السيدة 

فاس 30000 فاس املغرب.

هال  الصنهاجي  كرامي  السيدة 

عنوانه)ا( فاس 30000 فاس املغرب.

مريم  الصنهاجي  كرامي  السيدة 

عنوانه)ا( فاس 30000 فاس املغرب.

كنزة  الصنهاجي  كرامي  السيدة 

عنوانه)ا( فاس 30000 فاس املغرب.

محمد   الصنهاجي  كرامي  السيد 

عنوانه)ا( فاس 30000 فاس املغرب.

عمر  الصنهاجي  كرامي  السيد 

عنوانه)ا( فاس 30000 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  حكيمة  عارف  السيدة 

تجزئة  االنصاري  جابر  زنقة   12

فرونك بورمانة  30000 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أشت   02 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 3627/2021.

585I

وين إكسبير

SHAYMINE
إعالن متعدد القرارات

وين إكسبير

25 زنقة عبد الكريم الديوري الدار 

البيضاء، 20100، الدار البيضاء 

املغرب

SHAYMINE »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: 1 

زنقة جبل ابويبالن - راسين - 

الدارالبيضاء - 20560 الدارالبيضاء 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.  9133

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

اتخاذ  تم   2021 يونيو   07 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

حصة   1000 بيع  على  املصادقة 

اجتماعية بين السيد منصف ادري1 

والتي  سبتي  نيا  صو  السيدة  لفائدة 

تقدر قيمتها ب 100000 درهما

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

استقالة وابراء السيد ادري1 منصف 

السيدة  واعالن  للشركة  كمسير 

صونيا سبتي كمسيرة للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 30 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم  95 78.

586I

HOOLIA EUROPE SARL -HES -

 HOOLIA EUROPE SARL

--HES
شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد
حل شركة

HOOLIA EUROPE SARL -HES -

 CASANEARSHORE ,1100

 BD AL QODS  QUARTIER

 SIDI MAAROUF ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 -HOOLIA EUROPE SARL -HES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي 175 

امشليفن 2 احداف  - 53100 ازرو 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1139

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر   2021 يونيو   19 في  املؤرخ 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  حل 

 HOOLIA الوحيد  الشريك  ذات 

مبلغ    -EUROPE SARL -HES
وعنوان  درهم   100.000 رغسمالها 

 2 امشليفن   175 اإلجتماعي  مقرها 

احداف  - 53100 ازرو املغرب نتيجة 

ل : -منافسة

-قلة البيع.

 175 ب  التصفية  مقر  حدد  و 

ازرو   53100  - احداف    2 امشليفن 

املغرب. 

و عين:

و  التاقي  سميرة    السيد)ة( 

احداف    2 امشليفن   175 عنوانه)ا( 

)ة(  كمصفي  املغرب  ازرو   53100

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  بازرو   االبتدائية 

2021 تحت رقم 260.

587I

مجموعة بونجول الدولية آتمانية

RAPIDIS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

مجموعة بونجول الدولية آتمانية

املركب التجاري برج الياقوت 

شارع اللة ياقوت اقامة س طابق  

الداربيضاء ، 20000، الدارالبيضاء 

املغرب

RAPIDIS  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

العراق 3 حي املقاومة - 20000 

.MAROC الدارالبيضاء

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.366123

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2017 يوليوز  في  2  املؤرخ 

املصادقة على :

يون1   محمد  )ة(  السيد  تفويت 

من  اجتماعية  حصة   200 جورايفي 

)ة(  السيد  لفائدة   200 حصة  غصل 

يوليوز  بتاريخ  2  بوقفا  املص8فى  

.2017

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 23 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

غكتوبر 2020 تحت رقم  3 751.

588I
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 EL FRKACHI ZAKARIAA (CABINET

(COMPTABLE C.C.N

F.LAGH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

 EL FRKACHI ZAKARIAA

((CABINET COMPTABLE C.C.N

شارع املوحدين تجزئة االميرة 

ال8ابق االول رقم 02،الفنيدق ، 

93100، الفنيدق املغرب

F.LAGH شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة واد 

مرتيل رقم 51 الفنيدق - 93100 

الفنيدق املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.99 9

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

حل  تقرر   2021 يونيو   11 في  املؤرخ 

ذات  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ    F.LAGH الوحيد  الشريك 

وعنوان  درهم   10.000 رغسمالها 

مرتيل  واد  زنقة  اإلجتماعي  مقرها 

الفنيدق   93100  - الفنيدق   51 رقم 

املغرب نتيجة ل : - ارادة الشركاء 

- افالسها .

-غزمة الق8اع.

و حدد مقر التصفية ب زنقة واد 

 93100  - الفنيدق   51 رقم  مرتيل 

الفنيدق املغرب. 

و عين:

و  اللغميش  يوسف    السيد)ة( 

شارع  رشيد  موالي  تجزئة  عنوانه)ا( 

الفنيدق   93100   103 رقم  مسقط 

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   11 بتاريخ  بت8وان   االبتدائية 

2021 تحت رقم 2561.

589I

cabinet el kharraz mohamed dia eddine

جنان الند

JINAN LAND 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

 cabinet el kharraz mohamed dia

eddine

 résidence al andalus av

 Mohamed yazidi bloc g apt

 4 tetouan ، 93000، tetouan

maroc

جنان الند JINAN LAND شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

محمد املرير رقم 129  - 0 930 

ت8وان املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

29975

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 

جنان   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.JINAN LAND الند

االنعاش   : بإيجاز  الشركة  أرض 

العقاري ..

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 930 0  -   129 رقم  املرير  محمد 

ت8وان املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رغسمال  مبلغ 
100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : ابشري  عادل  السيد 
حصة بقيمة 100,00 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  ابشري  عادل  السيد 
الخ8يب  عماره  املرير  محمد  شارع 
ت8وان   930 0  17 دار   1 7 رقم 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  ابشري  عادل  السيد 
الخ8يب  عماره  املرير  محمد  شارع 
ت8وان   930 0  17 دار   1 7 رقم 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
12 يوليوز  االبتدائية بت8وان  بتاريخ 

2021 تحت رقم 2767.
590I

fiduciaire elhoumam

Z.C.E.S
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

fiduciaire elhoumam
 AV DAKHLA HAY EL MASSIRA
 SOUK SEBT OULED NEMMA
 ، 23550، SOUK SEBT OULED

NEMMA MAROC
Z.C.E.S  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي : تجزءة 

الحسنية بلوك  0 الرقم 362 سوق 
السبت اوالد النمة - 23550 سوق 

السبت اوالد النمة املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.3373

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
حل  تقرر   2020 نونبر   30 في  املؤرخ 
املسؤولية  ذات  شركة    Z.C.E.S
 100.000 رغسمالها  مبلغ  املحدودة 
اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 

تجزءة الحسنية بلوك  0 الرقم 362 

 23550  - النمة  اوالد  السبت  سوق 

املغرب  النمة  اوالد  السبت  سوق 

الدي  الهدف  تحقيق  لعدم  نتيجة 

تاسست من اجله.

و عين:

السيد)ة( زرياب  امرو و عنوانه)ا( 

تجزءة الحسنية بلوك  0 الرقم 362 

 23550 النمة  اوالد  السبت  سوق 

املغرب  النمة  اوالد  السبت  سوق 

كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

تجزءة  وفي   2020 نونبر   30 بتاريخ 
362 سوق  الحسنية بلوك  0 الرقم 
سوق   23550  - النمة  اوالد  السبت 

السبت اوالد النمة املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  صالح   بن  بالفقيه  االبتدائية 

15 دجنبر 2020 تحت رقم 369.

591I

HIGH EDGE CONSULTING

NORTHERN SURVEY 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

HIGH EDGE CONSULTING

 AV Hassan 2 Bureaux Nakhil

 1er Etage, 6 Tel: 0539.966.592 /

 Mobile: 0662.218.643 / E-mail:

 contact@highedge.ma، 93000،

TETOUAN املغرب

 NORTHERN SURVEY شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي طابق 

االر�سي اقامة الغري1 بحي 

الدشريين جماعة صدينة - 93000 

ت8وان املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

30027
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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 

.NORTHERN SURVEY
أرض الشركة بإيجاز : مهندس - 

خبير طوبوأرافي.
طابق   : االجتماعي  املقر  عنوان 
االر�سي اقامة الغري1 بحي الدشريين 
ت8وان   93000  - صدينة  جماعة 

املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : عقاوي   اسامة  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  عقاوي   اسامة  السيد 
   78 رقم   2 العل8ي  تجزئة  توسعة 

52000 الرشيدية املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  عقاوي   اسامة  السيد   
   78 رقم   2 العل8ي  تجزئة  توسعة 

52000 الرشيدية املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
19 يوليوز  االبتدائية بت8وان  بتاريخ 

2021 تحت رقم 3107.
592I

MEME CONCEPT

MEME CONCEPT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

MEME CONCEPT
 IMM  BELLDONE BD 05

 ABDELLAH BEN YASSINE 7EME

  ETG BUREAU N°08 05 IMM
 BELLDONE BD ABDELLAH BEN
 YASSINE 7EME ETG BUREAU
 N°08، 20000، CASABLANCA

املغرب
MEME CONCEPT  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي 05اقامة 

بلدون شارع عبد هللا بن ياسين 
طابق 7  - 20300 الدرالبيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.36 385

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
حل  تقرر   2021 يونيو  في  0  املؤرخ 
ذات  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
   MEME CONCEPT الشريك الوحيد
مبلغ رغسمالها 20.000 درهم وعنوان 
بلدون  05اقامة  اإلجتماعي  مقرها 
 -   7 طابق  ياسين  بن  هللا  عبد  شارع 
20300 الدرالبيضاء املغرب نتيجة ل 

: -منافسة .
.و حدد مقر التصفية ب 05 اقامة 
بلدون شارع عبد هللا بن ياسين طابق 

7  - 20000 الدرالبيضاء املغرب. 
و عين:

و  عجمي  صالح   السيد)ة( 
زنيم  بن  سرين  زنقة   33 عنوانه)ا( 
اقامة اليسر طابق 2 شقة 3  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 
 16 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 3 266.
593I

FIDUCIAIRE NAKHIL

 JANA AND JANAT
INCORPORATOPN

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

FIDUCIAIRE NAKHIL

  Imm. n° 60 Appt. n°  Bd.

 Abdelkrim El Khattabi Gueliz -

 Marrakech ، 40000، marrakech

maroc

 JANA AND JANAT

INCORPORATOPN شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 628 

مكتب رقم 1 تجزئة غركان كولف 
ريسورت جماعة تسل8انت  - 

0000  مراكش املغرب

تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

117 69

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 

 JANA  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.AND JANAT INCORPORATOPN

أرض الشركة بإيجاز : صناعة و 

تسويق  املنتجات التجميلية

االستيراد و التصدير.
عنوان املقر االجتماعي : رقم 628 

كولف  غركان  تجزئة   1 رقم  مكتب 
ريسورت جماعة تسل8انت  - 0000  

مراكش املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد زهير الرفاعي :  650 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

السيدة نعمى رجميل :  350 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد زهير الرفاعي عنوانه)ا( رقم 

ريسورت  كولف  غركان  تجزئة    628

مراكش    0000 تسل8انت   جماعة 

املغرب.

عنوانه)ا(  رجميل  نعمى  السيدة 
131 زنقة ربيعة العدوية ال8ابق رقم 

02  الشقة رقم  0 الجيروند  20000 

الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد زهير الرفاعي عنوانه)ا( رقم 

ريسورت  كولف  غركان  تجزئة    628

مراكش    0000 تسل8انت   جماعة 

املغرب

عنوانه)ا(  رجميل  نعمى  السيدة 
131 زنقة ربيعة العدوية ال8ابق رقم 

02  الشقة رقم  0 الجيروند  20000 

الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أشت   02 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 96 126.

59 I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

LES EXPLOITANTS NORD-

EST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

 SOCIETE FIDU SOUMAYA

SARL-AU

 FES, AV DES FAR IMM SAIDI

 BUREAU FATH 2EME ETAGE

 APPT N °7 VN ، 30000، fès

Maroc

 LES EXPLOITANTS NORD-EST

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

الجيش امللكي مكاتب الفتح ال8ابق 

5 مكتب 25 - 30000 فاس املغرب

تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

69027
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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 

 LES  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.EXPLOITANTS NORD-EST

كراء   -  : بإيجاز  الشركة  أرض 

املباني اإلتجارية

لالستخدام  املباني  تشييد   -

اإليجاري.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

ال8ابق  الفتح  مكاتب  امللكي  الجيش 

5 مكتب 25 - 30000 فاس املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

حصة   200   : زيزح  سعيد  السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 200   : الحناطي  رجاء  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد يون1 عمور :  250 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد رضا العمراني :  350 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد سعيد زيزح عنوانه)ا( شارع 

النافورة  اقامة  عبدهللا  بن  عالل 

فاس   30000   12 الشقة   6 ال8ابق 

املغرب.

عنوانه)ا(  الحناطي  رجاء  السيدة 

 2 الشقة  عبدهللا  موالي  شارع   13

فاس   30000 بورمانة    1 ال8ابق  

املغرب.

السيد يون1 عمور عنوانه)ا( حي 

الشقف   19 طريق عين  الرياض رقم 

30000 فاس املغرب.

عنوانه)ا(  العمراني  رضا  السيد 

واد  حي   5 شقة   99 فردوس  اقامة 

فاس 30000 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد يون1 عمور عنوانه)ا( حي 

الشقف   19 طريق عين  الرياض رقم 

30000 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أشت   02 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 3628/2021.

595I

WORK UP BUSINESS

NEWMAT

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

WORK UP BUSINESS

59 شارع الزرق8وني ال8ابق 11 

الشقة 32 ، 20360، الدار البيضاء 

املغرب

NEWMAT شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 20 زنقة 

ناسيونال ال8ابق  0 - 20250 

الدارالبيضاء املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.1319 5

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2021 يونيو   30 في  املؤرخ 

املصادقة على :

تفويت السيد )ة( بتوار عبدالحق 

غصل  من  اجتماعية  حصة   5.000

5.000 حصة لفائدة  السيد )ة( نايت 

اعلي حسن بتاريخ 30 يونيو 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 27 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 788098.

596I

sabahinfo

ماكرا سيستيم

MAKARA SYSTEM  
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

sabahinfo
 N° 70 pole socio-economique
 el kelaa des sraghna ، 43000، el

kelaa des sraghna maroc
 Makara System  ماكرا سيستيم
شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي ال8ابق 
التاني، الشقة رقم 7 العمارة رقم 
6  واجهة النخلة - 3000  قلعة 

السراأنة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2 77

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
حل  تقرر   2021 يونيو  في  1  املؤرخ 
شركة ذات املسؤولية املحدودة ماكرا 
مبلغ    Makara System سيستيم  
وعنوان  درهم   100.000 رغسمالها 
التاني،  ال8ابق  اإلجتماعي  مقرها 
الشقة رقم 7 العمارة رقم 6  واجهة 
السراأنة  قلعة    3000  - النخلة 
املغرب نتيجة ل : ب8لب من الشركاء.

ال8ابق  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
رقم  العمارة   7 رقم  الشقة  التاني، 
السراأنة  قلعة  النخلة  واجهة    6

3000  قلعة السراأنة املغرب. 
و عين:

وهدان  سلمى    السيد)ة( 
مراك1  تاركة  مسمودة  عنوانه)ا(  و 
املغرب  مراكش    0000   53 رقم 

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 
االبتدائية بقلعة السراأنة  بتاريخ 12 
يوليوز 2021 تحت رقم 321/2021.

597I

ficogedek sarl au

IRON BATIS SARL
إعالن متعدد القرارات

ficogedek sarl au

 N° 30 Bis, Rue 8, Hay EL Amane,

 MEKNES. ، 50050، meknes

maroc

IRON BATIS SARL »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: رقم 30 

مكرر زنقة 8 حي االمان مكناس - 

50050 مكناس املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.53 57

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

اتخاذ  تم   2021 يونيو   18 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 

على  ينص  الذي   :01 رقم  قرار 

طرف  من  حصة   500 بيع  مايلي: 

لفائدة  يون1  الجرواطي  السيد 

السيد مزالي عزيز

على  ينص  الذي   :02 رقم  قرار 

مايلي: تعيين السيد الجرواطي يون1 

و السيد مزالي عزيز كمسيران للشركة

على  ينص  الذي   :03 رقم  قرار 

مايلي: تعيين السيد  الجرواطي يون1 

و مزالي عزيز كموقعان للشركة

على  ينص  الذي  رقم  0:  قرار 

من  القانوني  الشكل  تغيير  مايلي: 

املحدودة  املسؤولية  ذات  الشركة 

الشركة  الى  الوحيد  الشريك  ذات 

ذات املسؤولية املحدودة

على  ينص  الذي   :05 رقم  قرار 

التصدير  نشاط  حذف  مايلي: 

واالستيراد 

على  ينص  الذي   :06 رقم  قرار 

مايلي: اضافة نشاط منعش عقاري 

على  ينص  الذي   :07 رقم  قرار 

مايلي: تحيين النظام االسا�سي

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 



عدد 5677 - 9 محرم 3  1 )18 غأس18 2021)الجريدة الرسمية   17114

بند رقم .: الذي ينص على مايلي: .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أشت   03 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

2021 تحت رقم 3611.

598I

ONE POWER SECURITY

ONE POWER SECURITY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ONE POWER SECURITY

05 شارع عبد هللا بن ياسين اقامة 

بلدون طابق 7 املكتب رقم 8 ، 

20000، الدا البيضاء املغرب

ONE POWER SECURITY  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي 05اقامة 

بلدون شارع عبد هللا بن ياسين 

طابق 7 - 20300 الدرالبيضاء 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.36 383

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

حل  تقرر   2021 يونيو  في  0  املؤرخ 

ذات  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

 ONE POWER الوحيد  الشريك 

SECURITY   مبلغ رغسمالها 100.000 

اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 

بن  هللا  عبد  شارع  بلدون  05اقامة 

ياسين طابق 7 - 20300 الدرالبيضاء 

املغرب نتيجة ل : -منافسة 

-قلة مبيعات .

و حدد مقر التصفية ب 05 اقامة 

بلدون شارع عبد هللا بن ياسين طابق 

7 - 20000 الدرالبيضاء املغرب. 

و عين:

و  عجمي  صالح   السيد)ة( 
زنيم  بن  سرين  زنقة   33 عنوانه)ا( 

اقامة اليسر طابق 2 شقة 3 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 

 27 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 27390.

599I

مستامنة شامة

MY APPARTMNT

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

مستامنة شامة

شارع املسيرة رقم 2 1 ال8ابق االول 

الناظور شارع املسيرة رقم 2 1 

ال8ابق االول الناظور، 62000، 

الناظور املغرب

MY APPARTMNT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 92 

رقم 21 23-  اوالد براهيم الناظور - 

62000 الناظور املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.17 05

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 02 يوليوز 2021 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

»شارع 92 رقم 21 23-  اوالد براهيم 

املغرب«  الناظور   62000  - الناظور 

إلى »دوار ايت عياش  جماعة ايت يكو 

اقليم  اوملاس  دائرة  يكو  ايت  قيادة  

الخميسات    15000  - لخميسات  

املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 06 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 1977.

600I

STE FIDUTRA-COM

SEMIFE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

STE FIDUTRA-COM

عمارة البركة ال8ابق 3 رقم 19 شارع 

عالل الفا�سي ، 0000 ، مراكش 

املغرب

SEMIFE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

االزدهار  رقم 336 طريق اسفي - 

0000  مراكش املغرب

تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

117 77

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 

.SEMIFE

الصيانة   : بإيجاز  الشركة  أرض 

والتركيب الكهربائي.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 - اسفي  طريق   336 رقم  االزدهار  

0000  مراكش املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

700 حصة  السيد سعيد شانع :  

بقيمة 100 درهم للحصة .

150 حصة    : السيد مهدي شانع 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 150   : االدري�سي  نادية  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  شانع  سعيد  السيد 

طريق   336 رقم  االزدهار   تجزئة 

اسفي 0000  مراكش املغرب.

عنوانه)ا(  شانع  مهدي  السيد 

336 تجزئة االزدهار  0000  مراكش 

املغرب.

السيدة نادية االدري�سي عنوانه)ا( 

  0000   336 رقم  االزدهار   تجزئة 

مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  شانع  سعيد  السيد 

طريق   336 رقم  االزدهار   تجزئة 

اسفي 0000  مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أشت   02 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 126500.

601I

CADES SARL

JKRRFOSTER IMMOPILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

CADES SARL

 -- 6BD ZERKTOUNI 1ER

 ETAGE N°3 CASA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 JKRRFOSTER IMMOPILIER

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 6  شارع 

الزرق8وني ط2 رقم-6 0 200  الدار 

البيضاء 0 200 الدار البيضاء 

املغرب

تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

511571

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   30

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
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عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.JKRRFOSTER IMMOPILIER

عمارات   : بإيجاز  الشركة  أرض 

م8ور عقارات.

عنوان املقر االجتماعي : 6  شارع 

الزرق8وني ط2 رقم-6 0 200  الدار 

البيضاء  الدار   200 0 البيضاء 

املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : الدين  السيد جمال عزيز 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 500   : ابويدرة  سعيد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

الدين  عزيز  جمال  السيد 

البزيدي  محمد  زنقة  عنوانه)ا(   

املستشفيات   حي   10 شقة   5 طابق 

00 20 الدار البيضاء املغرب.

عنوانه)ا(  ابويدرة  سعيد  السيد 

عين   37 رقم   32 زنقة  دهر  تجزئة 

الشق  00 20 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

الدين  عزيز  جمال  السيد 

البزيدي  محمد  زنقة  عنوانه)ا(   

املستشفيات   حي   10 شقة   5 طابق 

00 20 الدار البيضاء املغرب

عنوانه)ا(  ابويدرة  سعيد  السيد 

عين   37 رقم   32 زنقة  دهر  تجزئة 

الشق  00 20 الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 20 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم -.

602I

ACO CONSULTING

SAT FONCIERE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

ACO CONSULTING

 rue libourne - résidence du ,70

 centre - 4ème étage- Apt.14- ،

20500، casablanca maroc

SAT FONCIERE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 23، شارع 

الجيروند – اقامة 2000 - 20250 

الدار البيضاء املغرب

تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

511959

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 

 SAT  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FONCIERE

إدارة   : بإيجاز  الشركة  أرض 

املعامالت  غنواع  جميع  وت8وير 

العقارية .

عنوان املقر االجتماعي : 23، شارع 

 20250  -  2000 اقامة   – الجيروند 

الدار البيضاء املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 780   : )االب(  غزيزا  السيد محمد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 2   :  ) )االبن  غزيزا  السيد محمد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

حصة   2   : غزيزا  جمال  السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .

حصة   2   : غزيزا  عبيد  السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 2   : غزيزا  الحميد  عبد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

حصة   2   : غزيزا  شفيق  السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .

حصة   2   : غزيزا  بالل  السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .

حصة   12   : غزيزا  رشيدة  السيدة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

حصة   12   : غزيزا  ليلى  السيدة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

حصة   12   : غزيزا  فريدة  السيدة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

حصة   12   : غزيزا  راضية  السيدة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 1   : بليكان  اتاليتماس  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيدة صفية ابجيج :   1 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

)االب(  غزيزا  محمد  السيد 

 – امليلودي  تازي  تجزئة  عنوانه)ا( 
كاليفورنيا    –  1 رقم   –  17 زنقة 

20000 الدار البيضاء املغرب.

 ) )االبن  غزيزا  محمد  السيد 

 – امليلودي  تازي  تجزئة  عنوانه)ا( 
كاليفورنيا    –  1 رقم   –  17 زنقة 

20000 الدار البيضاء املغرب.

عنوانه)ا(  غزيزا  جمال  السيد 
 –  17 زنقة   – امليلودي  تازي  تجزئة 
الدار   20000 كاليفورنيا    –  1 رقم 

البيضاء املغرب.

السيد عبيد غزيزا عنوانه)ا( تجزئة 
 1 رقم   –  17 زنقة   – امليلودي  تازي 

20000 الدار البيضاء  – كاليفورنيا  

املغرب.

غزيزا  الحميد  عبد  السيد 
الدين طاو�سي –  زكي  زنقة  عنوانه)ا( 

ال8ابق الخام1  حي املستشفيات – 
البيضاء  الدار   20200   15 رقم   -

املغرب.

عنوانه)ا(  غزيزا  شفيق  السيد 
 –  17 زنقة   – امليلودي  تازي  تجزئة 
الدار   20000 كاليفورنيا    –  1 رقم 

البيضاء املغرب.

عنوانه)ا(  غزيزا  بالل  السيدة 
 –  17 زنقة   – امليلودي  تازي  تجزئة 
الدار   20000 كاليفورنيا    –  1 رقم 

البيضاء املغرب.

عنوانه)ا(  غزيزا  رشيدة  السيدة 
 –  17 زنقة   – امليلودي  تازي  تجزئة 
الدار   20000 كاليفورنيا    –  1 رقم 

البيضاء املغرب.

السيدة ليلى غزيزا عنوانه)ا( تجزئة 
 1 رقم   –  17 زنقة   – امليلودي  تازي 

20000 الدار البيضاء  – كاليفورنيا  

املغرب.

عنوانه)ا(  غزيزا  فريدة  السيدة 
 –  17 زنقة   – امليلودي  تازي  تجزئة 
الدار   20000 كاليفورنيا    –  1 رقم 

البيضاء املغرب.

عنوانه)ا(  غزيزا  راضية  السيدة 
 –  17 زنقة   – امليلودي  تازي  تجزئة 
الدار   20000 كاليفورنيا    –  1 رقم 

البيضاء املغرب.

بليكان  اتاليتماس  السيدة 

 – امليلودي  تازي  تجزئة  عنوانه)ا( 
كاليفورنيا    –  1 رقم   –  17 زنقة 

20000 الدار البيضاء املغرب.

عنوانه)ا(  ابجيج  صفية  السيدة 
 –  17 زنقة   – امليلودي  تازي  تجزئة 
الدار   20000 كاليفورنيا    –  1 رقم 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

)االب(  غزيزا  محمد  السيد 

 – امليلودي  تازي  تجزئة  عنوانه)ا( 
كاليفورنيا    –  1 رقم   –  17 زنقة 

20000 الدار البيضاء املغرب

غزيزا  الحميد  عبد  السيد 
الدين طاو�سي –  زكي  زنقة  عنوانه)ا( 

ال8ابق الخام1  حي املستشفيات – 
البيضاء  الدار   20200   15 رقم   -

املغرب.



عدد 5677 - 9 محرم 3  1 )18 غأس18 2021)الجريدة الرسمية   17116

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 788207.
603I

STE TIB COMPT SARL AU

OUKIRFI SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رغسمال الشركة

STE TIB COMPT SARL AU
ملتقى شارع املراب8ين وزنقة 

البخاري إقامة بغدادي مكتب رقم 
05 ، 60000، وجدة املغرب

OUKIRFI SERVICES شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
الوحدة رقم 1 العيون 60000 

تاوريرت املغرب.
رفع رغسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.121

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   2021 يونيو   23 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رغسمال  رفع 
»800.000 درهم« غي من »100.000 
عن  درهم«   900.000« إلى  درهم« 
ديون  مع  مقاصة  إجراء    : طريق 
الشركة املحددة املقدار و املستحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  1  بتاوريرت   االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 308.
60 I

وين إكسبير

LAZAM
إعالن متعدد القرارات

وين إكسبير
25 زنقة عبد الكريم الديوري الدار 
البيضاء، 20100، الدار البيضاء 

املغرب
LAZAM »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي:  357 
شارع محمد الخام1 ال8ابق 
 - -   A/12 7 عمارة  1 فضاء

الدارالبيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.3 8527
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم   2021 ماي   27 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
حصة   50 بيع  على  املصادقة  مايلي: 
من  درهم   100 بقيمة  اجتماعية 
السيدة صونيا السبتي لفائدة السيد 

حسن اكناس
على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
حصة   50 بيع  على  املصادقة  مايلي: 
من  درهم   100 بقيمة  اجتماعية 
حسن  لفائدة  السبتي  مريم  السيدة 

اكناس
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
على  ينص  الذي   :1 رقم  بند 
مايلي: استقالة وابراء السيدة صونيا 

السبتي كمسيرة للشركة
بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
استقالة وابراء السيدة مريم السبتي 

كمسيرة للشركة
بند رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
كمسير  اكناس  حسن  السيد  اعالن 
الى  الشركة  شكل  وتغير   ، للشركة 
محدودة  مسؤولية  دات  شركة 

وتعديل قوانين جديدة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  1  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 786910.
605I

fiduconsejo

FASKA BTP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

fiduconsejo
 av allal fassi res yasmina bloc
 b1 n 3 wilaya tetouan ، 93000،

tetouan maroc
FASKA BTP شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي القلعة 

شارع املعتمد ابن عباد رقم 6 

املضيق - 93000  املضيق املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

29915

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 

 FASKA : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.BTP

أرض الشركة بإيجاز : 

غعمال البناء مختلفة.

عنوان املقر االجتماعي : حي القلعة 

شارع املعتمد ابن عباد رقم 6 املضيق 

- 93000  املضيق املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : امجي  املحجوب  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  امجي  املحجوب  السيد 

 07 تجزئة البحر شارع الصويرة رقم 

املضيق 93000  املضيق املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  امجي  املحجوب  السيد 

 07 تجزئة البحر شارع الصويرة رقم 

املضيق 93000  املضيق املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

05 يوليوز  االبتدائية بت8وان  بتاريخ 

2021 تحت رقم 2275.

606I

مجموعة بونجول الدولية آتمانية

RAPIDIS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رغسمال الشركة

مجموعة بونجول الدولية آتمانية

املركب التجاري برج الياقوت 

شارع اللة ياقوت اقامة س طابق  

الداربيضاء ، 20000، الدارالبيضاء 

املغرب

RAPIDIS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 3 

 RUE DE L›IRAK QUARTIER

 LA RESISTANCE  - 20000

الدارالبيضاء املغرب.

رفع رغسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.366123

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم   2020 مارس   31 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رغسمال  رفع 

من  غي  درهم«   3.500.000«

  .000.000« إلى  درهم«   500.000«

مقاصة  إجراء    : طريق  عن  درهم« 

و  املقدار  املحددة  الشركة  ديون  مع 

املستحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 03 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نونبر 2020 تحت رقم 752518.

607I

Act taza

شركة كوم ريبا
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

Act taza

Taza Taza، 35000، Tazaa Maroc

شركة كوم ريبا شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 

املح8ة وادي امليل  تازة 35000 

تازة املغرب
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تأسي1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

6075

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 شتنبر   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 

: شركة  بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

كوم ريبا.

بيع   : بإيجاز  الشركة  أرض 

ووسائل  الهوائية  الدراجات  وإصالح 

النقل.

بيع ق8اع أيار السيارات

غشغال مختلفة.

دوار   : االجتماعي  املقر  عنوان 

املح8ة وادي امليل  تازة 35000 تازة 

املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 100   : الحمايني  عزيز  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الحمايني  عزيز  السيد 

دوار املح8ة وادي امليل  35000 تازة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الحمايني  عزيز  السيد 

دوار املح8ة وادي امليل 35000 تازة 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   18 بتاريخ  بتازة   االبتدائية 

2021 تحت رقم 338.

608I

مجموعة بونجول الدولية آتمانية

RAPIDIS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

مجموعة بونجول الدولية آتمانية
املركب التجاري برج الياقوت 

شارع اللة ياقوت اقامة س طابق  
الداربيضاء ، 20000، الدارالبيضاء 

املغرب
RAPIDIS  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  
 RUE IRAK QUARTIER LA
 RESISTANCE 3 - 20000
.MAROC الدارالبيضاء

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.366123
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تعيين  تم   2020 مارس   31 في  املؤرخ 
مسير جديد للشركة السيد)ة(  بوقفا 

املص8فى كمسير آخر
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نونبر 2020 تحت رقم 752519.

609I

مجموعة بونجول الدولية آتمانية

RAPIDIS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

مجموعة بونجول الدولية آتمانية
املركب التجاري برج الياقوت 

شارع اللة ياقوت اقامة س طابق  
الداربيضاء ، 20000، الدارالبيضاء 

املغرب
RAPIDIS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 
العراق 3 حي املقاومة - 20000 

.MAROC الدارالبيضاء
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.366123

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2020 مارس   31 في  املؤرخ 

املصادقة على :

بوقفا  هبة   )ة(  السيد  تفويت 

500 حصة اجتماعية من غصل 500 

بوقفا  آية  )ة(  السيد  لفائدة   حصة 

بتاريخ 31 مارس 2020.

تفويت السيد )ة( املص8فى بوقفا 

500 حصة اجتماعية من غصل 500 

حصة لفائدة  السيد )ة( محمد بوقفا 

بتاريخ 31 مارس 2020.

تفويت السيد )ة( نورالدين  عوين 

500 حصة اجتماعية من غصل 500 

حصة لفائدة  السيد )ة( محمد بوقفا 

بتاريخ 31 مارس 2020.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 03 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نونبر 2020 تحت رقم 752519.

610I

وين إكسبير

OTAMUS
إعالن متعدد القرارات

وين إكسبير

25 زنقة عبد الكريم الديوري الدار 

البيضاء، 20100، الدار البيضاء 

املغرب

OTAMUS »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: 106 زنقة 

عبد الرحمان صحراوي ال8ابق 2 

الباب 3 سيتي بارك بزن1 املركز - 

20800 الدارالبيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

. 20327

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

اتخاذ  تم   2021 يونيو   23 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

املصادقة بيع حصة اجتماعية بقيمة 

100 درهم من السيد عثمان بن عبد 

 PARTHENON شركة  لفائدة  جليل 

.HOLDING

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

شركة  وجعلها  الشركة  شكل  تعديل 

واعتماد  محدودة  مسؤولية  دات 

نظام اسا�سي جديد 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 09 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 786328.

611I

RYS CONSULTING

تيكنو الب

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

RYS CONSULTING

205 شارع ابي دار الغفاري ال8ابق 

الثاني سيدي البرنو�سي ، 20600، 

الدارالبيضاء املغرب

تيكنو الب   شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي  رقم 51 

ف ب حي الداخلة  - 80060 غكادير 

املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري -.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2021 يوليوز   08 في  املؤرخ 

املصادقة على :

حفيظة   )ة(  السيد  تفويت 

من  اجتماعية  حصة    77 غولقديد 

)ة(   السيد  لفائدة   77  حصة  غصل 

ملياء تيتي بتاريخ 08 يوليوز 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

يوليوز   26 بتاريخ  باكادير   التجارية 

2021 تحت رقم 39 102.

612I
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ficogedek sarl au

ZIDANI TRANS SARL.AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

ficogedek sarl au

 N° 30 Bis, Rue 8, Hay EL Amane,

 MEKNES. ، 50050، meknes

maroc

ZIDANI TRANS SARL.AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي املحل 

الكائن برقم 01 درب الكرنة حي 

الفتح مكناس - 50050 مكناس 

املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 53889

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 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ZIDANI TRANS SARL.AU

نقل   : بإيجاز  الشركة  أرض 

البضائع لحساب الغير.

املحل   : االجتماعي  املقر  عنوان 

الكائن برقم 01 درب الكرنة حي الفتح 

مكناس - 50050 مكناس املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : حسن  الزيداني  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  حسن  الزيداني  السيد 

رقم 106 زنقة  2 الش8ر 2 حي االمان 

مكناس 50050 مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  حسن  الزيداني  السيد 

رقم 106 زنقة  2 الش8ر 2 حي االمان 

مكناس 50050 مكناس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   15 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

2021 تحت رقم 86 3.

613I

العيون استشارات

SOCIETE ADDAWHITE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رغسمال الشركة

العيون استشارات

رقم 31 شارع االمير موالي عبد هللا ، 

70000، العيون املغرب

SOCIETE ADDAWHITE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي عالل 

بن عبد هللا 3 رقم 71  - 71000 

بوجدور املغرب.

رفع رغسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.23559

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم   2021 يوليوز   29 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 

االبتدائية بالعيون  بتاريخ 03 أشت 

2021 تحت رقم  262.

61 I

GENERAL DE COMPTABILITE

ALI LINA EXPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

GENERAL DE COMPTABILITE

شارع محمد اديوري مكاتب زالغ 

ال8ابق التاني الرقم 5 فاس ، 

30000، فاس املغرب

ALI LINA EXPORT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع عبد 

الكريم الخ8ابي عمارة ابن مو�سى 

الغوا�سي ال8ابق التاني فاس - 

30000 فاس املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

66869

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يناير   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 

 ALI  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LINA EXPORT

أرض الشركة بإيجاز : التجارة

التصدير و االستيراد.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

ابن  عمارة  الخ8ابي  الكريم  عبد 

مو�سى الغوا�سي ال8ابق التاني فاس - 

30000 فاس املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : هشام  برادة  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  هشام  برادة  السيد 

الرقم 8 شارع ابو الهول طريق ايموزار 

فاس 30000 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  هشام  برادة  السيد 

الرقم 8 شارع ابو الهول طريق ايموزار 

فاس 30000 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مارس  بتاريخ  2  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 1361.

615I

مجموعة بونجول الدولية آتمانية

RAPIDIS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

مجموعة بونجول الدولية آتمانية

املركب التجاري برج الياقوت 

شارع اللة ياقوت اقامة س طابق  

الداربيضاء ، 20000، الدارالبيضاء 

املغرب

RAPIDIS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

العراق 3 حي املقاومة - 20000 

.MAROC الدارالبيضاء

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.366123

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2020 أشت   19 في  املؤرخ 

املصادقة على :

نورالدين   )ة(  السيد  تفويت 

من  اجتماعية  حصة    .000 عوين 

السيد  لفائدة   حصة    .000 غصل 

)ة( املص8فى بوقفا  بوقفا بتاريخ 19 

أشت 2020.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 19 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

أشت 2020 تحت رقم 753905.

616I
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STE TIB COMPT SARL AU

APPKEY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

STE TIB COMPT SARL AU

ملتقى شارع املراب8ين وزنقة 

البخاري إقامة بغدادي مكتب رقم 

05 ، 60000، وجدة املغرب

APPKEY شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي طريق 

سيدي يحيى تجزئة هوار فيال توفيق 

60000 وجدة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.323 1

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2021 يوليوز   12 في  املؤرخ 

املصادقة على :

توفيق  محمد  )ة(  السيد  تفويت 

980 حصة اجتماعية من غصل 990 

حصة لفائدة  السيد )ة( عمر توفيق 

بتاريخ 06 يوليوز 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يوليوز   19 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2021 تحت رقم 2650.

617I

BUREAU ESSOUFYANI

GTDC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

BUREAU ESSOUFYANI

 HAY ESSALAM AVENUE

 PRINCE MOULAY ABDELLAH

 RUE ALJAZIRA ALKHADRA ،

70000، LAAYOUNE MAROC

GTDC  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الوحدة مجموعة G رقم 886   - 

70000 العيون املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

37677

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   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 

. GTDC : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

غشغال   : بإيجاز  الشركة  أرض 

غعمال   - البناء  غشغال   – متعددة 

غعمال   - والخاصة  العامة  اإلنارة 

 ...  - الصحي  والصرف  السباكة 

خدمات متنوعة.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 -    886 رقم   G مجموعة  الوحدة 

70000 العيون املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : عرباوي   محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  عرباوي   محمد  السيد 

س8ات   26000 احمد  ابن  بوحولة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  عرباوي   محمد  السيد 

س8ات   26000 احمد  ابن  بوحولة 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعيون  بتاريخ 02 أشت 

2021 تحت رقم 2616.

618I

STE TIB COMPT SARL AU

MARJANA ORIENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

STE TIB COMPT SARL AU

ملتقى شارع املراب8ين وزنقة 

البخاري إقامة بغدادي مكتب رقم 

05 ، 60000، وجدة املغرب

MARJANA ORIENT  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي طريق 

سيدي يحيى تجزئة هوار  فيال توفيق 

60000 وجدة املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.32629

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تعيين  تم   2021 يوليوز   05 في  املؤرخ 

مسير جديد للشركة السيد)ة( توفيق 

عمر كمسير آخر

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   19 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2021 تحت رقم 9 26.

619I

مكتب الدراسات املحاسباتية والتسيير

CHRONO TRUST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

مكتب الدراسات املحاسباتية 

والتسيير

شارع محمد الخام1 عمارة بن8الب 

ال8ابق الثاني املكتب رقم 6 ، 

35100، جرسيف املغرب

CHRONO TRUST  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي املن8قة 

الصناعية سلوان الناظور - 62702 

الناظور املغرب

تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

encours

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 

. CHRONO TRUST

تركيب   : بإيجاز  الشركة  أرض 

جهاز الكرونوتاكوجراف وإصالحه.

املن8قة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 62702  - الناظور  سلوان  الصناعية 

الناظور املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيدة هند ازوالي :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 500   : حاجي  العالي  عبد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة هند ازوالي عنوانه)ا( حي 

النكد  35100 جرسيف املغرب.

السيد عبد العالي حاجي عنوانه)ا( 

 35100 هوارة  كامبير  حرشة  دوار 

جرسيف املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة هند ازوالي عنوانه)ا( حي 

النكد  35100 جرسيف املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور  بتاريخ 29 يوليوز 

2021 تحت رقم 3177/2021.

620I
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ACO CONSULTING

WANA DISTRIBUTION
إعالن متعدد القرارات

ACO CONSULTING

 rue libourne - résidence du ,70

 centre - 4ème étage- Apt.14- ،

20500، casablanca maroc

WANA DISTRIBUTION  »شركة  

املساهمة«

وعنوان مقرها االجتماعي: تجزئة 

الكولين 2 - سيدي معروف  - -  الدار 

البيضاء  املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.171325

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

اتخاذ  تم   2021 يونيو   28 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 

قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 
فهري  فا�سي  نادية  السيدة  استقالة 

من مهامها كمتصرفة

قرار رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

عز  السيد  تعيين  على  التصديق 

الدين املنتصر باهلل كمتصرف جديد 

للشركة

قرار رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

 WANA املتصرف»  ممثل  تغيير 

CORPORATE S.A « و تعيين السيد 

عز الدين املنتصر باهلل كممثل دائم 

 WANA CORPORATE « للمتصرف

» S.A

على  ينص  الذي   :8 رقم  قرار 

مايلي: تجديد والية السيد محمد بن 

ملدة  بالشركة  كمتصرف  محجوب 

ست سنوات

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم لم يتم تغيير غي بند: الذي 

ينص على مايلي: لم يتم تغيير غي بند

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 02 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

أشت 2021 تحت رقم 788623.

621I

COFIJUCE

SOCIETE IMMO BLANCA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

COFIJUCE
 RUE ALLAL BENABDELLAH 106

 CASABLANCA ، 25000،
CASABLANCA MAROC

SOCIETE IMMO BLANCA شركة 
ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 6 ، شارع 

الزرق8وني ال8ابق الثاني رقم 
6، الدار البيضاء  - 20000 الدار 

البيضاء املغرب
تأسي1 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
512019

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 

.SOCIETE IMMO BLANCA
االنعاش   : بإيجاز  الشركة  أرض 

العقاري.
 ، 6  : االجتماعي  املقر  عنوان 
رقم  الثاني  ال8ابق  الزرق8وني  شارع 
الدار   20000  - البيضاء   الدار   ،6

البيضاء املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : رشيد  عقران  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  رشيد  عقران  السيد 
سيدي   6 عمارة  ليكولين  اقامة 
البيضاء  الدار   20520 معروف 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  رشيد  عقران  السيد 
سيدي   6 عمارة  ليكولين  اقامة 
البيضاء  الدار   20520 معروف 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 788370.
622I

HORICOM

 EL MEHDI GLASSES
TECHNOLOGIES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

إنشاء فرع تابع للشركة

HORICOM
21AV HASSAN II APPT N°  VN-
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
 EL MEHDI GLASSES

TECHNOLOGIES شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 19 
تجزئة تيليلة مرجان 2 - 50000 

مكناس املعرب .
إنشاء فرع تابع للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2 679

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
إنشاء  تقرر   2021 ماي   05 في  املؤرخ 
فرع  تابع للشركة  تحت التسمية - و 
الكائن بالعنوان 571 تجزئة الزيتونة 
 50000  -  0101 ق8اع   50000
طرف  من  املسير  و  املعرب   مكناس 

السيد)ة( البلعيزي عبد الفتاح .
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   03 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

2021 تحت رقم 3616.
623I

OREA

 INTERFACE OFFICE SPACE
RABAT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسي1 شركة

OREA

RES M ، 20000، CASA MAROC

 INTERFACE OFFICE SPACE

RABAT شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي مركز 

غعمال الرياض، عمارة س 2  الجناح 

الجنوبي شارع الرياض، حي الرياض، 

الرباط - 10100 الرباط املغرب

تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

153899

 13 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 

 INTERFACE OFFICE SPACE

.RABAT

مركز   : بإيجاز  الشركة  أرض 

االعمال.

مركز   : االجتماعي  املقر  عنوان 

غعمال الرياض، عمارة س 2  الجناح 

الجنوبي شارع الرياض، حي الرياض، 

الرباط - 10100 الرباط املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

 HALA HOLDING الشركة 

اوالد  زنقة  تجزئة كوردي1  عنوانه)ا( 

الرباط  السوي�سي  مونية  فيال  جرار 

10100 الرباط املغرب.



17121 الجريدة الرسميةعدد 5677 - 9 محرم 3  1 )18 غأس18 2021) 

البرنو�سي   امين  حسن  السيد 

اوالد  زنقة  تجزئة كوردي1  عنوانه)ا( 

الرباط  السوي�سي  مونية  فيال  جرار 

10100 الرباط املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

البرنو�سي   امين  حسن  السيد 

اوالد  زنقة  تجزئة كوردي1  عنوانه)ا( 

الرباط  السوي�سي  مونية  فيال  جرار 

10100 الرباط املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أشت   03 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

2021 تحت رقم 116560.

62 I

AZ GESTION

FAO TOUR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

AZ GESTION

شارع ولد سيدي بابا اقامة املجد 
 tetouan، 93000، tatouan 1رقم

املغرب

FAO TOUR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 
النرج1 2 رقم 17 شقة 8 كابونيكرو 

مرتيل - 93000 مارتيل املغرب

تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

29985

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 

 FAO  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TOUR

خذمات   : بإيجاز  الشركة  أرض 

تنضيم  و  عقارية  وكالة  و  السياحة 

الرحالت.

اقامة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
النرج1 2 رقم 17 شقة 8 كابونيكرو 

مرتيل - 93000 مارتيل املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد فؤاد جبروني :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
حصة   500   : عبدو  ازهر  السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد فؤاد جبروني عنوانه)ا( حي 
 6 العدير اكرام زنقة اسالم اباد رقم 

وزان 16200 وزان املغرب.
السيد ازهر عبدو عنوانه)ا( شارع 
 196 رقم  ال8ري1  الخالق  عبد 

93000 ت8وان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  سفيان  املهندق  السيد 
مارتيل   2 رقم  ط2  االمل  تجزئة   6

93000 مارتيل املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
13 يوليوز  االبتدائية بت8وان  بتاريخ 

2021 تحت رقم 2813.
625I

ACO CONSULTING

OTEO
إعالن متعدد القرارات

ACO CONSULTING
 rue libourne - résidence du ,70
 centre - 4ème étage- Apt.14- ،

20500، casablanca maroc
OTEO  »شركة  املساهمة«

وعنوان مقرها االجتماعي: تجزئة 
الكولين 2 - سيدي معروف  - - الدار 

البيضاء  املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.166565

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم   2021 يونيو   28 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 

قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 
فهري  فا�سي  نادية  السيدة  استقالة 

من مهامها كمتصرفة
قرار رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
عز  السيد  تعيين  على  التصديق 
الدين املنتصر باهلل كمتصرف جديد 

للشركة
قرار رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
 WANA املتصرف»  ممثل  تغيير 
تعيين  و     »  CORPORATE S.A
السيد عز الدين املنتصر باهلل كممثل 
 WANA CORPORATE املتصرف» 

» .S.A
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم لم يتم تغيير غي بند: الذي 
ينص على مايلي: لم يتم تغيير غي بند

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم  5 788.
626I

omed consulting sarl

CORALIA SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

omed consulting sarl
 av mohamed daoud 5 eme 3 0

etage ، 93040، tetouan maroc
CORALIA SERVICES شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طور 
التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع جبل 
تدأين زنقة 10 اقامة مروة طابق 
2 رقم 6 ت8وان - 93000 ت8وان 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2 887

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
حل  تقرر   2021 يناير   25 في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ    CORALIA SERVICES
وعنوان  درهم   100.000 رغسمالها 
تدأين  جبل  شارع  اإلجتماعي  مقرها 
رقم   2 طابق  مروة  اقامة   10 زنقة 

املغرب  ت8وان   93000  - ت8وان   6

نتيجة ل : االفالس.

شارع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

مروة  اقامة   10 زنقة  تدأين  جبل 

 93000  - ت8وان   6 رقم   2 طابق 

ت8وان املغرب. 

و عين:

و  الهرموش  منية    السيد)ة( 

عنوانه)ا( شارع جبل تدأين زنقة 10 

 93000 ت8وان   6 رقم  مروة  اقامة 

ت8وان 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 

مارس   02 بتاريخ  بت8وان   االبتدائية 

2021 تحت رقم 710.

627I

RYS CONSULTING

هاي أكرو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

RYS CONSULTING

205 شارع ابي دار الغفاري ال8ابق 

الثاني سيدي البرنو�سي ، 20600، 

الدارالبيضاء املغرب

هاي غكرو   شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة 

تيكيدا محل رقم 3 حي الهدى  - 

80070 غكادير  املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري -.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2021 يوليوز   01 في  املؤرخ 

املصادقة على :

اإلله    عبد  )ة(   السيد  تفويت 

من  اجتماعية  حصة   330 غحايك 

السيد  لفائدة   حصة   330 غصل 

يوليوز   01 بتاريخ  قرعي  حفيظ   )ة(  

.2021
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   26 بتاريخ  باكادير   التجارية 

2021 تحت رقم 35 102.
628I

ائتمانية كينزو

متيراتيب
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تجديد مدة مزاولة مهام املسيرين

ائتمانية كينزو
 3 ، حسن الصغير - الدار البيضاء ، 

20600، الدار البيضاء غملغرب
متيراتيب »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي:   2 شارع 
عبد الكريم خ8ابي  - 20500 الدار 

البيضاء املغرب.
»تجديد مدة مزاولة مهام املسيرين«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.237589
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 10 فبراير 2020
مهام  مزاولة  مدة  تجديد  تقرر 
السيد  تعيين  تجديد  ملدة:  املسيرين 
ناصر بوطالب حامل ب8اقة التعريف 
ه   ب   692356 رقم:  الوطنية 
 10 إبتداغ من  للشركة  كمسير وحيد 

فبراير2020 سنوات.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

أشت 2021 تحت رقم 788835.
629I

FLASH ECONOMIE

MONEY GO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

MONEY GO
تأسي1 شركة محدودة املسؤولية      

ذات الشريك الوحيد  
 ICE : 002755360000012          -

IF  :  72232   -
RC   :  75021   CASABLANCA -

TP   : 32753 00          -
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداد  تم   2020 غكتوبر   01
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:     
MONEY GO : التسمية -

اليدوي  التغيير   *  : الهدف      -  
وتحويل األموال   

 - املدة     : 99   سنة
- املقر االجتماعي :  ال8ابق السفلي 
محمد  شارع   73 تجزئة    39 رقم 
بوزيان حي موالي رشيد الدار البيضاء
 100.000,00         : الرغسمال   -

درهم
- التسيير :  السيدة سميرة فالح        
السجل  في  الشركة  تسجيل  تم 
 07 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجاري 

غكتوبر 2020 تحت رقم 75021  
من خالل مركز االستثمار الجهوي 

بالدار البيضاء

630I

FLASH ECONOMIE

SAMIRA CASH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

 SAMIRA CASH
تأسي1 شركة محدودة املسؤولية 

ذات الشريك الوحيد
         ICE : 00262123 000016       

   IF  :  72709 2   -
       RC   :  78573   CASABLANCA -

     TP   : 35 02526   -
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى   
القانون  إعداد  تم   2020 غكتوبر   01
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
    SAMIRA CASH  : التسمية -

اليدوي  التغيير   *   : الهدف      -  
وتحويل األموال   

 - املدة     :  99  سنة
- املقر االجتماعي :  96 شارع انفا 
انفا   ربيع  اقامة   91 شقة   9 ال8ابق 

الدار البيضاء

- الرغسمال :  100.000,00 درهم
- التسيير :  السيدة سميرة فالح

السجل  في  الشركة  تسجيل  تم 
بتاريخ  0  البيضاء  بالدار  التجاري 

نونبر 2020 تحت رقم 78573  
 من خالل مركز االستثمار الجهوي 

بالدار البيضاء
631I

SAFI COMPTA

YANE BUSINESS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

SAFI COMPTA
 APPT   IMM 3 AV IBN

 BATTOUTA ، 46000، SAFI
MAROC

YANE BUSINESS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي الزهرة 21، 
حي سيدي بوزيد آسفي. - 6000  

آسفي املغرب
تأسي1 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
11981

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 
 YANE : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.BUSINESS
 : بإيجاز  الشركة  أرض 

.NEGOCIANT
الزهرة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - آسفي.  بوزيد  سيدي  حي   ،21

6000  آسفي املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

السيد ياسين رجاء :  1.000 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

ش  عنوانه)ا(  رجاء  ياسين  السيد 
مفتاح  اقامة   02 ال8ابق   01 ع   12
آسفي    6000 آسفي   2 الراحة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
ش  عنوانه)ا(  رجاء  ياسين  السيد 
مفتاح  اقامة   02 ال8ابق   01 ع   12
الراحة 2 آسفي 6000  آسفي املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   30 بتاريخ  بآسفي   االبتدائية 

2021 تحت رقم 2 19.
632I

 EL FRKACHI ZAKARIAA (CABINET

(COMPTABLE C.C.N

AMENAGUIM
إعالن متعدد القرارات

 EL FRKACHI ZAKARIAA
((CABINET COMPTABLE C.C.N

شارع املوحدين تجزئة االميرة 
ال8ابق االول رقم 02،الفنيدق ، 

93100، الفنيدق املغرب
AMENAGUIM »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: شارع 

محمد الخام1 قيسارية الحمامة 
رقم 22  - 93000 ت8وان املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.10583
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم   2021 يونيو   17 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
على  ينص  الذي   :01 رقم  قرار 
مايلي: املوافقة على تفويت 50 حصة 
لفائدة  كريم  محمد  للسيد.مظهر 
وتفويت  البوديري  السيدة.نورة 
السيد.طارق مظهر 50 حصة لفائدة 

السيدة.نورة البوديري
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على  ينص  الذي   :02 رقم  قرار 

السابق  املسير  استقالة  مايلي: 

مظهر  كريم  السيد.محمد  للشركة 
البوديري  السيدة.نورة  وتعيين 

للشركة،من  جديدة  وحيدة  كمسيرة 

خالل منحها سل8ة التوقيع 

على  ينص  الذي   :03 رقم  قرار 

الشكل  تغيير  على  املوافقة  مايلي: 

ذات  شركة  من  للشركة  القانوني 

ذات  شركة  الى  محدودة  مسؤولية 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد

على  ينص  الذي  رقم  0:  قرار 

االسا�سي  القانون  تعديل  مايلي: 

تعديالت  بادخال  وذلك  للشركة 

يقتضيه  ملا  ووفقا  الذكر  السالفة 

القانون.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 01: الذي ينص على مايلي:  

 ، السابقة  القرارات  العتماد  نتيجة 

 01- املادة  تعديل  العام  الجمع  قرر 

االسا�سي  النظام  من   )FORME(

بالصيغة  غصبحت  والتي  للشركة 

 AMENAGUIM« شركة  التالية: 

ذات  شركة  غصبحت   ،  »SARL

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

 .(SARL AU( واحد

ينص  الذي   :06،07 رقم  بند 

بين  األسهم  تحويل  بعد  مايلي:  على 

املال  رغس  توزيع  يتم   ، الشركاء 
البوديري  السيدة.  غيدي  في  بالكامل 

التحويل ، سيتم  ، ونتيجة لهذا  نورة 

النظام  من   7 و   6 املادتين  استبدال 

 • التالية:  باألحكام  تلقائًيا  األسا�سي 

عشرة  بمبلغ  نورة  البوديري  السيدة 

آالف )10،000.00( درهم.

على  ينص  الذي   :13 رقم  بند 

القرارات  العتماد  نتيجة  مايلي: 

السابق  املسير  ،استقالة  السابقة 

مظهر  كريم  السيد.محمد  لشركة 
البوديري  السيدة.نورة  وتعيين 

خالل  جديدة،من  وحيدة  كمسيرة 

منحها سل8ة التوقيع .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
05 يوليوز  االبتدائية بت8وان  بتاريخ 

2021 تحت رقم 2288.
633I

GLOFID

EATMEAT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إنشاء فرع تابع للشركة

GLOFID
196 شارع السفير بن عائشة ال8ابق 

الثاني الرقم   ، 20300، الدار 
البيضاء املغرب

EATMEAT شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي البلدية 
القروية زاوية ساي1 ساحل  - 

000 2 الجديدة املغرب.
إنشاء فرع تابع للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.16985

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في  2 يونيو 2021 تقرر إنشاء 
التسمية  تحت  للشركة   تابع  فرع  
 119 ر°  تجزئة  بالعنوان  الكائن  و   -
 - CFCIM غوالد صالح  الحي الصناعي 
27182 النواصر املغرب و املسير من 

طرف السيد)ة( عمار  عبدالفتاح.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

أشت 2021 تحت رقم 788772.
63 I

OREA

LE GRAND CHENE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

OREA
RES M ، 20000، CASA MAROC
LE GRAND CHENE  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 3 زنقة 
اران، حي أوتيي - 200060 الدار 

البيضاء املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

 75029

 01 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2020 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 

 LE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. GRAND CHENE

تشغيل   : بإيجاز  الشركة  أرض 

منتجع ريفي.

زنقة   3  : االجتماعي  املقر  عنوان 

الدار   200060  - أوتيي  حي  اران، 

البيضاء املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

زألول  زحزوحي  طارق  السيد 

أوتيي  حي  اران،  زنقة   3 عنوانه)ا( 

200060 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

زألول   زحزوحي  عثمان  السيد 

عنوانه)ا( زنقة عين اوملاس، طابق 1، 

  ،2 الجراح  ابراهيم  اقامة   ،16 شقة 

21200 الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 - بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

تحت رقم -.

635I

ACO CONSULTING

WANA CORPORATE

إعالن متعدد القرارات

ACO CONSULTING

 rue libourne - résidence du ,70

 centre - 4ème étage- Apt.14- ،

20500، casablanca maroc

WANA CORPORATE  »شركة  

املساهمة«

وعنوان مقرها االجتماعي: تجزئة 

الكولين 2 - سيدي معروف - - الدار 

البيضاء  املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.99907

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

اتخاذ  تم   2021 يونيو   28 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 

قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 

فهري  فا�سي  نادية  السيدة  استقالة 

من مهامها كمتصرفة

قرار رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

استقالة السيد عبد العزيز العبيدي 

من مهامه كمتصرف

قرار رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

عز  السيد  تعيين  على  التصديق 

الدين املنتصر باهلل كمتصرف جديد 

للشركة

قرار رقم 8: الذي ينص على مايلي: 

محمد  السيد  تعيين  على  التصديق 

جديد  كمتصرف  الكليب  صالح  

للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم لم يتم تغيير غي بند: الذي 

ينص على مايلي: لم يتم تغيير غي بند

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 02 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

أشت 2021 تحت رقم  78862.

636I
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STE REVCOMPTA

SM GLORY VENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

STE REVCOMPTA
االول  ال8ابق   08 رقم  عمارة 

الشقة  0 شارع اكرا املدينة الجديدة 

مكناس ، 50000، مكناس املغرب

SM GLORY VENT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة ابو 

حسن املريني اقامة اميرة 2 شقة 

25 م.ج مكناس  - 50000 مكناس 

املغرب

تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

53967

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   23

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 SM  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GLORY VENT

بإيجاز  الشركة  أرض 

 ORGANISATION DES  :

EVENEMENTS

IMPORT EXPORT

.NEGOCE

عنوان املقر االجتماعي : زنقة ابو 

شقة   2 اميرة  اقامة  املريني  حسن 

مكناس   50000  - مكناس   م.ج   25

املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

الجواد  جواد  سمير  نزار  السيد 

درهم   1.000 بقيمة  حصة   33   :

للحصة .

 33   : اجدير  الغني  عبد  السيد 
حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة .

السيدة سميحة اوخي :   3 حصة 
بقيمة 1.000 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

الجواد  جواد  سمير  نزار  السيد 
سجلماسة   9 الف  عمارة  عنوانه)ا( 
مكناس   50000 مكناس   15 رقم 

املغرب.
السيد عبد الغني اجدير عنوانه)ا( 
ازرو  احداف   2 مشليفن   12 رقم 

53105 ازرو املغرب.
عنوانه)ا(  اوخي  سميحة  السيدة 
اقامة   15 شقة   9 الف  عمارة 
مكناس   50000 مكناس  سجلماسة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الجواد  جواد  سمير  نزار  السيد 
سجلماسة   9 الف  عمارة  عنوانه)ا( 
مكناس   50000 مكناس   15 رقم 

املغرب
السيد عبد الغني اجدير عنوانه)ا( 
ازرو  احداف   2 مشليفن   12 رقم 

53105 ازرو املغرب
عنوانه)ا(  اوخي  سميحة  السيدة 
اقامة   15 شقة   9 الف  عمارة 
مكناس   50000 مكناس  سجلماسة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   26 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

2021 تحت رقم 3566.
637I

challengeaudit

ELINAVE 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

challengeaudit
 rue antsirabé imm 8 n 6 V.N
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
 ELINAVE  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 
انتسرابي إقامة 8 شقة 6 ال8ابق 
الثاني املدينة الجديدة مكناس - 

50000 مكناس املغرب
تأسي1 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
53959

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   31
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 

. ELINAVE
تاجر   : بإيجاز  الشركة  أرض 

اإلطارات 
غعمال املوازنة والتوازن
التجارة بجميع غنواعها.

زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
ال8ابق   6 شقة   8 إقامة  انتسرابي 
 - مكناس  الجديدة  املدينة  الثاني 

50000 مكناس املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد زعيم رشيد :  1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  رشيد  زعيم  السيد 
زنقة  باء   8 الشقة   07 النخيل  إقامة 
 50000 مكناس  ج  م  مكليد  بني 

مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  رشيد  زعيم  السيد 
زنقة  باء   8 الشقة   07 النخيل  إقامة 
 50000 مكناس  ج  م  مكليد  بني 

مكناس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   26 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

2021 تحت رقم 3562.

638I

fiduciaire la koutoubia

شركة صيدلية االطلس ابن 
جرير

إعالن متعدد القرارات

fiduciaire la koutoubia

 RUE HASSAN BEN M’BAREK

 GUELIZ n 34- Marrakech ،

40000، MARRAKECH MAROC

شركة صيدلية االطل1 ابن جرير  

»شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: رقم 20 

مجمع البلدي ابن جرير - 0000  

ابن جرير  املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.88 

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

اتخاذ  تم   2021 يونيو   20 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تقديم غصل تجاري )حصة في شركة(     

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي:    

 28 في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

جرير  بابن  ومسجل   2021 يونيو 

بتاريخ           13 يوليوز 2021  قدم :         

الحامل  السيد بوشعيب عبدالحق   -

رقم  الوطنية  التعريف  لب8اقة 

PA1089 الساكن بتجزئة املصمودي 
لفائدة شركة   0 3  – مراكش.   رقم 

»شركة  بنجرير  األطل1  صيدلية 

وحيد«   بشريك  املسؤولية  محدودة 

مقرها  الكائن  التأسي1  طور  في  
البلدي  مجمع   20 :رقم  االجتماعي 
التجاري  األصل  جميع  جرير.  ابن   –

الكائن برقم 20 مجمع البلدي – ابن 
التجاري بالسجل  واملقيد   جرير. 
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من  عدد  88    تحت  جرير  بابن   
عناصره  بجميع  اإليضاحي  السجل 
املادية واملعنوية والذي يقدر ثمنه ب 
دائني  فعلى  درهم.    2.600.000,00
يتقدموا  غن  غعاله  املذكور  البائع 
بتعرضاتهم إلى قسم السجل التجاري 
باملحكمة االبتدائية بابن جرير داخل 
اإلعالن  نشر  تاريخ  من  يبتدئ  غجل 
األول وينتهي في اليوم الخام1 عشر 

من نشر اإلعالن الثاني.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتاريخ  جرير   بابن  االبتدائية 

أشت 2021 تحت رقم 98 6.
639I

MENARAT REFA

S.H TASSE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

MENARAT REFA
  HAY EL MOSTAQBAL02
 LAAYOUNE ، 70000،
LAAYOUNE MAROC

S.H TASSE شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

 RUE وعنوان مقرها اإلجتماعي
 ABI BENI KAAB  LAAYOUNE -
70000 LAAYOUNE MAROC
تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

37685
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 أشت   02
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 S.H  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TASSE
استيراد   : بإيجاز  الشركة  أرض 

وتصدير البضائع والتجارة العامة.
 RUE ABI : عنوان املقر االجتماعي
 BENI KAAB  LAAYOUNE - 70000

.LAAYOUNE MAROC

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  : حسائن  الدين  صالح  السيد 

500 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 

 500   : حسائن   فيصل  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

حسائن  الدين  صالح  السيد 
االثنين  سوق  زنقة   91 عنوانه)ا( 

وادي زم 25000 خريبكة املغرب.

السيد فيصل حسائن  عنوانه)ا( 
زم  وادي  االثنين  سوق  زنقة   91

25000 خريبكة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

حسائن  الدين  صالح  السيد 
االثنين  سوق  زنقة   91 عنوانه)ا( 

وادي زم 25000 خريبكة املغرب

السيد فيصل حسائن  عنوانه)ا( 
زم  وادي  االثنين  سوق  زنقة   91

25000 خريبكة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعيون  بتاريخ 03 أشت 

2021 تحت رقم 2627/2021.

6 0I

FLASH ECONOMIE

IOLABS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

IOLABS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 265 شارع 

الزرق8وني ، ال8ابق 9 ، رقم 92 - 

20000 الدار البيضاء املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

509183

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2021 ماي   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 

.IOLABS

ت8وير   : بإيجاز  الشركة  أرض 

وخدمات  واملبيعات  البرمجيات 

تكنولوجيا املعلومات.

 265  : االجتماعي  املقر  عنوان 

رقم   ،  9 ال8ابق   ، الزرق8وني  شارع 

92 - 20000 الدار البيضاء املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000 السيد اسامة الشكراني :  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد اسامة الشكراني عنوانه)ا( 

 2 ال8ابق   130 الرقم  ميموزة  زنقة 

الدار   20000 الراحة   حي   5 الرقم 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد اسامة الشكراني عنوانه)ا( 

 2 ال8ابق   130 الرقم  ميموزة  زنقة 

الدار   20000 الراحة   حي   5 الرقم 

البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 02 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم 397 2.

6 1I

FLASH ECONOMIE

 SOCIETE DES NOUVEAUX
MEDIAS

إعالن متعدد القرارات

 SOCIETE DES NOUVEAUX
MEDIAS

شركة ذات مسؤولية محدودة، 
رغسمالها 12.110.000 درهم

مقرها الرئي�سي 159، شارع يعقوب 
املنصور، الدارالبيضاء

السجل التجاري رقم 276.123 
– التعريف الضريبي 12785  1 
– التعريف املوحد للمقاولة رقم 

00153632600008 
وفاة غحد الشركاء

تفويت حصص الشركة
مؤرخ  عرفي  عقد  بموجب  غوال: 
 ،05/08/2020 في  البيضاء  الدار  في 
بتاريخ  البيضاء  بالدار  مسجل 
شركة  قامت   ،23/04/2021
التجاري  بالسجل  املقيدة  ديدون، 
 ،220 25 البيضاء تحت رقم  بالدار 
تملكها  التي  حصة    6053 بتفويت 
السيد عبد  إلى  في شركة نوفو ميديا 
لب8اقة  الحاملة  لحلو،  الجليل 

.B 07098 التعريف الوطنية رقم
مؤرخ  عرفي  عقد  بموجب  ثانيا: 
 ،11/08/2020 في  البيضاء  الدار  في 
بتاريخ  البيضاء  بالدار  مسجل 
مريا  السيدة  قامت   ،12/08/2020
التعريف  لب8اقة  الحاملة  كحاك، 
بتفويت   ،A256859 رقم  الوطنية 
في شركة  تملكها  التي  12.110 حصة 
نوفو ميديا إلى شركة »هولدر« املقيدة 
بالدارالبيضاء  التجاري  بالسجل 

تحت رقم 22787 .
مؤرخ  عرفي  عقد  بموجب  ثالثا: 
 ،19/08/2020 في  البيضاء  الدار  في 
بتاريخ  البيضاء  بالدار  مسجل 
شركة  قامت   ،09/09/2020
بالسجل  املقيدة  صحارى،  غطل1 
 ،7/18 رقم  تحت  للعيون  التجاري 
تملكها  التي  حصة  بتفويت   10.5 
شركة  إلى  ميديا  »وفو  شركة  في 
التجاري  بالسجل  املقيدة  »هولدر« 
بالدارالبيضاء تحت رقم 22787 .
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رابعا: قام الجمع العام االستثنائي 

على  باإلشهاد   16/07/2020 بتاريخ 

الرحمان  عبد  السيد  الشريك  وفاة 

السعيدي.

القانوني  اإليداع  تم  خامسا: 

املحكمة  لدى  الضبط  بكتابة 

 20 بتاريخ  بالدارالبيضاء  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 787725.
للخالصة والتذكير

املسير

642I

Synergie Experts

AKAD & ITHIEL HOLDING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

استمرار نشاط الشركة

Synergie Experts

9 , زنقة جون جورس, حي أوتييه ، 

20060، الدار البيضاء املغرب

 AKAD & ITHIEL HOLDING

»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 9 ، زنقة 

جون جوري1، حي أوتييه - 20060 

الدار البيضاء املغرب.

»استمرار نشاط الشركة«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.332691

العام  الجمع  قرار  بموجب 

يونيو2021،   30 بتاريخ  االستثنائي 

قرر مساهمو الشركة املساهمة 

AKAD & ITHIEL HOLDING

 320.000 قدره  رغسمال  ذات 
درهم، مقرها االجتماعي ب 9 ، زنقة 

الدار   ، أوتييه  حي  جوري1،  جون 
التجاري  بالسجل  البيضاء واملسجلة 

ملا  وطبقا   ،332691 الرقم  تحت 

تنص عليه املادة 86 من قانون 5-96 

بمواصلة   ،1997 فبراير   13 بتاريخ 

نشاط الشركة.

القانوني  اإليداع  تنفيذ  تم 

باملحكمة التجارية بالدار البيضاء في 

14/07/2021 تحت الرقم 35050.
لالستخراج واملرجعية.

6 3I

هند لشقر

 STE MULTI SERVICE
OULTANA SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

هند لشقر
رقم 26 مكرر 2 نجزئة الحبابي 

الدكارات فاس ، 30000، فاس فاس

 STE MULTI SERVICE OULTANA

SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 

150تجزئة االندل1 املجال 

الحضري A/C عين الشقف فاس - 

30000 فاس املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

66965

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 فبراير   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 

 MULTI SERVICE OULTANA

.SARL AU

تدقبق-  : بإيجاز  الشركة  أرض 

تتبع االشغال-مراقبة .
رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 
150تجزئة االندل1 املجال الحضري 

 30000  - فاس  الشقف  عين   A/C

فاس املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عماد شمو عنوانه)ا( دوار 

ايت راس امليل ولتانة 22003 ازيالل 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عماد شمو عنوانه)ا( دوار 

ايت راس امليل ولتانة 22003 ازيالل 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مارس   20 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 50 1.

6  I

ABIDIO

ABIDIO

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

ABIDIO

131 شارع انفا اقامة ازير طابق 

11 املكتب رقم 11ب ، 20360، 

الدارالبيضاء املغرب

ABIDIO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 131 شارع 

انفا اقامة ازير طابق 11 املكتب رقم 

11ب - 20360 الدارالبيضاء املغرب

تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

 89299

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2021 يناير   21

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ABIDIO

مركز  أرض الشركة بإيجاز : • 

اتصال،

ملراكز  والتوظيف  التدريب   •

االتصال.

• اإلدارة والتسويق ،

• صيانة تكنولوجيا املعلومات ،

• النقل إلى الخارج ،

والتدريب.  التسويق   •

واالستشارات ،

استيراد و تصدير،  •

غو  غي عمل   ، نهج  غو  غي عملية   •

نصيحة تتعلق بمختلف املجاالت ،.

عنوان املقر االجتماعي : 131 شارع 

انفا اقامة ازير طابق 11 املكتب رقم 

11ب - 20360 الدارالبيضاء املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : عبيدي  عبدالعالي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

حصة   500   : عبيدي  طه  السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عبيدي  عبدالعالي  السيد 

عنوانه)ا( حي اجندي1 رقم 797  

6300  اليوسفية املغرب.

عنوانه)ا(  عبيدي  طه  السيد 

حي اجندي1 رقم 797  

6300  اليوسفية املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

حي  عنوانه)ا(  عبيدي  طه  السيد 

اجندي1 رقم 797 6300  اليوسفية 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 - بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

تحت رقم 950 76.

6 5I
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DISTORSING

DISTORSING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسي1 شركة

DISTORSING

131 شارع انفا اقامة ازير طابق 11 

املكتب رقم 11ب ، 203760،

 الدار البيضاء املغرب

DISTORSING شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 131 شارع 

انفا اقامة ازير طابق 11 املكتب رقم 

11ب - 20370 الدارالبيضاء املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

 98351

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 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DISTORSING

ممارسة   : بإيجاز  الشركة  أرض 

مهنة الهندسة املعمارية ،

تخ8يط املدن،

النماذج املعمارية

إدارة املشاريع والهندسة ،

العمارة والهندسة ،

معمل البحوث والحضانة.

عنوان املقر االجتماعي : 131 شارع 

انفا اقامة ازير طابق 11 املكتب رقم 

11ب - 20370 الدارالبيضاء املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

بلقا�سي  حكيم  محمد  السيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

بلقا�سي  حكيم  محمد  السيد 
رقم  ط    املرت�سى  زنقة   1 عنوانه)ا( 

الدارالبيضاء   203 0 النخيل   حي   8

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

بلقا�سي  حكيم  محمد  السيد 
رقم  ط    املرت�سى  زنقة   1 عنوانه)ا( 

الدارالبيضاء   203 0 النخيل   حي   8

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 - بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

تحت رقم 773790.

6 6I

هيلب نون

هيلب نون
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

هيلب نون
رقم  1 زنقة 06 بلوك ب حي الرحمة 

كلميم ، 81000، كلميم املغرب

هيلب نون شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم  1 

الزنقة 06 بلوك ب حي الرحمة - 

81000 كلميم املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3501

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   11

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
هيلب   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

نون.
اعمال   : بإيجاز  الشركة  أرض 

متعددة واشغال البناء.
رقم  1   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - الرحمة  حي  ب  بلوك   06 الزنقة 

81000 كلميم املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
امسول  مص8فى  السيد 
عنوانه)ا( رقم  1 الزنقة 06 بلوك ب 

حي الرحمة 81000 كلميم املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
امسول  مص8فى  السيد 
عنوانه)ا( رقم  1 الزنقة 06 بلوك ب 

حي الرحمة 81000 كلميم املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماي   26 بتاريخ  بكلميم   االبتدائية 

2021 تحت رقم -.
6 7I

ائتمانية القلمي

شركة ار بلطوري ب أ13
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

ائتمانية القلمي
الزودية زنقة محمد السني رقم 15 

طنجة ، 90060، طنجة املغرب
شركة ار بل8وري ب غ13  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

بنسعيد  تجزئة رقم 2763 90000 
طنجة املغرب

تأسي1 شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
117 83

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   0 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

: شركة  بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

ار بل8وري ب غ13 .

جميع   : بإيجاز  الشركة  أرض 

االلواح  وتجصيص  الجب1  غعمال 

واالسقف  الجافة  والجدران  الجب1 

وتسويق  والعزل  والتب8ين  املعلقة 

وتركيب الواح الجب1 املعدلة لق8اع 

البناء الخ...

حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 90000  2763 رقم  تجزئة  بنسعيد  

طنجة املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

غ13  ب  بلوطريي  ار  الشركة 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .

 الشركة ار بلوطريي ب غ13 : 1000 

بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بونقوب  كريم  السيد 

 90000 طنجة   بحريين  بنسعيد 

طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  بونقوب  كريم  السيد 

 90000 طنجة   بحريين  بنسعيد 

طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   15 بتاريخ  ب8نجة   التجارية 

2021 تحت رقم 5590.

6 8I
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SMO CONSEILS

ACHRAF SPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

SMO CONSEILS
 IMM 389 MHAMID 3
 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

ACHRAF SPORT شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي سعادة 
رقم ستمئة و خمسة و اربعون 

محاميد مراكش  - 0000  مراكش 
املغرب 

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
50105

 10 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2013 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 

.ACHRAF SPORT
تجارة   : بإيجاز  الشركة  أرض 

املالب1 و املعدات الرياضية 
االستيراد و التصدير .

سعادة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
اربعون  و  خمسة  و  ستمئة  رقم 
مراكش    0000  - مراكش   محاميد 

املغرب .
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 100   : املعتوق  اشرف  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  املعتوق  اشرف  السيد 
سعادة رقم ستمئة و خمسة و اربعون 

مراكش     0000 مراكش   محاميد 

املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  املعتوق  اشرف  السيد 
سعادة رقم ستمئة و خمسة و اربعون 

مراكش     0000 مراكش   محاميد 

املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   07 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2012 تحت رقم 583.

6 9I

FIDU ALIMTYAZ

SOCIETE LADIVERS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

FIDU ALIMTYAZ
13َ زنقة ، عبد الكريم بن جلون  

مكاتب غشرف،  مكتب   1 ال8ابق  

FES MAROC ،30000 ، 2  فاس

SOCIETE LADIVERS SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

سيدي ابراهيم ال8ابق الثاني طريق 

صفرو - 30000  فاس املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 8919

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

2021 تم  تحويل   09 غبريل  املؤرخ في 

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

»شارع سيدي ابراهيم ال8ابق الثاني 

طريق صفرو - 30000  فاس املغرب« 

إلى »عمارة   مكاتب الصفاء ال8ابق 

االول  رقم 5 شارع موالي رشيد طريق 

صفرو - 30000  فاس  املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   13 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 33 3.

650I

FIDU ALIMTYAZ

 SOCIETE NAIMCO FILALI
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

FIDU ALIMTYAZ
13َ زنقة ، عبد الكريم بن جلون  

مكاتب غشرف،  مكتب   1 ال8ابق  
FES MAROC ،30000 ، 2  فاس

 SOCIETE NAIMCO FILALI SARL
AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي ق8عة 151 

تجزئة اسماء طريق عين الشقف - 
30000  فاس املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 2851
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تحويل   تم    2021 ماي   03 في  املؤرخ 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»ق8عة 151 تجزئة اسماء طريق عين 
30000  فاس املغرب« إلى  الشقف - 
ال8ابق  الرياض  تجزئة   222 »رقم 
االر�سي طريق صفرو - 30000  فاس  

املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   09 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 3373.

651I

 FIDUCIAIRE ENNASSER AIT ERRAMI

ABDELKEBIR COMPTABLE AGREE PAR L’ETAT

STE TIRIZITE TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 FIDUCIAIRE ENNASSER
 AIT ERRAMI ABDELKEBIR
 COMPTABLE AGREE PAR

L›ETAT
 AV DES FAR SOUK SEBT ،

23550، سوق السبت اوالد النمة 
املغرب

STE TIRIZITE TRAVAUX  شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي : حي 
االندل1 بلوك 2 سوق السبت 

الفقيه بن صالح - 23550 سوق 
السبت اوالد النمة املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

. 099
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
حل  تقرر   2021 يونيو   15 في  املؤرخ 
شركة    STE TIRIZITE TRAVAUX
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 
 100.000,00 رغسمالها  مبلغ  الوحيد 
اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
السبت  سوق   2 بلوك  االندل1  حي 
سوق   23550  - صالح  بن  الفقيه 
نتيجة  املغرب  النمة  اوالد  السبت 

الزمة اقتصادية و اجتماعية.
و عين:

السيد)ة( حسن  امزيل و عنوانه)ا( 
السبت  02 سوق  بلوك  االندل1  حي 
النمة  اوالد  السبت  سوق   23550

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
حي  وفي   2021 يونيو   15 بتاريخ 
االندل1 بلوك 02 سوق السبت اوالد 
اوالد  السبت  سوق   23550  - النمة 

النمة املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
صالح   بن  بالفقيه  االبتدائية 
رقم  تحت   2021 يوليوز   09 بتاريخ 

.2021/201
652I

اىتمانية  الرشاد

بيويك1   

BEWIX    
شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

اىتمانية  الرشاد
53 شارع لحسن ويدار  بن جدية 
الدار البيصاء ، 20120، الدار 

البيصاء املغرب
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بيويكBEWIX          1 شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 10 .زنقة 

الحرية ال8ابق الثالث .الشقة 
رقم 5 الدار البيضاء - 00 20 

الدارالبيضاء املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 9 231

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 فبراير   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 

.BEWIX          1بيويك

االستيراد   : بإيجاز  الشركة  أرض 

و التصدير

املتاجرة في جميع املواد كيفما كان 

شكلها و حجمها و مكونتها.
عنوان املقر االجتماعي : 10 .زنقة 

الحرية ال8ابق الثالث .الشقة رقم 5 

الدار البيضاء - 00 20 الدارالبيضاء 

املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رغسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : النعمان  السيد عثمان  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  النعمان  عثمان  السيد 

فتح  اقامة  السادس  محمد  شارع 

ج  ق   55 شقة   02 ط   07 ع  الزهر 

االدارالبيضاء   20 00 البيضاء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عثمان النعمان  عنوانه)ا( 

فتح  اقامة  السادس  محمد  شارع 

ج  ق   55 شقة   02 ط   07 ع  الزهر 

الدارالبيضاء   20 00 البيضاء 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

مارس 2021 تحت رقم 769839.

653I

الجعفري ياسين

LA SFENGERIE SARL SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

الجعفري ياسين

ق8اع 5، إقامة العدل، شقة  ، حي 

الرياض ، 90000، الرباط املغرب

LA SFENGERIE SARL SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي  39، 

شارع بورأون، اقامة انفا فلوري1  

- 0 200 الدار البيضاء املغرب

تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5906 3

في  مؤرخ  حر  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 

 LA  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SFENGERIE SARL SARL
مقاول   : بإيجاز  الشركة  أرض 

مستغل ملقهى.

 ،39  : االجتماعي  املقر  عنوان 

شارع بورأون، اقامة انفا فلوري1  - 

0 200 الدار البيضاء املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 120.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  : العزيز  عبد  السغروشني  السيد 

200 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 

 200   : السيدة السغروشني أيثة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 200   : السيدة السغروشني زينب 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 200   : دنيا  العمراني  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيدة مارتن مورالي1 غن8ونيو :  

200 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 

السيدة فرنانديز مارتينيز زالديفار 
 100 بقيمة  حصة   200   : رافائيل 

درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

العزيز  عبد  السغروشني  السيد 
مربيا  االندل1  رياض  عنوانه)ا( 

الرياض  حي   7 الشقة   60 عمارة    

10100 الرباط املغرب.

أيثة  السغروشني  السيدة 

عنوانه)ا( 90 شارع دو مين ،  7501 

75000 باري1 فرنسا.

زينب  السغروشني  السيدة 

عنوانه)ا(  هويتور فيغا، شارع كارمن 

59ـب 18000 أرناطة إسبانيا.

عنوانه)ا(  دنيا  العمراني  السيدة 

 ،6 النوس  لوس  كاسريا،  الهندين، 
رقم 23 18000 أرناطة إسبانيا.

غن8ونيو  مورالي1  مارتن  السيد 

عنوانه)ا(  هويتور فيغا، شارع كارمن 

59ـب 18000 أرناطة إسبانيا.

السيد فرنانديز مارتينيز زالديفار 
كاسريا،  الهندين،  عنوانه)ا(  رافائيل 
 18000  23 رقم   ،6 النوس  لوس 

أرناطة إسبانيا.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

العزيز  عبد  السغروشني  السيدة 
مربيا  االندل1  رياض  عنوانه)ا( 

الرياض  حي   7 الشقة   60 عمارة    

10100 الرباط املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  1  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 26027.

65 I

trainning office and accounting advice

MISHA FLOWERS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

 trainning office and accounting

advice

 rue 1 etage 2 appt 3 tarik , 5

 alkheir bernoussi casablanca،

20600، casablanca maroc

MISHA FLOWERS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 5  شارع 

1 ال8ابق 2 الشقة 3 طريق الخير 

البرنو�سي - 20600 الدار البيضاء 

املغرب

تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

506525

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 

.MISHA FLOWERS

أرض الشركة بإيجاز : شراء وبيع 

الزهور

تأجير لوازم الحفالت 

اإلستيراد والتصدير 

متعهد حفالت 

 تنظيم املناسبات

وعموما جميع العمليات التجارية 

و الصناعية، املنقولة و أير املنقولة و 

املالية املتعلقة بصفة مباشرة غو أير 

مباشرة باملجاالت سالفة الذكر..
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عنوان املقر االجتماعي : 5  شارع 
الخير  طريق   3 الشقة   2 ال8ابق   1
البيضاء  الدار   20600  - البرنو�سي 

املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 500   : الوردي    يوسف  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 250   : جلون   بن  مريم  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
  : سنو�سي  أازي  بوشرى  السيدة 
250 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد يوسف الوردي   عنوانه)ا( 
القروصة بوسكورة النواصر  27000 

الدار البيضاء املغرب.
السيدة مريم بن جلون  عنوانه)ا( 
النواصر  بوسكورة  العمامرة  دوار 

27000 الدار البيضاء املغرب.
سنو�سي  أازي  بوشرى  السيدة 
بوسكورة  القروصة  عنوانه)ا( 
البيضاء  الدار   27000 النواصر 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة مريم بن جلون  عنوانه)ا( 
النواصر  بوسكورة  العمامرة  دوار 

27000 الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم 782257.
655I

MOGADOR GESTION

SAMA INNOVATION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

MOGADOR GESTION
 1ER ETAGE  6 AV MLY IDRISSE
 1 ESSAOUIRA 1ER ETAGE  6

 AV MLY IDRISSE 1 ESSAOUIRA،
44000، ESSAOUIRA MAROC

SAMA INNOVATION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي ال8ابق 
االول رقم 338 تجزئة الرونق  - 

000   الصويرة املغرب
تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5755
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 
 SAMA : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.INNOVATION
أرض الشركة بإيجاز : - مقاول في 
تسيير العمليات التجارية و الخدماتية 

) تسيير اقامة سياحية(.
- مقاول في غشغال البناء..

ال8ابق   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - الرونق   تجزئة   338 رقم  االول 

000   الصويرة املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيدة عزيزة قريمع :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 500   : الهشمي  يوسف  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  قريمع  عزيزة  السيدة 
338 تجزئة الرونق  000   الصويرة 

املغرب.
عنوانه)ا(  الهشمي  يوسف  السيد 
338 تجزئة الرونق  000   الصويرة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الهشمي  الدين  نور  السيد 
ايت احساين اعي�سى  عنوانه)ا( دوار 
 23150 تاكزيرت   تانوأة  حمي  ايت 

القصيبة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ  بالصويرة   االبتدائية 
يوليوز 2021 تحت رقم 236/2021.

656I

MOGADOR GESTION

KAOUKI INVEST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

MOGADOR GESTION
 1ER ETAGE  6 AV MLY IDRISSE
 1 ESSAOUIRA 1ER ETAGE  6

 AV MLY IDRISSE 1 ESSAOUIRA،
44000، ESSAOUIRA MAROC
KAOUKI INVEST شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
موالي ادري1 1 رقم 6  ال8ابق 
االول  - 000   الصويرة املغرب
تأسي1 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5765

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 

.KAOUKI INVEST
أرض الشركة بإيجاز : - مقاول في 
تسيير العمليات التجارية و الخدماتية 

) تسيير اقامة سياحية(.
- مقاول في غشغال البناء..

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
موالي ادري1 1 رقم 6  ال8ابق االول  

- 000   الصويرة املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : ايبوها  وفاء  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  ايبوها  وفاء  السيدة 

528 اركانة  000   الصويرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  ايبوها  وفاء  السيدة 

528 اركانة 000   الصويرة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 16 بتاريخ  بالصويرة   االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 243/2021.

657I

FIDUICAIRE FTAH CONSULTING

STE  F.A.C  IMMOBILIERE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

 FIDUICAIRE FTAH

CONSULTING

 N°11 R.ABASS LAMSAADI  KIS

   BEN MOUSSA   2ETG B/N°6 VN

FES ، 30000، FES MAROC

STE  F.A.C  IMMOBILIERE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 75  

اقامة  سامي ال8ابق التاني  شقة  

05  تجزئة  صوفيا  طريق  ايموزار  

فاس. - 30000 فاس. املغرب.

تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

68877

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.
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عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

  STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.F.A.C  IMMOBILIERE

منعش    : بإيجاز  الشركة  أرض 

عقاري..

  75 رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 

اقامة  سامي ال8ابق التاني  شقة  05  

تجزئة  صوفيا  طريق  ايموزار  فاس. 

- 30000 فاس. املغرب..

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد علمي  فيصل  :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

محمد   بناني   الضوص   السيد 

امين  :  500 حصة بقيمة 100 درهم 

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  فيصل   علمي   السيد 

75  اقامة  سامي ال8ابق التاني   رقم 

طريق   صوفيا   تجزئة     05 شقة  

ايموزار  فاس. 30000 فاس. املغرب..

محمد   بناني   الضوص   السيد 

شقة   يون1   اقامة   عنوانه)ا(  امين  

21   زنقة  روما   م.ج   مكناس  رقم  

50000 مكناس املغرب..

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  فيصل   علمي   السيد 

75  اقامة  سامي ال8ابق التاني   رقم 

طريق   صوفيا   تجزئة     05 شقة  

ايموزار  فاس. 30000 فاس. املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز  بتاريخ  1  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 51 3.

658I

Les bons comptes

SANTINOV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير تسمية الشركة

Les bons comptes

 bd mes 6 dar touzani ، 1175

20000، Casablanca Maroc

SANTINOV شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي 61 شارع 

اللة الياقوت و مص8فى املعاني 

الرقم 69 ال8ابق الثاني - 20500 

الدار البيضاء املغرب.

تغيير تسمية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

 86293

 بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تغيير  تم   2021 يونيو   21 في  املؤرخ 

 »SANTINOV« من  الشركة  تسمية 

 INSTITUT PROFETIONNEL« إلى 

. »PRIVE SANTINOV

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 16 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 787380.

659I

Les bons comptes

 INSTITUT PROFESSIONNEL

PRIVE SANTINOV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

Les bons comptes

 bd mes 6 dar touzani ، 1175

20000، Casablanca Maroc

 INSTITUT PROFESSIONNEL

PRIVE SANTINOV شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 61 شارع 

اللة الياقوت و مص8فى املعاني 

الرقم 69 ال8ابق الثاني - 20500 

الدار البيضاء املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 86293

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2021 تم  تحويل   املؤرخ في 21 يونيو 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
مص8فى  و  الياقوت  اللة  شارع   61«
 - الثاني  ال8ابق   69 الرقم  املعاني 
إلى  املغرب«  البيضاء  الدار   20500
الرقم  6  العلوي  حسن  »شارع 
 20600  - برجة   الثالث عين  ال8ابق 

الدار البيضاء  املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 787380.
660I

LEADER FIN

S.M CONTRACTING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

LEADER FIN
زنقة شوفالي بيارد اإلقامة فالروس« 
E« ال8ابق الثاني املكتب 12 الدار 

بيضاء، 20500، الدار بيضاء املغرب
S.M CONTRACTING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 7 

رقم 5 طابق 2 شقة رقم   السعادة 
سيدي البرنو�سي - 20000 الدار 

البيضاء املغرب
تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

502189
في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 غبريل   28
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 S.M  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CONTRACTING
الغرض   : بإيجاز  الشركة  أرض 

من الشركة هو:
والتجاري  العقاري  الترويج   -
على  بناء  غرض  على  االستحواذ 
السكني لالستخدام  جماعية   غرض 

 غو التجاري ، الترويج لجميع األشكال 

بشكل عام ، تحقيق جميع العمليات 

املقاوالت شركات  بنشاط   املتعلقة 

غعمال   ، العقاريين  امل8ورين  غو   

متنوعة غو إنشاءات

- اقتناء جميع غعمال التنقيب عن 

وتقسيم  والريفية  الحضرية  األرا�سي 

األرا�سي الحضرية لبيعها

لألعمال  العامة  املقاوالت   -

مجال  في  غنواعها  بكافة  والخدمات 

لصالح  املدنية  والهندسة  البناء 

الق8اع العام غو الخاص

الصحي  الصرف  غعمال  جميع   -

وال8رق

الوطنية  لألسواق  -الخضوع 

والدولية

جميع  في  وسيلة  بأي  املشاركة   -

التي  غو  إنشاؤها  تم  التي  الشركات 

سيتم إنشاؤها والتي قد تكون مرتب8ة 

لغرض الشركة ، وال سيما عن طريق 

اشتراكات  في  جديدة  غسهم  إنشاء 

املساهمة.

 
ً
غيا عمليات  غي   ، عامة  وبصفة 

مباشر  أير  غو  مباشر  بشكل  كانت 

يمكن  والتي  الرئي�سي  بالهدف  تتعلق 

غن تسهل اإلرشاد والت8وير..

 7 شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

2 شقة رقم   السعادة  5 طابق  رقم 

الدار   20000  - البرنو�سي  سيدي 

البيضاء املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  : الوزاني  طنشري  سعد  السيد 

500 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 

  : الوزاني  طنشري  محمد  السيد 

500 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
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الوزاني  طنشري  سعد  السيد 

العمارة  7   6 الشقة  عنوانه)ا( 

الغربية  زردال   3 س  بريستيجيا 

بوقنادل  0000 سال املغرب.

الوزاني  طنشري  محمد  السيد 
العيون  تجزئة   29 رقم  عنوانه)ا( 

هرهورة 0000 الرباط املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

الوزاني  طنشري  سعد  السيد 

العمارة  7   6 الشقة  عنوانه)ا( 

الغربية  زردال   3 س  بريستيجيا 

بوقنادل  0000 سال املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 07 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

ماي 2021 تحت رقم 0077526.

661I

LEADER FIN

INSPECTAS MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسي1 شركة

LEADER FIN

زنقة شوفالي بيارد اإلقامة فالروس« 

E« ال8ابق الثاني املكتب 12 الدار 

بيضاء، 20500، الدار بيضاء املغرب

INSPECTAS MAROC  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 8 1 شارع 

باحماد ال8ابق 5 رقم 18 بلفيدير - 

20000 الدار البيضاء املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

511 25

 12 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 

. INSPECTAS MAROC
الغرض   : بإيجاز  الشركة  أرض 
من الشركة إما لنفسها غو للمشاركة 

في املغرب غو في الخارج:
لجميع  والسالمة  الجودة  مراقبة 
السكنية  )املباني  اإلنشاءات  غنواع 
 ، للجمهور  املفتوحة   ، املكاتب   ،
الهندسة  وغعمال  إلخ(   ، الصناعية 
 ، الخزانات   ، )الجسور  املدنية 

الصوامع ، إلخ( ؛
مكتب التفتيش الفني.

والوثائق  املخ88ات  من  التحقق 
املتعلقة  الق8ع  جميع  في  واألعمال 
)األعمال  املختلفة  باملنشآت 
اإلنشائية ، الهياكل املعدنية ، الق8ع 
الفنية ، السالمة من الحرائق ، إلخ( ؛

في  الهياكل  غنواع  جميع  تقييم 
جميع الُدفعات املتعلقة بها.

ملختلف  واملساعدة  املشورة 
غصحاب املصلحة في البناء )غصحاب 
املشروع ، املروجين ، مديرو املشاريع 
 ،  BET  ، املعماريين  املهندسين   ،

الشركات ، ...(
إعداد تقارير املراقبة.

بمختلف  املتعلقة  املخاطر  تقييم 
خالل  من  فحصها  تم  التي  الهياكل 
التأمين  لشركات  إخ8ارات  إصدار 
من  األخيرة  هذه  تمكين  غجل  من 
إصدار ضمان العشر سنوات للهياكل 

املذكورة غعاله.
والتركيبات  املعدات  فحص 
الشهادات  وإصدار  الصناعية 

مل8ابقتها لشروط العقود غو املعايير.
االستحواذ  غو  واملشاركة  اإلدارة 
غو  الشركات  جميع  في  حصص  على 
غو  املماثلة  املؤسسات ذات األأراض 

ذات الصلة ؛
املعامالت  ، جميع  غعم     وبشكل 
مباشر  بشكل  مرتب8ة  نوع  غي  من 
بواحدة  غو جزئًيا  كلًيا  غو أير مباشر 
املذكورة  املعامالت  من  غخرى  غو 

غو  تعزيز  غو  ، من غجل تسهيل  غعاله 

عام  وبشكل  الشركة  نشاط  ت8وير 

العقارات  التجارية.  املعامالت  جميع 

املنقولة املتعلقة بغرض الشركة ؛.

عنوان املقر االجتماعي : 8 1 شارع 
 - بلفيدير   18 رقم   5 ال8ابق  باحماد 

20000 الدار البيضاء املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
الصاأيري  سكينة  السيدة 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
الصاأيري  سكينة  السيدة 

الشاطبي  إمام  شارع  عنوانه)ا(  1 

الفيالت 0000 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الصاأيري  سكينة  السيدة 

الشاطبي  إمام  شارع  عنوانه)ا(  1 

الفيالت 0000 الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 20 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 00787671.

662I

PROGRESS MANAGEMENT

 SOCIETE D’INGENIERIE

DES OPERATIONS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

PROGRESS MANAGEMENT

 RUE BEN RADI SLAUI ETG 3 91

 APPT 20 BELEVEDERE ، 20300،

CASABLANCA MAROC

 SOCIETE D’INGENIERIE DES

 OPERATIONS

شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 

االمل مج   عمارة 26 رقم 2 - 

20202 االبىضاء املغرب .

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.197703

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في 03 غكتوبر 2018 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

رقم   26 عمارة  مج    االمل  »اقامة 

  « إلى   « املغرب  االبىضاء   20202 -  2

االلب  اقامة  املجاطي  احمد  13زنقة 

االبىضاء    20000  -  1 طابق   8 رقم 

املغرب ».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

غكتوبر 2018 تحت رقم  118719.

663I

SM SOUTH CAPITAL

URBAN MANAGEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

SM SOUTH CAPITAL

 IMAN CENTER ETAG 11 N 8

 RUE MED ERRACHID (derrière

 la bourse bd des FAR (، 20000،

CASABLANCA MAROC

URBAN MANAGEMENT شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي -59شارع 

الزرق8وني ال8ابق11 الرقم 32 - 

20360 الدارالبيضاء  املغرب 

تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

5111 3

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.
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عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.URBAN MANAGEMENT
 Activités : أرض الشركة بإيجاز

.récréatives et de loisirs
عنوان املقر االجتماعي : -59شارع 
 -  32 الرقم  ال8ابق11  الزرق8وني 

20360 الدارالبيضاء  املغرب .
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد كيفين فودري :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 500   : البسوني  سليمة  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد كيفين فودري عنوانه)ا( 6 
- شارع الوزي1 10 20 الدارالبيضاء  

املغرب .
السيدة سليمة البسوني عنوانه)ا( 

كندا  53000 كندا  كندا .
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد كيفين فودري عنوانه)ا( 6 
- شارع الوزي1 10 20 الدارالبيضاء  

املغرب 
السيدة سليمة البسوني عنوانه)ا( 

كندا  53000 كندا  كندا 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 787251.
66 I

FIDUBAC SARL

LCH DISTRIBUTIONS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

FIDUBAC SARL
162مكرر شارع يوسف ابن تاشفين 
 NADOR، الشقة رقم 11 الناضور

62000، nador maroc
LCH DISTRIBUTIONS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 162 مكرر 

شارع يوسف ابن تاشفين عمارة 
رقم 11 الناظور - 62000 الناظور 

املغرب .
تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.218 3
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 12 يوليوز 2021 تم  تحويل  
للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
ابن  يوسف  شارع  مكرر   162« من 
 - الناظور   11 رقم  عمارة  تاشفين 
62000 الناظور املغرب » إلى » إقامة 
ندى شارع غفيال حي امل8ار الناظور - 

62000 الناظور  املغرب ».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 3210.
665I

SOCIETE FIDAV SARL

FERLAVI ATLAS
إعالن متعدد القرارات

SOCIETE FIDAV SARL
زنقة السعديين عمارة 13 شقة 3 

املدينة الجديدة ، 50000، مكناس 
املغرب

FERLAVI ATLAS  »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوان مقرها االجتماعي: دوار 

داللحة طريق موالي بوسلهام سوق 
الثالثاء الغرب  - - موالي بوسلهام  

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.25077

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم   2021 يوليوز  في  1  املؤرخ 

القرارات التالية: 
حصص:  -1تفويت  رقم  قرار 
حصة   2000 مايلي:  على  ينص  الذي 
في  للسيد سمير موساوي بثمن حدد 
السيد  لصالح  درهم   200000.00
لب8اقة  الحامل  لغوطي  محمد 
 D6 0077 رقم   الوطنية  التعريف 
للشركة   االجتماعي  الرغسمال  بالتالي 

حدد في 200000.00 درهم موزع على 
لغوطي  السيد محمد  التالي:-  الشكل 
  100 الواحدة   قيمة  حصة   2000

درهم. 
الشركة:  مسير  -2تغيير  رقم  قرار 
الذي ينص على مايلي: استقالة املسير 
سمير موساوي و تعيين محمد لغوطي 

كمسير جديد للشركة
الذي  اإلمضاء:  -3تغيير  رقم  قرار 
ملحمد  اإلمضاء  مايلي:  على  ينص 

لغوطي
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

تقسيم رغسمال الشركة
على  ينص  الذي   :11 رقم  بند 

مايلي: التسيير واالمضاء
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
الغرب   االربعاء  بسوق  االبتدائية 
رقم  تحت   2021 يوليوز   29 بتاريخ 

.  23
666I

مكتب املحاسبة

 AZEDDINE DISTRIBUTION
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

مكتب املحاسبة
شارع جون كينيدي عمارة غعراب 
ال8ابق األول رقم ب  ، 35000، 

تازة املغرب
 AZEDDINE DISTRIBUTION
SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي : رقم  15 
مجموعة 1 القدس 3 تازة - 35000 

تازة املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.25 1

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر   2019 يوليوز   26 في  املؤرخ 
 AZEDDINE DISTRIBUTION حل 
مسؤولية  ذات  شركة   SARL AU

مبلغ  الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 
وعنوان  درهم   100.000 رغسمالها 

مقرها اإلجتماعي رقم  15 مجموعة 

1 القدس 3 تازة - 35000 تازة املغرب 

نتيجة لعدم املردودية.

و عين:

و  بوخيمة   عزالدين    السيد)ة( 

املغرب  تازة   35000 تازة  عنوانه)ا( 

كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

بتاريخ 26 يوليوز 2019 وفي رقم  15 

 35000  - تازة   3 القدس   1 مجموعة 

تازة املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   05 بتاريخ  بتازة   االبتدائية 

2019 تحت رقم 508.

667I

FIDUCIARE NEGOCE FISC

شركة كاليو للخدمات
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

FIDUCIARE NEGOCE FISC

 N°159 BD ABDELLAH

 GENOUN HAY HASSANI APP

 N°2 1R ETAGE TAGHZOUT

 INEZGANE INEZGANE، 86150،

INEZGANE MAROC

شركة كاليو للخدمات شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي الرقم 

103 حي النور الزنقة 1087 تراست 

انزكان - 86350 انزكان املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

23931

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   27

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 
: شركة  بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

كاليو للخدمات.
متعددة   : بإيجاز  الشركة  أرض 

الخدمات
البناء.

الرقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 
تراست   1087 الزنقة  النور  حي   103

انزكان - 86350 انزكان املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : انعايري   السيد يوسف 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد يوسف انعايري  عنوانه)ا( 
 86350 انزكان  1087 تراست  الزنقة 

انزكان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد يوسف انعايري  عنوانه)ا( 
 86350 انزكان  1087 تراست  الزنقة 

انزكان املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   26 بتاريخ  بانزكان   االبتدائية 

2021 تحت رقم 0 16.
668I

YATEK AUDIT & CONSEIL SARL AU

 CALIFORNIA MORROCO
GROUP

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

 YATEK AUDIT & CONSEIL SARL
AU

 IMMEUBLE 10  N° 3
 LOTISSEMENT IGUIDER
 2 ROUIDATE ، 40000،
MARRAKECH MAROC

 CALIFORNIA MORROCO
GROUP شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي : مساكنة 
في تجزئة اكدير 2 عمارة  10  رقم 3 

الرويضات 0000  مراكش املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.99761

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر   2021 مارس   03 في  املؤرخ 
 CALIFORNIA MORROCO حل 
املسؤولية  ذات  شركة   GROUP
 100.000 رغسمالها  مبلغ  املحدودة 
اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
عمارة   2 اكدير  تجزئة  في  مساكنة 
  0000 الرويضات   3 رقم    10 
ل-تداعيات  نتيجة  املغرب  مراكش 

ازمة كوفيد 19.
و عين:

و  ستيتو  هاجر    السيد)ة( 
ايت  علي  الشيخ  ايت  حي  عنوانه)ا( 
املغرب  مراكش    0000 الحوز  اورير 

كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
تجزئة  وفي    2021 مارس   03 بتاريخ 
اكدير 2 عمارة  10  رقم 3 الرويضات 

0000  مراكش املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   27 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 8879.
669I

FACE FIDUCIAIRE

FIORE BEAUTY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

FACE FIDUCIAIRE
209 شارع مص8فى املعني ال8ابق 

الثالث رقم 6 ، 20130، الدار 
البيضاء املغرب

FIORE BEAUTY شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 

مروة 12 زنقة جالل الدين السيوطي 
ط1 راسين  - 20000 الدار البيضاء 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 89375

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تمت   2021 يوليوز   05 في  املؤرخ 

املصادقة على :

تفويت السيد )ة( سلوى سرأيني 

اجتماعية من  1.000 حصة  ادري�سي 

غصل 1.000 حصة لفائدة  السيد )ة( 

فضمة بال بتاريخ 05 يوليوز 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 28 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 788289.

670I

اتما نية  املنى

ر.م.ميتال
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

اتما نية  املنى

اقامة دحان ال8ابق التاني زنقة 

عقبة بن نافع ، 26100، برشيد 

املغرب

ر.م.ميتال شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 

العوامر جماعة الساحل والد حريز - 

26100 برشيد املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.11167

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2019 نونبر   07 في  املؤرخ 

املصادقة على :

راي1  شكيب  )ة(  السيد  تفويت 

غصل  من  اجتماعية  حصة   500

)ة(  السيد  لفائدة   حصة   1.000

جواد املنتصر بتاريخ 08 نونبر 2019.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

دجنبر   18 بتاريخ  ببرشيد   االبتدائية 

2019 تحت رقم  06 .

671I

اتما نية  املنى

أشرف باين
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

اتما نية  املنى

اقامة دحان ال8ابق التاني زنقة 

عقبة بن نافع ، 26100، برشيد 

املغرب

غشرف باين شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 

الحساسنة الغنميين دائرة برشيد - 

26100 برشيد املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.12209

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2019 غكتوبر   17 في  املؤرخ 

املصادقة على :

ادري1  غشرف  )ة(  السيد  تفويت 

غصل  من  اجتماعية  حصة   500

)ة(  السيد  لفائدة   حصة   1.000

عبد الواحد غأزيل بتاريخ 17 غكتوبر 

.2019

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

دجنبر   10 بتاريخ  ببرشيد   االبتدائية 

2019 تحت رقم 032 .

672I

عادل الزميتة - محاسب-

SOBASIA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسي1 شركة

عادل الزميتة - محاسب-

250 حي االدارسة بلوك 2 تازة ، 

35000، تازة املغرب

SOBASIA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 7  ، 

حي املنتزه شقة رقم 13  - 35000 

تــــازة املغرب
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تأسي1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

6129

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 

.SOBASIA

و  -البناء   : بإيجاز  الشركة  أرض 

االشغال املختلفة 

-األشغال الغابوية

-كراء غدوات البناء.

  7 رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 35000 -   13 املنتزه شقة رقم  ، حي 

تــــازة املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : النويصر   بدر  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  النويصر   بدر  السيد 

 35000 98 10 رقم  بلوك   1 القدس 

تازة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  النويصر   بدر  السيد 

 35000 98 10 رقم  بلوك   1 القدس 

تازة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   27 بتاريخ  بتازة   االبتدائية 

2021 تحت رقم 435/2021.

673I

fidmanar

BAGELS&DONUTS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

fidmanar

113 شارع عبد الكريم الخ8ابي 

عمارة املهندز رقم د شقة رقم 7 

ال8ابق التاني مراكش ، 0000 ، 

marrakech maroc

BAGELS&DONUTS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي املركز 

التجاري منارة مول شارع محمد 

السادس ال8ابق 3 متجر رقم 9.3 - 

0000  مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.68775

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2021 يوليوز   26 في  املؤرخ 

املصادقة على :

طانابالسانكم  )ة(  السيد  تفويت 

اجتماعية  حصة   500 سيفاباالن 

500 حصة لفائدة  السيد  من غصل 

ناتالي  فيرونيك  كلود  ماري  سانه  )ة( 

بتاريخ 26 يوليوز 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

أشت   03 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 9 1265.

67 I

STE FIDUCIAIRE D’AUDIT CHARAKA

LECCI2018
شركة ذات املسؤولية املحدودة

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

LECCI2018 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي مجمع 
غطل1 جولف الشريفية ، رقم 
املتاجر 61 و 62 و 63 - 0000  

مراكش  املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.89337

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 يوليوز   02 في  املؤرخ 

املصادقة على :
إسماعيل   )ة(  السيد  تفويت 
من  اجتماعية  حصة   170 بلبشير  
)ة(  السيد  لفائدة   670 حصة  غصل 
مراد  دوادي  بتاريخ 02 أشت 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
أشت   03 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 186528.
675I

FIGEC

SAMA BAGTRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

FIGEC
 N°3 IMM. NASR CITE DAKHLA
 AGADIR AGADIR، 80000،

AGADIR MAROC
SAMA BAGTRANS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي ايت 
ابال القليعة  - 86150 ايت ملول 

املغرب
تأسي1 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
239 1

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 

 SAMA : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.BAGTRANS

نقل   : بإيجاز  الشركة  أرض 

البضائع.

ايت  حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 

ملول  ايت   86150  - القليعة   ابال 

املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

الحسين  بوسكض   السيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

الحسين  بوسكض   السيد 

القليعة   ابال  ايت  حي  عنوانه)ا( 

86150 ايت ملول املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  هند  الرا�سي   السيدة 

ايت   86150 القليعة   ابال  ايت  حي 

ملول املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   26 بتاريخ  بانزكان   االبتدائية 

2021 تحت رقم 6 16.

676I

STE IRON SHOP

آيرون شوب
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسي1 شركة

STE IRON SHOP

 IMM ESSALHI, APPARTEMENT

 N°5, 3EME ETAGE BAB KBICH

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

آيرون شوب شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 
الصالحي  رقم 5، ال8ابق الثالث باب 

كبيش ـ مكناس ـ - 50000 مكناس 
املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
53853

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 
آيرون   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

شوب.
تجارة   : بإيجاز  الشركة  أرض 

الحديد و املعدات .
عمارة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الصالحي  رقم 5، ال8ابق الثالث باب 
مكناس   50000  - ـ  مكناس  ـ  كبيش 

املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 500.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  محمد  قادي  السيد 
شارع   1 شقة    5 الزوهرة،  إقامة 
املح8ة م ج مكناس 50000 مكناس 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  محمد  قادي  السيد 
شارع   1 شقة    5 الزوهرة،  إقامة 
املح8ة م ج مكناس 50000 مكناس 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  بمكناس   التجارية 
رقم  تحت   2021 يوليوز   12

. 0 11121008888
677I

CABINET D’ EXPERTISE TAOFIQ

DIDASKO PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رغسمال الشركة

CABINET D› EXPERTISE TAOFIQ
 N° 119 Bd Abdelmoumen N°
  9, 7ème ETAGE, Quartier
 Des Hôpitaux، 20360،
CASABLANCA MAROC

DIDASKO PRIVE  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة ريو 
شارع سيدي عبد الرحمان عين 
الدئاب  - 20170 الدار البيضاء 

املغرب.
رفع رغسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 85321

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   2021 يونيو   07 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رغسمال  رفع 
من  غي  درهم«   3.120.000«
 3.588.000« إلى  درهم«    68.000«
حصص  تقديم    : طريق  عن  درهم« 

نقدية غو عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 20 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 787732.
678I

GLOFID

LOUAY NEGOCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

GLOFID
196 شارع السفير بن عائشة ال8ابق 

الثاني الرقم   ، 20300، الدار 
البيضاء املغرب

LOUAY NEGOCE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي ر 75 شارع 
11 يناير ال8ابق األول الشقة ر169 

- 20000 الدارالبيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.368739

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2021 يوليوز   05 في  املؤرخ 

املصادقة على :
قضاري  إلهام   )ة(  السيد  تفويت 

غصل  من  اجتماعية  حصة   1.000

)ة(  السيد  لفائدة   حصة   1.000
يوليوز  بتاريخ  0  الدوان  ابوبكر  

.2021

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 03 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

أشت 2021 تحت رقم 8 7888.

679I

GLOFID

AYA PRINT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

GLOFID

196 شارع السفير بن عائشة ال8ابق 

الثاني الرقم   ، 20300، الدار 

البيضاء املغرب

AYA PRINT شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي  شارع اللة 

اليقوت  ال8ابق الخام1 الشقة د - 

20000 الدارالبيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.237681

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2021 يوليوز   05 في  املؤرخ 

املصادقة على :
قضاري  إلهام  )ة(  السيد  تفويت 

غصل  من  اجتماعية  حصة   5.000

)ة(  السيد  لفائدة   حصة   5.000
يوليوز  بتاريخ  0  الدوان  ابوبكر 

.2021

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 03 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

أشت 2021 تحت رقم 3 7888.

680I

brighten consulting

MIYAHO EXPORT IMPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

brighten consulting

إقامة رقم 99 بيير بارنت ال8ابق 05 

رقم 10 ، 20000، الدار االبيضاء 

املغرب ، 20000، الدار البيضاء 

املغرب

  MIYAHO EXPORT IMPORT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تقاطع 

شارع لال ياقوت و زنقة العرعار 9 

إقامة أالي1 ال8ابق   شقة رقم 

17  الدار البيضاء - 20000 الدار 

البيضاء املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

511721

في  مؤرخ  موثق  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 

. MIYAHO EXPORT IMPORT

أرض الشركة بإيجاز : - الوساطة 

توزيع  بيع،  شراء،  تجارة،  التجارية، 

جميع غنواع األسماك

توزيع  بيع،  شراء،  تسويق،    -

جميع املنتجات الغذائية

- استيراد و تصدير جميع املنتجات 

الغذائية العامة

استيراد،  بيع،  شراء،  تجارة،    -

غو  املعدات  و  اآلالت  وتوزيع  تصدير 

الخدمات.
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التجميلية،  املنتجات  بيع جميع   -

الع8ور

و  بالتقسيط  تسويق  و  إنتاج   -

بالجملة وشبه الجملة عبر اإلنترنت و 

املتاجر املحلية

اإلنتاج  عمليات  جميع  تنفيذ    -

نيابة عن الشركة غو نيابة عن غطراف 

غخرى وطنية غو غجنبية

املواد  املنتجات،  جميع  توزيع   -

الخام املصنعة ونصف املصنعة

- إنشاء وتشغيل جميع الوكاالت، 

الفروع، املستودعات التجارية

غو  التجاري ألي رخصة  التمثيل   -

عالمة تجارية ُصنعت في املغرب غو في 

الخارج.

تقاطع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 9 العرعار  زنقة  و  ياقوت  لال  شارع 

رقم  شقة  ال8ابق    أالي1  إقامة 

الدار   20000  - البيضاء  الدار    17

البيضاء املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

1.000 حصة    : السيدة منى زكني 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

 50 عنوانه)ا(  زكني  منى  السيدة 

زنقة سباي1 ممر كوميز الدار البيضاء 

20015  الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

 50 عنوانه)ا(  زكني  منى  السيدة 

زنقة سباي1 ممر كوميز الدار البيضاء 

20015  الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 07 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم -.

681I

FLASH ECONOMIE

 AURORA CULTURE MEDIA

 ET COMMERCIAL CO LTD

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 AURORA CULTURE MEDIA ET

 COMMERCIAL CO LTD SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي  1 زنقة 

الحسين قدار ال8ابق 3 الشقة ب6 - 

30000 فاس  املغرب 

تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

68797

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 

 AURORA CULTURE MEDIA ET

.COMMERCIAL CO LTD SARL

خدمات   : بإيجاز  الشركة  أرض 

التموين املتنقلة

 ، التجاريين  والتصدير  االستيراد 

اإلقامة   ، ومعالجته  املصنع  إنتاج 

لتقاسم  مقدمة   ، ونزل  العائالت  مع 

ال8اقة  مجال  في  البشرية  املوارد 

واالستشارات   ، امل8اعم  وإدارة   ،

العقارية ، واالستشارات التجارية ،..
:  1 زنقة  عنوان املقر االجتماعي 

الحسين قدار ال8ابق 3 الشقة ب6 - 

30000 فاس  املغرب .

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيدة XUE PENG  :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

السيدة الشيماء اليعقوبي  :  500 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(    XUE PENG السيدة 

7 1 شارع 2 مارس اقامة تومي طابق 

البيضاء   الدار   20000  11 رقم   3

املغرب .

اليعقوبي   الشيماء  السيدة 

زنقة   8 شقة   19 عمارة  عنوانه)ا( 

الرباط   10000 اكدال   توبقال  جبل 

املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(    XUE PENG السيدة 

7 1 شارع 2 مارس اقامة تومي طابق 

البيضاء   الدار   20000  11 رقم   3

املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   06 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 68797.

682I

euromaritima

UNITER MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسي1 شركة

euromaritima

7 1 شارع محمد الخام1 اقامة 

القن8رة رقم 15 ، 90000، طنجة 

املغرب

UNITER MAROC  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي املن8قة 

الصناعية جزناية تجزئة رقم 195-

197 - 90000 طنجة املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

83611

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2017 يوليوز   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 

. UNITER MAROC

 ، : إستيراد  أرض الشركة بإيجاز 

تصنيع و طباعة امللصقات.

املن8قة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

195- رقم  تجزئة  جزناية  الصناعية 

197 - 90000 طنجة املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 UNITER ETIQUETAS الشركة 

SL :  1.000 حصة بقيمة 100 درهم 

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

 UNITER ETIQUETAS الشركة 

 35350 إسبانيا  عنوانه)ا(   SL

غكورونيا إسبانيا.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

 CONDE ABELLEIRA السيد 

LISARDO عنوانه)ا( إسبانيا 35350 

غكورونيا إسبانيا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أشت   15 بتاريخ  ب8نجة   التجارية 

2017 تحت رقم 568 .

683I
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ALMOURAJIAA CONSEILS

 AMZIL PRODUITS

AGRICOLES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

ALMOURAJIAA CONSEILS

بوتبرة اوريكة الحوز ، 52 2 ، 

مراكش املغرب

 AMZIL PRODUITS AGRICOLES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار تا 

كترت البقالة اوريكة الحوز 52 2  

الحوز املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

117235

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   23

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 AMZIL : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.PRODUITS AGRICOLES

أرض الشركة بإيجاز : -استخراج 

وبيع الزيوت ال8بيعية

-انتاج وبيع الزعفران

التجميل  مواد  وبيع  -انتاج 

ال8بيعية

-انتاج وبيع العسل واملربى.

تا  دوار   : االجتماعي  املقر  عنوان 

  2 52 الحوز  اوريكة  البقالة  كترت 

الحوز املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد امزيل حسن :  100 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  حسن  امزيل  السيد 

  2 52 اوريكة  البقالة  تا كترت  دوار 

الحوز املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  حسن  امزيل  السيد 

  2 52 اوريكة  البقالة  تا كترت  دوار 

الحوز املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   20 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم  12625.

68 I

sofoget

D A M N
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc

D A M N شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي  القني8رة 

38 تعاونية السعادة   000 1  

القني8رة  املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.35309

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

حل  تقرر   2021 غبريل  في  1  املؤرخ 

ذات  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ    D A M N الوحيد  الشريك 
وعنوان  درهم   100.000 رغسمالها 

 38 القني8رة  اإلجتماعي   مقرها 

تعاونية السعادة   000 1  القني8رة  
خسائر  زيادة   : ل  نتيجة  املغرب 

الشركة.

و حدد مقر التصفية ب  القني8رة 

  1 000  - السعادة  تعاونية   38

القني8رة املغرب. 

و عين:

و  الدريوش  احمد    السيد)ة(  

القني8رة    ---- القني8رة  عنوانه)ا(  

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 

بتاريخ بالقني8رة    االبتدائية 

 28 يوليوز 2021 تحت رقم 86938.

685I

AL AGADIR

 LE DAUPHIN ROUGE »شركة

» ش.م.م 
بشريك واحد

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

AL AGADIR

 boulevard ABDERRAHIM

 BOUAABID 2Eme etage appt 9 ،

maroc 80000، غكادير

 « LE DAUPHIN ROUGE »شركة

ش.م.م بشريك واحد شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي كلم  

طريق غكادير إنزكان بوتاسرا غكادير - 

80000 غكادير املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 8051

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 

اإلقتضاء بمختصر تسميتها : شركة« 

ش.م.م   «  LE DAUPHIN ROUGE

بشريك واحد.

تهدف   : بإيجاز  الشركة  أرض 

الشركة داخل املغرب.  

إدارة وتشغيل جميع غنواع   •

سفن الصيد البحري.

طازجة  غسماك  تاجر   •

ومجمدة.

جميع  وتصدير  استيراد   •

غنواع األسماك واملأكوالت البحرية.

ذات  األخرى  األنش8ة   •

مباشر  أير  غو  مباشر  بشكل  الصلة 

بهذا الغرض، وكذلك جميع العمليات 

واألنش8ة املرتب8ة، بشكل مباشر غو 
بالتحول  جزئًيا  غو  كلًيا  مباشر،  أير 

والحفظ وفي غي مدينة غخرى بموجب 

قرار جماعي استثنائي من الشركاء.

جميع املعامالت الصناعية   •

والتجارية واملالية واملنقولة والعقارية 

أير  غو  مباشر  بشكل  تتعلق  قد  التي 

مباشر بهدف الشركة وجميع األشياء 

تعزز  التي قد  الصلة  غو ذات  املماثلة 

توسيعها غو ت8ويرها

كلم    : االجتماعي  املقر  عنوان 

طريق غكادير إنزكان بوتاسرا غكادير - 

80000 غكادير املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد تجامي غمينة  :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 250   : غن1   الفشتالي  السيد  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 250   : عشور   الكحالوي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
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عنوانه)ا(  غمينة   تجامي  السيدة 
غكادير 80000 غكادير املغرب.

غن1  عنوانه)ا(  الفشتالي  السيد  
غكادير 80000 غكادير املغرب.

عشور   الكحالوي  السيد 
غكادير   80000 غكادير  عنوانه)ا( 

املغرب.
عنوانه)ا(  غمينة   تجامي  السيدة 

غكادير 80000 غكادير املغرب.
غن1  عنوانه)ا(  الفشتالي  السيد  

غكادير 80000 غكادير املغرب.
عشور   الكحالوي  السيد 
غكادير   80000 غكادير  عنوانه)ا( 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  غن1  الفشتالي  السيد 

غكادير 80000 غكادير املغرب
السيد الكحالوي عشور عنوانه)ا( 

غكادير 80000 غكادير املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   30 بتاريخ  باكادير   التجارية 

2021 تحت رقم 100529.
686I

ائتمانية بيان حنان

ANDOF CAR MARRAKECH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

ائتمانية بيان حنان
عرصة ملعاش طريق املستودع 

البلدي رقم 7 1 مراكش ، 0000 ، 
مراكش مراكش

 ANDOF CAR MARRAKECH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : 92 شارع 
الزرقتوني كليز ال8ابق التاني الشقة 
رقم 10 مراكش املغرب 0000  

مراكش املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
. 5 85

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
حل  تقرر   2021 يونيو   01 في  املؤرخ 
 ANDOF CAR MARRAKECH
شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ 

وعنوان  درهم   100.000 رغسمالها 
مقرها اإلجتماعي 92 شارع الزرقتوني 
 10 رقم  الشقة  التاني  ال8ابق  كليز 
مراكش    0000 املغرب  مراكش 

املغرب نتيجة لعدم املدودية .
و عين:

و  ااندف  يوسف   السيد)ة( 
يوسف  االراك  وحدة   17 عنوانه)ا( 
املغرب  مراكش    0000 تاشفين   بن 

كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
92 شارع  2021 وفي  01 يونيو  بتاريخ 
الشقة  التاني  ال8ابق  كليز  الزرقتوني 
  0000 املغرب  مراكش    10 رقم 

مراكش املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   03 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 9081.

687I

FLASH ECONOMIE

YASMINE BATIMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 YASMINE BATIMENT « شركة
« S.A.R.L AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد برغسمال 100.000 

درهم
املقر اإلجتماعي : تجزئة الكرم رقم 

18 تيفلت
رقم السجل التجاري : 9  28 

بالخميسات
عام  جمع  محضر  بمقت�سى 
تم    2021.07.05 بتاريخ  استثنائي  
 YASMINE  « الشركة  تصفية  
وتعيين   «  BATIMENT SARL AU
مصفيا  الدين  نور  محب  السيد 

للشركة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
اإلبتدائية  باملحكمة  الضبط 
بالخميسات ، تحت رقم 800  بتاريخ 

2021.07.19

688I

االتقان للحسابات

AGROMAHMOUDI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

االتقان للحسابات
2 1 شارع مراكش ال8ابق الثاني 
رقم 5 ، 62000، الناظور املغرب

AGROMAHMOUDI شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار اوالد 
محند ف8ومة بني وكيل العروي - 

62550 الناظور املغرب
تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

22 33
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 

.AGROMAHMOUDI
- استيراد   : بإيجاز  أرض الشركة 
الهيدروليكية  املعدات  وتصدير 

والزراعية
الغذائية  املنتجات  استيراد   -
ومنتجات التنظيف وجميع  املنتجات 

واملواد واملعدات
- بيع األسمدة

- بيع منتجات الصحة النباتية
- تجارة املشاتل والبذور والنباتات

و  املتنوعة  االشغال  في  مقاول   -
الزراعة

عنوان املقر االجتماعي : دوار اوالد 
 - العروي  وكيل  بني  ف8ومة  محند 

62550 الناظور املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رغسمال  مبلغ 

1.000.000 درهم، مقسم كالتالي:
 2.500   : السيد احمد املحمودي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد سعيد املحمودي :  2.500 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
املحمودي  مص8فى  السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   2.500   :

للحصة .
السيد محمد املحمودي :  2.500 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد احمد املحمودي عنوانه)ا( 
شارع الحسن الثاني رقم 86 العروي 

الناظور 62550 الناظور املغرب.
السيد سعيد املحمودي عنوانه)ا( 
شارع الحسن الثاني رقم  8 العروي 

الناظور 62550 الناظور املغرب.
املحمودي  مص8فى  السيد 
رقم  الثاني  الحسن  شارع  عنوانه)ا( 
 8 العروي الناظور 62550 الناظور 

املغرب.
السيد محمد املحمودي عنوانه)ا( 
وكيل  بني  ف8ومة  محند  اوالد  دوار 

الناظور 62550 الناظور املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد احمد املحمودي عنوانه)ا( 
شارع الحسن الثاني رقم 86 العروي 

الناظور 62550 الناظور املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 19 فبراير 

2021 تحت رقم 07 .

689I

FLASH ECONOMIE

BOUALAM SERVICE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 BOUALAM SERVICE « شركة
« S.A.R.L AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد برغسمال 150.000 

درهم
املقر اإلجتماعي  : حي االندل1 رقم 

299 تيفلت
رقم السجل التجاري : 28021 

بالخميسات
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عام  جمع  محضر  بمقت�سى 
تم   2021.07.05 بتاريخ  استثنائي 
 BOUALAM  « الشركة  تصفية 
SERVICE SARL AU » وتعيين السيد 

بوعالم احمد مصفيا للشركة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
اإلبتدائية  باملحكمة  الضبط 
بالخميسات ، تحت رقم 799  بتاريخ 

2021.07.19

690I

مكتب املحاسبة

 STE AMIS DE FROID ET
 D›ELECTRICITE ET DE

PLOMBERIE SAFEP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين ممثل قانوني للشركة

مكتب املحاسبة
5 زنقة عبد املومن بن علي ، 

52000، الرشيدية املغرب
 STE AMIS DE FROID ET
 D›ELECTRICITE ET DE

PLOMBERIE SAFEP »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: زنقة 
اكدود رقم 19 شارع الدخلة 

الرشيدية  - 52000 الرشيدية 
املغرب.

»تعيين ممثل قانوني  للشركة«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.2829
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
وتبعا   2021 يوليوز   02 في  املؤرخ 
تعيين  تقرر  جدد  مسير)ين(  لتعيين 

املمثل)ين( القانوني)ين(: 
- بعالوي  احمد

- بعالوي   ادري1
 STE AMIS DE FROID  -
 ET D’ELECTRICITE ET DE
PLOMBERIE شركة ذات املسؤولية 
اإلجتماعي  مقرها  الكائن  املحدودة 
ب: زنقة اكدود رقم 19 شارع الدخلة 

الرشيدية  52000 الرشيدية املغرب
عند  التجاري  السجل  رقم 

االقتضاء: -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  1  بالرشيدية   االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 5 3.

691I

ALPHAIZ CONSULTING & ENGINEERING

SSN PROM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

 ALPHAIZ CONSULTING &

ENGINEERING

 AVENUE MOHAMED V, ,66

 ESCALIER C, 3ème ETAGE NU%

 4 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

SSN PROM شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مجمع 

الحساني السكني شارع عدنان 2  ، 

طنجة - 90000 طنجة  املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

118969

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 

 SSN  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PROM

الترويج   : بإيجاز  الشركة  أرض 

للعقار.

مجمع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 ،   2 السكني شارع عدنان  الحساني 

طنجة - 90000 طنجة  املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رغسمال  مبلغ 
100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

النملي  السو�سي  سعيدة  السيدة 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
النملي  السو�سي  سعيدة  السيدة 
رقم  حي  فلوري  فال  شارع  عنوانه)ا( 

72 رقم 1 90000 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
النملي  السو�سي  سعيدة  السيدة 
رقم  حي  فلوري  فال  شارع  عنوانه)ا( 

72 رقم 1 90000  طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   03 بتاريخ  ب8نجة   التجارية 

2021 تحت رقم 985  2.
692I

AL AGADIR

 HB AVTO SERVICEشركة
ش.م.م

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجتماعي للشركة

AL AGADIR
 boulevard ABDERRAHIM

 BOUAABID 2Eme etage appt 9 ،
maroc 80000، غكادير

شركةHB AVTO SERVICE ش.م.م  
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم61, 
مكتب رقم5 ال8ابق الثاني رقم 

  33, عمارة برج الحي, حي املحمدي 
غكادير - 80000 غكادير املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2021 تم  تحويل   املؤرخ في 07 يونيو 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
الثاني  ال8ابق  رقم5  مكتب  »رقم61, 
حي  الحي,  برج  عمارة  رقم   33, 
غكادير   80000  - غكادير  املحمدي 
إلى »متجر رقم3373 تجزئة  املغرب« 
تيليال تيكوين غكادير. - 80000 غكادير  

املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز  بتاريخ  1  باكادير   التجارية 

2021 تحت رقم 101865.

693I

BELCOMPTA

  MARIBELLE SCKOB
GROUP

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تغيير تسمية الشركة

BELCOMPTA
رقم   بلوك ب شارع النور زواأة 

العليا ، 30000، فاس املغرب
 MARIBELLE SCKOB  GROUP

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي 99 زنقة 
النصر تجزئة رياض طريق عين 
السمن - 30000 فاس املغرب.

تغيير تسمية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

 0553
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى   
تغيير  تم   2020 يونيو   10 في  املؤرخ 
 MARIBELLE« من  الشركة  تسمية 
 HERBAL  « إلى   »SCKOB  GROUP

. »BLEND
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   11 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 1156.

69 I

FLASH ECONOMIE

SOCIETE SEMGHONI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

 SOCIETE SEMGHONI «  شركة
« SARL AU

إعالن عن تأسي1
بتاريخ  اجتماع   محضر  بمقت�سى 
2021.07.26 تم تأسي1 شركة ذات 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد ، ذات املواصفات التالية:
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 SOCIETE  « شركة    : التسمية   -
«  SEMGHONI SARL AU

البناء  مقاول   : املوضوع          -
وغعمال مختلفة

األندل1  حي    : اإلجتماعي  املقر   -
رقم 132 د تيفلت

في  حدد   : الشركة   رغسمال   -
 1000 إلى  مقسم  درهم   100.000
حصة من قيمة 100 درهم  للواحدة، 
لفائدة السيد بن الفقير عبد القادر 
، كما تم تعيين السيد بن الفقير عبد 

القادر مسيرا للشركة
 01 من  تبتدئ   : املالية  السنة   -

يناير إلى 31 دجنبر
من  ابتداءا  سنة   99  : املدة   -

التأسي1 النهائي للشركة
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -
الضبط باملحكمة اإلبتدائية بتيفلت، 
تحت رقم 195  بتاريخ  02/08/2021 
695I

HELP ENTREPRISE

M.A.D.Y DISTRIBUTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

HELP ENTREPRISE
 23RUE BOURED 2EME ETG
 APPT 4 ROCHES NOIRES ،

20290، CASABLANCA MAROC
M.A.D.Y DISTRIBUTION شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي 11 

سوسن شارع عمر الخيام  - 20200 
الدارالبيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.185603
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر   2015 فبراير  في  2  املؤرخ 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  حل 
 M.A.D.Y الوحيد  الشريك  ذات 
رغسمالها  مبلغ    DISTRIBUTION
مقرها  وعنوان  درهم   100.000
عمر  شارع  سوسن   11 اإلجتماعي 

الدارالبيضاء   20200  - الخيام  
املغرب نتيجة ل : عدم بلوغ املرام.

  11 ب  التصفية  مقر  حدد  و 
سوسن شارع عمر الخيام  - 20200 

الدارالبضاء املغرب. 
و عين:

و  صلحان  مص8فى   السيد)ة( 
عنوانه)ا( 11 سوسن حي الراحة شارع 
الدارالبضاء   20200 الخيام   عمر 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
الحدود  اإلقتضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 

: 11 سوسن شارع عمر الخيام
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 
غبريل 2015 تحت رقم 00572758.

696I

AS ASESORES SARL

MASSILVA SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

AS ASESORES SARL
5،زنقة ليوطنو برجي ال8ابق 

الخام1 ، 20000، الدارالبيضاء 
املغرب

MASSILVA SARL  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 1 عمارة 
1   ابواب مراكش - 0000  

مراكش  املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.95 25

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تعيين  تم   2021 يونيو   07 في  املؤرخ 
مسير جديد للشركة السيد)ة(  زركل 

محمد رشاد كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   12 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 125927.

697I

FLASH ECONOMIE

 SOCIETE DE
 DEVELOPPEMENT ET

LOISIRS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 »ير شركة  ديفلوبمو و لوز «
شركة  ذات  مسؤولية  محدودة                     

رقم التقييد في السجل التجاري 
  7135

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ يوم   8 
الشركة  مساهمي  قرر    2021 يونيو 
املسماة »  ديفلوبمو و لوزير  » شركة 
رغسمالها   محدودة  مسؤولية  ذات 
2.000.000,00 درهم التي يقع مقرها 
الرئي�سي في - الدار البيضاء ،  62 ملير 
بل8يق ، شقة رقم 3, عين الذئاب   ما 

يلي:
- حل الشركة

حيدا  طارق  السيد  تعيين   -
كمصفي

املقر  في  التصفية  مقر  تحديد   -
األسا�سي للشركة

املحكمة  في  القانوني  اإليداع  تم 
يوم   في  بالدارالبيضاء  التجارية 
2021/07/29 تحت رقم .8  788

مقت8ف من غجل إشهار.
698I

CASA COMPTES

FOOT WEAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

CASA COMPTES
 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM
 4 BUREAU 10، 20390،
CASABLANCA MAROC
FOOT WEAR شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي سيدي 

معروف طريق سيدي مسعود 
شارع دندون، إقامة أيثة عمارة 

1، ال8ابق السفلي - 00000 الدار 
البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.118875
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
حل  تقرر   2021 يونيو   02 في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
رغسمالها  مبلغ    FOOT WEAR
مقرها  وعنوان  درهم    20.000
طريق  معروف  سيدي  اإلجتماعي 
إقامة  دندون،  شارع  مسعود  سيدي 
 - السفلي  ال8ابق   ،1 عمارة  أيثة 
00000 الدار البيضاء املغرب نتيجة 

ل : - توقف النشاط االجتماعي.
سيدي  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
شارع  مسعود  سيدي  طريق  معروف 
دندون، إقامة أيثة عمارة 1، ال8ابق 
البيضاء  الدار   00000  - السفلي 

املغرب. 
و عين:

و  جلون  بن  السعيد   السيد)ة( 
نيديري1،  دي  ساحة   ،9 عنوانه)ا( 
الدار   00000 املعاريف  راسين  حي 
البيضاء املغرب كمصفي )ة( للشركة.

الحدود  اإلقتضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية : 
سيدي معروف طريق سيدي مسعود 
 ،1 عمارة  أيثة  إقامة  دندون،  شارع 

ال8ابق السفلي - الدار البيضاء.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 788062.

699I

AL AGADIR

شركة« SANDIA » ش.م.م 
بشريك واحد

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسي1 شركة

AL AGADIR
 boulevard ABDERRAHIM

 BOUAABID 2Eme etage appt 9 ،
maroc 80000، غكادير
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شركة« SANDIA » ش.م.م بشريك 
واحد شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي بوك1  

1بلوك D2، رقم 3 حي الداخلة 
غكادير - 80000 غكادير املغرب
تأسي1 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 82 7

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 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها : شركة« 

SANDIA » ش.م.م بشريك واحد.
تهدف   : بإيجاز  الشركة  أرض 

الشركة داخل املغرب.  
املائية  الرياضات  نشاط   •

)ركوب األمواج(
الرياضية  األنش8ة  تنظيم   •

واملسابقات الوطنية والدولية.
التزلج  دراجات  تأجير   •

املائية.
النارية  الدراجات  تأجير   •

والكواد والعربات
ركوب الخيل والجمال.  •

تقديم ال8عام.  •
جميع األنش8ة السياحية  •

وتصدير  واستيراد  تسويق   •
املنتجات واألصناف الحرفية بالجملة 

وشبه بالجملة وبالتفصيل.
وشراء  عام  بشكل  التجارة   •
غو  بالجملة  وبيع  وتصدير  واستيراد 
بالتجزئة  بيع  إعادة  غو  جملة  شبه 
واألشياء  واملواد  السلع  لجميع 

املتعلقة بنشاط الشركة.
جميع  العموم  وعلى   •
العقارية  املالية،  التجارية  العمليات 
والغير العقارية التي لها عالقة مباشرة 
إليها  املشار  بأهداف  املباشرة  أير  غو 

والتي من شأنها ت8وير وتوسيع نشاط 
الشركة.

بوك1    : االجتماعي  املقر  عنوان 
الداخلة  حي   3 رقم   ،D2 1بلوك 

غكادير - 80000 غكادير املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيدة بوطل8ست سيهام :  100 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
سيهام  بوطل8ست  السيدة 
غكادير   80000 غكادير  عنوانه)ا( 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
سيهام  بوطل8ست  السيدة 
غكادير   80000 غكادير  عنوانه)ا( 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   13 بتاريخ  باكادير   التجارية 

2021 تحت رقم  10163.
700I

FUDICAIRE ISMAILI

STE SIONAZ SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

FUDICAIRE ISMAILI
حي التقدم بلوك 2 رقم 07 السمارة 
ES-SMARA MAROC ،72000 ،
STE SIONAZ SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  حي 
السالم 2 بلوك ا رقم17 مكرر 

السمارة - 72000 السمارة املغرب
تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2377
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 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SIONAZ SARL
االشغال   : بإيجاز  الشركة  أرض 

العامة.
حي    : االجتماعي  املقر  عنوان 
مكرر  رقم17  ا  بلوك   2 السالم 

السمارة - 72000 السمارة املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
  : عزوزي  العزيز  عبد  السيد 
100.000 حصة بقيمة 1.000 درهم 

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عزوزي   العزيز  عبد  السيد 
ا  بلوك   2 السالم  حي  عنوانه)ا( 
السمارة    72000 رقم17السمارة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عزوزي   العزيز  عبد  السيد 
ا  بلوك   2 السالم  حي  عنوانه)ا( 
السمارة   72000 رقم17السمارة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالسمارة  بتاريخ  0 أشت 

2021 تحت رقم 162/2021.
701I

CASA COMPTES

INVESAT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CASA COMPTES
 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM
 4 BUREAU 10، 20390،
CASABLANCA MAROC

INVESAT شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي 202 شارع 
عبد املومن ال8ابق السفلي رقم 5 - 

20360 الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.351169

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
حل  تقرر   2021 يونيو  في  1  املؤرخ 
ذات  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ    INVESAT الوحيد  الشريك 
وعنوان  درهم   100.000 رغسمالها 
عبد  شارع   202 اإلجتماعي  مقرها 
 -  5 رقم  السفلي  ال8ابق  املومن 
20360 الدار البيضاء املغرب نتيجة 

ل : توقف النشاط االجتماعي.
 202 ب  التصفية  مقر  حدد  و 
شارع عبد املومن ال8ابق السفلي رقم 

5 - 20360 الدار البيضاء املغرب. 
و عين:

و  حميدي  خديجة   السيد)ة( 
 00000 العاملية  االقامة  عنوانه)ا( 
)ة(  كمصفي  املغرب  جرسيف 

للشركة.
الحدود  اإلقتضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 
ال8ابق  املومن  عبد  شارع   202  :

السفلي رقم 5
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  1  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 786860.
702I

FLASH ECONOMIE

 GROUPE SCOLAIRE FRERES
HAJJAJ PRIVE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجتماعي للشركة

 GROUPE SCOLAIRE « شركة
   « FRERES HAJJAJ PRIVE SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة 
برغسمال 100.000 درهم

املقر اإلجتماعي : تجزئة الكرم 2 - 
تيفلت
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رقم السجل التجاري : 21
عام  جمع  محضر  بمقت�سى 
تم   2021.07.26 بتاريخ  استثنائي  
من  للشركة  االجتماعي  املقر  تغيير 
شارع   01/10/08  « القديم  املقر 
نحو   « تيفلت  تاشفين  ابن  يوسف 
املقر الجديد » تجزئة الكرم 2 تيفلت.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بتيفلت  اإلبتدائية  باملحكمة  الضبط 
، تحت رقم  19  بتاريخ 2021.08.02.
703I

CASA COMPTES

AYMA INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

CASA COMPTES
 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM
 4 BUREAU 10، 20390،
CASABLANCA MAROC

AYMA INVEST شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 30 
شقة 08 زنقة موالي احمد لوكيل، 

حسان - 00000 الرباط املغرب
تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

153775
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 أشت   0 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 AYMA : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.INVEST
إدارة   -  : بإيجاز  الشركة  أرض 

األوراق املالية.
- إجراء الدراسات للغير في جميع 
والتمويل،  )الهندسة،  املجاالت 
واملشتريات،  والتسويق،  واملبيعات، 
واملوارد البشرية غو أيرها ...(، خاصة 
في ما يتعلق بإعادة الهيكلة غو التنمية. 

مجاالت  جميع  في  الخبرة  إجراء   -
اإلدارة الواسعة؛

تصميم  في  الزبون  مساعدة   -
الدراسات  تنفيذ  )غو(  و  وت8وير 
غو   ، التشغيلية  غو  االستراتيجية 

املراقبة ؛
عين  في  للزبون  التدريب  توفير   -
يتعلق  فيما  عام  وبشكل  املكان، 

بتوفير الخدمات االستشارية؛
من  نوع  غي  في  الزبون  مساعدة   -

املهام اإلدارية..
عنوان املقر االجتماعي : عمارة 30 
لوكيل،  احمد  موالي  زنقة   08 شقة 

حسان - 00000 الرباط املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد عمر عبد القادر التدالوي :  
300 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 

.
 300   : التدالوي  غيال  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
  : التدالوي  إليانا  ميساء  السيدة 
300 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 

.
السيدة كنزة سرحان :  100 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عمر عبد القادر التدالوي 
بركة،  بن  مهدي  شارع   67 عنوانه)ا( 
تجزئة اللة فاطمة الزهراء، السوي�سي 

00000 الرباط املغرب.
عنوانه)ا(  التدالوي  غيال  السيدة 
67 شارع مهدي بن بركة، تجزئة اللة 
 00000 السوي�سي  الزهراء،  فاطمة 

الرباط املغرب.
التدالوي  إليانا  ميساء  السيدة 
بركة،  بن  مهدي  شارع   67 عنوانه)ا( 
تجزئة اللة فاطمة الزهراء، السوي�سي 

00000 الرباط املغرب.
عنوانه)ا(  سرحان  كنزة  السيدة 
السوي�سي  عمارات،  بني  زنقة   ،13

00000 الرباط املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

السيد عمر عبد القادر التدالوي 
بركة،  بن  مهدي  شارع   67 عنوانه)ا( 
تجزئة اللة فاطمة الزهراء، السوي�سي 

00000 الرباط املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   28 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

2021 تحت رقم 25 116.
70 I

AL AGADIR

 TOUZANI »شركة
AGRICULTURE« ش.م.م 

بشريك واحد
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

AL AGADIR
 boulevard ABDERRAHIM

 BOUAABID 2Eme etage appt 9 ،
maroc 80000، غكادير
 TOUZANI »شركة

AGRICULTURE« ش.م.م بشريك 
واحد  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي بلوك 07 

رقم39 حي تمزارت غيت ملول إنزكان 
- 80000 غكادير املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
23935

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 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها : شركة« 
 »TOUZANI AGRICULTURE

ش.م.م بشريك واحد .

تهدف   : بإيجاز  الشركة  أرض 

الشركة داخل املغرب كما بالخارج.  

•  استغالل جميع املمتلكات 

الزراعية املكتسبة غو املؤجرة من قبل 

غطراف  قبل  من  إتاحتها  غو  الشركة، 

ثالثة.

وزراعة  البساتين  زراعة   •

واملنتجات  املواد  جميع  وإنتاج 

الزراعية بشكل عام.

األسمدة  البدور،  استيراد   •

ألأراض الشركة بالخصوص.

املواد  جميع  واستيراد   •

واملعدات الالزمة ألنش8ة الشركة.

وإدارة  إنشاء  غو  اكتساب   •

العمليات  جميع  وت8وير  وتشغيل 

الغذائي،  واإلنتاج  الحيوانية  الثروة 

الالزمة  واملنتجات  الحيوانات  وتربية 

املسالخ  ذلك  في  بما  الغرض،  لهدا 

ورشات  البارد  التخزين  الحيوانية، 

عمل التعبئة والتغليف.

عنوان املقر االجتماعي : بلوك 07 

رقم39 حي تمزارت غيت ملول إنزكان - 

80000 غكادير املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : يون1  توزاني  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  يون1  توزاني  السيد 

غكادير 80000 غكادير املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  يون1  توزاني  السيد 

غكادير 80000 غكادير املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   26 بتاريخ  بانزكان   االبتدائية 

2021 تحت رقم 2 16.

705I
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FLASH ECONOMIE

VICORIA IMMOBILIERE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

VICORIA IMMOBILIERE
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

شريك وحيد
راس مالها 00000  درهم

املقر االجتماعي  فرح السالم م 
 128A س 81 العمارة 3 الشقة

الدارالبيضاء
السجل التجاري 01721  الدار 

البيضاء
التعريف الضريبي 71 25232

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
تغيير  تقرر   2021 ماي   6 بتاريخ   

القانون األسا�سي
1  الحل املبكر للشركة

يوسف  السيد  املصفي  تعيين    2
بنصير

3 تحديد مكان التصفية
   تحديد التزامات ومكان املصفي

5  إنهاء مهام املدير
6  التفريغ للمدير

7 ما يستجد من غعمال
تحقيق  إلع8اء  صالحيات   8

اإلجراءات القانونية
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 
 28 يوم  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 0 7882
706I

FLASH ECONOMIE

 SOCIETE LES EDITIONS 
 TOUBKAL

إعالن متعدد القرارات

» إليديسيون توبقال «            
شركة  ذات  مسؤولية  محدودة      

رقم التقييد في السجل التجاري 
       6079

يوم    مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
2021/07/12 قرر مساهمي الشركة 
 « توبقال   إليديسيون   « املسماة 

شركة ذات مسؤولية محدودة 
رغسمالها 00, 100.000 درهم التي 

يقع مقرها الرئي�سي في - الدار البيضاء 
، ساحة املح8ة زاوية با حماد ما يلي:

في  محمد  ديوري  السيد  تثبيت   -
مهامه كمسير ،

- تأكيد توزيع رغس املال،
- تحديث النظام األسا�سي.

املحكمة  في  القانوني  اإليداع  تم 
يوم  في  البيضاء    بالدار  التجارية 
2021/08/03    تحت رقم 788857

مقت8ف من غجل إشهار.

707I

AL AGADIR

 ELEGANT SKY »شركة
« MINERALS

 ش.م.م 
بشريك واحد

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسي1 شركة

AL AGADIR
 boulevard ABDERRAHIM

 BOUAABID 2Eme etage appt 9 ،
maroc 80000، غكادير
 ELEGANT SKY »شركة

MINERALS » ش.م.م بشريك واحد 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 6، 
ال8ابق الرابع، عمارة اإلدري�سي، 

FM16، حي الداخلة، غكادير. غكادير 
80000 غكادير املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 8191

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 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها : شركة« 

 «  ELEGANT SKY MINERALS
ش.م.م بشريك واحد.

تهدف   : بإيجاز  الشركة  أرض 
الشركة داخل املغرب.  

وشراء  بيع  التسويق،   •
جميع غنواع املعادن.

وتصدير  استيراد  تجارة،   •
جميع غنواع منتجات املعدنية.

واملعدات  املواد  تأجير   •
واآلالت ألعمال املناجم.

نقل  الوساطة،  التمثيل،   •
البضائع الوطنية والدولية.

خدمات املتعلقة بالتصدير   •
 ... الشحنة  والتفريغ،  التحميل  وهي: 

الخ.
جميع  العموم  وعلى   •
العقارية  املالية،  التجارية  العمليات 
والغير العقارية التي لها عالقة مباشرة 
إليها  املشار  بأهداف  املباشرة  أير  غو 
والتي من شأنها ت8وير وتوسيع نشاط 

الشركة.
 ،6 رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 
اإلدري�سي،  عمارة  الرابع،  ال8ابق 
غكادير  غكادير.  الداخلة،  FM16، حي 

80000 غكادير املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 ABHAY RATANLAL السيد 
 100 HIRAN :  1.000 حصة بقيمة 

درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
 ABHAY RATANLAL السيد 
  80000 غكادير  عنوانه)ا(    HIRAN

غكادير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
 ABHAY RATANLAL السيد 
 80000 غكادير  عنوانه)ا(    HIRAN

غكادير املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   08 بتاريخ  باكادير   التجارية 

2021 تحت رقم 101290.
708I

ait chengat sokayna

LA BALLENA ATTLENTICA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسي1 شركة

ait chengat sokayna

زنقة طرابل1 1 رقم 21 ، 90000، 

طنجة املغرب

 LA BALLENA ATTLENTICA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

اسبانيا رقم  5  - 90000 طنجة 

املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

118839

 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 

 LA  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BALLENA ATTLENTICA

محلبة   : بإيجاز  الشركة  أرض 

ليشيريا.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

طنجة   90000  - رقم  5   اسبانيا 

املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : زليخة  اعراص  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 1000  : زليخة  اعراص  السيدة 

بقيمة 100 درهم.
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والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  زليخة  اعراص  السيدة 

ابي  البرانص تجزئة نرج1 شارع  حي 

الزعراء رقم 86 9000 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  زليخة  اعراص  السيدة 

شارع  نرج1  تجزئة  البرانص  حي 

طنجة   90000  86 رقم  الزعراء  ابي 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   28 بتاريخ  ب8نجة   التجارية 

2021 تحت رقم 867  2.

709I

 WORLD ART CONSULTING SARL par

abréviation WACON SARL

TEXSHOP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

 WORLD ART CONSULTING

 SARL par abréviation WACON

SARL
زاوية شارع غبي جرير ال8بري 

وزنقة عبد الرحمان ناصر، إقامة 

املنصور، ال8ابق األول، الشقة رقم 

2 ، 90000، طنجة املغرب

TEXSHOP شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

املجد، املن8قة الصناعية، الق8عة 

رقم 781، امللك املسمى »املجد 

781«، ال8ابق األول والثاني - 

90000 طنجة املغرب

تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

118959

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 

.TEXSHOP
عمليات   : بإيجاز  الشركة  أرض 

الفصالة والخياطة.
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الق8عة  الصناعية،  املن8قة  املجد، 
»املجد  املسمى  امللك   ،781 رقم 
781«، ال8ابق األول والثاني - 90000 

طنجة املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رغسمال  مبلغ 

1.000.000 درهم، مقسم كالتالي:
السيد خالد مرصو :  250 حصة 

بقيمة 1.000 درهم للحصة .
 250   : الحماري  ليلى  السيدة 

حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة .
 250   : عثماني  سعيد  السيد 

حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة .
 250   : السو�سي  جالل  السيد 

حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  مرصو  خالد  السيد 
طنجة البالية 90000 طنجة املغرب.

عنوانه)ا(  الحماري  ليلى  السيدة 
املجاهدين 90000 طنجة املغرب.

عنوانه)ا(  عثماني  سعيد  السيد 
بن كيران 90000 طنجة املغرب.

عنوانه)ا(  السو�سي  جالل  السيد 
طنجة   90000 واليمن  العراق  زنقة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  مرصو  خالد  السيد 

طنجة البالية 90000 طنجة املغرب
عنوانه)ا(  الحماري  ليلى  السيدة 

املجاهدين 90000 طنجة املغرب
عنوانه)ا(  عثماني  سعيد  السيد 

بن كيران 90000 طنجة املغرب
عنوانه)ا(  السو�سي  جالل  السيد 
طنجة   90000 واليمن  العراق  زنقة 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أشت   03 بتاريخ  ب8نجة   التجارية 

2021 تحت رقم 980  2.

710I

CABINET BCA SARL

STE NEGOCE EZZAHI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

CABINET BCA SARL

 Angle Bd Sidi Mohamed ben

 Abdellah et Bd des FAR, 1er

 étage n°2 ، 60000، OUJDA

MAROC

STE NEGOCE EZZAHI شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي عالل 

بن عبد هللا رقم د21 حا�سي لبالل 

جرادة - 550 6 جرادة املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

37823

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  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.NEGOCE EZZAHI

نقل   : بإيجاز  الشركة  أرض 

البضائع لصالح الغير.

عنوان املقر االجتماعي : حي عالل 

لبالل  حا�سي  د21  رقم  هللا  عبد  بن 

جرادة - 550 6 جرادة املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : الحسين  الزاهي  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الحسين  الزاهي  السيد 
رقم غ0  حي عالل بن عبد هللا حا�سي 

بالل جرادة 550 6 جرادة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  الحسين  الزاهي  السيد 
رقم غ0  حي عالل بن عبد هللا حا�سي 

بالل جرادة 550 6 جرادة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   27 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2021 تحت رقم 2700.

711I

ACCOMPT CONSULTING

GLOSSAIRE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

ACCOMPT CONSULTING
 BD MOHAMED ABDOU N° 18
 BIS RESIDENCE HAMZA 3EME
 ETAGE BUREAU N° 11 OUJDA ،

60000، OUJDA MAROC
GLOSSAIRE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي : تجزئة 

بدر رقم 08  بني درار وجدة - 60000  
وجدة املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.26387

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
حل  تقرر   2021 غبريل   08 في  املؤرخ 
مسؤولية  ذات  شركة   GLOSSAIRE
مبلغ  الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 
وعنوان  درهم   100.000 رغسمالها 
رقم  بدر  تجزئة  اإلجتماعي  مقرها 
08  بني درار وجدة - 60000  وجدة 

املغرب نتيجة لغياب رغس املال.
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و عين:

رمضاني  محمد     السيد)ة( 

  08 رقم  بدر  تجزئة  عنوانه)ا(  و 

املغرب   OUJDA  60000 درار  بني 

كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

بتاريخ 22 غبريل 2021 وفي تجزئة بدر 

  60000  - وجدة  درار  بني    08 رقم 

وجدة املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   08 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2021 تحت رقم 2515.

712I

MOHAMED BENNIS

أديمو
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

MOHAMED BENNIS

 AV. CHORAFAE - N° 17 -

 TETOUAN ، 93040، TETOUAN

MAROC

غديمو شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

محمد الخراز - زنقة   - رقم 3 - 

93000 ت8وان املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.9767

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

2021 تم  تحويل   املؤرخ في 09 يونيو 

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
- رقم  زنقة     - الخراز  »شارع محمد 

3 - 93000 ت8وان املغرب« إلى »شارغ 

الجيش امللكي - قرب إقامة الدوحة - 

93000 ت8وان  املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

13 يوليوز  االبتدائية بت8وان  بتاريخ 

2021 تحت رقم 2809.

713I

ste fiducieolympia

تران1 فيدي1 

TRANS FYDESS    
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

ste fiducieolympia
 1ER ETAGE  N°  10 GROUPE  10
 RUE DE MARRAKECH AGADIR،

80000، AGADIR MAROC
 trans fydess          1تران1 فيدي
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار دار 

بوبكر  الدراركة - 80000 اكادير    
املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 8367

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 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها : تران1 

.trans fydess          1فيدي
تران1   : بإيجاز  الشركة  أرض 

فيدي1 نقل البضائع للغير  
التراب   النقل والوجيستك داخل 

الوطني ،والدولي.
عنوان املقر االجتماعي : دوار دار 
اكادير      80000  - الدراركة  بوبكر  

املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : محمد  السعدي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد السعدي محمد عنوانه)ا( 
ن  حرف  رقم02   ق8عة   مراكش  
مراكش       0300 تامنصورت   73 رقم 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد السعدي محمد عنوانه)ا( 
ن  حرف  رقم02   ق8عة   مراكش  
مراكش     0300 تامنصورت   73 رقم 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   29 بتاريخ  باكادير   التجارية 

2021 تحت رقم  5 103.
71 I

ait chengat sokayna

LA COTE SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

ait chengat sokayna
زنقة طرابل1 1 رقم 21 ، 90000، 

طنجة املغرب
LA COTE SARL AU شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

محمد السادس٬ إقامة كوزاب٬ رقم 
130 - 90000 طنجة املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
118897

 03 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 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 
 LA  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.COTE SARL AU
ميني   : بإيجاز  الشركة  أرض 

ماركت.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
رقم  كوزاب٬  إقامة  السادس٬  محمد 

130 - 90000 طنجة املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : اعراص  السيدة فاطمة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 1000  : اعراص  فاطمة  السيدة   

بقيمة 100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة فاطمة اعراص عنوانه)ا( 
الشهيد  شارع  رياض  البرانص 
طنجة   90000  36 رقم  الع8اوي 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة فاطمة اعراص عنوانه)ا( 
الشهيد  شارع  رياض  البرانص 
طنجة   90000  36 رقم  الع8اوي 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   29 بتاريخ  ب8نجة   التجارية 

2021 تحت رقم 908  2.

715I

MOHAMED BENNIS

موهيميديا
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

MOHAMED BENNIS
 AV. CHORAFAE - N° 17 -

 TETOUAN ، 93040، TETOUAN
MAROC

موهيميديا شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي  3 - شارع 
17 النصر ز و - تجزئة 103 - ال8ابق 

األر�سي - 90060 طنجة املغرب
تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

118113
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 غبريل   2 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

موهيميديا.
تقديم   : بإيجاز  الشركة  أرض 
و  املقاالت  بث  و  تجميع  خدمات 

الجرائد اإللكترونية على اإلنترنت.
عنوان املقر االجتماعي :  3 - شارع 
17 النصر ز و - تجزئة 103 - ال8ابق 

األر�سي - 90060 طنجة املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد غشراط غن1 :  300 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
حصة   300   : حمزة  السيد مكني 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 300   : نعيمة  اللهلوه  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 100   : غسامة  حموش  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  غن1  غشراط  السيد 
شارغ بوجدور - رقم 1 1 - املحنش 2 

93000 ت8وان املغرب.
عنوانه)ا(  حمزة  مكني  السيد 
ال8وابل   -  269 رقم   - الكويت  شارغ 

السفلى 93000 ت8وان املغرب.
عنوانه)ا(  نعيمة  اللهلوه  السيدة 
شارع عسو غوسالم - رقم 97 - امل8ار 

93000 ت8وان املغرب.
عنوانه)ا(  غسامة  حموش  السيد 
 93000  222 رقم   - السواني  نجزئة 

ت8وان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  غن1  غشراط  السيد 
شارغ بوجدور - رقم 1 1 - املحنش 2 

93000 ت8وان املغرب

عنوانه)ا(  حمزة  مكني  السيد 
ال8وابل   -  269 رقم   - الكويت  شارغ 

السفلى 93000 ت8وان املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   05 بتاريخ  ب8نجة   التجارية 

2021 تحت رقم 163  2.
716I

ODELIA

ODELIA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

ODELIA
 BD MUSTAPHA EL MAANI 209
 ETG 3 N°6 MERS SULTAN ،

20130، CASABLANCA MAROC
ODELIA شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : 11 زنقة 
عزيز بالل املعاريف 11 زنقة عزيز 

بالل املعاريف 20000 الدار البيضاء 
املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.295813
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
حل  تقرر   2021 يونيو   02 في  املؤرخ 
مسؤولية  ذات  شركة   ODELIA
مبلغ  الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 
وعنوان  درهم   100.000 رغسمالها 
مقرها اإلجتماعي 11 زنقة عزيز بالل 
املعاريف 11 زنقة عزيز بالل املعاريف 
20000 الدار البيضاء املغرب نتيجة 
النعدام الهدف الدي انشات الشركة 

من اجله و مغادرة ارض الوطن.
و عين:

و  الصاديقي  توفيق   السيد)ة( 
عنوانه)ا(  7  شارع محمد الخام1 
 1 0000 سفيان  اقامة   13 ش 
)ة(  كمصفي  املغرب  القني8رة 

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
زنقة   11 وفي   2021 يونيو   10 بتاريخ 
الدار   20000  - املعاريف  بالل  عزيز 

البيضاء املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 20 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 787770.

717I

ACO CONSULTING

WANA MONEY
إعالن متعدد القرارات

ACO CONSULTING
 rue libourne - résidence du ,70
 centre - 4ème étage- Apt.14- ،

20500، casablanca maroc
WANA MONEY »شركة  

املساهمة«
وعنوان مقرها االجتماعي: تجزئة 
الكولين 2 - سيدي معروف  - - - 

الدار البيضاء  املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.38 975

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم   2021 يونيو   28 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 
فهري  فا�سي  نادية  السيدة  استقالة 

من مهامها كمتصرفة
قرار رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
نادية بن شيضمية  استقالة السيدة 

من مهامها كمتصرفة
قرار رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
 Petri Olavi ROINE استقالة السيد

من مهامه كمتصرف مستقل
قرار رقم 8: الذي ينص على مايلي: 
 WANA املتصرف»  ممثل  تغيير 
CORPORATE S.A « و تعيين السيد 
دائم  كممثل  محجوب  بن  محمد 
 WANA CORPORATE « للمتصرف

» S.A
قرار رقم 9: الذي ينص على مايلي: 
صفاء  السيدة  تعيين  على  التصديق 

حمداني كمتصرفة جديدة للشركة
على  ينص  الذي   :10 رقم  قرار 
السيد  تعيين  على  التصديق  مايلي: 
كمتصرف   Nizar BOUGUILA

جديد للشركة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم لم يتم تغيير غي بند: الذي 

ينص على مايلي: لم يتم تغيير غي بند

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 55 788.

718I

H SANTE

H SANTE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسي1 شركة

H SANTE

شارع لالنزهة  زنقة 2 عمارة 

الديبوني رقم 1-2 املضيق ، 93030، 

ت8وان املغرب

H SANTE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

لالنزهة زنقة 2 عمارة الديبوني رقم 

1-2 املضيق  - 93031 املضيق  

املغرب 

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

29353

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2021 غبريل   23

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 H  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SANTE

االستيراد   : بإيجاز  الشركة  أرض 

ال8بية  االجهزة  جميع  والتصدير 

واملكمالت الغدائية .
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بالتقسيط  وتسويق  توزيع 
ال8بية  االجهزة  جميع  والجملة 

.ومستخضرات التجميل 
تقديم الخدمات الصحية بما فيها 

التمريض واالسعافت نقل االموات 
واملر�سي ودوي االعاقة والترويض 
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الديبوني  عمارة   2 زنقة  لالنزهة 
املضيق    93031  - املضيق    1-2 رقم 

املغرب .
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .
 10.000 الشركة:   رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 100   : االحمدي   ناصف  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
االحمدي   ناصف  السيد 
ريا  اقامة  الرياض    حي  عنوانه)ا( 
االندل1 القصر عمارة 53 الشقة 10 

الرباط 10100 الرباط  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
االحمدي   ناصف  السيد 
ريا  اقامة  الرياض    حي  عنوانه)ا( 
االندل1 القصر عمارة 53 الشقة 10 

الرباط 10100 الرباط  املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماي  بتاريخ  0  بت8وان   االبتدائية 

2021 تحت رقم 996.
719I

ACOMS Consulting

BWEBLOO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

ACOMS Consulting
رقم 2 عمارة 13 شارع ادري1 2 م ج 

، 50000، مكناس املغرب
BWEBLOO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 10  شارع 
الزرق8وني إقامة حمد شقة 1  - 

20000 الدار البيضاء املغرب
تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

505521

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 غبريل   21

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BWEBLOO

التسويق   : بإيجاز  الشركة  أرض 

و  للمنتجات  الترويج  و  املباشر 

الخدمات.

  10  : االجتماعي  املقر  عنوان 

  1 شارع الزرق8وني إقامة حمد شقة 

- 20000 الدار البيضاء املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : ياسين  بنمبارك  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

عبد  ادري�سي  حسني  السيد 

 100 بقيمة  حصة   500   : الرحمان  

درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  ياسين  بنمبارك  السيد 

غنفا    7 رقم  ن  مجموعة  املنار  تجزئة 

20000 الدار البيضاء املغرب.

عبد  ادري�سي  حسني  السيد 

 92500 فرنسا  عنوانه)ا(  الرحمان  

فرنسا فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  ياسين  بنمبارك  السيد 

غنفا    7 رقم  ن  مجموعة  املنار  تجزئة 

20000 الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 03 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم 20675.

720I

euromaritima

UNITER MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

euromaritima
7 1 شارع محمد الخام1 اقامة 

القن8رة رقم 15 ، 90000، طنجة 
املغرب

UNITER MAROC شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي املن8قة 
الصناعية جزناية تجزئة رقم 195-

197 - 90000 طنجة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.83611

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت   2021 مارس   03 في  املؤرخ 

املصادقة على :
  SOCIETE )ة(  السيد  تفويت 
 UNITER ETIQUETAS SL 1.000
 1.000 غصل  من  اجتماعية  حصة 
  SOCIETE )ة(  السيد  لفائدة   حصة 
مارس   03 بتاريخ   ABELLCON 3 SL

.2021
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
مارس   25 بتاريخ  ب8نجة   التجارية 

2021 تحت رقم 2873.
721I

STE FIDUCIAIRE ABBAOUI SARL AU  

SOFILYANAS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 STE FIDUCIAIRE ABBAOUI
SARL AU

ال8ابق الثالث شارع عالل ابن عبد 
هللا رقم 32 الريش ، 00 52، الريش 

املغرب
SOFILYANAS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر 

ايت وليل  كرس تعاللين  الريش   - 
00 52 الريش املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2191

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2021 يوليوز   07 في  املؤرخ 

املصادقة على :

عدي  كاب�سي   )ة(  السيد  تفويت 

غصل  من  اجتماعية  حصة   500

)ة(   السيد  لفائدة   حصة   1.000

رشيد كاب�سي بتاريخ 07 يوليوز 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

االبتدائية بميدلت  بتاريخ 13 يوليوز 

2021 تحت رقم 217.

722I

MAROC CONSULTANTS

PURE CARE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

MAROC CONSULTANTS

 27RUE DE BAPAUME 3

 EME ETAGE BUREAU B

 CASABLANCA، 20203،

CASABLANCA MAROC

PURE CARE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي  31 شارع 

الخزام حي  بوسيجور  - 20200 

الدار البيضاء املغرب

تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

508277

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 

 PURE : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.CARE
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تجارة   : بإيجاز  الشركة  أرض 
ومنتجات  التجميل  مستحضرات 

النظافة.
عنوان املقر االجتماعي :  31 شارع 
الخزام حي  بوسيجور  - 20200 الدار 

البيضاء املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
حصة   500   : حمزة   طير  السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 500   : مروان  البصري  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  حمزة   طير  السيد 
الزنقة   1 الليمون  تجزئة  ليساسفة 
5 20232 الدار البيضاء  7 فيال رقم 

املغرب.
عنوانه)ا(  مروان  البصري  السيد 
شقة  7   7 طابق  انفا  رياض  إقامة 
عمارة ب 1 شارع عمر الخيام  20050 

الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  حمزة   طير  السيد 
الزنقة   1 الليمون  تجزئة  ليساسفة 
5 20232 الدار البيضاء  7 فيال رقم 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  2  البيضاء   بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم 173 78.
723I

MOGA CONSEIL

لوجي كار
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

MOGA CONSEIL
 APPRT AU 1ER ETGAE LOTIS LA
 LAGUNE N 468 ESSAOUIRA ،

000  ، الصويرة املغرب
لوجي كار شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 

13 تجزغة الراحة الرسم العقاري 

19280/35 - 000   الصويرة 

املغرب

تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5769

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 

لوجي   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

كار.

كراء   : بإيجاز  الشركة  أرض 

السيارات.

عمارة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
العقاري  الرسم  الراحة  تجزغة   13

الصويرة     000  -  35/19280

املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 90.000 الشركة:   رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

حصة    50   : فكار  امار  السيدة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

50  حصة    : السيد حسني فكار 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(     فكار  غمال  الشركة 

سيدي  الصناعي   شارع  املنازل   حي 

واصل  20160 اسفي املغرب.

عنوانه)ا(  فكار  حوسني  السيد 

الصويرة     000 الرونق   تجزغة   30

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(     فكار  امال  السيدة 

سيدي  الصناعي   شارع  املنازل   حي 

واصل  20160 اسفي املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 19 بتاريخ  بالصويرة   االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 6 2.

72 I

sofoget

ZMOR-TAEMIR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc

zmor-taemir شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي  القني8رة 
زنقة ف و زنقة 65 الصياد 1 - 

000 1  القني8رة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 62 5

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

حل  تقرر   2021 غبريل  في  1  املؤرخ 

ذات  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

الشريك الوحيد zmor-taemir  مبلغ 
وعنوان  درهم   100.000 رغسمالها 

زنقة  القني8رة  اإلجتماعي   مقرها 

  1 000  -  1 الصياد   65 زنقة  و  ف 
زيادة    : ل  نتيجة  املغرب  القني8رة 

خسائر الشركة.

و حدد مقر التصفية ب  القني8رة 
زنقة ف و زنقة 65 الصياد 1 - 000 1  

القني8رة  املغرب. 

و عين:

لعويشير  الغازي    السيد)ة(  

  1 000 القني8رة   عنوانه)ا(   و 

)ة(  كمصفي  املغرب  القني8رة  

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 02 بتاريخ  بالقني8رة   االبتدائية 

أشت 2021 تحت رقم 2 876.

725I

EL MAQHOR ABDELHAK

STE A N B LOCATION SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

EL MAQHOR ABDELHAK

شارع الفداء تجزئة سميرة تاونات  

000 3  املغرب تاونات، 000 3، 

تاونات املغرب

 STE A N B LOCATION SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الوحدة والد سعيد تاونات - 000 3 

تاونات املغرب

تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1917

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   13

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE A : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.N B LOCATION SARL
مقاول   : بإيجاز  الشركة  أرض 

نقل البضائع.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 3 000  - الوحدة والد سعيد تاونات 

تاونات املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رغسمال  مبلغ 

1.000.000 درهم، مقسم كالتالي:

 6.000   : السيد بدبزة عبد االله  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيدة الدحموني نهيلة :  2.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
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السيد بدبزة امجد :  2.000 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد بدبزة عبد االله  عنوانه)ا( 
تاونات   3 000 تاونات  القلعة  حي 

املغرب.
السيدة الدحموني نهيلة عنوانه)ا( 
تاونات  امستردام  زنقة  القاليع  حي 

000 3 تاونات املغرب.
عنوانه)ا(  امجد  بدبزة  السيد 
تاونات   3 000 تاونات  القلعة  حي 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد بدبزة عبد االله  عنوانه)ا( 
تاونات   3 000 تاونات  القلعة  حي 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   29 بتاريخ  بتاونات   االبتدائية 

2021 تحت رقم  8.
726I

YATEK AUDIT & CONSEIL SARL AU

ATLAS GREEN CARPET
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

 YATEK AUDIT & CONSEIL SARL
AU

 IMMEUBLE 10  N° 3
 LOTISSEMENT IGUIDER
 2 ROUIDATE ، 40000،
MARRAKECH MAROC

ATLAS GREEN CARPET شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي مساكنة 
في تجزئة اكدير 2 عمارة  10  رقم 3 

الرويضات 0000  مراكش املغرب
تأسي1 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
117393

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 
 ATLAS : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.GREEN CARPET
أرض الشركة بإيجاز : -مقاول في 

خدمات البستنة والتنظيف.
: مساكنة  املقر االجتماعي  عنوان 
في تجزئة اكدير 2 عمارة  10  رقم 3 

الرويضات 0000  مراكش املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد عبد الل8يف ايت املسكين 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبد الل8يف ايت املسكين 
رقم  20  الهناء  دوار  عنوانه)ا( 

تسل8انت 0000  مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد الل8يف ايت املسكين 
رقم  20  الهناء  دوار  عنوانه)ا( 

تسل8انت 0000  مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   28 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 11 126.
727I

DK PARTNERS MAROC

 HORIZON SUPPLIES &
SERVICES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسي1 شركة

DK PARTNERS MAROC
 Boulevard Ghandi - Ghandi ,
 Mall - Immeuble 9, 2ème ETG,
 N°5 ، 20100، CASABLANCA

MAROC
 Horizon Supplies & Services

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 59 ، شارع 
الزرق8وني ، ال8ابق 6 ، مكتب 18 

الدار البيضاء 20000 الدار البيضاء 
املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
509801

في  مؤرخ  حر  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 

.Horizon Supplies & Services
التجارة   -  : بإيجاز  الشركة  أرض 
املعدنية  املنتجات  مجال  في  الدولية 
وأير  الحديدية  واملعادن  والفوالذية 

الحديدية واملواد الخام األخرى.
- وبصفة عامة ، جميع املعامالت 
املالية  غو  الصناعية  غو  التجارية 
املتعلقة  العقارية  غو  املنقولة  غو 
بشكل مباشر غو أير مباشر بالغرض 
مماثل  لغرض  غو  للشركة  املؤس�سي 
تعزيز  في  يساهم  ثانوي  غو  ثانوي  غو 

تنميتها..
عنوان املقر االجتماعي : 59 ، شارع 
 18 مكتب   ،  6 ال8ابق   ، الزرق8وني 
الدار البيضاء 20000 الدار البيضاء 

املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 300.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 ATLAS CIT الشركة - 
درهم   1.000 بقيمة  حصة   :  300

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(   ATLAS CIT الشركة 

محمد  سيدي  وريث  األمير  شارع   6

10170 الرباط املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

قّباج  شكيب  محمد  السيد 

املالك  عبد  شارع   32 عنوانه)ا( 

  OLM 10170 امتداد   ، مروان  بن 

الرباط املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 06 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم -.

728I

CABINET BAHMAD

DIVAS-M

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

CABINET BAHMAD

إقامة مراكش بالزا عمارة د 1 شقة 

ب 21 ال8ابق الثاني جليز مراكش 

إقامة مراكش بالزا عمارة د 1 شقة 

ب 21 ال8ابق الثاني جليز مراكش، 

0000 ، مراكش املغرب

DIVAS-M شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رياض 

البستان، قاعة بناهد، درب بونوار، 

رقم 01 مدينة  - 0000  مراكش  

املغرب

تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

117229

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   13

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
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عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DIVAS-M
تشغيل   : بإيجاز  الشركة  أرض 
وتشغيل  والرياضات  الضيافة  دور 
جميع الفنادق واملوتيالت واملجمعات 

السياحية واملنتجعات.
رياض   : االجتماعي  املقر  عنوان 
بونوار،  درب  بناهد،  قاعة  البستان، 
مراكش     0000  - مدينة    01 رقم 

املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
فشيفتسيف   سيرجي  السيد 
برونيل   فرير  دي  شارع   30 عنوانه)ا( 

59200  توركوينج  فرنسا .
السيدة فاليري جينيت لولو زوجة 
شارع   30 عنوانه)ا(  فشيفتسيف  
توركوينج     59200 برونيل   فرير  دي 

فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
فشيفتسيف   سيرجي  السيد 
برونيل   فرير  دي  شارع   30 عنوانه)ا( 

59200  توركوينج  فرنسا 
السيدة فاليري جينيت لولو زوجة 
شارع   30 عنوانه)ا(  فشيفتسيف  
توركوينج     59200 برونيل   فرير  دي 

فرنسا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   20 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 126250.
729I

CABINET BAHMAD

SL IMMOBILIER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رغسمال الشركة

CABINET BAHMAD
إقامة مراكش بالزا عمارة د 1 شقة 
ب 21 ال8ابق الثاني جليز مراكش 

إقامة مراكش بالزا عمارة د 1 شقة 
ب 21 ال8ابق الثاني جليز مراكش، 

0000 ، مراكش املغرب
SL IMMOBILIER شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 6  شارع 
الزرق8وني، ال8ابق 2 الشقة 6،  - 

20000 الدار البيضاء املغرب.
رفع رغسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.362793

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم   2021 يوليوز   23 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رغسمال  رفع 
من  غي  درهم«   30.000.000«
 30.010.000« إلى  درهم«   10.000«
مقاصة  إجراء    : طريق  عن  درهم« 
و  املقدار  املحددة  الشركة  ديون  مع 

املستحقة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   02 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 1 7886.
730I

Sara Facility Invest sarl

 STE CAFE BOULANGERIE
PATISSERIE ESTEPONA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

Sara Facility Invest sarl
 Appt.8 Imm.2 Rue Mansour
 Eddahbi VN ، 50000، Meknès

Maroc
 STE CAFE BOULANGERIE

PATISSERIE ESTEPONA  شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 8 ، ق8اع 
1، تجزئة قرطبة، - 50.000 مكناس 

املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.33797

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تعيين  تم   2021 يوليوز   27 في  املؤرخ 
السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

احتيت بالل كمسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   28 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

2021 تحت رقم 3579.

731I

FIDU ALIMTYAZ

 STE METAL

DEVELOPPEMENT SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

FIDU ALIMTYAZ

13َ زنقة ، عبد الكريم بن جلون  

مكاتب غشرف،  مكتب   1 ال8ابق  

FES MAROC ،30000 ، 2  فاس

 STE METAL DEVELOPPEMENT

SARAL AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي ق8عة 

رياض الياسمين ،مكتب 38،مركز 

االعمال le tremplin  طريق عين 

الشقف - 30000  فاس املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.  7 5

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

2021 تم  تحويل   املؤرخ في 23 يونيو 

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

،مكتب  الياسمين  رياض  »ق8عة 

38،مركز االعمال le tremplin  طريق 

عين الشقف - 30000  فاس املغرب« 

إلى »تجزئة عرفات ق8عة 59 ال8ابق 

 - فاس  الشقف  عين  طريق  الثاني 

30000 فاس  املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أشت   02 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم  362.

732I

مؤسسة ساي1

 Etablissement SAISS

SARL A.U
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسي1 شركة

مؤسسة ساي1

زنقة 17 الرقم 12 حي األحباس 

- الدار البيضاء ، 90 20، الدار 

البيضاء املغرب

 Etablissement SAISS SARL A.U

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 39 شارع 

 D الال ياقوت ال8ابق الخام1 شقة

 Moorish Consulting« عند شركة«

90 20 - الدار البيضاء املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

510993

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 

.Etablissement SAISS SARL A.U

أرض الشركة بإيجاز : اإلتجار في 

اللوازم املدرسية و املكتبية.

عنوان املقر االجتماعي : 39 شارع 

 D الال ياقوت ال8ابق الخام1 شقة 

 Moorish Consulting« عند شركة«

90 20 - الدار البيضاء املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
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100 حصة    : السيد شوقي رشيد 
بقيمة 1.000 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

 15 السيد رشيد شوقي عنوانه)ا( 
الدار   2000  15 رقم  كون8ناك  زنقة 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
 15 السيد شوقي رشيد عنوانه)ا( 
15  2000 الدار  زنقة كون8ناك رقم 

البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 26359.
733I

FUTURE MANAGER

FUTURE MANAGER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

FUTURE MANAGER
6  شارع الزرق8وني ال8ابق 3 

الشقة رقم 6 الدار البيضاء املغرب ، 
20330، الدار البيضاء املغرب

FUTURE MANAGER شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي : 6  شارع 
الزرق8وني ال8ابق 3 الشقة رقم 6 

الدار البيضاء املغرب - 20370 الدار 
البيضاء  املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

. 7 953
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
حل  تقرر   2021 يونيو   10 في  املؤرخ 
ذات  شركة   FUTURE MANAGER
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 
الوحيد مبلغ رغسمالها 10.000 درهم 
شارع    6 اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 
 6 رقم  الشقة   3 ال8ابق  الزرق8وني 
الدار البيضاء املغرب - 20370 الدار 
الشركة  ل  نتيجة  املغرب  البيضاء  
الذي  الهدف  تحقيق  من  تتمكن  لم 

غسست من غجله.

و عين:
السيد)ة( عبد القادر  الحرشاوي 
و عنوانه)ا( عين حوزي حي اإليداري 
املغرب   شفشاون   91000 شفشاون 

كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
شارع    6 وفي   2021 ماي   31 بتاريخ 
 6 رقم  الشقة   3 ال8ابق  الزرق8وني 
الدار البيضاء املغرب - 20370 الدار 

البيضاء  املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 20 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 787793.
73 I

IMMOPIUM

IMMOPIUM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

IMMOPIUM
ق8اع 21 ، بلوك A ، رقم 1 ، حي 
Maroc الرياض ، 10100، الرباط

IMMOPIUM شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي سكتور 21 
بلوك A رقم 1 حي الرياض - 10100 

الرباط املغرب
تأسي1 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
153687

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 غبريل   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 

.IMMOPIUM
أرض الشركة بإيجاز : االستحواذ 
على غي وكالة عقارية وملكيتها وإدارتها 
غطراف  عن  نيابة  اإلدارة  وتشغيلها: 

وامللكية  العقارات  لجميع  ثالثة 
والدراسة  املشورة  تقديم  املشتركة. 
والتفاوض واملساعدة بهدف اقتناء غو 
بيع غو تأجير غو إدارة جميع العقارات 
والحقوق العقارية والسمعة التجارية 
، وكذلك غي معامالت عقارية وتجارية 

غخرى تتعلق بنشاط وكالة عقارية..
سكتور   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - الرياض  حي   1 رقم   A بلوك   21

10100 الرباط املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 100   : الشرايبي  سارة  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  الشرايبي  سارة  السيدة 
سكتور 21 بلوك A رقم 1 حي الرياض 

10100 الرباط املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  الشرايبي  منال  السيدة 
غكدال   ،  10 شقة   ، سبو  شارع 

10000 الرباط املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   19 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

2021 تحت رقم -.

735I

COGEST

ONNEA INVEST
إعالن متعدد القرارات

COGEST
 BD RAHAL EL MESKINI ، 51

20120، CASABLANCA MAROC
ONNEA INVEST »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: 10 
زنقة الحرية ط 3 الرقم 5 - - 

الدارالبيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
. 683 9

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم   2021 يونيو   21 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
مايلي: املوافقة على تفويت الحصص 
االجتماعية بتاريخ 21/06/2021 من 
 167 اسماعيل،  برادي  السيد  طرف 
 167 جهان  برادي  والسيدة  حصة 
غيوب  فارس  السيد  لفائدة  حصة، 

 33 حصة
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
تعيين السيد فارس غيوب مسير ثا لت 

للشركة  
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

تحيين القانون االسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تحيين القانون االسا�سي للشركة
على  ينص  الذي  رقم  1:  بند 

مايلي: تعيين ومهام املسيرين
بند رقم 8: الذي ينص على مايلي: 

الحصص االجتماعية
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 788230.
736I

 FIDUCIAIRE« STE  MULTI-SERVICES AUX

ENTREPRISES

MAZECH BUILDING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نشاط الشركة

FIDUCIAIRE« STE  MULTI-
SERVICES AUX ENTREPRISES
مكتب رقم 2 عمارة ياسين شارع 

الحسن الثاني غحداف غزرو ، 
53100، غزرو املغرب

MAZECH BUILDING شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي 530 
تجزئة عين غأبال  - 53100 غزرو 

املغرب.
تغيير نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.1397
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بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تغيير  تم   2021 يونيو   09 في  املؤرخ 
إلى  »التجارة«  من  الشركة  نشاط 
تحويل  في  متخصص  »وسيط 

االموال«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   06 بتاريخ  بازرو   االبتدائية 

2021 تحت رقم 7 2.
737I

 FIDUCIAIRE« STE  MULTI-SERVICES AUX

ENTREPRISES

MAZECH BUILDING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FIDUCIAIRE« STE  MULTI-
SERVICES AUX ENTREPRISES
مكتب رقم 2 عمارة ياسين شارع 

الحسن الثاني غحداف غزرو ، 
53100، غزرو املغرب

MAZECH BUILDING  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 530 
تجزئة عين غأبال  - 53100  غزرو 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.1397

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 يونيو   09 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد )ة( فؤاد املزوز 600 
 1.000 غصل  من  اجتماعية  حصة 
حصة لفائدة  السيد )ة( محمد املزوز 

بتاريخ 08 يونيو 2021.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يوليوز   06 بتاريخ  بازرو   االبتدائية 

2021 تحت رقم 7 2.
738I

LOGIFIN

LECHERIA YARA
عقد تسيير حر ألصل تجاري )األشخاص 

ال8بيعيون(

عقد تسيير حر ألصل تجاري
LECHERIA YARA

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
السيد)ة(   غع8ى   2021 يوليوز   01  
نور الدين  الهبيل الحامل )ة( للب8اقة 
املسجل   LA38 09 رقم    الوطنية 
باملحكمة   99983 التجاري  بالسجل 
الحر  التسيير  حق  ب8نجة  التجارية 
محل  ب  الكائن  التجاري  لألصل 
 -    3 النور  تجزئة  في  الواقع   7 رقم 
90000 طنجة املغرب للسيد)ة(  عبد 
الجواد الوجدي الحامل )ة( للب8اقة 
 1 ملدة    DA 5 17 رقم    الوطنية 
 2021 يوليوز   01 من  تبتدئ   سنة 
مقابل   2022 يوليوز   01 في  تنتهي  و 

مبلغ شهري 3.500  درهم.
739I

CAF MAROC

REAH PIECE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

CAF MAROC
 RUE OUED ZIZ N°20 CASTILLA
 2° ETG N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
REAH PIECE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة 
الحمد الرقم 3 شارع سجلماسة 
ال8ابق االول  - 90000 طنجة 

املغرب
تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

118977
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   23
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 REAH : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.PIECE
أرض الشركة بإيجاز : بيع، شراء 

و استراد ق8ع أيار السيارات.
إقامة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

سجلماسة  شارع   3 الرقم  الحمد 
طنجة   90000  - االول   ال8ابق 

املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد غحمد البقالي  :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 500   : العالوي  رضوان  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  البقالي   غحمد  السيد 
شارع الهجرة درب 01 رقم 7  . ت8وان 

املغرب.
العالوي عنوانه)ا(  السيد رضوان 
ت8وان   .   1027 رقم  النقاطة  حي 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  البقالي   غحمد  السيد 
شارع الهجرة درب 01 رقم 7  93000 

ت8وان املغرب
العالوي عنوانه)ا(  السيد رضوان 
 93000   1027 رقم  النقاطة  حي 

ت8وان املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   03 بتاريخ  ب8نجة   التجارية 

2021 تحت رقم 989  2.
7 0I

COGEST

KMYFOODS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
إضافة تسمية تجارية غو شعار 

COGEST
 BD RAHAL EL MESKINI ، 51

20120، CASABLANCA MAROC
KMYFOODS »شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: 5  زنقة 
لي غورنجي تجزئة لي زيري1 عين 
السبع - 20590 الدارالبيضاء 

املغرب.

»إضافة تسمية تجارية غو شعار«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

. 80939

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
تقرر   2021 يوليوز  في  1  املؤرخ 

إضافة شعار تجاري للشركة وهو:

و   »BOUCHERIE D’ANTAN«

»LE POISSON D’ABORD«

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 29 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم  3 788.

7 1I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

»LOT SAD TRANS«
إعالن متعدد القرارات

 SOCIETE MAZAGAN

COMPTAFISC-SARL-AU

 N°31 , lotissement Al Qods, El

Jadida ، 24000، الجديدة املغرب

»LOT SAD TRANS« »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: دوار 

لهواورة، غوالد بوعزيز الشمالية، 

الجديدة - 000 2 الجديدة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.123 3

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

اتخاذ  تم   2021 يوليوز   13 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

-1 تفويت السيد هشام لوطفي 170 

األنسة  لفائدة  اجتماعية  حصة 

عبد  السيد  وتفويت  لوطفي  حنان 

الرحيم صداقي  170 حصة اجتماعية 

لفائدة األنسة حنان لوطفي. -2 نقل 

مقر الشركة من دوار الغربة، فخدة 

إلى:دوار  الحوزية  جماعة  لهرابزة، 

الشمالية،  بوعزيز  غوالد  لهواورة، 

الجديدة. 

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
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على  ينص  الذي   : -6-7 رقم  بند 

بمقر  الخاص  البند  - تعديل  مايلي: 

بوعزيز  غوالد  لهواورة،  الجمعية:دوار 

تفويت   :6-7 الجديدة.  الشمالية، 

حصص لفائدة األنسة حنان لوطفي.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 02 بتاريخ  بالجديدة   االبتدائية 

أشت 2021 تحت رقم 26797.

7 2I

CAC CONSEIL SARL

 SOCIETE TARGA ELEVAGE

SNC
شركة التضامن

حل شركة

CAC CONSEIL SARL

 1ER ETAGE N19 BLOC G5

 AVENUE HASSAN 1ER CITE

 DAKHLA AGADIR ، 80060،

AGADIR MAROC

 SOCIETE TARGA ELEVAGE SNC

شركة التضامن)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار تاسيال 

الجماعة القروية ملاسة اشتوكة غيت 

باها - 52 87 غكادير املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.11979

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2021 يوليوز   05 في  املؤرخ 

 SOCIETE TARGA التضامن  شركة 

رغسمالها  مبلغ    ELEVAGE SNC

مقرها  وعنوان  درهم   20.000

الجماعة  تاسيال  دوار  اإلجتماعي 

 - باها  غيت  اشتوكة  ملاسة  القروية 

52 87 غكادير املغرب نتيجة ل : عدم 

الشركة  سيرورة  مصاريف  تغ8ية 

نظرا لغالء كأل املاشية وقلة املبيعات.

دوار  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

ملاسة  القروية  الجماعة  تاسيال 

غكادير   87 52  - باها  غيت  اشتوكة 

املغرب. 

و عين:

و  الجحي  ابراهيم   السيد)ة( 

شتوكة  ماسة  تسيال  حي  عنوانه)ا( 

املغرب  غكادير   87 52 باها  ايت 

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  بانزكان   االبتدائية 

2021 تحت رقم 1580.

7 3I

BRADUS BUSINESS CENTER

STARLEC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

BRADUS BUSINESS CENTER

 LOT BACHKOU RESIDENCE 77

 ZINEB APPT 17 5EME ETAGE

 CASA ، 20420، CASABLANCA

MAROC

STARLEC شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي بلوك 18 
رقم 50 سيدي عثمان   - 20000 

الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.319017

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تمت   2021 يونيو   25 في  املؤرخ 

املصادقة على :

عبد  موالي  )ة(  السيد  تفويت 

حصة   1.000 جبيل  الرحمن  

حصة   1.000 غصل  من  اجتماعية 

لفائدة  السيد )ة( كمال ارابحي بتاريخ 

25 يونيو 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 15 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 786985.

7  I

BEST COMPTA SARL

فيك تري
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

BEST COMPTA SARL
 AV DES FAR RESIDENCE

 IMANE 4° ETAGE N° 7 ، 93000،
TETOUAN MAROC

فيك تري شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
كريم رقم 9 كابو نكرو مرتيل - 

93150 ت8وان املغرب
تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

30071
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 
فيك   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

تري.
اإلنعاش   : بإيجاز  الشركة  أرض 
البناء  عمليات  إنجاز  العقاري، 
لعمارات مخصصة للسكن اوتجارية 
او صناعية او ادارية بغرض البيع غو 

الكراء غو لالستعمال الخاص..
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
كريم رقم 9 كابو نكرو مرتيل - 93150 

ت8وان املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد قاسم عبدهللا املرابط :  50 

حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة .
السيدة مريم املرابط :  50 حصة 

بقيمة 1.000 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
املرابط  هللا  عبد  قاسم  السيد 
نكرو  كابو  بوهالل  حي  عنوانه)ا( 

مرتيل 93150 ت8وان املغرب.
عنوانه)ا(  املرابط  مريم  السيدة 
مرتيل  نكرو  كابو  بوهالل  تجزئة 

93150 ت8وان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  املرابط  مريم  السيدة 
مرتيل  نكرو  كابو  بوهالل  تجزئة 

93150 ت8وان املغرب
املرابط  عبدهللا  قاسم  السيد 
نكرو  كابو  بوهالل  حي  عنوانه)ا( 

مرتيل 93150 ت8وان املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
29 يوليوز  االبتدائية بت8وان  بتاريخ 

2021 تحت رقم 3 31.
7 5I

E M COMPTA 

 DITE  »SEC INVEST« 
 STATISTIQUE ENQUETS

CONSULTING INVEST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

E M COMPTA
 387MOHAMED V ETG  

 N12 CASABLANCA ، 20300،
CASABLANCA MAROC
 DITE  »SEC INVEST« 

 STATISTIQUE ENQUETS
CONSULTING INVEST شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

 BD وعنوان مقرها اإلجتماعي
 LALLA YACOUT ET RUE ARAAR
 IMM 9 RES GALIS  E ETG APPT
20300 -  17 الدار البيضاء املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 62563

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 فبراير   25
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 
  DITE   : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 
 »SEC INVEST« STATISTIQUE
 ENQUETS CONSULTING

.INVEST
مكتب   : بإيجاز  الشركة  أرض 

الدراسة ; البحث الخاص.
 BD  : االجتماعي  املقر  عنوان 
 LALLA YACOUT ET RUE ARAAR
 IMM 9 RES GALIS  E ETG APPT

20300 -  17 الدار البيضاء املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد مراد الديوري :  100 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  الديوري  مراد  السيد 
بلوك   03 مجموعة   03 السالمة 
الدار   20000 البيضاء   22 رقم  ج 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  الديوري  مراد  السيد 
بلوك   03 مجموعة   03 السالمة 
الدار   20000 البيضاء   22 رقم  ج 

البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يونيو 2020 تحت رقم 736651.
7 6I

COGEST

PRIMOCERAM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

COGEST
 BD RAHAL EL MESKINI ، 51

20120، CASABLANCA MAROC
PRIMOCERAM شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي كلم 11 
شارع محمد السادس دوار لحفاية 
بوسكورة - 27182 الدارالبيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.359821

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
حل  تقرر   2021 أشت   03 في  املؤرخ 
ذات  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
  PRIMOCERAM الوحيد  الشريك 
درهم   100.000 رغسمالها  مبلغ 
 11 كلم  اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 
لحفاية  دوار  السادس  محمد  شارع 
الدارالبيضاء   27182  - بوسكورة 
اي  تحقيق  عدم   : ل  نتيجة  املغرب 
رقم للمعامالت مند تأسي1 الشركة.
 11 كلم  التصفية ب  و حدد مقر 
لحفاية  دوار  السادس  محمد  شارع 
الدارالبيضاء   27182  - بوسكورة 

املغرب. 
و عين:

السيد)ة( عالل  زويال و عنوانه)ا( 
عين  الكورنيش  حدائق  تجزئة 
الذئاب 20180 الدارالبيضاء 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 
 29 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 35 788.
7 7I

AMALIA  FLEURS

AMALIA FLEURS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

AMALIA  FLEURS
 APPT N°6 OPERATION SOUSS
 ،2 IMM A  - marrakech ، 40000

مراكش املغرب

AMALIA FLEURS  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة رقم 
6 عملية سوس 2 عمارة  غ - 6000  

مراكش املغرب
تأسي1 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
69835

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2015 يوليوز   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 

. AMALIA FLEURS
في  املتجر   : بإيجاز  الشركة  أرض 

الورود بالتقسيط.
عنوان املقر االجتماعي : شقة رقم 
  6000 2 عمارة  غ -  6 عملية سوس 

مراكش املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : السيدة القامو�سي امال 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة القامو�سي امال عنوانه)ا( 
شقة رقم 6 أملية سوس 2 أمارة  غ 

6000  مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة القامو�سي امال عنوانه)ا( 
شقة رقم 6 أملية سوس 2 أمارة  غ 

6000  مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   31 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2015 تحت رقم 75122.
7 8I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

»TRANSPORT MIRADAM«
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

 SOCIETE MAZAGAN

COMPTAFISC-SARL-AU

 N°31 , lotissement Al Qods,

El Jadida ، 24000، الجديدة املغرب

 »TRANSPORT MIRADAM«

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم  31، 

حي القدس، الجديدة - 000 2 

الجديدة املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

18 89

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 

.»TRANSPORT MIRADAM«

نقل   -  : بإيجاز  الشركة  أرض 

 - البضائع.  -نقل  للغير.  العمال 

غشغال مختلفة..
عنوان املقر االجتماعي : رقم  31، 

 2 000  - الجديدة  القدس،  حي 

الجديدة املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : بنشليح  هشام  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
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عنوانه)ا(  بنشليح  هشام  السيد 

الجديدة 000 2 الجديدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

ال8ويل  الزهراء  فاطمة  السيدة 

000 2 الجديدة  عنوانه)ا( الجديدة 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 02 بتاريخ  بالجديدة   االبتدائية 

أشت 2021 تحت رقم 26802.

7 9I

T.B COMPETENCE PRIVE  

2MAINMEDIA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

T.B COMPETENCE PRIVE

 HAY LAARY CHEIKH AV

 ،62000 ، 1 7-HASSAN I N°1 5

NADOR Maroc

2MAINMEDIA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي ترقاع 

الغربية شارع روما رقم 05 الناظور - 

62000 الناظور املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.16381

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2020 فبراير   25 في  املؤرخ 

املصادقة على :

بوزكو  وسام  )ة(  السيد  تفويت 

غصل  من  اجتماعية  حصة   500

500 حصة لفائدة  السيد )ة( احمد 

حماس بتاريخ 25 فبراير 2020.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

االبتدائية بالناضور  بتاريخ 01 يونيو 

2021 تحت رقم 1120.

750I

audilex accounting

CHIQUA PAT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

audilex accounting
 rue al mouzdalifa imm sami
 n°17 ، 40000، marrakech

maroc
Chiqua Pat شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 
روبي1 عمارة 6 الشقة رقم 6 

االزدهار  - 0000  مراكش املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.106203

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 يونيو   11 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد )ة( اقبال كعوا�سي 
غصل  من  اجتماعية  حصة   500
)ة(  السيد  لفائدة   حصة   1.000
يونيو   11 بتاريخ  الصافي  شيماء 

.2021
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
أشت   03 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 9085.
751I

ARCHEL

ARCHEL SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

ARCHEL
إقامة املامون املكتب رقم 8 ال8ابق 
3 شارع عبد الكريم الخ8ابي طريق 

الدار البيضاء، 0000 ، مراكش 
املغرب

ARCHEL SARL AU شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 

 RESIDENCE AL MAMOUN,
 BUREAU N° 8 ETAGE 3 ROUTE
 DE CASABLANCA, MARRAKE

طريق الدار البيضاء  0000  
مراكش املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
117559

 02 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 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 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ARCHEL SARL AU
ممارسة   : بإيجاز  الشركة  أرض 

الهندسة املعمارية.
 : االجتماعي  املقر  عنوان 
 RESIDENCE AL MAMOUN,
 BUREAU N° 8 ETAGE 3 ROUTE
 DE CASABLANCA, MARRAKE
طريق الدار البيضاء  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 :
عنوانه)ا(   الهبيل  مريم  السيدة 
 CASABLANCA VILLE VERTE
 519 CGI BOUSKOURA  27182

.CASABLANCA MAROC
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(   الهبيل  مريم  السيدة 
 CASABLANCA VILLE VERTE
 519 CGI BOUSKOURA 27182

CASABLANCA MAROC
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   02 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 91 126.

752I

  AAFIR AUDIT & CONSULTING MOROCCO

sigle A2CM  sarl

 ALITHYA NUMÉRIQUE

MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

 AAFIR AUDIT & CONSULTING

MOROCCO  sigle A2CM  sarl

شارع فاس ، ركن ابن طفيل ، إقامة 

دياموند، ال8ابق األول ، مكتب  رقم 

3 ، 90000، طنجة املغرب

 Alithya Numérique Maroc

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي ساحة 

إبراهيم الروضاني ، شارع ال سينا   ، 

اقامة بيتهوفن 2 ال8ابق الثالث رقم 

82 - 90000  طنجة املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

118983

 12 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 

 Alithya : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.Numérique Maroc

ت8وير   •  : بإيجاز  الشركة  أرض 

استراتيجيات األعمال.

• إنشاء خدمات الت8بيق.

• تصميم الحلول التجارية..

ساحة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 ، ، شارع ال سينا    الروضاني  إبراهيم 

الثالث رقم  ال8ابق   2 بيتهوفن  اقامة 

82 - 90000  طنجة املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

  Alithya Canada Inc : الشركة 
درهم   100.000 بقيمة  حصة   100

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
 Alithya Canada Inc الشركة 
روبير  بول.    00-1100 عنوانه)ا( 
كيبيك    H3B3A5 مونتريال   بوورس 

كندا.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
 THIBAULT CLAUDE السيد 
  23027 بلدة ماونت رويال  عنوانه)ا( 

كيبيك كندا
 KHONCHAFI KHALID السيد 
عنوانه)ا( 10650 ساحة غكادي  شقة  
كيبيك    H N0B6 مونتريال     53

كندا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   03 بتاريخ  ب8نجة   التجارية 

2021 تحت رقم 992  2.
753I

Sara Facility Invest sarl

 EQS OUVRAGES &
HYDRAULIQUES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسي1 شركة

Sara Facility Invest sarl
 Appt.8 Imm.2 Rue Mansour
 Eddahbi VN ، 50000، Meknès

Maroc
 EQS OUVRAGES &

HYDRAULIQUES شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 30، 
رياض املنزه 2، الجماعة القروية 

غيت والل، - 50000 مكناس املغرب
تأسي1 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
53927

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   13
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 EQS  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
.OUVRAGES & HYDRAULIQUES

اشغال   : بإيجاز  الشركة  أرض 
املقاولة مختلفة.

عنوان املقر االجتماعي : رقم 30، 
رياض املنزه 2، الجماعة القروية غيت 

والل، - 50000 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   ،3 قرطبة  األندل1،  رياض 
 10.000 الرياض  حي  شقة  1،   ،23

الرباط املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  عزيز  فرتاحي  السيد 
عمارة   ،3 قرطبة  األندل1،  رياض 
 10.000 الرياض  حي  شقة  1،   ،23

الرباط املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   20 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

2021 تحت رقم 3528.
75 I

MONDIALE GEST

DAR DIDI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

MONDIALE GEST
 IMM 202 APT 01A PORTES DE

 MARRAKECH 2 - MARRAKECH

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

DAR DIDI شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي العمارة 7 

رقم 7غ حدائق حي الشريفية مراكش 

املغرب - 0000  مراكش املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

117503

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   13

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 DAR  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DIDI

استغالل   : بإيجاز  الشركة  أرض 

املأكوالت  و  للمشروبات  مقهى 

السريعة.

عنوان املقر االجتماعي : العمارة 7 

رقم 7غ حدائق حي الشريفية مراكش 

املغرب - 0000  مراكش املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : القباج  حمزة  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  القباج  حمزة  السيد 

تسل8انت  الشريفية  الغزايل  ضيعة 

مراكش    0000 مراكش  سعادة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  القباج  حمزة  السيد 

تسل8انت  الشريفية  الغزايل  ضيعة 

مراكش    0000 مراكش  سعادة 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أشت   03 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 121352.

755I

COGEST

KMYFOODS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

COGEST

 BD RAHAL EL MESKINI ، 51

20120، CASABLANCA MAROC

KMYFOODS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 26 محج 

مرس السل8ان ط 1 الرقم 3 - 

20120 الدارالبيضاء  املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 80939

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

2021 تم  تحويل   املؤرخ في 16 يونيو 

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

»26 محج مرس السل8ان ط 1 الرقم 

3 - 20120 الدارالبيضاء  املغرب« إلى 

زيري1  لي  تجزئة  غورنجي  لي  زنقة    5«

الدارالبيضاء    20590  - السبع  عين 

املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 788228.

756I
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Sara Facility Invest sarl

IFOR TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

Sara Facility Invest sarl

 Appt.8 Imm.2 Rue Mansour

 Eddahbi VN ، 50000، Meknès

Maroc

IFOR TRAVAUX شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 30، 

رياض املنزه 2، الجماعة القروية 

غيت والل، - 50000 مكناس املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

53809

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 

 IFOR  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TRAVAUX

غشغال   : بإيجاز  الشركة  أرض 

املقاولة مختلفة.

عنوان املقر االجتماعي : رقم 30، 

رياض املنزه 2، الجماعة القروية غيت 

والل، - 50000 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   ،3 قرطبة  األندل1،  رياض 

 10.000 الرياض  حي  شقة  1،   ،23

الرباط املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  عزيز  فرتاحي  السيد 

عمارة   ،3 قرطبة  األندل1،  رياض 

 10.000 الرياض  حي  شقة  1،   ،23

الرباط املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   05 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

2021 تحت رقم 3371.

757I

Sara Facility Invest sarl

SROUTE EXPERISE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسي1 شركة

Sara Facility Invest sarl

 Appt.8 Imm.2 Rue Mansour

 Eddahbi VN ، 50000، Meknès

Maroc

SROUTE EXPERISE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 30، 

رياض املنزه 2، الجماعة القروية 

غيت والل، - 50000 مكناس املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

53929

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   13

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 

.SROUTE EXPERISE
اشغال   : بإيجاز  الشركة  أرض 

املقاولة مختلفة.
عنوان املقر االجتماعي : رقم 30، 
رياض املنزه 2، الجماعة القروية غيت 

والل، - 50000 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   ،3 قرطبة  األندل1،  رياض 
 10.000 الرياض  حي  شقة  1،   ،23

الرباط املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  عزيز  فرتاحي  السيد 
عمارة   ،3 قرطبة  األندل1،  رياض 
 10.000 الرياض  حي  شقة  1،   ،23

الرباط املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   20 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

2021 تحت رقم 3529.
758I

nador conseil sarl au

PARAMED DESTOCK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

nador conseil sarl au
 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc
PARAMED DESTOCK  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
ابراهيم الروداني ال8ابق 05 الشقة 

21 اقامة ريحان حي املعاريف   - 
20370 الدار اليضاء املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

512283

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 

. PARAMED DESTOCK

استراد   : بإيجاز  الشركة  أرض 

وبيع املواد شبه ال8بية و التجميلية, 

معدات الجراحة و األجهزة ال8بية..

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

الشقة   05 ال8ابق  الروداني  ابراهيم 

 - املعاريف    حي  ريحان  اقامة   21

20370 الدار اليضاء املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 RABAT CITY :  1.000 الشركة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(   RABAT CITY الشركة 

اوندا ايلو 25 الق8عة 113 حي امل8ار  

62000 الناظور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الهواري   طارق  السيد 

ال8ريق الرئي�سي39 رقم 289  62000 

الناظور املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 03 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

أشت 2021 تحت رقم  78876.

759I
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prism conseils

س ك بغفيمغي

SK PARFUMERIE SARL AU  
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

prism conseils
 rue abou el hassan lmarini
 résidence amira 2 appt 25 ،

50000، meknès maroc
 SK PARFUMERIE  س ك بغفيمغي

SARL AU شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة رقم 
  محل ص12 طريق عين شقف 

فاس - 30000 فاس املغرب
تأسي1 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
690 1

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 
: س ك  بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 
 SK PARFUMERIE SARL بغفيمغي  

.AU
بيع   : بإيجاز  الشركة  أرض 
الع8ور ومنتجات التجميل بالتجزئة 

في املتاجر الخاصة.
عمارة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
رقم   محل ص12 طريق عين شقف 

فاس - 30000 فاس املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : الخروبي سميرة  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة الخروبي سميرة عنوانه)ا( 

ال8ابق   5 2 شقة   2 تجزئة املصفر 

1 إقامة بالعباس طريق إيموزار فاس 

30000 فاس فاس.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة الخروبي سميرة عنوانه)ا( 

ال8ابق   5 2 شقة   2 تجزئة املصفر 

1 إقامة بالعباس طريق إيموزار فاس 

30000 فاس

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أشت   03 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم  365.

760I

BIG ACCOUNTING

OCCURSO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

BIG ACCOUNTING

 ANGLE RUE TCHAIKOFSKY

 ET SAYID KOTB RES JOUBA B

 ،90000 ،52/ENTRE SOL N 1

TANGER MAROC

OCCURSO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي نجيبة 

شارع 88 رقم 11 ال8ابق السفلي - 

90000 طنجة املغرب

تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

1   87

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2021 مارس   02

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.OCCURSO

غنش8ة   : بإيجاز  الشركة  أرض 
تجار العقارات.

عنوان املقر االجتماعي : حي نجيبة 
 - السفلي  ال8ابق   11 رقم   88 شارع 

90000 طنجة املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 33   : محمد  املحمدي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 3   : السالم  الحراق عبد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
  : غحمد  العلمي  البكوري  السيد 
33 حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 33  : محمد  املحمدي  السيد 

بقيمة 100 درهم.
 3  : السالم  عبد  الحراق  السيد 

بقيمة 100 درهم.
السيد البكوري العلمي غحمد : 33 

بقيمة 100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد املحمدي محمد عنوانه)ا( 
إقامة تنجي1 رقم 10 90000 طنجة 

املغرب.
السالم  عبد  الحراق  السيد 
  2 زنقة   01 بران1  حي  عنوانه)ا( 

90000 طنجة املغرب.
غحمد  العلمي  البكوري  السيد 
طبري  جابر  ابي  شارع   29 عنوانه)ا( 
إقامة سكينة طابق 1 شقة5 90000 

طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد املحمدي محمد عنوانه)ا( 
إقامة تنجي1 رقم 10 90000 طنجة 

املغرب
السالم  عبد  الحراق  السيد 
  2 زنقة   01 بران1  حي  عنوانه)ا( 

90000 طنجة املغرب
غحمد  العلمي  البكوري  السيد 
عنوانه)ا( شارع ابي جابر طبري إقامة 
سكينة طابق 1 شقة5 90000 طنجة 

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مارس   22 بتاريخ  ب8نجة   التجارية 

2021 تحت رقم 0629 2.

761I

BBSODIMA

BBSODIMA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

BBSODIMA

 RUE TETOUAN IMM   APPT 5

VN ، 50000، MEKNES MAROC

BBSODIMA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

ت8وان اقامة   الشقة 5 املدينة 

الجديدة - 50000 مكناس املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

539 9

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 

.BBSODIMA

اعمال   : بإيجاز  الشركة  أرض 

وتركيب  ال8رق  غعمال  البناء- 

الشبكات..

زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

املدينة   5 الشقة  اقامة    ت8وان 

الجديدة - 50000 مكناس املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
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بوحجي8ي  املص8فى  السيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

بوحجي8ي  املص8فى  السيد 

اقامة    ت8وان  زنقة  عنوانه)ا( 

 50000 الجديدة  املدينة   5 الشقة 

مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عاشور  الرحيم  عبد  السيد 
االول  الش8ر    7 رقم  عنوانه)ا( 

الضحى توالل 50000 مكناس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   20 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

2021 تحت رقم 1 35.

762I

AMH CONSEIL SARL-AU

DAWA.COM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

AMH CONSEIL SARL-AU

 BD IBN TACHEFINE 3EME 276

 ETAGE ، 20000، CASABLANCA

MAROC

DAWA.COM شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 75 شارع 

11 يناير طابق 1 ش 169 - 20000 

الدار البيضاء املغرب

تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

 86517

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2020 دجنبر   21

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DAWA.COM
بناء   -  : بإيجاز  الشركة  أرض 

خ8وط لشبكات
- مح8ة توليد الكهرباء ..

عنوان املقر االجتماعي : 75 شارع 
 20000 -  169 1 ش  يناير طابق   11

الدار البيضاء املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد سفيان اجبلي :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 500   : اللوي  عبد  عمر  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  اجبلي  سفيان  السيد 
حي السالمة 1 زنقة 21 رقم 9  20000 

الدار البيضاء املغرب.
السيد عمر عبد اللوي عنوانه)ا( 
الكدية 9 زنقة 6 رقم 55 ح م  20000 

الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  اجبلي  سفيان  السيد 
حي السالمة 1 زنقة 21 رقم 9  20000 

الدار البيضاء املغرب
السيد عمر عبد اللوي عنوانه)ا( 
الكدية 9 زنقة 6 رقم 55 ح م  20000 

الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يناير 2021 تحت رقم 762370.
763I

MA GLOBAL CONSULTING

OPPIDO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير السنة املالية

MA GLOBAL CONSULTING
زاوية شارع عبد املومن و زنقة فان 

زيالند إقامة فضيلة، ال8ابق الرابع، 
20000، الدار البيضاء املغرب

OPPIDO »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 59، شارع 
الزرق8وني، ال8ابق السادس، رقم 
18 - 20.000 الدار البيضاء املغرب.

»تغيير السنة املالية«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.50 397
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 13 يوليوز 2021
إلى   املالية:  السنة  تغيير  تقرر 
غكتوبر   1 في  املالية  السنة  تبتدئ 

وتنتهي في 30  شتنبر.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 03 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

أشت 2021 تحت رقم 788837.

76 I

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

 SOCIETE IMMOBILIERE
LIXUS SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسير جديد للشركة

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL
 avenue beethoven, immeuble
 opéra 2ème etage 13 TANGER،

90000، TANGER MAROC
 SOCIETE IMMOBILIERE LIXUS

SARL  شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 31, شارع 
موالي اسماعيل, غقامة  حلب  رقم  

6 - 90000 طنجة  املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.10067

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تعيين  تم   2019 أشت   28 في  املؤرخ 
السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

النوينو  خليل  كمسير وحيد
تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   25 بتاريخ  ب8نجة   التجارية 

2019 تحت رقم 226375.

765I

AMOURI CONSULTING

DARBMED
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

AMOURI CONSULTING

 Fès Lotissement Belair 2

 Dokkarat Bureau 2 Immeuble

 Espace Bureaux des Champs،

30000، FES MAROC

DARBMED  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 38 شارع 

محمد سالوي إقامة السالم فاس - 

30000 فاس املغرب

تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

68777

في  مؤرخ  حر  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 

. DARBMED

الترويج   : بإيجاز  الشركة  أرض 

الشراء،  ،البناء  التقسيم  العقاري 

العقارات  استغالل  و  التأجير، 

اململوكة غو املؤجرة.

عنوان املقر االجتماعي : 38 شارع 

 - فاس  السالم  إقامة  سالوي  محمد 

30000 فاس املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 SLOMO INVEST :  999 الشركة

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

حصة   1   : سليم  بنمليح  السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
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 SLOMO INVEST الشركة 
إقامة   8 ب   13 رقم  شقة  عنوانه)ا( 
السالم 38 شارع محمد سالوي فاس 

30000 فاس املغرب.
السيد بنمليح سليم عنوانه)ا( 37 
إيموزار  طريق  العيا�سي  كابتن  زنقة 

فاس 30000 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد بنمليح سليم عنوانه)ا( 37 
إيموزار  طريق  العيا�سي  كابتن  زنقة 

فاس 30000 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   07 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 07/2021.
766I

FIDUCIAIRE HAMDELS

BEM KHADAMAT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

FIDUCIAIRE HAMDELS
 Cité Essalam, Appt   Imm 22
 Casablanca, Hay Hassani, Hay
 Essalam، 20230، CASABLANCA

maroc
BEM KHADAMAT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 

الزرقاء ، 117 زنقة ابن منير، 
ال8ابق األول الشقة رقم 2 

املعاريف الدار البيضاء 20000 
CASABLANCA املغرب

تأسي1 شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
512269

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 
 BEM  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.KHADAMAT

أرض الشركة بإيجاز : 
تحويل األموال 

وساطة مالية.
اقامة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الزرقاء ، 117 زنقة ابن منير، ال8ابق 
الدار  املعاريف   2 رقم  الشقة  األول 
 CASABLANCA  20000 البيضاء 

املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 200   : ازرايدي   محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
السيدة حفصة بن سموم  :  200 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
السيدة فاطمة الزهراء بن سموم  
درهم   100 بقيمة  حصة   200   :

للحصة .
 200   : السيد نور الدين البكري  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 200   : مبشور   حسان  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  ازرايدي   محمد  السيد 
الثاني  الش8ر   1 مرجان    3 رقم 

مكناس  50000  مكناس  املغرب.
سموم   بن  حفصة  السيدة 
 19 مريم  إقامة  الوئام  عنوانه)ا( 
األلفة 20000 الدار البيضاء املغرب.

السيدة فاطمة الزهراء بن سموم  
 28 61 رقم  1 زنقة  عنوانه)ا( ألزهري 
طابق األلفة   20000 الدار البيضاء 

املغرب.
البكري   الدين  نور  السيد 
اوالد  العصيد  عين  دوار  عنوانه)ا( 
تارودانت    83000 تارودانت  برحيل 

املغرب.
عنوانه)ا(  مبشور   حسان  السيد 
 1 ال8ابق  سقراط  زنقة  مكرر   36
الدار   20000 املعاريف    2 الشقة 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

البكري   الدين  نور  السيد 
اوالد  العصيد  عين  دوار  عنوانه)ا( 
تارودانت    83000 تارودانت  برحيل 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

أشت 2021 تحت رقم 788759.
767I

SOFIMED CONSULTING AND NEGOCE SARL

WIXI SNC
شركة التضامن

حل شركة

 SOFIMED CONSULTING AND
NEGOCE SARL

تجزئة عبد املومن 69 ارض الصغير، 
ال8ابق الثاني ، 28800، املحمدية 

املغرب
WIXI SNC شركة التضامن)في طور 

التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي البي8ا 
بلوك 5 الرقم10 العالية  - 28800 

املحمدية املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.22635

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2021 يوليوز   02 في  املؤرخ 
مبلغ    WIXI SNC التضامن  شركة 
وعنوان  درهم   10.000 رغسمالها 
 5 بلوك  البي8ا  اإلجتماعي  مقرها 
الرقم10 العالية  - 28800 املحمدية 
دعم  وجود  عدم   : ل  نتيجة  املغرب 

للمؤسسات املالية 
-املنافسة -

صعوبة االنتعاش.
البي8ا  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 28800  - العالية   الرقم10   5 بلوك 

املحمدية املغرب. 
و عين:

و  الشريف  يوسف    السيد)ة( 
 28800 حمدون  5تجزئة  عنوانه)ا( 
)ة(  كمصفي  املغرب  املحمدية 

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
البي8ا   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 

بلوك 5 الرقم10 العالية-املحمدية
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاريخ  باملحمدية   االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 1599.
768I

Synergie Experts

NOMADE STUDIOS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

Synergie Experts
9 , زنقة جون جورس, حي أوتييه ، 

20060، الدار البيضاء املغرب
NOMADE STUDIOS  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي 56، 
فرحات حشاد، ال8ابق 3، املكتب 6 

- 20000 الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.321125

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر   2021 يونيو   30 في  املؤرخ 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  حل 
 NOMADE الوحيد  الشريك  ذات 
STUDIOS   مبلغ رغسمالها 100.000 
 ،56 اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
فرحات حشاد، ال8ابق 3، املكتب 6 - 
20000 الدار البيضاء املغرب نتيجة 

ل : عدم وجود سوق كاف للشركة.
 ،56 ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 6 3، املكتب  فرحات حشاد، ال8ابق 

- 20000 الدار البيضاء املغرب. 
و عين:

السيد)ة( ايمن  هاشم و عنوانه)ا( 
الخ8ابي،  الكريم  عبد  زنقة   ،65
الدار   20000 ال8ابق  0   ،11 شقة 
البيضاء املغرب كمصفي )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 

 28 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم  78822.

769I

JUR K 2 S

ديبريما
إعالن متعدد القرارات

JUR K 2 S

 BD LIBERTY 3EME ETG 10

 APP 6 CASABLANCA 10 BD

 LIBERTY 3EME ETG APP

 5 CASABLANCA، 2022،

CASABLANCA MAROC

ديبريما »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: شارع 

السفير بن عائشة اقامة ابراج 

ال8ابق الثاني الرقم 17 الدار 

البيضاء املغرب - 20290 الدار 

البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.385509

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

اتخاذ  تم   2018 أشت   16 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

،ترويج  املباني  بيع  و  شراء   مايلي: 

و ادارة املباني تنفيد جميع الصفقات 

بجميع  القيام  باملباني  املتعلقة 

وباملقابل  بالبناء  الخاصة  االعمال 

من  من  الثالت  الفصل  تعديل 

القانون االسا�سي للشركة.

على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 

محمد  السيد  الشريكان  اتفق  مايلي: 
قسباوي و السيد عبد االله قسباوي 

الشريكين  املديرين  توقيع  ان  على 

االخرفي  عن  كالهما  منفصال  يكون 

جميع العمليات كيفما كانت طبيعتها 

وباملقابل تعديل الفصل االتاني عشر 

من من القانون االسا�سي للشركة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

على  ينص  الذي   :3 رقم  بند 
و  ،ترويج  املباني  بيع  و  شراء  مايلي: 
الصفقات  جميع  تنفيد  املباني  ادارة 
بجميع  القيام  باملباني  املتعلقة 
وباملقابل  بالبناء  الخاصة  االعمال 
من  من  الثالت  الفصل  تعديل 

القانون االسا�سي للشركة.
على  ينص  الذي   :12 رقم  بند 
محمد  السيد  الشريكان  اتفق  مايلي: 
قسباوي و السيد عبد االله قسباوي 
الشريكين  املديرين  توقيع  ان  على 
االخرفي  عن  كالهما  منفصال  يكون 
جميع العمليات كيفما كانت طبيعتها 
وباملقابل تعديل الفصل االتاني عشر 

من من القانون االسا�سي للشركة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 786101.
770I

WAY CONSEIL

HOT TOK TCHIKEN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

WAY CONSEIL
 N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC
HOT TOK TCHIKEN شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مكازة 
رقم 9 1 غبواب األطل1 محاميد - 

5160  مراكش املغرب
تأسي1 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
117397

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 
 HOT  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TOK TCHIKEN
م8عم-  : بإيجاز  الشركة  أرض 

سناك؛ توصيل منزلي .
مكازة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - محاميد  األطل1  غبواب   1 9 رقم 

5160  مراكش املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : الوردي  عمر  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  الوردي  عمر  السيد 
 1501AA ZAANDAM هولندا 

.PAYS BAS
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  الوردي  عمر  السيد 
 1501AA ZAANDAM هولندا 

PAYS BAS
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   28 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 13 126.
771I

FIDUCIAIRE AL BOUSTANE

FOIN AND CO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

FIDUCIAIRE AL BOUSTANE
 AV PRINCE MY ABDELLAH
 N°24 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
FOIN AND CO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي  2 شارع 
االمير موالي عبد هللا  - 0000  

مراكش املغرب
تأسي1 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

11 815

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2021 غبريل   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 

 FOIN  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.AND CO

مقاول   : بإيجاز  الشركة  أرض 

فالحي.

عنوان املقر االجتماعي :  2 شارع 

  0000  - هللا   عبد  موالي  االمير 

مراكش املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد ملين الكسي1 :  100 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الكسي1  ملين  السيد 

تاركة  انارة  حي   66 الرقم  ب  بلوك 

0000  مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الكسي1  ملين  السيد 

تاركة  انارة  حي   66 الرقم  ب  بلوك 

0000  مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماي   12 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 123997.

772I
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LUCA CENTER

LIBRAIRIE
عقد تسيير حر ألصل تجاري 

)األشخاص ال8بيعيون(
عقد تسيير حر ألصل تجاري

LIBRAIRIE
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
السيد)ة(   غع8ى   2021 يوليوز   28
للب8اقة  )ة(  الحامل  بلبشير  رضوان 
املسجل   EB1038 2 رقم    الوطنية 
بالسجل التجاري 135520 باملحكمة 
التجارية بمراكش حق التسيير الحر 
املحل  ب  الكائن  التجاري  لألصل 
 - الداوديات   الرابعة  الوحدة  رقم   
للسيد)ة(  املغرب  مراكش    0000
الحامل   LIBRAIRIE   BELBACHIR
  106227 )ة( للب8اقة الوطنية رقم   
أشت   02 من  تبتدئ  سنة   5 ملدة 
 2026 أشت   01 في  تنتهي  و   2021

مقابل مبلغ شهري 3.000  درهم.
773I

CABINET BAHMAD

HZL INSTITUT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CABINET BAHMAD
إقامة مراكش بالزا عمارة د 1 شقة 
ب 21 ال8ابق الثاني جليز مراكش 
إقامة مراكش بالزا عمارة د 1 شقة 
ب 21 ال8ابق الثاني جليز مراكش، 

0000 ، مراكش املغرب
HZL INSTITUT  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي سيدي 
عباد 2 رقم -51 - 0000  مراكش 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.71987

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
حل  تقرر   2020 دجنبر   31 في  املؤرخ 
ذات  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
   HZL INSTITUT الوحيد  الشريك 

درهم   100.000 رغسمالها  مبلغ 
سيدي  اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 
مراكش    0000  -  51- رقم   2 عباد 
الشريك  قرار   : ل  نتيجة  املغرب 

الوحيد.
سيدي  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
مراكش      0000  -  51- رقم   2 عباد 

املغرب. 
و عين:

السيد)ة( مريم   بوالن و عنوانه)ا( 
  0000 تاركة    6 رقم  عثمان  تجزئة 
مراكش املغرب كمصفي )ة( للشركة.

الحدود  اإلقتضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 

: تجزئة عثمان رقم 6 تاركة مراكش
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   26 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 126309.
77 I

TEMESNA SARL

FREE SPACE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

TEMESNA SARL
 APPT N°2 RESIDENCE

 YOUSSEF BD MMOHAMED
 V SETTAT، 26000، SETTAT

MAROC
FREE SPACE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
االتقان رقم 1 س8ات - 26000 

س8ات املغرب
تأسي1 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
6625

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 
 FREE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SPACE
أرض الشركة بإيجاز : مقهى.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 26000  - س8ات   1 رقم  االتقان 

س8ات املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد اسماعيل البكاي :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
البكاي  اسماعيل  السيد 
3 ش  عنوانه)ا(  1 زنقة الساحة ط 
 00000 البيضاء  املستشفيات  حي   8

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
البكاي  اسماعيل  السيد 
3 ش  عنوانه)ا(  1 زنقة الساحة ط 
 00000 البيضاء  املستشفيات  حي   8

البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بس8ات  بتاريخ 02 أشت 

2021 تحت رقم 999/21.
775I

WAY CONSEIL

HOVERSWITCH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

WAY CONSEIL
 N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC
HOVERSWITCH شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي كراج 
تجزئة اللة حية رقم 31 تاركة - 

5160  مراكش املغرب
تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

117 99

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   20

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.HOVERSWITCH

: • تصميم  أرض الشركة بإيجاز 

الكهربائية  لألجهزة  االختراع  وبراءات 

واإللكترونية

والتسويق  والتصدير  االستيراد   •

والتوزيع عن طريق اإلنترنت

• تجميع وتقييم األجهزة

• شراء غو بيع غو تسويق غو تأجير غو 

توزيع غجهزة الكمبيوتر غو االتصاالت 

غو االتصاالت  غو األجهزة اإللكترونية 

غو امليكانيوأرافيا غو املعدات املماثلة 

وكذلك إصالح املعدات.

كراج   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 - تاركة   31 رقم  حية  اللة  تجزئة 

5160  مراكش املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 300   : البوعناني   اناس  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 700   : البوعناني  سليم  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد اناس البوعناني  عنوانه)ا( 

اقامة دالل عمارة   رقم 11 احصين 

سال 11000 سال املغرب.

السيد سليم البوعناني عنوانه)ا( 

 7 الشقة   29 عمارة   3 سلمى  اقامة 

تاركة 5160  مراكش املغرب.
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والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد سليم البوعناني عنوانه)ا( 

 7 الشقة   29 عمارة   3 سلمى  اقامة 

تاركة 5160  مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أشت   03 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 126530.

776I

CABINET BAHMAD

BIRD LAND
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CABINET BAHMAD

إقامة مراكش بالزا عمارة د 1 شقة 

ب 21 ال8ابق الثاني جليز مراكش 

إقامة مراكش بالزا عمارة د 1 شقة 

ب 21 ال8ابق الثاني جليز مراكش، 

0000 ، مراكش املغرب

BIRD LAND  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي بلدية 

تفراتة مقاطعة النخيل بسيدي 

يوسف بن علي ، - 0000  مراكش 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.8 077

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

حل  تقرر   2020 دجنبر   31 في  املؤرخ 

ذات  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

الشريك الوحيد BIRD LAND   مبلغ 
وعنوان  درهم   100.000 رغسمالها 

تفراتة  بلدية  اإلجتماعي  مقرها 

بن  يوسف  بسيدي  النخيل  مقاطعة 

علي ، - 0000  مراكش املغرب نتيجة 

ل : قرار الشريك الوحيد.

بلدية  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

بسيدي  النخيل  مقاطعة  تفراتة 

مراكش     0000  -  ، علي  بن  يوسف 

املغرب. 

و عين:

جوزيف  ستيفان    السيد)ة( 

غب8ان و عنوانه)ا( دار غينيوين لكبيرة 

مراكش  شمال  تافراتة  النخيل 

)ة(  املغرب كمصفي  0000  مراكش 

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة و محل تبليغ العقود و الوثائق 

تفراتة  بلدية   : بالتصفية  املتعلقة 

بن  يوسف  بسيدي  النخيل  مقاطعة 

علي ،0000  -مراكش

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   26 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 126308.

777I

CABINET BOUZIDI

BETRAJAN

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

CABINET BOUZIDI

 125 عند مكتب البوزيدي ص.ب 

الناظور ، 62000، الناظور املغرب

BETRAJAN  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 

دردورة سلوان - 62000 الناضور 

املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.6515

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تعيين  تم   2021 يوليوز   09 في  املؤرخ 

السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

تنماللي وديع كمسير آخر

تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور  بتاريخ 03 أشت 

2021 تحت رقم 3613.

778I

Annonce

UTRECH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

Annonce

إقامة الصفا 205 ال8ابق 2 شقة 

12 حي منضرونا عين الشق البيضاء 

، 60 20، الدار البيضاء املغرب

UTRECH شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 10 زنقة 

الحرية طابق 3 شقة رقم 5 - 20120 

الدار البيضاء املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

511 03

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 

.UTRECH

برمجة   -  : بإيجاز  الشركة  أرض 

تركيب  وإدارة  املشورة  وتقديم 

وغنش8ة  املعلومات  تكنولوجيا 

تكنولوجيا املعلومات األخرى.

- تاجر غجهزة كمبيوتر.

- استيراد وتصدير.

من  معاملة  غي  عامة  وبصورة   -

غي نوع كانت ، سواء كانت تجارية غو 

صناعية غو مالية غو منقولة غو عقارية 

الشركة  بغرض  صلة  ذات  تكون  قد 

وغي غأراض مماثلة غو ذات صلة..

10 زنقة   : عنوان املقر االجتماعي 

الحرية طابق 3 شقة رقم 5 - 20120 

الدار البيضاء املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : مستحلي  ياسين  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

ياسين مستحلي عنوانه)ا(  السيد 
 2218 02 رقم  تجزئة العمران ش8ر 

 20000 البيضاء  الهراويين   03 ط 

الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

ياسين مستحلي عنوانه)ا(  السيد 
 2218 02 رقم  تجزئة العمران ش8ر 

 20000 البيضاء  الهراويين   03 ط 

الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 19 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم -.

779I

SOFINACTE

ML GLOBAL
إعالن متعدد القرارات

SOFINACTE

 BD. ABDELLAH

 CHEFCHAOUNI. IMM. » AL

 ABRAR « N°     BUREAU 22.

 5éme ETAGE ، 30000، FES

MAROC

ML GLOBAL »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: طريق 

إيموزار غوالد ال8يب غوالد حمو شارع 

مستشفى الوالدة - 30023 فاس 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.67711

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

اتخاذ  تم   2021 يوليوز   01 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
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قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

330 حصة السيد لحلو عبد  تفويت 

عبد  امراكنة  السيد  لصالح  الحي 

الل8يف

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

امراكنة  السيد  حصة   330 هبة 

عبد  امراكنة  السيد  لصالح  لحبيب 

الل8يف

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

تغيير الشكل القانوني للشركة ليصير 

شركة ذات املسؤولية املحدزدة وذات 

الشريك الوحيد

على  ينص  الذي  رقم  :  قرار 

لتصير  الشركة  تسمية  تغيير  مايلي: 

CHANGLI GLOBAL

قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 

للشركة  اإلجتماعي  الهدف  تقليص 

أيار  ق8ع  غو  كماليات  تاجر  بحدف 

السيارات

قرار رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

تعديل التوقيع اإلجتماعي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

على  ينص  الذي   :7 و   6 رقم  بند 

 1000 الل8يف  عبد  امراكنة  مايلي:  

حصة ------ 100000,00 درهم

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي:  

شركة ذات املسؤولية املحدزدة وذات 

الشريك الوحيد

على  ينص  الذي   :3 رقم  بند 

 CHANGLI« الشركة  تسمية  مايلي: 

 »GLOBAL

بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

خدمات  - مزود  تصدير.  و  استيراد   -

املعلومات التجارية                                                                  

على  ينص  الذي   :15 رقم  بند 

اإلجتماعي  التوقيع  تعديل  مايلي: 

للشركة 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أشت   03 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 1 36.

780I

STE TIB COMPT SARL AU

DRIVE MEDIA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

STE TIB COMPT SARL AU

ملتقى شارع املراب8ين وزنقة 

البخاري إقامة بغدادي مكتب رقم 

05 ، 60000، وجدة املغرب

DRIVE MEDIA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي 28 زنقة 

لخضر أيالن رقم 05 ال8ابق 3 - 

60000 وجدة املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.17 55

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرر   2021 يوليوز   15 في  املؤرخ 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة  حل 

رغسمالها  مبلغ    DRIVE MEDIA

مقرها  وعنوان  درهم   100.000

اإلجتماعي 28 زنقة لخضر أيالن رقم 

05 ال8ابق 3 - 60000 وجدة املغرب 

نتيجة ل : توقف نشاط الشركة.

و حدد مقر التصفية ب 28 زنقة 

 -  3 ال8ابق   05 رقم  أيالن  لخضر 

60000 وجدة املغرب. 

و عين:

و  توفيق  محمد   السيد)ة( 

 2159 زيت  كيفيتالن  7  عنوانه)ا( 

هولندا هولندا 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 

أشت   02 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2021 تحت رقم 2763.

781I

Annonce

MBS BEAUTY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

Annonce
إقامة الصفا 205 ال8ابق 2 شقة 

12 حي منضرونا عين الشق البيضاء 
، 60 20، الدار البيضاء املغرب

MBS BEAUTY  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 10 زنقة 
الحرية طابق 3 شقة رقم 5 - 20120 

الدار البيضاء املغرب
تأسي1 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
511081

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 
 MBS  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. BEAUTY
أرض الشركة بإيجاز : - تصفيف 

الشعر وعالجات التجميل.
منتجات  من  وأيرها  الحمامات   -

العناية بالجسم.
من  معاملة  غي   ، عام  بشكل   -
، تجارية  كانت  سواء   ، كانت  نوع   غي 

منقولة  غو   ، مالية  غو   ، صناعية  غو   
صلة  ذات  تكون  قد  عقارية  غو   ،
الشركة وغي غأراض مشابهة   بغرض 

غو مرتب8ة..
10 زنقة   : عنوان املقر االجتماعي 
الحرية طابق 3 شقة رقم 5 - 20120 

الدار البيضاء املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : بريكوي  سميرة  السيدة 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بريكوي  سميرة  السيدة 
رياض  اقامة  املومن  عبد  شارع    39
حي   2 شقة  اي  درج  املومن  عبد 
 20000 البيضاء  الدار  املستشفيات 

الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  بريكوي  سميرة  السيدة 
رياض  اقامة  املومن  عبد  شارع    39
حي   2 شقة  اي  درج  املومن  عبد 
 20000 البيضاء  الدار  املستشفيات 

الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم -.
782I

FICOMFI

SOCIETE EQUIPEX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FICOMFI
 APPT N 7 3EME ETAGE, IMM
 4, RUE ACCRA, VN MEKNES ،

50000، MEKNES MAROC
SOCIETE EQUIPEX شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طور 
التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي مكناس - 
50000 مكناس املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 2333
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
حل  تقرر   2021 يونيو  في  1  املؤرخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
SOCIETE EQUIPEX  مبلغ رغسمالها 
مقرها  وعنوان  درهم   100.000
50000 مكناس   - اإلجتماعي مكناس 
تحقيق  عدم   : ل  نتيجة  املغرب 

اهدافها في املبيعات.
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تجزئة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 3 رقم   18 زنقة   1 االمل   3 عشوبة 

طنجة - 90001 طنجة املغرب. 
و عين:

موطيش اميمة    السيد)ة( 
 و عنوانه)ا( تجزئة عشوبة 3 االمل 1 
زنقة 18 رقم 3 طنجة 90001 طنجة 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
السيد)ة( سعد  الفالح و عنوانه)ا( 
حي   27 شقة   5 ط  الخزام  زنقة   62
الراحة البيضاء 20000 دار 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 
أشت   03 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

2021 تحت رقم 256.
783I

ARKOS

INGENS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

ARKOS
 COMPLEXE ERAC BD MED 6
 IMM D1 N°8 LA GIRONDE
 CASABLANCA ، 20550،
CASABLANCA MAROC

INGENS شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : 13 زنقة  
غحمد املجاط إقامة غلبي طابق 1 

رقم 8 الحي املعاريف الدار البيضاء 
13 زنقة  غحمد املجاط إقامة غلبي 
طابق 1 رقم 8 الحي املعاريف الدار 

البيضاء 20500 الدار البيضاء 
.Maroc

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

. 10853
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
حل  تقرر   2020 نونبر   09 في  املؤرخ 
املسؤولية  ذات  شركة   INGENS
 100.000 رغسمالها  مبلغ  املحدودة 

 13 اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
زنقة  غحمد املجاط إقامة غلبي طابق 
1 رقم 8 الحي املعاريف الدار البيضاء 
غلبي  إقامة  املجاط  غحمد  زنقة    13
الدار  املعاريف  الحي   8 رقم   1 طابق 
البيضاء  الدار   20500 البيضاء 
Maroc نتيجة لعدم وجود غي نشاط 

تجاري.
و عين:

الرحمان   شاهيد  السيد)ة( عبد 
 86 درج  غندلسية  إقامة  عنوانه)ا(  و 
الدار  غنوال  شارع  الشقة     1 طابق 
البيضاء  الدار   20500 البيضاء 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
السيد)ة( هشام  عباد و عنوانه)ا(  
ط     1 درج  الباهي  محمد  زنقة    5
شقة 16 حي النخيل البيضاء 20500 
)ة(  كمصفي  املغرب  البيضاء  الدار 

للشركة.
السيد)ة( داودا  سوو و عنوانه)ا( 
محج غبو بكر القاديري إقامة مدينة 
عين  املعروف  سيدي  ب   16 شقة 
الدار   20500 البيضاء  الدار  الشق 
البيضاء املغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
زنقة    13 وفي   2020 نونبر   02 بتاريخ 
 1 طابق  غلبي  إقامة  املجاط  غحمد 
رقم 8 الحي املعاريف الدار البيضاء - 

20500 الدار البيضاء املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نونبر 2020 تحت رقم 787763.
78 I

s1 consulting

شو الحم�سي
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

s1 consulting
 imm 2eme etage ville 18
 nouvelle sefrou3 ، 31000،

SEFROU MAROC
شو الحم�سي شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة رقم 

18 شارع محمد 5 صفرو صفرو 

31000 صفرو املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

3397

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 

شو   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

الحم�سي.

أرض الشركة بإيجاز : صنع مواد 

البناء .

عمارة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
رقم 18 شارع محمد 5 صفرو صفرو 

31000 صفرو املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : الهب8ي  كريمة  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الهب8ي  كريمة  السيدة 

 31000 بيصفار  زالغ  حي   312/18

صفرو املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الهب8ي  كريمة  السيدة 

 31000 بيصفار  زالغ  حي   312/18

صفرو املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

26 يوليوز  بتاريخ  االبتدائية بصفرو  

2021 تحت رقم 523.

785I

CABINET BAHMAD

SODETRI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CABINET BAHMAD
إقامة مراكش بالزا عمارة د 1 شقة 
ب 21 ال8ابق الثاني جليز مراكش 
إقامة مراكش بالزا عمارة د 1 شقة 
ب 21 ال8ابق الثاني جليز مراكش، 

0000 ، مراكش املغرب
SODETRI شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
مصمودي رقم -380 - 0000  

مراكش    املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.7 197

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
حل  تقرر   2020 دجنبر   31 في  املؤرخ 
ذات  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ    SODETRI الوحيد  الشريك 
وعنوان  درهم   20.000 رغسمالها 
مصمودي  تجزئة  اإلجتماعي  مقرها 
رقم -380 - 0000  مراكش    املغرب 

نتيجة ل : قرار الشريك الوحيد.
تجزئة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
  0000  -  380- رقم  مصمودي 

مراكش    املغرب. 
و عين:

و  فتوحي  محمد    السيد)ة( 
 380- رقم  مصمودي  عنوانه)ا( 
)ة(  املغرب كمصفي  0000  مراكش 

للشركة.
الحدود  اإلقتضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 
–  380- 0000 رقم  مصمودي   :

مراكش
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   26 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 126310.
786I
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WAY CONSEIL

 CENTRE DE DIALYSE ET
 DES MALADIES RENALES

D’AZILAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رغسمال الشركة
WAY CONSEIL

 N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،
MARRAKECH MAROC

 CENTRE DE DIALYSE ET DES
 MALADIES RENALES D’AZILAL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
مريم حي الزاوية - 22000 ازيالل 

املغرب.
رفع رغسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 663

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   2021 يوليوز   26 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رغسمال  رفع 
»300.000 درهم« غي من »100.000 
عن  درهم«    00.000« إلى  درهم« 
غو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   03 بتاريخ  بازيالل   االبتدائية 

2021 تحت رقم 279.
787I

HELP ENTREPRISE

COSTO LAB
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

HELP ENTREPRISE
 23RUE BOURED 2EME ETG
 APPT 4 ROCHES NOIRES ،

20290، CASABLANCA MAROC
COSTO LAB شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

انوالة 2 طريق الرباط مركب 
فتيري1 مزنين ال8ابق االول مكتب 
رقم م ب2  - 20590 الدارالبضاء 

املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

512 37

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 

.COSTO LAB

استيراد   : بإيجاز  الشركة  أرض 

وتصدير.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

مركب  الرباط  طريق   2 انوالة 

مكتب  االول  ال8ابق  مزنين  فتيري1 
الدارالبضاء   20590  - م ب2   رقم 

املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : بنلعربي  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بنلعربي  محمد  السيد 
رقم  العوام  بن  الزبير  زنقة   195

 20290 السوداء  الصخور   5

الدارالبضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  بنلعربي  محمد  السيد 
رقم  العوام  بن  الزبير  زنقة   195

 20290 السوداء  الصخور   5

الدارالبضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  0  البيضاء   بالدار  التجارية 

أشت 2021 تحت رقم 788805.

788I

موثق

مجموعة مدارس خاصة ارثر 
ريمبو

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجتماعي للشركة

موثق
إقامة زكريا 53 شارع ابن 

تاشفين زاوية العريف األول بن 
ياسين ال8ابق األول، ، 20300، 

الدارالبيضاء املغرب
مجموعة مدارس خاصة ارثر ريمبو  

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية شارع 
بئر ازران و زنقة قيد االش8ر اقامة 
الربح ا ال8ابف الثاني مكتب رقم 5  

- 20520 الدار البيضاء املغرب .
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 15 يوليوز 2021 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
قيد  زنقة  و  ازران  بئر  شارع  »زاوية 
االش8ر اقامة الربح ا ال8ابف الثاني 
مكتب رقم 5  - 20520 الدار البيضاء 
السكنية  »املجموعة  إلى   « املغرب 
احالم سيدي مومن مقاطعة سيدي 
املجموعة   1 الش8ر  انا�سي  مومن 
الدار   E3 - 20630  16 العمارة   7

البيضاء  املغرب ».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 
أشت 2021 تحت رقم 6 78883.

789I

موثق

مجموعة املدارس الخاصة ارثر 
ريمبو

شركة ذات املسؤولية املحدودة
مالءمة النظام األسا�سي للشركة

موثق
إقامة زكريا 53 شارع ابن 

تاشفين زاوية العريف األول بن 
ياسين ال8ابق األول، ، 20300، 

الدارالبيضاء املغرب
مجموعة املدارس الخاصة ارثر ريمبو  

»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: املجموعة 

السكنية احالم سيدي مومن 

مقاطعة سيدي مومن انا�سي الش8ر 

 E3 - 16 1 املجموعة 7 العمارة

20630 الدار البيضاء املغرب.

»مالءمة النظام األسا�سي للشركة«

رقم التقييد في السجل التجاري: -.

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

تقرر   2021 يوليوز   15 في  املؤرخ 

للشركة  األسا�سي  النظام  مالءمة 

مقر  تغيير  القانون:  مقتضيات  مع 

االجتماعي للشركة 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 03 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

أشت 2021 تحت رقم 6 7888.

790I

MON COMPTABLE SARL

SOFRHA TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

MON COMPTABLE SARL

 36RUE DE BERKANE 2 EME

 ETAGE APPT 6 OUJDA ، 60000،

OUJDA MAROC

SOFRHA TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : 12شارع 

عالل بن عبد هللا - 60000 وجدة 

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.26231

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرر   2021 أشت   02 في  املؤرخ 

ذات  شركة   SOFRHA TRANS حل 

رغسمالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها  وعنوان  درهم   100.000

اإلجتماعي 12شارع عالل بن عبد هللا 

نتيجة النهاء  املغرب  - 60000 وجدة 

لسجل  على  والتش8يب  النشاط 

التجاري.
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و عين:

و  أالمي  بنيون1   السيد)ة( 

الذهبي  املنصور  شارع   9 عنوانه)ا( 

)ة(  كمصفي  املغرب  وجدة   60000

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

بتاريخ 02 أشت 2021 وفي 12 شارع 

وجدة    60000  - هللا   عبد  بن  عالل 

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أشت  بتاريخ  0  بوجدة   التجارية 

2021 تحت رقم  282.

791I

جمال الصدقي محاسب معتمد

 SOCIÉTÉ COMPLEXE

TOURISTIQUE AMIRA
شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

توسيع نشاط الشركة 

جمال الصدقي محاسب معتمد

شارع ابن سيناء رقم 86 الخميسات 

، 15000، الخميسات املغرب

 SOCIÉTÉ COMPLEXE

TOURISTIQUE AMIRA شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي ملكية كنزة 

ايت طلحة   - 15000 الخميسات 

املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.27257

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2021 أشت   02 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  التالية  األنش8ة  إضافة 

الشركة الحالي :

مستغل م8عم.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

بتاريخ  0  بالخميسات   االبتدائية 

أشت 2021 تحت رقم 1210.

792I

proch service

3F PRO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

TIRA TRAVAUX

 2avenue abou bakr el kadiri

 residence ahfad immeuble D

 bureau N14 sidi maarouf ،

20000، casablanca maroc

3F PRO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

 1 7BD , وعنوان مقرها اإلجتماعي

 LA RESISTANCE AFA ETG 2

APPT 22  - 20000 البيضاء  

املغرب 

تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

511861

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   30

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 3F  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PRO

 : بإيجاز  الشركة  أرض 

.PROMOTEUR IMMOBILIER

 1 7BD , : عنوان املقر االجتماعي

 LA RESISTANCE AFA ETG 2 APPT

20000 -  22 البيضاء  املغرب .

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 330   : يون1  بوعساس  السيد 

حصة بقيمة 33.000 درهم للحصة .

السيد هبيزة فيصل :  330 حصة 

بقيمة 33.000 درهم للحصة .

السيد بزوط حسن :  0 3 حصة 

بقيمة 000. 3 درهم للحصة .

 330  : يون1  بوعساس  السيد 
بقيمة 33.000 درهم.

330 بقيمة   : السيد هبيزة فيصل 
33.000 درهم.

بقيمة   3 0  : بزوط حسن  السيد 
000. 3 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد بوعساس يون1 عنوانه)ا( 
بوسكورة    156 رقم  الفارج  تجزئة 

27182 البيضاء  املغرب .
السيد هبيزة فيصل عنوانه)ا( 16 
رقم  6 حي بوتالمين  0000 الرشيدية 

املغرب .
عنوانه)ا(  حسن  بزوط  السيد 
 18 شقة   50 عمارة  البيضاء  باب 

بوسكورة 27182 البيضاء  املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد بوعساس يون1 عنوانه)ا( 
بوسكورة    156 رقم  الفارج  تجزئة 

27182 البيضاء  املغرب 
السيد هبيزة فيصل عنوانه)ا( 16 
رقم  6 حي بوتالمين  0000 الرشيدية 

املغرب 
عنوانه)ا(  حسن  بزوط  السيد 
 18 شقة   50 عمارة  البيضاء  باب 

بوسكورة 27182 البيضاء  املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 - بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

تحت رقم -.
793I

ائتمانية ميسيون كونساي

NABILEVAGE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

ائتمانية ميسيون كونساي
9 ، زنقة لوريي روز، عين السبع ، 

20590، الدار البيضاء املغرب
NABILEVAGE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مجموعة 
التقدم، مجموعة سكنية 17-2، 

البرنو�سي - 20250 البيضاء املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

508783

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 

.NABILEVAGE

أرض الشركة بإيجاز : - نقل- رفع 

.-MANUTENTION

عنوان املقر االجتماعي : مجموعة 

 ،2-17 سكنية  مجموعة  التقدم، 

البرنو�سي - 20250 البيضاء املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد نبيل متوكل :  1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

 11 عنوانه)ا(  متوكل  نبيل  السيد 

 20250 السبع  عين  روز  لوريي  ممر 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

 11 عنوانه)ا(  متوكل  نبيل  السيد 

 20250 السبع  عين  روز  لوريي  ممر 

البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم -.

79 I
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اي8ال كونساي

MARIA PRINT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

اي8ال كونساي
286 حي النهضة سيدي عالل 

البحراوي ، 15252، سيدي عالل 
املغرب

MARIA PRINT شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي  2 شارع 
االمير سيدي محمد حي الرشاد 
القرية سال - 11130 سال املغرب
تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

33717
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 مارس   19
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MARIA PRINT
اشغال   : بإيجاز  الشركة  أرض 

ال8باعة  وال8باعة الرقمية .
عنوان املقر االجتماعي :  2 شارع 
االمير سيدي محمد حي الرشاد القرية 

سال - 11130 سال املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 500   : الق8ري  مارية  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 500   : املغاري  ابراهيم  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  الق8ري  مارية  السيدة 
حي   05 رقم  الشواطئ  عين  زنقة 
سال   11130 سال  القرية  النهضة 

املغرب.
عنوانه)ا(  املغاري  ابراهيم  السيد 

الصفاء  حي  رقم  9  الو  واد  زنقة 
القرية سال 11130 سال املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الق8ري  مارية  السيدة 
حي   05 رقم  الشواطئ  عين  زنقة 
سال   11130 سال  القرية  النهضة 

املغرب
عنوانه)ا(  املغاري  ابراهيم  السيد 
الصفاء  حي  رقم  9  الو  واد  زنقة 

القرية سال 11130 سال املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
رقم  تحت   - بتاريخ  بسال   االبتدائية 

.555
795I

CASA COMPTES

طوب ضحى
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

CASA COMPTES
 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM
 4 BUREAU 10، 20390،
CASABLANCA MAROC

طوب ضحى شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
الوفاق II، رقم 1، عين الشق. - 

00000 الدار البيضاء املغرب
تأسي1 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
511 59

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 
طوب   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

ضحى.

• استغال   : بإيجاز  الشركة  أرض 
مقهى سناك.

• ال8عامة والوجبات السريعة.
لألكالت  امل8اعم  لستغالل   •

املغربية، الشرقية والغربية.
وخدمة  الوجبات  تحضير   •

التوصيل.
العمل  غماكن  في  ال8عام  تقديم   •

واملدارس والجامعات.
• استغالل مخبزة.

منتجات  وتسويق  وبيع  تصنيع   •
والبسكويت  واملعجنات  املخابز 

والشوكوالته..
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - الشق.  عين   ،1 رقم   ،II الوفاق 

00000 الدار البيضاء املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد عامر خالد :  1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
 ،36 السيد عامر خالد عنوانه)ا( 
شقة   1 ال8ابق  املستشفيات  زنقة 
رقم2، حي املستشفيات 00000 الدار 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
 ،36 السيد عامر خالد عنوانه)ا( 
شقة   1 ال8ابق  املستشفيات  زنقة 
رقم2، حي املستشفيات 00000 الدار 

البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 20 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 787622.
796I

UNIVERS COMPTA SARL AU

STE MOUFIAGRI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رغسمال الشركة

UNIVERS COMPTA SARL AU
شقة 7،عمارة 16، زنقة غ، شارع 

الجيش امللكي م.ج ، 50000، 

مكناس املغرب

STE MOUFIAGRI شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 

161،الزرهونية توسيع - 0 500 

مكناس املغرب.
رفع رغسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

. 1759

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم   2021 يوليوز   05 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رغسمال  رفع 

من  غي  درهم«    .297.800«

  .396.800« إلى  درهم«   99.000«

حصص  تقديم    : طريق  عن  درهم« 

نقدية غو عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أشت  بتاريخ  0  بمكناس   التجارية 

2021 تحت رقم 0 36.

797I

FIDUCIAIRE MOLIFID

NE RENT CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

FIDUCIAIRE MOLIFID

 AVENUE MOHAMED V

 RESIDENCE AL ANDALOUSE

 B BUREAU N°09 ، 92000،

LARACHE MAROC

NE RENT CAR  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

محمد بن عبدهللا رقم 0  - 92000 

العرائش املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 515

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تعيين  تم   2021 يوليوز   27 في  املؤرخ 

السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

الوطني نسيم كمسير وحيد.
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تبعا لقبول استقالة املسير.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعرائش  بتاريخ 02 أشت 

2021 تحت رقم 1217/2021.

798I

FIDUCOMPETENCES

MJ AUTO SERVICE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

FIDUCOMPETENCES
 RUE MUSTAPHA EL MAANI
 ETAGE 3 N IMMEUBLE 219،

20140، CASABLANCA MAROC
MJ AUTO SERVICE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 219 زنقة 

مص8فى املعاني الدارالبيضاء - 
0 201 الدارالبيضاء املغرب

تأسي1 شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
512 95

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 
 MJ  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AUTO SERVICE
صيانة   : بإيجاز  الشركة  أرض 

وإصالح املركبات ذات املحركات.
 219  : االجتماعي  املقر  عنوان 
زنقة مص8فى املعاني الدارالبيضاء - 

0 201 الدارالبيضاء املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 500   : بولوز   منصف  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
حصة   500   : ابغا  جهاد  السيدة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بولوز   منصف  السيد 
 07 رقم   16 زنقة  جوادي  حي 
الدارالبيضاء   20000 الدارالبيضاء 

املغرب.
حي  عنوانه)ا(  ابغا  جهاد  الشركة 
اإلنارة 2 زنقة 01 رقم 22 عين الشق 
الدارالبيضاء   20000 الدارالبيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  بولوز   منصف  السيد 
 07 رقم   16 زنقة  جوادي  حي 
الدارالبيضاء   20000 الدارالبيضاء 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  0  البيضاء   بالدار  التجارية 

أشت 2021 تحت رقم 788920.
799I

ديوان األستاذ عبد العزيز ميدون موثق

INFRIGO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

ديوان األستاذ عبد العزيز ميدون 
موثق

60 شارع بيرنزران ، 20100، الدار 
البيضاء املغرب

INFRIGO  شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

الصنوبر عمارة 2 ال8ابق   شقة 
رقم 12 - 20100 الدار البيضاء 

املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3 3909
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 22 مارس 2019 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
ال8ابق     2 عمارة  الصنوبر  »زنقة 
شقة رقم 12 - 20100 الدار البيضاء 
املغرب« إلى »مكتب 17 شارع با حماد 
الدار   20120  -   5 رقم   3 ال8ابق 

البيضاء  املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 18 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

غبريل 2019 تحت رقم 700239.

800I

KARIMA EL HAUZI

KC-Ta Cargo
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

KARIMA EL HAUZI

 RUE BATAILLE ISLI N° 3 ،

90050، ASSILAH MAROC

KC-Ta Cargo  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 

الوفاء 18 ال8ابق األول رقم 5  

مجموعة الضحى  - 90090 طنجة 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.91005

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2021 يوليوز   09 في  املؤرخ 

KC- شركة ذات املسؤولية املحدودة 

 10.000 رغسمالها  مبلغ     Ta Cargo

اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 

رقم  األول  ال8ابق   18 الوفاء  اقامة 

 90090  - الضحى   مجموعة    5

طنجة املغرب نتيجة ل : عدم مزاولة 

النشاط.

اقامة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

  5 رقم  األول  ال8ابق   18 الوفاء 

طنجة   90090  - الضحى   مجموعة 

املغرب. 

و عين:

الحجامي محمد     السيد)ة( 

 و عنوانه)ا( املجاهدين اقامة املهدية 
طنجة   90000 1رقم    2ط  بلوك  

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 

أشت   03 بتاريخ  ب8نجة   التجارية 

2021 تحت رقم 7031.

801I

برفكت جسيون

املنظري ايفنت
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

برفكت جسيون

االلفة رياض االلفة، 20100، 

الدارالبيضاء املغرب

املنظري ايفنت شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي    معركة 

ايت عبد هللا رقم 5 درب عمر 

الدارالبيضاء الدارالبيضاء 20100 

الدارالبيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.291995

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2021 يوليوز   19 في  املؤرخ 

ذات  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

الشريك الوحيد املنظري ايفنت  مبلغ 

وعنوان  درهم   100.000 رغسمالها 

مقرها اإلجتماعي    معركة ايت عبد 

الدارالبيضاء  عمر  درب   5 رقم  هللا 

الدارالبيضاء   20100 الدارالبيضاء 

الزبناء  أياب   : ل  نتيجة  املغرب 

واالزمة الصحية كوفيد.

ب     التصفية  مقر  حدد  و 

معركة ايت عبد هللا رقم 5 درب عمر 

 20100 الدارالبيضاء  الدارالبيضاء 

الدارالبيضاء املغرب. 

و عين:

و  املنظري  هشام    السيد)ة( 

الحدائق  اقامة  فيال  1  عنوانه)ا( 

الدارالبيضاء   20100 لكورنيش  

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
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وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
    : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 
معركة ايت عبد هللا رقم 5 درب عمر 

الدارالبيضاء
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

أشت 2021 تحت رقم 788880.
802I

FIDUBROU

G.L BOIS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

FIDUBROU
 RES AL AMANE GH 22 IMM179
 APPT 10 1ER ETG AIN SEBAA

 CASABLANCA، 20253،
CASABLANCA MAROC

G.L BOIS شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 3 زنقة 
9 مجموعة 6 حي الدومة سيدي 
مومن - 00 20 الدار البيضاء 

املغرب
تأسي1 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 83701

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 دجنبر   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 
 G.L  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BOIS
استيراد   : بإيجاز  الشركة  أرض 
نجارة  و  تحويل   - الخشب  توزيع  و 

الخشب.
رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 

الدومة  حي   6 مجموعة   9 زنقة   3
سيدي مومن - 00 20 الدار البيضاء 

املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 200.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
الل8يف  عبد  العيشوري  السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   2.000   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
الل8يف  عبد  العيشوري  السيد 
عمارة  لوجيمو  تعاونية  عنوانه)ا( 
الدار   20 70 الشق  عين  رقم     60

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الل8يف  عبد  العيشوري  السيد 
عمارة  لوجيمو  تعاونية  عنوانه)ا( 
الدار   20 70 الشق  عين  رقم     60

البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

دجنبر 2020 تحت رقم 758591.
803I

ديوان األستاذ عبد العزيز ميدون موثق

INFRIGO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

ديوان األستاذ عبد العزيز ميدون 
موثق

60 شارع بيرنزران ، 20100، الدار 
البيضاء املغرب

INFRIGO  شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

الصنوبر عمارة 2 ال8ابق   شقة 
رقم 12 - 20100 الدار البيضاء 

املغرب
تأسي1 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3 3909

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2016 فبراير   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 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. INFRIGO

أرض الشركة بإيجاز : شراء و بيع 

و تركيب و صيانة معدات التبريد.

التبريد الصناعي و املنزلي.

لصناعة  معمل  اي  إستغالل 

معدات التبريد..

زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

الصنوبر عمارة 2 ال8ابق   شقة رقم 

12 - 20100 الدار البيضاء املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : وردي  يون1  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  وردي  يون1  السيد 

 9 رقم   31 زنقة  املنارة  تجزئة 

البيضاء  الدار   20 00 كاليفورنيا 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  وردي  يون1  السيد 

 9 رقم   31 زنقة  املنارة  تجزئة 

البيضاء  الدار   20 00 كاليفورنيا 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 19 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

فبراير 2016 تحت رقم 00596589.

80 I

األستاذ محمد بن عبد الجليل

»NJ MAKE UP ARTIST «
إعالن متعدد القرارات

األستاذ بن عبد الجليل

13 شارع جوالن رقم 16 و 17 

ال8ابق الثالث ، 30000، فاس 

املغرب

» NJ MAKE UP ARTIST«  »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد«

 N°  , :وعنوان مقرها االجتماعي

 Immeuble n° 3, Rce Jnane Mly

 Kamel, groupe B, Rue Antar

.Bnou Chadad - - FES MAROC

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.55  9

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

اتخاذ  تم   2021 يوليوز   08 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 

حصص  تفويت  رقم  قرار 

مايلي:  على  ينص  الذي  اجتماعية: 

من  اجتماعية  حصة   500 تفويت 

لفائدة  حنا�سي  بدر  السيد  طرف 

السيدة ابتسام مقداد

الذي  مسير:  استقالة  رقم  قرار 

ينص على مايلي: استقالة السيد بدر 

حنا�سي من مهامه كمسير للشركة

القانوني  الشكل  تغيير  رقم  قرار 

للشركة: الذي ينص على مايلي: تغيير 

شركة  من  للشركة  القانوني  الشكل 

شركة   إلى  محدودة  مسؤولية  ذات 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

من  للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 

إلى  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

ذات  ذات مسؤولية محدودة  شركة  

الشريك الوحيد

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

في  مساهمة   مقداد  ابتسام  السيدة 

الشركة بمبلغ 100,000.00 درهم.
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بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

الحصص اإلجتماعية 1000 تمتلكها 

السيدة ابتسام مقداد

على  ينص  الذي   :15 رقم  بند 

السيدة  هو  الشركة  مسير  مايلي: 

ابتسام مقداد

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   29 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 3621.

805I

AL AGADIR

شركـة تولو كطي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

AL AGADIR

 boulevard ABDERRAHIM

 BOUAABID 2Eme etage appt 9 ،

maroc 80000، غكادير

شركـة تولو ك8ي شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : دوار 

تادوارت الدراركة غكادير - 80000 

غكادير املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : ---.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرر   2021 يناير   28 في  املؤرخ 

ذات  شركة  ك8ي  تولو  شركـة  حل 

رغسمالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها  وعنوان  درهم   100.000

الدراركة  تادوارت  دوار  اإلجتماعي 

غكادير - 80000 غكادير املغرب نتيجة 

ل* املصادقة على التقرير والحسابات 

وكدا  املصفي  طرف  من  املقدمة 

واع8اء  النهائية  التصفية  عملية 

االبراء النهائي.

* معاينة ختم التصفية.

.و عين:

السيد)ة( جامع  بوجا  و عنوانه)ا( 

غكادير 80000 غكادير املغرب كمصفي 

)ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
دوار  وفي   2021 يناير   28 بتاريخ 
 80000  - غكادير  الدراركة  تادوارت 

غكادير املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   20 بتاريخ  باكادير   التجارية 

2021 تحت رقم 102373.
806I

La Fiduciaire-Conseil du Maroc

 SERTIMAG SARL (ex
GESTIMA SCI(

إعالن متعدد القرارات

La Fiduciaire-Conseil du Maroc
 Bd d›Anfa 7ème Etage،  5
20000، Casablanca Maroc

 SERTIMAG SARL (ex GESTIMA
SCI( »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: زنقة ابو 
بكر بن قوطية  عكاشة  20580 

الدار البيضاء   املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.512093

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم   2021 ماي  في  2  املؤرخ 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
نقل املقر الرئي�سي للشركة من الدار 
البيضاء - عكاشة ، شارع غبو بكر بن 
 ،  157  - البيضاء  الدار  إلى  قوطية 
شارع غنفا عمارة راسين انفا ، ال8ابق 

السابع ، املكتب رقم 71
على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
مايلي:  تغيير اسم شركة Gestima إلى 

»SERTIMAG«
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي:  
للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 
إلى  عقارية  مدنية  شركة  شكل  من 
ذات مسؤولية محدودة  شكل شركة 
تخضع للقوانين املعمول بها في املغرب

قرار رقم  : الذي ينص على مايلي:  
للسيد  اإلدارة  تفويضات  تأكيد 
 DEFLANDRE Jean-François
املقيم في فرنسا ملدة 6 سنوات تنتهي 

العادية  العامة  الجمعية  يوم  في 

ديسمبر   31 يوم  املغلقة  للحسابات 

2026 و للسيد محمد الشريبي املقيم 

املدينة  كازا   66  - البيضاء  بالدار 

سنوات   3 ملدة  بوسكورة   - الخضراء 

تنتهي في يوم الجمعية العامة العادية 

للمصادقة على الحسابات املغلقة في 

31 ديسمبر 2023

قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 

في  األسا�سي  النظام  تحيين  في  شروع 

شكل شركة ذات مسؤولية محدودة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

على  ينص  الذي   :1- 0 رقم  بند 

األسا�سي  النظام  تعديل  تم  مايلي: 

التأسي1  عقد  شكل  في  بالكامل 

محدودة  مسؤولية  ذات  لشركة 

 \ التالية:  العناصر  على  ويحتوي 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

الدار  الرئي�سي:  املقر   \   SERTIMAG

عمارة    ، غنفا  شارع   157  ، البيضاء 

راسين انفا ، ال8ابق السابع ، مكتب 

رقم 71  \ أرض الشركة: االستحواذ 

وتشغيلها  العقارات  جميع  على 

بيعها  وإعادة  وإدارتها  وتأجيرها 

 1998 منذ  سنة   99 \ عمر:  وتبادلها 

درهم   1.600.000 مالها  رغس  يبلغ   \

مقسم إلى 16.000  حصة مكتتب بها 

نقًدا ومدفوعة بالكامل في الصندوق 

شركة    \ طريق:  عن  االجتماعي 

بموجب   DACHSER FRANCE SAS

 avenue de  1 في  الفرن�سي  القانون 

 \ فرنسا   ،  l’Europe ، La Verrie

 DACHSER MOROCCO شركة 

وتقع   ، املغربي  القانون  بموجب   SA

 ، غنفا  157 شارع   ، في الدار البيضاء 

عمارة راسين انفا ، ال8ابق السابع ، 

مكتب رقم 71

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  0  البيضاء   بالدار  التجارية 

أشت 2021 تحت رقم 786919.

807I

AL AGADIR

شركـة مانفلكس
إعالن متعدد القرارات

AL AGADIR

 boulevard ABDERRAHIM

 BOUAABID 2Eme etage appt 9 ،

maroc 80000، غكادير

شركـة مانفلك1 »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: حي 

الوفاق رقم 2 عمارة   I  1 غكادير - 

80000 غكادير املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: -.

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

اتخاذ  تم   2021 غبريل   05 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 

على  ينص  الذي   :1- رقم  قرار 

مايلي: تفويت حصص  تفويت السيد 

كل  البناء  محمد  بن  ناجي  بن  محمد 

شركة  في  يمتلكها  التي  الحصص 

مسؤولية  ذات  شركة  مانفلك1 

درهم   10.000 رغسمالها  محدودة 

والتي تتمثل في 50 حصة من مجموع 

احمد  السيد  لفائدة  حصة   100

النفي�سي

على  ينص  الذي   :2- رقم  قرار 

مايلي: تعيين مسير جديد  تــم تعييــن 

الســيد احمد النفي�سي مسير ملدة أير 

محدودة

قرار رقم -3: الذي ينص على مايلي: 

تحويل املقر االجتمـــاعــي من  رقم 395 

ال8ابق األر�سي تجزئة الفرح بنسركاو 

  I غكادير  إلى حي الوفاق رقم 2 عمارة

  1 غكادير

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم --: الذي ينص على مايلي:

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   15 بتاريخ  باكادير   التجارية 

2021 تحت رقم 2107.

808I
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STE FIACCOF 

STE SERVICES AGRICOLES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

STE FIACCOF

 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS

 60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI

BRAHIM ، 30080، fes maroc

 STE SERVICES AGRICOLES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رفم 17 

نجزئة 53 بلوك و عين الشكاك 

املركز - 50  5 صفرو املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3 03

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 أشت   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 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SERVICES AGRICOLES

التلقيح    : بإيجاز  الشركة  أرض 

املختلفة   االشغال  الصناعي  

االستيراد و التصدير.
 17 رفم   : االجتماعي  املقر  عنوان 

نجزئة 53 بلوك و عين الشكاك املركز 

- 50  5 صفرو املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : حسن  الشارقي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  حسن  الشارقي  السيد 
الشكاك  عين  وبوبكر  علي  ايت  دوار 

50020 صفرو املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  حسن  الشارقي  السيد 
الشكاك  عين  وبوبكر  علي  ايت  دوار 

50020 صفرو املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  0 أشت  االبتدائية بصفرو  

2021 تحت رقم 379.

809I

ائتمانية ميسيون كونساي

BENKHAMLICH TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

ائتمانية ميسيون كونساي
9 ، زنقة لوريي روز، عين السبع ، 

20590، الدار البيضاء املغرب
BENKHAMLICH TRANS شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
التقدم،  تجزئة 2-17، ال8ابق 2، 
البرنو�سي - 20250 البيضاء املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
508227

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   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 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BENKHAMLICH TRANS
نقل   : بإيجاز  الشركة  أرض 
تصدير  و  استيراد  بالعربة.  البضائع 

املعدات الصناعية.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 ،2 ال8ابق   ،2-17 تجزئة  التقدم،  

البرنو�سي - 20250 البيضاء املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 500   : ملقدم  مص8فى  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  ملقدم  مص8فى  السيد 
زنقة   ،2 البركة  بوزيان،  787، محمد 

6 ، رقم 2 20250 البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  ملقدم  مص8فى  السيد 
زنقة   ،2 البركة  بوزيان،  787، محمد 

6 ، رقم 2 20250 البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم -.
810I

CABINET EL HAMMOUTI

ORIBM SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

CABINET EL HAMMOUTI
شارع الخرطوم رقم 51 الناظور ، 

62000، الناظور املغرب
ORIBM SERVICES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

الثانوية الجديدة بني غنصار - 62000 
الناظور املغرب

تأسي1 شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
22565

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 

.ORIBM SERVICES

: التنظيف  أرض الشركة بإيجاز 

و البستنة.

التجارة

مختلف  و  تركيب  و  صيانة 

األشغال الصناعية..

حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 

الثانوية الجديدة بني غنصار - 62000 

الناظور املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 300   : السيد عبد الحق بوحنت 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

300 حصة  السيد احمد الوافي :  

بقيمة 100 درهم للحصة .

 300   : معدان   ميمون  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 100   : بوخريص  سفيان  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

بوحنت  الحق  عبد  السيد 

 123 رقم  صوناصيد  حي  عنوانه)ا( 

سلوان  62000 الناظور املغرب.

عنوانه)ا(  الوافي  احمد  السيد 
الناظور   62000 سلوان  الوفاق  حي 

املغرب.

عنوانه)ا(  معدان  ميمون  السيد 

 62000 ازأنغان   الروي�سي  حي 

الناظور املغرب.

بوخريص  سفيان  السيد  
كنزي  اقامة  األندل1  حي  عنوانه)ا( 

الثاني  ال8ابق  ز  بلوك    1 عمارة   2

الشقة س     60000 وجدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

بوخريص  سفيان  السيد  
كنزي  اقامة  األندل1  حي  عنوانه)ا( 

الثاني  ال8ابق  ز  بلوك    1 عمارة   2

الشقة س     60000 وجدة املغرب.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 03 أشت 

2021 تحت رقم 3615.
811I

CONSEILS EVERNAGE

CONSEILS EVERNAGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

CONSEILS EVERNAGE
 AV ALLA EL FASSI N°17
 IMM JAWHARA ، 40000،

MARRAKECH maroc
CONSEILS EVERNAGE  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تحناوت 
املركز محل 11 مراكش - 0000  

مراكش املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 13 دجنبر 2013 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 - مراكش   11 محل  املركز  »تحناوت 
»اقامة  إلى  املغرب«  مراكش    0000
 17 رقم  شقة  التاني  ال8ابق  جوهرة 
شارع عالل الفا�سي - 0000  مراكش  

املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
دجنبر   03 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2015 تحت رقم 76928.
812I

MIRAK CONSULTING

CASA PET
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

MIRAK CONSULTING
19 ، شارع ابن تاشفين ال8ابق 
األول ، 20300، الدارالبيضاء 

املغرب
CASA PET شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي املحمدية 

تجزئة القدس رقم 70 - 28820 
املحمدية املغرب .

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.13887
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
حل  تقرر   2021 غبريل   29 في  املؤرخ 
ذات  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ    CASA PET الوحيد  الشريك 
وعنوان  درهم   100.000 رغسمالها 
تجزئة  املحمدية  اإلجتماعي  مقرها 
املحمدية   28820  -  70 رقم  القدس 
النشاط  توقف   : ل  نتيجة  املغرب  

التجاري.
و حدد مقر التصفية ب املحمدية 
 28820  -  70 رقم  القدس  تجزئة 

املحمدية املغرب . 
و عين:

كيفن  علي   محمت  السيد)ة( 
رقم   2 امنية  تجزئة  عنوانه)ا(  و 
 1 البيضاء  الدار  السبع  عين   102
)ة(  كمصفي  املغرب   البيضاء  الدار 

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

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملحمدية  بتاريخ  2 يونيو 

2021 تحت رقم   16.
813I

NADOFISC SARL

KALEMA CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

NADOFISC SARL
شارع 3 مارس زنقة قرطبة عمارة 
7 شقة رقم 2 الناضور ، 62000، 

الناضور املغرب
KALEMA CAR شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي اوالد 
ميمون ان باشا رقم 8  الناضور - 

62000 الناضور املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

22575

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 

.KALEMA CAR

كراء   : بإيجاز  الشركة  أرض 

السيارات بدون سائق.

عنوان املقر االجتماعي : حي اوالد 

 - الناضور    8 رقم  باشا  ان  ميمون 

62000 الناضور املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : توتوحي   محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  توتوحي  محمد  السيد 

 138 رقم  زنقة  1  الياسمين  حي 

زأنغان  62650 الناضور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ياسين باشو عنوانه)ا( حي 

الناضور   62650 ازأنغان   اكسريوا 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 13 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 2285.

81 I

FLASH ECONOMIE

KARIND DISTRIBUTION
إعالن متعدد القرارات

KARIND DISTRIBUTION
شركة ذات مسؤولية محدودة

رغسمالها : 100.000 درهم
مقرها اإلجتماعي : 13 زنقة غحمد 

املجاطي إقامة لزالب ال8ابق 1 رقم 
8 حي املعاريف

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 26885

بتاريخ  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
الدار  في  املسجل  و   2021 يونيو   2 
2021 قرر  يونيو   28 بتاريخ  البيضاء 

الشريك ما يلي :
  00 -تفويت السيد كريم  شهيد 
درهم    100 بقيمة  إجتماعية  حصة 
لفائدة  الشركة   في  يمتلكها  التي 

السيد الحسن غكمي
غكمي  الحسن  السيد  -تعيين 
كمسير آخر للشركة ملدة أير محدودة  
من   15 ,7و   6 الفصول   تعديل 

النظام  األسا�سي للشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  0  البيضاء  بالدار  التجارية 

أشت 2021 تحت رقم 789051.

815I

AS ASESORES SARL

 INSTITUT DES SCIENCES
 DE L›ENTREPRISE ET
 DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

AS ASESORES SARL
5،زنقة ليوطنو برجي ال8ابق 

الخام1 ، 20000، الدارالبيضاء 
املغرب

 INSTITUT DES SCIENCES
 DE L›ENTREPRISE ET
 DE LA FORMATION

PROFESSIONNELLE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة
)في طور التصفية(
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وعنوان مقرها اإلجتماعي 116تجزئة 

فضاغت فيال ت 1 تاركة مراكش 1 

عمارة 1   ابواب مراكش 0000  

مراكش املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.98807

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرر   2021 يونيو   07 في  املؤرخ 

املسؤولية  ذات  شركة  حل 

 INSTITUT DES املحدودة 

 SCIENCES DE L’ENTREPRISE

 ET DE LA FORMATION

مبلغ    PROFESSIONNELLE

وعنوان  درهم   100.000 رغسمالها 

مقرها اإلجتماعي 116تجزئة فضاغت 

عمارة   1 مراكش  تاركة   1 ت  فيال 

مراكش    0000 مراكش  ابواب     1

املغرب نتيجة ل : عدم الترخيص من 

طرف السل8ات املعنية .

و حدد مقر التصفية ب 116تجزئة 

مراكش  تاركة   1 ت  فيال  فضاغت 

املغرب 0000  مراكش املغرب. 

و عين:

و  الزاعف   سهام     السيد)ة(  

فيال  فضاغت  116تجزئة  عنوانه)ا( 

مراكش    0000 مراكش  تاركة   1 ت 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

الحدود  اإلقتضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 

: 116تجزئة فضاغت فيال ت 1 تاركة 

مراكش

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   12 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 125929.

816I

CASA COMPTES

سيراميكس
إعالن متعدد القرارات

CASA COMPTES
 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM
 4 BUREAU 10، 20390،
CASABLANCA MAROC

سيراميك1 »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 8 2 شارع 
يعقوب املنصور - - الدار البيضاء 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.82697

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم   2021 يوليوز   06 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
مايلي: - وهب 1000 حصة اجتماعية 
ابضال1  نور  السيدة  طرف  من 
إخوانها  ورياش،  جهان  غمها  لفائدة 
زيد  السيد  ابضالص،  ياسين  السيد 

ابضالص وغختها نهال غبضالص.
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
بمبلغ  الشركة  رغسمال  في  الزيادة   -
 500.000 لنقله من  500.000 درهم 

ليصبح 1.000.000 درهم
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

- تجديد القانون األسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
على  ينص  الذي  و7:   6 رقم  بند 
االجتماعي  الرغسمال  يتكون   - مايلي: 
محررة  كلها  حصة،   10.000 من 
السيد   - التالي:  الشكل  على  وموزعة 
حصة   3750 ابضالص:  سليمان 
ورياش:  جهان  السيدة   - اجتماعية، 
250  حصة اجتماعية، - السيدة نور 
 - اجتماعية،  حصة   250 ابضال1: 
السيد ياسين ابضالص: 250  حصة 
ابضالص:   زيد  السيد   - اجتماعية، 
250 حصة اجتماعية، - اآلنسة نهال 

غبضالص : 250  حصة اجتماعية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 
يوليوز 2021 تحت رقم 788061.

817I

Advance Center

 MOROCCAN MASTERY
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسي1 شركة

Advance Center
 Villa 9k4 Rue Annajd Hay Riad ،

10020، Rabat Maroc
 Moroccan Mastery SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
رجال امل8افئ  املسيرة 1 رقم 28 تمارة 

- 12030 تمارة املغرب
تأسي1 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
133879

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   13
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 

.Moroccan Mastery SARL AU
أرض الشركة بإيجاز : 

-1 استيراد وتصدير مستحضرات 
التجميل

 -2 تسويق مستحضرات التجميل
 -3 تحضيرها وتصنيعها وت8ويرها 
لألحكام   

ً
وفقا وتعبئتها  وتحويلها 

القانونية النافذة..
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
رجال امل8افئ  املسيرة 1 رقم 28 تمارة 

- 12030 تمارة املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : صلو  فدوى  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 1000  : صلو  فدوى  السيدة   

بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  صلو  فدوى  السيدة 

تمارة   28 رقم  امل8افئ  رجال  تجزئة 

12030 تمارة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  صلو  فدوى  السيدة 

تمارة   28 رقم  امل8افئ  رجال  تجزئة 

12030 تمارة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   28 بتاريخ  بتمارة   االبتدائية 

2021 تحت رقم 6216.

818I

COFISAM

SÉCUZER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

COFISAM

عمارة 65,  ال8ابق االول  تجزئة  

مسرور 1 شارع الحسن الثاني ، 

12000، تمارة املغرب

SécuZER شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي عند  

DOMCOM BEST CONSEIL شقة 

رقم   ال8ابق االول اقامة قادر مرس 

الخير تمارة. - 12000 تمارة املغرب

تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

133877

 12 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SécuZER

 : بإيجاز  الشركة  أرض 

االستشارات االدارية.

عند    : االجتماعي  املقر  عنوان 

DOMCOM BEST CONSEIL شقة 
رقم   ال8ابق االول اقامة قادر مرس 

الخير تمارة. - 12000 تمارة املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد سعيد زريوح :  800 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

حصة   100   : زريوح  جابر  السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد هارون زريوح :  100 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  زريوح  سعيد  السيد 

احسن  اقامة  الثاني  الحسن  شارع 

دار عمارة س شقة 19 اكدال 10100 

الرباط املغرب.

عنوانه)ا(  زريوح  جابر  السيد 
حسان    12 شقة  سبتة  زنقة   9 رقم 

10100 الرباط املغرب.

عنوانه)ا(  زريوح  هارون  السيد 

الخ8يب  عمارة  الوليد  بن  خالد  ش 
ط 02 رقم 03 ت8وان 93000 ت8وان   

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  زريوح  هارون  السيد 

الخ8يب  عمارة  الوليد  بن  خالد  ش 
ط 02 رقم 03 ت8وان 93000 ت8وان  

املغرب

االدري�سي عنوانه)ا(  السيد جمال 

مركب فضاءات السعادة 1 مجموعة 

 93150 2 مرتيل  5 ب عمارة   شقة 

مرتيل املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   28 بتاريخ  بتمارة   االبتدائية 

2021 تحت رقم 1615.
819I

موثق

IMMO BABKOUM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

موثق
120 شارع موالي ادري1 االول 
افامة دار موالي ادري1 ال8ابق 

الثاني رقم 6 الدارالبيضاء ، 20500، 
الدارالبيضاء املغرب

IMMO BABKOUM شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 

الدارالبيضاء 59 شارع الزرق8وني 
اقامة الزهور ال8ابق الثامن رقم  2 

- 20330 الدارالبيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.503661

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 يوليوز   13 في  املؤرخ 

املصادقة على :
مك�سي  كمال  )ة(  السيد  تفويت 
غصل  من  اجتماعية  حصة   500
)ة(  السيد  لفائدة   حصة   100.000
نادية بعتي بتاريخ 13 يوليوز 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 29 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 56 788.
820I

Advance Center

 ALL SUPPORT SERVICES
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسي1 شركة

Advance Center
 Villa 9k4 Rue Annajd Hay Riad ،

10020، Rabat Maroc
 ALL SUPPORT SERVICES SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
 Rue 11 وعنوان مقرها اإلجتماعي
 Gabes Plateau n°1 1ER Etage
 Centre-Ville RABAT - 10000

الرباط املغرب
تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

153821
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 
 ALL  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SUPPORT SERVICES SARL
-1شراء   : بإيجاز  الشركة  أرض 
غنواع  جميع  وتسويق  واستيراد  وبيع 
استشارات   2- التسويق  خدمات 
وتصدير  استيراد   3- البشرية  املوارد 
تكنولوجيا  دعم   ، مادي  كائن  غي 

املعلومات.
 Rue 11  : عنوان املقر االجتماعي 
 Gabes Plateau n°1 1ER Etage
 Centre-Ville RABAT - 10000

الرباط املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
الفا�سي  الفهري  يوسف  السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .
 : الفا�سي  الفهري  يوسف  السيد 

1000 بقيمة 100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
الفا�سي  الفهري  يوسف  السيد 
ام8اع  اوالد  رياض  تجزئة  عنوانه)ا( 
تمارة    2 ش   15 ع  السدر  إقامة 

12020 تمارة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الفا�سي  الفهري  يوسف  السيد 

ام8اع  اوالد  رياض  تجزئة  عنوانه)ا( 

تمارة    2 ش   15 ع  السدر  إقامة 

12020 تمارة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   29 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

2021 تحت رقم 68 116.

821I

FIDUCIAIRE 2006

ABRAJ ANNAJAH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

FIDUCIAIRE 2006

 LOT AMINE SIDI MAAROUF 52

N ، 20280، Casablanca Maroc

ABRAJ ANNAJAH شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 26 شارع 

مرس السل8ان ال8ابق 1 الشقة 3 - 

20000 الدارالبيضاء املغرب

تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

512 69

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 

 ABRAJ : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.ANNAJAH

غشغال   : بإيجاز  الشركة  أرض 

البناء و التزيين وكل ما يتعلق بالبناء.

عنوان املقر االجتماعي : 26 شارع 

مرس السل8ان ال8ابق 1 الشقة 3 - 

20000 الدارالبيضاء املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
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  00   : حميد  خلفاوي  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

  00   : شوعيب  طالل  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد طالل ادري1 :  200 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  حميد  خلفاوي  السيد 
زم  واد   20000 الحرشة   حي   29 

املغرب.
عنوانه)ا(  شوعيب  طالل  السيد 
ا والد �سي بوعمر اوالد سيدي حجاج 

20000 ابن احمد ااملغرب.
عنوانه)ا(  ادري1  طالل  السيد 
دوار اوالد �سي بوعمر سيدي حجاج 

20000 ابن احمد املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  حميد  خلفاوي  السيد 
زم  واد   20000 الحرشة   حي   29 

املغرب
عنوانه)ا(  شوعيب  طالل  السيد 
دوار اوالد �سي بوعمر سيدي حجاج 

20000 ابن احمد املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

أشت 2021 تحت رقم 789008.
822I

Advance Center

MANAGENCY MEDIA SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

Advance Center
 Villa 9k4 Rue Annajd Hay Riad ،

10020، Rabat Maroc
Managency Media SARL  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي فيال 9ك  

زنقة النجد حي الرياض الرباط - 
10100 الرباط املغرب

تأسي1 شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
153937

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   30
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. Managency Media SARL
-1شراء   : بإيجاز  الشركة  أرض 
غنواع  جميع  وتسويق  واستيراد  وبيع 
استشارات   2- التسويق  خدمات 
وتصدير  استيراد   3- البشرية  املوارد 
تكنولوجيا  دعم   ، مادي  كائن  غي 

املعلومات.
فيال   : االجتماعي  املقر  عنوان 
9ك  زنقة النجد حي الرياض الرباط 

- 10100 الرباط املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد محمد خليل بنمحال :  500 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
500 حصة    : السيد عادل جاوي 

بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد محمد خليل بنمحال : 500 

بقيمة 100 درهم.
بقيمة   500  : جاوي  عادل  السيد 

100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
بنمحال  خليل  محمد  السيد 
عنوانه)ا( رقم 127 الحديقة 1 توالل 

مكناس 50000  مكناس املغرب.
عنوانه)ا(  جاوي  عادل  السيد 
عمارة 11 شقة   املنصور 1 مكناس 

50000  مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
بنمحال  خليل  محمد  السيد 
عنوانه)ا( رقم 127 الحديقة 1 توالل 

مكناس 50000  مكناس املغرب
عنوانه)ا(  جاوي  عادل  السيد 
عمارة 11 شقة   املنصور 1 مكناس 

50000  مكناس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أشت  بتاريخ  0  بالرباط   التجارية 

2021 تحت رقم 7081.

823I

BUSINESS CENTER.COM

ACS PROCESS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

BUSINESS CENTER.COM

شارع عبد املومن رقم 236 إقامة 

ف 8 ال8ابق الثاني رقم 6 ، 20390، 

الدارالبيضاء املغرب

ACS PROCESS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع عبد 

املومن رقم 236 شارع باسكي اقامة 

ف8 ال8ابق الثاني  رقم 6، - 20390 

الدار البيضاء املغرب

تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

512 91

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 أشت   0 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 ACS  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PROCESS

الغرض   : بإيجاز  الشركة  أرض 

من الشركة في املغرب وفي الخارج:

التغليف  مواد  وتوزيع  تصنيع 

والتعبئة.

العبوات  غنواع  جميع  تسويق 

 ، الصناديق   ، الورق   ، )الكرتون 

الصناديق ، األكياس ، إلخ( ؛

تحقيق جميع غنش8ة التصنيع.

لجميع  البيئية  العبوات  تجارة 

غنواع املنتجات والسلع ؛

واللوازم  املواد  جميع  وبيع  شراء 

وامللحقات املتعلقة بالتغليف.

والتصنيع  والتصدير  االستيراد 

بشكل  والتجارة  والتمثيل  والتسويق 

عام لجميع املنتجات واملواد الغذائية 

على اختالف غنواعها

االستيراد والتصدير.

تجارة عامة.

والخدمات  النقل  إدارة 

اللوجستية ؛

السلع  جميع  وتصدير  استيراد 

شبه  واملنتجات  النهائية  واملنتجات 

املصنعة واملعدات واملواد الجديدة غو 

املستعملة لتسويقها

وصيانة  وتوزيع  وتدريب  تصنيع   -

وغداء  واملنتجات  األصناف  جميع 

جميع األعمال على اختالف غنواعها.

الوساطة والتعاقد من الباطن.

املتعلقة  الخدمات  كافة  إنجاز 

باألنش8ة املذكورة غعاله.

تمثيل جميع العالمات التجارية ، 

واستغالل   ، االمتياز  على  والحصول 

والتراخيص  االختراع  براءات  جميع 

التجارية  والعالمات  والعمليات 

واالمتيازات ؛

 ، تأجير   ، تأجير   ، حيازة   ، إنشاء 

إدارة جميع األصول التجارية ، تأجير 

، تركيب ، تشغيل جميع املؤسسات ، 

األصول التجارية ، املخازن ، املصانع 

آخر  غو  بنشاط  املتعلقة  الورش   ،

محدد ؛

واملشاركة  املشاريع  جميع  دراسة 

في كافة الشؤون التجارية والصناعية 

املالية واملنقولة والعقارية التي تتعلق 

بهدف  مباشر  أير  غو  مباشر  بشكل 

توسع  تسهل  قد  التي  غو  الشركة 

الشركة وت8ويرها.

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 مرتب8ة..
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عنوان املقر االجتماعي : شارع عبد 
اقامة  باسكي  شارع   236 رقم  املومن 
ف8 ال8ابق الثاني  رقم 6، - 20390 

الدار البيضاء املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
  : العلوي الصو�سي  السيد محمد 
700 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 
 300   : بن8اهير  ياسين  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
الصو�سي  العلوي  محمد  السيد 
عنوانه)ا( 1  زنقة طلوع الفجر طابق 
الدار   20390 بوركون   شقة       

البيضاء املغرب.
عنوانه)ا(  بن8اهير  ياسين  السيد 
رقم  عمارة   1 س  م  املستقبل  اقامة 
الدار   20390 معروف   سيدي   1 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  بن8اهير  ياسين  السيد 
رقم  عمارة   1 س  م  املستقبل  اقامة 
الدار   20390 معروف   سيدي   1 

البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  0  البيضاء   بالدار  التجارية 

أشت 2021 تحت رقم 788917.
82 I

ELITE PROFIL MAROC

AXAD DISTRIBUTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

ELITE PROFIL MAROC
 ZONE INDUSTRIELLE LOT
N°30 ، 60000، oujda maroc

AXAD DISTRIBUTION شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
محمد 5 تجزئة البستان 3 زنقة 

إسلي رقم 27 وجدة19 - 60000 

وجدة املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

37855

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2021 أشت   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 

 AXAD : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.DISTRIBUTION

أرض الشركة بإيجاز : 

توزيع وتسليم البضائع.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

محمد 5 تجزئة البستان 3 زنقة إسلي 

وجدة   60000  - وجدة19   27 رقم 

املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : شيكري  محمد  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة محمد شيكري عنوانه)ا( 

حي عريض 1 زنقة 13 رقم 12 60000 

الناضور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة محمد شيكري عنوانه)ا( 

  12 رقم   13 زنقة   1 عريض  حي 

60000 الناضور املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أشت   02 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2021 تحت رقم 2775.

825I

**CAMELIA COF** كاميليا كوف

كاميليا كوف

**CAMELIA COF** 
إعالن متعدد القرارات

**CAMELIA COF** كاميليا كوف

ال8ابق السفلي الرقم 801 شارع ابن 

الهيتم ، 30000، فاس املغرب

 **CAMELIA COF** كاميليا كوف

»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: ال8ابق 

السفلي الرقم 801 شارع ابن الهيتم 

- 30000 فاس املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.60003

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

اتخاذ  تم   2021 ماي  في  2  املؤرخ 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

بيع 800حصة من طرق السيد يون1 

عماري ب8احي  لفائدة  السيد حسن 

السيد  حصة-   300 ب8احي   عماري 

حصة   300 ب8احي  عماري  حسين 

 200 ركراكي:  ادر�سي  زهرة  -السيدة 

حصة

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تغيير الشكل القانوني من شركة ذات 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

مسؤولية  ذات  شركة  الى  الوحيد 

محدودة 

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تحيين القانون االسا�سي للشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   01 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 3237.

826I

TAGMATI CONSEILS

IHLAN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

TAGMATI CONSEILS

 QR ADMINSTRATIF AIT OURIR

 QR ADMINSTRATIF AIT

 OURIR، 40000، MARRAKECH

maroc

IHLAN شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي متجر رقم  

1 دوار والد سعيد الرحماني حربيل 

مراكش  - 0000   مراكش  املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

116577

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 

.IHLAN

نقل   : بإيجاز  الشركة  أرض 

البضائع لحساب الغير.

عنوان املقر االجتماعي : متجر رقم  

حربيل  الرحماني  سعيد  والد  دوار   1

مراكش  - 0000   مراكش  املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : محمد  بوعبيد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
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عنوانه)ا(  محمد  بوعبيد  السيد 

اسكيجور   328 رقم  النسيم  تجزئة 

مراكش 0000   مراكش  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  محمد  بوعبيد  السيد 

اسكيجور   328 رقم  النسيم  تجزئة 

مراكش 0000   مراكش  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   01 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 125613.

827I

CASA COMPTES

PROPROM

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

CASA COMPTES

 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM

 4 BUREAU 10، 20390،

CASABLANCA MAROC

PROPROM شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : إقامة 

عبد املومن، عمارة 2، شقة 1 

درب ألف - 00000 الدار البيضاء 

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.377319

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

حل  تقرر   2021 يونيو   18 في  املؤرخ 

مسؤولية  ذات  شركة   PROPROM

مبلغ  الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

وعنوان  درهم   50.000 رغسمالها 

مقرها اإلجتماعي إقامة عبد املومن، 

عمارة 2، شقة 1 درب ألف - 00000 

ل-  نتيجة  املغرب  البيضاء  الدار 

توقف النشاط االجتماعي.

و عين:
البوجمعاوي  محمد   السيد)ة( 

زاوية  الليمون  فيال  عنوانه)ا(  و 

حي  البديع  والقصر  اليرموك  زنقة 

البيضاء املغرب  الدار   00000 الهناء 

كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

بتاريخ 18 يونيو 2021 وفي إقامة عبد 

املومن، عمارة 2، شقة 1 درب ألف - 

00000 الدار البيضاء املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  1  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 786861.

828I

موثق

IMMO BABKOUM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

موثق
120 شارع موالي ادري1 االول 

افامة دار موالي ادري1 ال8ابق 

الثاني رقم 6 الدارالبيضاء ، 20500، 

الدارالبيضاء املغرب

IMMO BABKOUM شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

و عنوان مقرها االجتماعي 

الدارالبيضاء 59 شارع الزرق8وني 

اقامة الزهور ال8ابق 8 رقم  2 - 

20330 الدارالبيضاء .

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.503661

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 13 يوليوز 2021 تم تحويل 

القانوني للشركة من »شركة  الشكل 

ذات املسؤولية املحدودة« إلى »شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 13 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 56 788.

829I

BURCICA

ZAK

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

BURCICA

32  زنقة مص8فى املعاني املكتب 

 1 ال8ابق 5 الدار البيضاء ، 

20610، الدار البيضاء املغرب

ZAK  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 61 شارع 

اللة الياقوت  زاوية زنقة مص8فى 

املعاني ال8ابق الثاني الرقم 62  - 

20000 الدار البيضاء املغرب

تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

511 75

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 

. ZAK : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

نشاط   : بإيجاز  الشركة  أرض 

جميع  وبيع  وبناء  العقاري  الت8وير 

السكنية لالستخدامات   املباني 

 غو التجارية غو الصناعية غو املهنية.

شراؤها  تم  التي  األرا�سي  ت8وير 

طريق  عن  إما   ، الشركة  قبل  من 

 بناء منازل سكنية ، غو مستودعات ، 

كلًيا   ، نقلها  يتم  التي قد   ،  غو مخازن 

غو جزئًيا ، إلى غطراف ثالثة ، في ملكية 

وسيلة  بأي  غو   ، بها  التمتع  غو  كاملة 

غخرى ،

نشاط امل8ور. 

شراء املباني وبيعها وإدارتها .

غي  في  حصة  على  االستحواذ 

صناعية  غو  تجارية  غو  مدنية  شركة 

غي  الخصوص  وجه  وعلى   ، مالية  غو 

غو  بيع  غو  شراء  أرضها  يكون  شركة 

غو  اإلدارة  غو  املعامالت  غو  البناء  بيع 

تأجير املباني غو إدارتها ؛

- نشاط تجارة البضائع.

العمليات  جميع   ، عام  وبشكل 

القانونية واالقتصادية   ، من غي نوع 

واملالية واملدنية والتجارية ، املتعلقة 

غشياء  غي  غو  غعاله  املذكور  بالكائن 

من  صلة  ذات  غو  مماثلة  غخرى 

املحتمل غن تفضل ، بشكل مباشر غو 

أير مباشر ، الهدف الذي تسعى إليه 

الشركة ، وامتداده. غو ت8ويره.

عنوان املقر االجتماعي : 61 شارع 
مص8فى  زنقة  زاوية  الياقوت   اللة 

 -   62 الرقم  الثاني  ال8ابق  املعاني 

20000 الدار البيضاء املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 30.000 الشركة:   رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 LOTFI BEMMIRA :  2 0 السيد

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 AATTI ZAKARIA :  60 السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

 LOTFI BEMMIRA السيد 

60000 وجدة  غنجاد   عنوانه)ا( غهل 

املغرب.

 AATTI ZAKARIA السيد 

 90025 مينفاكن  عنوانه)ا( 

كارلشامن السويد.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

 AATTI ZAKARIA السيد 

 90025 مينفاكن  عنوانه)ا( 

كارلشامن السويد

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 20 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 787631.

830I
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AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

كويمكو سيرفيس ماروك
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

 AEX ET COM MAROC AUDIT
ET EXPERTISE

زاوية  شارع محمد الخام1 و شارع 
ابن كثير إقامة دوس مارس رقم    ، 

90000، طنجة املغرب
كويمكو سيرفي1 ماروك   شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
موالي ادري1 األول إقامة طنجي 

غوفي1 سينتر ال8ابق 7 مكتب رقم 
76 - 90000 طنجة املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.7 313

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تعيين  تم   2021 مارس   31 في  املؤرخ 
السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

حنتوت  طارق كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   03 بتاريخ  ب8نجة   التجارية 

2021 تحت رقم 973  2.
831I

CONSEILS EVERNAGE

S.L.S.C
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

CONSEILS EVERNAGE
 AV ALLA EL FASSI N°17
 IMM JAWHARA ، 40000،

MARRAKECH maroc
S.L.S.C شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 28 

رقم 2 باملوري   سوكانيا تامنصورت 
مراكش - 0000  مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري -.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 يونيو   16 في  املؤرخ 

املصادقة على :

البر�سي  شرف  )ة(   السيد  تفويت 
غصل  من  اجتماعية  حصة   300
)ة(  السيد  لفائدة   حصة   3.000
عادل البر�سي بتاريخ 16 يونيو 2021.

محمد  سيدي  )ة(  السيد  تفويت 
من  اجتماعية  حصة   300 البر�سي 
غصل 3.000 حصة لفائدة  السيد )ة( 
عادل البر�سي بتاريخ 16 يونيو 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يوليوز   29 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 3  126.
832I

» ار�سي فور يو «
شركة ذات مسؤولية محدودة  

العامة  الجمعية  محضر  بمقت�سى 
املسماة  الشركة  لشركاء  االستثنائية 
بتاريخ19  املنعقد  يو«  غر�سي    «
مسؤولية  ذات  شركة  فبراير2021 
قدره  االجتماعي  برغسمال  محدودة 
700.000.00 درهم مقرها االجتماعي5 
زنقة واد تانسيفت ال8ابق األول الدار 
التجاري  بالسجل  مسجلة  البيضاء. 
التحليلي  الرقم  تحت  البيضاء  بالدار 

رقم 206013. 
 »35000« تفويت  على  -*املصادقة 
من  للحصة  دراهم   10 بقيمة  حصة 
السيد  طرف  من  الشركة  حصص 
إبراهيم بوريش لفائدة السيد الحسين 

وهبي. 
املسير  صالحية  تفويض  تجديد   *
أير  لفترة  وهبي  لحسين  السيد 
مغربي  الشركة،  مسير  محددة، 
 1980/5/29 مواليد  من  الجنسية 
الشرفة  درب  في  مقيم  البيضاء  بالدار 
البيضاء،  الدار  رقم 0   11 شارع 
رقم                                                                                                  الوطنية  التعريف  لب8اقة  حامل 

BL35129
*تغير الشكل القانوني للشركة.      

العنوان  الى  الشركة  مقر  *نقل 
ال8ابق1  الحمام    شارع  الجديد، 

شقة رقم 2 مرس سل8ان 
تأسي1  عقد  على  *املصادقة 

الشركة املحين.      
الضبط  بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
البيضاء  بالدار  االبتدائية  لدى 
رقم  تحت    2021 يوليوز  بتاريخ 1 

786909.

833I

CABINET BADREDDINE

WHITEX
إعالن متعدد القرارات

CABINET BADREDDINE
279 غ مسيرة 1 اقامة هني الشقة 

رقم 1 ، 0، مراكش املغرب
WHITEX »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: 52 دوار 
تاركة زدأية . 0130  مراكش 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.76 95

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم   2021 يوليوز  في  1  املؤرخ 

القرارات التالية: 
على  ينص  الذي   :01 رقم  قرار 
مكناني  املرحوم   وفاة  بعد  مايلي: 
قرر  بتاريخ23نونبر2020  جمال 
الورثة توزيع الحصص حسب اإلراثة 
بشرة  التالي:إخوان  الشكل  على 
  37 املهدي  ،مكناني  حصة   125
و  حصة   219 سارة  حصة،مكناني 
تمثل  والتي  حصة   219 كنزة  مكناني 

1000حصة.
على  ينص  الذي   :02 رقم  قرار 
وهب37   املهدي  قررمكناني  مايلي: 
حصة،مكناني سارة وهب219 حصة 
حصة  وهب219  كنزة  مكناني  و 
في  والتي  بشرة  إخوان  والدتهم  إلى 
غصبحت  وبالتالي  875حصة  مجملها 
السيدة إخوان بشرةالشريك الوحيد 
ب1000حصة  و املسيرة للشركة ملدة 

أير محددة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
على  ينص  الذي   :6 رقم  بند 
الوحيد  الشريك  بشرة  إخوان  مايلي: 

ب1000حصة
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
في  الوحيد  املساهم   بشرة  إخوان 

رغسمال الشركةب100000 درهم 
على  ينص  الذي   :13 رقم  بند 
للشركة  املسيرة  بشرة   إخوان  مايلي: 

ملدة أير محددة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت  بتاريخ  0  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 126553.
83 I

CONSEILS EVERNAGE

MASTER CASH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
إنشاء فرع تابع للشركة

CONSEILS EVERNAGE
 AV ALLA EL FASSI N°17
 IMM JAWHARA ، 40000،

MARRAKECH maroc
MASTER CASH شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
الحسنى  2 رقم 710 اسكجور  

مراكش - 0000  مراكش املغرب.
إنشاء فرع تابع للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في  2 يونيو 2021 تقرر إنشاء 
فرع  تابع للشركة  تحت التسمية - و 
الكائن بالعنوان باب أمات - سيدي 
مراكش  تاسل8انت  أيات-  هللا  عبد 
املسير  و  املغرب  مراكش    000  -
عبد  املحمودي  السيد)ة(  طرف  من 

الرزاق.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز  بتاريخ  0  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 126565.
835I

TANGEXPERT CONSULTING SARL

 GLOBAL ROAD
TRANSPORT SYSTEM

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

 TANGEXPERT CONSULTING
SARL

 RUE OMAR EL KHAYAM 19
 2 EME ETAGE N°4، 90000،

TANGER MAROC
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 GLOBAL ROAD TRANSPORT
SYSTEM شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
C/ وعنوان مقرها اإلجتماعي

 CENTRE D›AFFAIRES TANGER
29 زنقة عمر بن العاص ال8ابق 3 

رقم 26  90000 طنجة  املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1061 9
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 16 يوليوز 2021 تم  تحويل  
للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 C/CENTRE D’AFFAIRES« من 
العاص  بن  عمر  زنقة   TANGER 29
طنجة    90000   26 رقم   3 ال8ابق 
العهد  ولي  شارع   ،183« إلى  املغرب« 
مركز NREA  املكتب رقم 15 ال8ابق 

األر�سي 90000 طنجة   املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   28 بتاريخ  ب8نجة   التجارية 

2021 تحت رقم 857  2.
836I

BUSINESS CENTER.COM

4Y IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

BUSINESS CENTER.COM
شارع عبد املومن رقم 236 إقامة 

ف 8 ال8ابق الثاني رقم 6 ، 20390، 
الدارالبيضاء املغرب

Y IMMO  شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع انفا، 
5 طابق االر�سي  شارع لحسن بصري 

- 20000 الدار البيضاء املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 12 39
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2021 تم  تحويل   املؤرخ في 29 يونيو 
للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
االر�سي   طابق   5 انفا،  »شارع  من 
الدار   20000  - بصري  لحسن  شارع 
عبد  »شارع  إلى  املغرب«  البيضاء 

اقامة  باسكي  شارع   236 رقم  املومن 
ف8 ال8ابق الثاني  رقم 6، - 20390 

الدار البيضاء  املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  0  البيضاء   بالدار  التجارية 

أشت 2021 تحت رقم  78900.
837I

MIRAK CONSULTING

IMMO.WAI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

MIRAK CONSULTING
19 ، شارع ابن تاشفين ال8ابق 
األول ، 20300، الدارالبيضاء 

املغرب
IMMO.WAI شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي الدار 
البيضاء 6  شارع الزرق8وني 

ال8ابق 2 الشقة رقم 06 - 20370 
الدار البيضاء  املغرب 

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
511129

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 

.IMMO.WAI
اإلنعاش   : بإيجاز  الشركة  أرض 

العقاري.
الدار   : االجتماعي  املقر  عنوان 
البيضاء 6  شارع الزرق8وني ال8ابق 
الدار   20370  -  06 رقم  الشقة   2

البيضاء  املغرب .
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد عبد الغاني فري1 :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

فري1  الغاني  عبد  السيد 

فيال  كاردن  دريم  اقامة  عنوانه)ا( 

الدار  انفا  الرحمان  عبد  سيدي   21

البيضاء  الدار   20370 البيضاء 

املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

فري1  الغاني  عبد  السيد 

فيال  كاردن  دريم  اقامة  عنوانه)ا( 

الدار  انفا  الرحمان  عبد  سيدي   21

البيضاء  الدار   20370 البيضاء 

املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 16 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 787339.

838I

FNMCOMPTA

ARKAN RENT CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

FNMCOMPTA

 RESIDENCE RENEE AV IBN 21

 MARHAL 3 EME ETAGE N° 07

 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

ARKAN RENT CAR  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 11 زنقة 

الشريف اإلدري�سي تجزئة اإلدريسية 

1 رقم 36  ال8ابق األر�سي - طنجة - 

90000 طنجة املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

118973

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   13

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 

. ARKAN RENT CAR

كراء   : بإيجاز  الشركة  أرض 

السيارات بدون سائق.

11 زنقة   : عنوان املقر االجتماعي 

اإلدريسية  تجزئة  اإلدري�سي  الشريف 

طنجة   - األر�سي  ال8ابق    36 رقم   1

- 90000 طنجة املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

سعيدة  دحمان  ايت  السيدة 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .

 : سعيدة  دحمان  ايت  السيدة   

1000 بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

سعيدة  دحمان  ايت  السيدة 

رقم  الركينة  زنقة  املصلى  عنوانه)ا( 

25 - طنجة 9000 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ايت الدحمان عبد السالم  

املصلى   الركاينة  زنقة   25 عنوانه)ا( 

9000 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أشت   03 بتاريخ  ب8نجة   التجارية 

2021 تحت رقم 1 70.

839I
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CASA COMPTES

RED SEA PRESTIGE CAR
إعالن متعدد القرارات

CASA COMPTES
 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM
 4 BUREAU 10، 20390،
CASABLANCA MAROC

RED SEA PRESTIGE CAR »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد«
وعنوان مقرها االجتماعي: 7  شارع 
سيدي محمد بن عبد هللا، إقامة 

بيلفي ب، ال8ابق   - - الدار البيضاء 
املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

. 32559
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم   2021 يونيو   11 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
- بيع 250 حصة اجتماعية من طرف 
السيد حسن بن محمد صالح الدين 
غمال  السيدة  لفائدة  بن حسن ش8ا 

عبور.
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
من  الشركة  تسيير  صالحية  نهاية   -

طرف السيد حمزة الوفاق.
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
هللا  عبد  ايت  بوبكر  السيد  تعيين   -
احمد كمسير وحيد للشركة، ملدة أير 

محدودة.
قرار رقم  : الذي ينص على مايلي: 
شركة  من  القانوني  الشكل  تغيير   -
ذات مسؤولية محدودة بشريك وحيد 

لـــشركة ذات مسؤولية محدودة .
على  ينص  الذي   :5 رقم  قرار 
مايلي: - املصادقة عل تجديد القانون 

األسا�سي للشركة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
على  ينص  الذي  و7:   6 رقم  بند 
االجتماعي  الرغسمال  يتكون   - مايلي: 
كلها  حصةاجتماعية،   1000 من 
التالي:  الشكل  على  وموزعة  محررة 

بن  الدين  صالح  محمد  بن  -حسن 

اجتماعية،  حصة   750 ش8ا:  حسن 

حصة   250 عبور:  غمال  -السيدة 

اجتماعية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 20 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 787689.

8 0I

METROPOLE BUSINESS CENTER

COOALUM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

 METROPOLE BUSINESS

CENTER

59شارع الزرق8وني ال8ابق3 ،  

رقم8  الدار البيضاء ، 20360، الدار 

البيضاء املغرب

COOALUM شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 59 شارع 

زرق8وني ال8ابق 3 رقم  8 - -- الدار 

البيضاء املغرب

تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

512 81

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 

.COOALUM

تسويق   : بإيجاز  الشركة  أرض 

االملنيوم  صفائح  انواع  جميع 

االس8وانة,  محركات  واكسسواراتها, 

املقاوم  الفوالد  الستائرو  شرائح 

للصدا  و مكوناته

العرض  وعلب  الثالجات  تسويق 

املبردة.

عنوان املقر االجتماعي : 59 شارع 

8 - -- الدار  3 رقم   زرق8وني ال8ابق 

البيضاء املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 33   : البركة  الهاشمي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 333   : البركة  املحفوظ  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 333   : البركة  الحسين  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  البركة  الهاشمي  السيد 

 -  1 طابق  خليفة  فاي�سي  زنقة   18

الدار البيضاء املغرب.

البركة عنوانه)ا(  السيد املحفوظ 

01 طريق اوالد زيان زاوية زنقة صال 

7 بلفدير - الدار  اقامة االنوار طابق 

البيضاء املغرب.

عنوانه)ا(  البركة  الحسين  السيد 

01 طريق اوالد زيان زاوية زنقة صال 

7 بلفدير - الدار  اقامة االنوار طابق 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

البركة عنوانه)ا(  السيد املحفوظ 

01 طريق اوالد زيان زاوية زنقة صال 

7 بلفدير - الدار  اقامة االنوار طابق 

البيضاء املغرب

عنوانه)ا(  البركة  الحسين  السيد 

01 طريق اوالد زيان زاوية زنقة صال 

7 بلفدير - الدار  اقامة االنوار طابق 

البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ البيضاء   بالدار   التجارية 

  0 أشت 2021 تحت رقم 788818.

8 1I

COFIDET SARL

BADRI DRO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

COFIDET SARL

 AVENUE MOULAY ISMAIL

 RESIDENCE MOULAY ISMAIL

 2EME ETG N°6 ، 90000،

TANGER MAROC

BADRI DRO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

موالي إسماعيل،  1، إقامة موالي 

إسماعيل ، ال8ابق الثالث ، رقم 09 

- 90000 طنجة املغرب

تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

118315

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 

 BADRI : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.DRO

تسويق   : بإيجاز  الشركة  أرض 

وتوزيع معدات العقاقير.

وبيع  وشراء  وتصدير  استيراد 

واملنتجات  املواد  جميع  وتمثيل 

العقاقير . 

وإنجاز  وتركيب  وتسويق  دراسة 

الهيدروليكية  األعمال  جميع 

ومعالجة  والتكييف  والتدفئة 

الكهرومائية  وال8اقة  السوائل 

وأيره..

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

موالي  إقامة  إسماعيل،  1،  موالي 

إسماعيل ، ال8ابق الثالث ، رقم 09 

- 90000 طنجة املغرب.
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غجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 500   : اجانا  اسماعيل  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 500   : يحيى  الرحيم  عبد  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 500  : اجانا  اسماعيل  السيد 
بقيمة 50.000 درهم.

 500  : يحيى  الرحيم  عبد  السيد 
بقيمة 50.000 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  اجانا  اسماعيل  السيد 
حي القوادس زنقة د رقم 25 90000 

طنجة املغرب.
يحيى  الرحيم  عبد  السيد 
 35 الزنقة   03 الهناء  حي  عنوانه)ا( 

رقم 18 90000 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  اجانا  اسماعيل  السيد 
حي القوادس زنقة د رقم 25 90000 

طنجة املغرب
يحيى  الرحيم  عبد  السيد 
 35 الزنقة   03 الهناء  حي  عنوانه)ا( 

رقم 18 90000 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   09 بتاريخ  ب8نجة   التجارية 

2021 تحت رقم 36 6.
8 2I

FIDUCIAIR AL MOUSTATMIR SARL AU

J- TZ
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

 FIDUCIAIR AL MOUSTATMIR
SARL AU

 AV EL MOUTANABI RUE 1
 N°183 2EME  ETAGE ، 23000،

BENI MELLAL MAROC
J- TZ شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي عند مركز 

االعمال بتجزئة العثمانية ال8ابق 

الثالث الحي االداري  - 23000 بني 

مالل املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

11 25

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 غبريل   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 

.J- TZ : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

و  العلف   : بإيجاز  الشركة  أرض 

االنتاج الحيواني.

عنوان املقر االجتماعي : عند مركز 

ال8ابق  العثمانية  بتجزئة  االعمال 

بني   23000  - االداري   الحي  الثالث 

مالل املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : طارق  الزويري  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  طارق  الزويري  السيد 

القديمة  املصلى   13 الزنقة    5

25350 واد زم املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  طارق  الزويري  السيد 

القديمة  املصلى   13 الزنقة    5

25350 واد زم املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بوادي زم  بتاريخ 29 غبريل 

2021 تحت رقم 508.

8 3I

cerecof

بيكاروفيت
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

cerecof
 contact@cerecof.com ، 80000،

agadir maroc
بيكاروفيت شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 

03 زنقة 73  حي الصفاء اكادير - 
80000  اكادير املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.37663
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
حل  تقرر   2021 يونيو   20 في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
 100.000 بيكاروفيت  مبلغ رغسمالها 
رقم  اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
 - اكادير  الصفاء  حي    73 زنقة   03
80000  اكادير املغرب نتيجة ل : عدم 

كفاية السيولة.
رقم  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 - اكادير  الصفاء  حي    73 زنقة   03

80000  اكادير املغرب. 
و عين:

و  بوعليوة  ابراهيم    السيد)ة( 
افني  ميرلفت سيدي  عنوانه)ا( مركز 
80000 سيدي افني 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 
أشت   03 بتاريخ  باكادير   التجارية 

2021 تحت رقم 105931.
8  I

FNMCOMPTA

NEWGISET TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

FNMCOMPTA

 RESIDENCE RENEE AV IBN 21

 MARHAL 3 EME ETAGE N° 07

 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

NEWGISET TRANS  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 21 شارع 

ابن مرحل , إقامة السعادة ال8ابق 

2 رقم 5 - طنجة - 90000 طنجة 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.110 21

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تمت   2021 يونيو   17 في  املؤرخ 

املصادقة على :

فالح   كوثر  )ة(  السيد  تفويت 

غصل  من  اجتماعية  حصة   1.000

)ة(  السيد  لفائدة   حصة   1.000

 17 بتاريخ  العبيد   املواولي  سعيد 

يونيو 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

يونيو   23 بتاريخ  ب8نجة   التجارية 

2021 تحت رقم 5825.

8 5I

عمر بلغريب

CEFORAPP PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

عمر بلغريب

75 شارع الحسيمة مكاتب االطل1 

ال8ابق الثالث املكتب 21 ، 30000، 

فاس املغرب

CEFORAPP PRIVE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع  عبد 

الكريم الخ8ابي عمارة بن مو�سى 

االڭواش طابق 2 فاس - 30000 

فاس املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.66785
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بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

2021 تم  تحويل   املؤرخ في 01 يونيو 

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

عمارة  الخ8ابي  الكريم  عبد  »شارع  

 - فاس   2 طابق  االڭواش  مو�سى  بن 

»مكتب  إلى  املغرب«  فاس   30000
رقم  2 و 25 برقم 75 زنقة الحسيمة  

مكاتب غطل1  طابق 3 فاس - 3000 

فاس  املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   15 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 3501/2021.

8 6I

BUSINESS CENTER.COM

SYNORYS TECHNOLOGIES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

BUSINESS CENTER.COM

شارع عبد املومن رقم 236 إقامة 

ف 8 ال8ابق الثاني رقم 6 ، 20390، 

الدارالبيضاء املغرب

 SYNORYS TECHNOLOGIES

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع انفا، 
5 طابق االر�سي  شارع لحسن بصري 

- 20000 الدار البيضاء املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 12 37

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

2021 تم  تحويل   املؤرخ في 28 يونيو 

للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

االر�سي   طابق   5 انفا،  »شارع  من 

الدار   20000  - بصري  لحسن  شارع 

عبد  »شارع  إلى  املغرب«  البيضاء 

اقامة  باسكي  شارع   236 رقم  املومن 

ف8 ال8ابق الثاني  رقم 6، - 20390 

الدار البيضاء  املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  0  البيضاء   بالدار  التجارية 

أشت 2021 تحت رقم 789006.

8 7I

CAGERE

RESOURCES PARTNER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

CAGERE

258  زنقة مص8فى املعاني ، 

20130، الدار البيضاء املغرب

RESOURCES PARTNER شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 82 زاوية 

شارع عبد املومن وزنقة سمية مبنى

III شهرازاد  - 2 200 الدار البيضاء 

املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.298935

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

2021 تم  تحويل   املؤرخ في 21 يونيو 

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

وزنقة  املومن  عبد  شارع  زاوية   82«

سمية مبنىIII شهرازاد  - 2 200 الدار 

البيضاء املغرب« إلى »82 زاوية شارع 

ال8ابق  سمية  وزنقة  املومن  عبد 

 III - الثاني مكتب رقم 7 مبنى شهرازاد

2 200 الدار البيضاء  املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 787909.

8 8I

LES TROIS PALMIERS

مطعم ثالث نخالت
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

COMPTABILITé HARHOURA

 HARHOURA MAROC ، 10000،

RABAT MAROC

م8عم ثالث نخالت شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

األمير موالي عبد هللا رقم 13 طريق 

ساحلي شاطئ رمال دهبية - 12000 

تمارة مغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري -.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم  تحويل    2020 نونبر  في  0  املؤرخ 

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

»شارع األمير موالي عبد هللا رقم 13 

 - دهبية  رمال  شاطئ  ساحلي  طريق 

 1 »طابق  إلى  مغرب«  تمارة   12000

الريف  شارع  ناصية   3.5 متر  كيلو 

 - الرباط  السوي�سي  الزعير  طريق 

10000 الرباط  مغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   18 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

2021 تحت رقم 110309.

8 9I

NORD SUD MANAGEMENT

FULL DIGITAL SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

NORD SUD MANAGEMENT

 C/O CAE ILOT 43 B BUREAU

 ZONE FRANCHE VILLE 15/1 

 TANGER، 90000، TANGER

MAROC

FULL DIGITAL SARL  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي ج / س 

مركز األعمال ILOT 43/B فضاء 

9و8  باملن8قة الحرة ب8نجة 90000 

طنجة املغرب

تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

118865

 28 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 

 FULL  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. DIGITAL SARL

غعمال   : بإيجاز  الشركة  أرض 
ذلك  في  بما  الكمبيوتر  معالجة 

ال8باعة ثالثية األبعاد.
س   / ج   : االجتماعي  املقر  عنوان 
فضاء   ILOT 43/B األعمال  مركز 
9و8  باملن8قة الحرة ب8نجة 90000 

طنجة املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 5.000 الشركة:   رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد فرانسي1 ميشيل ماركيه  :  
100 حصة بقيمة 50 درهم للحصة .

السيد عادل حمومي :  100 حصة 
بقيمة 50 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  حمومي  عادل  السيد 
نيم    30900 غفوسيت   طريق   57

فرنسا.
ماركيه   ميشيل  فرانسي1  السيد 
عنوانه)ا( كلوس دي لورولت 50 13 

أرانز فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  حمومي  عادل  السيد 
نيم    30900 غفوسيت   طريق   57

فرنسا
ماركيه  ميشيل  فرانسي1  السيد 
عنوانه)ا( كلوس دي لورولت 50 13 

أرانز فرنسا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   28 بتاريخ  ب8نجة   التجارية 

2021 تحت رقم 881  2.
850I

fidulimar

AOUDRAZ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رغسمال الشركة

fidulimar
 N°22 RUE TAZA HAY  EL

 HASSANY KASSTOR ، 45000،
OUARZAZATE MAROC

AOUDRAZ  شركة ذات املسؤولية 
املحدودة



17185 الجريدة الرسميةعدد 5677 - 9 محرم 3  1 )18 غأس18 2021) 

وعنوان مقرها اإلجتماعي جوار 

امجدادار اكنيون - 5300  تنغير 

املغرب.
رفع رغسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.2023

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم   2021 يوليوز   08 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رغسمال  رفع 

من  غي  درهم«   1. 00.000«

 1.500.000« إلى  درهم«   100.000«

حصص  تقديم    : طريق  عن  درهم« 

نقدية غو عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أشت  بتاريخ  0  بتنغير   االبتدائية 

2021 تحت رقم 705.

851I

REVISCONTROLE

HELIFLEX MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رغسمال الشركة

REVISCONTROLE

 RESIDENCE LE JOYAU   -  -

 RUE IBNOU AL MOUAATAZ

 20300 BELVEDERE، 20300،

casablanca MAROC

HELIFLEX MAROC شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 131 زنقة 

املالزم محرود محمد  - 20300 الدار 

البيضاء املغرب.
رفع رغسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.1 8539

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم   2021 يوليوز   07 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رغسمال  رفع 

من  غي  درهم«   600.000,00«

إلى  درهم«   1.500.000,00«

  : طريق  عن  درهم«   2.100.000,00«

تقديم حصص نقدية غو عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

أشت 2021 تحت رقم 788821.
852I

محمد بوسكري

برنت أ كاط
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص
محمد بوسكري

حي الحرية 3عمارة 6 ال8ابق التاني 
املحمدية ، 28810، املحمدية 

املغرب
برنت غ كاط شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 325 

زاوية زنقة مص8فى املعاني و زنقة 
سناء الدارالبيضاء 325 زاوية 

زنقة مص8فى املعاني و زنقة سناء 
الدارالبيضاء 20000 الدار البيضاء 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.301297

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 يناير   21 في  املؤرخ 

املصادقة على :
وهبي  لحسين   )ة(  السيد  تفويت 
غصل  من  اجتماعية  حصة    20
)ة(  السيد  لفائدة   حصة   1. 00
شتنبر   22 بتاريخ  بوريش   براهيم  

.2020
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 07 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 785960.
853I

DOUAE CHMAMS COMPTA ET CONSEIL

مقلع اداروش
إعالن متعدد القرارات

 DOUAE CHMAMS COMPTA ET
CONSEIL

 RES IBN SINA 1 IMM A 8 APPT
 9 VN BP 7215 VN MEKNES،

50000، MEKNES MAROC
مقلع اداروش »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: دوار ايت 
ح�سي اوعلي ايت بورزوين  - 50000 

الحاجب املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.19989

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
اتخاذ  2020 تم  21 غكتوبر  في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
التعاقد مع الشركة من خالل  سيتم 
بوشيخ  للسيد  املنفصل  التوقيع 

نورالدين و السيد بوشيخ فوزي
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
على  ينص  الذي  رقم  1:  بند 
الشركة  مع  التعاقد  سيتم  مايلي: 
للسيد  املنفصل  التوقيع  خالل  من 
بوشيخ  السيد  و  نورالدين  بوشيخ 

فوزي
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   17 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

2021 تحت رقم 2986.
85 I

STE FIDUCIAIRE WISLANE

 Sté 2B TRANSPORT
 MATERIAUX DE

 CONSTRUCTION ET
 TRAVAUX DIVERS

**S2TMCTD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

STE FIDUCIAIRE WISLANE
 N° 2 BIS, LOT CADEM,

 OUISLANE, MEKNES ، 50080،
MEKNES MAROC

 Sté 2B TRANSPORT
 MATERIAUX DE

 CONSTRUCTION ET TRAVAUX
DIVERS *S2TMCTD* شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي متجر1، 
رقم 11’ تجزئة السالمة، ويسالن - 

50080 مكناس املغرب
تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

53999
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 
 Sté 2B : اإلقتضاء بمختصر تسميتها
 TRANSPORT MATERIAUX DE
 CONSTRUCTION ET TRAVAUX

.*DIVERS *S2TMCTD
مواد  بيع   : بإيجاز  الشركة  أرض 

البناء و النقل لحساب الغير.
: متجر1،  عنوان املقر االجتماعي 
 - ويسالن  السالمة،  تجزئة   ’11 رقم 

50080 مكناس املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد حسين بزيان :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد رشيد بوطيب :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  بزيان  حسين  السيد 
 50000 عيون  سبع   ،02 بوراي  حي 

الحاجب املغرب.
عنوانه)ا(  بوطيب  رشيد  السيد 
ويسالن  السالمة،  تجزئة  رقم11، 

50080 مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  بزيان  حسين  السيد 
 50000 عيون  سبع   ،02 بوراي  حي 

الحاجب املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   03 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

2021 تحت رقم 3612.
855I
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STE FIDUCIAIRE WISLANE

 Sté Y›A-KINE CENTRE
**SYKC

شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

STE FIDUCIAIRE WISLANE

 N° 2 BIS, LOT CADEM,

 OUISLANE, MEKNES ، 50080،

MEKNES MAROC

 *Sté Y›A-KINE CENTRE *SYKC

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 17، 

تجزئة النجاح، عين سيهاند - 50000 

الحاجب املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

539 1

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 

 Sté  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.*Y’A-KINE CENTRE *SYKC

الترويض   : بإيجاز  الشركة  أرض 

ال8بي.
عنوان املقر االجتماعي : رقم 17، 

تجزئة النجاح، عين سيهاند - 50000 

الحاجب املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : بوزيار  ياسين  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بوزيار  ياسين  السيد 
 50000 النجاح  تجزئة   ،17 رقم 

غلحاجب املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  بوزيار  ياسين  السيد 
 50000 النجاح  تجزئة   ،17 رقم 

الحاجب املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   20 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

2021 تحت رقم 3537.
856I

STE FIDUCIAIRE WISLANE

*Sté DMPRO *SD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

STE FIDUCIAIRE WISLANE
 N° 2 BIS, LOT CADEM,

 OUISLANE, MEKNES ، 50080،
MEKNES MAROC

Sté DMPRO *SD* شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم697، 

ال8ابق األول، ش8ر E، رياض 
اإلسماعيلية - 50000 مكناس 

املغرب
تأسي1 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
53881

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 
 Sté  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.*DMPRO *SD
: بيع املواد  بإيجاز  أرض الشركة 

الشبه صيدلية و الشبه طبية.

عنوان املقر االجتماعي : رقم697، 
رياض   ،E ش8ر  األول،  ال8ابق 
مكناس   50000  - اإلسماعيلية 

املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : اليحياوي  حمزة  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
اليحياوي عنوانه)ا(  السيد حمزة 
 ،E ش8ر  األول،  ال8ابق  رقم697، 
مكناس   50000 اإلسماعيلية  رياض 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
اليحياوي عنوانه)ا(  السيد حمزة 
 ،E ش8ر  األول،  ال8ابق  رقم697، 
مكناس   50000 اإلسماعيلية  رياض 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   15 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

2021 تحت رقم 73 3.
857I

nador conseil sarl au

BOUKANA FISH HOUSE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

nador conseil sarl au
 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc
BOUKANA FISH HOUSE   شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

مسكو رقم  0 ال8ابق التاني الشقة 
رقم  0 لعري الشيخ - 62000 

الناظور املغرب
تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

22581
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 أشت   03

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.  BOUKANA FISH HOUSE

و  مقهى    : بإيجاز  الشركة  أرض 

م8عم .

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

مسكو رقم  0 ال8ابق التاني الشقة 
 62000  - الشيخ  لعري  رقم  0 

الناظور املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد طارق الهواري :  600 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد عباس بلفقيه :  200 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 200   : امحمد  برحموني  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الهواري  طارق  السيد 
 289 رقم   39 الرئيسية  ال8ريق 

62000 الناظور املغرب.

عنوانه)ا(  بلفقيه  عباس  السيد 

الرابع  ال8ابق  رقم  1  طوكيو  شارع 
الناظور   62000   07 رقم  الشقة 

املغرب.

السيد برحموني امحمد عنوانه)ا( 

بلوك عقبة بن نافع رقم 19  62000 

الناظور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  بلفقيه   عباس  السيد 

الرابع  ال8ابق  رقم  1  طوكيو  شارع 
الناظور   62000  07 رقم  الشقة 

املغرب

السيد برحموني امحمد عنوانه)ا( 

 62000  19 رقم  نافع  عقبة  بلوك 

الناظور املغرب.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور  بتاريخ  0 أشت 

2021 تحت رقم  362.
858I

BURCICA

CONCEPT PASCHE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

BURCICA
32  زنقة مص8فى املعاني املكتب 

 1 ال8ابق 5 الدار البيضاء ، 
20610، الدار البيضاء املغرب

CONCEPT PASCHE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 61 شارع 
اللة الياقوت  زاوية زنقة مص8فى 
املعاني ال8ابق الثاني الرقم 62 - 

20000 الدار البيضاء املغرب
تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

511 73
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 

.CONCEPT PASCHE
تشغيل   -  : بإيجاز  الشركة  أرض 
أرفة غلعاب: بلياردو وطاولة كرة قدم 
وماكينات  والكبار  لألطفال  وملعب 
من  وأيرها  والدبابي1  الكرة  لعبة 
التي  الجماعية  غو  الفردية  األلعاب 
تنظيم  وباملناسبة  الداخل.  في  لعب 

ُ
ت

الداخل  في  املوسيقية  الحفالت 
والخارج. 

-م8عم السريع
- غخذ وتشغيل غي اتفاقية امتياز 
توقيع  غو  تجارية  عالمة  ترخيص  غو 
بشكل  مرتب8ة  غخرى  اتفاقية  غي  غو 
مباشر غو أير مباشر بت8وير أرض 

الشركة ،

- االستحواذ على حصة مباشرة غو 

ذات  الشركات  جميع  في  مباشرة  أير 

النشاط املماثل غو ذي الصلة ،

املعامالت  جميع   ، عام  وبشكل   -

غو  املالية  غو  الصناعية  غو  التجارية 

بشكل  املتعلقة  العقارية  غو  املنقولة 

مباشر غو أير مباشر بغرض الشركة 

ب8ريقة مماثلة غو ذات صلة ،.

عنوان املقر االجتماعي : 61 شارع 
مص8فى  زنقة  زاوية  الياقوت   اللة 

 -  62 الرقم  الثاني  ال8ابق  املعاني 

20000 الدار البيضاء املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : عيوش  سميرة  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 PASCHE ALEXANDRE السيد 

 100 بقيمة  حصة   REDA :  500

درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  عيوش  سميرة  السيدة 

تجزئة بيال املدينة ش8ر 3 كاليفورني 

20150 الدار البيضاء املغرب.

 PASCHE ALEXANDRE السيد 

املدينة  بيال  تجزئة  عنوانه)ا(   REDA

الدار   20150 كاليفورني   3 ش8ر 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  عيوش  سميرة  السيدة 

تجزئة بيال املدينة ش8ر 3 كاليفورني 

20150 الدار البيضاء املغرب

 PASCHE ALEXANDRE السيد 

املدينة  بيال  تجزئة  عنوانه)ا(   REDA

الدار   20150 كاليفورني   3 ش8ر 

البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 20 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 787629.

859I

PREMIUM FINANCE

RIAD ANMOUGAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

PREMIUM FINANCE
  APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE
 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC

RIAD ANMOUGAR شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 1537 

مكرر سوكوما - 0000  مراكش 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.11 7 1
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر   2021 يونيو   30 في  املؤرخ 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  حل 
 RIAD الوحيد  الشريك  ذات 
رغسمالها  مبلغ    ANMOUGAR
مقرها  وعنوان  درهم   100.000
سوكوما  مكرر   1537 رقم  اإلجتماعي 
 : ل  نتيجة  املغرب  مراكش    0000  -

توقف النشاط.
رقم  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
  0000  - سوكوما  مكرر   1537

مراكش املغرب. 
و عين:

و  بقا�سي  االله   عبد  السيد)ة( 
بوزيد  بن  العربي  دوار  عنوانه)ا( 
املغرب  مراكش    0000 الويدان  

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 
أشت   02 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 76 126.

860I

DOUAE CHMAMS COMPTA ET CONSEIL

بريفاميك
إعالن متعدد القرارات

 DOUAE CHMAMS COMPTA ET

CONSEIL

 RES IBN SINA 1 IMM A 8 APPT

 9 VN BP 7215 VN MEKNES،

50000، MEKNES MAROC

بريفاميك  »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: ال8ريق 

 21/3 سيدي بوزكري  - 50000 

مكناس املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.21955

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

اتخاذ  تم   2020 دجنبر   10 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

و  نورالدين  بوشيخ  السيد  تعيين 

السيد بوشيخ فوزي مسيران للشركة 

لفرة أير محدودة

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

التعاقد مع الشركة من خالل  سيتم 

بوشيخ  السيد  املنفصل  التوقيع 

نورالدين و السيد بوشيخ فوزي

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

على  ينص  الذي   :15 رقم  بند 

مايلي: تعيين السيد بوشيخ نورالدين 

مسيران  فوزي  بوشيخ  السيد  و 

الشركة تفرة أير محدودة

على  ينص  الذي   :18 رقم  بند 

الشركة  مع  التعاقد  سيتم  مايلي: 

السيد  املنفصل  التوقيع  خالل  من 

بوشيخ  السيد  و  نورالدين  بوشيخ 

فوزي

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أشت  بتاريخ  0  بمكناس   التجارية 

2021 تحت رقم  365.

861I
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DOUAE CHMAMS COMPTA ET CONSEIL

زارا برومو
إعالن متعدد القرارات

 DOUAE CHMAMS COMPTA ET

CONSEIL

 RES IBN SINA 1 IMM A 8 APPT

 9 VN BP 7215 VN MEKNES،

50000، MEKNES MAROC
زارا برومو »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: اقامة 

االخالص تجزئة التضامن 1 عمارة 

س شقة رقم 7 املنصور  - 50000 

مكناس املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.35835

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

اتخاذ  تم   2020 دجنبر   10 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

و  نورالدين  بوشيخ  السيد  تعيين 

السيد بوشيخ فوزي مسيران للشركة 

لفرة أير محدودة

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

التعاقد مع الشركة من خالل  سيتم 

بوشيخ  للسيد  املنفصل  التوقيع 

نورالدين و السيد بوشيخ فوزي

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

على  ينص  الذي   :15 رقم  بند 

مايلي: تعيين السيد بوشيخ نورالدين 

مسيران  فوزي  بوشيخ  السيد  و 

الشركة تفرة أير محدودة

على  ينص  الذي   :18 رقم  بند 

الشركة  مع  التعاقد  سيتم  مايلي: 

السيد  املنفصل  التوقيع  خالل  من 

بوشيخ  السيد  و  نورالدين  بوشيخ 

فوزي

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أشت  بتاريخ  0  بمكناس   التجارية 

2021 تحت رقم 3655.

862I

DOUAE CHMAMS COMPTA ET CONSEIL

زاران برومو
إعالن متعدد القرارات

 DOUAE CHMAMS COMPTA ET

CONSEIL

 RES IBN SINA 1 IMM A 8 APPT

 9 VN BP 7215 VN MEKNES،

50000، MEKNES MAROC
زاران برومو »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: الشقة 
رقم ب 33 عمارة اخالص ب 

تاتضامن منصور - 50000 مكناس 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

. 02 5

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

اتخاذ  تم   2020 دجنبر   10 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

و  نورالدين  بوشيخ  السيد  تعيين 

السيد بوشيخ فوزي مسيران للشركة 

لفرة أير محدودة

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

التعاقد مع الشركة من خالل  سيتم 

بوشيخ  للسيد  املنفصل  التوقيع 

نورالدين و السيد بوشيخ فوزي

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

على  ينص  الذي   :15 رقم  بند 

مايلي: تعيين السيد بوشيخ نورالدين 

مسيران  فوزي  بوشيخ  السيد  و 

الشركة تفرة أير محدودة

على  ينص  الذي   :18 رقم  بند 

الشركة  مع  التعاقد  سيتم  مايلي: 

للسيد  املنفصل  التوقيع  خالل  من 

بوشيخ  السيد  و  نورالدين  بوشيخ 

فوزي

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أشت  بتاريخ  0  بمكناس   التجارية 

2021 تحت رقم 3653.

863I

مكتب محاسبة

KALA DUNES
عقد تسيير حر ألصل تجاري )األشخاص 

املعنويون(

عقد تسيير حر ألصل تجاري

KALA DUNES

 08 بمقت�سى  عقد عرفي مؤرخ قي 

 KALA شركة   غع8ى   2021 يوليوز 
التجاري  بالسجل  املسجل   DUNES

بالدار  التجارية  باملحكمة   383515

لألصل  الحر  التسيير  حق  البيضاء 

مرزوكة  مركز  ب  الكائن  التجاري 

ال8اوس الريصاني - 52202 ال8اوس  

املغرب لفائدة JORDI SHOPPE ملدة 

99 سنة تبتدئ من 01 يناير 2022 و 

تنتهي في 31 دجنبر 2026 مقابل مبلغ 

شهري قيمته 10.000 درهم.

86 I

ROOM MANAGEMENT

MAGI FOOD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

ROOM MANAGEMENT

 IMM 1 9 AV LALLA YACOUT

 N° 110 ، 20090، CASABLANCA

MAROC

MAGI FOOD  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 GH 9 وعنوان مقرها اإلجتماعي

عمارة 79 تجزئة البدر ال8ابق   
رقم 18 عين السبع  - 20590 الدار 

البيضاء  املغرب .

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.182771

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 07 يوليوز 2021 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

»GH 9 عمارة 79 تجزئة البدر ال8ابق 
  رقم 18 عين السبع  - 20590 الدار 

غمين  »إقامة  إلى   « املغرب  البيضاء  
عمارة 5 رقم املحل 39  الحي الحسني  

20300 الدار البيضاء   املغرب ».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 788088.

865I

 Société d’Installation Générale des Réseaux

Electriques

 SOCIÉTÉ D›INSTALLATION

 GÉNÉRALE DES RÉSEAUX

ELECTRIQUES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

 Société d›Installation Générale

des Réseaux Electriques

دوارغيت بوحيات سيدي سليمان 

مول الكيفان مكناس ، 50122، 

مكناس املغرب

 Société d›Installation Générale

des Réseaux Electriques شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوارغيت 
بوحيات سيدي سليمان مول 

الكيفان مكناس - 50122 مكناس 

املغرب

تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

53991

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 أشت   05

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 Société d’Installation Générale

.des Réseaux Electriques

إنشاء   : بإيجاز  الشركة  أرض 

الشبكات الكهربائية.

دوارغيت   : االجتماعي  املقر  عنوان 
مول  سليمان  سيدي  بوحيات 

مكناس   50122  - مكناس  الكيفان 

املغرب.
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غجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

  0.000 الشركة:   رغسمال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

 200   : الباطي   محمد  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

حصة   200   : دافع  ايوب  السيد 
بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الباطي   محمد  السيد 
مكناس   1 الزيتون  جنان   100 رقم 

50050 مكناس املغرب.
 5 عنوانه)ا(  دافع  ايوب  السيد 
برشيد  الكارة  التقدم  حي   9 الزنقة 

26300 برشيد املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  الباطي  محمد  السيد 
مكناس   1 الزيتون  جنان   100 رقم 

50050 مكناس املغرب
 5 عنوانه)ا(  دافع  ايوب  السيد 
برشيد  الكارة  التقدم  حي   9 الزنقة 

26300 برشيد املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   02 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

2021 تحت رقم 3603.
866I

---

 ASAS BUREAU D›ETUDE
D›INGENIERIE

شركة ذات مسؤولية محدودة 
ذات الشريك الوحيد

تأسي1 شركة

رقم 22 حي السعادة ، 13100، 
بوزنيقة املغرب

 ASAS BUREAU D›ETUDE
D›INGENIERIE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي واد 
الدهب رقم 95 مج 1 - 13100 

بوزنيقة املغرب
تأسي1 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

7007

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 

 ASAS BUREAU D’ETUDE

.D’INGENIERIE

أرض الشركة بإيجاز : - الدراسة 

واالستشارات والهندسة

وإنشاء  الخرسانية  الدراسات   -

املشاريع.

واد  حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 13100  -  1 مج   95 رقم  الدهب 

بوزنيقة املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد عبد املجيد صبري :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

صبري  املجيد  عبد  السيد 

عنوانه)ا( رقم 32 زنقة عبدة حي كوبا 

20000 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

صبري  املجيد  عبد  السيد 

عنوانه)ا( رقم 32 زنقة عبدة حي كوبا 

20000 الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بتاريخ  سليمان   ببن  االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 395.

867I

conseils sarl

GLOBAL COSTA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

conseils sarl
شارع لبنان اقامة يامنة 1 مكتب 
رقم 19 طنجة، 90000، طنجة 

املغرب
GLOBAL COSTA  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 11 زنقة 
ابن بانا ال8ابق السفلي - 90000 

طنجة املغرب
تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

118901
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 

. GLOBAL COSTA
االنعاش   : بإيجاز  الشركة  أرض 

العقاري.
11 زنقة   : عنوان املقر االجتماعي 
 90000  - السفلي  ال8ابق  بانا  ابن 

طنجة املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
حصة   5   : البقالي  سناء  السيدة 

بقيمة 1.000 درهم للحصة .
 19   : الحمياني  سارة  السيدة 

حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة .
 19   : الحمياني  ياسمين  السيدة 

حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة .
 19   : الحمياني  افنان  السيدة 

حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة .
السيدة نور الحمياني :  19 حصة 

بقيمة 1.000 درهم للحصة .

 19   : الحمياني  يوسف  السيد 
حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  البقالي  سناء  السيدة 
شارع ولي العهد اقامة سفيان بلوك ا 

رقم 9 90000 طنجة املغرب.
السيدة سارة الحمياني عنوانه)ا( 
حي القصيبي زنقة او رقم  1 ق8عة 3 

90000 طنجة املغرب.
الحمياني  ياسمين  السيدة 
اقامة  العهد  ولي  شارع  عنوانه)ا( 
سفيان بلوك ا رقم 9 90000 طنجة 

املغرب.
السيدة افنان الحمياني عنوانه)ا( 
شارع ولي العهد اقامة سفيان بلوك ا 

رقم 9 90000 طنجة املغرب.
عنوانه)ا(  الحمياني  نور  السيدة 
شارع ولي العهد اقامة سفيان بلوك ا 

رقم 9 90000 طنجة املغرب.
السيد يوسف الحمياني عنوانه)ا( 
شارع ولي العهد اقامة سفيان بلوك ا 

رقم 9 90000 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة سارة الحمياني عنوانه)ا( 
حي القصيبي زنقة او رقم  1 ق8عة 3 

90000 طنجة املغرب
الساحلي  اللواح  ايوب  السيد 
 76 زنقة  السواني  منظر  عنوانه)ا( 

رقم 27 90000 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   29 بتاريخ  ب8نجة   التجارية 

2021 تحت رقم 910  2.
868I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

 CLINIQUE AVICENNE DE
FES

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسي1 شركة

 SOCIETE FIDU SOUMAYA
SARL-AU

 FES, AV DES FAR IMM SAIDI
 BUREAU FATH 2EME ETAGE
 APPT N °7 VN ، 30000، fès
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Maroc
 CLINIQUE AVICENNE DE FES

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
الجيش امللكي إقامة السعيدي 

مكاتب الفتح ال8ابق الخام1 رقم 
25 - 30000 فاس املغرب

تأسي1 شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
690 9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   23
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CLINIQUE AVICENNE DE FES
عيادات   : بإيجاز  الشركة  أرض 

جراحية.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
السعيدي  إقامة  امللكي  الجيش 
رقم  الخام1  ال8ابق  الفتح  مكاتب 

25 - 30000 فاس املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 IBNG-M2AHI.IM الشركة 
درهم   100 بقيمة  حصة   :  1.000

للحصة .
حصة   SALASI :  1.000 الشركة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 HAYAT AL IMANE الشركة 
درهم   100 بقيمة  حصة   :  1.000

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
 IBNG-M2AHI.IM الشركة 
الحسن  شارع   21 رقم  عنوانه)ا( 

الثاني 50000 مكناس املغرب.
رقم  عنوانه)ا(   SALASI الشركة 
جنان  حي   1 شارع  الثاني  ال8ابق   55

الزهر بنسودة 30000 فاس املغرب.

 HAYAT AL IMANE الشركة 
إقامة  امللكي  الجيش  عنوانه)ا( شارع 
ال8ابق  الفتح  مكاتب  السعيدي 
فاس   30000  25 رقم  الخام1 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  كنون   نجيب  السيد 
 30000 إيموزار  طريق  وليلي  شارع 

فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت  بتاريخ  0  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 3661/2021.
869I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

 EL KHAMLICHI BUREAU
SERVICES

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسي1 شركة

 SOCIETE FIDU SOUMAYA
SARL-AU

 FES, AV DES FAR IMM SAIDI
 BUREAU FATH 2EME ETAGE
 APPT N °7 VN ، 30000، fès

Maroc
 EL KHAMLICHI BUREAU

SERVICES شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي متجر 
رقم 286 شارع وهران منفلوري 1 - 

30000 فاس ابمغرب
تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

69039
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   30
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 EL KHAMLICHI BUREAU

.SERVICES

غثاث   : بإيجاز  الشركة  أرض 

املكاتب.

متجر   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 -  1 منفلوري  وهران  شارع   286 رقم 

30000 فاس ابمغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  : الخملي�سي  املجيب  عبد  السيد 

500 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 

  : الخملي�سي  املغيث  عبد  السيد 

500 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

الخملي�سي  املجيب  عبد  السيد 

عنوانه)ا( شارع الكرامة  31 حي سقر 

الزهور 1 30000 فاس املغرب.

الخملي�سي  املغيث  عبد  السيد 

عنوانه)ا( شارع الكرامة  31 حي سقر 

الزهور 1 30000 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

الخملي�سي  املجيب  عبد  السيد 

عنوانه)ا( شارع الكرامة  31 حي سقر 

الزهور 1 30000 فاس املغرب

الخملي�سي  املغيث  عبد  السيد 

عنوانه)ا( شارع الكرامة  31 حي سقر 

الزهور 1 30000 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أشت   03 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 3642/021.

870I

Kamar service

KAMAR SERVICE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

Kamar service

شارع محمد السادس قيسارية 

القادسية محل رقم 58 وجدة ، 

Maroc 60000، وجدة

Kamar service شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : شارع 

محمد السادس قيسارية القادسية 

محل رقم 58 وجدة - 60000 وجدة 

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.29023

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرر   2021 يوليوز   01 في  املؤرخ 

ذات  شركة   Kamar service حل 

رغسمالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها  وعنوان  درهم   100.000

السادس  محمد  شارع  اإلجتماعي 

 58 رقم  محل  القادسية  قيسارية 

60000 وجدة املغرب نتيجة   - وجدة 

لتراجع النشاط التجاري.

و عين:

السيد)ة( محمد  زارو و عنوانه)ا( 

ظهر املحلة حي الجملي رقم 87 وجدة  

)ة(  كمصفي  املغرب  وجدة   60000

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

شارع  وفي   2021 يوليوز   01 بتاريخ 

القادسية  قيسارية  السادس  محمد 

60000 وجدة   - 58 وجدة  محل رقم 

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أشت   02 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2021 تحت رقم  26.

871I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

»DU COIN«
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسي1 شركة

 SOCIETE MAZAGAN

COMPTAFISC-SARL-AU

 N°31 , lotissement Al Qods, El

Jadida ، 24000، الجديدة املغرب

»DU COIN« شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجتماعي بقعة 25، 

تجزئة البركة، مراب سيدي بوزيد، 

موالي عبد هللا - 000 2 الجديدة 

املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

18 95

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 

 DU«  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.»COIN

قاعة   -  : بإيجاز  الشركة  أرض 

شاي. - م8عم. - ممول الحفالت..

عنوان املقر االجتماعي : بقعة 25، 

بوزيد،  سيدي  مراب  البركة،  تجزئة 

الجديدة   2 000  - هللا  عبد  موالي 

املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد امين بلفيزة :  1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بلفيزة  امين  السيد 

الجديدة 000 2 الجديدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  بلفيزة  امين  السيد 

الجديدة 000 2 الجديدة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 03 بتاريخ  بالجديدة   االبتدائية 

أشت 2021 تحت رقم 26808.

872I

ecotic

BOLONIA PERITAS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

ecotic

 rue mohamed diouri 8 

 casablanca ، 20000، casablanca

maroc

BOLONIA PERITAS شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي الدار 

البيضاء،  املعارف شارع ابو عبد 

هللا النافعي رقم  2 - 20000 الدار 

البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.202523

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

حل  تقرر   2013 دجنبر   31 في  املؤرخ 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

BOLONIA PERITAS  مبلغ رغسمالها 

مقرها  وعنوان  درهم   100.000

املعارف  البيضاء،   الدار  اإلجتماعي 

 - النافعي رقم  2  ابو عبد هللا  شارع 

20000 الدار البيضاء املغرب نتيجة 

ل : حل الشركة.

شارع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
شقة     135 رقم  املسكيني  رحال 

 MAROC 20000 CASABLANCA

 .MAROC

و عين:

و  فضيل  عزيز   السيد)ة( 

الشباب  درب  العليا،  عنوانه)ا( 
املغرب  املحمدية   28230  311 رقم 

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  البيضاء   بالدار  التجارية 

ماي  201 تحت رقم 8985 5.

873I

efg expert

ANASMANN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

efg expert
  Av lalla Yacout  5eme, Appt 39

D ، 20000، casablanca maroc
ANASMANN شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة 
العزيزية شارع اململكة العربية 
السعودية ال8ابق 03 رقم 20 - 

90000 طنجة املغرب
تأسي1 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
118373

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 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ANASMANN
نقل   : بإيجاز  الشركة  أرض 

املستخدمين.
إقامة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
العربية  اململكة  شارع  العزيزية 
 -  20 رقم   03 ال8ابق  السعودية 

90000 طنجة املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيدة هاجر امين :  1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  امين  هاجر  السيدة 
ال8ابق  ج  عمارة  البستان  إقامة 

الثالث رقم 16 العزيقب الحاج قدور 

90000 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  امين  هاجر  السيدة 

ال8ابق  ج  عمارة  البستان  إقامة 
الثالث رقم 16 العزيقب الحاج قدور 

90000 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   12 بتاريخ  ب8نجة   التجارية 

2021 تحت رقم 26   2.

87 I

DOUAE CHMAMS COMPTA ET CONSEIL

املنصورية للتجهيز و البناء
إعالن متعدد القرارات

 DOUAE CHMAMS COMPTA ET

CONSEIL

 RES IBN SINA 1 IMM A 8 APPT

 9 VN BP 7215 VN MEKNES،

50000، MEKNES MAROC

املنصورية للتجهيز و البناء »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: اقامة 

االخالص تجزئة التضامن 1 عمارة 

ا شقة رقم 30 املنصور - 50000 

مكناس املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

. 2593

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

اتخاذ  2020 تم  21 غكتوبر  في  املؤرخ 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

التعاقد مع الشركة من خالل  سيتم 

بوشيخ  للسيد  املنفصل  التوقيع 

نورالدين و السيد بوشيخ فوزي

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

على  ينص  الذي  رقم  1:  بند 

الشركة  مع  التعاقد  سيتم  مايلي: 

للسيد  املنفصل  التوقيع  خالل  من 

بوشيخ  السيد  و  نورالدين  بوشيخ 

فوزي.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   17 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

2021 تحت رقم 2991.
875I

ائتمانية ميسيون كونساي

ماركت فروا
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

ائتمانية ميسيون كونساي
9 ، زنقة لوريي روز، عين السبع ، 

20590، الدار البيضاء املغرب
ذات  شركة  فروا   ماركت 

املسؤولية املحدودة
 20 اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 
مكرر زنقة عمر بن عبد العزيز الحي 
الدار   20320  - الفيليت  املحمدي 

البيضاء املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 51205

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تعيين  تم   2021 يوليوز   09 في  املؤرخ 
السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 
تبعا  آخر  كمسير  حسن   العباوي 

لقبول استقالة املسير.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  0  البيضاء   بالدار  التجارية 

أشت 2021 تحت رقم 789023.
876I

STE FACILITY.CASH 

STE DAR AMINE TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

STE FACILITY.CASH
 AV MED V QUARTIER SIDI
 MOUSSA N° 13 GUERCIF
 AV MED V QUARTIER SIDI
 MOUSSA N° 13 GUERCIF،
35100، GUERCIF MAROC

STE DAR AMINE TRANS شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  شارع 

موالي يوسف امللك املسمى »حياة 

» ال8ابق األول  جرسيف - 35100 

جرسيف املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2103

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 

.DAR AMINE TRANS

نقل   : بإيجاز  الشركة  أرض 

البضائع للغير وطنيا و دوليا ، استيراد 

وتصدير ، التفاوض.

شارع    : االجتماعي  املقر  عنوان 

»حياة  املسمى  امللك  يوسف  موالي 

 35100  - جرسيف  األول   ال8ابق   «

جرسيف املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : امين   سليمان  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  امين   سليمان  السيد 

 35100 يوسف  موالي  شارع 

جرسيف املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  امين   سليمان  السيد 

 35100 يوسف  موالي  شارع 

جرسيف املغرب

تم اإليداع القانوني ب-  بتاريخ 09 

يوليوز 2021 تحت رقم 1113.

877I

PROGRESS MANAGEMENT

 SOCIÉTÉ D’INGÉNIERIE
DES OPÉRATIONS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجتماعي للشركة

PROGRESS MANAGEMENT
 RUE BEN RADI SLAUI ETG 3 91
 APPT 20 BELEVEDERE ، 20300،

CASABLANCA MAROC
 Société d’ingénierie des

opérations  شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 39 شارع 
 D - اللة الياقوت طابق 5 شقة

20000 البيضاء املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.197703
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم  تحويل   نونبر  201   19 في  املؤرخ 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 5 طابق  الياقوت  اللة  شارع   39«
املغرب«  البيضاء   D - 20000 شقة 
إلى »إقامة االمل مج   عمارة 26 رقم 

2 - 20200 البيضاء  املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

فبراير 2015 تحت رقم 533955.
878I

BURCICA

 BENKATY CONSULTING
INVEST SERVICE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسي1 شركة

BURCICA
32  زنقة مص8فى املعاني املكتب 

 1 ال8ابق 5 الدار البيضاء ، 
20610، الدار البيضاء املغرب
 BENKATY CONSULTING

INVEST SERVICE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 61 شارع 
اللة الياقوت  زاوية زنقة مص8فى 

املعاني ال8ابق الثاني الرقم 62 - 

20000 الدار البيضاء املغرب
تأسي1 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
511 71

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 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 BENKATY CONSULTING

.INVEST SERVICE
إدارة   : بإيجاز  الشركة  أرض 
وتأجيرها  وبيعها  وشرائها  العقارات 
لالستخدامات السكنية غو الصناعية 

غو التجارية ؛
البناء  ومعدات  البناء  مواد  شراء 
غو بيعها غو بيعها بالعمولة ، وتسويقها 

وتوزيعها ؛
نشاط تقديم األعمال العقارية.

العقاري  املستشار  نشاط 
والسمسار  واملفاوض  والوسيط 
العقارات  وبائع  املشتري  بين 
لالستخدامات السكنية غو الصناعية 

غو التجارية ؛
والوسيط  املستشار  نشاط 
املشتري  بين  والسمسار  واملفاوض 
والدولية  الوطنية  السوق  في  والبائع 

للمواد الخام وجميع غنواع السلع.
السوق  في  األعمال  توفير  نشاط 
الخام  للمواد  والدولية  الوطنية 

وجميع غنواع السلع.
أير  غو  املباشرة  املشاركة   -
العمليات  جميع  في  للشركة  املباشرة 
التي قد تكون  غو الصناعية  التجارية 
خالل  من   ، الشركة  بهدف  مرتب8ة 
للمساهمات جديدة  شركات   إنشاء 

شراء  غو  االكتتاب  غو  الرعاية  غو   
األوراق املالية غو الحقوق االجتماعية 

غو االندماج غو التحالف غو االتحاد في 

املشاركة غو أير ذلك.
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عنوان املقر االجتماعي : 61 شارع 
مص8فى  زنقة  زاوية  الياقوت   اللة 
 -  62 الرقم  الثاني  ال8ابق  املعاني 

20000 الدار البيضاء املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد نبيل محمد املنصر :  100 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
املنصر  محمد  نبيل  السيد 
زنقة  املختار  عمر  إقامة  عنوانه)ا( 
20050 الدار  6 بوركون  عنابة إقامة 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
املنصر  محمد  نبيل  السيد 
زنقة  املختار  عمر  إقامة  عنوانه)ا( 
20050 الدار  6 بوركون  عنابة إقامة 

البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 20 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 787630.

879I

ائتمانية ميسيون كونساي

كود ايتيد كونسبسيون تكنيك 
و األشغال

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

ائتمانية ميسيون كونساي
9 ، زنقة لوريي روز، عين السبع ، 

20590، الدار البيضاء املغرب
كود ايتيد كونسبسيون تكنيك 

و األشغال شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة 

ديار السعادة العمارة 506 الرقم 
7 سيدي مومن  - 02 20 الدار 

البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 0 891

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر   2021 يونيو   22 في  املؤرخ 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  حل 
ايتيد  كود  الوحيد  الشريك  ذات 
كونسبسيون تكنيك و األشغال  مبلغ 
وعنوان  درهم   10.000 رغسمالها 
مقرها اإلجتماعي إقامة ديار السعادة 
العمارة 506 الرقم 7 سيدي مومن  - 
02 20 الدار البيضاء املغرب نتيجة 

ل : توقف النشاط.
و حدد مقر التصفية ب إقامة ديار 
السعادة العمارة 506 الرقم 7 سيدي 
البيضاء  الدار    20 02  - مومن  

املغرب. 
و عين:

و  الفقير  الرحيم   عبد  السيد)ة( 
عنوانه)ا( إقامة ديار السعادة العمارة 
 20 02 7 سيدي مومن   الرقم   506
)ة(  كمصفي  املغرب  البيضاء  الدار 

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

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  0  البيضاء   بالدار  التجارية 

أشت 2021 تحت رقم 789020.
880I

BT CONSEIL

BURINTEL
شركة املساهمة

رفع رغسمال الشركة

BT CONSEIL
 Espace maarif Rue abouishak al
 marouni angle bd roudanie etg
4 N° 12، 20000، CASA MAROC

BURINTEL شركة املساهمة
وعنوان مقرها اإلجتماعي ٣ زنقة 

ابراهيم ابن  ادهم املعاريف - 
20000 الدارالبيضاء املغرب.

رفع رغسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.103827

العام  الجمع  بمقت�سى 

يوليوز   02 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«

عالوات  غو  غرباح  غو  احتياطي  إدماج 

إصدار في رغس املال.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  0  البيضاء   بالدار  التجارية 

أشت 2021 تحت رقم 788990.

881I

COMICONE

JL EXPRESS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

إنشاء فرع تابع للشركة

COMICONE

رقم 1، عمارة 6، اقامة ابن سينا ، 

50000، مكناس املغرب

JL EXPRESS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 139، 

تجزئة طه رياض االسماعلية - 

50060 مكناس املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.512 99

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

إنشاء  تقرر   2021 ماي   18 في  املؤرخ 

 JL تابع للشركة  تحت التسمية  فرع  

رقم  بالعنوان   الكائن  و   EXPRESS

حي  بريك  حسن  بيان  اقامة   ،162

السفلي،  ال8ابق  في  كراج  نزهة، 

عين السبع  - 20590 الدار البيضاء  

السيد)ة(  املسير من طرف  و  املغرب 

لعشوش  سعيدة .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  0  البيضاء   بالدار  التجارية 

أشت 2021 تحت رقم 28155.

882I

اىتمانية  الرشاد

MIDOFIL ميدوفيل
شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

اىتمانية  الرشاد
53 شارع لحسن ويدار  بن جدية 
الدار البيصاء ، 20120، الدار 

البيصاء املغرب
ميدوفيل MIDOFIL شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 10 

زنقة الحرية ال8ابق 3 رقم 5  بن 
الجدية الدارالبيضاء. - 00 20 

الدارالبيضاء املغرب
تأسي1 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
510229

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 

.MIDOFIL ميدوفيل
-املتاجرة   : بإيجاز  الشركة  أرض 
بنصف  االتواب  غنواع  جميع  في 

الجملة
-االتصدير و االستيراد.

10 زنقة   : عنوان املقر االجتماعي 
الجدية  بن    5 3 رقم  ال8ابق  الحرية 
الدارالبيضاء. - 00 20 الدارالبيضاء 

املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رغسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:
عزالدين  املجيد   عبد  السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .
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والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عزالدين  املجيد   عبد  السيد 
عنوانه)ا( حي موالي رشيد م 05 زنقة 
الدار   20 00 البيضاء   05 رقم   13

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عزالدين  املجيد   عبد  السيد 
عنوانه)ا( حي موالي رشيد م 05 زنقة 
الدار   20 00 البيضاء   05 رقم   13

البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 09 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 6 7862.

883I

FIDUCIAIRE AL KIMMA CONSULTING

 CAFE RESTAURANT LE

BOULEVARD DU SHORE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

 FIDUCIAIRE AL KIMMA

CONSULTING

 N°31, Lotissement communal,

 Sidi Mâarouf ، 20280،

Casablanca MAROC

 CAFE RESTAURANT LE

    BOULEVARD DU SHORE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 39 تجزئة 

الجماعة ، سيدي معروف - 20280 

الدار البيضاء املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.27997

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تعيين  تم   2021 يوليوز   01 في  املؤرخ 

السيد)ة( شبو  للشركة  مسير جديد 

حنان كمسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 03 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

أشت 2021 تحت رقم 788827.

88 I

TAX CONSULTING AND ACCOUNTING

قصبة موحى أ وسعيد
إعالن متعدد القرارات

 TAX CONSULTING AND

ACCOUNTING

 AV HASSANII IMM SALHI 2

 ETAGE BENI MELLAL ، 23000،

BENI MELLAL maroc

قصبة موحى غ وسعيد »شركة  

املساهمة«

وعنوان مقرها االجتماعي: غ يت ويرة 

نا وور ااقصيبة - 23150 ااقصيبة 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.909

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

اتخاذ  تم   2021 يونيو   30 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 

قرار رقم قرار رقم 1: الذي ينص 

250 حصة للسيد  على مايلي: و هب 

احوبابن يون1

قرار رقم قرار رقم 2: الذي ينص 

السيداحوبابن  تعيين  مايلي:  على 

يون1 مسير للشر كة

قرار رقم قرار رقم 3: الذي ينص 

على مايلي: تغيير الشكل القانوني

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

على  ينص  الذي   :7 و   6 رقم  بند 

مايلي: تغيير حصص راسمال 

على  ينص  الذي   :15 رقم  بند 

مايلي: تعيين مسير تاني 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تغيير الشكل ااقانوني

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 16 بتاريخ  تادلة   بقصبة  االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 82.

885I

VENUS ARCHITECTURESARL

VENUS ARCHITECTURE
إعالن متعدد القرارات

VENUS ARCHITECTURESARL

 RUE AHMED EL MAJJATI,

 RESIDENCE LES ALPES 1ER

ETAGE N°8 ، 20503، الدار 

البيضاء املغرب

VENUS ARCHITECTURE »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: 13 زنقة 

احمد املجاطي اقامة لزالب ال8ابق 

األول رقم 8. - 20350 الدار البيضاء 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

. 68527

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

اتخاذ  تم   2021 ماي   12 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

من  للشركة  االجتماعي  املقر  تحويل 

13 زنقة احمد املجاطي اقامة لزالب 

ال8ابق األول رقم 8 إلى شارع ابراهيم 

 3 ال8ابق  نادية  اقامة  الروداني 

الشقة 10 الدار البيضاء.

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
شكري  صابرينا  )ة(  السيد  تفويت 

غصل   من  اجتماعية  حصة   500

اية  )ة(  السيد  لفائدة  حصة   1000

الحريري السماللي 

على  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 
الحريري  اية  )ة(  السيد  تعيين  مايلي: 

السماللي شريكة و مسيرة للشركة مع  
السيد )ة( صابرينا شكري

قرار رقم  : الذي ينص على مايلي: 

للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 

املحدودة  املسؤولية  دات  شركة  من 

دات الشريك الوحيد إلى  شركة دات 

املسؤولية املحدودة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

على  ينص  الذي  رقم  :  بند 
مايلي: املقر االجتماعي للشركة شارع 
ابراهيم الروداني اقامة نادية ال8ابق 

3 الشقة 10 الدار البيضاء
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
السيد )ة( صابرينا شكري 500 حصة 
اجتماعية اية الحريري السماللي 500 

حصة اجتماعية
بند رقم 13: الذي ينص على مايلي: 
صابرينا  )ة(  السيد  الشركة  مسيري 

شكري و  اية الحريري السماللي
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 20 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 787728.

886I

FIDU-CITY

FOUAD SAKAN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

FIDU-CITY
 AL ASSIL IMMEUBLE 31

 N° 17 HAY MOHAMMADI
 CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

FOUAD SAKAN شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
 RUE ,10 وعنوان مقرها االجتماعي
 LIBERTE, ETAGE 3, APPT 5,
 CASA - 20000 CASABLANCA

.MAROC
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 78137

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 يوليوز   16 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  التالية  األنش8ة  إضافة 

الشركة الحالي :
نقل البضائع للغير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
بتاريخ البيضاء   بالدار   التجارية 
 13 يوليوز 2021 تحت رقم 786685.

887I
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BCNG

 STE: GROUPE
 D›INVESTISSEMENT ET

IMMOBILIER ZROUKI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

BCNG
 BD. ZERKTOUNI ,265

 9ÈME ETAGE N°92 265, BD.
 ZERKTOUNI 9ÈME ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA
MAROC

 STE: GROUPE
 D›INVESTISSEMENT ET

IMMOBILIER ZROUKI شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 265، 
شارع الزرق8وني ال8ابق 9 رقم92  - 

20050 الدار البيضاء املغرب
تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5096 1
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 
 STE:  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 GROUPE D’INVESTISSEMENT

.ET IMMOBILIER ZROUKI
منعش   : بإيجاز  الشركة  أرض 

عقاري.
 ،265  : االجتماعي  املقر  عنوان 
9 رقم92  -  شارع الزرق8وني ال8ابق 

20050 الدار البيضاء املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رغسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:
  : زروقي  محمد  موالي  السيد 
50.000,00 حصة بقيمة 100 درهم 

للحصة .

  : زروقي  إدري1  موالي  السيد 
50.000,00 حصة بقيمة 100 درهم 

للحصة .
 500  : السيد موالي محمد زروقي 

بقيمة 100 درهم.
السيد موالي إدري1 زروقي : 500 

بقيمة 100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
زروقي  محمد  موالي  السيد 
عنوانه)ا( 6  بلوك   الش8ر1 تجزئة 

الزيتون 20050 خريبكة املغرب.
زروقي  إدري1  موالي  السيد 
عنوانه)ا( 02 منازل الشهداء املسيرة 

20050 خريبكة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
زروقي  محمد  موالي  السيد 
عنوانه)ا( 6  بلوك   الش8ر1 تجزئة 

الزيتون 20050 خريبكة املغرب
زروقي  إدري1  موالي  السيد 
عنوانه)ا( 02 منازل الشهداء املسيرة 

20050 خريبكة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 - بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

تحت رقم 785631.
888I

 MOHAMED EL KARRICHE COMPTABLE

AGREE

سوير كار 

SOUIR CAR
إعالن متعدد القرارات

 MOHAMED EL KARRICHE
COMPTABLE AGREE

شارع املغرب العربي رقم 2 ال8ابق 
األول ت8وان ، 93000، ت8وان 

املغرب
سوير كار SOUIR CAR »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: حارة 
طوابل سوفال تجزئة غفيالل ت8وان 
 HARAT TOUABEL SOUFLA
 LOTISSEMENT AFAILAL

TETOUAN - 93000 ت8وان 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.29 83

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

اتخاذ  تم   2021 يوليوز   12 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تفويت  على  املصادقة  و  املوافقة 

طرف  من  الشركة  من  حصة   300

السيدة لبنى اشقوندة حاملة لب8اقة 

لفائدة   C 09259 العدد  التعريف 

لب8اقة  حامل  اصوير  حسن  السيد 

.CB 2786 التعريف

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

التصديق على استقالة كل من السيد 

حسن اصوير حامل لب8اقة التعريف 

لبنى  السيدة  و   CB 2786 عدد 

التعريف  لب8اقة  حاملة  اشقوندة 

ملدة  ذمتهما  إبراء  و   C 09259 عدد 

انتدابهما.

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

حاملة  اشقوندة  لبنى  السيدة  تعيين 

 C 09259 العدد  التعريف  لب8اقة 

أير  ملدة  الشركة  مسيرة  بصفتها 

محددة. 

على  ينص  الذي  رقم  :  قرار 
مايلي: زيادة رغس املال الشركة بمبلغ 

إنشاء  طريق  عن  درهم   500.000

5000 حصة جديدة بحيث كان رغس 
مال الشركة 100.000 درهم و تحول 

إلى 600.000 درهم

قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 

يعد  الشركة  إلتزامات  جميع  إن 

السيدة  بين  مشترك  التوقيع  إلزاميا 

لبنى اشقوندة بصفتها مسيرة للشركة 

و السيد حسن اصوير بصفته شريك 

الوحيد. 

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

اسم  في  الشركة  حصص  جميع 

شريك  بصفته  اصوير  حسن  السيد 

وحيد بمبلغ 600.000 نقدا .

بند رقم 8: الذي ينص على مايلي:

اشقوندة  لبنى  السيدة  تعيين 

مسيرة الشركة ملدة أير محددة.

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

الزيادة غصبح  رغس مال الشركة بعد 

600.000 درهم.

بند رقم 9: الذي ينص على مايلي: 

يعد  الشركة  إلتزامات  جميع  إن 

السيدة  بين  مشترك  التوقيع  إلزاميا 

لبنى اشقوندة بصفتها مسيرة للشركة 

و السيد حسن اصوير بصفته شريك 

الوحيد. 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

19 يوليوز  االبتدائية بت8وان  بتاريخ 

2021 تحت رقم 3108.

889I

FIDUEXPRESS SARL

NEMA BUILDING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIDUEXPRESS SARL

 HASSANIA N°82 ETG 2

 MOHAMMEDIA ، 20650،

MOHAMMEDIA MAROC

NEMA BUILDING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي درب 

العيون الرقم38 املحمدية - 28820 

املحمدية املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 893

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرر   2021 يوليوز   15 في  املؤرخ 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة  حل 

رغسمالها  مبلغ    NEMA BUILDING

مقرها  وعنوان  درهم   100.000

الرقم38  العيون  درب  اإلجتماعي 

28820 املحمدية املغرب   - املحمدية 

نتيجة ل : حل مسبق للشركة.
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درب  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 28820  - الرقم38 املحمدية  العيون 

املحمدية املغرب. 

و عين:

السيد)ة( مريم  بنر�سى و عنوانه)ا( 

املحمدية  الرقم38  العيون  درب 

كمصفي  املغرب  املحمدية   28820

)ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

العقود تبليغ  محل  و   املخابرة 

 و الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ  باملحمدية   االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 1695.

890I

TGE FIDUS

MEGA DENTAL
إعالن متعدد القرارات

TGE FIDUS

شارع الزرق8وني كمال بارك سانتر 

عمارة B رقم 39 ال8ابق 6 ، 28810، 

املحمدية املغرب

MEGA DENTAL »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: 271 زنقة 

17 الحسنية  - 20800 املحمدية 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.17867

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

اتخاذ  تم   2021 غبريل   15 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 

على  ينص  الذي  واحد:  رقم  قرار 

 128 إلى  الشركة  مقر  تحوبل  مايلي: 

الوفاء محل التجاري رقم 3 القني8رة

على  ينص  الذي  اثنان:  رقم  قرار 

مايلي: توسيع أرض الشركة بإضافة 

نشاط بيع وشراء املعدات ال8بية

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

على  ينص  الذي  ثالتة:  رقم  بند 

صناعة   : الشركة  أرض  مايلي: 

بيع   - التصدير  و  االستراد   - األسنان 

وشراء املعدات ال8بية

على  ينص  الذي   : اربعة  رقم  بند 

الوفاء  ب128  الشركة  مقر  مايلي: 

املحل التجاري رقم 3 القني8رة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

27 ماي  االبتدائية باملحمدية  بتاريخ 

2021 تحت رقم 1262.

891I

ecotic

META TRANS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

مالءمة النظام األسا�سي للشركة

ecotic

 rue mohamed diouri 8 

 casablanca ، 20000، casablanca

maroc

META TRANS »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: الدار 

البيضاء، عين برجة زنقة ضابط 

صف الوكيلي، رقم 56، الشقة 

2، ال8ابق االول - - الدار البيضاء 

املغرب.

»مالءمة النظام األسا�سي للشركة«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.261283

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 10 شتنبر 2020

األسا�سي  النظام  مالءمة  تقرر 

القانون:  مقتضيات  مع  للشركة 

اعادة صياأة النظام االسا�سي

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 07 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

غكتوبر 2020 تحت رقم 8790 7.

892I

ائتمانية حكيم الرجواني ش.م.م ذات الشريك 

الوحيد

 FILS ABDSLAM   شركة
PROMO

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسي1 شركة

ائتمانية حكيم الرجواني ش.م.م 
ذات الشريك الوحيد

شارع محمد الزرق8وني درب11 رقم 
16 حي السالم ويسالن مكناس ، 

50080، مكناس املغرب
 FILS ABDSLAM PROMO   شركة

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة غ2، 

عمارة األمل الش8ر 3، ويسالن، 
مكناس. - 5 500 مكناس املغرب

تأسي1 شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
53875

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 
: شركة    بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.FILS ABDSLAM PROMO
أرض الشركة بإيجاز : -1 منعش 

عقاري.   
-3 االستيراد والتصدير.

شقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
غ2، عمارة األمل الش8ر 3، ويسالن، 

مكناس. - 5 500 مكناس املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 600 السيد حمزة غمين طاهري :  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
00  حصة    : السيد زياد طاهري 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
طاهري  غمين  حمزة  السيد 

عنوانه)ا( تجزئة االسماعيلية 1، رقم 

مكناس   50000 مكناس  38،م.ج، 

املغرب.

عنوانه)ا(  طاهري  زياد  السيد 
تجزئة االسماعيلية 1، رقم 38،م.ج، 

مكناس 50000 مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
طاهري  غمين  حمزة  السيد 
عنوانه)ا( تجزئة االسماعيلية 1، رقم 

مكناس   50000 مكناس  38،م.ج، 

املغرب

عنوانه)ا(  طاهري  زياد  السيد 
تجزئة االسماعيلية 1، رقم 38،م.ج، 

مكناس 50000 مكناس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز  بتاريخ  1  بمكناس   التجارية 

2021 تحت رقم 62 3.

893I

STE FIACCOF 

ALJADID  PRESS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

STE FIACCOF

 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS

 60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI

BRAHIM ، 30080، fes maroc

ALJADID  PRESS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 5 شفة 10 

ال8ابف   شارع اللة مريم املدينة 

الجديدة - 30000 فاس املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

69053

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   26

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:



17197 الجريدة الرسميةعدد 5677 - 9 محرم 3  1 )18 غأس18 2021) 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ALJADID  PRESS
وكالة   : بإيجاز  الشركة  أرض 
الخدمات  في  مقاول  اشهارية  

املعلوماتية.
شفة   5  : االجتماعي  املقر  عنوان 
10 ال8ابف   شارع اللة مريم املدينة 

الجديدة - 30000 فاس املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : نحيلة  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(   نحيلة  محمد  السيد 
اللة  شارع  ال8ابف     10 شفة 
فاس   30000 الجديدة  املدينة  مريم 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(   نحيلة  محمد  السيد 
ال8ابف   شارع اللة مريم   10 شفة 
املدينة الجديدة 30000 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   05 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم  366.
89 I

STE FIACCOF 

 TRANSPORT
INTERNATIONAL ESSAKHI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

STE FIACCOF
 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS
 60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI
BRAHIM ، 30080، fes maroc

 TRANSPORT INTERNATIONAL
ESSAKHI شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 20 
زنقة 18 بلوك  ا  حي واد فاس - 

30000 فاس املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

69055

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 أشت   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 

 TRANSPORT INTERNATIONAL

.ESSAKHI

نقل   : بإيجاز  الشركة  أرض 

و  الوطني  الصعيد  على  البضائع  

بدون صاحبها    البضائع  نقل  الدولي   

التصدير و االستيراد.
رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - ا  حي واد فاس  بلوك    18 20 زنقة 

30000 فاس املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : السخي  ابراهيم  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  السخي  ابراهيم  السيد 
رقم 20 زنقة 18 بلوك  ا  حي واد فاس 

30000 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  السخي  ابراهيم  السيد 
رقم 20 زنقة 18 بلوك  ا  حي واد فاس 

30000 فاس املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   05 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 3665.
895I

إئتمانية الوفاء

ZENSNOORESTO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

إئتمانية الوفاء
شارع عالل الفا�سي الرقم 79 

س8ات ، 26000، س8ات املغرب
ZENSNOORESTO شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي ال8ابق 
األر�سي ، شارع محمد الخام1 ، 
عمارة القدس س8ات - 26000 

س8ات املغرب
تأسي1 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
6627

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   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 

.ZENSNOORESTO
 ، - مقهى   : بإيجاز  الشركة  أرض 

م8عم - قاعة األلعاب.
ال8ابق   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 ، الخام1  محمد  شارع   ، األر�سي 
 26000  - س8ات  القدس  عمارة 

س8ات املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
الفتاح  عبد  شعوب  السيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :
للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

الفتاح  عبد  شعوب  السيد 
 2 الرقم   1 زنقة  ايراك  حي  عنوانه)ا( 

س8ات 26000 س8ات املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الفتاح  عبد  شعوب  السيد 
 2 الرقم   1 زنقة  ايراك  حي  عنوانه)ا( 

س8ات 26000 س8ات املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بس8ات  بتاريخ 02 أشت 

2021 تحت رقم 1000/2021.
896I

فيالجيست

CALCAN CHOES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رغسمال الشركة

فيالجيست
شارع محمد ال8ري1 رقم 5 

tétouan، 93400، ت8وان املغرب
CALCAN CHOES شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
محمد ال8ري1 عمارة زقم 19  
املكتب رقم 05 - 93000 ت8وان 

املغرب.
رفع رغسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.216 3

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   2019 غبريل   28 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رغسمال  رفع 
»800.000 درهم« غي من »100.000 
عن  درهم«   900.000« إلى  درهم« 
ديون  مع  مقاصة  إجراء    : طريق 
الشركة املحددة املقدار و املستحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماي   15 بتاريخ  بت8وان   االبتدائية 

2019 تحت رقم 867.
897I
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LEADER FIDUCONSEIL

GLOBAL AFFAIRE DAS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

LEADER FIDUCONSEIL
38 اقامة حيضر الجراح ،الشقة 
رقم 13 ، 20050، الدارالبيضاء 

املغرب
GLOBAL AFFAIRE DAS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 6  شارع 
الزركتوني ، ال8ابق الثاني ، الشقة 

رقم 6  - 20002 الدارالبيضاء . 
املغرب

تأسي1 شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
512583

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 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GLOBAL AFFAIRE DAS
- استيراد   : بإيجاز  أرض الشركة 
وتصدير وشراء وبيع وتمثيل وتسويق 

وتوزيع جميع املنتجات
- حيازة واستئجار العقار

والشراء  الخدمات  تقديم    -
والبيع واالستيراد والتصدير والتمثيل 
لجميع  والتوزيع  والتسويق  والتجارة 
املنتجات واملستلزمات بجميع غنواعها 

وغنواعها.
عنوان املقر االجتماعي : 6  شارع 
الشقة   ، الثاني  ال8ابق   ، الزركتوني 
 . الدارالبيضاء   20002  -   6 رقم 

املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 500   : حدو  ايت  ادري1  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 500   : حدو  ايت  سعيد  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد ادري1 ايت حدو عنوانه)ا( 
1 شارع موالي اسماعيل درج لوه ط 
الدارالبيضاء   20000 بلجي  اقامة   1

املغرب.
السيد سعيد ايت حدو عنوانه)ا( 
الكندي ش  اقامة  اندروميد  20 ممر 
3 طون8و نفيل  20000 الدارالبيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ادري1 ايت حدو عنوانه)ا( 
1 شارع موالي اسماعيل درج لوه ط 
الدارالبيضاء   20000 بلجي  اقامة   1

املغرب
السيد سعيد ايت حدو عنوانه)ا( 
الكندي ش  اقامة  اندروميد  20 ممر 
3 طون8و نفيل  20000 الدارالبيضاء 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

أشت 2021 تحت رقم 789068.
898I

Fiduciaire FICOTRAV

 STE( شركة عليمدان طراف
)ALIMADAN TRAV SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير تسمية الشركة

Fiduciaire FICOTRAV
 Avenue Mohamed V N° 283
 ERFOUD TEL: 0535576 58
 /0673417900، 52200،

ERFOUD MAROC
 STE( شركة عليمدان طراف

ALIMADAN TRAV SARL( شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي قصر 
حنابو جماعة عرب الصباح أري1 

غرفود - 52200 غرفود املغرب.
تغيير تسمية الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
1 575

 بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تغيير  تم   2021 يوليوز   12 في  املؤرخ 

تسمية الشركة من »شركة عليمدان 

 STE ALIMADAN TRAV( طراف 

اخوان  عليوي  »شركة  إلى   »)SARL

 STE ALIOUI IKHWAN SARL(

. »(AU

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 03 بتاريخ  بالرشيدية   االبتدائية 

أشت 2021 تحت رقم 361/2021.

899I

Fiduciaire FICOTRAV

شركة عليمدان طراف

 STE ALIMADAN TRAV( 
)SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

Fiduciaire FICOTRAV

 Avenue Mohamed V N° 283

 ERFOUD TEL: 0535576 58

 /0673417900، 52200،

ERFOUD MAROC

 STE( شركة عليمدان طراف

ALIMADAN TRAV SARL( شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر 

حنابو جماعة عرب الصباح أري1 

غرفود - 52200 غرفود املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1 575

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2021 يوليوز   12 في  املؤرخ 

املصادقة على :

الواحد  عبد  )ة(  السيد  تفويت 

من  اجتماعية  حصة   500 بنمدان 

السيد  لفائدة   حصة   500 غصل 

 12 بتاريخ  عليوي  الحفيض  عبد  )ة( 

يوليوز 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 03 بتاريخ  بالرشيدية   االبتدائية 

أشت 2021 تحت رقم 361/2021.

900I

TGE FIDUS

SHUTTER INDUSTRIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رغسمال الشركة

TGE FIDUS
شارع الزرق8وني كمال بارك سانتر 

عمارة B رقم 39 ال8ابق 6 ، 28810، 
املحمدية املغرب

SHUTTER INDUSTRIE شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار بني 
مغيت طريق الوطنية الرباط - 

20830 املحمدية املغرب.
رفع رغسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.23 01

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   2021 يوليوز   16 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رغسمال  رفع 
غي  درهم«   2.900.000,00«
إلى  درهم«   100.000,00« من 
طريق  عن  درهم«   3.000.000,00«
الشركة  ديون  مع  مقاصة  إجراء    :

املحددة املقدار و املستحقة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  باملحمدية   االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 1671.
901I

FLASH ECONOMIE

D.M ET ASSOCIES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

D.M ET ASSOCIE
شركة ذات مسؤولية محدودة
رغسمالها:100.000،00 درهم

  مقرها اإلجتماعي: 26 شارع مرس 
السل8ان ال8ابق 1 الشقة 3 - الدار 

البيضاء  
رقم التقييد في السجل التجاري: 

29 169
قفل التصفية 

املؤرخ  املصفي  قرار  بمقت�سى 
املسجل  و   2021 ماي   25 بتاريخ 
قفل  قرر   2021 يوليوز   27 بتاريخ 
سجلها  رقم  إلغاء  و  الشركة  تصفية 

التجاري-
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مصفي الشركة هو السيد ادري1 
الخزاني-

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  0  البيضاء  بالدار  التجارية 

أشت 2021 تحت رقم 9 7890
902I

STE HOUSSINE DE TRANSPORT

STE BIG AMBITION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

STE BIG AMBITION
 IMMEUBLE N° 26 BUREAU
 N° 29 ETAGE 8 AV. IDRISS 2
 MEMNES ، 50000، MEKNES

MAROC
STE BIG AMBITION شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طور 
التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة رقم 
26 مكتب رقم 29 ال8ابق 8 شارع 

ادرى1 2 مكناس - 50000 مكناس 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 3005
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
حل  تقرر   2021 ماي  في  2  املؤرخ 
 STE شركة ذات املسؤولية املحدودة 
رغسمالها  مبلغ    BIG AMBITION
مقرها  وعنوان  درهم   90.000
26 مكتب رقم  اإلجتماعي عمارة رقم 
29 ال8ابق 8 شارع ادرى1 2 مكناس 
 : ل  نتيجة  املغرب  مكناس   50000  -

عدم تحقيق الغرض املؤس�سي.
و حدد مقر التصفية ب عمارة رقم 
شارع   8 ال8ابق   29 رقم  مكتب   26
مكناس   50000  - مكناس   2 ادرى1 

املغرب. 
و عين:

و  املحمدي  اسماعيل   السيد)ة( 
مليانة  موالي  شارع   163 عنوانه)ا( 
املغرب  مكناس   50000 الرياض  

كمصفي )ة( للشركة.
الحدود  اإلقتضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 

- :

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أشت   03 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

2021 تحت رقم 257.

903I

فيكوجي1

TACHFINE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

فيكوجي1

3  زنقة موري8انيا الشقة   جيليز ، 

0000 ، مراكش املغرب

TACHFINE   شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 

 OPERATION RAJA II N 57

 MASSIRA II MARRAKECH -

0000  مراكش  املغرب .

وفاة شريك
رقم التقييد في السجل التجاري 

.10029

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 27 يوليوز 2021 تم اإلعالم 

 HASSAN LAHLALI بوفاة الشريك  

 
ً
تبعا الورثة  على  حصصه  توزيع  و 

يوليوز   23 في  املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

2021 بالشكل األتي :

السيد)ة( خديجة  نويري  ،  106 

حصة .

 1 1   ، ازديو    هنية   السيد)ة( 

حصة .

 201   ، السيد)ة( لحاللي  محمد  

حصة .

 201   ، السيد)ة( لحاللي  املهدي  

حصة .

السيد)ة( لحاللي  عبد الصمد   ،  

201 حصة .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أشت  بتاريخ  0  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 126558.

90 I

فيكوجي1

TACHFINE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

فيكوجي1
3  زنقة موري8انيا الشقة   جيليز ، 

0000 ، مراكش املغرب
TACHFINE  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 

 OPERATION RAJA II N 57
 MASSIRA II MARRAKECH -

0000  مراكش  املغرب .
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.10029

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تعيين  تم   2021 يوليوز   27 في  املؤرخ 
مسير جديد للشركة السيد)ة( نويري  
لوفاة  تبعا  وحيد  كمسير  خديجة  

املسير.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت  بتاريخ  0  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 126558.

905I

iso fidus

OLA PLANETTE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

iso fidus
حي األمال 02  رقم 0  مكتب رقم 06 
طابق الثاني تيط مليل دارالبيضاء ، 

0 296، دارالبيضاء املغرب
OLA PLANETTE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة 

الوئام شارع محمد الزفزاف عمارة 
05 املحل التجاري رقم 18 الدار 

البيضاء - 20250 الدار البيضاء  
املغرب

تأسي1 شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
512639

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 
 OLA  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PLANETTE
مقهى،   : بإيجاز  الشركة  أرض 
غو  )التاجر  والتصدير  االستيراد 

الوسيط املنفذ(، تاجر.
إقامة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
عمارة  الزفزاف  محمد  شارع  الوئام 
الدار   18 رقم  التجاري  املحل   05
البيضاء   الدار   20250  - البيضاء 

املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد محمد طا�سى :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد لهاللي عبدهللا :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  طا�سى  محمد  السيد 
  09 رقم   58 زنقة   02 املسيرة  حي 
الدار البيضاء 20660 الدار البيضاء  

املغرب.
عنوانه)ا(  عبدهللا  لهاللي  السيد 
الخير عمارة  إقامة   5 الوالء زنقة  حي 
البيضاء  مومن   سيدي   1 رقم   75

00 20 الدار البيضاء  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  طا�سى  محمد  السيد 
  09 رقم   58 زنقة   02 املسيرة  حي 
الدار البيضاء 20660 الدار البيضاء  

املغرب
عنوانه)ا(  عبدهللا  لهاللي  السيد 
الخير عمارة  إقامة   5 الوالء زنقة  حي 
البيضاء  مومن   سيدي   1 رقم   75

00 20 الدار البيضاء  املغرب.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 05 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

أشت 2019 تحت رقم 789093.

906I

AMDE

AURUM INVEST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

AMDE

 ANGLE RUE SOUMAYA ET BD

 ABDELMOUMEN ، 20000،

CASABLANCA MAROC

AURUM INVEST  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

سمية، إقامة شهرزاد 3، ال8ابق 

5،رقم 22، الدار البيضاء، املغرب - 

0 203  الدارالبيضاء املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

512057

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 

. AURUM INVEST

 : بإيجاز  الشركة  أرض 

املعادن  التصدير  و  تاجر،االستيراد 

الثمينة ، صانع املجوهرات.

زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

ال8ابق   ،3 شهرزاد  إقامة  سمية، 

 - البيضاء، املغرب  الدار   ،22 5،رقم 

0 203  الدارالبيضاء املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رغسمال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

الداودي  العلوي   نورالدين  السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   100   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
الداودي  العلوي   نورالدين  السيد 
سويسرا   20000 سويسرا  عنوانه)ا( 

سويسرا.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الداودي  العلوي   نورالدين  السيد 
سويسرا   20000 سويسرا  عنوانه)ا( 

سويسرا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 788396.
907I

cmtjc

SNACK LOZAN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

cmtjc
 RUE AL WOROUD N° 
 CASABLANCA ، 20000،

casablanca maroc
SNACK LOZAN شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 
الورود محل رقم 37 سيدي بليوط  

- 20000 الدارالبيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 11667

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2021 يوليوز   08 في  املؤرخ 
ذات  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
  SNACK LOZAN الوحيد  الشريك 
درهم   100.000 رغسمالها  مبلغ 
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة الورود 

محل رقم 37 سيدي بليوط  - 20000 

الدارالبيضاء املغرب نتيجة ل : أياب 

املدخيل بسبب غزمة كوفيد 19.

 RUE ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 AL WOROUD MAGASIN N° 37

 SIDI BELYOUT CASABLANCA

 - centre.mtjc@gmail.com

 .casablanca maroc

و عين:
السيد)ة( عبدالهادي   بن عماري  
و عنوانه)ا( 17 زنقة األقحوان طابق 

1 الشقة 17 مرس السل8ان 20000  

)ة(  كمصفي  املغرب  الداراليضاء 

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  0  البيضاء   بالدار  التجارية 

أشت 2021 تحت رقم 789018.

908I

STE DOMICILE CONSEIL

 STE JAOUHRA OLIVES
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

STE DOMICILE CONSEIL

AV MED V ، 35100، جرسيف 

املغرب

 STE JAOUHRA OLIVES SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار الجل 

1 هوارة اوالد رحو جرسيف - 35100 

جرسيف املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1005

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2021 يوليوز   09 في  املؤرخ 

املصادقة على :

لكرد  بوزيان  )ة(  السيد  تفويت 

 100 غصل  من  اجتماعية  حصة   50

حصة لفائدة  السيد )ة( املهدي لكرد 

بتاريخ 09 يوليوز 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 05 بتاريخ  بجرسيف   االبتدائية 

أشت 2021 تحت رقم 1129/2021.

909I

cabinet el kharraz mohamed dia eddine

MED LINE CAR

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

رفع رغسمال الشركة

 cabinet el kharraz mohamed dia

eddine

 résidence al andalus av

 Mohamed yazidi bloc g apt

 4 tetouan ، 93000، tetouan

maroc

MED LINE CAR شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي باب 

سبته رقم 236  - 93100 الفنيدق 

املغرب.

رفع رغسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.21665

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم   2021 أشت   22 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رغسمال  رفع 

غي  درهم«   1. 00.000,00«

إلى  درهم«   100.000,00« من 

طريق  عن  درهم«   1.500.000«

الشركة  ديون  مع  مقاصة  إجراء    :

املحددة املقدار و املستحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

07 يوليوز  االبتدائية بت8وان  بتاريخ 

2021 تحت رقم 2265.

910I
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COMPTA  AUDIT AL YOUSR

ZOHOUR TOUAMA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

COMPTA  AUDIT AL YOUSR
العمارة رقم  63  ال8ابق التاني 

مكتب رقم   حي املسار- مراكش ، 
0000 ، مراكش املغرب

ZOHOUR TOUAMA شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي املحل 

التجاري  رقم 1 مركز توامة  جماعة 
توامة ايت اورير الحوز- مراكش - 

0000  مراكش املغرب
تأسي1 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
117529

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 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ZOHOUR TOUAMA
أرض الشركة بإيجاز : صيدلية.

املحل   : االجتماعي  املقر  عنوان 
التجاري  رقم 1 مركز توامة  جماعة 
 - مراكش  الحوز-  اورير  ايت  توامة 

0000  مراكش املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : تسعة و تسعون  سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
دمناتي  الزهراء   فاطمة  السيدة 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

دمناتي  الزهراء   فاطمة  السيدة 

الشقة  مرجانة  0  اقامة  عنوانه)ا( 

مراكش    0000 مراكش  اسيل   19

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

دمناتي  الزهراء   فاطمة  السيدة 

الشقة  مرجانة  0  اقامة  عنوانه)ا( 

مراكش    0000 مراكش  اسيل   19

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أشت  بتاريخ  0  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 126571.

911I

iso fidus

HARBI BIJOUTERIE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

iso fidus

حي األمال 02  رقم 0  مكتب رقم 06 

طابق الثاني تيط مليل دارالبيضاء ، 

0 296، دارالبيضاء املغرب

HARBI BIJOUTERIE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي زنقة 67 

رقم  1 حي مبروكة متجر  الدار 

البيضاء - 20705  الدار البيضاء 

املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.508385

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تمت   2021 يوليوز   07 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  التالية  األنش8ة  إضافة 

الشركة الحالي :

االستيراد و التصدير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 03 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

أشت 2021 تحت رقم  78888.

912I

iso fidus

NEGOCE YAJO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

iso fidus
حي األمال 02  رقم 0  مكتب رقم 06 
طابق الثاني تيط مليل دارالبيضاء ، 

0 296، دارالبيضاء املغرب
NEGOCE YAJO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي املحل 
التجاري رقم 2 تجزئة لينا ف ب 8 
تيط مليل الدار البيضاء - 0 296 

الدار البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 95393

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 يونيو  في  1  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد )ة( حسن جوماري  
300 حصة اجتماعية من غصل 300 
حصة لفائدة  السيد )ة( حسن برود 

بتاريخ  1 يونيو 2021.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
بتاريخ  0  البيضاء   بالدار  التجارية 

أشت 2021 تحت رقم 789038.

913I

CABINET NORD ASSISTANCE

AMIS DES SCIENCES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

CABINET NORD ASSISTANCE
 AV MOHAMED V, RÉSD.  0
 DOUNIA, BLOC B, Bureau 8 ،

TANGER ،90000 املغرب
AMIS DES SCIENCES  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

الجيش امللكي و زنقة ماربيا س.ب. 
758 - 93000 ت8وان املغرب.

وفاة شريك
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5215

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 05 يوليوز 2021 تم اإلعالم 

بوفاة الشريك غحمد البحري و توزيع 

لرسم   
ً
تبعا الورثة  على  حصصه 

 2021 يونيو   23 في  املؤرخ  اإلراثة 

بالشكل األتي :
  ، يحيى   بن  رشيدة  السيد)ة( 

1.875 حصة .

  ، البحري   معنان  السيد)ة( 

5.250 حصة .

السيد)ة( ياسر البحري  ،  5.250 

حصة .

السيد)ة( يسرى البحري  ،  2.625 

حصة .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
19 يوليوز  االبتدائية بت8وان  بتاريخ 

2021 تحت رقم 3095.

91 I

smaticomp

THE TEA CORNER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

smaticomp

 angle bd emile zola et rue rethel

 N 20 7eme étage -، 20300،

casablanca maroc

THE TEA CORNER شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 151 

غسامة ابن زيد ال8ابق 2 الحي األيسر 

ن ج حي املعاريف - 20370 الدار 

البيضاء املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

512615

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   16

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 
 THE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TEA CORNER
بيع   : بإيجاز  الشركة  أرض 

معدات امل8بخ املهنية.
 151  : االجتماعي  املقر  عنوان 
غسامة ابن زيد ال8ابق 2 الحي األيسر 
الدار   20370  - املعاريف  حي  ج  ن 

البيضاء املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : حدير  سعيد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 1000  : حدير  سعيد  السيد   

بقيمة 100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  حدير  سعيد  السيد 
االلفة   01 العاليا   02 رقم   11 زنقة 

20220  الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  حدير  سعيد  السيد 
االلفة   01 العاليا   02 رقم   11 زنقة 

20220  الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

أشت 2021 تحت رقم 789081.
915I

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

STE SOTRASTAL SARL AU
إعالن متعدد القرارات

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL
 avenue beethoven, immeuble
 opéra 2ème etage 13 TANGER،

90000، TANGER MAROC
  STE SOTRASTAL SARL AU

»شركة ذات املسؤولية املحدودة 
ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: زنقة  

غكلمام عزيزة  16 رقم  3   - 000 5 
خنيفرة   املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.3193
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم   2021 يوليوز   12 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي:  
 1000 قس8ال  محمد  السيد   حول 
في  يمتلكها  التي  اجتماعية  حصة 

الشركة الى السيد جهاد بالعيا�سي 
على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
قس8ال  محمد  السيد  إقالة  مايلي: 
من مهامه كمسير و تعيين من جديد 
السيد جهاد بالعيا�سي  كمسير وحيد  

و ذلك ملدة أير محدودة 
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

تغيير القانون االسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
على  ينص  الذي   :  6 رقم  بند 
 : الرغسمال االجتماعي   مايلي:          
 100.000,00 في  الشركة  راسم  حدد 
حصة   1000 الى  مقسمة  درهم 
درهم   100,00 فئة  من  اجتماعية 
الوحيد        للشريك  تخصص  للواحدة  
حصة   ------- بالعيا�سي  جهاد  السيد 

اجتماعية 1000  
بند رقم 12: الذي ينص على مايلي: 
اإلدارة :  يدير  الشركة كمسير وحيد   
و  بالعيا�سي  جهاد  السيد   للشركة  
ذلك ملدة أير محدودة.                                                                        
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بخنيفرة  بتاريخ 23 يوليوز 

2021 تحت رقم 289.
916I

.sté. fidev SARL - A.U

NUMERIQUE LAB MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

.sté. fidev SARL - A.U
مكناس - 98  اديور اجداد ابني 
امحمد ، 50000، مكناس املغرب

 NUMERIQUE LAB MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 6، 

شقة رقم 15، رياض البستان – 
ويسالن - 50000 مكناس املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
53699

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 

.NUMERIQUE LAB MAROC
صناعة   : بإيجاز  الشركة  أرض 
مختلفة؛  غشغال  ال8بية؛  األسنان 
مختلف  في  استيراد  و  تصدير 

فروعهما.
عمارة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
البستان –  رياض   ،15 رقم  6، شقة 

ويسالن - 50000 مكناس املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : شبيكي  محسن  السيد 
حصة بقيمة 10.000 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  شبيكي  محسن  السيد 
رياض   ،15 رقم  شقة   ،6 عمارة 
مكناس   50000 ويسالن   – البستان 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  شبيكي  محسن  السيد 
رياض   ،15 رقم  شقة   ،6 عمارة 
مكناس   50000 ويسالن   – البستان 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   29 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

2021 تحت رقم 3189.

917I

EL MAQHOR ABDELHAK

 STE RAYAN FRERE

TRAVAUX SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسي1 شركة

EL MAQHOR ABDELHAK

شارع الفداء تجزئة سميرة تاونات  

000 3  املغرب تاونات، 000 3، 

تاونات املغرب

 STE RAYAN FRERE TRAVAUX

SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي حجار 

م8احن تاونات - 000 3 تاونات 

املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

1919

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2021 فبراير   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 

 RAYAN FRERE TRAVAUX SARL

.AU

او  : اعمال  بإيجاز  أرض الشركة 

انشاءات متنوعة.

عنوان املقر االجتماعي : حي حجار 

تاونات   3 000  - تاونات  م8احن 

املغرب.
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غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : خليل  املجيدي  السيد 

حصة بقيمة 100.000 درهم للحصة 

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  خليل  املجيدي  السيد 

شارع 20 أشت حي احجر ام8احين 

تاونات 000 3 تاونات املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  خليل  املجيدي  السيد 

شارع 20 أشت حي احجر ام8احين 

تاونات 000 3 تاونات املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

05 أشت  االبتدائية بتاونات  بتاريخ 

2021 تحت رقم 85.

918I

CABINET NORD ASSISTANCE

AMIS DES SCIENCES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

CABINET NORD ASSISTANCE

 AV MOHAMED V, RÉSD.  0

 DOUNIA, BLOC B, Bureau 8 ،

TANGER ،90000 املغرب

AMIS DES SCIENCES  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

الجيش امللكي و زنقة ماربيا س.ب. 

758 شارع الجيش امللكي و زنقة 

ماربيا س.ب. 758 93000 ت8وان 

املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5215

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تعيين  تم   2021 يوليوز   05 في  املؤرخ 

بن  السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

يحيى رشيدة كمسير آخر

تبعا لوفاة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
19 يوليوز  االبتدائية بت8وان  بتاريخ 

2021 تحت رقم 3095.
919I

FLASH ECONOMIE

DECOTIF
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

   « DECOTIF SARL« شركة
شركة ذات مسؤولية محدودة 

برغسمال 100.000 درهم
املقر اإلجتماعي شارع يوسف  ابن 

تاشفين رقم 369  - تيفلت
رقم السجل التجاري : 27785

عام  جمع  محضر  بمقت�سى 
تم   2021.07.26 بتاريخ  استثنائي  
من  للشركة  االجتماعي  املقر  تغيير 
النهضة  100 حي  » رقم  القديم  املقر 
2 تيفلت » نحو املقر الجديد » شارع 
يوسف ابن تاشفين رقم 369 تيفلت 

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
اإلبتدائية  باملحكمة  الضبط 
  1192 رقم  تحت   ، بالخميسات 

بتاريخ 2021.08.02.
920I

CABINET LAAFOU CONSEIL

VALORIS MANAGEMENT
شركة املساهمة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

VALORIS MANAGEMENT
شركة املساهمة رغسمالها 

000.000,00 10 درهم 
وعنوان مقرها االجتماعي 355، 
طريق الجديدة -- الدار البيضاء 

املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.95829

العام  الجمع  بمقت�سى   .I
 2021 02 يونيو  االستثنائي املؤرخ في 
الحالي  االجتماعي  املقر  تحويل  تم 
الجديدة  طريق   ،355« من  للشركة 
- - الدار البيضاء املغرب« إلى » زاوية 
 -  - ظبي  ابو  وزنقة  الجديدة  شارع 

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 أشت    0 بتاريخ 

  788979.
921I

ATLAS ETUDE CONSULTING

JIBAY CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

ATLAS ETUDE CONSULTING
 RESIDENCE JAOUHARA APPT
 N° 18 ETAGE 2 AV ALLAL

 ELFASSI ، 40090، MARRAKECH
MAROC

JIBAY CAR شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
حمزة 1 رقم 106 بال8ابق االر�سي 
محاميد مراكش - 0160  مراكش 

املغرب
تأسي1 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
80189

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2017 مارس   03
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 JIBAY  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.CAR
كراء   : بإيجاز  الشركة  أرض 

سيارات بدون سائق.
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
االر�سي  بال8ابق   106 رقم   1 حمزة 

مراكش    0160  - مراكش  محاميد 
املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : بايبي  حنان  السيدة 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بايبي  حنان  السيدة 
رقم   2 الحسنى  تجزئة  اسكجور 

1188 0160  مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الزهراء  فاطمة  ال8اهري  السيدة 
 22000 ازيالل  الفتح  حي  عنوانه)ا( 

ازيالل املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
دجنبر   31 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2019 تحت رقم 110860.
922I

FLASH ECONOMIE

USK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

« USK S.A.R.L AU « شركة
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد برغسمال 10.000 

درهم   
املقر اإلجتماعي  :م ك د حي الرشاد 

رقم 51 تيفلت
رقم السجل التجاري : 26231 

بالخميسات
عام  جمع  محضر  بمقت�سى 
تم   2021.07.15 بتاريخ  استثنائي 
 USK SARL   « للشركة  املبكر  الحل 
جمال  غنور  السيد  وتعيين   «  AU

مصفيا للشركة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
اإلبتدائية  باملحكمة  الضبط 
  1193 رقم  تحت   ، بالخميسات 

بتاريخ 2021.08.02
923I
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CABINET LAAFOU CONSEIL

VALORIS SECURITIES
شركة املساهمة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

 VALORIS SECURITIES
شركة املساهمة رغسمالها 

19.500.000,00 درهم 
وعنوان مقرها االجتماعي 355، 
طريق الجديدة -- الدار البيضاء 

املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.9  87

العام  الجمع  بمقت�سى   .I
االستثنائي املؤرخ في 28 ماي .2021 

تم تحويل املقر االجتماعي   -
طريق   ،355« 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 أشت    0 بتاريخ 

  788978.
92 I

gefoco

 SOCIETE SEPT MARINE
PROFESSIONNEL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسي1 شركة

gefoco
 N 32 BIS AV LIBERETE QU
 PLATEAU SAFI N 32 BIS AV
 LIBERETE QU PLATEAU SAFI،

46000، safi maroc
 SOCIETE SEPT MARINE

PROFESSIONNEL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي ال8ريق 
الوطنية P2307 خمي1 خاطي 

ازاكان الحجرات اسفي - 6000  

آسفي املغرب

تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

11979

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   30

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 SOCIETE SEPT MARINE  :

.PROFESSIONNEL

الصنع   : بإيجاز  الشركة  أرض 

املعدني .

ال8ريق   : االجتماعي  املقر  عنوان 

خاطي  خمي1   P2307 الوطنية 

  6000  - اسفي  الحجرات  ازاكان 

آسفي املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : االنصاري   املهدي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد محمد امين شاذلي  :  500 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 500  : االنصاري   املهدي  السيد   

بقيمة 100 درهم.

 500  : امين شاذلي   السيد محمد 

بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد املهدي االنصاري  عنوانه)ا( 
الرقم  1 زنقة 07 حي املسجد اسفي 

6000  اسفي املغرب.

شاذلي   امين  محمد  السيد 

12 حي الرياض  195 بلوك  عنوانه)ا( 

اسفي  6000  آسفي املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد املهدي االنصاري  عنوانه)ا( 
الرقم  1 زنقة 07 حي املسجد اسفي 

6000  آسفي املغرب
شاذلي   امين  محمد  السيد 
12 حي الرياض  195 بلوك  عنوانه)ا( 

اسفي  6000  آسفي املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   30 بتاريخ  بآسفي   االبتدائية 

2021 تحت رقم -.

925I

شركة مقهى سفير البحيت و ابناءه

STE SEBAA AIYOUNE CNC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

SEBAA AIYOUNE CNC
MEKNES ، 50000، مكناس 

املغرب
  STE SEBAA AIYOUNE CNC
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي كراج 
بزنقة ياموزار حي بوراي 2 سبع 

عيون  الحاجب 50050 الحاجب 
املغرب

تأسي1 شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
53877

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 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. SEBAA AIYOUNE CNC
غشغال   : بإيجاز  الشركة  أرض 

جميع غنواع النجارة
غشغال مختلفة غو البناء.

كراج   : االجتماعي  املقر  عنوان 
بزنقة ياموزار حي بوراي 2 سبع عيون  

الحاجب 50050 الحاجب املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

السيد عبد املنعم زخنيني  :  00  
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد محمد بوراي :  200 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

حصة    00   : بوراي  امين  السيد 
بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

زخنيني   املنعم  عبد  السيد 
 128 رقم  افران  زنقة  عنوانه)ا( 
الحاجب  عيون  سبع  السعادة  حي 

50050 الحاجب املغرب.
عنوانه)ا(  بوراي   محمد  السيد 
ضيعة سلسبيل ايت داود سبع عيون 

الحاجب 50050 الحاجب املغرب.
عنوانه)ا(  بوراي  امين  السيد 
بمع  املسيرة  حي   5 باء  عمارة   15 رقم 

مكناس 50000 مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
زخنيني  املنعم  عبد  السيد 
 128 رقم  افران  زنقة  عنوانه)ا( 
الحاجب  عيون  سبع  السعادة  حي 

50050 الحاجب املغرب
عنوانه)ا(  بوراي   محمد  السيد 
ضيعة سلسبيل ايت داود سبع عيون 

الحاجب 50050 الحاجب املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   15 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

2021 تحت رقم 62 3.

926I

s1 consulting

برومو يحيوي
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

s1 consulting
 imm 2eme etage ville 18
 nouvelle sefrou3 ، 31000،

SEFROU MAROC
برومو يحيوي شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة رقم 

18 شارع محمد 5 صفرو صفرو 

31000 صفرو املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3325

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 

برومو   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

يحيوي.

نقل   : بإيجاز  الشركة  أرض 

البضائع,التصدير و االستيراد.

عمارة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
رقم 18 شارع محمد 5 صفرو صفرو 

31000 صفرو املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : يحيوي  طارق  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  يحيوي  طارق  السيد 
رقم 208 طريق فاس تجزئة السالوي 

صفرو 31000 صفرو املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  يحيوي  طارق  السيد 
رقم 208 طريق فاس تجزئة السالوي 

صفرو 31000 صفرو املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

09 يوليوز  بتاريخ  االبتدائية بصفرو  

2021 تحت رقم 532.

927I

2S COMPTE

UNIX PRINT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

2S COMPTE
 CR OULED GOUAOUCH

 CERCLE BOUJAAD ، 25060،
BOUJAAD MAROC

UNIX PRINT شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي 6  مكرر 
زنقة الزاوية الكتانية   - 25050 

وادي زم املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.1095

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 يونيو   28 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  التالية  األنش8ة  إضافة 

الشركة الحالي :
تحويل األموال.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 03 بتاريخ  الجعد   بابي  االبتدائية 
أشت 2021 تحت رقم 184/2021.
928I

CABINET FICOR

AGRO HASNA
إعالن متعدد القرارات

CABINET FICOR
12 زنقة األقحوان إقامة الناس 

بوسجور ، 20200، الدار البيضاء 
املغرب

AGRO HASNA »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 8 زنقة 3 
تجزئة املنضر الجميل - 23000 بني 

مالل املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.813

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم   2021 يوليوز   15 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
على  ينص  الذي   :01 رقم  قرار 

مايلي: تفويت جميع حصص كل من 
السيدة عزيزة زبيدي, جميلة زبيدي, 
زبيدي  بونافع,  سهام  زبيدي,  سميرة 
نهيلة,  زبيدي  كنزة,  زبيدي  زينب, 
السيد  حسناء,  تاقي  روقية,   زبيدي 
فالحي  خال,  فالحي   , صالح  فالحي 
الكل  الزهرة  مرصاد  والسيدة  محمد 
الرحيم  عبد  السيد  من  كل  لفائدة 
عبد  رياض,  الدين  فرح  رياض, 
الل8يف رياض والسيد محمد رياض 

وذلك بالتساوي بينهم.
على  ينص  الذي   :02 رقم  قرار 
مايلي: استقالة كل من السيدة عزيزة 
من  زبيدي  جميلة  والسيدة  زبيدي 
وتعيين  لشركة,  كمسيرتين  مهامهما 
كمسير  فالحي  الدين  فرح  السيد 

وحيد ملدة أير محدودة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
على  ينص  الذي   :6/7 رقم  بند 

مايلي: تقسيم جديد للحصص
على  ينص  الذي   : 2 رقم  بند 

مايلي: تعيين مسير جديد
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتاريخ  مالل   ببني  االبتدائية 

أشت 2021 تحت رقم 831.
929I

GFC CONSULTING

CASA DEL DONUT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

GFC CONSULTING
زنقة سمية ، اقامة شهرزاد 3، 

ال8ابق الخام1 ، رقم 22، بالمي ، 
0 203، البيضاء املغرب

CASA DEL DONUT شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي اللة 
الياقوت  ، عرعار، عمارة 9 ، إقامة 
كالي1 ، ال8ابق الرابع ، الشقة 17 - 

20000 البيضاء املغرب
تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

511377

في  مؤرخ  حر  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 

 CASA  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.DEL DONUT

أرض الشركة بإيجاز : مقهى

م8عم

املعامالت  جميع   ، غعم  وبشكل 

واملنقولة  والصناعية  التجارية 

بشكل  املتعلقة  واملالية  والعقارية 

مباشر غو أير مباشر باألشياء املذكورة 

 ، تعززها  غن  يحتمل  التي  غو   ، غعاله 

غي  وكذلك   ، وت8ويرها  وتحقيقها 

 ، مباشرة  أير  غو  مباشرة  مشاركة 

في  سواء   . األشكال.  من  شكل  بأي 

الشركات التي تسعى لتحقيق غهداف 

مماثلة غو ثانوية.

اللة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

إقامة   ،  9 ، عرعار، عمارة  الياقوت  

كالي1 ، ال8ابق الرابع ، الشقة 17 - 

20000 البيضاء املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 330   : الحب�سي  حنان  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 3 0   : مهراوي  حنان  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 330   : توفيقي  هشام  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الحب�سي  حنان  السيدة 
 21 رقم   11 عمارة  الكرامة  االزهرية 

البرنو�سي 20000 البيضاء املغرب.

عنوانه)ا(  مهراوي  حنان  السيدة 

 5 5 رقم  السمارة  شارع  االسرة  حي 

عين الشق 20000 البيضاء املغرب.
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عنوانه)ا(  توفيقي  هشام  السيد 
عين    7 رقم  ب  عمارة  الوفاء  اقامة 

حرودة 20000 املحمدية املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  الحب�سي  حنان  السيدة 
 21 رقم   11 عمارة  الكرامة  االزهرية 

البرنو�سي 20000 البيضاء املغرب
عنوانه)ا(  مهراوي  حنان  السيدة 
 5 5 رقم  السمارة  شارع  االسرة  حي 

عين الشق 20000 البيضاء املغرب
عنوانه)ا(  توفيقي  هشام  السيد 
عين    7 رقم  ب  عمارة  الوفاء  اقامة 

حرودة 20000 املحمدية املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم -.
930I

رينوف س8اندين

RENOV STANDING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

رينوف س8اندين
الشقة 1 1 مكرر س2 كاردن 2 
تامنصورت ، 0000 ، مراكش 

املغرب
RENOV STANDING شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي الشقة 
1 1 مكرر س2 كاردن 2 تامنصورت 

- 0000  مراكش املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.110631

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 ماي   28 في  املؤرخ 

املصادقة على :
امهال  )ة( عبد هللا  السيد  تفويت 
االدري�سي 1.650 حصة اجتماعية من 
غصل 1.650 حصة لفائدة  السيد )ة( 
احمد  القنش بتاريخ 28 ماي 2021.

تفويت السيد )ة( احمد حسناوي 
غصل  من  اجتماعية  حصة   1.650

)ة(  السيد  لفائدة   حصة   1.650
احمد  القنش بتاريخ 28 ماي 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
أشت  بتاريخ  0  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 5 91.
931I

CONSEILS EVERNAGE

SCHWUNG MARRAKECH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

CONSEILS EVERNAGE
 AV ALLA EL FASSI N°17
 IMM JAWHARA ، 40000،

MARRAKECH maroc
SCHWUNG MARRAKECH شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي بالد الكرب 

احربيل مراكش - 0000  مراكش 
املغرب

تأسي1 شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1175 3

 02 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 

.SCHWUNG MARRAKECH
تاجر   : بإيجاز  الشركة  أرض 

منتجات األشغال اليدوية.
بالد   : االجتماعي  املقر  عنوان 
  0000  - مراكش  احربيل  الكرب 

مراكش املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 DOMINIQUE السيدة 
GENEVIEVE  SENTE  :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
  NIJSSEN RUUD ERIC : السيد 

500 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 

 DOMINIQUE السيدة 

GENEVIEVE  SENTE  : 500 بقيمة 

100 درهم.

 NIJSSEN RUUD ERIC : السيد 

500 بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

 DOMINIQUE السيدة 

عنوانه)ا(    GENEVIEVE  SENTE

ترزسينيكا    18-63-620  2 باوال  جانا 

99122  ترزسينيكا   بولندا.

 NIJSSEN RUUD ERIC السيد 

 18-63-620  2 باوال  جانا  عنوانه)ا( 

ترزسينيكا    99122 ترزسينيكا  

بولندا.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

 NIJSSEN RUUD ERIC السيد 

 18-63-620  2 باوال  جانا  عنوانه)ا( 

ترزسينيكا  99122 ترزسينيكا  بولندا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بمراكش  بتاريخ - تحت رقم 

.-

932I

BOUCHTA COMPTA

IRO TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

BOUCHTA COMPTA

 RUE MASSINET RES.

 CHAIME«B« 1erETAGE N° 3 ،

90000، TANGER MAROC

IRO TRANS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة عبد 

هللا الهب8ي اقامة القدس رقم  3 - 

90000 طنجة املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

116275

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 

 IRO  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TRANS

النقل   : بإيجاز  الشركة  أرض 

ودوليا  وطنيا  للبضائع  ال8رقي 

لحساب الغير.

عنوان املقر االجتماعي : زنقة عبد 

 - رقم  3  القدس  اقامة  الهب8ي  هللا 

90000 طنجة املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : عمار  بوفضاس  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 1000  : عمار  بوفضاس  السيد   

بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  عمار  بوفضاس  السيد 

بير   60 رقم   1 5 زنقة  املقدم  حي 

الشفاء 90000 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  عمار  بوفضاس  السيد 

بير   60 رقم   1 5 زنقة  املقدم  حي 

الشفاء 90000 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماي   10 بتاريخ  ب8نجة   التجارية 

2021 تحت رقم 10  .

933I
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GLOBAL ADVICE SARLAU

PROVERBOOM

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

GLOBAL ADVICE SARLAU

17 شارع باحماد طابق   رقم 7 ، 

20000، الدارالبيضاء املغرب

PROVERBOOM شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي رياض 

األندل1   عمارة 38 محل 2 حي 

الرياض - 10000 الرباط  املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.116361

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

حل  تقرر   2020 نونبر   17 في  املؤرخ 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

رغسمالها  مبلغ    PROVERBOOM

مقرها  وعنوان  درهم   100.000

عمارة  األندل1    رياض  اإلجتماعي 

 10000  - الرياض  حي   2 محل   38

وقف   : ل  نتيجة  املغرب  الرباط  

النشاط.

رياض  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

حي   2 محل   38 عمارة  األندل1   

الرياض - 10000 الرباط  املغرب. 

و عين:

و  الشامي  أيثة    السيد)ة( 

علي  بن  الحسين  زنقة  عنوانه)ا(  1 

 10000 السوي�سي   3 الوالدية  تجزئة 

الرباط  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 

غبريل   06 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

2021 تحت رقم 70 112.

93 I

CABINET ANAMAE-AFFAIRES

 STE LIKE AHASNAOUI ELEC
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

CABINET ANAMAE-AFFAIRES
زنقة مليلية اقامة اطل1 ال8ابق 

الثالث شقة رقم  1 حمرية ، 
50000، مكناس املغرب

 STE LIKE AHASNAOUI ELEC
SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي العمارة غ6 
الشقة رقم 9 ال8ابق الثالث بسمة 
2 رياض الزيتون مكناس - 50000 

مكناس املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 9879
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في  0 مارس 2021 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
ال8ابق   9 رقم  الشقة  غ6  »العمارة 
الزيتون  رياض   2 بسمة  الثالث 
مكناس - 50000 مكناس املغرب« إلى 
 - مكناس  الزيتون  رياض   170 »رقم 

50000 مكناس  املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   28 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

2021 تحت رقم 3157.
935I

CABINET ANAMAE-AFFAIRES

STE AFNAN PROMO SARL
إعالن متعدد القرارات

CABINET ANAMAE-AFFAIRES
زنقة مليلية اقامة اطل1 ال8ابق 

الثالث شقة رقم  1 حمرية ، 
50000، مكناس املغرب

  STE AFNAN PROMO SARL
»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: رقم 
2 ال8ابق األر�سي تجزئة الرياض 
الإلسماعيلية رقم 82  مكناس - 

50000 مكناس املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.  563
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم   2021 ماي   25 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
تفويت  حصص:  تفويت  مايلي: 
السيد  يمتلكها  التي  الحصص  جميع 
محمد  السيد  و  عبداإلاله  لحجوي 
مومني لفائدة الشريك الجديد السيد 

حبابو محمد
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
تعيين   : للشركة  جديد  مسير  تعيين 
جديد  كمسير  حبابو  جواد  السيد 
املستقيلين  املسيرين  مكان  للشركة 
السيد  و  عبداإلاله  لحجوي  السيد 

محمد مومني
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
تسير الشركة من طرف السيد جواد 
التعريف  لب8اقة  الحامل  حبابو 

C189973 الوطنية رقم
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو  بتاريخ  2  بمكناس   التجارية 

2021 تحت رقم 3105.

936I

CRB CONSEIL

SAACE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

CRB CONSEIL
حي الهناء شارع ابن سينا رقم  21 ، 

20280، الدار البيضاء املغرب
SAACE  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 9,طريق 

بوسكورة , Z.I ليساسفة الدار 
البيضاء 20000 الدار البيضاء 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 1717

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2015 غكتوبر   22 في  املؤرخ 

املصادقة على :

ابالظ  محمد   )ة(  السيد  تفويت 

غصل  من  اجتماعية  حصة   3.000

)ة(  السيد  لفائدة   حصة   15.000

احمد  ابالظ بتاريخ 22 غكتوبر 2015.

تفويت السيد )ة( املص8فى ابالظ 

غصل  من  اجتماعية  حصة   3.000

)ة(  السيد  لفائدة   حصة   15.000

احمد  ابالظ بتاريخ 22 غكتوبر 2015.

تفويت السيد )ة( املحفوظ ابالظ 

غصل  من  اجتماعية  حصة   3.000

)ة(  السيد  لفائدة   حصة   15.000

احمد  ابالظ بتاريخ 22 غكتوبر 2015.

ابالظ  امينة  )ة(  السيد  تفويت 

غصل  من  اجتماعية  حصة   1.500

)ة(  السيد  لفائدة   حصة   7.500

احمد  ابالظ بتاريخ 22 غكتوبر 2015.

تفويت السيد )ة( السعدية ابالظ 

غصل  من  اجتماعية  حصة   1.500

)ة(  السيد  لفائدة   حصة   7.500

احمد  ابالظ بتاريخ 22 غكتوبر 2015.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 02 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

غبريل 2021 تحت رقم 773050.

937I

fiduciaire dar dmana

EVACUAS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

fiduciaire dar dmana

حي الدرعاويين درب الدرعاويين 
رقم 10 وزان حي الدرعاويين درب 

الدرعاويين رقم 10 وزان، 16200، 

وزان املغرب

EVACUAS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مركز 

مقريصات جماعة مقريصات وزان. 

- 16200 وزان املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 
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محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

1809

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 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.EVACUAS

اشغال   : بإيجاز  الشركة  أرض 

-بيع  للغير  البضائع  نقل  مختلفة- 

مواد البناء بالجملة..

مركز   : االجتماعي  املقر  عنوان 

وزان.  مقريصات  جماعة  مقريصات 

- 16200 وزان املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : بنسعيد   جمال  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بنسعيد  جمال  السيد 

العربي  املغرب  شارع   3 السنة  اقامة 

شفشاون 91000 شفشاون املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  بنسعيد  جمال  السيد 

العربي  املغرب  شارع   3 السنة  اقامة 

شفشاون 91000 شفشاون املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   05 بتاريخ  بوزان   االبتدائية 

2021 تحت رقم 3152.

938I

Cabinet KAWTAR SEBARI

DARIDARKOM SARL 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

Cabinet KAWTAR SEBARI

شارع يوسف بن تاشفين ، إقامة 

الشهباء ,ال8ابق الرابع, رقم 217 - 

طنجة ، 90000، طنجة املغرب

 DARIDARKOM SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة بى 

ال8ابق الثالت الكائنة بشارع ابن ابي 

الزرع عمارة رقم  5 شقة رقم3 - 

90000 طنجة املغرب

تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

118311

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 

.DARIDARKOM SARL

الترويج   : بإيجاز  الشركة  أرض 

العقاري.

بى  : شقة  املقر االجتماعي  عنوان 

ابن  بشارع  الكائنة  الثالت  ال8ابق 

رقم3  شقة  رقم  5  عمارة  الزرع  ابي 

- 90000 طنجة املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد محمد سعيد املودن :  500 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 500   : علي  الري1  نوال  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

املودن  سعيد  محمد  السيد 
شارع  نرج1  البرانص    عنوانه)ا( 
طنجة   90 0 00 رقم  5    الريحان 

املغرب.
علي  الري1  نوال  السيدة 
الخام1  محمد  شارع  عنوانه)ا( 
  32102 العبودي حي الشرفاء  تجزئة 

شفشاون املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
املودن  سعيد  محمد  السيد 
شارع  نرج1  البرانص    عنوانه)ا(  
طنجة   900 0 0 رقم  5    الريحان 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   09 بتاريخ  ب8نجة   التجارية 

2021 تحت رقم 382  2.
939I

ETS COMPTA HOUSE

MAISON MINKA TISSAGE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

ETS COMPTA HOUSE
 BD MOHAMED V N° 25

 KHENIFRA KHENIFRA، 54000،
KHENIFRA MAROC

 MAISON MINKA TISSAGE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 27 
رقم 32 حي امالو اأريبن خنيفرة  - 

000 5 خنيفرة املغرب
تأسي1 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
39 7

في  مؤرخ  عرفي  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 

.MAISON MINKA TISSAGE
ة  انتاج   : بإيجاز  الشركة  أرض 
تحسين و تجديد و تسويق جميع املواد 

الحرفية و تصديرها و استيرادها.
 27 : زنقة  عنوان املقر االجتماعي 
 - خنيفرة   اأريبن  امالو  حي   32 رقم 

000 5 خنيفرة املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد منكى احمد :  1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  احمد  منكى  السيد 

فرنسا 0 0 فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  احمد  منكى  السيد 

فرنسا 0 0 فرنسا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بخنيفرة  بتاريخ 12 يوليوز 

2021 تحت رقم 281.
9 0I

دار االستثمار

MULTI LANGUES PRIVE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

دار االستثمار
شارع موالي سليمان عمارة املامون 

16 مكتب 2 املدينة العليا ، 000 1، 
القني8رة املغرب

MULTI LANGUES PRIVE شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي الشقة 
ال8ابق األول رقم 10 مجموعة 7 
ديور املخزن سيدي يحيى الغرب - 
250 1 سيدي يحيى الغرب املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
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رقم التقييد في السجل التجاري : 

3193

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 

 MULTI : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.LANGUES PRIVE

غنش8ة   : بإيجاز  الشركة  أرض 

دعم التدري1

مركز اللغات ودورات الدعم.

الشقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 7 مجموعة   10 رقم  األول  ال8ابق 

 - الغرب  يحيى  سيدي  املخزن  ديور 

250 1 سيدي يحيى الغرب املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد املهداني الحسان :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد املهداني الحسان عنوانه)ا( 

ب  بلوك   2 مجموعة   1 الوحدة  حي 

 1 250 الغرب  يحيى  سيدي   1 رقم 

سيدي يحيى الغرب املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد املهداني الحسان عنوانه)ا( 

ب  بلوك   2 مجموعة   1 الوحدة  حي 

 1 250 الغرب  يحيى  سيدي   1 رقم 

سيدي يحيى الغرب املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  سليمان   بسيدي  االبتدائية 

15 يوليوز 2021 تحت رقم 3193.

9 1I

FIDUBAC SARL

PARA YOUSSEF ET YASSER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

FIDUBAC SARL

162مكرر شارع يوسف ابن تاشفين 

 NADOR، الشقة رقم 11 الناضور

62000، nador maroc

 PARA YOUSSEF ET YASSER

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي الفتح 
رقم 5  شارع الكندي اركمان لوطة 
اركمان الناظور - 62000  الناظور 

املغرب

تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

22589

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 

 PARA  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.YOUSSEF ET YASSER

-التجارة   : بإيجاز  الشركة  أرض 

في املنتجات ال8بية

-استيراد و تصدير.

الفتح   : االجتماعي  املقر  عنوان 
لوطة  اركمان  الكندي  شارع    5 رقم 
الناظور    62000  - الناظور  اركمان 

املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد كمال كربيلة :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 500   : الخليفي  امنة  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  كربيلة  كمال  السيد 

 11 الرقم   01 الزنقة   01 عريض 

الناظور 62000  الناظور املغرب.

عنوانه)ا(  الخليفي  امنة  السيدة 

 11 الرقم   01 الزنقة   01 عريض 

الناظور 62000  الناظور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  كربيلة  كمال  السيد 

 11 الرقم   01 الزنقة   01 عريض 

الناظور 62000  الناظور املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور  بتاريخ 02 أشت 

2021 تحت رقم 3607.

9 2I

fiduciaire dar dmana

STE ELECTROMIGO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

fiduciaire dar dmana

حي الدرعاويين درب الدرعاويين 
رقم 10 وزان حي الدرعاويين درب 

الدرعاويين رقم 10 وزان، 16200، 

وزان املغرب

STE ELECTROMIGO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 

موستيتف جماعة ازأيرة قيادة 

تروال وزان - 16200 وزان املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1815

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 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ELECTROMIGO
-اشغال   : بإيجاز  الشركة  أرض 

توصيل الكهرباء.
-اشغال مختلفة.

-بيع العقاقير بالتقسيط..
دوار   : االجتماعي  املقر  عنوان 
قيادة  ازأيرة  جماعة  موستيتف 

تروال وزان - 16200 وزان املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السالم  عبد  الش8ري  السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السالم  عبد  الش8ري  السيد 
ملجاعرة  دريج  عين  مركز  عنوانه)ا( 

وزان 16200 وزان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السالم  عبد  الش8ري  السيد 
ملجاعرة  دريج  عين  مركز  عنوانه)ا( 

وزان 16200 وزان املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   15 بتاريخ  بوزان   االبتدائية 

2021 تحت رقم  328.
9 3I

AB LAW GROUP

 SOCIÉTÉ CENTRALE DES
BOISSONS GAZEUSES SA

إعالن متعدد القرارات

 Société Centrale des Boissons
Gazeuses SA

استقالة متصرف للشركة
تعيين متصرف جديد للشركة

تجديد مدة مزاولة مهام املتصرفين
تعيين رئي1 جديد ملجل1 اإلدارة

العام  الجمع  بمقت�سى   )1
 ،2021 يونيو   30 في  املنعقد  العادي 
 Société لتسمية  الحاملة  للشركة 
 Centrale des Boissons Gazeuses
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الكائن مقرها  ، شركة مساهمة،   SA
 -  2 الكولين  تجزئة  ب  االجتماعي 
تجزئة 12- – سيدي معروف - الدار 
البيضاء - املغرب، واملسجلة بالسجل 
الرقم  البيضاء تحت  بالدار  التجاري 
103195،  تم اتخاذ القرارات التالية:
 Mario السيد  استقالة   -
منصبه  من   ROTLLANT SOLA

كمتصرف للشركة،
 Faycal ZITOUNI تعيين السيد -

كمتصرف جديد للشركة،
مهام  مزاولة  مدة  تجديد   -

املتصرفين:
 Alfonso Javier Bosch  •

  Collantes De Terán
 Equatorial Coca-Cola  •
واملمثلة   Bottling Company SL
 Carles Garriga السيد  طرف  من 

 Montoya
و   Daumeridian Invest SL  •
 Mario السيد     طرف  من  املمثلة 

 Rotllant Solá
مجل1  جمع  وبمقت�سى   )2
 ،2021 يونيو   30 في  املنعقد  اإلدارة 
 Alfonso Javier السيد  تعيين  تم 
Bosch Collantes De Terán كرئي1 

جديد ملجل1 اإلدارة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم  78916.

9  I

monde servicecompta

LACOTRA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

monde servicecompta
 lot el hadj fatah oulfa 3 309

 eme etage casablanca، 20250،
Casablanca maroc

lacotra شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 123 سارع 
الكسندر الدارالبيضاء - 20250 

الدار البيضاء  املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.6 013
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 يوليوز   01 في  املؤرخ 

املصادقة على :
الح8اب  )ة(  السيد  تفويت 
من  اجتماعية  حصة   50 الخديم 
السيد  لفائدة   حصة   150 غصل 
يوليوز   01 بتاريخ  الخديم  خليل  )ة( 

.2021
الح8اب  )ة(  السيد  تفويت 
من  اجتماعية  حصة   50 الخديم 
السيد  لفائدة   حصة   150 غصل 
يوليوز   01 بتاريخ  الخديم  سعيد  )ة( 

.2021
الح8اب  )ة(  السيد  تفويت 
من  اجتماعية  حصة   50 الخديم 
السيد  لفائدة   حصة   150 غصل 
يوليوز   01 بتاريخ  الخديم  عادل   )ة( 

.2021
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 29 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 788529.

9 5I

املركز الجهوي لالستثمار لجهة العيون الساقية 

الحمراء

 EASY ENGINEERING
SOLUTIONS GROUPS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسي1 شركة

املركز الجهوي لالستثمار لجهة 
العيون الساقية الحمراء

صندوق البريد 2266 ، 70000، 
العيون املغرب

 EASY ENGINEERING
SOLUTIONS GROUPS  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
املسيرة الخضراء سد الساقية 
الحمراء املجموعة 60 رقم 29 

العيون  - 70000 العيون   املغرب 
تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

37 97

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 

 EASY  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 ENGINEERING SOLUTIONS

. GROUPS

الغرض   : بإيجاز  الشركة  أرض 

غو  لنفسها  سواء  هو،  الشركة  من 

ألطراف ثالثة في املغرب والخارج: 

االستيراد  العامة؛  التجارة 

متنوعة  غعمال  التداول;  والتصدير؛ 

وخدمات متنوعة

السكنية  املباني  في  البناء  غعمال 

واإلدارية والصناعية. غعمال متنوعة 

الصحي  والصرف  والتنمية  للبناء 

وال8رق وشبكات الهاتف وتوزيع مياه 

الشرب

واألعمال  العامة،  األشغال  شركة 

املباني؛  جميع  وبناء  املختلفة، 

املواد  جميع  مع  وأيرها  املصانع 

النجارة  غعمال  الحفر،  غعمال 

عمل  األلومنيوم،  والنجارة  الخشبية 

والسباكة،  والزجاج،  الحديد،  طالء 

جميع  وعموما  الكهربائية  واملنشآت 

األعمال 

املعمارية  والهندسة  الهندسة 

واالستشارات النف8ية

والتحليالت  التحكم  غنش8ة 

التقنية 

جميع  في  والت8وير  االستثمار 

املجاالت

املجمعات  وتشغيل  وبناء  ت8وير 

الق8اع  في  سيما  ال  الصناعية، 

االقتصادي للبناء واألشغال العامة 

إنتاج وبيع األسمنت
وحلول  ال8اقة  كفاءة  تكامل 

ال8اقة املتجددة.

االستحواذ على حصة غو مصلحة 

في غي شركة وشركة

بشكل عام، جميع غنواع املعامالت 

واملالية  والتجارية  الصناعية 

تسهل  التي  املنقولة  وأير  واملنقولة 

غو تتعلق بشكل مباشر غو أير مباشر 

بهدف الشركة غو بأي غأراض مماثلة 

غو ذات صلة

املرافئ  في  واالستثمار  البناء 

التجارية والترفيهية

األسمنت  من  البناء  آالت  استيراد 
واملصانع األخرى 

السريعة  وال8رق  ال8رق  بناء 

واألنفاق والجسور 

نقل البضائع للتأجير غو املكافأة

واملعدات  املعدات  وتسويق  توريد 

املكتبية، األثاث املكتبي

غو  التجارية  املعامالت  جميع   -

غو  املنقولة  غو  الصناعية  غو  املالية 

مباشر  بشكل  املتعلقة  املنقولة  أير 

غو أير مباشر بجسم الشركة، املبينة 

غعاله، غو بأي كائن مماثل آخر غو من 

املرجح غن تعزز ت8ورها بأي شكل من 

األشكال

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

الساقية  سد  الخضراء  املسيرة 
 29 رقم   60 املجموعة  الحمراء 

العيون  - 70000 العيون   املغرب .

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : الفتاح الفالح  السيد عبد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 250   : راقم  الدين  خير  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 250   : خلوفي   سعدي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

الفالح  الفتاح  عبد  السيد 

العربية  اإلمارات  دبي  عنوانه)ا(  

املتحدة 70000 العيون   املغرب .
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السيد خير الدين راقم عنوانه)ا(  

دبي اإلمارات العربية املتحدة 70000 

العيون   املغرب .

عنوانه)ا(   خلوفي   سعدي  السيد 

دبي اإلمارات العربية املتحدة 70000 

العيون   املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

الفالح  الفتاح  عبد  السيد 

العربية  اإلمارات  دبي  عنوانه)ا(  

املتحدة 70000 العيون   املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعيون  بتاريخ 13 يوليوز 

2021 تحت رقم 2233/2021.

9 6I

IDDER PELAGIC

إيدر بالجيك
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

IDDER PELAGIC

 hay salam rue 96  n8 

 agadir APPARTEMENT 5

 IMMEUBLE 210, FALOUMLIL

 HAY MOHAMMADI، 80000،

AGADIR MAROC

إيدر بالجيك  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 210 

الشقة 5 فال اومليل حي املحمدي - 

80000 اكادير املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تعيين  تم   2021 يونيو   28 في  املؤرخ 

السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

بوهران إيدر كمسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   19 بتاريخ  باكادير   التجارية 

2021 تحت رقم 102362.

9 7I

KAOUN

BORJ NASSIM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

KAOUN

 N°17  LOT NASSIM ASKEJOUR

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

BORJ NASSIM شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي  رقم 90 

متجر رقم 2 تجزئة الخليل محاميد 

مراكش - 0000  مراكش املغرب .

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.999 9

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في  1 غكتوبر 2020 تم  تحويل  

املقر االجتماعي الحالي للشركة من » 

الخليل  تجزئة   2 رقم  متجر   90 رقم 

مراكش    0000  - مراكش  محاميد 

1تجزئة  رقم  »متجر  إلى   « املغرب 

 - مراكش  ملحاميد  الخليل   160 رقم 

0000  مراكش  املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   29 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 21 118.

9 8I

RIDATMA

مطعم هبة مالك
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسي1 شركة

RIDATMA

 AIT MOUSSA OU ALI BOUMIA

 MIDELT AIT MOUSSA OU ALI

 BOUMIA MIDELT، 54350،

MIDELT MAROC

م8عم هبة مالك  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 
ربيعة رقم 1 بني مالل  اقامة ربيعة 
رقم 1 بني مالل  23000 بني مالل 

املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

9509

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2019 يونيو   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 

اإلقتضاء بمختصر تسميتها : م8عم 

هبة مالك .

أرض الشركة بإيجاز : م8عم.

اقامة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
ربيعة  اقامة  مالل   بني   1 رقم  ربيعة 
مالل  بني   23000 مالل   بني   1 رقم 

املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : محمد  عزوزي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  محمد  عزوزي  السيد 

مالل  بني  ايعيش  اواالد  عمور  اوالد 

2300 بني مالل املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  محمد  عزوزي  السيد 

مالل  بني  ايعيش  اواالد  عمور  اوالد 

23000 بني مالل املغرب

تم اإليداع القانوني ب-  بتاريخ 20 

يونيو 2019 تحت رقم 589.

9 9I

monde servicecompta

مجيك فود
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

monde servicecompta

 lot el hadj fatah oulfa 3 309

 eme etage casablanca، 20250،

Casablanca maroc

مجيك فود شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي 12 زنقة 

صبري بوجمعة ال8ابق االول الشقة 

06  - 20250 الدارالبيضاء  املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2 3507

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

حل  تقرر   2021 يونيو   21 في  املؤرخ 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

رغسمالها  مبلغ  فود   مجيك 

مقرها  وعنوان  درهم   100.000.000
بوجمعة  صبري  زنقة   12 اإلجتماعي 

 20250  -   06 الشقة  االول  ال8ابق 

الدارالبيضاء  املغرب نتيجة ل : عدم 

القدرة علي تحقيق اهداف الشركة.
و حدد مقر التصفية ب 12 زنقة 

صبري بوجمعة ال8ابق االول الشقة 

06  - 20250 الدار البيضاء  املغرب. 

و عين:

الخديم خليل     السيد)ة( 

الداخلة  شارع   368 عنوانه)ا(  و   

 20 60 الشق  عين  الشريفة  حي 

)ة(  كمصفي  املغرب  الدارالبيضاء 

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

العقود  تبليغ  محل  و   املخابرة 

 12  : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق  و 
االول  ال8ابق  بوجمعة  صبري  زنقة 

الشقة 06 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 65 786.

950I
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CABINET CBA SARL

S.C.A.N

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

توسيع نشاط الشركة 

CABINET CBA SARL

27 زنقة بابوم، طابق 3، شارع 

محمد الخام1 ، 20250، الدار 

البيضاء املغرب

S.C.A.N  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي الدار 

البيضاء ، 05 زنقة ديكسمود 

ال8ابق األول ،الشقة 2، بنجدية - 

20250 الدار البيضاء املغرب.

توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

. 75985

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تمت   2021 يوليوز   06 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  التالية  األنش8ة  إضافة 

الشركة الحالي :

خالل  من  العقاري  الترويج   -

التجارية،  السكنية،  البنايات  تشييد 

ألي  غو  والسياحة  الفندقية  املهنية، 

إستخدام آخر.

غو  املبنية  األرا�سي  وبيع  شراء   -

الغير املبنية و جميع العقارات.

- إنجاز جميع األشغال العمومية غو 

الخاصة و بناء جميع املباني و املصانع 

املسارات  و  املدرجات  و  ال8رق  و 

لألعمال  باإلضافة  غنواعها  بمختلف 

الهيدروليكية و الفنية وغشغال الهدم 

و الهندسة املدنية..

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 29 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 788371.

951I

املركز الجهوي لالستثمار لجهة العيون الساقية 

الحمراء

STE HAIBA CARS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

املركز الجهوي لالستثمار لجهة 

العيون الساقية الحمراء

صندوق البريد 2266 ، 70000، 

العيون املغرب

STE HAIBA CARS  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي االمان 

02 رقم 2571 بوجدور - 71000 

بوجدور املغرب

تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

37693

في  مؤرخ  عرفي  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 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. HAIBA CARS

تأجير   : بإيجاز  الشركة  أرض 

والخدمات  سائق  بدون  السيارات 

ذات الصلة

املعامالت  جميع  غعم،  وبشكل 

املنقولة  أير  غو  املنقولة  غو  التجارية 
التي قد تكون

تتصل بشكل مباشر غو أير مباشر، 

كليا غو جزئيا إلى الكائنات الشركة، غو

يمكن غن تعزز ذلك..

عنوان املقر االجتماعي : حي االمان 

 71000  - بوجدور   2571 رقم   02

بوجدور املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد عالي ال8البي :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 500   : ال8البي  حفيظ  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  ال8البي  عالي  السيد 

بوجدور   2571 رقم   02 االمان  حي 

71000 بوجدور املغرب.

عنوانه)ا(  ال8البي  حفيظ  السيد 

 71000 بوجدور  املدارس  شارع 

بوجدور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  ال8البي  حفيظ  السيد 

 71000 بوجدور  املدارس  شارع 

بوجدور املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعيون  بتاريخ  0 أشت 

2021 تحت رقم 2628/2021.

952I

GLOBE FIDUCIAIRE

 RIMA FOOD

DISTRIBUTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تعيين مسير جديد للشركة

GLOBE FIDUCIAIRE

 1  شارع الزرق8وني ال8ابق 9 رقم 

18 ، 20100، الدار البيضاء املغرب

  RIMA FOOD DISTRIBUTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم7 

شارع احمد التوكي ال8ابق الثاني - 

20000 الدارالبيضاء  املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

. 807 9

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تعيين  تم   2021 يوليوز   12 في  املؤرخ 

مسير جديد للشركة السيد)ة( مكرم  

حسام   كمسير وحيد.

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 05 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

أشت 2021 تحت رقم 789112.

953I

محاسبات البيروني

بارا فارما�سي سان س8ور

 PARAPHARMACIE SUN

STORE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

محاسبات البيروني

كتبية 2 شارع الحسن الثاني رقم 

18 جليز مراكش ، 0000 ، مراكش 

املغرب

بارا فارما�سي سان س8ور

parapharmacie sun store شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي ياسمين 

1 209 رقم  املنار كليز مراكش - 

0000  مراكش املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.106 39

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2021 يوليوز  في  1  املؤرخ 

املصادقة على :

مفرك  شيماء  )ة(  السيد  تفويت 

غصل  من  اجتماعية  حصة   500

1.000 حصة لفائدة  السيد )ة( لبنى 

مفرك بتاريخ  1 يوليوز 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

أشت   05 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 126583.

95 I
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FIDUCIAIRE ATERCHANE

SAGHIR HAFID
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

FIDUCIAIRE ATERCHANE
 SECTEUR 1 HAY LA 156

 MAGHREB AL ARABI TEMARA
 156 SEC 1 MASSIRA 2، 12010،

Temara MAROC
SAGHIR HAFID شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي عمرة س2 
شقة رقم   آمال 6 ح ي م الرباط - 

10120 الرباط املغرب
تأسي1 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
153939

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 مارس   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 

.SAGHIR HAFID
أرض الشركة بإيجاز : 

مهندس هند�سي طوبوأرافي.
عنوان املقر االجتماعي : عمرة س2 
 - الرباط  6 ح ي م  شقة رقم   آمال 

10120 الرباط املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رغسمال  مبلغ 

1.000.000 درهم، مقسم كالتالي:
 : الصغير  الحفيظ  السيد 
تحويل  عقد  وفق  10000حصة  
الشكل القانوني بتاريخ 01/03/2021 
إلى شركة مساهمة  من شخص ذاتي 

بشريك واحد بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الحفيظ الصغير عنوانه)ا( 
عمارة س2 شقة رقم   آمال 6 ح ي م 

الرباط 10120 الرباط املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الحفيظ الصغير عنوانه)ا( 
عمارة س2 شقة رقم   آمال 6 ح ي م 

الرباط 10120 الرباط املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت  بتاريخ  0  بالرباط   التجارية 

2021 تحت رقم 116609.
955I

VOITURE DE LUXE

DECALA MINAGE AFRICAN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

DECALA MINAGE AFRICAN
 68RUE ABDELOUAHED AL

 MORRAKCHI HAY EL OUAHDA
، 15100، KHEMISSET MAROC
 DECALA MINAGE AFRICAN

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم68 
زنقة عبد الواحد املراك�سي حي 
الوحدة الخميسات - 15000 

الخميسات املغرب
تأسي1 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
29319

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   30
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 

.DECALA MINAGE AFRICAN

اشغال   : بإيجاز  الشركة  أرض 

البناء- ميكانيك عام- صيانة املحرك 

بالهيدروجين.

رقم68   : االجتماعي  املقر  عنوان 

حي  املراك�سي  الواحد  عبد  زنقة 

 15000  - الخميسات  الوحدة 

الخميسات املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد عصمة احمد :  100 حصة 

بقيمة 1.000 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عصمةاحمد عنوانه)ا( حي 

رقم  نصير  ابن  مو�سى  شارع  الجديد 

الفنيدق   13000 االول  ال8لبق   112

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  احمد  عصمة  السيد 

نصير  بن  مو�سى  شارع  الجديد  الحي 

 13000 االول  ال8ابق   112 رقم 

الفنيدق املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ  بالخميسات   االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 1031.

956I

CRB CONSEIL

PAFRAMA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نشاط الشركة

CRB CONSEIL

حي الهناء شارع ابن سينا رقم  21 ، 

20280، الدار البيضاء املغرب

PAFRAMA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي كم 10600 

طريق ثانوي الدار البيضاء سيدي 

برنو�سي، زناتة QI. - 20000 الدار 

البيضاء املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.7897
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تغيير  تم   2021 يونيو   17 في  املؤرخ 
وبيع  اقتناء   -« من  الشركة  نشاط 
والدوريات  واملجالت  الصحف  جميع 
غنواعها  بجميع  وامل8بوعات 
األدبية  املصنفات  ومخ8وطات 
والفنية لل8بعات وامل8بوعات وبيعها 
، واقتناء وبيع حقوق املؤلف.« إلى »- 
استيراد وحيازة وتحويل وتوزيع جميع 
غنواع ورق الجرافيك والكرتون املرن 
والكرتون  املضلع  والكرتون  للتغليف 

املغلف واملغلف بمواد غخرى.
وتوزيع  وتصنيع  وحيازة  استيراد   -
جميع غنواع املواد املدرسية واملكتبية 

واألرشيف.«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 0  788.
957I

INVEST CENTER SARL

بات كار
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

INVEST CENTER SARL
 RUE IBNOU MOUNIR IMM 75
 ETG.3 N°7 MAARIF ، 20330،

CASABLANCA MAROC
بات كار شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي : 22 النور 
زنقة الزنبق حي الراحة بوسيجور  

13 زنقة احمد املجاطي اقامة 
الاللب ال8ابق 1 الرقم 8 املعاريف 
البيضاء 20300 البيضاء املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.2251 9
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر   2021 يوليوز   27 في  املؤرخ 
املسؤولية  ذات  شركة  كار  بات  حل 
 500.000 رغسمالها  مبلغ  املحدودة 
اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
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الراحة  حي  الزنبق  زنقة  النور   22

املجاطي  احمد  زنقة   13 بوسيجور  

 8 الرقم   1 ال8ابق  الاللب  اقامة 

البيضاء   20300 البيضاء  املعاريف 

الهدف  تحقيق  لعدم  نتيجة  املغرب 

الدي تم التاسي1 من اجله.

و عين:

و  سهيل  املهدي   السيد)ة( 

عمارة32  كرين  كازا  عنوانه)ا( 

بوسكورة  الخضراء  املدينة  الشقة   

املغرب  البيضاء   20300 النواصر  

كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

بتاريخ 27 يوليوز 2021 وفي 13 زنقة 

ال8ابق  الاللب  اقامة  املجاطي  احمد 

1 الرقم 8 املعاريف البيضاء - 20300 

البيضاء املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 05 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

أشت 2021 تحت رقم 789195.

958I

FINCOSA MARRAKECH

SNACK GUELIZ
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

FINCOSA MARRAKECH

شارع عبد الكريم الخ8ابي اقامة 

رقية عمارة 180 بلوك B ال8ابق 

االول الشقة 7 ، 0000 ، مراكش 

املغرب

SNACK GUELIZ شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تقاطع 

زنقة املنصور الذهبي و زنقة 

موري8انيا اقامة لؤلؤة كليز رقم 3  - 

0000  مراكش املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

1175 1

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 

.SNACK GUELIZ
املأكوالت   : بإيجاز  الشركة  أرض 

الخفيفة.
تقاطع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
زنقة  و  الذهبي  املنصور  زنقة 
 -   3 اقامة لؤلؤة كليز رقم  موري8انيا 

0000  مراكش املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : يوسف  بوعالم  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  يوسف  بوعالم  السيد 
  0000 تاركة    35 تجزئة فريدة رقم 

مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  يوسف  بوعالم  السيد 
  0000 تاركة    35 تجزئة فريدة رقم 

مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت  بتاريخ  0  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 126577.
959I

NEXIA FIDUCIA

غاليديام
إعالن متعدد القرارات

أاليديام     ش م م
شركة ذات مسؤولية محدودة 

رغسمالها 3.000.000 درهم
املقر الرئي�سي : الدار البيضاء  2، 

شارع غسا ـ ڨال غنفا   

السجل التجاري : الدار البيضاء رقم 

16 6 3

1.  بمقت�سى محضر الجمع العام 
2021 قرر  يونيو   30 بتاريخ  املنعقد  

الشركاء مايلي :
من  درهم   2.500.000 زيادة     •
  5.500.000 رغسمال الشركة ليصبح 

درهم    

الشركة  رغسمال  خفض   •

ليصبح  درهم     2.500.000 بمقدار 

3.000.000 درهم.

من   7 و   6 الفصلين  تعديل   •

القانون األسا�سي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم    2

التجارية  باملحكمة  الضبط 

أشت  بتاريخ  0  بالدارالبيضاء 

2021 تحت رقم 789030
مستخلص من غجل النشر

960I

CRB CONSEIL

 AFRICA GLOBAL

INVESTMENTSSOLUTIONS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رغسمال الشركة

CRB CONSEIL

حي الهناء شارع ابن سينا رقم  21 ، 

20280، الدار البيضاء املغرب

 AFRICA GLOBAL

 INVESTMENTSSOLUTIONS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 59 شارع 

الزرق8وني ، ال8ابق السادس ، رقم 

18 - 20000 الدار البيضاء املغرب.
رفع رغسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

. 19123

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم   2021 يوليوز   06 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رغسمال  رفع 

من  غي  درهم«   2.600.000«

 2.700.000« إلى  درهم«   100.000«

حصص  تقديم    : طريق  عن  درهم« 

نقدية غو عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 39 788.

961I

TH CONSULTING

IMA PHARM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

TH CONSULTING

 26BD BRAHIM ROUDANI

 N°8 CASABLANCA ، 20060،

CASABLANCA MAROC

IMA PHARM  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي  دار بوعزة 

 GH I15 - 27223 28-29 العالية

النواصر املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

512511

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يناير   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 

 IMA  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. PHARM

استغالل   : بإيجاز  الشركة  أرض 

الصيدلية.

عنوان املقر االجتماعي :  دار بوعزة 

 GH I15 - 27223 العالية   28-29

النواصر املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
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 1.000   : ضاكة  ايمان  السيدة 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  ضاكة  ايمان  السيدة 
شقة  0  و  عمارة  فيو  باي  اقامة 
البيضاء  الدار   20180 الدئاب  عين 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  ضاكة  ايمان  السيدة 
اقامة باي فيو عمارة و شقة  0 عين 
الدئاب 20180 الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  0  البيضاء   بالدار  التجارية 

أشت 2021 تحت رقم 788930.
962I

fiduciaire dar dmana

SOCIETE SAFTRAD
إعالن متعدد القرارات

fiduciaire dar dmana
حي الدرعاويين درب الدرعاويين 

رقم 10 وزان حي الدرعاويين درب 
الدرعاويين رقم 10 وزان، 16200، 

وزان املغرب
SOCIETE SAFTRAD  »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: سوق 

اسجن رقم 17 جماعة اسجن اقليم 
وزان - 16200 وزان املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.733
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم   2021 يونيو   15 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
على  ينص  الذي   :1- رقم  قرار 
الشركة  رغسمال  في  الزيادة  مايلي: 
إلى  درهم     00.000 قدره  بمبلغ 
درهم   200.000 األسا�سي   رغسمال 
بحيت غصبح مجموع رغسمال محدد 
درهم(   600.000( الف   ستمائة  في 
 (6000( االف  ستة  إلى  مقسم  درهم 
للحصة  درهم   )100( بمائة  حصة 
على  وموزعة  محررة  كلها  الواحدة 

الشكل التالي : 

عادل:                                       نهري  السيد  
3600   حصة.      

  - السيدة فاطمة الزهراء العلوي:                           
1200 حصة.     

نهري:                                       إسماعيل  السيد   -  
1200 حصة

على  ينص  الذي   :2- رقم  قرار 
جزء  تفويت    على   املصادقة  مايلي: 
السيد  يملكها  الذي  الحصص  من 
عادل نهري الحامل لب8اقة التعريف 
في   GM9 223 رقم   الوطنية 
3600 حصة اجتماعية،  الشركة غي 
منها1200 حصة اجتماعية قيمة كل 
االنسة  إلى  درهم   100 منها  واحدة 

اسالم نهري 
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
لزيادة في رغسمال الشركة بمبلغ قدره 
00.000   درهم إلى رغسمال األسا�سي  

200.000 درهم.
على  ينص  الذي   :7 رقم  بند 
جزء  تفويت    على   ملصادقة  مايلي: 
السيد  يملكها  الذي  الحصص  من 
عادل نهري الحامل لب8اقة التعريف 
في   GM9 223 رقم   الوطنية 
3600 حصة اجتماعية،  الشركة غي 
منها1200 حصة اجتماعية قيمة كل 

واحدة منها 100 درهم
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   08 بتاريخ  بوزان   االبتدائية 

2021 تحت رقم 3269.
963I

cabinet comptable chtioui

اشتيك موبليي
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

cabinet comptable chtioui
 av tlemssani n° bis ksar el kbir
 av ahmed tlemssani n°   B ksar
 el kbir، 92150، ksar el kbir

maroc
اشتيك موبليي شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : 109 

تجزئة اطاع هللا  - 92150 القصر 

الكبير املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.1267

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

حل  تقرر   2021 فبراير   15 في  املؤرخ 

اشتيك موبليي شركة ذات مسؤولية 

مبلغ  الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

وعنوان  درهم   100.000 رغسمالها 

اطاع  تجزئة   109 اإلجتماعي  مقرها 

الكبير املغرب  القصر   92150  - هللا  

نتيجة النعدام النشاط.

و عين:

و  الشتيوي  فؤاد   السيد)ة( 

رقم    تلمساني  شارع  عنوانه)ا( 

املغرب  الكبير  القصر   92150 مكرر 

كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

 109 وفي   2021 فبراير   15 بتاريخ 

القصر   92150  - هللا   اطاع  تجزئة 

الكبير املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقصر الكبير  بتاريخ  1 

يوليوز 2021 تحت رقم 215.

96 I

فدكريد كونساي

ZITATRA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسي1 شركة

فدكريد كونساي

81 زنقة يوسف بن تاشفين برشيد ، 

26100، برشيد املغرب

ZITATRA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 13 شارع 

محمد الخام1 تجزئة اليسر ال8ابق 

3 يساربرشيد - 26100 برشيد 

املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

15371

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   11

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 

.ZITATRA

التجارة-   : بإيجاز  الشركة  أرض 

األشغال املختلفة غو غشغال البناء  .

عنوان املقر االجتماعي : 13 شارع 

محمد الخام1 تجزئة اليسر ال8ابق 

برشيد   26100  - يساربرشيد   3

املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : طريق  الحيمر  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  طريق  الحيمر  السيد 

 26100 برشيد  الداخلة  زنقة   212

برشيد املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  طريق  الحيمر  السيد 

 26100 برشيد  الداخلة  زنقة   212

برشيد املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   23 بتاريخ  ببرشيد   االبتدائية 

2021 تحت رقم  80.

965I
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FINCOSA MARRAKECH

 BOUDAD D›EXPLOITATION

TOURISTIQUE
عقد تسيير حر ألصل تجاري

 )األشخاص املعنويون(

عقد تسيير حر ألصل تجاري

 BOUDAD D›EXPLOITATION

TOURISTIQUE

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

غع8ى   2020 شتنبر   22 قي 

 BOUDAD D’EXPLOITATION

بالسجل  املسجل   TOURISTIQUE

االبتدائية  باملحكمة   379 التجاري 

لألصل  الحر  التسيير  حق  بالصويرة 

محمد  شارع  ب  الكائن  التجاري 

الصويرة     000 -  60 الخام1 رقم 

 LAILMOUN لفائدة  املغرب 

 BOUDAD D’EXPLOITATION

تبتدئ  سنة   5 ملدة   TOURISTIQUE

 21 في  تنتهي  و   2020 شتنبر   22 من 
شهري  مبلغ  مقابل   2025 شتنبر 

قيمته 7.000 درهم.

966I

درعة ارشادات ش.م.م

SECTOB MARRAKECH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

درعة ارشادات ش.م.م

شارع محمد الخام1 ص.ب رقم 10 

ورزازات ، 5000 ، ورزازات املغرب

SECTOB MARRAKECH  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 11 

يناير عملية غطل�سي عمارة B1 شقة 

15 ال8ابق الرابع  - 0000   مراكش 

املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

1171 3

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 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. SECTOB MARRAKECH

مكتب   : بإيجاز  الشركة  أرض 

املراقبة الفنية للبناء والصناعة.

عنوان املقر االجتماعي : شارع 11 

شقة   B1 عمارة  غطل�سي  عملية  يناير 

15 ال8ابق الرابع  - 0000   مراكش 

املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : ابوهو  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  ابوهو  محمد  السيد 

سيبع   57 رقم   02 تسل8انت  تجزئة 

0000  مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  ابوهو  محمد  السيد 

سيبع   57 رقم   02 تسل8انت  تجزئة 

0000  مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   16 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 126168.

967I

SOFT ALTERNATIVE SARL

BOULANGERIE IZILLI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

SOFT ALTERNATIVE SARL
 RUE KADI AYAD RESIDENCE
 LA RENCONTRE IMMEUBLE G

N°552 ، 90000، طنجة املغرب
BOULANGERIE IZILLI  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة 
العزيزية شارع اململكة العربية 
السعودية ال8ابق 03 رقم 20 - 

90000 طنجة املغرب
تأسي1 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
117795

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 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. BOULANGERIE IZILLI
أرض الشركة بإيجاز : مخبزة.

إقامة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
العربية  اململكة  شارع  العزيزية 
 -  20 رقم   03 ال8ابق  السعودية 

90000 طنجة املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد محمد إزيلي :  1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد إزيلي عنوانه)ا( مركز 

تيو أزة 85200 سيدي إفني املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد إزيلي عنوانه)ا( مركز 

تيو أزة 85200 سيدي إفني املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو  بتاريخ  2  ب8نجة   التجارية 

2021 تحت رقم  385 2.

968I

G.B.C GESTION ET CONSEIL

CET INGÉNIERIE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

G.B.C GESTION ET CONSEIL

 IMMEUBLE 16 RUE YOUSSEF

 IBN TACHAFINE ETAGE  ,

 Appartement 21 ، 60000،

OUJDA MAROC

CET ingénierie شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي ال8ابق 

األر�سي شارع األمير موالي الحسن 

رياض اسلي رقم 66 - 60000 وجدة 

املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.37 55

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

2021 تم  تحويل   املؤرخ في 25 يونيو 

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

موالي  األمير  شارع  األر�سي  »ال8ابق 

الحسن رياض اسلي رقم 66 - 60000 

وجدة املغرب« إلى »شارع يوسف ابن 

ال8ابق  تاشفين،  ابن  إقامة  تاشفين 

الثاني مكتب رقم 18 - 60000 وجدة  

املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   26 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2021 تحت رقم 2693.

969I
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JALAL EL HOUSSINE 

سيتي كوأمي ش ذ م م                  

CITY GOURMET SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

JALAL EL HOUSSINE
26 شارع مرس السل8ان   طابق 1 

رقم3 سيدي بليوط ، 20130، الدار 
البيضاء املغرب

سيتي كوأمي ش ذ م م                  
CITY GOURMET SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي   20  زاوية 

زنقة ابو يعلى االفراني و اميمة 
السايح حي الراسينغ - 20100 الدار 

البيضاء املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.123557
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2021 تم  تحويل   01 غبريل  املؤرخ في 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»  20  زاوية زنقة ابو يعلى االفراني و 
اميمة السايح حي الراسينغ - 20100 
زنقة    2« إلى  املغرب«  البيضاء  الدار 
ابو عبد هللا النافعي ال8ابق2   رقم 3    
املعاريف - 20000 البيضاء  املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 66 788.
970I

العيون استشارات

ETC NEGOCE SAHARA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

العيون استشارات
رقم 31 شارع االمير موالي عبد هللا ، 

70000، العيون املغرب
ETC NEGOCE SAHARA شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم  

C-0-168 تجزئة مدينة الوحدة  - 
70000 العيون املغرب

تأسي1 شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
37683

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   29
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 ETC  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.NEGOCE SAHARA
كل   : بإيجاز  الشركة  أرض 
والتوزيع  النقل  بنشاط  مايتعلق 
وكل  الخدماتي،  التجاري  والنشاط 
مواد  ونقل  وتجهيز  بتوزيع  مايتعلق 

البترولية والغازية....
رقم    : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - الوحدة   مدينة  تجزئة   0-168-C

70000 العيون املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد رشيد التناني :  333 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 33   : املسكين  فتيحة  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد محمد االمام الشام  :  333 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  التناني  رشيد  السيد 
 73000 حمزة   فيال  االقامة  تجزئة 

الداخلة املغرب.
السيدة فتيحة املسكين عنوانه)ا( 
30000 فاس  28 واد فاس   32 زنقة 

املغرب.
الشام   االمام  محمد  السيد 
االمير  شارع  السعادة  حي  عنوانه)ا( 
 02 رقم  ازرو  زنقة  اسماعيل  موالي 

70000 العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  التناني  رشيد  السيد 
 73000 حمزة   فيال  االقامة  تجزئة 

الداخلة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعيون  بتاريخ 03 أشت 

2021 تحت رقم 2626.

971I

مكتب الدكتور العبودي عبد العزيز خبير قضائي في 

املحاسبة على الصعيد الوطني

سيتي  كيل صونطر
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

مكتب الدكتور العبودي عبد العزيز 

خبير قضائي في املحاسبة على 

الصعيد الوطني

ملعب الخيل ميدان الفروسية 

سابقا امام مخبزة روزالي بجانب  

اقامة الفردوس ال8ابق االول فاس ، 

30000، فاس املغرب

سيتي  كيل صون8ر شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي محل رقم 

31 تجزئة دالية   املسيرة فاس - 

30000 فاس املغرب

تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

69051

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 

سيتي    : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

كيل صون8ر.

مركز   : بإيجاز  الشركة  أرض 

االتصال هاتفي.

عنوان املقر االجتماعي : محل رقم 

 - فاس  املسيرة  دالية    تجزئة   31

30000 فاس املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  : محسن  صنهاجي  كرامي  السيد  
900 حصة بقيمة 100 درهم للحصة

  : ناصر  صنهاجي  كرامي  السيد 
100 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
محسن  صنهاجي  كرامي  السيد  
هللا  عبد  موالي  شارع  عنوانه)ا( 
فاس  الزهور1  الوزاني  3تجزئة 

30000 فاس املغرب.
ناصر  صنهاجي  كرامي  السيد 
هللا  عبد  موالي  شارع  عنوانه)ا( 
فاس  الزهور1  الوزاني  3تجزئة 

30000 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
محسن  صنهاجي  كرامي  السيد  
هللا  عبد  موالي  شارع  عنوانه)ا( 
فاس  الزهور1  الوزاني  3تجزئة 

30000 فاس املغرب
ناصر  صنهاجي  كرامي  السيد 
هللا  عبد  موالي  شارع  عنوانه)ا( 
فاس  الزهور1  الوزاني  3تجزئة 

30000 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت  بتاريخ  0  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 3663/021.
972I

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE JFK

LOFT.WHOLE TOGETHER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

 FIDUCIAIRE INTERNATIONALE
JFK

62 شارع سيدي عبد الرحمان 
الشقة 1 ، 20200، الدار البيضاء 

املغرب
LOFT.Whole Together شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 332 شارع 
ابراهيم الروداني ال8ابق 5 شقة 
21 إقامة الريحان حي املعاريف - 

20000 الدار البيضاء املغرب
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تأسي1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

512 61

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   23

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

LOFT. : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.Whole Together

 : بإيجاز  الشركة  أرض 

والتدريب  والتدريب  االستشارات 

والنمو  والسعادة  التحول  غجل  من 

التنفيذيين  الرؤساء  غداء  وتحسين 

واملديرين واملوظفين من غجل التنمية 

املستدامة للشركات..

عنوان املقر االجتماعي : 332 شارع 

 21 5 شقة  ال8ابق  الروداني  ابراهيم 

إقامة الريحان حي املعاريف - 20000 

الدار البيضاء املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : كاميليا  برادة  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  كاميليا  برادة  السيدة 

لندن NW لندن اململكة املتحدة.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  كاميليا  برادة  السيدة 

لندن NW لندن اململكة املتحدة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  0  البيضاء   بالدار  التجارية 

أشت 2021 تحت رقم 788819.

973I

AYS  BUSINESSES

AYS BUSINESSES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

AYS  BUSINESSES
 N° 1196 AVENUE PHILISTINE  

 HAY QODS ، 25000،
KHOURIBGA MAROC

AYS BUSINESSES شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي   رقم 

1196 شارع فليس8ين حي القدس - 
25000 خريبكة املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
7207

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   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 
 AYS  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BUSINESSES
تحويل   : بإيجاز  الشركة  أرض 

األموال+تقديم الخدمات.
رقم     : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - القدس  فليس8ين حي  شارع   1196

25000 خريبكة املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : كادي  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد محمد كادي : 1000 بقيمة 

100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  كادي  محمد  السيد 

فرنسيسكو  سان   000000 اي8اليا 

اي8اليا.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  كادي  محمد  السيد 

فرنسيسكو  سان   00000 اي8اليا 

اي8اليا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بخريبكة  بتاريخ 05 أشت 

2021 تحت رقم 388.

97 I

BOUCHTA COMPTA

 DEHBI INGENIERIE

 CONSEIL ET

DEVELOPPEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

BOUCHTA COMPTA

 RUE MASSINET RES.

 CHAIME«B« 1erETAGE N° 3 ،

90000، TANGER MAROC

 DEHBI INGENIERIE CONSEIL ET

DEVELOPPEMENT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة طارق 

ابن زياد رقم 105 ال8ابق 2 رقم 3 - 

90000 طنجة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.72 71

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2021 يونيو   22 في  املؤرخ 

املصادقة على :

تفويت السيد )ة( يوسف املرابط 

200 حصة اجتماعية من غصل 200 
هناء ر�سى  )ة(  السيد  لفائدة   حصة 

هللا بتاريخ 22 يونيو 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

يوليوز   15 بتاريخ  ب8نجة   التجارية 

2021 تحت رقم 6616.

975I

CABINET NORD ASSISTANCE

TISSAGE 2000
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

CABINET NORD ASSISTANCE

 AV MOHAMED V, RÉSD.  0

 DOUNIA, BLOC B, Bureau 8 ،

TANGER ،90000 املغرب

TISSAGE 2000 شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي كم 2  

شارع موالي عبد العزيز - 90000 

طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.15303

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

حل  تقرر   2021 يونيو   01 في  املؤرخ 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

رغسمالها  مبلغ    TISSAGE 2000

مقرها  وعنوان  درهم   100.000

عبد  موالي  شارع    2 كم  اإلجتماعي 

العزيز - 90000 طنجة املغرب نتيجة 

ل : انتهاء نشاط الشركة.

  2 كم  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 90000  - العزيز  عبد  موالي  شارع 

طنجة املغرب. 

و عين:

البختي  عالل  هللا   عبد  السيد)ة( 

ال8ابق  اليوسفية  شارع  عنوانه)ا(  و 

املغرب  طنجة   90000  28 الشقة   8

كمصفي )ة( للشركة.

و  البختي  عالل  محمد   السيد)ة( 

عنوانه)ا( السواني شارع موالي رشيد 

رقم 5 90000 طنجة املغرب كمصفي 

)ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

كم   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 

 90000 العزيز  عبد  موالي  شارع    2

طنجة املغرب..
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   03 بتاريخ  ب8نجة   التجارية 

2021 تحت رقم 968  2.
976I

KAMAR BENOUNA

F2M PLASTICS
إعالن متعدد القرارات

KAMAR BENOUNA
 RUE CHARAM ACHAYKH ، 3 

20160، Casablanca MAROC
F2M PLASTICS  »شركة  

املساهمة«
وعنوان مقرها االجتماعي: 12 زنقة 
اراشاتي ريومير سابقا - 20100 

الدارالبيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.892 5

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم   2021 يوليوز   01 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
راسمال  في  الزيادة  العام  الجمع  قرر 
من 3.000.000 درهم الى 9.000.000 

درهم بجلب من الحساب الجاري 
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
العقد   بموجب  االكتتاب  اعالن  تم 
املم�سي املؤرخ في 01 يوليوز 2021 

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
 01 في  املؤرخ  االدارة  مجل1  محضر 
بصدق  االعتراف   قرر   2021 يناير 

عاى التصريح باالكتتاب 
قرار رقم  : الذي ينص على مايلي: 
في  للزيادة  النهائي  التنفيد  معاينة 
اى  درهم   3.000.000 من  راسمال 
البند  تغيير  مع  درهم   9.000.000

السابع من القوانين 
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

راسمال 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

أشت 2021 تحت رقم 9 7887.
977I

omri compta sarl au

ZAK.BAK  TRANS SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

omri compta sarl au
 N°  LOT AL MAGHREB AL

JADID ، 92000، larache maroc
 ZAK.BAK  TRANS SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي ال8بق 
السفلي املغرب الجديد رقم 2301 
العرائش - 92000 العرائش املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
6311

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   13
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
ZAK.  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BAK  TRANS SARL AU
أرض   : بإيجاز  الشركة  أرض 
 ، الخارج  وفي  املغرب  في  الشركة 
عن  نيابة  غو  نفسها  عن  باألصالة 

الغير:
ناقل األفراد نيابة عن اآلخرين.

استيراد وتصدير
التجارة

الصعيدين  على  الركاب  نقل 
املحلي والدولي.

والدولي  الوطني  البري  النقل 
للبضائع.

تأجير غي وسيلة نقل.
شراء وبيع جميع وسائل النقل

- التجارة العامة والتوزيع والشراء 
والبيع والتمثيل واالستيراد والتصدير 

ألي مادة غو بضائع.

غو  ملكية  حقوق  على  االستحواذ 

في  األشكال  من  شكل  بأي  مصلحة 

جميع الشركات ذات الغرض املماثل 

غو ذي الصلة.

إنشاء وحيازة وتأجير وإدارة جميع 

والتركيب  والتأجير  التجارية  األصول 

واألصول  املؤسسات  جميع  وتشغيل 

املتعلقة  والورش  واملصانع  التجارية 

بأي من األنش8ة املحددة.

غخذ غو حيازة غو استغالل غو نقل 

االختراع  وبراءات  العمليات  جميع 

املتعلقة بهذه األنش8ة.

املشاركة املباشرة غو أير املباشرة 

للشركة في جميع املعامالت املالية غو 

املالية وفي جميع  غو األوراق  العقارية 

الشركات التجارية غو الصناعية التي 

غو  الشركة  بغرض  مرتب8ة  تكون  قد 

غي أرض مشابه غو ذي صلة..

ال8بق   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 2301 رقم  الجديد  املغرب  السفلي 

العرائش - 92000 العرائش املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد زكرياء البقالي :  100 حصة 

بقيمة 1.000 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  البقالي  زكرياء  السيد 

رقم  الجديد  املغرب  السفلي  ال8بق 

العرائش   92000 العرائش   2301

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  البقالي  زكرياء  السيد 

 92000   2301 رقم  الجديد  املغرب 

العرائش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ  بالعرائش   االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 881.

978I

AUDINORD SARL

AHADACH GROUPE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

AUDINORD SARL

 Nº58 au 6éme étage de

 la résidence LINA, angle

 boulevard Mohamed V avenue

 Tan-Tan et rue de Liban, Tanger

، 90000، TANGER MAROC

AHADACH GROUPE  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي ساحة 

ابراهيم الروداني اقامة بتهوفن 2 

ال8ابق 3 رقم 82 - 90000 طنجة 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.87681

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

حل  تقرر   2021 ماي   07 في  املؤرخ 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

 AHADACH الوحيد  الشريك  ذات 

رغسمالها  مبلغ     GROUPE

مقرها  وعنوان  درهم   1.000.000

الروداني  ابراهيم  ساحة  اإلجتماعي 
 82 رقم   3 ال8ابق   2 بتهوفن  اقامة 

 : ل  نتيجة  املغرب  طنجة   90000  -

توقف النشاط التجاري.

ساحة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 2 بتهوفن  اقامة  الروداني  ابراهيم 
 90000 املغرب   82 رقم   3 ال8ابق 

طنجة املغرب. 

و عين:

و  احداش  ابراهيم    السيد)ة( 

 53 شالكبورجرسترات  عنوانه)ا( 

كمصفي  هوالندا  امستردام     1092

)ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   29 بتاريخ  ب8نجة   التجارية 

2021 تحت رقم 895  2.
979I

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

 STE IMMOBILIERE JALILI
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL
 avenue beethoven, immeuble
 opéra 2ème etage 13 TANGER،

90000، TANGER MAROC
  STE IMMOBILIERE JALILI SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
موالي اسماعيل  إقامة وليلي عمارة 
ب, ال8ابق االول  مكتب رقم  3  - 

90000 طنجة املغرب .
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.15103

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر   2021 يوليوز   05 في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة  حل 
   STE IMMOBILIERE JALILI SARL
درهم   100.000 رغسمالها  مبلغ 
شارع  اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 
عمارة  وليلي  إقامة  اسماعيل   موالي 
  3 رقم   مكتب  االول   ال8ابق  ب, 
 : ل  نتيجة  املغرب   طنجة   90000  -

ترا�سي الشركاء  .
شارع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
عمارة  وليلي  إقامة  اسماعيل   موالي 
 -   3 رقم   مكتب  االول   ال8ابق  ب, 

90000 طنجة املغرب. 
و عين:

الجليلي-  الواحد    عبد  السيد)ة( 
موالي  شارع  عنوانه)ا(  و  االدري�سي  
ب,  عمارة  وليلي  إقامة  اسماعيل  
ال8ابق االول  مكتب رقم  3  90000 

طنجة  املغرب كمصفي )ة( للشركة.
 - الجليلي  ادري1    السيد)ة( 
موالي  شارع  عنوانه)ا(  و  االدري�سي  

ب,  عمارة  وليلي  إقامة  اسماعيل  

ال8ابق االول  مكتب رقم  3  90000 

طنجة  املغرب كمصفي )ة( للشركة.

الحدود  اإلقتضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 

: ال الحدود املفروضة  

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أشت   05 بتاريخ  ب8نجة   التجارية 

2021 تحت رقم 8 50 2.

980I

KAMAR BENOUNA

 ETABLISSEMENT CARDIFF

 INTERNATIONAL PRIVE

ش م م
إعالن متعدد القرارات

KAMAR BENOUNA

 RUE CHARAM ACHAYKH ، 3 

20160، Casablanca MAROC

 ETABLISSEMENT CARDIFF

INTERNATIONAL PRIVE ش م م   

»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 7 

اقامة رامي زنقة سبتة - 20590 

الدارالبيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.510059

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

اتخاذ  تم   2021 يوليوز   17 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

عامر  سعيد  مبارك   حمد  السيد 

السيد  الى  حصة    50 باع  الكعبي 
هزاع مبارك تريحيب الهاجري 

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

يوليوز   17 في  املؤرخ  العام  الجمع 

  50 بيع  على  وافق  و  صادق   2021

حصة 

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

تغيير البند الثامن من القوانين .

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 8: الذي ينص على مايلي: 
راسمال

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

أشت 2021 تحت رقم 788902.
981I

CRB CONSEIL

PAFRAMA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رغسمال الشركة

CRB CONSEIL
حي الهناء شارع ابن سينا رقم  21 ، 

20280، الدار البيضاء املغرب
PAFRAMA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي كم 10600 

طريق ثانوي الدار البيضاء سيدي 
برنو�سي، زناتة QI. - 20000 الدار 

البيضاء املغرب.
رفع رغسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.7897

العام  الجمع  بمقت�سى 
يونيو   17 في  املؤرخ  اإلستثنائي 
الشركة  رغسمال  رفع  تم   2021
درهم«   3.000.000« قدره  بمبلغ 
إلى  درهم«   27.000.000« من  غي 
  : طريق  عن  درهم«   30.000.000«

تقديم حصص نقدية غو عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 0  788.
982I

CORPORATE AUDIT GROUP

 TELECOM ACADEMY
PRIVE

إعالن متعدد القرارات

CORPORATE AUDIT GROUP
5  , شارع عبد املومن، ال8ابق 

الخام1، رقم 22 ، 20000، 
casablanca maroc

 (TELECOM ACADEMY (PRIVE

»شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: تجزئة 

 LE SHADOW « التوفيق، عمارة

» ال8ابق الثالث، رقم 9 و 10،  - 

20000 الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.236 79

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

اتخاذ  تم   2021 يونيو   07 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1.: الذي ينص على مايلي: 

 100.000 من  الشركة  رغسمال  رفع 

محرر  درهم   615.600 الى  درهم 

بمقاصة (ادماج) مع دين سائل ثابت 

ومقيد  الشركة  على  للشريك  ومؤكد 

بالحساب الجاري للشريك  

على  ينص  الذي   :.2 رقم  قرار 

 Cyril السيد  استقالة  قبول  مايلي: 

POIDATZ من مهامه كمسير للشركة

قرار رقم 3.: الذي ينص على مايلي: 

 Angélique, السيدة   مهام  تأكيد 

   Orjana DILSCHER ép. GERARD

كمسيرة وحيدة  للشركة

قرار رقم  .: الذي ينص على مايلي: 

األسا�سي  القانون  صياأة  إعادة 

للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

التسيير

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي:  

الحصص

على  ينص  الذي   :11 رقم  بند 

مايلي: الرغسمال

على  ينص  الذي   :15 رقم  بند 

مايلي: صالحيات التسيير 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 05 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

أشت 2021 تحت رقم 789135.

983I
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expert comptable

EL OUAHI AGRICOLE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

expert comptable
nador ، 62000، nador maroc

EL OUAHI AGRICOLE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي تاويمة 
- زنقة الشهداء - تاويمة - الناظور - 

62000 الناظور املغرب
تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 0

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 أشت   0 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 EL  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.OUAHI AGRICOLE
إنتاج   -  : بإيجاز  الشركة  أرض 
الفاكهة  غشجار  جميع  وتسويق 

والنباتات والبذور.
- استيراد - تصدير جميع املنتجات 

الزراعية..
عنوان املقر االجتماعي : حي تاويمة 
 - الناظور   - تاويمة   - الشهداء  زنقة   -

62000 الناظور املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عزيز الواحي عنوانه)ا( حي 
امل8ار – اوندا – تجزئة 55 – رقم 21 

– الناظور 62000 الناظور املغرب.
عنوانه)ا(  الواحي  ابراهيم  السيد 
55 – رقم  اوندا  تجزئة  امل8ار –  حي 
الناظور   62000 الناظور   –  21

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عزيز الواحي عنوانه)ا( حي 

امل8ار – اوندا – تجزئة 55 – رقم 21 

– الناظور 62000 الناظور املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور  بتاريخ 05 أشت 

2021 تحت رقم 1 36.

98 I

CORPORATE AUDIT GROUP

TOTAL CALL
إعالن متعدد القرارات

CORPORATE AUDIT GROUP

5  , شارع عبد املومن، ال8ابق 

الخام1، رقم 22 ، 20000، 

casablanca maroc

TOTAL CALL »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: تجزئة 

 « LE SHADOW « التوفيق، عمارة

ال8ابق الثالث، رقم 9 و 10،  سيدي 

معروف - 20000 الدار البيضاء 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.1 0379

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

اتخاذ  تم   2021 يونيو   17 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1.: الذي ينص على مايلي: 

رفع رغسمال الشركة من 600.000.  

محرر  درهم   16.569. 00 الى  درهم 

بمقاصة (ادماج) مع دين سائل ثابت 

ومقيد  الشركة  على  للشريك  ومؤكد 

بالحساب الجاري للشريك  

على  ينص  الذي   :.2 رقم  قرار 

 Cyril السيد  استقالة  قبول  مايلي: 

POIDATZ من مهامه كمسير للشركة

قرار رقم 3.: الذي ينص على مايلي: 

 Angélique, السيدة   مهام  تأكيد 

   Orjana DILSCHER ép. GERARD

كمسيرة وحيدة  للشركة.

قرار رقم  .: الذي ينص على مايلي: 
األسا�سي  القانون  صياأة  إعادة 

للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

الحصص
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

الرغسمال
على  ينص  الذي   :11 رقم  بند 

مايلي: التسيير
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

أشت 2021 تحت رقم  78913.
985I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

EL AOUADY TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رغسمال الشركة

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N°  5 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102 ، 30000،
FES MAROC

EL AOUADY TRANS  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة  9 
تجزئة موالي ادري1 ع ه15 مرجة 

واد فاس - 30000 فاس املغرب.
رفع رغسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.53997

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   2021 يونيو   22 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رغسمال  رفع 
 10.000« من  غي  درهم«   300.000«
عن  درهم«   310.000« إلى  درهم« 
ديون  مع  مقاصة  إجراء    : طريق 
الشركة املحددة املقدار و املستحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت  بتاريخ  0  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 3658.
986I

FIDUCIAIRE BALANCE D’OR sarlau

BINAYATE AYA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

 FIDUCIAIRE BALANCE D›OR
sarlau

 BD ALLAL BEN ABDELLAH ET 5
 RUE GHANDI 1IER ETAGE Appt

N°2 ، 60000، OUJDA MAROC
BINAYATE AYA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
و عنوان مقرها االجتماعي إقامة 

البدوي طريق البخاري الشقة رقم 
3 - 60000 وجدة .

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.36293
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تحويل  تم   2021 يونيو  في  2  املؤرخ 
القانوني للشركة من »شركة  الشكل 
ذات املسؤولية املحدودة« إلى »شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   03 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2021 تحت رقم  279.
987I

FIDUCIAIRE BAKKALI CHARAFI 

ALVAPLAST MAROC
إعالن متعدد القرارات

FIDUCIAIRE BAKKALI CHARAFI
 av. Abou Bakr Arrazi n°8 ،

90000، Tanger MAROC
ALVAPLAST MAROC »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
 ANG  1 :وعنوان مقرها االجتماعي
 BD ZERKTOUNI ET SQUAR RES
LISTIKRAR N20 E5 - 90000 الدار 

البيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.86153

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم   2021 يونيو   21 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
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قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي:  
 SOTRAFA حدف االسم املختصر

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
 VICENTE CEJAS ب  االحتفاض 

MEDINA كمسير وحيد لشركة
على  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 
السيد  حصص  تفويت  مايلي: 
 JOSE RAMON ALVAREZ
شركة  لصالح    RIBALAYGUA

ARMANDO ALVAREZ SA
على  ينص  الذي  رقم  :  قرار 
مايلي:    تغيير مقر االجتماعي لشركة 
 ANG BD ZERKTOUNI ETمن
 SQUAR RES LISTIKRAR N20 E5
CASABLANCA  1  الى شارع الزاوية 
اقامة  ابي الجيراري و عبد هللا كنون 

تسنيم بلوك غ ال8ابق 7
قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 

تحديث النظام األسا�سي ومواءمته
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

متعلق بالسم التجاري لشركة
على  ينص  الذي   :18 رقم  بند 

مايلي: متعلق بتسيير الشركة
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

متعلق بتفويت حصص
بند رقم  : الذي ينص على مايلي: 

متعلق بمقر الشركة 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 788199.
988I

monde servicecompta

بكري تراف
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

monde servicecompta
 lot el hadj fatah oulfa 3 309

 eme etage casablanca، 20250،
Casablanca maroc

بكري تراف شركة ذات املسؤولية 
املحدودة)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي الوفاق 3 
الزنقة 66 الرقم 22 ال8ابق السفلي 

االلفة  - 20220 الدارالبيضاء 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.276391
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
حل  تقرر   2021 يونيو   29 في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
رغسمالها  مبلغ  تراف   بكري 
مقرها  وعنوان  درهم   10.000.000
اإلجتماعي الوفاق 3 الزنقة 66 الرقم 
22 ال8ابق السفلي االلفة  - 20220 
الدارالبيضاء املغرب نتيجة ل : عدم 
النشاط  في  االستمرار  علي  القدرة 

وتحقيق اهداف الشركة.
و حدد مقر التصفية ب الوفاق 3 
ال8ابق السفلي   22 الرقم   66 الزنقة 
البيضاء  الدار   20220  - االلفة  

املغرب . 
و عين:

و  السايخ  حبيبة    السيد)ة( 
عنوانه)ا( الوفاق 3 الزنقة 66 الرقم 
 20220 االلفة   السفلي  ال8ابق   22
20220 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 
 12 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 786517.

989I

FIDUCIAIRE BAKKALI CHARAFI 

ALVAPLAST MAROC
إعالن متعدد القرارات

FIDUCIAIRE BAKKALI CHARAFI
 av. Abou Bakr Arrazi n°8 ،

90000، Tanger MAROC
ALVAPLAST MAROC »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: شارع 

الزاوية ابي الجيراري و عبد هللا كنون 
اقامة تسنيم بلوك غ ال8ابق 7 - 

90000 طنجة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.119013
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم   2021 يونيو   21 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
التسجيل في السجل التجاري بمدينة 

طنجة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
االجتماعي:  مقر  رقم    بند 
مقر  تحديد  مايلي:  على  ينص  الذي 
الزاوية  شارع  لشركة   االجتماعي 
اقامة  ابي الجيراري و عبد هللا كنون 

تسنيم بلوك غ ال8ابق 7 طنجة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت  بتاريخ  0  ب8نجة   التجارية 

2021 تحت رقم 5035 2.
990I

monde servicecompta

املشيدة اسكان
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

monde servicecompta
 lot el hadj fatah oulfa 3 309

 eme etage casablanca، 20250،
Casablanca maroc

املشيدة اسكان شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي 12 زنقة 

صبري بوجمعة ال8ابق االول الشقة 
6 - 20250 الدارالبيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2 0039
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
حل  تقرر   2021 يونيو   21 في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
رغسمالها  مبلغ  اسكان   املشيدة 
مقرها  وعنوان  درهم   30.000.000
بوجمعة  صبري  زنقة   12 اإلجتماعي 
 20250  -  6 الشقة  االول  ال8ابق 
الدارالبيضاء املغرب نتيجة ل : عدم 

القدرة علي تحقيق اهداف الشركة .

و حدد مقر التصفية ب 12 زنقة 

صبري بوجمعة ال8ابق االول الشقة 

6 - 20250 الدار البيضاء املغرب. 

و عين:

و  الخديم   خليل    السيد)ة( 

الدخلة  شارع   368 عنوانه)ا( 

 20 60 الشق  عين  الشريفة  حي 

)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 

 29 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 61 786.

991I

BOUCHTA COMPTA

AMCOV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

BOUCHTA COMPTA

 RUE MASSINET RES.

 CHAIME«B« 1erETAGE N° 3 ،

90000، TANGER MAROC

AMCOV شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي ساحة 

الروداني زنقة عبد هللا الهب8ي 

عمارة القدس رقم  3 - 90000 

طنجة املغرب

تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

118683

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.
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عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AMCOV
اعمال   : بإيجاز  الشركة  أرض 

وبيع مواد البناء.
ساحة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الروداني زنقة عبد هللا الهب8ي عمارة 
طنجة   90000  - رقم  3  القدس 

املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 500   : شعيب  الحلوي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد عزوزو عبد الرحمان :  500 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 500  : شعيب  الحلوي  السيد 

بقيمة 100 درهم.
السيد عزوزو عبد الرحمان : 500 

بقيمة 100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  شعيب  الحلوي  السيد 
الشقة 01 العمارة 12  املجموعة 33 
زعير  يحيى  سيدي   12152  01 النور 

املغرب.
الرحمان  عبد  عزوزو  السيد 
العمارة  0   107 الشقة  عنوانه)ا( 
عتيق  عين   16 بلوك  الحمد  تجزئة 

0 120 تمارة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  شعيب  الحلوي  السيد 
الشقة 01 العمارة 12  املجموعة 33 
زعير  يحيى  سيدي   12152  01 النور 

املغرب
الرحمان  عبد  عزوزو  السيد 
العمارة  0   107 الشقة  عنوانه)ا( 
عتيق  عين   16 بلوك  الحمد  تجزئة 

0 120 تمارة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   19 بتاريخ  ب8نجة   التجارية 

2021 تحت رقم 6788.

992I

BOUCHTA COMPTA

 GROUPE SCOLAIRE ESSOR
PRIVE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسي1 شركة

BOUCHTA COMPTA
 RUE MASSINET RES.

 CHAIME«B« 1erETAGE N° 3 ،
90000، TANGER MAROC

 GROUPE SCOLAIRE ESSOR
PRIVE شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 16 زنقة 
ه خليج طنجة رقم 88 - 90000 

طنجة املغرب
تأسي1 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
118685

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 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 GROUPE SCOLAIRE ESSOR

.PRIVE
تسيير   : بإيجاز  الشركة  أرض 

واستغالل املدارس الخاصة.
16 زنقة   : عنوان املقر االجتماعي 
 90000  -  88 رقم  طنجة  خليج  ه 

طنجة املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيدة املجدوبي رحيمة :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 1000  : رحيمة  املجدوبي  السيدة 

بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

رحيمة  املجدوبي  السيدة 
االسباني  املستشفى  زنقة  عنوانه)ا( 

طنجة   90000  35 الشقة   5 ال8ابق 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

رحيمة  املجدوبي  السيدة 
االسباني  املستشفى  زنقة  عنوانه)ا( 

طنجة   90000  35 الشقة   5 ال8ابق 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   19 بتاريخ  ب8نجة   التجارية 

2021 تحت رقم 6789.

993I

fiduciaire dar dmana

2H  DRM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

fiduciaire dar dmana

حي الدرعاويين درب الدرعاويين 
رقم 10 وزان حي الدرعاويين درب 

الدرعاويين رقم 10 وزان، 16200، 

وزان املغرب

2H  DRM  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي بحي العدير 

01 سيدي سالم وزان - 16200 

وزان املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1829

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 
  2H  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. DRM
اشغال   : بإيجاز  الشركة  أرض 

مختلفة.-تجارة.
بحي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - وزان  سالم  سيدي   01 العدير 

16200 وزان املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : الهواري  هشام  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  الهواري  هشام  السيد 
وزان  سالم  سيدي   01 العدير  حي 

16200 وزان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  الهواري  هشام  السيد 
وزان  سالم  سيدي   01 العدير  حي 

16200 وزان املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت  بتاريخ  0  بوزان   االبتدائية 

2021 تحت رقم 3359.

99 I

FIDUCIAIRE OUARDIGHA

ZHHARI OURDIRHA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

FIDUCIAIRE OUARDIGHA
 N° 72 RUE IBN TACHFINE
 BERRECHID ، 24100،
BERRECHID MAROC

ZHHARI OURDIRHA شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 61 شارع 
اللة ياقوت تقاطع مص8فى املعاني 

ال8ابق األول رقم 39 الدارالبيضاء - 
20000 الدارالبيضاء املغرب

تأسي1 شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 
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رقم التقييد في السجل التجاري : 

511503

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 

.ZHHARI OURDIRHA

منعش   : بإيجاز  الشركة  أرض 

عقاري و األشغال العامة و البناء    .

عنوان املقر االجتماعي : 61 شارع 

املعاني  مص8فى  تقاطع  ياقوت  اللة 

ال8ابق األول رقم 39 الدارالبيضاء - 

20000 الدارالبيضاء املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : الورديغي  هشام  السيد 

حصة بقيمة 100.000 درهم للحصة 

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

الورديغي  هشام  السيد 

 2728 البقعة   2 الش8ر  عنوانه)ا( 

 20000 البيضاء  الهراويين  العمران 

الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

الورديغي  هشام  السيد 

 2728 البقعة   2 الش8ر  عنوانه)ا( 

 20000 البيضاء  الهراويين  العمران 

الدارالبيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 20 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 5 7876.

995I

املحاسبة

TOURKAN TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

املحاسبة
شارع عبد الخالق ال8ري1 رقم 21 

ال8ابق الثالث ، 6200، الناظور 
املغرب

TOURKAN TRANS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 
السعادة رقم 136 سلوان - 62000 

الناظور املغرب
تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

22577
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   30
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TOURKAN TRANS
 : بإيجاز  الشركة  أرض 
 TRANSPORT NATIONAL
 ET INTERNATIONAL DE
 MARCHANDISES POUR LE

.COMPTE D’AUTRUI
حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 62000  - سلوان   136 رقم  السعادة 

الناظور املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 500   : سليمان  توركان  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 500   : براهيم  الصافي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 500  : سليمان  توركان  السيد   

بقيمة 100 درهم.
 500  : براهيم  الصافي  السيد 

بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  سليمان  توركان  السيد 

بوعرك    123 بلوك  مسعود  سكتور 

62000 الناظور املغرب.

عنوانه)ا(  براهيم  الصافي  السيد 

رقم  بولغدان  تجزئة  السعادة  حي 

136 سلوان 62000 الناظور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  سليمان  توركان  السيد 

بوعرك    123 بلوك  مسعود  سكتور 

62000 الناظور املغرب

عنوانه)ا(  براهيم  الصافي  السيد 

رقم  بولغدان  تجزئة  السعادة  حي 

136 سلوان 62000 الناظور املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 08 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 2111.

996I

NOTAIRE

CHOC CITY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

NOTAIRE

 Casablanca, 159 boulevard

 Yacoub El Mansour, 2ème

 étage, N° 7 ، 20380،

Casablanca Maroc

CHOC CITY شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 6 شارع 

ليدو - 20300 الدارالبيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري -.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2020 شتنبر   22 في  املؤرخ 

املصادقة على :

ال8ائع  مارية  )ة(  السيد  تفويت 

من  اجتماعية  حصة   10 ال8اهري 

)ة(  السيد  لفائدة   250 حصة  غصل 

شتنبر   22 بتاريخ  لحلو  عبدالعزيز 

.2020

ال8ائع  مارية  )ة(  السيد  تفويت 

من  اجتماعية  حصة   60 ال8اهري 

)ة(  السيد  لفائدة   250 حصة  غصل 

محمد لحلو بتاريخ 22 شتنبر 2020.

ال8ائع  مارية  )ة(  السيد  تفويت 

من  اجتماعية  حصة   60 ال8اهري 

)ة(  السيد  لفائدة   250 حصة  غصل 

علي لحلو بتاريخ 22 شتنبر 2020.

ال8ائع  مارية  )ة(  السيد  تفويت 

من  اجتماعية  حصة   60 ال8اهري 

)ة(  السيد  لفائدة   250 حصة  غصل 

فؤاد لحلو بتاريخ 22 شتنبر 2020.

ال8ائع  مارية  )ة(  السيد  تفويت 

من  اجتماعية  حصة   30 ال8اهري 

)ة(  السيد  لفائدة   250 حصة  غصل 

أزالن لحلو بتاريخ 22 شتنبر 2020.

ال8ائع  مارية  )ة(  السيد  تفويت 

من  اجتماعية  حصة   30 ال8اهري 

)ة(  السيد  لفائدة   250 حصة  غصل 

صفاء لحلو بتاريخ 22 شتنبر 2020.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 08 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

غكتوبر 2020 تحت رقم 8981 7.

997I

CORPORATE AUDIT GROUP

RESOLUTION CALL 
إعالن متعدد القرارات

CORPORATE AUDIT GROUP

5  , شارع عبد املومن، ال8ابق 

الخام1، رقم 22 ، 20000، 

casablanca maroc

 RESOLUTION CALL »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: زاوية زنقة 
راشيدي وزنقة واد زم املحمدية - 

مكناس املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.9181

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

اتخاذ  تم   2021 يونيو   17 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
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قرار رقم 1.: الذي ينص على مايلي: 
 100.000 من  الشركة  رغسمال  رفع 
محرر  درهم   838.600 الى  درهم 
بمقاصة  (ادماج) مع دين سائل ثابت 
ومقيد  الشركة  على  للشريك  ومؤكد 

بالحساب الجاري للشريك  
على  ينص  الذي   :.2 رقم  قرار 
 Cyril السيد  استقالة  قبول  مايلي: 
POIDATZ من مهامه كمسير للشركة

قرار رقم 3.: الذي ينص على مايلي: 
 Angélique, السيدة   مهام  تأكيد 
   Orjana DILSCHER ép. GERARD

كمسيرة وحيدة  للشركة
قرار رقم  .: الذي ينص على مايلي: 
األسا�سي  القانون  صياأة  إعادة 

للشركة 
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

التسيير
بند رقم 8: الذي ينص على مايلي:  

الحصص
بند رقم 9: الذي ينص على مايلي: 

الرغسمال
على  ينص  الذي   :15 رقم  بند 

مايلي: صالحيات التسيير 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاريخ  باملحمدية   االبتدائية 

أشت 2021 تحت رقم 1707.
998I

CAP MONDIAL COMPTA

MAJHOUD IMMOBILIER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

CAP MONDIAL COMPTA
 RUE AKOUB MANSOUR 1ER 2
 ETAGA N1 ، 90000، TANGER

MAROC
MAJHOUD IMMOBILIER شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 21 زنقة 
موالي هشام اقامة سيتي لوج 
ال8ابق الثامن شقة رقم 0 1 - 

90000 طنجة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.3 733

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 يونيو   02 في  املؤرخ 

املصادقة على :
الحميد   عبد  )ة(  السيد  تفويت 
حصة   1.000 سالم  بن  املسفيوي 
حصة   1.000 غصل  من  اجتماعية 
مبشور  كمال  )ة(  السيد  لفائدة  

بتاريخ 02 يونيو 2021.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يونيو   09 بتاريخ  ب8نجة   التجارية 

2021 تحت رقم 2 32 2.

999I

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

فيب  كروسري
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU
 IMB 13 LOT MOULIN IDRISSIA
 BUREAUX SAFOUA 1ER ETAGE
 N°05 ATLAS FES ، 30000، FES

MAROC
فيب  كروسري  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي الق8عة 
68 الزنقة 807 الحي الصناعي سدي 
ابراهيم فاس - 30000 فاس املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
690 5

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 

فيب    : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

كروسري .

أرض الشركة بإيجاز : ميكانيكي 

اصصالح هياكل السيارات.

الق8عة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

68 الزنقة 807 الحي الصناعي سدي 

ابراهيم فاس - 30000 فاس املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : اخديد  نادية  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  اخديد  نادية  السيدة 

العنبرة  تجزئة   1 الش8ر  رقم  6 

زواأة فاس 30000 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  اخديد  نادية  السيدة 

العنبرة  تجزئة   1 الش8ر  رقم  6 

زواأة فاس 30000 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أشت  بتاريخ  0  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 3657.

1000I

CABINET OUASSI

PARA EL BACHA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

CABINET OUASSI

عمارة كومرزيد شارع الحرية طابق 

االول مكتب رقم 3 املدينة الجديدة 

، 6000 ، اسفي املغرب

PARA EL BACHA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 139 

طريق الوالدية حي واد الباشا  - 

6000  اسفي املغرب

تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

12001

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 أشت   03

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 PARA  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.EL BACHA

: بيع املواد  بإيجاز  أرض الشركة 

شبه الصيدالنية.
عنوان املقر االجتماعي : رقم 139 

 - الباشا   واد  حي  الوالدية  طريق 

6000  اسفي املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة :  99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيدة أيتة  بدرون :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 500   : الشانع  بن  اسامة  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بدرون  أيتة   السيدة 
حي  قاسم  سيدي  زنقة   26 رقم 

البحارة  6000  اسفي املغرب.

الشانع  بن  اسامة  السيد 
عنوانه)ا( رقم 37 زنقة ابن زهر مدينة 

جديدة  6000  اسفي املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  املختار   بدرون  السيد 
حي  قاسم  سيدي  زنقة   26 رقم 

البحارة  6000  اسفي املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أشت   06 بتاريخ  بآسفي   االبتدائية 

2021 تحت رقم 2266.

1001I
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CABINET OUASSI

 G.S AL AAHD AL JADID

D›ENSEIGNEMENT PRIVE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسي1 شركة

CABINET OUASSI

عمارة كومرزيد شارع الحرية طابق 

االول مكتب رقم 3 املدينة الجديدة 

، 6000 ، اسفي املغرب

 G.S AL AAHD AL JADID

 D›ENSEIGNEMENT PRIVE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 85 

اقامة االخالص سبت كزولة  حي 

البهجة سبت كزولة  6000  اسفي 

املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

12003

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2021 أشت   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 

 G.S AL AAHD AL JADID  :

.D’ENSEIGNEMENT PRIVE

مؤسسة   : بإيجاز  الشركة  أرض 

التعليم الخصو�سي .

 85 رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 

حي  كزولة   سبت  االخالص  اقامة 

اسفي    6000 كزولة   سبت  البهجة 

املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رغسمال  مبلغ 

1.000.000 درهم، مقسم كالتالي:

السيدة علولي فاطمة                                  :  

درهم   100 بقيمة  حصة   10.000

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة علولي فاطمة   عنوانه)ا( 

األزهر اقامة ماجوريل م س 1 رقم 8 

البرنو�سي  20000 البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  محمد  بانا  السيد 

األزهر اقامة ماجوريل م س 1 رقم 8 

البرنو�سي  20000 البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أشت   06 بتاريخ  بآسفي   االبتدائية 

2021 تحت رقم 2267.

1002I

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

برييوم وورد
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

 IMB 13 LOT MOULIN IDRISSIA

 BUREAUX SAFOUA 1ER ETAGE

 N°05 ATLAS FES ، 30000، FES

MAROC

برييوم وورد شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي الرقم  38 

تجزئة رياض الليمون طريق مكناس 

ال8ابق 2 فاس - 30000 فاس  

املغرب

تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

690 3

في  مؤرخ  عرفي  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 

اإلقتضاء بمختصر تسميتها : برييوم 

وورد.

أرض الشركة بإيجاز : االعالميات 

+التصدير و االستراد .

الرقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 

طريق  الليمون  رياض  تجزئة   38 

 30000  - فاس   2 ال8ابق  مكناس 

فاس  املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : الصدبق  شيماء   السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد جهوري خالد :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

الصدبق  شيماء   السيدة 

حي   27 عمارة  شقة    عنوانه)ا( 

موالي  االمين حي تغات فاس 30000 

فاس املغرب.

عنوانه)ا(  خالد  جهوري  السيد 

جنوب افريقيا 30000 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

الصدبق  شيماء   السيدة 

حي   27 عمارة  شقة    عنوانه)ا( 

موالي  االمين حي تغات فاس 30000 

فاس املغرب

عنوانه)ا(  خالد  جهوري  السيد 

7100 جنوب افريقيا  جنوب افريقيا 

جنوب افريقيا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أشت  بتاريخ  0  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 3656.

1003I

TOPTEN CLEANING Services

 TOPTEN CLEANING

SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

TOPTEN CLEANING Services

 Bd Zerktouni Résidence  265

 Shemsi casablanca 9ème Etage

 N° 92، 20000، casablanca

maroc

 TOPTEN CLEANING SERVICES

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 265  شارع 

الزرق8وني  إقامة شم�سي، ال8ابق 

التاسع الرقم 92 - الدار البيضاء  

20330 الدار البيضاء  املغرب

تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

510711

في  مؤرخ  موثق  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 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TOPTEN CLEANING SERVICES

أرض الشركة بإيجاز : - خدمات 

و  الخاصة  اإلدارية  املباني  تنظيف 

العامة، امللكية املشتركة، 

الصناعية،  املباني  تنظيف   

محالت السوبر ماركت واملستودعات.

الخضراء  املساحات  صيانة   -

األعشاب  إزالة  الثالثي،  )التنظيف 

واألعمال  البستنة  الزراعة،  الضارة، 

املتعلقة بها(.

بجميع  األرضيات  تنظيف   -
غنواعها )سيراميك - رخام - جرانيت - 

جيرفلك1 - غرضيات ايبوك�سي(.

السباحة  حمامات  معالجة   -

ومستلزماتها.
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ومواد  آليات  توزيع  و  بيع   -
التنظيف..

  265  : االجتماعي  املقر  عنوان 
شم�سي،  إقامة  الزرق8وني   شارع 
الدار   -  92 الرقم  التاسع  ال8ابق 
البيضاء   الدار   20330 البيضاء  

املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  0.000 الشركة:   رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيدة  الزهرة غبوالتوفيق :  200 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
السيدة  نجاة بنعياد :  200 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
غبوالتوفيق  الزهرة  السيدة  
عنوانه)ا( 220 جميلة 5 الزنقة 70 قـ 
ج  ابن امسيك 0  20 الدار البيضاء  

املغرب.
عنوانه)ا(  بنعياد  نجاة  السيدة  
حي الشريفة زنقة 17 عمارة 26 شقة 
10 عين الشق 60 20 الدار البيضاء  

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  بنعياد  جمال  السيد 
 1 يسرى  إقامة  كاليفورنيا  جنان   15
الدار   20 60 الشق  عين   3 ال8ابق 

البيضاء  املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 2925.
100 I

STE DAY FINANCE

HYDRO-PLUS MAHTI SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

STE DAY FINANCE
ساحة الحرية الرقم 13 ال8ابق 

الثاني الفقيه بن صالح ، 23200، 
الفقيه بن صالح املغرب

 HYDRO-PLUS MAHTI SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي الرقم 

109 حي الرياض سوق السبت غوالد 

النمة - 23200 سوق السبت غوالد 

نمة املغرب

تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

281

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 مارس   12

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.HYDRO-PLUS MAHTI SARL

تركيب   : بإيجاز  الشركة  أرض 

غنظمة الري .

الرقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 

غوالد  السبت  الرياض سوق  109 حي 

غوالد  السبت  سوق   23200  - النمة 

نمة املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد محتي محمد :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد محتي ابراهيم :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  محمد  محتي  السيد 

 23200  236 رقم  الف   03 املسيرة 

مراكش املغرب.

عنوانه)ا(  ابراهيم  محتي  السيد 

 23200  236 رقم  غ    03 املسيرة 

مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  محمد  محتي  السيد 

 23200  236 رقم  الف   03 املسيرة 

مراكش املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

النمة   االبتدائية بسوق السبت اوالد 

رقم  تحت   2021 يوليوز   12 بتاريخ 

.173

1005I

FIDINO CONSEIL

 THE BEAUTY ADDRESS

GUIDE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

FIDINO CONSEIL

 N°11 RUE AZIZ BELLAL 5EME

 ETAGE MAARIF CASABLANCA ،

20000، CASABLANCA MAROC

  THE BEAUTY ADDRESS GUIDE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : رقم 11 

شارع عزيز بالل ، ال8ابق الخام1 

،  املعاريف - 20000 الدارالبيضاء 

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.511  11

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر   2020 أشت   06 في  املؤرخ 

 THE BEAUTY ADDRESS حل 

مسؤولية  ذات  شركة    GUIDE

مبلغ  الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

وعنوان  درهم   10.000 رغسمالها 

مقرها اإلجتماعي رقم 11 شارع عزيز 

بالل ، ال8ابق الخام1 ،  املعاريف - 

نتيجة  املغرب  الدارالبيضاء   20000

ل لقرار الشريك الوحيد.

و عين:

و  ابولعولى  احمد   السيد)ة( 

اقامة    2 البرانص  حي  عنوانه)ا(  

طنجة   80 شقة  طابق     3 العليا 

)ة(  كمصفي  املغرب  طنجة    90000

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

 11 2020 وفي رقم  20 غكتوبر  بتاريخ 

الخام1  ال8ابق   ، بالل  عزيز  شارع 

الدارالبيضاء   20000  - املعاريف    ،

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 05 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 785558.

1006I

CABINET BOUZIDI

 HOMBRES ELEGANTES

PELUQUERIA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

CABINET BOUZIDI

عند مكتب البوزيدي ص.ب 125 

الناظور ، 62000، الناظور املغرب

 HOMBRES ELEGANTES

PELUQUERIA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع زائر 

الحي االيداري  - 62000 الناظور  

املغرب .

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.17067

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2021 يوليوز   29 في  املؤرخ 

املصادقة على :

)ة( عمر  فضالوي   تفويت السيد 

غصل  من  اجتماعية  حصة   50

علي   )ة(  السيد  لفائدة   حصة   50

ابومالك  بتاريخ 26 مارس 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

االبتدائية بالناضور  بتاريخ 03 أشت 

2021 تحت رقم  3.61.

1007I
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HORICOM

DIAR AL ISMAILIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رغسمال الشركة

HORICOM
21AV HASSAN II APPT N°  VN-
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
DIAR AL ISMAILIA  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 N°25 وعنوان مقرها اإلجتماعي
 LOTISSEMENT DIGHOUSSI
 RDC SIDI SAID MEKNES  -

50000 مكناس املغرب.
رفع رغسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.39191

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   2021 يوليوز   12 في  املؤرخ 
بمبلغ  الشركة  رغسمال  رفع 
من  غي  درهم«   280.000« قدره 
»3.000.000 درهم« إلى »3.280.000 
درهم« عن طريق :  إدماج احتياطي غو 
غرباح غو عالوات إصدار في رغس املال.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   05 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

2021 تحت رقم 3660.
1008I

CABINET BOUZIDI

 HOMBRES ELEGANTES
PELUQUERIA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تغيير تسمية الشركة

CABINET BOUZIDI
عند مكتب البوزيدي ص.ب 125 
الناظور ، 62000، الناظور املغرب

 HOMBRES ELEGANTES
PELUQUERIA  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االجتماعي شارع زائر 

الحي االيداري - 62000 الناظور 
املغرب.

تغيير تسمية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

17067

 بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تغيير  تم   2021 يوليوز   29 في  املؤرخ 
 HOMBRES« من  الشركة  تسمية 
إلى   «  ELEGANTES PELUQUERIA
. « TRANSMED FADL MAROC«

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 03 أشت 

2021 تحت رقم  3.61.
1009I

CABINET BOUZIDI

 HOMBRES ELEGANTES
PELUQUERIA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تغيير نشاط الشركة

CABINET BOUZIDI
عند مكتب البوزيدي ص.ب 125 
الناظور ، 62000، الناظور املغرب

 HOMBRES ELEGANTES
PELUQUERIA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االجتماعي شارع زائر 

الحي االيداري - 62000 الناظور 
املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.17067.
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تغيير  تم   2021 يوليوز   29 في  املؤرخ 
نشاط الشركة من »حالق« إلى »نقل 

املسافرين و البضائع وطنيا و دوليا  
ايجارات مختلفة ».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 03 أشت 

2021 تحت رقم  3.61.
1010I

األستاذ محمد بن عبد الجليل

» DAR ELINOR «
عقد تسيير حر ألصل تجاري )األشخاص 

املعنويون(
عقد تسيير حر ألصل تجاري

» DAR ELINOR «
قي مؤرخ  موثق  عقد   بمقت�سى  
 DAR  03 أشت 2021 غع8ى شركة 
الشريك  ذات  «ش.م.م   ELINOR

التجاري  بالسجل  املسجل  الوحيد 

بفاس  التجارية  باملحكمة   52951
التجاري  لألصل  الحر  التسيير  حق 
الكائن ب  رقم 8، درب بناني، ب8حاء، 

 30000  - املدينة  فاس  الدوح، 

 FES  « شركة    لفائدة  املغرب  فاس 

سنة   5 ملدة  «ش.م.م   EXPLORER

تبتدئ من 03 أشت 2021 و تنتهي في 
شهري  مبلغ  مقابل   2026 أشت   03

قيمته 23.000,00 درهم.

1011I

FIDUCIAIRE KAMAL MASSIOUI

 EURO GULF

IMMIGRATION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

FIDUCIAIRE KAMAL MASSIOUI

 RUE BRAHIM ROUDANI   

 N°17 VN FES ، 30000، FES

MAROC

  EURO GULF IMMIGRATION

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي املكتب 
رقم 1 طابق االول فضاء فاس زنقة 

براهيم الروداني فاس فاس 30000 

فاس مغرب

تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

68507

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   31

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 EURO : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

. GULF IMMIGRATION

عقود   : بإيجاز  الشركة  أرض 

عمل  والخدمات

اسفار و سياحة.

املكتب   : االجتماعي  املقر  عنوان 

زنقة  فاس  فضاء  االول  طابق   1 رقم 

 30000 فاس  فاس  الروداني  براهيم 

فاس مغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

500 حصة    : السيد مراد شكري 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 500   : املع8اوي  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

بقيمة   500  : شكري  مراد  السيد 

100 درهم.

 500  : املع8اوي   محمد  السيد 

بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  شكري  مراد  السيد 

فاس 30000 فاس مغرب.

السيد محمد املع8اوي  عنوانه)ا( 

فاس  30000 فاس مغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  شكري  مراد  السيد 

فاس FES 30000 مغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   23 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 0 30.

1012I

build work

NOVA TECHNICO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

build work

حي الهناء 3 زنقة 37 رقم 67 الشقة 

رقم 3 طنجة ، 90000، طنجة 

املغرب

NOVA TECHNICO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجتماعي : حي الهناء 
3 شارع 1 رقم 63 محل رقم   طنجة 

- 90000 طنجة املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.113023

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
حل  تقرر   2021 يونيو   17 في  املؤرخ 
ذات  شركة   NOVA TECHNICO
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 
 100.000 رغسمالها  مبلغ  الوحيد 
حي  اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
الهناء 3 شارع 1 رقم 63 محل رقم   
طنجة - 90000 طنجة املغرب نتيجة 

لكوفيد 19.
و عين:

البقالي  الدين   عز  السيد)ة( 
 3 الهناء  عنوانه)ا(  و  القاسمي 
الق8عة 0 13 90000 طنجة املغرب 

كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
بتاريخ 17 يونيو 2021 وفي حي الهناء 
3 شارع 1 رقم 63 محل رقم   طنجة 

- 90000 طنجة املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز  بتاريخ  1  ب8نجة   التجارية 

2021 تحت رقم 6570.

1013I

CABINET ANAMAE-AFFAIRES

STE EL FATIHIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

CABINET ANAMAE-AFFAIRES
زنقة مليلية اقامة اطل1 ال8ابق 

الثالث شقة رقم  1 حمرية ، 
50000، مكناس املغرب

STE EL FATIHIA  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 50 
تجزئة تيليال طريق اكوراي - 50070 

مكناس املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.29373

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تعيين  تم   2021 يوليوز   12 في  املؤرخ 
عبد  السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 
محمد   السهلي  والسيد  فامام  النبي 

كمسير آخر
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   02 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

2021 تحت رقم  359.

101 I

شركة بولعيش للدواجن ش.م.م 

دات الشريك الوحيد

 STE HMAMOU DES
)VOLAILLES SARL (AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسي1 شركة

شركة بولعيش للدواجن ش.م.م 
دات الشريك الوحيد

6 1 طريق بنقريش امام مسجد 
االيمان -ت8وان ت8وان، 93000، 

ت8وان املغرب
 STE HMAMOU DES VOLAILLES

SARL (AU( شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 

الريحانة  جماعة  املالليين  ت8وان 
93000 ت8وان املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
30063

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 
 HMAMOU DES VOLAILLES

.(SARL (AU

تقوم   : بإيجاز  الشركة  أرض 
واملاشية   الدواجن   بتربية  الشركة 

وكل الحرف املرتب8ة بها..
دوار   : االجتماعي  املقر  عنوان 
ت8وان  املالليين   جماعة   الريحانة  

93000 ت8وان املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد عبد الباقي احمامو :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 السيد عبد الباقي احمامو : 1000 

بقيمة 100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
احمامو  الباقي  عبد  السيد 
زنقة  0  املسا�سي  شارع  عنوانه)ا( 
ت8وان   93000 -ت8وان   08 رقم 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
احمامو  الباقي  عبد  السيد 
زنقة  0  املسا�سي  شارع  عنوانه)ا( 
ت8وان   93000 -ت8وان   08 رقم 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
28 يوليوز  االبتدائية بت8وان  بتاريخ 

2021 تحت رقم 490/21.

1015I

CAP MONDIAL COMPTA

MAJHOUD IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

CAP MONDIAL COMPTA
 RUE AKOUB MANSOUR 1ER 2
 ETAGA N1 ، 90000، TANGER

MAROC
MAJHOUD IMMOBILIER شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

طن8ان اقامة رضوان 1 ال8ابق 
الحادي عشر شقة رقم 7 1 - 

90000 طنجة املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3 733
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 10 فبراير  201 تم  تحويل  
للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 1 رضوان  اقامة  طن8ان  »زنقة  من 
ال8ابق الحادي عشر شقة رقم 7 1 - 
90000 طنجة املغرب« إلى »21 زنقة 
موالي هشام اقامة سيتي لوج ال8ابق 
 90000  -  1 0 رقم  شقة  الثامن 

طنجة  املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   07 بتاريخ  ب8نجة   التجارية 

 201 تحت رقم 130396.

1016I

REVISCONTROLE

PALM CORNER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

REVISCONTROLE
 RESIDENCE LE JOYAU   -  -
 RUE IBNOU AL MOUAATAZ
 20300 BELVEDERE، 20300،

casablanca MAROC
PALM CORNER  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي :  مكازة 

3 إقامة الواحة، محج غوالد احريز 
27182 غوالد صالح النواصر  - 
27182 الدار البيضاء املغرب

تأسي1 شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
512 21

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 
 PALM : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

. CORNER
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أرض الشركة بإيجاز : - 

لنشاط   التجارية  األصول  استغالل  

الشاي  قاعات  و  امل8اعم  و  املقاهي 

م8اعم  و  كريم  االي1  محالت  و 

الوجبات الخفيفة ،

 ، عامة  بصفة  التجارة   -

شراء و بيع و تمثيل و توزيع و تصنيع 

اللوازم  و  البضائع  و  املواد  جميع 

املتعلقة باألنش8ة املذكورة غعاله ،

تقديم ال8عام و االستقبال   -

مع الخدمة الحرة ،

تأجير  و  إدارة  و  تشغيل   -

معدات الحفالت و املقاهي و الوجبات 

السريعة ،
األصول  تأجير  و  إدارة   -

بأحد  يتعلق  نشاط  ذات  التجارية 

األهداف املحددة غعاله.

مكازة    :  : االجتماعي  املقر  عنوان 

احريز  غوالد  محج  الواحة،  إقامة   3

 - النواصر   صالح  غوالد   27182

27182 الدار البيضاء املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رغسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

 250   : احميد  حسن  السيد  

حصة بقيمة 100,00 درهم للحصة .

  : غحميد     الحميد  عبد  السيد 

درهم   100,00 بقيمة  حصة   250

للحصة .

السيد سعيد غحميد :  250 حصة 

بقيمة 100,00 درهم للحصة .

حصة   250   : غحميد  علي  السيد 

بقيمة 100,00 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  احميد  حسن  السيد 

كالفورنيا    8 الزنقة  سهام  تجزئة   9

20150 الدار البيضاء املغرب.

غحميد    الحميد  عبد  السيد 

 8 الزنقة  سهام  تجزئة   9 عنوانه)ا( 

البيضاء  الدار   20150 كالفورنيا  

املغرب.

السيد علي غحميد            عنوانه)ا( 
كالفورنيا    8 الزنقة  سهام  تجزئة   9

20150 الدار البيضاء املغرب.
غحميد                      سعيد  السيد 
 8 الزنقة  سهام  تجزئة   9 عنوانه)ا( 
البيضاء  الدار   20150 كالفورنيا  

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  غحميد  علي  السيد 
كالفورنيا    8 الزنقة  سهام  تجزئة   9

20150 الدار البيضاء املغرب
عنوانه)ا(  غحميد    سعيد  السيد 
كالفورنيا    8 الزنقة  سهام  تجزئة   9

20150 الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

أشت 2021 تحت رقم 788795.

1017I

CAP MONDIAL COMPTA

MAJHOUD IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

CAP MONDIAL COMPTA
 RUE AKOUB MANSOUR 1ER 2
 ETAGA N1 ، 90000، TANGER

MAROC
 MAJHOUD IMMOBILIER

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 21 زنقة 

موالي هشام اقامة سيتي لوج 
ال8ابق الثامن شقة رقم 0 1 - 

90000 طنجة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.3 733

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2018 دجنبر   26 في  املؤرخ 

املصادقة على :
بزاهي  نعيمة  )ة(  السيد  تفويت 
غصل  من  اجتماعية  حصة   600
1.000 حصة لفائدة  السيد )ة( عبد 
بتاريخ  سالم  بن  املسفيوي  الحميد  

26 دجنبر 2018.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   28 بتاريخ  ب8نجة   التجارية 

2019 تحت رقم 2 2225.
1018I

ادكو كونسيل

ECOLOGIE FERTILISATION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رغسمال الشركة

ادكو كونسيل
26 حي الريحان ال8ابق 1 الشقة 2 

حي الراحة. ، 20550، الدار البيضاء 
املغرب

 ECOLOGIE FERTILISATION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 08 زنقة 

محمد باهي طابق 2 شقة 3 - 20250  
الدار البيضاء املغرب.
رفع رغسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.82859

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم   2021 يوليوز   13 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رغسمال  رفع 
من  غي  درهم«   1. 00.000«
 2.000.000« إلى  درهم«   600.000«
درهم« عن طريق :  إدماج احتياطي غو 
غرباح غو عالوات إصدار في رغس املال.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  0  البيضاء   بالدار  التجارية 

أشت 2021 تحت رقم 788993.
1019I

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE JFK

MANOUCHOUD
إعالن متعدد القرارات

 FIDUCIAIRE INTERNATIONALE
JFK

62 شارع سيدي عبد الرحمان 
الشقة 1 ، 20200، الدار البيضاء 

املغرب
MANOUCHOUD »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: زنقة 
سمية عمارة 82 ال8ابق الرابع 

رقم 16 حي بامليي - - الدار البيضاء 
املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

. 25233
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم   2021 يوليوز   06 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
تحويل  الوحيد  الشريك  قرر  مايلي: 
بالدار  الكائن سابقا  املقر االجتماعي 
 82 عمارة  سمية  زنقة  البيضاء، 
بامليي،  حي   16 رقم  الرابع  ال8ابق 
عبد  علي  زنقة  ملتقى  راسين  حي  إلى 
نف1  من  آنزران،  بئر  وشارع  الرزاق 

املدينة.
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
صيغة   إعادة   الوحيد  الشريك  قرر 
ذات  للشركة  األسا�سي   النظام  
فريد   بشريك  املحدودة  املسؤولية 
األسا�سي  النظام  على  املصادقة  و 
طرف  من  عرضه  تم  كما  الجديد، 

املسير.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 5: الذي ينص على مايلي: 
الوحيد  الشريك  قرر  سبق  ملا  وفقا 
تغيير الفصل 5 من النظام األسا�سي.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  0  البيضاء   بالدار  التجارية 

أشت 2021 تحت رقم 788999.

1020I

FIDUNEL

GA SOLUTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

FIDUNEL
57 زنقة عبد الكريم الديوري 

ال8ابق 3 رقم 6  الدار البيضاء ، 
20000، الدار البيضاء املغرب
GA SOLUTION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية محج 

اللة الياقوت و زنقة العرعار اقامة 

أالي1 العمارة 9 ال8ابق   الشقة 

17 - 20000 الدار البيضاء املغرب

تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

512551

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 أشت   05

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 GA  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOLUTION

مركز   : بإيجاز  الشركة  أرض 

االتصال.
زاوية   : االجتماعي  املقر  عنوان 

العرعار  زنقة  و  الياقوت  اللة  محج 

ال8ابق     9 العمارة  أالي1  اقامة 

البيضاء  الدار   20000  -  17 الشقة 

املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  50   : كويغري  يون1  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

  50   : اسماعيل  فادي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 100   : كويغري  بلعيد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  كويغري  يون1  السيد 
الفضل  اقامة  البشيرلعلج  زنقة   71

 20390 فلوري  فال   8 شقة   3 طابق 

الدار البيضاء املغرب.

اسماعيل عنوانه)ا(  فادي  السيد 
20000 الدار  5 زنقة سبو حي كوتيي 

البيضاء املغرب.

عنوانه)ا(  كويغري  بلعيد  السيد 
الباهي طابق   شقة  13 زنقة محمد 

0 203 الدار البيضاء  7 حي النخيل 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  كويغري  يون1  السيد 
الفضل  اقامة  البشيرلعلج  زنقة   71

 20390 فلوري  فال   8 شقة   3 طابق 

الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 - بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

تحت رقم -.

1021I

FIDUCIAIRE BALANCE D’OR sarlau

BINAYATE AYA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 FIDUCIAIRE BALANCE D›OR

sarlau

 BD ALLAL BEN ABDELLAH ET 5

 RUE GHANDI 1IER ETAGE Appt

N°2 ، 60000، OUJDA MAROC

BINAYATE AYA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة 

البدوي طريق البخاري الشقة رقم 3 

- 60000 وجدة اململكة املغربية.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.36293

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2021 يونيو  في  2  املؤرخ 

املصادقة على :

الحكيم  توفيق  )ة(  السيد  تفويت 

من  اجتماعية  حصة   500 بوكرين 

السيد  لفائدة   حصة   50.000 غصل 

يونيو  بتاريخ  2  اسالمي  سينا  )ة( 

.2021

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

أشت   03 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2021 تحت رقم  279.

1022I

cmtjc

»MASRAL« SARL 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

cmtjc
 RUE AL WOROUD N° 
 CASABLANCA ، 20000،

casablanca maroc
 MASRAL« SARL« شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  67 

شارع عزيز بالل ال8ابق 2، رقم 3 
معاريف، - 20000  الدارالبيضاء 

املغرب
تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

512673
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 أشت   03
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.»MASRAL« SARL
تملك   -  : بإيجاز  الشركة  أرض 
وتحويلها  وتشييدها  العقارات 

وت8ويرها وتأجيرها
-االستيراد والتصدير.

عنوان املقر االجتماعي :  67 شارع 
عزيز بالل ال8ابق 2، رقم 3 معاريف، 

- 20000  الدارالبيضاء املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 990   : م8يع  االاله  عبد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 10   : البران�سي  سعيد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبد االاله م8يع عنوانه)ا( 
 Rue de Crespin 7350  76

 Hensies Belgique 7350 Hensies
.Belgique

السيد سعيد البران�سي عنوانه)ا( 
فردوس  إقامة  تاشفين  بن  شارع 
عمارة C طابق 3 شقة 13 عين البرجة 

20000  الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد سعيد البران�سي عنوانه)ا( 
فردوس  إقامة  تاشفين  بن  شارع 
عمارة C طابق 3 شقة 13 عين البرجة 

20000  الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

أشت 2021 تحت رقم 789111.
1023I

HORICOM

 AMANI AGRO
ALIMENTAIRE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

توسيع نشاط الشركة 

HORICOM
21AV HASSAN II APPT N°  VN-
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
  AMANI AGRO ALIMENTAIRE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االجتماعي الحي 
الصناعي عين السلوغي - 50000 

مكناس املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.38 19

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 غبريل   19 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  التالية  األنش8ة  إضافة 

الشركة الحالي :
انتاج و تصدير املعجناة الغدائية 

و الكسك1.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
أشت   05 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

2021 تحت رقم 3667.
102 I
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Gescompte

 STE : MUNERIS
INTERNATIONAL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

Gescompte

  bd Zerktouni 9 me étage 265

 n°92 casablanca ، 20050،

Casablanca Maroc

 STE : MUNERIS

INTERNATIONAL  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة الحاج 

عمر الريفي طابق5 رقم107 املغرب 

20050 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 13215

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

حل  تقرر   2021 فبراير  في  2  املؤرخ 

 STE شركة ذات املسؤولية املحدودة 

   : MUNERIS INTERNATIONAL

درهم   100.000,00 رغسمالها  مبلغ 

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة الحاج 
املغرب  رقم107  طابق5  الريفي  عمر 

20050 الدار البيضاء املغرب نتيجة 

ل : عدم تشغيل الشركة.

زنقة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
رقم107  طابق5  الريفي  عمر  الحاج 

املغرب 20050 الدار البيضاء املغرب. 

و عين:

و  بعدي  الجواد     السيد)ة( عبد 

املهدي  تجزئة  ليساسفة  عنوانه)ا( 

البيضاء  الدار   20050 الرقم27 

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 

 03 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

أشت 2021 تحت رقم  78889.

1025I

COFISCOM

RABSS GUARD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

COFISCOM

 N°6 BD MED VI HAY EL

 HASSANI ، 63300، BERKANE

MAROC

RABSS GUARD شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 88 

شارع موالي عبد هللا حي الحسني - 

63300 بركان املغرب

تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

7951

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 أشت   02

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 RABSS : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.GUARD

حراسة   : بإيجاز  الشركة  أرض 

البنايات الخاصة والعامة .
 88 رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 - الحسني  حي  هللا  عبد  موالي  شارع 

63300 بركان املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : املهدي  الحسيني  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

500 حصة    : غنوار  السيد ع8ية 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الحسيني املهدي عنوانه)ا( 
حي  الورطا�سي  الحسين  زنقة   5

القدس 63300 بركان املغرب.

السيد ع8ية غنوار عنوانه)ا( دوار 

اوللوت زكزل  63300 بركان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الحسيني املهدي عنوانه)ا( 

حي  الورطا�سي  الحسين  زنقة   5

القدس 63300 بركان املغرب

السيد ع8ية غنوار عنوانه)ا( دوار 

اوللوت زكزل  63300 بركان املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أشت   05 بتاريخ  ببركان   االبتدائية 

2021 تحت رقم 965.

1026I

FIDUCIAIRE BALANCE D’OR sarlau

BINAYATE AYA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تعيين مسير جديد للشركة

 FIDUCIAIRE BALANCE D›OR

sarlau

 BD ALLAL BEN ABDELLAH ET 5

 RUE GHANDI 1IER ETAGE Appt

N°2 ، 60000، OUJDA MAROC

BINAYATE AYA  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة 

البدوي طريق البخاري الشقة رقم 3 

- 60000 وجدة اململكة املغربية.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.36293

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تعيين  تم   2021 يونيو  في  2  املؤرخ 

السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

اسالمي سينا كمسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أشت   03 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2021 تحت رقم  279.

1027I

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

كـــودجــيــــــت
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

 BD DE LA LIBERTE IMMEUBLE

 LIBERTE N° 97 - CASABLANCA

 20.000 ----، 20، CASABLANCA

MAROC

كـــودجــيــــــت  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 39 زنقـــة 

ليـــــل  -- 20390 البيضــاء  املــغــــرب  .

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.13 .867

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2021 ماي   18 في  املؤرخ 

املصادقة على :

عـــروم   حميـــد  )ة(  السيد  تفويت 

غصل  من  اجتماعية  حصة   100

)ة(  السيد  لفائدة   حصة   1.000

غيـمــن عـــروم  بتاريخ 18 ماي 2021.
تفويت السيد )ة( ربيـــعــــة  حجـــــاري  

غصل  من  اجتماعية  حصة   200

)ة(  السيد  لفائدة   حصة   1.000

غيـمــن عـــروم  بتاريخ 18 ماي 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 28 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 788.283.

1028I

smaticomp

TOPOTEC INGENIERIE I
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

smaticomp

 angle bd emile zola et rue rethel

 N 20 7eme étage -، 20300،

casablanca maroc

TOPOTEC INGENIERIE I  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجتماعي 1 شارع 
ابن تاشفين ال8ابق 1 رقم 23 زاوية 

زنقة ليبورن - 20000 الدار البيضاء 
املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5126 7

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   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 

. TOPOTEC INGENIERIE I
مكتب   : بإيجاز  الشركة  أرض 

الدراسات ال8بوأرافية.
شارع   1  : االجتماعي  املقر  عنوان 
زاوية   23 1 رقم  ال8ابق  تاشفين  ابن 
زنقة ليبورن - 20000 الدار البيضاء 

املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد سعد فلون :  1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 السيد سعد فلون : 1000 بقيمة 

100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  فلون  سعد  السيد 
ج  عمارة  تاشفين  ابن  السالم  إقامة 
الدار   20000 ب   ع  شقة  1   313

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  فلون  سعد  السيد 
ج  عمارة  تاشفين  ابن  السالم  إقامة 
الدار   20000 ب   ع  شقة  1   313

البيضاء املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

أشت 2021 تحت رقم 789096.
1029I

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

كــــودجيــــت
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

ALEXANDRIS COMPTA - SARL
 BD DE LA LIBERTE IMMEUBLE
 LIBERTE N° 97 - CASABLANCA
 20.000 ----، 20، CASABLANCA

MAROC
كــــودجيــــت   شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 39  زنقـــــة  
ليـــــل  --  20390 البيضــاء  املــغــــرب  .

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.13 .867
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تعيين  تم   2021 ماي   18 في  املؤرخ 
مسير جديد للشركة السيد)ة( عـــروم  

غيـــمــــن  كمسير آخر
تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 
يوليوز 2021 تحت رقم 788.283 .

1030I

Gescompte

 STE : MUNERIS
INTERNATIONAL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

Gescompte
  bd Zerktouni 9 me étage 265
 n°92 casablanca ، 20050،

Casablanca Maroc
 STE : MUNERIS

  INTERNATIONAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

الحاج عمر الريفي طابق5 رقم107 - 

20050 الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 13215

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
حل  تقرر   2021 فبراير  في  2  املؤرخ 
 STE شركة ذات املسؤولية املحدودة 
   : MUNERIS INTERNATIONAL
درهم   100.000,00 رغسمالها  مبلغ 
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة الحاج 
عمر الريفي طابق5 رقم107 - 20050 
الدار البيضاء املغرب نتيجة ل : عدم 

تشغيل الشركة.
زنقة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
الحاج عمر الريفي طابق5 رقم107 - 

20050 الدار البيضاء املغرب. 
و عين:

و  بعدي  الجواد     السيد)ة( عبد 
املهدي  تجزئة  ليساسفة  عنوانه)ا( 
البيضاء  الدار   20050 الرقم27 

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 
 03 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

أشت 2021 تحت رقم  78889.

1031I

CAP MONDIAL COMPTA

MAJHOUD IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

CAP MONDIAL COMPTA
 RUE AKOUB MANSOUR 1ER 2
 ETAGA N1 ، 90000، TANGER

MAROC
MAJHOUD IMMOBILIER شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 21 زنقة 

موالي هشام اقامة سيتي لوج 
ال8ابق الثامن شقة رقم 0 1 - 

90000 طنجة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.3 733

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2020 نونبر   20 في  املؤرخ 

املصادقة على :
اشرنان  نعيمة  )ة(  السيد  تفويت 
غصل  من  اجتماعية  حصة   200
1.000 حصة لفائدة  السيد )ة( عبد 
بتاريخ  سالم  بن  املسفيوي  الحميد  

20 نونبر 2020.
السعيد  نهيد  )ة(  السيد  تفويت 
غصل  من  اجتماعية  حصة   200
1.000 حصة لفائدة  السيد )ة( عبد 
بتاريخ  سالم  بن  املسفيوي  الحميد  

20 نونبر 2020.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
دجنبر   08 بتاريخ  ب8نجة   التجارية 

2020 تحت رقم 236839.
1032I

INVEST CENTER SARL

بات كار
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

INVEST CENTER SARL
 RUE IBNOU MOUNIR IMM 75
 ETG.3 N°7 MAARIF ، 20330،

CASABLANCA MAROC
بات كار شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي النور 22 
زنقة الزنبق رقم 1 -3  حي الراحة 
بوسيجور - 20300 الدارالبيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2251 9

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
حل  تقرر   2021 يونيو   18 في  املؤرخ 
بات  املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
درهم   500.000 رغسمالها  مبلغ  كار  
 22 النور  اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 
الراحة  حي    1- 3 رقم  الزنبق  زنقة 
الدارالبيضاء   20300  - بوسيجور 
املغرب نتيجة ل : عدم تحقيق الهدف 

من التأسي1.
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النور  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
حي    1- 3 رقم  الزنبق  زنقة   22
 20300 املغرب  بوسيجور  الراحة 

الدارالبيضاء املغرب. 
و عين:

و  سهيل  املهدي    السيد)ة( 
عمارة  الو  تاون  كازاكرين  عنوانه)ا( 
بوسكورة  خضراء  مدينة  شقة    32
الدارالبيضاء   20300 النواصر 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
الحدود  اإلقتضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية : 
النور 22 زنقة الزنبق رقم 3 -1  حي 

الراحة بوسجور البيضاء
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 785276.
1033I

HORICOM

MOSJIL
إعالن متعدد القرارات

HORICOM
21AV HASSAN II APPT N°  VN-
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
MOSJIL »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
 MAG :وعنوان مقرها االجتماعي
 2 IMM 7 LOT ZERHOUNIA
 - - EXTENSION  , MEKNES

مكناس املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.50 87

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم   2021 مارس   18 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
السيد  من  حصة   1000 تفويت 
البصراوي مص8فئ ل السيد لعميم 

اسامة
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
السيد  من  حصة   1000 تفويت 

لعميم  السيد  ل  الجياللي  البصراوي 

اسامة

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

كمسيير  اسامة  لعميم  السيد  تعيين 

للشركة الجال أير محدودة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

على  ينص  الذي   :15 رقم  بند 

مايلي: التسيير

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أشت   03 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

2021 تحت رقم 3621.

103 I

DISTRIBUTION DSB

DISTRIBUTION DSB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

DISTRIBUTION DSB

شارع املقاومة عمارة 67 ال8ابق 1 

شقة 6 ، 90000، طنجة املغرب

DISTRIBUTION DSB شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

املقاومة عمارة 67 ال8ابق 1 شقة 

6  - 90000 طنجة املغرب

تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1189 3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   10

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DISTRIBUTION DSB

: • استيراد  أرض الشركة بإيجاز 

التنظيف  منتجات   , الغذائية  املواد 

واملنتجات اإللكترونية.

• تصدير املنتجات السمكية.

•استيراد و تصدير..

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
  6 1 شقة  67 ال8ابق  املقاومة عمارة 

- 90000 طنجة املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
حصة   330   : داود  علي  السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 330   : بنعربية  محسن  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 3 0   : الستيتو  احمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
شارع  عنوانه)ا(  داود  علي  السيد 
 53 النصر  اقامة  هللا  عبد  بن  عالل 
ط 5 شقة  5 90000 طنجة املغرب.

عنوانه)ا(  بنعربية  محسن  السيد 
العيون درب بوجنة رقم 69  93000 

ت8وان املغرب.
عنوانه)ا(  الستيتو  احمد  السيد 
اقامة صوليمار  الثاني  الحسن  شارع 
ت8وان    93000   23 رقم  ا  جناع 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
شارع  عنوانه)ا(  داود  علي  السيد 
 53 النصر  اقامة  هللا  عبد  بن  عالل 

ط 5 شقة  5 90000 طنجة املغرب
عنوانه)ا(  الستيتو  احمد  السيد 
الحسن الثاني اقامة صوليمار جناع ا 

رقم 23  93000 ت8وان املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   02 بتاريخ  ب8نجة   التجارية 

2021 تحت رقم 7005.
1035I

CABINET BOUZIDI

DIMA NASSIM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

CABINET BOUZIDI
عند مكتب البوزيدي ص.ب 125 
الناظور ، 62000، الناظور املغرب

DIMA NASSIM   شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي مح8ة 

شال شارع محمد الخام1 جعدر 

سغنغن  - 62000 الناظور املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1  07

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تعيين  تم   2021 أشت  في  0  املؤرخ 

مسير جديد للشركة السيد)ة( بلوطي  

حمو  كمسير وحيد

تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور  بتاريخ 05 أشت 

2021 تحت رقم 3 36.

1036I

ادكو كونسيل

 MAGHREB FOOD

PRODUCTS COMPANY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسي1 شركة

ادكو كونسيل

26 حي الريحان ال8ابق 1 الشقة 2 

حي الراحة. ، 20550، الدار البيضاء 

املغرب

 MAGHREB FOOD PRODUCTS

COMPANY شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 20 شارع 

9 ابريل من8قة نخلة - 20360 الدار 

البيضاء  املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

511 63

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   07

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 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 MAGHREB FOOD PRODUCTS

.COMPANY
أرض الشركة بإيجاز : مخبزة.

عنوان املقر االجتماعي : 20 شارع 
9 ابريل من8قة نخلة - 20360 الدار 

البيضاء  املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
حصة   1.000   : منير  بدر  السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد بدر منير عنوانه)ا( الليمون 
2 زنقة 35 فيال ن 8-6  20500 الدار 

البيضاء  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد بدر منير عنوانه)ا( الليمون 
2 زنقة 35 فيال ن 8-6  20500 الدار 

البيضاء  املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 20 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 787625.
1037I

GLOBE FIDUCIAIRE

 RIMA FOOD
DISTRIBUTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تفويت حصص

GLOBE FIDUCIAIRE
 1  شارع الزرق8وني ال8ابق 9 رقم 
18 ، 20100، الدار البيضاء املغرب
 RIMA FOOD DISTRIBUTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم7 
شارع احمد التوكي ال8ابق الثاني  - 

20000 الدارالبيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 807 9

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت   2021 يوليوز   12 في  املؤرخ 

املصادقة على :
موزون  معاد   )ة(  السيد  تفويت 
غصل  من  اجتماعية  حصة   1.000
)ة(   السيد  لفائدة   حصة   1.000
يوليوز   12 بتاريخ  مكرم   حسام   

.2021
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 05 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

أشت 2021 تحت رقم 789112.
1038I

STE TRAFISCO

SAFI JEUNE PROMOTEUR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

STE TRAFISCO
شارع عبدهللا ابن الزبير مويلحا 

الجديدة 273 ، 000 2، الجديدة 
املغرب

 SAFI JEUNE PROMOTEUR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 96 شارع 
غنفا ال8ابق رقم 09 شوكات رقم 91 

إقامة الربيع غنفا الدارالبيضاء  - 
20000 الدارالبيضاء  املغرب 
تأسي1 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
500011

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 فبراير   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 

 SAFI  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.JEUNE PROMOTEUR

إنعاش   : بإيجاز  الشركة  أرض 

عقاري .

عنوان املقر االجتماعي : 96 شارع 

 91 09 شوكات رقم  غنفا ال8ابق رقم 

 - الدارالبيضاء   غنفا  الربيع  إقامة 

20000 الدارالبيضاء  املغرب .

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : هداجي   زكرياء   السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  هداجي   زكرياء   السيد 

6  الزنقة 5 تجزئة تانكر 2 حي ب ج 

غسفي  20160 غسفي  املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  هداجي   زكرياء   السيد 

6  الزنقة 5 تجزئة تانكر 2 حي ب ج 

غسفي  20160 غسفي  املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

غبريل 2021 تحت رقم  3 775.

1039I

شركة والد يامنة

شركة والد يامنة
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

شركة والد يامنة

6  شارع محمد الزرق8وني ال8ابق 

التاني الشقة 6 ، 20000، الدار 

البيضاء املغرب

شركة والد يامنة شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 6  شارع 

محمد الزرق8وني ال8ابق التاني 

الشقة 6 - 20000 الدار البيضاء 

املغرب

تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

512181

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 

: شركة  بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

والد يامنة.

االنعاش   : بإيجاز  الشركة  أرض 

العقاري.

عنوان املقر االجتماعي : 6  شارع 

التاني  ال8ابق  الزرق8وني  محمد 

البيضاء  الدار   20000  -  6 الشقة 

املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : الصمد  عبد  الدق  السيد 

حصة بقيمة 50.000 درهم للحصة .

السيد الدق محمد :  500 حصة 

بقيمة 50.000 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

الصمد  عبد  الدق  السيد 

عنوانه)ا( 213 تجزئة ركراكة 21600 

برشيد املغرب.

عنوانه)ا(  محمد  الدق  السيد 

برشيد   21600 ركراكة  تجزئة   213

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

الصمد  عبد  الدق  السيد 

عنوانه)ا( 213 تجزئة ركراكة 26100 

برشيد املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 02 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

أشت 2021 تحت رقم 788560.

10 0I
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STREET BUSINESS CENTER

 MAISON MARINE
OUALIDIA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسي1 شركة

STREET BUSINESS CENTER
عمارة رقم 10، رقم 7، زنقة الحرية، 

جليز، مراكش ، 0000 ، مراكش 
املغرب

 MAISON MARINE OUALIDIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب رقم 
2 ، درب عنبوب رقم 19 ، حي سيدي 

اسحاق،  - 0000  مراكش املغرب
تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

117307
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   13
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
.MAISON MARINE OUALIDIA

استغالل   : بإيجاز  الشركة  أرض 
وإدارة املؤسسات السياحية.

مكتب   : االجتماعي  املقر  عنوان 
حي   ،  19 رقم  عنبوب  درب   ،  2 رقم 
مراكش    0000  - اسحاق،   سيدي 

املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 Pascale, Geneviève, السيدة 
حصة   Françoise ROUX :  50

بقيمة 100 درهم للحصة .
 Eric, Marcel, Pierre, السيد 
حصة   René BOISSERANC :  50

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
 Pascale, Geneviève, السيدة 

رقم  عنوانه)ا(   Françoise ROUX
33 ، شارع الوطني    13001 مرسيليا 

فرنسا.
 Eric, Marcel, Pierre, السيد 
René BOISSERANC عنوانه)ا( رقم 
13001 مرسيليا  33 ، شارع الوطني  

فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
 Pascale, Geneviève, السيدة 
رقم  عنوانه)ا(   Françoise ROUX
33 ، شارع الوطني    13001 مرسيليا 

فرنسا
 Eric, Marcel, Pierre, السيد 
René BOISSERANC عنوانه)ا( رقم 
33 ، شارع الوطني    13001 مرسيليا 

فرنسا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   23 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم  12630.
10 1I

SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI SARL AU

BORJ AL-ILEM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل الشكل القانوني للشركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI
SARL AU

59 شارع االمير موالي عبد هللا ، 
000 5، خنيفرة املغرب

BORJ AL-ILEM  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
و عنوان مقرها االجتماعي 100 

مكرر شارع الحسن الثاني - 000 5 
خيفرة .

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1755
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 08 يوليوز 2021 تم تحويل 
القانوني للشركة من »شركة  الشكل 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 
املسؤولية  ذات  »شركة  إلى  الوحيد« 

املحدودة«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بخنيفرة  بتاريخ  0 أشت 

2021 تحت رقم 298.
10 2I

SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI SARL AU

BORJ AL-ILEM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رغسمال الشركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI
SARL AU

59 شارع االمير موالي عبد هللا ، 
000 5، خنيفرة املغرب

BORJ AL-ILEM  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 100 
مكرر شارع الحسن الثاني - 000 5 

خنيفرة املغرب.
رفع رغسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.1755

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   2021 يوليوز   08 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رغسمال  رفع 
»300.000 درهم« غي من »100.000 
عن  درهم«    00.000« إلى  درهم« 
غو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بخنيفرة  بتاريخ  0 أشت 

2021 تحت رقم 298.
10 3I

SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI SARL AU

BORJ AL-ILEM
إعالن متعدد القرارات

 SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI
SARL AU

59 شارع االمير موالي عبد هللا ، 
000 5، خنيفرة املغرب

BORJ AL-ILEM  »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 100 
مكرر شارع الحسن الثاني - 000 5 

خنيفرة املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.1755

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

اتخاذ  تم   2021 يوليوز   08 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

سومية  السيدة  تقديم   مايلي: 

الراجي  كشريك جديد في الشركة ب 

 ( للحصة   درهم   100 حصة    1000

100.000 درهم( 

على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 

صوفية  السيدة  تقديم  مايلي: 

ب  الشركة  في  جديد  كشريك  الراجي 

 ( 100 درهم للحصة   1000  حصة  

100.000 درهم(  

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

مجموع رغسمال الشركة 

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

تقسيم رغسمال الشركة 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بخنيفرة  بتاريخ  0 أشت 

2021 تحت رقم 298.

10  I

alexi

 HBMD DEVELOPMENT
AND MANAGEMENT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

alexi

 immeuble 85 rue idriss lahraizi

 4 éme étage n 19 ، 20300،

casablanca maroc

 HBMD DEVELOPMENT AND

MANAGEMENT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : 3 إقامة 
شارع غحمد املجاتي - ال8ابق األول 

رقم 2 - 20300 الدار البيضاء 

املغرب.
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قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.378 61
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر   2021 يوليوز   07 في  املؤرخ 
 HBMD DEVELOPMENT حل 
AND MANAGEMENT شركة ذات 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 
 100.000 رغسمالها  مبلغ  الوحيد 
 3 اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
ال8ابق   - املجاتي  غحمد  شارع  إقامة 
األول رقم 2 - 20300 الدار البيضاء 
املغرب نتيجة لتوقف نشاط الشركة.

و عين:
و  بوحمود  حنان    السيد)ة(  
عنوانه)ا(  شارع 11 مدخل 18 سكن 
سيدي   9 رقم  شقة   13 إقامة  هجار 
مؤمن 20300  الدار البيضاء املغرب 

كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
إقامة   3 وفي   2021 غبريل   09 بتاريخ 
األول  ال8ابق   - املجاتي  غحمد  شارع 
رقم 2 - 20300 الدار البيضاء املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 
يوليوز 2021 تحت رقم 7881263.

10 5I

STE GEST CLA COM SARL

STE  AHBPR SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

STE GEST CLA COM SARL
 LOT DES FONCTIONNAIRES
 B5 3EME ETAGE AVE MED V
 TINGHIR ، 45800، TINGHIR

MAROC
STE  AHBPR SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 
اأنسلن اكنيون تنغير - 5800  

تنغير املغرب
تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2027

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   16

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

  STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AHBPR SARL

و  -البناء   : بإيجاز  الشركة  أرض 

االشغال املختلفة

-الهندسة املدنية 

االتصال  مسارات  غوصيانة  -بناء 

وغنابيب

املياه والصرف الصحي.

دوار   : االجتماعي  املقر  عنوان 

اأنسلن اكنيون تنغير - 5800  تنغير 

املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رغسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

السيد وهرى حسن :  520 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد وهرى احمد  :  80  حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد وهرى حسن عنوانه)ا( دوار 

اأنسلن اكنيون تنغير 5800  تنغير 

املغرب.

عنوانه)ا(  احمد   وهرى  السيد 

  5800 تنغير  اكنيون  اأنسلن  دوار 

تنغير املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد وهرى حسن عنوانه)ا( دوار 

اأنسلن اكنيون تنغير 5800  تنغير 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أشت   05 بتاريخ  بتنغير   االبتدائية 

2021 تحت رقم 1090.

10 6I

STE GEST CLA COM SARL

 STE TIKND BATIMENT
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسي1 شركة

STE GEST CLA COM SARL
 LOT DES FONCTIONNAIRES
 B5 3EME ETAGE AVE MED V
 TINGHIR ، 45800، TINGHIR

MAROC
 STE TIKND BATIMENT SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار اوليلي 
اكنيون تنغير - 5800  تنغير املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2029

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 

.TIKND BATIMENT SARL AU
و  -البناء   : بإيجاز  الشركة  أرض 

االشغال املختلفة
-الهندسة املدنية

االتصال  مسارات  غوصيانة  -بناء 
وغنابيب

املياه والصرف الصحي.
دوار   : االجتماعي  املقر  عنوان 
تنغير    5800  - تنغير  اكنيون  اوليلي 

املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رغسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : ميمون  احساين  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد احساين ميمون عنوانه)ا( 
  5800 تنغير  اكنيون  اوليلي  دوار 

تنغير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد احساين ميمون عنوانه)ا( 
  5800 تنغير  اكنيون  اوليلي  دوار 

تنغير املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   05 بتاريخ  بتنغير   االبتدائية 

2021 تحت رقم 1091.

10 7I

ادكو كونسيل

LIVE AGENCY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

ادكو كونسيل
26 حي الريحان ال8ابق 1 الشقة 2 

حي الراحة. ، 20550، الدار البيضاء 
املغرب

LIVE AGENCY شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 03 زنقة 

شتيال شارع عبداملومن من8قة 
النخلة  - 20250 الدارالبيضاء 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 16655

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت   2021 يونيو   25 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد )ة( حسناء   أاندي 
500 حصة اجتماعية من غصل 500 
)ة( عبدالعزيز   السيد  لفائدة   حصة 

بناني بتاريخ 25 يونيو 2021.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 20 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 787698.

10 8I
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JR CONSULTANTS SNC

JACK INDUSTRIES SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رغسمال الشركة

JR CONSULTANTS SNC
 Rue El Khatib Laraki - Ex ,19
 Mont Pilat 19, Rue El Khatib
 Laraki - Ex Mont Pilat، 20100،

CASABLANCA MAROC
JACK INDUSTRIES SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
 RUE وعنوان مقرها اإلجتماعي
 AIN CHIFA TOLOT BRICHA
 BOURGOGNE CASABLANCA
 11 - 200 0 CASABLANCA

.MAROC
رفع رغسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.
العام  الجمع  بمقت�سى 
يوليوز   05 في  املؤرخ  اإلستثنائي 
الشركة  رغسمال  رفع  تم   2021
درهم«   5.000.000« قدره  بمبلغ 
إلى  درهم«   10.000.000« من  غي 
  : طريق  عن  درهم«   15.000.000«
عالوات  غو  غرباح  غو  احتياطي  إدماج 

إصدار في رغس املال.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 788282.
10 9I

SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI SARL AU

 MIQCHADAT
ABDELKADER

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

رفع رغسمال الشركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI
SARL AU

59 شارع االمير موالي عبد هللا ، 
000 5، خنيفرة املغرب

 MIQCHADAT ABDELKADER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 12 السوق 

البلدي - 000 5 خنيفرة املغرب.

رفع رغسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3951
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
رفع  تم   2021 أشت   02 في  املؤرخ 
رغسمال الشركة بمبلغ قدره »65.000 
إلى  درهم« غي من »100.000 درهم« 
»165.000 درهم« عن طريق :  تقديم 

حصص نقدية غو عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بخنيفرة  بتاريخ  0 أشت 

2021 تحت رقم 299.
1050I

ste mifi

EL  MORINGA PARK SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

ste mifi
 rue antisarbie vn meknes ، 1 

50000، meknes maroc
  EL  MORINGA PARK SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار بني 
عمار نزالة بني عمار زرهون  مكناس 

- 50000 مكناس املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.50561

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تعيين  تم   2021 يونيو   23 في  املؤرخ 
السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

اليسراوي عبد املجيد  كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   05 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

2021 تحت رقم 3673.
1051I

SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI SARL AU

KAIDI AMAHZOUNE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل الشكل القانوني للشركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI
SARL AU

59 شارع االمير موالي عبد هللا ، 
000 5، خنيفرة املغرب

KAIDI AMAHZOUNE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
و عنوان مقرها االجتماعي اجلموس 

مركز خنيفرة - 052 5 خيفرة .
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2723

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 28 يوليوز 2021 تم تحويل 
القانوني للشركة من »شركة  الشكل 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 
املسؤولية  ذات  »شركة  إلى  الوحيد« 

املحدودة«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بخنيفرة  بتاريخ 06 أشت 

2021 تحت رقم  30.

1052I

شركة اإلئتمانية الواس8ية

ASWAR MEKNES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

شركة اإلئتمانية الواس8ية
13 زنقة انتسرابي رقم 3 م.ج ، 

50000، مكناس املغرب
ASWAR MEKNES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طور 
التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 52 
زنقة 8 حي غمل - 50000 مكناس 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.35275

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
حل  تقرر   2021 ماي   20 في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
رغسمالها  مبلغ    ASWAR MEKNES
مقرها  وعنوان  درهم   100.000
غمل  حي   8 زنقة   52 رقم  اإلجتماعي 
 : ل  نتيجة  املغرب  مكناس   50000  -

تصفية.

 52 التصفية ب رقم  و حدد مقر 

مكناس   50000  - غمل  حي   8 زنقة 

املغرب. 

و عين:

و  عرفاوي  ابراهيم   السيد)ة( 

مكناس   50000 مكناس  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 

يونيو   22 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

2021 تحت رقم  21.

1053I

FIDUCIAIRE AJBARI sarl

EUROWIN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIDUCIAIRE AJBARI sarl

 AV. PRINCE HERITIER.N°

 200.ETAGE 2.APPT.  N° 8. ،

90020، TANGER MAROC

EUROWIN شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

يوسف ابن تاشفين، اقامة الشهباء، 

بلوك 2B ، محل رقم 179 - 90000 

طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1050 5

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرر   2021 يوليوز   23 في  املؤرخ 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة  حل 

رغسمالها  مبلغ    EUROWIN

مقرها  وعنوان  درهم   100.000

اإلجتماعي شارع يوسف ابن تاشفين، 

اقامة الشهباء، بلوك 2B ، محل رقم 

179 - 90000 طنجة املغرب نتيجة ل 

: حل قبل اآلوان.



17239 الجريدة الرسميةعدد 5677 - 9 محرم 3  1 )18 غأس18 2021) 

شارع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
يوسف ابن تاشفين، اقامة الشهباء، 
 90000 - 179 2B ، محل رقم  بلوك 

طنجة املغرب. 
و عين:

و  بوقيش  عبدالرحيم   السيد)ة( 
عنوانه)ا( شارع موالي رشيد، تجزئة 
 90000  ،8 رقم   ،6 زنقة  بروكاديم، 

طنجة املغرب كمصفي )ة( للشركة.
الحدود  اإلقتضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 
اقامة  تاشفين،  ابن  يوسف  شارع   :
رقم  محل   ،  2B بلوك  الشهباء، 

179،طنجة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت  بتاريخ  0  ب8نجة   التجارية 
السجل  من   7076 رقم  تحت   2021

الترتيبي.
105 I

SKAL CONSEIL SERVICE SARL

اطوال ابيطا
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رغسمال الشركة

SKAL CONSEIL SERVICE SARL
  RUE HADJ OMAR RIFFI 310
 4EME ETG N°45 ، 20360،
CASABLANCA MAROC

اطوال ابي8ا شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم  3 
ال8ابق 3 تقاطع شارع عبد املؤمن 
و شارع غنوال حي املستشفيات  - 

20360 الدار البيضاء املغرب.
رفع رغسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.298567

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   2021 مارس   18 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 

 13 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

غبريل 2021 تحت رقم 267 77.

1055I

FIDUCIAIRE FIMECOF

D AND B TANGAFT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

FIDUCIAIRE FIMECOF

 IMMEUBLE ATLAS 18 RUE

 MELLILIA ، 50000، MEKNES

maroc

D AND B TANGAFT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي سفلي  
رقم  79 ديور الجداد سيدي بابا - 

50000 مكناس املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

535 3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   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 

 D  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AND B TANGAFT
ممون   : بإيجاز  الشركة  أرض 

حفالت والتجارة.

سفلي    : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - بابا  سيدي  الجداد  ديور  رقم  79 

50000 مكناس املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : دنيا   الدامي  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  دنيا   الدامي  السيدة 

العمارة  األول  ال8ابق  غطل1  إقامة 

 50000 الزهر  فتح   11 الشقة   3

مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  دنيا   الدامي  السيدة 

العمارة  األول  ال8ابق  غطل1  إقامة 

 50000 الزهر  فتح   11 الشقة   3

مكناس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   15 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

2021 تحت رقم 2931.

1056I

MOORISH

 ATELIER O2
ARCHITECTURE & DESIGN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

MOORISH

39 شارع لال ياقوت ال8ابق 5 شقة د 

، 20080، الدار البيضاء املغرب

 ATELIER O2 ARCHITECTURE

DESIGN &  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي  55 شارع 

محمد الخام1 ، مبنى جكر ، شقة 

29 ، ال8ابق الخام1 ، كيليز  - 

0000  مراكش املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

117505

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 أشت   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 
 ATELIER O2 ARCHITECTURE &

. DESIGN
املهندس    : بإيجاز  أرض الشركة 
املعماري من واحد إلى ثالثة غدراج غو 

آالت حاسبة غو غمانات غو غنواع.
عنوان املقر االجتماعي :  55 شارع 
شقة   ، جكر  مبنى   ، الخام1  محمد 
 - كيليز    ، الخام1  ال8ابق   ،  29

0000  مراكش املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيدة أيتة بشرة :  100 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  بشرة  أيتة  السيدة 
اقامة جزود 6 شارع يعقوب املنصور  

0000  مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  بشرة  أيتة  السيدة 
اقامة جزود 6 شارع يعقوب املنصور  

0000  مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   03 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 126533.
1057I

STE CENSORIUS FIDUCIAIRES SARL AU

DROGUERIE KARMOUN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

 STE CENSORIUS FIDUCIAIRES
SARL AU

 MARJE KHELAL AIN MELOUL
 CENTRE COMMERCIAL

 WILA CENTER BUREAU N°23
 TETOUAN، 93000، TETOUAN
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MAROC

 DROGUERIE KARMOUN

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

كندسة السفلى شارع 9 ابريل رقم 9 

الفنيدق  - 93000 الفنيدق املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

30075

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 

.DROGUERIE KARMOUN

أرض الشركة بإيجاز : بيع وشراء 

مواد البناء.

حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 

كندسة السفلى شارع 9 ابريل رقم 9 

الفنيدق  - 93000 الفنيدق املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 50.000 الشركة:   رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد كرمون رشيد :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد كرمون رشيد عنوانه)ا( حي 

كنديسة السفلى شارع 9 ابريل رقم 9 

الفنيدق 93000 الفنيدق املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد كرمون رشيد عنوانه)ا( حي 

كنديسة السفلى شارع 9 ابريل رقم 9 

الفنيدق 93000 الفنيدق املغرب .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

29 أشت  االبتدائية بت8وان  بتاريخ 

2021 تحت رقم 8 31.

1058I

LE PUBLICATEUR LEGAL

LE PUBLICATEUR LEGAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

LE PUBLICATEUR LEGAL

التجزئة 6 الزنقة 51 رقم 8 ق.ج 

الدار البيظاء التجزئة 6 الزنقة 51 
رقم 8 ق.ج الدار البيظاء، 50 20، 

الدار البيظاء املغرب

LE PUBLICATEUR LEGAL  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي التجزئة 6 

الزنقة 51 رقم 8  الصابق 3 ق ج - 

20100  الدارالبيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 69 09

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2021 ماي   03 في  املؤرخ 

املصادقة على :

العالي   عبد  )ة(  السيد  تفويت 

من  اجتماعية  حصة   500 ال8ويل 

السيد  لفائدة   حصة   1.000 غصل 

)ة( عمر بياض بتاريخ 03 ماي 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 17 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

ماي 2021 تحت رقم 778397.

1059I

CABINET BAHMAD

NASLI HOLDING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

CABINET BAHMAD

إقامة مراكش بالزا عمارة د 1 شقة 

ب 21 ال8ابق الثاني جليز مراكش 

إقامة مراكش بالزا عمارة د 1 شقة 

ب 21 ال8ابق الثاني جليز مراكش، 

0000 ، مراكش املغرب

NASLI HOLDING شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة 
مراكش بالزا عمارة د 1 شقة رقم21 
ال8ابق الثاني -     - 0.000   مراكش 

املغرب
تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1175 5
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 
 NASLI : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.HOLDING
تكمن   : بإيجاز  الشركة  أرض 
غهداف الشركة في القيام باملساهمة 

في رغسمال الشركات.
إقامة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
1 شقة رقم21  مراكش بالزا عمارة د 
   0.000  -              - الثاني  ال8ابق 

مراكش املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رغسمال  مبلغ 
00.300.000  درهم، مقسم كالتالي:

  : سلي8ين  سوني  محمد  السيد 
250 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 
 : سلي8ين  سني  نبيل  السيد 

002750  بقيمة 100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
سلي8ين  سني  نبيل  السيد 
تجزئة  غميرشيش  ح.م.  عنوانه)ا( 
مراكش،     0000 رقم207   الحمراء 

املغرب.
سلي8ين  سوني  محمد  السيد 
لقصور  حي  غميرشيش  عنوانه)ا( 
  0000   207 رقم  الحمراء  تجزئة 

مراكش،  املغرب..
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

سلي8ين  سوني  نبيل  السيد 
تجزئة  غميرشيش  ح.م.  عنوانه)ا( 
مراكش    0000 رقم207   الحمراء 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت  بتاريخ  0  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 126579.

1060I

BUREAU ESSOUFYANI

SYDAD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

BUREAU ESSOUFYANI
 HAY ESSALAM AVENUE

 PRINCE MOULAY ABDELLAH
 RUE ALJAZIRA ALKHADRA ،
70000، LAAYOUNE MAROC
SYDAD  شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي اللة 
مريم 02 رقم 29  - 71000 بوجدور 

املغرب
تأسي1 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
37699

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 أشت   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 

. SYDAD
التجارة   : بإيجاز  الشركة  أرض 
التجارة   – التصدير   / واالستيراد 

العامة في املواد الغذائية بالجملة.
اللة  حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
29  - 71000 بوجدور  02 رقم  مريم 

املغرب.
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غجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

السيد عبد هللا املوساوي :  1.000 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

املوساوي  هللا  عبد  السيد 
رقم   27 بلوك   1 االمل  حي  عنوانه)ا( 

35  73000 الداخلة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
املوساوي  هللا  عبد  السيد 
رقم   27 بلوك   1 االمل  حي  عنوانه)ا( 

35  73000 الداخلة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون  بتاريخ 05 أشت 

2021 تحت رقم 9 26.
1061I

 BEPOLYCO  مكتب الدراسات املتعدد االستشارات

ش م م

  STE DETO CLEAN SARL
شركة ديتو كالين ش.م.م.

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

مكتب الدراسات املتعدد 
االستشارات  BEPOLYCO ش م م
رقم 110 حي الحسني شارع موالي 
رشيد ورزازات ، 5000 ، ورزازات 

املغرب
STE DETO CLEAN SARL  شركة 

ديتو كالين ش.م.م. شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار تاجدة 
ترميكت ورزازات  - 5000  ورزازات 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.11225

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
حل  تقرر   2021 يونيو  في  2  املؤرخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
شركة    STE DETO CLEAN SARL

رغسمالها  مبلغ  ش.م.م.   كالين  ديتو 
مقرها  وعنوان  درهم   100.000
ترميكت  تاجدة  دوار  اإلجتماعي 
املغرب  ورزازات    5000  - ورزازات  
الهدف  الى  الوصول  عدم   : ل  نتيجة 

االجتماعي .
دوار  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
  5000  - ورزازات   ترميكت  تاجدة 

ورزازات املغرب. 
و عين:

العمراني   معتصم   السيد)ة( 
ترميكت  تاجدة  دوار  عنوانه)ا(  و 
املغرب  ورزازات    5000 ورزازات  

كمصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
الوثائق املتعلقة بالتصفية : العمراني 
معتصم  دوار تاجدة ترميكت ورزازات 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بورزازات  بتاريخ  0 أشت 

2021 تحت رقم 65 .
1062I

LB COMPTA

ADASAN TRADING & CO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

LB COMPTA
 RESIDENCE BASMA 1 IMM
 27 N 2 AIN SBAA ، 20300،
CASABLANCA MAROC

 ADASAN TRADING & CO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي 6  شارع 

الزرق8وني ال8ابق 3 شقة رقم 
6 املغرب 28810 الدار البيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 816 3

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر   2021 يونيو   25 في  املؤرخ 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  حل 

 ADASAN الوحيد  الشريك  ذات 
رغسمالها  مبلغ    TRADING & CO
مقرها  وعنوان  درهم   100.000
الزرق8وني  شارع    6 اإلجتماعي 
ال8ابق 3 شقة رقم 6 املغرب 28810 
الدار البيضاء املغرب نتيجة ل : الحل 

املسبق للشركة.
و حدد مقر التصفية ب 6  شارع 
 6 رقم  شقة   3 ال8ابق  الزرق8وني 
املغرب 28810 الدار البيضاء املغرب. 

و عين:
و  اولهوس   حسن   السيد)ة( 
ابن  جعفر  زنقة   55 رقم  عنوانه)ا( 
بوركون   9 شقة   3 طابق  ع8ية 
املغرب  البيضاء  الدار   20053

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 
 29 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 788522.
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SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI SARL AU

KAIDI AMAHZOUNE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين ممثل قانوني للشركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI
SARL AU

59 شارع االمير موالي عبد هللا ، 
000 5، خنيفرة املغرب

KAIDI AMAHZOUNE »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: غجلموس 
مركز خنيفرة - 052 5 خنيفرة 

املغرب.
»تعيين ممثل قانوني  للشركة«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.2723

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
وتبعا   2021 يوليوز   28 في  املؤرخ 
تعيين  تقرر  جدد  مسير)ين(  لتعيين 

املمثل)ين( القانوني)ين(: 

- امحزون حسن

شركة   KAIDI AMAHZOUNE -

الكائن  املحدودة  املسؤولية  ذات 

مقرها اإلجتماعي ب: غجلموس مركز 

خنيفرة 052 5 خنيفرة املغرب

عند  التجاري  السجل  رقم 

االقتضاء: 2723

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بخنيفرة  بتاريخ 06 أشت 

2021 تحت رقم  30.

106 I

 BEPOLYCO  مكتب الدراسات املتعدد االستشارات

ش م م

STE A.K ETUDE SARL
 شركة ا ك للدراسات ش.م.م

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رغسمال الشركة

مكتب الدراسات املتعدد 

االستشارات  BEPOLYCO ش م م

رقم 110 حي الحسني شارع موالي 

رشيد ورزازات ، 5000 ، ورزازات 

املغرب

STE A.K ETUDE SARL شركة ا 

ك للدراسات ش.م.م شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

املغرب العربي ورزازات  - 5000  

ورزازات املغرب.

رفع رغسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.10711

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم   2021 يوليوز   19 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 

االبتدائية بورزازات  بتاريخ 06 أشت 

2021 تحت رقم 70 .

1065I
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SKAL CONSEIL SERVICE SARL

أكوزيد ايموبيليي
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

SKAL CONSEIL SERVICE SARL

  RUE HADJ OMAR RIFFI 310

 4EME ETG N°45 ، 20360،

CASABLANCA MAROC

غكوزيد ايموبيليي شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي  شارع 

غحمد ال8وقي ال8ابق 2 - 20000 

الدار البيضاء املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

512365

في  مؤرخ  موثق  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 

اإلقتضاء بمختصر تسميتها : غكوزيد 

ايموبيليي.

أرض الشركة بإيجاز : م8ور، بيع 

و شراء و بناء العقارات

شارع    : االجتماعي  املقر  عنوان 

 20000  -  2 ال8ابق  ال8وقي  غحمد 

الدار البيضاء املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : اكزال  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  اكزال  محمد  السيد 
زئقة   30 ش  ط    ب  النصر  عمارة 
الدارالبيضاء   20000 خريبكة  

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  اكزال  محمد  السيد 
زئقة   30 ش  ط    ب  النصر  عمارة 
الدارالبيضاء   20000 خريبكة  

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 - بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

تحت رقم -.
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BRIF BUSINESS OFFICE

STE SABI PLACO SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي1 شركة

BRIF BUSINESS OFFICE
 AVENUE MOHAMED V N° 13
 APP 3 BEN GUÉRIR ، 43150،

BEN GUERIR MAROC
 STE SABI PLACO SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي التقدم 
رقم 1126 ابن جرير - 3150  إبن 

جرير املغرب
تأسي1 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2787

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 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SABI PLACO SARL AU

في  : مقاول  بإيجاز  الشركة  أرض 
اعمال  في  مقاول   / الجبص  غعمال 
البناء  غعمال  في  مقاول   / الديكور 

وأيرها.
عنوان املقر االجتماعي : حي التقدم 
إبن    3150  - جرير  ابن   1126 رقم 

جرير املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : صابر  عثمان  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عثمان صابر عنوانه)ا( حي 
التقدم رقم 1126 ابن جرير 3150  

إبن جرير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عثمان صابر عنوانه)ا( حي 
التقدم رقم 1126 ابن جرير 3150  

إبن جرير املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتاريخ  جرير   بابن  االبتدائية 

أشت 2021 تحت رقم 5 3.

1067I

ETS COMPTA HOUSE

BERLINA CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

ETS COMPTA HOUSE
 BD MOHAMED V N° 25

 KHENIFRA KHENIFRA، 54000،
KHENIFRA MAROC

BERLINA CAR شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 3 رقم 
9 مكرر حي الجيش امللكي خنيفرة  - 

000 5 خنيفرة املغرب
تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3961

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2021 أشت   02

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BERLINA CAR

كراء   : بإيجاز  الشركة  أرض 

السيارات بدون سائق.
زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
امللكي  الجيش  حي  مكرر   9 رقم   3

خنيفرة  - 000 5 خنيفرة املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : القا�سي  ابراهيم  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد فقري محمد :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد ابراهيم القا�سي عنوانه)ا( 
الجيش  حي  مكرر   23 رقم   05 زنقة 

خنيفرة   5 000 خنيفرة  امللكي 

املغرب.

عنوانه)ا(  فقري  محمد  السيد 
رقم  2 بلوك 02 حي املصلى خنيفرة 

000 5 خنيفرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ابراهيم القا�سي عنوانه)ا( 
الجيش  حي  مكرر   23 رقم   05 زنقة 

امللكي خنيفرة 000 5 خنيفرة املغرب

عنوانه)ا(  فقري  محمد  السيد 
رقم  2 بلوك 02 حي املصلى خنيفرة 

000 5 خنيفرة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بخنيفرة  بتاريخ  0 أشت 

2021 تحت رقم 297.
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SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI SARL AU

KAIDI AMAHZOUNE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

 SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI
SARL AU

59 شارع االمير موالي عبد هللا ، 
000 5، خنيفرة املغرب

KAIDI AMAHZOUNE  شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي اجلموس 
مركز خنيفرة - 052 5 خنيفرة 

املغرب.
وفاة شريك

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2723

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 28 يوليوز 2021 تم اإلعالم 
و  امحزون   محمد  الشريك  بوفاة 
 
ً
تبعا الورثة  على  حصصه  توزيع 

مارس   06 في  املؤرخ  اإلراثة  لرسم 
2021 بالشكل األتي :

  ، امحزون    حسن  السيد)ة( 
173,88 حصة .

  ، امحزون   االله  عبد  السيد)ة( 
173,88 حصة .

  ، امحزون  جواد  السيد)ة( 
173,88 حصة .

  ، امحزون  رشيدة  السيد)ة( 
86,92 حصة .

  ، امحزون    كريمة  السيد)ة( 
86,92 حصة .

  ، امحزون    نعيمة   السيد)ة( 
86,92 حصة .

  ، امحزون    محجوبة  السيد)ة( 
 111,6 حصة .

السيد)ة( مونة امحزون   ،  35,32 
حصة .

  ، امحزون    سلوى  السيد)ة( 
35,32 حصة .

السيد)ة( رانيا امحزون   ،  35,32 
حصة .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بخنيفرة  بتاريخ 06 أشت 

2021 تحت رقم  30.
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ETS COMPTA HOUSE

TARIK PRODUIT PHYTO

إعالن متعدد القرارات

ETS COMPTA HOUSE

 BD MOHAMED V N° 25

 KHENIFRA KHENIFRA، 54000،

KHENIFRA MAROC

TARIK PRODUIT PHYTO »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: شارع عبد 

الكريم الخ8ابي تنجيجمت بومية 

ميدلت - - ميدلت 350 5.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.2599

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

اتخاذ  تم   2021 ماي   10 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 

على  ينص  الذي   :01 رقم  قرار 

طاهري  السيد  تفويت   مايلي: 

طاهري  للسيد  حصة  عماد1000    

ايوب

على  ينص  الذي   :02 رقم  قرار 

طاهري  عماد  السيد  استقالة  مايلي: 

مسير الشركة و تعيين السيد طاهري 

ايوب مسير جديد للشركة 

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

تفويت الحصص

على  ينص  الذي   :12 رقم  بند 

مايلي: تعيين مسير جديد

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بميدلت  بتاريخ 02 يوليوز 

2021 تحت رقم 205.
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DINORTEX SARL

 BOUGDOUR STONE
SARL-AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

BOUGDOUR STONE SARL-AU
5 شارع يوسف ابن تاشفين ال8ابق 

الثاني رقم 3 ، 90060، طنجة 
املغرب

  BOUGDOUR STONE SARL-AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي 5 شارع 
يوسف ابن تاشفين ال8ابق الثاني 

رقم 3 - 90060 90060 املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.100737

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
حل  تقرر   2021 يونيو   03 في  املؤرخ 
ذات  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
 BOUGDOUR الوحيد  الشريك 
رغسمالها  مبلغ     STONE SARL-AU
مقرها  وعنوان  درهم   100.000
ابن  يوسف  شارع   5 اإلجتماعي 
 -  3 رقم  الثاني  ال8ابق  تاشفين 
 : ل  نتيجة  املغرب   90060  90060

قرار الشريك الوحيد.
5 شارع  التصفية ب  و حدد مقر 
الثاني  ال8ابق  تاشفين  ابن  يوسف 

رقم 3 - 90060 طنجة املغرب. 
و عين:

و  العزيري  محمد   السيد)ة( 
الخضراءم/غ  املسيرة  حي  عنوانه)ا( 
زنقة 1 رقم 12 92150 القصر الكبير 

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 
أشت   05 بتاريخ  ب8نجة   التجارية 

2021 تحت رقم 5076 2.

1071I

CABINET BAHMAD

CEJUNI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

CABINET BAHMAD

إقامة مراكش بالزا عمارة د 1 شقة 

ب 21 ال8ابق الثاني جليز مراكش 

إقامة مراكش بالزا عمارة د 1 شقة 

ب 21 ال8ابق الثاني جليز مراكش، 

0000 ، مراكش املغرب

CEJUNI شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 51 درب 

موالي عبد هللا بن حسين،           - 

0000     مراكش  املغرب

تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

117531

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 

.CEJUNI

تكمن   : بإيجاز  الشركة  أرض 

الفنادق  إدارة  في  الشركة  غهداف 

وامل8اعم.

51 درب   : عنوان املقر االجتماعي 

موالي عبد هللا بن حسين،           - 

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 :

إدموند  ماري  فرونسواز  السيدة 

دوال  شومان  عنوانه)ا(  بيير  جون 

بلونت  66670  باج  فرنسا.
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رايموند  ديني1  ريتشارد  السيد 

هارون عنوانه)ا( شومان دوال بلونت 

66670  باج  فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

إدموند  ماري  فرونسواز  السيدة 

دوال  شومان  عنوانه)ا(  بيير  جون 

بلونت  66670 باج فرنسا

رايموند  ديني1  ريتشارد  السيد 

هارون عنوانه)ا( شومان دوال بلونت 

66670  باج  فرنسا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أشت  بتاريخ  0  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 126572.

1072I

LA PEPINIERE D’ENTREPRISES

ZEEN AL MAGHRIBE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

LA PEPINIERE D›ENTREPRISES

 AL MASSAR ROUTE DE 3 5

 SAFI ، 40100، MARRAKECH

MAROC

ZEEN AL MAGHRIBE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 5 3 املسار 

طريق آسفي  - 0100  مراكش 

املغرب

تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

117111

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   19

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 ZEEN : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.AL MAGHRIBE

أرض الشركة بإيجاز : - عمليات 

واالستيراد  والتسويق  والبيع  الشراء 

والتعبئة  والتوزيع  والتصدير 

والتغليف ألي منتج ومنتجات ثانوية 

غولية غو معالجة..

 3 5  : االجتماعي  املقر  عنوان 

املسار طريق آسفي  - 0100  مراكش 

املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

حصة   500   : غمها  داود  السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .

طه  بن  عبده  بن  سهل  السيد 

 100 بقيمة  حصة   500   : مغربل 

درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  غمها  داود  السيد 

 DOUAR SARTE TAMEGROUTE

. 7900 ZAGOURA MAROC

طه  بن  عبده  بن  سهل  السيد 

 JEDDAH SAU عنوانه)ا(  مغربل 

.JEDDAH ARABIE SAOUDITE

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

طه  بن  عبده  بن  سهل  السيد 

 JEDDAH SAU عنوانه)ا(  مغربل 

JEDDAH ARABIA SAUDITE

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   15 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 126137.

1073I

FIDUCIAIRE BILAL

LAASSAMA MINES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

FIDUCIAIRE BILAL

 BP S6  MEKNES PRINCIPAL

 MEKNES ، 50000، MEKNES

maroc

LAASSAMA MINES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة 2 

عمارة 11  اقامة العباسيين شارع 

محمد 6 ريزانا - 50000 مكناس 

املغرب

تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

5 0 7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   13

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LAASSAMA MINES

التنقيب   : بإيجاز  الشركة  أرض 

واستغالل املعادن, استغالل املقلع و 

تصدير واستيراد.

 2 شقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

شارع  العباسيين  اقامة    11 عمارة 

مكناس   50000  - ريزانا   6 محمد 

املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : مريم  الدين  فخر  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

  : الدين  صالح  العبا�سي  السيد 

500 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

مريم  الدين  فخر  السيدة 
عنوانه)ا( رقم 6 زنقة 23 حي التقدم  

50000 مكناس املغرب.

الدين  صالح  العبا�سي  السيد 

1 تجزئة  الشقة   11 عنوانه)ا( عمارة 

ريزانا 50000 مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

مريم  الدين  فخر  السيدة 
عنوانه)ا( رقم 6 زنقة 23 حي التقدم  

50000 مكناس املغرب

الدين  صالح  العبا�سي  السيد 

1 تجزئة  الشقة   11 عنوانه)ا( عمارة 

ريزانا 50000 مكناس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أشت   06 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

2021 تحت رقم  368.

1075I

AUDEXO CONSEIL  

AMAL HOUSE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسي1 شركة

AUDEXO CONSEIL

261 شارع عبد املومن إقامة غمل 

ال8ابق 1 رقم 2 ، 2 200، الدار 

البيضاء املغرب

AMAL HOUSE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 26 شارع 

مرس السل8ان ال8ابق 1 الشقة 

رقم 3 - 20006 الدار البيضاء 

املغرب

تأسي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

511357

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 

 AMAL : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.HOUSE

منعش   : بإيجاز  الشركة  أرض 

عقاري.
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عنوان املقر االجتماعي : 26 شارع 

مرس السل8ان ال8ابق 1 الشقة رقم 

3 - 20006 الدار البيضاء املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رغسمال  مبلغ 

2.500.000 درهم، مقسم كالتالي:

 1.250   : محمد  حراني  السيد  

حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة .

السيد خنضيض سعيد :  1.250 

حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  محمد  حراني  السيد  

 250 رقم  الليمون  تجزئة  لساسفة 

20232 الدار البيضاء املغرب.

السيد خنضيض سعيد عنوانه)ا( 

 20103 الوازي1  فيل  فران1   31

الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  محمد  حراني  السيد  

 250 رقم  الليمون  تجزئة  لساسفة 

20232 الدار البيضاء املغرب

السيد خنضيض سعيد عنوانه)ا( 

 20103 الوازي1  فيل  فران1   31

الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 19 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 5 268.

1076I

BOUSTTA ZAKARIA

الصول
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسي1 شركة

BOUSTTA ZAKARIA

 CASABLANCA ، 22000،

CASABLANCA MAROC

الصول شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 128 
زنقة العرعر  128 زنقة العرعر 

الدارالبيضاء 20000 الدارالبيضاء 

املغرب

تأسي1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

506 11

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 

اإلقتضاء بمختصر تسميتها : الصول.

 : بإيجاز  الشركة  أرض 

م8ورعقارات.

 128  : االجتماعي  املقر  عنوان 
العرعر  زنقة   128 العرعر   زنقة 

الدارالبيضاء   20000 الدارالبيضاء 

املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

انتضام  بوشعيب  السيد 

عنوانه)ا( سالم 2 ش8ر د غهل الغالم 

الدارالبيضاء   20000 الدارالبيضاء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

انتضام  بوشعيب  السيد 

عنوانه)ا( سالم 2 ش8ر د غهل الغالم 

الدارالبيضاء   20000 الدارالبيضاء 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 223212.

1077I

AL WASSIT LISSIAHA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

AL WASSIT LISSIAHA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة 

»فور سيزن« طريق مسبح املنارة 

فيال رقم 8 - 0000  مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 0295

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2021 يونيو   02 في  املؤرخ 

املصادقة على :

 THIERRY )ة(  السيد  تفويت 

حصة   MANTOUT  10.200

حصة   20.000 غصل  من  اجتماعية 

بوزوبع  محمد  )ة(  السيد  لفائدة  

بتاريخ 02 يونيو 2021.

 THIERRY )ة(  السيد  تفويت 

حصة   MANTOUT   .900

حصة   20.000 غصل  من  اجتماعية 

بوزوبع  ياسمين  )ة(  السيد  لفائدة  

بتاريخ 02 يونيو 2021.

 THIERRY )ة(  السيد  تفويت 

حصة   MANTOUT   .900

حصة   20.000 غصل  من  اجتماعية 

لفائدة  السيد )ة( لينا بوزوبع بتاريخ 

02 يونيو 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يوليوز  بتاريخ  1  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 8533.

1078I

CABINET SEDDIK & ASSOCIES

  وسام كابيتال

WISSAM CAPITAL  
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

CABINET SEDDIK & ASSOCIES

 185BD ZERKTOUNI

 RESIDENCE ZERKTOUNI 6EME

ETAGE ، 20330،  الدار البيضاء 

املغرب.

WISSAM CAPITAL  وسام كابيتال

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي 131 شارع 

انفا، إقامة غزور، مكتب 11ب - 

20000 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.26 73

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

حل  تقرر   2021 ماي   18 في  املؤرخ 

املحدودة    املسؤولية  ذات  شركة 

WISSAM CAPITAL  وسام كابيتال

درهم   100.000 رغسمالها  مبلغ 

131 شارع  وعنوان مقرها اإلجتماعي 

 - 11ب  مكتب  غزور،  إقامة  انفا، 

20000 الدار البيضاء املغرب نتيجة 

ل : صعوبات مالية.

 131 ب  التصفية  مقر  حدد  و 

11ب   شارع انفا، إقامة غزور، مكتب 

- 20000 الدار البيضاء املغرب. 

و عين:

السيد)ة( توفيق  زيوة و عنوانه)ا( 

محمد  زنقة   3 رقم   2 كتبية  اقامة 

املغرب  مراكش    0000 سادس 

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 787197.

1079I
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املحكمة  التجارية بالرباط
ملف رقم : 2021/51

حساب رقم : 6 39

ال8رف االول : بناني مكرم.
الوطنية  التعربف  الب8اقة  رقم 

.A 21913 رقم

مغربي الجنسية.

عين  صيدلية   : التجاري  االصل 

الحياة.

366 تجزئة عين الحياة  العنوان : 

الصخيرات.

السجل التجاري رقم : 67098.

بمصلحة  التعرضات  وستقبل 

التجارية  باملحكمة  التجاري  السجل 

15 يوما من صدور  الى أاية  بالرباط 

االعالن الثاني.

اإلعالن الثاني
 رئي1 مصلحة السجل التجاري

6 مكرر

املحكمة التجارية بوجدة
 إشهار مستخرج عقد تفويت 

غصل تجاري

ملف البيع عدد : 2021/73

حساب عدد : 2109

مصحح  عرفي  عقد  بمقت�سى 

 ،2007 نوفمبر   29 بتاريخ  اإلمضاء 

ديسمبر   6 بتاريخ  بوجدة  مسجل 

عبد  مدني   : السيد  فوت   2007

 ZT العزيز، الساكن بوجدة، 72 زنقة

بلحسين.

للسيد عبد هللا هاشمي، الساكن 
األمم،  زنقة  املسيرة،  حي   بوجدة، 

رقم 26، بصفته وليا شرعيا عن غبنائه 

هاشمي،  محمد   : وهم  القاصرين 

زكرياء هاشمي وعثمان هاشمي.

الكائن  التجاري  األصل  جميع 

مراكش  طريق  بوجدة،  واملستغل 

بالسجل  مقيد  الغير  مكرر،   87 رقم 

التجاري بثمن إجمالي قدره 850.000 

درهم.

املحكمة  غمام  التعرضات  تقبل 
غقصاه  غجل  داخل  بوجدة  التجارية 
املوالية  يوما   )15( عشر  خمسة 
للنشرة الثانية ت8بيقا للمادة  8 من 

مدونة التجارة.
اإلعالن األول

عن رئي1 مصلحة كتابة الضبط

58 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش
بيع غصل تجاري

ملف عدد 2021/117
حساب عدد 3505

في  مؤرخ  توثيقي  عقد  بمقت�سى 
بمراكش  ومسجل   2021 يونيو   2 
بتاريخ 5 يوليو 2021 باع السيد بيرنار 
الحامل   )Bernard PETARD( بي8ار 
املغربية  للمملكة  اإلقامة  لب8اقة 
بمراكش  والساكن   E006967Q رقم 
حساين  بن  هللا  عبد  درب  املدينة 
صاحب  دار  شركة  لفائدة   ،21 رقم 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
رغسمالها 80.000 درهم يوجد مقرها 
االجتماعي ب 7 إقامة رامي زنقة سبة 
مكتب 8 الدور الثاني، الدار البيضاء.

الكائن  التجاري  األصل  جميع 
بن  هللا  عبد  درب  املدينة  بمراكش 
حساين رقم 21 واملعد كدار للضيافة 
واملقيد  كتالينا  رياض  شعار  تحت 
تحت  بمراكش  التجاري  بالسجل 
املادية  عناصره  بجميع  رقم  5997 

واملعنوية بمبلغ 1.500.000 درهما.
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 
اإلعالن  من   )15( عشر  الخام1 

الثاني.
اإلعالن األول

عن رئي1 كتابة الضبط

61 مكرر

املحكمة التجارية بفاس
ملف البيع عدد 26/2021

حساب عدد 97 3
ذ.الحسن  توثيقي  عقد  بمقت�سى 
بتاريخ  بفاس  املوثق   الراشدي، 
بتاريخ  واملسجل   2021 يونيو   10 
 LA SOCIETE 16 يونيو 2021 البائع
جالل   CAFEE MOSCOU PAR
 131 رقم  الساكن   C251779 بني1 
الشقف،  عين  طريق  غسماء  تجزئة 
 C02 216 املشتري بوجدرة محمد وليد
 2 الشقة  غسماء،  تجزئة  الساكن 
غصل  بيع   11 الشقف  عين  طريق 
التجاري لألصل التجاري رقم 7789  
غسماء،  تجزئة   131 رقم   : ب  الكائن 
قدره  بثمن  الشقف  عين  طريق 

600.000 درهم.
غجل  داخل  التعرضات  وتقبل 
تاريخ  من  يوما   )15( عشر  خمسة 

النشرة الثانية بالجريدة الرسمية.
اإلعالن األول

عن رئي1 كتابة الضبط

67 مكرر

املحكمة التجارية بفاس

مصلحة السجل التجاري

إشهار عقد بيع غصل تجاري
ملف بيع عدد 2021/25
حساب خاص 77 3

بمقت�سى عقد توثيقي )ذ.بنسودة 
بفاس  مؤرخ  بفاس(  موثق  فؤاد، 
ومسجل   2021 يوليو  و6   2 بتاريخ 
باعت   2021 يوليو   6 بتاريخ  بفاس 
ب8اقتها  رقم  كوثر،  كتاني  السيدة 
بفاس  الساكنة   C521 93 الوطنية 
بنعبد  عالل  شارع  زيادة  مي  زنقة 
شركة  عن  نيابة  الياسمين  فيال  هللا 
 PHARMACIE AL HADIKA FES
من  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
الصالحيات  بموجب  وحيد  شريك 
األسا�سي  القانون  في  لها  املخولة 
االدري�سي  اليلولي  للسيد  للشركة 
الوطنية  ب8اقته  رقم  املهدي، 
عمارة  بفاس  والساكن   CD202172

83 الشقة 3 باب الغول ظهر املهراز.

 مجموع األصل التجاري املشتمل 
»صيدلية  اسم  تحمل  صيدلية  على 
بفاس  املستغل  للمحل  الحديقة« 
طريق   Q4/55 الحديقة  تجزئة 
التجاري  بالسجل  واملسجل  مكناس 
رقم  تحت  بفاس  التجارية  باملحكمة 
درهم   600.000 قدره  بثمن    9555
عليها  املنصوص  الشروط  حسب 

بعقد البيع.
الضبط  بكتابة  التعرضات  تقبل 
باملحكمة التجارية بفاس داخل غجل 
يوما   )15( عشر  خمسة  يتعدى  ال 

ابتداء من النشرة الثانية.
اإلعالن األول

عن رئي1 كتابة الضبط

68 مكرر

املحكمة التجارية بطنجة
 ملف تفويت غصل تجاري 

عن طريق البيع
ملف عدد 2021/87

كتابة  مصلحة  رئي1  يعلن 
ب8نجة  التجارية  باملحكمة  الضبط 
في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى   غنه 
عبد  السيد  باع   ،2021 يوليو   5
لب8اقة  الحامل  الهراز،  الل8يف 
 B339680 رقم  الوطنية  التعريف 
 والساكن ب8نجة حومة الدار البيضاء 
بالسجل  واملسجل   7 رقم   60 زنقة 
رقم  3010،  تحت  ب8نجة  التجاري 
الكائن  التجاري  األصل  مجموع 
رقم  الخام1  محمد  شارع  ب8نجة 
الوالي،  مريم  السيدة  لفائدة   153
الوطنية  التعريف  لب8اقة  الحاملة 
رقم K528633 وحددت قيمة األصل 
التجاري موضوع البيع في مبلغ إجمالي 

قدره 00.000  درهم.
وعليه فإن جميع التعرضات تقدم 
داخل  املحكمة  بهذه  الضبط  بكتابة 
النشر  تاريخ  ابتداء من  15 يوما  غجل 
من  يليه  وما  للفصل  8  طبقا  الثاني 

مدونة التجارة.
اإلعالن األول

عن رئي1 كتابة الضبط

70 مكرر

 II.  -  إعالنات قضائية
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املحكمة التجارية ب8نجة

ملف تفويت غصل تجاري
عن طريق التنازل

ملف رقم : 2021/86

كتابة  مصلحة  رئي1  يعلن 

ب8نجة  التجارية  باملحكمة  الضبط 

 28 في  غنه بمقت�سى عقد عدلي مؤرخ 

محمد  السيد  تنازل   ،2021 يوليو 

التعريف  لب8اقة  الحامل  بوجمعة، 

والساكن   K18532 رقم  الوطنية 

الهرهار رقم  بتجزئة النصر زنقة واد 
19 طنجة واملسجل بالسجل التجاري 

جميع   ، 7318 رقم  تحت  ب8نجة 

زنقة  ب8نجة  الكائن  التجاري  األصل 

لشعار  الحامل   20 رقم  تومرت  بن 

»PETIT SOCO« لفائدة السيد احمد 

التعريف  لب8اقة  الحامل  بوجمعة 

وحددت   K102012 رقم  الوطنية 
قيمة األصل التجاري موضوع التنازل 

قدره  إجمالي  مبلغ  في  عوض  بدون 

60.000 درهم.

التعرضات  جميع  فإن  وعليه 

املحكمة  بهذه  الضبط  بكتابة  تقدم 

يوما   )15( عشر  خمسة  غجل  داخل 

ابتداء من تاريخ صدور النشر الثاني 

طبقا للفصل  8 وما يليه من مدونة 

التجارة.
اإلعالن األول

عن رئي1 كتابة الضبط

خديجة غقشور

71 مكرر

املحكمة  اإلبتدائية بالقنيطرة 
ملف إشهار تحويل الذمة املالية 

املهنية إلى شركة

عدد : 05/2021

حساب خاص عدد :  1955

ملف رقم حسب

ملف إشهار تحويل ا لذمة املالية 
املهنية إلى شركة

محرر  عرفي  عقد   بمقت�سى 

يونيو   3 بتاريخ  القني8رة  بمدينة 

الفصل  ملقتضيات  وطبقا   2021

مدونة من   )I-مرتين املكررة   161(

أيالن  السيد  قدم  الضرائب 

املص8في مغربي الجنسية، املزداد في 

لب8اقة  والحامل   1965 ديسمبر   31

 ،QA53 1 الوطنيةرقم  التعريف 
رقم  غوه  زنقة  بالقني8رة،  والقاطن 

ذمته  تحويل  على  فلوري  فال   17 

املستغل  للنشاط  املهنية  املالية 

والكائن  ال8بوأرافية  األشغال  في 

العاص  ابن  عمر   39 بالقني8رة، 
التجاري  بالسجل  واملقيد   ،2 شقة 

بالقني8رة  اإلبتدائية  املحكمة  لدى 

تحت عدد  9 36 واملساهمة بجميع 

عناصر غصولها وخصومها كحصص 

 CABINET 1في شركة في طور التأسي

.CHAILEN SARL AU

يتقدموا  غن  الدائنين  فعلى 

اإلبتدائية  املحكمة  لدى  بتعرضهم 

يوما   15 غجل  داخل  بالقني8رة 

ابتداء من تاريخ النشرة الثانية طبقا 

مدونة  من  الفصل  8  ملقتضيات 

التجارة.

النشرة الثانية
عن رئي1 مصلحة كتابة الضبط

مريم الحو�سي

منتدب قضائي من الدرجة املمتازة

2 مكرر

املحكمة االبتدائية بتطوان
مصلحة كتابة الضبط
مكتب السجل التجاري

تنازل عن حصة في األصل التجاري

الضبط  كتابة  مصلحة  رئي1  إن 

باملحكمة االبتدائية بت8وان.

ت8بيقا ملقتضيات الفصل 83 من 

مدونة التجارة القانون رقم 19.95.

العرفي  العقد  بمقت�سى  غنه  يعلن 

السيد  تنازل   2021 غبريل   28 بتاريخ 

لب8اقة  الحامل  املص8فى،  الشقاف 

 L257978 رقم  الوطنية  التعريف 

عن 50% من األصل التجاري الكائن 

مقره االجتماعي بشارع الحاج محمد 
ت8وان،  رقم  5   1 زنقة  بركة،  بن 

التقليدية  والذي هو عبارة الصباأة 

واملسجل بالسجل التجاري باملحكمة 

االبتدائية بت8وان تحت رقم 15558.

الحسين  السيد  لفائدة  وذلك 

التعريف  لب8اقة  الحامل  الشباق، 

الساكن   L276 95 رقم  الوطنية 

 1 زنقة  بركة،  محمد  الحاج  بشارع 

رقم 52، ت8وان.

بمصلحة  التعرضات  وستقبل 

السجل التجاري باملحكمة االبتدائية 

من  يوما   15 أاية  إلى  وذلك  بت8وان 

صدور اإلعالن الثاني.
اإلعالن األول

رئي1 مصلحة كتابة الضبط

59 مكرر

املحكمة االبتدائية بت8وان

مصلحة كتابة الضبط

مكتب السجل التجاري

إعالن شراء غصل تجاري

الضبط  كتابة  مصلحة  رئي1  إن 

باملحكمة االبتدائية بت8وان.

ت8بيقا ملقتضيات الفصل 83 من 

مدونة التجارة القانون رقم 19.95.

عرفي  عقد  بمقت�سى  غنه  يعلن 

 2021 غبريل   26 بتاريخ  املؤرخ 

التسجيل  مكتب  بسجل  واملسجل 

والتمبر بت8وان، بسجل اإليداع رقم 

بتاريخ   10571 عدد  وصل   11822

2021، باع السيد الهرهور  28 غبريل 

لب8اقة  الحامل  املغربي،  مص8فى، 

 L26 933 رقم  الوطنية  التعريف 

بشارع  الواقع  التجاري  األصل  جميع 

رقم  الصحراوي  مقهى  زنقة  املامون 

253 ت8وان، وهو عبارة عن محلبة، 

باملحكمة  التجاري  بالسجل  واملقيد 

االبتدائية بت8وان تحت رقم  5079.

التليدي  السيد  لفائدة  وذلك 

عبد العالي، املغربي، الحامل لب8اقة 

.K156392 التعريف الوطنية رقم

بمصلحة  التعرضات  وستقبل 

السجل التجاري باملحكمة االبتدائية 

من  يوما   15 أاية  إلى  وذلك  بت8وان 

صدور اإلعالن الثاني.
اإلعالن األول

رئي1 مصلحة كتابة الضبط

60 مكرر

املحكمة االبتدائية بالرماني
بيع نصف غصل تجاري

EXPLOITANT DE MILK- لشركة

BAR

رقم السجل التجاري : 18 2

بمقت�سى عقد توثيقي عدلي املؤرخ 

بتاريخ )28 من شوال 2  1)  9 يونيو 

يونيو   25 بتاريخ  واملسجل   2021

1159باع  باالستخالص  امر   2021

بن  التلمساني  نبيل  السيد  بموجبه 

التعريف  لب8اقة  الحامل  محمد، 

للسيدة   X119537 رقم  الوطنية 

عسو،  بنت  ال8بيب  السعدية 

الوطنية  التعريف  لب8اقة  الحاملة 

في   1/2 النصف  جميع   X25097 

يحمل  الذي  التجاري  األصل  كافة 

بالسجل  املضمنة  التقييدات  نسخة 

التحليلي رقم 18 2 النشاط التجاري 

 EXPLOITANT DE MILK-BAR

التجارية  املؤسسة  عنوان  الكائن 

CITE RIYAG الرماني تاريخ التسجيل 

  يونيو 2012 رقم التسجيل 18 تاريخ 

غكتوبر  فاتح  االستغالل  في  الشروع 

2006 املسجل بقائمة امللزمين باألداء 

الضريبي تحت رقم 5 277003.

وضع  متعرض  كل  على  وجب  لذا 

باملحكمة  الضبط  بكتابة  تعرضه 

غقصاه  غجل  في  بالرماني  االبتدائية 

النشرة  وصدور  النشر  تاريخ  من   15

الثانية.

اإلعالن األول

62 مكرر

املحكمة االبتدائية ببرشيد
إعالن عن بيع غصل تجاري

كتابة  مصلحة  رئي1  يعلن 

الضبط باملحكمة االبتدائية ببرشيد، 

في  مؤرخ  رسمي  عقد  بمقت�سى  غنه 

محمد  السيد  فوت   2021 يونيو   25

التعريف  لب8اقة  الحامل  ربروب، 

الوطنية رقم  W152 نيابة عن السيد 

لب8اقة الحامل  ربروب،  املجيد  عبد 
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 W20 687 رقم  الوطنية  التعريف   

عزيز  للسيد  بإسبانيا،  والساكن 

التعريف  لب8اقة  الحامل  الوس8ي، 

والساكن   WA739 7 رقم  الوطنية 

حي  الروداني،  ابراهيم  شارع   371
التجاري  األصل  برشيد،  الوحدة 

ماربيال«  »مقهى  كمقهى  املستغل 

رقم  39  ياسمينة  بتجزئة  والكائنة 

 200-198 كنون  هللا  عبد  شارع 
التجاري  بالسجل  واملسجلة  برشيد، 

تحت رقم 16090 وذلك بثمن إجمالي 

قدره 300.000 درهم.

التعرضات  جميع  فإن  وعليه، 

تقدم بكتابة الضبط بهاته املحكمة، 

قسم السجل التجاري داخل غجل 15 

يوما من تاريخ النشرة األولى والثانية.
اإلعالن األول

عن رئي1 مصلحة كتابة الضبط

66 مكرر

املحكمة االبتدائية بالخميسات
إعالن عن بيع األصل التجاري

ملف رقم 2021/12

حساب رقم 13000

بتاريخ  توثيقي  عقد   بمقت�سى 

هللا  عبد  السيد  باع   2020 غبريل   2 

رقم  ب.ت.و  ل  الحامل  احساين، 

صديقي،  املهدي  للسيد   X77977

 X359990 رقم  ب.ت.و  ل  الحامل 
زنقة   31  : ب  الكائن  التجاري   األصل 

حي  االدريسية،  تجزئة  رقراق  غبي 

واملسجل  الخميسات،  الزهراء، 

   672 رقم  التجاري  بالسجل 

بالخميسات  االبتدائية  باملحكمة 

واملعنوية  املادية  عناصره  بجميع 

واملقدر بثمن 60.000 درهم.

لذلك فإن جميع التعرضات يجب 

باملحكمة  الضبط  كتابة  توضع  غن 

غجل  داخل  بالخميسات  االبتدائية 

تاريخ  من  يوما   )15( عشر  خمسة 

صدور النشرة الثانية.
اإلعالن األول

عن رئي1 مصلحة كتابة الضبط

69 مكرر

املحكمة االبتدائية ببني مالل
هبة غصل تجاري

ملف رقم : 2021/06
حساب رقم 8970

مصادق  عرفي  عقد  بمقت�سى 
مسجل   ،2021 ماي  بتاريخ  1  عليه 
 2021 ماي   27 بتاريخ  مالل  ببني 
الجياللي  موالي  السيدين  فإن 
الحامل  راشد،  مغربي  الدين،  نصر 
رقم  الوطنية  التعريف  لب8اقة 
مسجل  مالل  ببني  الساكن   E532 2
املحكمة  بهذه  التجاري  بالسجل 
جميع  وهبا  قد   ،55 6 رقم  تحت 
 53 الرقم  والكائن  التجاري  األصل 
واملستعمل  مالل  بني  مراكش  زنقة 
السيد  لفائدة  املالب1  لبيع  كمحل 
احمد  موالي  الجياللي  الدين  نصر 
الوطنية  التعريف  لب8اقة  الحامل 
رقم I 73596 وقد حدد ثمن الهبة في 

مبلغ قدره 10.000 درهم.
تقديم  األخير  هذا  دائني  فعلى 
تعرضاتهم إلى مكتب السجل التجاري 
داخل  مالل  بني  االبتدائية  باملحكمة 
غجل ال يتعدى 15 يوما املوالية للنشر 

الثانية.
اإلعالن األول

عن رئي1 مصلحة كتابة الضبط

72 مكرر

املحكمة االبتدائية ببني مالل

تقديم غصل تجاري حصة في شركة
ملف رقم : 2021/08
حساب رقم 8983

طرف  من  رسمي  تقرير  بمقت�سى 
شاوي  ابراهيم  الحيسوبي  الخبير 
غكتوبر  فاتح  بتاريخ  البيضاء  بالدار 
العربي،  الناجي  السيد  قدم   ،2020
الوطنية  التعريف  لب8اقة  الحامل 
بالسجل  واملسجل   I 3157 رقم 
ببني  االبتدائية  باملحكمة  التجاري 
جميع  رقم  2036،  تحت  مالل 
عن  عبارة  هو  الذي  التجاري  األصل 
مخبزة وحلويات، والكائن ببلوك 3 حي 
كحصة   مالل،  بني   ،72 رقم  األطل1 
 BOULANGERIE في الشركة املدعوة
 PATISSERIE MASJID AL ATLAS
ممثلها  شخص  في   ،SARL AU
التجاري  بالسجل  مقيدة  القانوني، 
تحت مالل  ببني  االبتدائية  باملحكمة 

 100.000 رغسمالها   9861 رقم   
التجاري  األصل  قوم  وقد  درهم 
درهم.  85.535,82 مبلغ  في  املذكور 

غعاله  الحصة  مقدم  دائني  فعلى 
السجل  بمكتب  تعرضاتهم  وضع 
بني  االبتدائية  باملحكمة  التجاري 
خمسة  يتجاوز  ال  غجل  داخل  مالل 

عشر يوما املوالية للنشر الثانية.
اإلعالن األول

عن رئي1 مصلحة كتابة الضبط

73 مكرر

املحكمة االبتدائية ببني مالل

بيع غصل تجاري
ملف رقم : 2021/09
حساب رقم 8979

مصادق  توثيقي  عقد  بمقت�سى 
ومسجل   ،2021 ماي   7 بتاريخ  عليه 
إن   2021 ماي   20 بتاريخ  مالل  ببني 
راشد،  مغربي  متاجي،  عزيز  السيد 
الوطنية  التعريف  لب8اقة  الحامل 
رقم I657196 الساكن بزنقة لومارش 
مسجل  مالل  بني   12 الرقم   2 ز 
بالسجل التجاري بهذه املحكمة تحت 
األصل  جميع  باع  قد  رقم  21 2، 
تمكنونت  63 شارع  والكائن  التجاري 
واملستعمل  مالل  بني  العصري  الحي 
الغني   عبد  السيد  لفائدة  كمقهى 
التعريف  لب8اقة  الحامل  ملباركي 
حدد  وقد   I 11087 رقم  الوطنية 
 560.000 قدره  مبلغ  في  الهبة  ثمن 

درهم.
تقديم  األخير  هذا  دائني  فعلى 
تعرضاتهم إلى مكتب السجل التجاري 
داخل  مالل  بني  االبتدائية  باملحكمة 
غجل ال يتعدى 15 يوما املوالية للنشر 

الثانية.
اإلعالن األول

عن رئي1 مصلحة كتابة الضبط

74 مكرر

املحكمة االبتدائية ببني مالل

تفويت حق الكراء ألصل تجاري
ملف رقم : 2021/11
حساب رقم 9308

بمقت�سى عقد توثيقي منجز بتاريخ 
مالل  ببني   2020 ديسمبر   17 و   1 
من طرف ذ/كاعبور زكرياء موثق ببني 
 2021 يناير   5 بتاريخ  مسجل  مالل 
ببني مالل، فإن السيدة حادة الوالي، 
لب8اقة  الحاملة  راشدة،  مغربية 

 I171839 رقم  الوطنية  التعريف 
تحت  التجاري  بالسجل  املسجلة 
االبتدائية  باملحكمة  رقم   116 
الكراء  حق  فوتا  قد  مالل  ببني 
شارع   38 الكائن  التجاري  للمحل 
الحسن الثاني بني مالل لفائدة مالكة 
العب�سي مغربي راشد الحامل لب8اقة 
التعريف الوطنية رقم I1 0 1، وغن 
ثمن تفويت مجموع حق الكراء املحل 
املذكور غعاله يقدر بثمن إجمالي قدره 

320.000 درهم.
تقديم  األخير  هذا  دائني  فعلى 
تعرضاتهم إلى مكتب السجل التجاري 
داخل  مالل  بني  االبتدائية  باملحكمة 
غجل ال يتعدى 15 يوما املوالية للنشر 

الثانية.
اإلعالن األول

عن رئي1 مصلحة كتابة الضبط

75 مكرر

املحكمة االبتدائية ببني مالل

تفويت حق الكراء ألصل تجاري
ملف رقم : 2021/12
حساب رقم 9307

منجز  توثيقي  عقد  بمقت�سى 
مالل  ببني   2021 فبراير  بتاريخ  2 
موثق  زكرياء  ذ/كاعبور  طرف  من 
مارس   11 بتاريخ  مسجل  مالل  ببني 
السيدين  فإن  مالل،  ببني   2021
راشد،  مغربي  البصيلي،  حسن 
الوطنية  التعريف  لب8اقة  الحامل 
مالل  ببني  الساكن   C9  350 رقم 
مغربي  البصيلي  جواد  والسيد 
التعريف  لب8اقة  الحامل  راشد 
املسجلين   CD30118 رقم  الوطنية 
رقم  2335  تحت  التجاري  بالسجل 
ببني  االبتدائية  باملحكمة  و23352 
للمحل  الكراء  حق  فوتا  قد  مالل 
 3 التوتة  إقامة  الكائن  التجاري 
لفائدة  مالل  بني  مكازة   3 الرقم 
الحامل  راشد  مغربي  بوتميت  العربي 
رقم  الوطنية  التعريف  لب8اقة 
JC318670، وغن ثمن تفويت مجموع 
حق الكراء املحل املذكور غعاله يقدر 
درهم.  210.000 قدره  إجمالي  بثمن 
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تقديم  األخير  هذا  دائني  فعلى 
تعرضاتهم إلى مكتب السجل التجاري 
داخل  مالل  بني  االبتدائية  باملحكمة 
غجل ال يتعدى 15 يوما املوالية للنشر 

الثانية.
اإلعالن األول

عن رئي1 مصلحة كتابة الضبط

76 مكرر

املحكمة االبتدائية ببني مالل

تقديم غصل تجاري حصة في شركة
ملف رقم : 2021/13
حساب رقم 9289

منجز  رسمي  تقرير  بمقت�سى 
محمد  الحيسوبي  الخبير  طرف  من 

البوبكري بالدار البيضاء.
الغني  عبد  السيد  قدم  فقد 
التعريف  لب8اقة  الحامل  بندومو، 
واملسجل   G30186 رقم  الوطنية 
باملحكمة  التجاري  بالسجل 
رقم  تحت  مالل  ببني  االبتدائية 
التجاري  األصل  جميع   ،11018
الذي هو عبارة عن مصحة )مصحة 
بني  اإلداري  بالحي  والكائن  اطل1(، 
املدعوة  الشركة  في  كحصة  مالل، 
 STE PLYCLINIQUE ATLAS
 BENDOUMOU ABDELRHANI
في  التأسي1  طور  في   ،SARL AU
رغسمالها  القانوني،  ممثلها  شخص 

0.000 2.5 درهم.
غعاله  الحصة  مقدم  دائني  فعلى 
السجل  بمكتب  تعرضاتهم  وضع 
بني  االبتدائية  باملحكمة  التجاري 
خمسة  يتجاوز  ال  غجل  داخل  مالل 

عشر يوما املوالية للنشر الثانية.
اإلعالن األول

عن رئي1 مصلحة كتابة الضبط

77 مكرر

املحكمة االبتدائية ببني مالل

تقديم غصل تجاري حصة في شركة
ملف رقم :  2021/1
حساب رقم 03 9

من  منجز  رسمي  تقرير  بمقت�سى 
ابراهيم  الحيسوبي  الخبير  طرف 
شاوي بالدار البيضاء بتاريخ   غكتوبر 
علي،  رحال  بن  السيد  قدم   ،2016
الحامل لب8اقة التعريف الوطنية رقم 
التجاري  بالسجل  واملسجل   I50067
تحت  مالل  ببني  االبتدائية  باملحكمة 

التجاري  األصل  جميع   ،10102 رقم 
الذي هو عبارة عن مكتب للدراسات 
 2 الحسن  بشارع  والكائن  والتجهيز، 
عمارة  الثاني،  ال8ابق   21 رقم  شقة 
كحصة  مالل،  بني  غطل1،  فضاء 
 R.I.T.P BEN املدعوة  الشركة  في 
شخص  في   ،RAHAL ALI SARL AU
بالسجل  مقيدة  القانوني،  ممثلها 
تحت  االبتدائية  باملحكمة  التجاري 
100.000 درهم  7605 رغسمالها  رقم 
في  املذكور  التجاري  األصل  قوم  وقد 

مبلغ 81, 22.  6 درهم.
غعاله  الحصة  مقدم  دائني  فعلى 
السجل  بمكتب  تعرضاتهم  وضع 
بني  االبتدائية  باملحكمة  التجاري 
خمسة  يتجاوز  ال  غجل  داخل  مالل 

عشر يوما املوالية للنشر الثانية.
اإلعالن األول

عن رئي1 مصلحة كتابة الضبط

78 مكرر

املحكمة االبتدائية ببني مالل

تقديم غصل تجاري حصة في شركة
ملف رقم : 2021/15
حساب رقم 39 9

منجز  رسمي  تقرير  بمقت�سى 
 T.H الحيسوبي  الخبير  طرف  من 

CONSULTING بالدار البيضاء.
العربي،  يمول  السيد  قدم  فقد 
الوطنية  التعريف  لب8اقة  الحامل 
بالسجل  واملسجل   I698 98 رقم 
ببني  االبتدائية  باملحكمة  التجاري 
مالل تحت رقم 510 2، جميع األصل 
محل  عن  عبارة  هو  الذي  التجاري 
 23 لبيع النظارات بالتقسيط الكائن 
اطل1  ديار   5 عمارة  األر�سي  ال8ابق 
مالل،  بني  الخام1  محمد  شارع 
 STE املدعوة  الشركة  في  كحصة 
 ،LUNETTERIE FAKRI SARL AU
ممثلها  شخص  في  التأسي1  طور  في 
درهم.  200.000 رغسمالها  القانوني، 

غعاله  الحصة  مقدم  دائني  فعلى 
السجل  بمكتب  تعرضاتهم  وضع 
بني  االبتدائية  باملحكمة  التجاري 
خمسة  يتجاوز  ال  غجل  داخل  مالل 

عشر يوما املوالية للنشر الثانية.
اإلعالن األول

عن رئي1 مصلحة كتابة الضبط

79 مكرر

املحكمة االبتدائية ببني مالل

تقديم غصل تجاري حصة في شركة
ملف رقم : 2021/07
حساب رقم  898

من  منجز  رسمي  تقرير  بمقت�سى 
ابراهيم  الحيسوبي  الخبير  طرف 
فاتح  بتاريخ  البيضاء  بالدار  شاوي 
مخلوف  السيد  قدم   ،2020 غكتوبر 
التعريف  لب8اقة  الحامل  عزيز، 
واملسجل   IB52    رقم الوطنية 
بالسجل التجاري باملحكمة االبتدائية 
23238، جميع  رقم  ببني مالل تحت 
عن  عبارة  هو  الذي  التجاري  األصل 
مواد  وجميع  العقاقير  لبيع  محل 
والكائن  بالتقسيط،  البناء  ومعدات 
بتجزئة غسماء غوالد حمدان رقم 12، 
بني مالل، كحصة في الشركة املدعوة 
في   ،MAIN MARKET SARL AU
رغسمالها  القانوني،  ممثلها  شخص 
األصل  قوم  وقد  درهم   100.000
 25.397 مبلغ  في  املذكور  التجاري 

درهم.
غعاله  الحصة  مقدم  دائني  فعلى 
السجل  بمكتب  تعرضاتهم  وضع 
بني  االبتدائية  باملحكمة  التجاري 
خمسة  يتجاوز  ال  غجل  داخل  مالل 

عشر يوما املوالية للنشر الثانية.
اإلعالن األول

عن رئي1 مصلحة كتابة الضبط

80 مكرر

محكمة االستئناف بفاس
ملخص الحكم غو القرار

ملف جنائي رقم : 2021/2613/66
االسم  ناجح،   : العائلي  االسم 
وغمه  محمد  ابن  كريم   : الشخ�سي 
بتاريخ  املولود  محمد،  بنت   حياة 
2 سبتمبر 2007 بفاس، الساكن رقم 
فاس،  بنسودة،   ،1 املسيرة  حي   28
 2021 يوليو  فاتح  بتاريخ  عليه  حكم 
لألحداث  الجنايات  أرفة  طرف  من 
السرقة  جناية  غجل  من  بفاس 
وجنحة  والليل  بالتعدد  املوصوفة 
للمنفعة  مخصص  �سيء  تعييب 
بسنة  ذلك  عن  ومعاقبته  العامة 
واحدة حبسا نافذا وتحميله الصائر 
في  واإلجبار  القانوني  وليه  بواس8ة 

األدنى.
الرئي1  ممثل النيابة العامة

كاتب الضبط

63

محكمة االستئناف بفاس

ملخص الحكم غو القرار
ملف جنائي رقم :  2021/2613/5

الخلوفي،   : العائلي  االسم 
ابن  حسام   : الشخ�سي  االسم 
ل8رش  عتيقة  وغمه  محمد 
بتاريخ  املولود  حميدة،   بنت 
الساكن  بفاس،   2003 غكتوبر   22
رقم 109 شارع الكوفة، حي الزهور 2 
بفاس، حكم عليه بتاريخ فاتح يوليو 
الجنايات  أرفة  طرف  من   2021
التغرير  غجل  من  بفاس  لألحداث 
عنف  بدون  عرضها  وهتك  بقاصرة 
طبقا للفصل 75  و 8  من القانون 
بثالثة  ذلك  عن  ومعاقبته  الجنائي 
وتحميله  نافذا  حبسا  غشهر   )03(
القانوني  وليه  بواس8ة  الصائر 

وتحديد اإلجبار في األدنى.
الرئي1  ممثل النيابة العامة

كاتب الضبط

64

محكمة االستئناف بفاس

ملخص الحكم غو القرار
ملف جنائي رقم
2021/2613/ 2 
االسم العائلي : حضري.

االسم الشخ�سي : عبد الهادي.
بنت  خديجة   : وغمه  احمد   : ابن 

محمد.
بفاس   2005  : بتاريخ  املولود 
بني  التقدم،  تعاونية  دوار   : الساكن 

سنوس القرية تاونات.
حكم عليه بتاريخ 17 يونيو 2021 
لألحداث  الجنايات  أرفة  طرف  من 

بفاس.
السرقة  جريمتي   : غجل  من 
السالح  باستعمال  املوصوفة 

والضرب والجرح بالسالح األبيض.
بسنتين  ذلك  عن  ومعاقبته 
الصائر  وتحميله  نافذا  حبسا   )02(
وتحديد  القانوني  وليه  بواس8ة 

االجبار في األدنى.
الرئي1  ممثل النيابة العامة

كاتب الضبط

65
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 III.  -  إعالنات إدارية

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مديرة   غصدرته  قرار  بموجب 
ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض   وكالة 
 2021  2021/5229 بتاريخ 20 يوليو 
املسمى  العقار  على  سيجري  الذي 
العقاري  الرسم  ذي   223V-2 مهدية 
املتواجد    13/143921 عدد 
باشوية  مهدية،  الترابية  بالجماعة 
من  ابتداء  القني8رة،  إقليم  مهدية، 
أاية  إلى   2021 غأس18   9  تاريخ 
علني  بحث   2021 غأس18   19
بإنجاز  الترخيص  مشروع  شأن  في 
ثقب وجلب املاء  منه من غجل سقي 
لفائدة  هكتارا   0,0060 مساحة 
الحامل  ايدير  ياسين  مزياني  السيد 
لجواز سفر الجمهورية الفرنسية رقم 

.21AK31 95
2

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مديرة   غصدرته  قرار  بموجب 
ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
 2021 2021/5234 بتاريخ 20 يوليو 
الذي سيجري على العقارين املسميين 
ذي  التازي  املالك  وعبد  محفوض 
 13/28472 عدد  العقاريين   الرسم 
بالجماعة  املتواجد   R/23118و
الترابية قيادة املساعدة، دائرة سيدي 
سليمان،  سيدي  إقليم  سليمان، 
 2021 غأس18   9 تاريخ  من  ابتداء 
بحث   2021 غأس18   19 أاية  إلى 
الترخيص  مشروع  شأن  في  علني 
من  منه  املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز 
هكتارا  مساحة  3,766  سقي  غجل 
الحمومي  اسية  السيدة  لفائدة 
الوطنية  التعريف  لب8اقة  الحاملة 

.CB16263
3 

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   غصدرته  قرار  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض   وكالة 

 2021  2021/5228 بتاريخ 20 يوليو 

الجماعي  العقار  على  سيجري  الذي 

باملكان املسمى  املدعو اوالد اسبي8ة 

للجماعة  التابع  اسبي8ة  اوالد 

شهادة  ذي  اسبي8ة  اوالد  الساللية 

يوليو   2 بتاريخ   16 رقم  االستغالل 

الترابية  بالجماعة  املتواجد    2021

سال،  إقليم  عامر،  باشوية  عامر، 

 2021 غأس18   9 تاريخ  من  ابتداء 

بحث   2021 غأس18   19 أاية  إلى 

الترخيص  مشروع  شأن  في  علني 

بإنجاز ثقب وجلب املاء من غجل سقي 

السيد  لفائدة  هكتار   0, 0 مساحة 

لب8اقة  الحامل  الجياللي  جديرة 

.A527 51 التعريف الوطنية

4 

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   غصدرته  قرار  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 2021 2021/5235 بتاريخ 20 يوليو 

املخزني  امللك  على  سيجري  الذي 

رقم  العقاري  الرسم  ذي   128 رقم 

شراكة  اتفاقية  وذي   30/17068

حول  والخاص  العام  الق8اعين  بين 

األرا�سي التابع للملك الخاص للدولة 

2016 مشروع  2 ماي  بتاريخ  املغربية 

بالجماعة  املتواجد  رقم  502 

بني  الغرب  دائرة  انويرات،  الترابية 

ابتداء  قاسم،  سيدي  إقليم  مالك، 

 من تاريخ 9 غأس18 2021 إلى أاية 

في علني  بحث   2021 غأس18   19

ثقب  بإنجاز  الترخيص  مشروع   شأن 

وجلب املاء  منه من غجل سقي مساحة 

 DOMAINE شركة  لفائدة  هكتارا   3

 AGRICOLE MOSTAFI SARL AU

القانوني  ممثلها  شخص  في  ممثلة 

السيد محمد مص8افي الحامل لب8اقة 

.GN3107  التعريف الوطنية

5

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   غصدرته  قرار  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض   وكالة 

 2021  2021/5230 بتاريخ 20 يوليو 

املسمى  العقار  على  سيجري  الذي 

ذي   ILLOT3828  الكولف إقامة 

 13/148832 رقم  العقاري  الرسم 

املتواجد بالجماعة الترابية القني8رة، 

اوجيه،  غوالد  دائرة  اإلدارية،  امللحقة 

تاريخ  من  ابتداء  القني8رة،   إقليم 

أاية  إلى   2021 غأس18   9 

علني  بحث   2021 غأس18   19

بإنجاز  الترخيص  مشروع  شأن  في 

غجل  من  منه  املاء  وجلب  ثقب 

لفائدة  هكتار   0,01 مساحة  سقي 

لب8اقة  الحامل  الكيزي  سعد  السيد 

.E27  91 التعريف الوطنية

6 

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   غصدرته  قرار  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض   وكالة 

 2021  2021/5218 بتاريخ 19 يوليو 

الجماعي  العقار  على  سيجري  الذي 

التابع الداللحة  مزارع  املدعو 

ذي  الداللحة  الساللية  للجماعة   

بتاريخ   39 رقم  االستغالل  شهادة 

بالجماعة  املتواجد    2021 غبريل   29

قيادة  بوسلهام،  موالي  الترابية 

لالميمونة،  دائرة  بوسلهام،  موالي 

من  ابتداء  القني8رة،  إقليم 

أاية  إلى   2021 غأس18   6  تاريخ 

علني  بحث   2021 غأس18   16

بإنجاز  الترخيص  مشروع  شأن  في 

ثقب وجلب املاء  منه من غجل سقي 

لفائدة  هكتارا   0,7062 مساحة 

وياسين  خوشان  سعيد  السادة 

التعريف  لب8اقتي  الحامالن  الراكب 

.GB1 89 8و EB96722 الوطنية

7

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   غصدرته  قرار  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض   وكالة 

 2021  2021/5220 بتاريخ 19 يوليو 

الجماعي  العقار  على  سيجري  الذي 

باملكان املسمى  املدعو اوالد اسبي8ة 

للجماعة  التابع  اسبي8ة  اوالد 

شهادة  ذي  اسبي8ة  اوالد  الساللية 

يونيو   21 بتاريخ   16 رقم  االستغالل 

الترابية  بالجماعة  املتواجد   2021

سيدي  باشوية  القنادل،  ابي  سيدي 

من  ابتداء  سال،  إقليم  القنادل،  ابي 

أاية  إلى   2021 غأس18   6  تاريخ 

علني  بحث   2021 غأس18   16

بإنجاز  الترخيص  مشروع  شأن  في 

سقي  غجل  من  منه  املاء  وجلب  ثقب 

مساحة 350 ,0 هكتار لفائدة السيد 

لب8اقة  الحامل  سكايلة  العزيز  عبد 

.A586252 التعريف الوطنية

8  
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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  2021/5222 بتاريخ 19 يوليو 

املسمى  العقار  على  سيجري  الذي 

الرسم  ذي   620 الكولف  إقامة 

املتواجد   13/105100 رقم  العقاري 

دائرة  القني8رة،  الترابية  بالجماعة 

 ،5 اإلدارية  امللحقة  اوجيه،  غوالد 

تاريخ  من  ابتداء  القني8رة،   إقليم 

أاية  إلى   2021 غأس18   6 

في  علني  بحث   2021 غأس18   16

ثقب  بإنجاز  الترخيص  مشروع  شأن 

وجلب املاء منه من غجل سقي مساحة 

عبد  السادة  لفائدة  هكتارا   0,0050
جابري  كلثوم  وغم  السميني  الرحمان 

الوطنية  التعريف  لب8اقة  الحامالن 

.Z198502و DB6508

9

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   غصدرته  قرار  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض   وكالة 

 2021  2021/5223 بتاريخ 19 يوليو 

املسمى  العقار  على  سيجري  الذي 
PDN B13a-L10 ذي الرسم العقاري 

بالجماعة  املتواجد   58/50298 رقم 

باشوية  القنادل،  ابي  الترابية سيدي 

سيدي ابي القنادل، إقليم سال، ابتداء 

 من تاريخ 6 غأس18 2021 إلى أاية 

علني  بحث   2021 غأس18   16

بإنجاز  الترخيص  مشروع  شأن  في 

سقي  غجل  من  منه  املاء  وجلب  ثقب 

السادة  لفائدة  هكتارا   0,01 مساحة 

زوالغ  ولبنى  زناد  الصادق  عبد 

الوطنية  التعريف  لب8اقة  الحامالن 

.AB210303و E513123

10

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   غصدرته  قرار  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض   وكالة 

 2021  2021/5227 بتاريخ 20 يوليو 

املسمى  العقار  على  سيجري  الذي 

رقم  العقاري  الرسم  ذي  بوهو�سي 

بالجماعة  املتواجد   13/19698

 الترابية القني8رة، امللحقة اإلدارية 13، 

القني8رة،  إقليم  اوجيه،  اوالد  دائرة 

 2021 غأس18   9 تاريخ  من  ابتداء 

بحث   2021 غأس18   19 أاية  إلى 

الترخيص  مشروع  شأن  في  علني 

من  منه  املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز 

هكتار   0,0080 مساحة  سقي  غجل 

ازديمو�سي  حسن  السادة  لفائدة 

سالم  الفقيه  حورية  منال  وشيراز 

الوطنية  التعريف  الحامالن لب8اقتي 

.G 770Cو S222811

11

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   غصدرته  قرار  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض   وكالة 

 2021  2021/5231 بتاريخ 20 يوليو 

الذي سيجري على الق8عة الفالحية 

محمد  له  املغفول  توزيع  من 

الترابية  بالجماعة  املتواجد  الخام1 

دائرة  الحوافات  قيادة  الحوافات، 

سيدي  إقليم  مالك،  بني  الغرب 

9 غأس18  تاريخ  من  ابتداء  قاسم، 

 2021 غأس18   19 أاية  إلى   2021

بحث علني في شأن مشروع الترخيص 

بإنجاز ثقب وجلب املاء  منه من غجل 

سقي مساحة 5 هكتارا لفائدة السيد 

لب8اقة  الحامل  بنعي�سى  الصكاكري 

.GN 39 2 التعريف الوطنية

12

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   غصدرته  قرار  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض   وكالة 

 2021  2021/5202 بتاريخ 15 يوليو 

الذي سيجري بالعقار املسمى سيدي 

العقاري  الرسم  ذي   LOTI ونزة  علي 

عدد 13/170004 املتواجد بالجماعة 

بنمنصور،  قيادة  بنمنصور،  الترابية 

القني8رة،  إقليم  بنمنصور،  دائرة 

 2021 غأس18   6 تاريخ  من  ابتداء 

بحث   2021 غأس18   16 أاية  إلى 

الترخيص  مشروع  شأن  في  علني 

بإنجاز ثقب وجلب املاء منه من غجل 

باملاء  ومرافقها  وقود  مح8ة  تزويد 

الكرديع  مص8فى  السيد  لفائدة 

الوطنية  التعريف  لب8اقة  الحامل 

.G 13072

13

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   غصدرته  قرار  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض   وكالة 

 2021  2021/5203 بتاريخ 16 يوليو 

األرضية  الق8عة  على  سيجري  الذي 

دوار  بمزارع  الخدوديين  املسماة 

رقم  االستغالل  شهادة  ذات  اسني 

 2021 يونيو   30 بتاريخ   3361

زومي،  الترابية  بالجماعة  املتواجد  

من  ابتداء  وزان،  إقليم  زومي،  دائرة 

أاية  إلى   2021 غأس18   6  تاريخ 

في  علني  بحث   2021 غأس18   16

ثقب  بإنجاز  الترخيص  مشروع  شأن 

وجلب املاء  منه من غجل االستعمال 

السيد  لفائدة  املاشية  وإرواء  املنزلي 

لب8اقة  الحامل  حمزة  الصديق 

. LC602 1 التعريف الوطنية

14

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   غصدرته  قرار  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 2021 2021/5200 بتاريخ 15 يوليو 

اململوك  العقار  على  سيجري  الذي 

للجماعة الساللية العبابدة ذي عقد 

غكتوبر   13 بتاريخ   320 عدد  إيجار 

املتواجد    11071 رقم  ملف   2015

سالمة،  غوالد  الترابية  بالجماعة 

احواز  دائرة  القني8رة،  احواز  قيادة 

ابتداء  القني8رة،  إقليم  القني8رة، 

إلى   2021 غأس18   5 تاريخ  من 

أاية 16 غأس18 2021 بحث علني 

بإنجاز  الترخيص  مشروع  شأن  في 

تزويد  املاء منه من غجل  ثقب وجلب 

 TRANS شركة  لفائدة  باملاء  مقلع 

AGREGATS SARL ممثلة في شخص 

ممثلها القانوني السيد فؤاد الغري�سي 

الوطنية  التعريف  لب8اقة  الحامل 

.C209983

15

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   غصدرته  قرار  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 2021 2021/5244 بتاريخ 19 يوليو 

املسمى  العقار  على  سيجري  الذي 
وتنازل  التزام  عقد  ذي  الجامع  حفرة 

يونيو   30 بتاريخ  اإلمضاء  مصحح 

الترابية  بالجماعة  املتواجد   2021

إقليم  أفساي،  دائرة  تافرانت، 

تاونات، ابتداء من تاريخ 16 غأس18 

 2021 غأس18   25 أاية  إلى   2021

بحث علني في شأن مشروع الترخيص 

بإنجاز ثقب وجلب املاء  منه من غجل 

وإرواء  باملاء  تافرانت  ساكنة  تزويد 

في  تافرانت  جماعة  لفائدة  املاشية 

شخص ممثلها القانوني.

16
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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  2021/5241 بتاريخ 19 يوليو 

املسمى  العقار  على  سيجري  الذي 

ض  ملكية  عقد  ذي  نثزاأت  تيرست 

إدارية  وشهادة  ص  21   153 بعدد 

عدد 133 املتواجد  بالجماعة الترابية 

الخميسات،  دائرة  ال8لبة،  مجمع 

تاريخ  من  ابتداء  الخميسات،  إقليم 

أاية  إلى   2021 غأس18   16 

علني  بحث   2021 غأس18   25

بإنجاز  الترخيص  مشروع  شأن  في 

سقي  غجل  من  منه  املاء  وجلب  بئر 

السيد  لفائدة  هكتار   0,20 مساحة 

الحسن ردو الحامل لب8اقة التعريف 

.X8969  الوطنية

17

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   غصدرته  قرار  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض   وكالة 

 2021  2021/5247 بتاريخ 20 يوليو 

املسمى  العقار  على  سيجري  الذي 

مخاريجة  عقد  ذي  بنهيضور  فدان 

بالجماعة  املتواجد  بعدد   3  ض 

دائرة  الرزاق،  عبد  سيدي  الترابية 

تيفلت، إقليم الخميسات، ابتداء من 

أاية  إلى   2021 غأس18   18  تاريخ 

في  علني  بحث   2021 غأس18   27

بئر  بإنجاز  الترخيص  مشروع  شأن 

وجلب املاء منه من غجل سقي مساحة 

2 هكتارا لفائدة السيد الزيدي محمد 

الوطنية  التعريف  لب8اقة  الحامل 

.X2063

18

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   غصدرته  قرار  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض   وكالة 

 2021  2021/5225 بتاريخ 19 يوليو 

املسمى  العقار  على  سيجري  الذي 

عدد  شراء  عقد  ذي  امعنان  تشوت 

الترابية  بالجماعة  املتواجد     17

صفرو،  إقليم  املنزل،  دائرة  اأزران، 

 2021 ابتداء من تاريخ 13 غأس18 

بحث   2021 غأس18   20 أاية  إلى 

الترخيص  مشروع  شأن  في  علني 

بإنجاز ثقب وجلب املاء  منه من غجل 

سقي مساحة  3,070 هكتار لفائدة 

السيد احساين عادل الحامل لب8اقة 

.MA29892 التعريف الوطنية

19

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   غصدرته  قرار  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض   وكالة 

 2021  2021/5226 بتاريخ 19 يوليو 

املسمى  العقار  على  سيجري   الذي 

عدد  العقاري  الرسم  ذي  لعزيب 

بالجماعة  املتواجد   41/46666

دائرة  امكودو،  ألوالد  الترابية 

من  ابتداء  صفرو،  إقليم  املنزل، 

أاية  إلى   2021 غأس18   13  تاريخ 

علني  بحث   2021 غأس18   20

بإنجاز  الترخيص  مشروع  شأن  في 

ثقب وجلب املاء  منه من غجل سقي 

لفائدة  هكتارا   1, 570 مساحة 

لب8اقة  الحامل  لبصير احمد  السيد 

.CB27690 التعريف الوطنية

20

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   غصدرته  قرار  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض   وكالة 

 2021  2021/5239 بتاريخ 20 يوليو 

املسمى  العقار  على  سيجري  الذي 

الرسم  ذي   2775 بقعة  حدادة 

املتواجد   13/110168 رقم  العقاري 

دائرة  القني8رة،  الترابية  بالجماعة 

 ،5 اإلدارية  امللحقة  اوجيه،   اوالد 

تاريخ  من  ابتداء  القني8رة،  إقليم    

9 غأس18 2021 إلى أاية 19 غأس18 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2021

املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

 0,0060 سقي مساحة  غجل  منه من 

ادري�سي  صفاء  السادة  لفائدة  هكتار 

وعمر بناني الحامالن لب8اقتي التعريف 

.A3335 5و D671327 الوطنية

21

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   غصدرته  قرار  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض   وكالة 

 2021  2021/5240 بتاريخ 20 يوليو 

املسمى  العقار  على  سيجري  الذي 

العقاري  الرسم  ذي   2 املالئكة  دار 

بالجماعة  املتواجد   52/8007 رقم 

لالميمونة،   دائرة  الشوافع،   الترابية 

تاريخ  من  ابتداء  القني8رة،   إقليم 

9 غأس18 2021 إلى أاية 19 غأس18 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2021

الترخيص بإنجاز ثقب وجلب املاء منه 

هكتارا   1,03 مساحة  سقي  غجل  من 

الحامل  ادري1  حراق  السيد  لفائدة 

.SH16698 لب8اقة التعريف الوطنية

22

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   غصدرته  قرار  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض   وكالة 

 2021  2021/5238 بتاريخ 20 يوليو 

املسمى  العقار  على  سيجري  الذي 

رقم  العقاري  الرسم  ذي  الديب 

بالجماعة  املتواجد   13/13628

الترابية الصفافعة، قيادة الصفافعة،  

سيدي  إقليم  القصيبية،  دائرة 

سليمان، ابتداء من تاريخ 9 غأس18 

 2021 غأس18   19 أاية  إلى   2021

بحث علني في شأن مشروع الترخيص 

بإنجاز ثقب وجلب املاء منه من غجل 

سقي مساحة 9955,  هكتارا لفائدة 

السيدة حليمة الكحل الحامل لب8اقة 

.G805239 التعريف الوطنية

23

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   غصدرته  قرار  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض   وكالة 

 2021  2021/5237 بتاريخ 20 يوليو 

املسمى  العقار  على  سيجري  الذي 

رقم  العقاري  الرسم  ذي   2 ريمات 

الترابية  بالجماعة  املتواجد   R/9872

بني مالك، قيادة قرية بن عودة،  دائرة 

سوق األربعاء الغرب، إقليم القني8رة، 

ابتداء من تاريخ 9 غأس18 2021 إلى 

علني  بحث   2021 أاية 19 غأس18 

بإنجاز  الترخيص  مشروع  شأن  في 

ثقب وجلب املاء منهما من غجل سقي 

السيد  لفائدة  هكتارا   31 مساحة 

العربي لق8ة الحامل لب8اقة التعريف 

.G9071  الوطنية

24
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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  2021/5236 بتاريخ 20 يوليو 

املسمى  العقار  على  سيجري  الذي 

رقم  العقاري  الرسم  ذي  بويرات 

بالجماعة  املتواجد   13/23618

الترابية القصيبية، قيادة القصيبية،  

سيدي  إقليم  القصيبية،  دائرة 

سليمان، ابتداء من تاريخ 9 غأس18 

 2021 غأس18   19 أاية  إلى   2021

بحث علني في شأن مشروع الترخيص 

بإنجاز ثقب وجلب املاء منه من غجل 

سقي مساحة 58 2,8 هكتارا لفائدة 

الحامل  احمد  القس8الي  السيد 

.G801 96 لب8اقة التعريف الوطنية

25

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   غصدرته  قرار  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض   وكالة 

 2021  2021/5232 بتاريخ 20 يوليو 

الذي سيجري على الق8عة الفالحية 

بدوار  الكائنة  القلب  حيط  املسماة 

بيع  عقد  ذات  تروال  جماعة  غأبالو 

املتواجد   2005 سبتمبر   28 بتاريخ 

قيادة  تروال،  الترابية  بالجماعة 

وزان،  إقليم  الوحدة،  دائرة  تروال،  

ابتداء من تاريخ 9 غأس18 2021 إلى 

أاية 19 غأس18 2021 بحث علني في 

ثقب  بإنجاز  الترخيص  مشروع  شأن 

غجل االستعمال  منه من  املاء  وجلب 

املنزلي وإرواء املاشية والسقي مساحة 

حميد  السيد  لفائدة  هكتارا   0,08

التعريف  لب8اقة  الحامل  البغواني 

.GM80098 الوطنية

26

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   غصدرته  قرار  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض   وكالة 

 2021  2021/5233 بتاريخ 20 يوليو 

املسمى  العقار  على  سيجري  الذي 
العقاري  الرسم  ذي  العنابسة  فيرم 
بتاريخ  كراء  وعقد   R/10150 رقم 

بالجماعة  املتواجد   2021 يونيو   2 

لالميمونة،   قيادة  لالميمونة،  الترابية 

القني8رة،  إقليم  لالميمونة،  دائرة 

ابتداء من تاريخ 9 غأس18 2021 إلى 

علني  بحث   2021 أاية 19 غأس18 

بإنجاز  الترخيص  مشروع  شأن  في 

غجل  من  منهما  املاء  وجلب  ثقبين 

 سقي مساحة 9 هكتارا لفائدة شركة 

 LES DOMAINE TAHRAOUI

القانوني  ممثلها  شخص  في  ممثلة 

الحامل  ال8هراوي  محسن  السيد 

.BE79392  لب8اقة التعريف الوطنية

27

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   غصدرته  قرار  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض   وكالة 

 2021  2021/5184 بتاريخ 26 يوليو 

املسمى  العقار  على  سيجري  الذي 

الرسم  ذي  القاسم  عائشة  حفرة 

املتواجد   14259/81 رقم  العقاري 

بالجماعة الترابية عين الجوهرة، دائرة 

ابتداء  الخميسات،  إقليم  تيفلت، 

 من تاريخ 16 غأس18 2021 إلى أاية 

علني  بحث   2021 غأس18   26

بإنجاز  الترخيص  مشروع  شأن  في 

سقي  غجل  من  منه  املاء  وجلب  بئر 

السيد  لفائدة  هكتارات   2 مساحة 

بناني  ونادية  العمراني  الرحمان  عبد 

الوطنية  التعريف  لب8اقة  الحامل 

.A 0202 و A 128 0

28

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   غصدرته  قرار  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض   وكالة 

 2021  2021/5186 بتاريخ 26 يوليو 

املسمى  العقار  على  سيجري  الذي 

رقم  العقاري  الرسم  ذي   6 املسيرة 

بالجماعة  املتواجد   16/15226

تيفلت،  دائرة  الجوهرة،  عين  الترابية 

تاريخ  من  ابتداء  الخميسات،   إقليم 

أاية  إلى   2021 غأس18   16 

علني  بحث   2021 غأس18   26

بإنجاز  الترخيص  مشروع  شأن  في 

سقي  غجل  من  منه  املاء  وجلب  بئر 

السيد  لفائدة  هكتارات   5 مساحة 

لب8اقة  الحامل  العربي  الحديوي 

.XA23990 التعريف الوطنية

29

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  غصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

يوليو   23 بتاريخ  ح.ج/2021/5248 

العقار  على  سيجري  الذي   2021

الحوض ذي عقد ملكية ض  املسمى 

بعدد 338 وعقد شراء ض بعدد 307 

بني  نزالة  الترابية  بالجماعة  املتواجد 

مكناس،  إقليم  زرهون،  دائرة  عمار، 

 2021 ابتداء من تاريخ 16 غأس18 

بحث   2021 غأس18   26 أاية  إلى 

الترخيص  مشروع  شأن  في  علني 

بإنجاز ثقب وجلب املاء منه، من غجل 

7,6059 هكتار لفائدة  سقي مساحة 

معه  ومن  حميد  باقاسم  السيد 

الوطنية  التعريف  لب8اقة  الحامل 

.D219572

30

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  غصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

يوليو   19 بتاريخ  ح.ج/2021/5243 

العقار  على  سيجري  الذي   2021

نظير  ذي  بريمة  لهميل  فدان  املسمى 

املتواجد   269 بعدد  ضمن  مخارجة 

دائرة  الكنزرة،  الترابية  بالجماعة 

الخميسات،  إقليم  الخميسات، 

 2021 ابتداء من تاريخ 13 غأس18 

بحث   2021 غأس18   23 أاية  إلى 

الترخيص  مشروع  شأن  في  علني 

من  منهم،  املاء  وجلب  آبار   3 بإنجاز 

هكتارات   10 مساحة  سقي  غجل 

الحامل  محمد  بنعقى  السيد  لفائدة 

.X21627 لب8اقة التعريف الوطنية

31

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  غصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

يوليو   19 بتاريخ  ح.ج/2021/5242 

العقار  على  سيجري  الذي   2021

شهادة  ذي  العسري  بالد  املسمى 

املتواجد   16/32063 عدد  امللكية 

بالجماعة الترابية سيدي عبد الرزاق، 

الخميسات،  إقليم  تيفلت،  دائرة 

 2021 ابتداء من تاريخ 13 غأس18 

بحث   2021 غأس18   23 أاية  إلى 

الترخيص  مشروع  شأن  في  علني 

بإنجاز ثقب وجلب املاء منه، من غجل 

لفائدة  هكتارات   9 مساحة  سقي 

الدباغ  وبشير  الدباغ  عزيز  السيد 

الوطنية  التعريف  لب8اقتي  الحاملين 

.BE272775 و BE27276

32
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  غصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 19 بتاريخ  ح.ج/2021/5245 

على  سيجري  الذي   2021 يوليو 

ذي  اخليعن  فدان  املسمى  العقار 

 16/64363 رقم  امللكية  شهادة 

سيدي  الترابية  بالجماعة  املتواجد 

الخميسات،  دائرة  املصدر،  عالل 

تاريخ  من  ابتداء  الخميسات،  إقليم 

 23 أاية  إلى   2021 غأس18   13

في  علني  بحث   2021 غأس18 

بئر  بإنجاز  الترخيص  مشروع  شأن 

سقي  غجل  من  منه،  املاء  وجلب 

السيد  لفائدة  هكتارا   1 مساحة 

الحاملين  قاش  وكريم  محمد  قاش 

 D71536 لب8اقتي التعريف الوطنية

.X226 98 و

33

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  غصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 15 بتاريخ  ح.ج/2021/5213 

على  سيجري  الذي   2021 يوليو 

ذي  السباسب  كرمة  املسمى  العقار 

املتواجد   387 بعدد  ضمن  شراء 

ال8لبة،  مقام  الترابية  بالجماعة 

الخميسات،  إقليم  تيفلت،  دائرة 

 2021 غأس18   9 تاريخ  من  ابتداء 

بحث   2021 غأس18   19 أاية  إلى 

الترخيص  مشروع  شأن  في  علني 

بإنجاز بئر وجلب املاء منه، من غجل 

سقي مساحة 2,2777 هكتارا لفائدة 

السيد محبوب محمد وغمال محبوب 

الوطنية  التعريف  لب8اقتي  الحاملين 

.AB310653 و AB15 606

34

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  غصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 15 بتاريخ  ح.ج/2021/5205 

على  سيجري  الذي   2021 يوليو 

 A-22/1 الحسنية  املسمى  العقار 

 81/15527 رقم  امللكية  شهادة  ذي 

خمي1  الترابية  بالجماعة  املتواجد 

إقليم  تيفلت،  دائرة  يحيى،  سيدي 

تاريخ  من  ابتداء  الخميسات، 

 19 أاية  إلى   2021 غأس18   9

شأن  في  علني  بحث   2021 غأس18 

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

 5 مساحة  سقي  غجل  من  منه،  املاء 

هكتارات لفائدة السيد بوديح محمد 

الوطنية  التعريف  لب8اقة  الحامل 

.L317102

35

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  غصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

يوليو   15 بتاريخ  ح.ج/2021/5214 

العقار  على  سيجري  الذي   2021

ضمن  شراء  ذي  الشارف  بئر  املسمى 

بالجماعة  املتواجد   288 برقم 

دائرة  املصدر،  عالل  سيدي  الترابية 

الخميسات،  إقليم  الخميسات، 

 2021 غأس18   9 تاريخ  من  ابتداء 

بحث   2021 غأس18   19 أاية  إلى 

الترخيص  مشروع  شأن  في  علني 

بإنجاز بئر وجلب املاء منه، من غجل 

سقي مساحة 1 هكتارا لفائدة السيد 

لب8اقة  الحامل  العالي  عبد  حريري 

.X160 68 التعريف الوطنية

36

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  غصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

يوليو   16 بتاريخ  ح.ج/2021/5221 

العقار  على  سيجري  الذي   2021

شراء  ذي  بومضجيجن  املسمى 

بالجماعة  املتواجد    08 برقم  ضمن 

الخميسات،  دائرة  الكنزرة،  الترابية 

تاريخ  من  ابتداء  الخميسات،  إقليم 

 23 أاية  إلى   2021 غأس18   13

شأن  في  علني  بحث   2021 غأس18 

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  غجل  من  منه،  املاء 

بنساليم  السيد  لفائدة  هكتارات   5

التعريف  لب8اقة  الحامل  املص8فى 

.F17 366 الوطنية

37

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  غصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

يوليو   16 بتاريخ  ح.ج/2021/5219 

العقار  على  سيجري  الذي   2021

موضوع  الحرش  فدان  املسمى 

 81/2797 رقم  التحفيظ  م8لب 

بتاريخ  كلي  عقاري  بيع  عقد  ذي 

بالجماعة  املتواجد   2021 ماي   27

الترابية عين الجوهرة، دائرة تيفلت، 

تاريخ  من  ابتداء  الخميسات،  إقليم 

 23 أاية  إلى   2021 غأس18   13

شأن  في  علني  بحث   2021 غأس18 

وجلب  بئر  بإنجاز  الترخيص  مشروع 

مساحة  سقي  غجل  من  منه،  املاء 

امالل  السيد  لفائدة  هكتارات   0,50

التعريف  لب8اقة  الحامل  هشام 

.AB160031 الوطنية

38

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  غصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

يوليو   16 بتاريخ  ح.ج/2021/5217 

العقار  على  سيجري  الذي   2021

شهادة  ذي  العريصات  فدان  املسمى 

املتواجد   81/3235 رقم  امللكية 

الجوهرة،  عين  الترابية  بالجماعة 

الخميسات،  إقليم  تيفلت،  دائرة 

 2021 ابتداء من تاريخ 13 غأس18 

بحث   2021 غأس18   23 أاية  إلى 

الترخيص  مشروع  شأن  في  علني 

بإنجاز بئر وجلب املاء منه، من غجل 

سقي مساحة 1,8750 هكتارا لفائدة 

واحسيني  محمد  احسيني  السيد 

التعريف  لب8اقتي  الحاملين  ياسين 

.AB139 09 و AB139  8 الوطنية

39

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  غصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

19 يوليو  بتاريخ  ح.ج/2021/5246 

العقار  على  سيجري  الذي   2021

الرسم  ذي  الرمل  فدان  املسمى 

املتواجد   16/65067 رقم  العقاري 

عالل  سيدي  الترابية  بالجماعة 

إقليم  الخميسات،  دائرة  املصدر، 

تاريخ  من  ابتداء  الخميسات، 

أاية  إلى   2021 غأس18   16

علني  بحث   2021 25 غأس18 

بإنجاز  الترخيص  مشروع  شأن  في 

سقي  غجل  من  منه،  املاء  وجلب  بئر 

مساحة 1,70 هكتارات لفائدة السيد 

لب8اقة  الحامل  الدين  نور  حسني 

.X167391 التعريف الوطنية

40
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  غصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

26 يوليو  بتاريخ  ح.ج/2021/5254 

العقار  على  سيجري  الذي   2021

الرسم  موضوع  الكدية  املسمى 

املتواجد   41/7117 رقم  العقاري 

اقورار،  اأبالو  الترابية  بالجماعة 

ابتداء  صفرو،  إقليم  صفرو،  دائرة 

إلى   2021 غأس18   19 تاريخ  من 

أاية 30 غأس18 2021 بحث علني 

بإنجاز  الترخيص  مشروع  شأن  في 

ثقب وجلب املاء منه، من غجل سقي 

السيد  لفائدة  هكتارا   0, 0 مساحة 

لب8اقة  الحامل  ادري1  ازريعي 

.CB83111 التعريف الوطنية

41

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  غصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

26 يوليو  بتاريخ  ح.ج/2021/5253 

العقار  على  سيجري  الذي   2021

استخراج  عقد  ذي  تامنايت  املسمى 

املتواجد    63 ص   691 بعدد  ض 

دائرة  تمحضيت،  الترابية  بالجماعة 

من  ابتداء  إفران،  إقليم  غزرو، 

أاية  إلى   2021 غأس18   19 تاريخ 

علني  بحث   2021 30 غأس18 

بإنجاز  الترخيص  مشروع  شأن  في 

غجل  من  منه،  املاء  وجلب  ثقب 

هكتارات   1,9860 مساحة  سقي 

بوعزة  والشريف  السيد  لفائدة 

الوطنية  التعريف  لب8اقة  الحامل 

.DA67501

42

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  غصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

26 يوليو  بتاريخ  ح.ج/2021/5251 

العقار  على  سيجري  الذي   2021

ملكية  عقدي  ذي  امجرار  املسمى 

املتواجد   167 وبعدد   217 بعدد  ض 

دائرة  تازوطة،  الترابية  بالجماعة 

من  ابتداء  صفرو،  إقليم  صفرو، 

أاية  إلى   2021 غأس18   19 تاريخ 

في  علني  بحث   2021 30 غأس18 

ثقب  بإنجاز  الترخيص  مشروع  شأن 

سقي  غجل  من  منه،  املاء  وجلب 

السيد  لفائدة  هكتارات   2 مساحة 

كامل سعيد الحامل لب8اقة التعريف 

.C150578 الوطنية

43

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  غصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

26 يوليو  بتاريخ  ح.ج/2021/5252 

العقار  على  سيجري  الذي   2021

الرسم  موضوع  الدولة  ملك  املسمى 

اتفاقية  ذي   F/449 رقم  العقاري 

 13252 عدد  الدولة  مع  شراكة 

املتواجد بالجماعة الترابية م8ماطة، 

من  ابتداء  تازة،  إقليم  تاهلة،  دائرة 

أاية  إلى   2021 غأس18   19 تاريخ 

في  علني  بحث   2021 30 غأس18 

ثقب  بإنجاز  الترخيص  مشروع  شأن 

سقي  غجل  من  منه،  املاء  وجلب 

 STE لفائدة  هكتارا   5,8369 مساحة 

ممثلها  شخص  في   LA GAR SARL

القانوني.

44

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  غصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

26 يوليو  بتاريخ  ح.ج/2021/5250 

العقار  على  سيجري  الذي   2021

العقاري  الرسم  ذي  حنان  املسمى 

بالجماعة  املتواجد   21/30248 رقم 

واد  دائرة  الغربية،  أياتة  الترابية 

من  ابتداء  تازة،  إقليم  غمليل، 

أاية  إلى   2021 غأس18   19 تاريخ 

في  علني  بحث   2021 30 غأس18 

ثقب  بإنجاز  الترخيص  مشروع  شأن 

سقي  غجل  من  منه،  املاء  وجلب 

لفائدة  هكتارا   0,3308 مساحة 

السيد الشوى محمد الحامل لب8اقة 

.Z536 5 التعريف الوطنية رقم

45

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  غصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

27 يوليو  بتاريخ  ح.ج/2021/5257 

العقار  على  سيجري  الذي   2021

البحر اقور ذي عقدي شراء  املسمى 

املتواجد   169 وعدد   5 بعدد  ض 

دائرة  الحمام،  الترابية  بالجماعة 

من  ابتداء  خنيفرة،  إقليم  غكلموس، 

أاية  إلى   2021 غأس18   20 تاريخ 

في  علني  بحث   2021 31 غأس18 

ثقب  بإنجاز  الترخيص  مشروع  شأن 

سقي  غجل  من  منه،  املاء  وجلب 

السيد  لفائدة  هكتارا   0,50 مساحة 

لب8اقة  الحامل  بوكركور  لكبير 

.V138725 التعريف الوطنية رقم

46

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  غصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

27 يوليو  بتاريخ  ح.ج/2021/5258 

العقار  على  سيجري  الذي   2021

العقاري  الرسم  ذي  إ  رشيد  املسمى 

بالجماعة  املتواجد   21/9768 رقم 

الترابية م8ماطة، دائرة تاهلة، إقليم 

غأس18   20 تاريخ  من  ابتداء  تازة، 

 2021 31 غأس18  أاية  إلى   2021

بحث علني في شأن مشروع الترخيص 

من  منه،  املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز 

غجل سقي مساحة 15 هكتارا لفائدة 

لب8اقة  الحامل  علي  لعتيق  السيد 

.Z1229 9 التعريف الوطنية رقم

47

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  غصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

23 يوليو  بتاريخ  ج/2021/5249 

العقار  على  سيجري  الذي   2021

املسمى الدليمة ذي شهادة االستغالل 

الترابية  بالجماعة  املتواجد    3 رقم 

سبت االوداية، دائرة موالي يعقوب، 

من  ابتداء  يعقوب،  موالي  إقليم 

أاية  إلى   2021 غأس18   16 تاريخ 

في  علني  بحث   2021 26 غأس18 

املاء  بجلب  الترخيص  مشروع  شأن 

من واد مك1، من غجل سقي مساحة 

عبدي  السيد  لفائدة  هكتارات    

التعريف  لب8اقة  الحامل  سعيد 

.C258927 الوطنية رقم
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  غصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

29 يوليو  بتاريخ  ح.ج/2021/5267 

العقار  على  سيجري  الذي   2021

موجب  عقد  ذي  بويزوران  املسمى 

برقم  ض  متروك  من  واجب  اثبات 

بالجماعة  املتواجد   329 ص   333

املنزل،  دائرة  الحمراء،  دار  الترابية 

 26 تاريخ  من  ابتداء  صفرو،  إقليم 

سبتمبر   6 أاية  إلى   2021 غأس18 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2021

املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

منه، من غجل سقي مساحة 888 ,0 

هكتارا لفائدة السيد الصغيوار احمد 

الوطنية  التعريف  لب8اقة  الحامل 

.CB1965 رقم

49

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  غصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

29 يوليو  بتاريخ  ح.ج/2021/5266 

العقار  على  سيجري  الذي   2021

الرسم  ذي   3 ال8اوس  املسمى 

العقاري رقم F/6167 ذي عقد كراء 

املتواجد   2021 غأس18   17 بتاريخ 

اقورار،  اأبالو  الترابية  بالجماعة 

ابتداء  صفرو،  إقليم  صفرو،  دائرة 

من تاريخ 26 غأس18 2021 إلى أاية 

في شأن  2021 بحث علني  6 سبتمبر 

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

املاء منه، من غجل سقي مساحة 17 

 STE EXPLOITATION هكتارا لفائدة

ممثلها  شخص  في   IDRISSIA SARL

القانوني.

50

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  غصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

27 يوليو  بتاريخ  ح.ج/2021/4946 

العقار  على  سيجري  الذي   2021

الرسم  موضوع   2 بوايمدوان  املسمى 

اتفاقية  ذي   K/3099 رقم  العقاري 

والخاص  العام  الق8اع  بين  شراكة 

املتواجد   131638 رقم  مشروع 

دائرة  جيري،  راس  الترابية  بالجماعة 

من  ابتداء  الحاجب،  إقليم  غكوراي، 

أاية  إلى   2021 غأس18   20 تاريخ 

علني  بحث   2021 غأس18   31

بإنجاز  الترخيص  مشروع  شأن  في 

سقي  غجل  من  منه،  املاء  وجلب  بئر 

 ISMAILI لفائدة  هكتارا   50 مساحة 

GREEN FOOD FILAHA في شخص 

ممثلها القانوني.

51

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  غصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

16 يوليو  بتاريخ  ح.ج/2021/5224 

العقار  على  سيجري  الذي   2021

شهادة  ذي   1 الحاج  ابن  املسمى 

املتواجد   81/12667 رقم  امللكية 

بالجماعة الترابية مقام ال8لبة، دائرة 

تيفلت، إقليم الخميسات، ابتداء من 

أاية  إلى   2021 غأس18   13 تاريخ 

في  علني  بحث   2021 غأس18   23

ثقب  بإنجاز  الترخيص  مشروع  شأن 

سقي  غجل  من  منه،  املاء  وجلب 

لفائدة السيدة  1,28 هكتارا  مساحة 

التعريف  لب8اقة  الحاملة  رابحة  بدة 

.AB83930 الوطنية

52

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  غصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

27 يوليو  بتاريخ  ح.ج/2021/5255 

العقار  على  سيجري  الذي   2021

ص  شراء  عقد  ذي  املرجت  املسمى 

عدد 197 املتواجد بالجماعة الترابية 

صفرو،  إقليم  املنزل،  دائرة  اأزران، 

 2021 ابتداء من تاريخ 20 غأس18 

بحث   2021 غأس18   31 أاية  إلى 

الترخيص  مشروع  شأن  في  علني 

بإنجاز ثقب وجلب املاء منه، من غجل 

سقي مساحة 1,7662 هكتارا لفائدة 

وعيادة  كرومي  مص8فى  السيد 

التعريف  لب8اقتي  الحاملين  امشاش 

.CB170955 و Z67802 الوطنية

53

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  غصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

27 يوليو  بتاريخ  ح.ج/2021/5256 

العقار  على  سيجري  الذي   2021

شراء  عقود  ذي  تافوزارت  املسمى 

وبعدد   207 وبعدد   196 بعدد  ض 

195 املتواجد بالجماعة الترابية اهل 

إقليم  صفرو،  دائرة  لحسن،  سيدي 

صفرو، ابتداء من تاريخ 20 غأس18 

 2021 غأس18   31 أاية  إلى   2021

بحث علني في شأن مشروع الترخيص 

بإنجاز ثقب وجلب املاء منه، من غجل 

سقي مساحة 2,9352 هكتارا لفائدة 

جواد  وافتل  بنسعادة  بدر  السيد 

الوطنية  التعريف  لب8اقتي  الحاملين 

.CB189313 و CB218 57

54

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  غصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

27 يوليو  بتاريخ  ح.ج/2021/5259 

العقار  على  سيجري  الذي   2021

املسمى احفور الداري موضوع الرسم 

عقد  ذي   41/40081 رقم  العقاري 

شراء ض بعدد 63 املتواجد بالجماعة 

إقليم  تازوطة، دائرة صفرو،  الترابية 

صفرو، ابتداء من تاريخ 20 غأس18 

 2021 31 غأس18  أاية  إلى   2021

بحث علني في شأن مشروع الترخيص 

بإنجاز ثقب وجلب املاء منه، من غجل 

سقي مساحة  0,590 هكتارا لفائدة 

لب8اقة  الحامل  ادري1  مرقي  السيد 

.CB15 891 التعريف الوطنية رقم

55

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  غصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

28 يوليو  بتاريخ  ح.ج/2021/5260 

العقار  على  سيجري  الذي   2021

ذي  الجياللي  سيدي  حفرة  املسمى 

عقد بيع حرر بتاريخ 13 يونيو 2021 

عامر،  الترابية  بالجماعة  املتواجد 

دائرة غحواز سال، إقليم سال، ابتداء 

إلى   2021 غأس18   23 تاريخ  من 

2021 بحث علني  فاتح سبتمبر  أاية 

في شأن مشروع الترخيص بإنجاز بئر 

وجلب املاء منه، من غجل االستعمال 

محمد  ك�سى  السيد  لفائدة  املنزلي 

الوطنية  التعريف  لب8اقة  الحامل 

.A518392 رقم

56
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مديرة  غصدرته  قرار  بموجب 
رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
28 يوليو  بتاريخ  ح.ج/2021/5264 

العقار  على  سيجري  الذي   2021

امللكية  شهادة  ذي  شاهدي  املسمى 

املتواجد   69/154591 عدد 

بالجماعة الترابية سبع روا�سي، دائرة 

موالي يعقوب، إقليم موالي يعقوب، 

 2021 ابتداء من تاريخ 23 غأس18 

بحث   2021 سبتمبر  فاتح  أاية  إلى 

الترخيص  مشروع  شأن  في  علني 

من  منه،  املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز 

هكتارا   2,1520 مساحة  سقي  غجل 

ادري1  شاهدي  السيد  لفائدة 

الوطنية  التعريف  لب8اقة  الحامل 

.C76086 رقم
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عدد 5677 - 9 محرم 3  1 )18 غأس18 2021) الجريدة الرسمية17280  



17281 الجريدة الرسميةعدد 5677 - 9 محرم 3  1 )18 غأس18 2021) 
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عدد 5677 - 9 محرم 3  1 )18 غأس18 2021) الجريدة الرسمية17282  



17283 الجريدة الرسميةعدد 5677 - 9 محرم 3  1 )18 غأس18 2021) 
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